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§ 330 

 

Beslut  

Byggnadsnämndens arbetsutskott godkänner förändringar av ärendelistan. 

Sammanfattning av ärendet 

Ordförande Thure Sandén (M) anmäler att ärende GRESSELA 8:1 (HANHALS KYRKVÄG 188) - 

Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus, tillkommer som extra ärende. Ärendet behandlas 

efter ärende nr. 13. TORRED 1:7 – Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus. 

Vidare anmäler ordföranden (M) extra information om överklagan av beslut gällande bygglov på 

fastigheten Myrekulla 7:10. Informationen behandlas som punkt b). 

Beslutsgång  

Ordförande Thure Sandén (M) prövar om byggnadsnämndens arbetsutskott kan godkänna 

förändring av ärendelistan, och finner att arbetsutskottet bifaller det. 
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§ 331 

 

Beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott noterar informationen till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet  

Förvaltningen informerar byggnadsnämndens arbetsutskott om följande: 

a) Detaljplan VARLA 3:22 – Delegeringsbeslut för granskning 

b) Information om överklagan av beslut gällande bygglov på fastigheten Myrekulla 7:10 

Beslutsgång 

Ordförande Thure Sandén (M) prövar om byggnadsnämndens arbetsutskott kan notera 

informationen till protokollet och finner att arbetsutskottet bifaller det. 
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§ 332 

 

Dnr BN 2018-00033 

Beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott ger samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta förslag till 

detaljplan för sjukhus inom Tölöberg 2 och Tölö i Kungsbacka stad. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen lämnade den 23 oktober 2018 besked att kommunen avser att pröva den begärda 

åtgärden genom en detaljplan inom Tölöberg 2 och Tölö 1:17. 

En projektbeställning för upprättande av detaljplan för Tölöberg 2 och Tölö 1:17 har tagits fram 17 

mars 2022. 

Kommunstyrelsen har tagit beslut om en projektbeställning den 31 maj 2022, som i stora drag 

beskriver innehållet i detaljplanen. Denna kan komma att uppdateras under projektets gång. 

I projektbeställningen förtydligas uppdraget till byggnadsnämnden om att utöka byggrätten inom 

fastigheterna Tölöberg 2 och Tölö 1:17 för att skapa utvecklingsmöjlighet av sjukvård i 

Kungsbacka. Sjukhuset behöver möjlighet både att bygga till, bygga om och bygga nytt.  

Planområdet ligger centralt i Kungsbacka. Uppdraget innebär att skapa goda förutsättningar för att 

utveckla sjukvården i Kungsbacka. Planarbetet bidrar även med en utveckling av en central plats i 

staden vilket kan motverka otrygghet och stärka förutsättningarna för rekreation i området. Viktiga 

aspekter i projektet är bland annat gestaltning och kvalitet, dagvattenhantering, passage genom 

sjukhusområdet för rekreation och väganslutningen till fastigheten Tölö 6:15. Dessa och flertalet 

andra aspekter som lyfts fram i projektbeställningen behöver studeras ytterligare i planarbetet. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-06-10 

Projektbeställning, 2022-03-17 

Protokollsutdrag 2022-05-31, kommunstyrelsen § 119 

Beslutsgång 

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

kontorets förslag. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller det. 
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Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadskontoret - Planavdelningen 
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§ 333 

 

Dnr BN 2022-000823 

Beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar negativt förhandsbesked för två enbostadshus på 

fastigheten. 

Avgiften för beslutet är 9 600 kronor. Avgiften är uträknad efter Taxa för Byggnadsnämndens 

verksamhet, beslutad i Kommunfullmäktige 2020-09-08 § 97. 

Beslutsmotivering 

Ansökan avstyrks med stöd av 9 kap. 31 § p. 3, plan- och bygglagen (SFS 2010:900) med 

hänvisning till 2 kap. 2-3 och 6 §§ samt motivering nedan.  

Beslutet kan överklagas 

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

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

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

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

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

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

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

stöd för överklagan ska dessa bifogas.  

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

Sammanfattning av ärendet 

Sammanfattningsvis anser förvaltningen att det finns skäl för att meddela negativt förhandsbesked 

med stöd av att förslaget innebär att hänsyn inte tas i tillräcklig utsträckning till naturförhållandena 

och naturmiljön på platsen. Föreslagen lokalisering följer inte bebyggelsestrukturen och 

landskapsbilden och intresset av en god helhetsverkan påverkas därigenom negativt. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-06-13 

Ansökan, 2022-03-20 

Situationsplan 2022-05-27 

Beskrivning av ärendet 

Ansökan som kom in 2022-03-20 innebär nylokalisering av två enbostadshus inom fastigheten 

FRILLESÅS 3:8. Fastigheten har en areal av 18,8 ha i ett delområde och är idag obebyggd. 

Fastigheten är belägen utanför detaljplanerat område. Ansökan bedöms vara komplett 2022-05-27. 

mailto:info@kungsbacka.se
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Fastigheten ligger inom strandskyddat område. Länsstyrelsen beslutade att beviljat upphävande av 

strandskyddet 2020-05-28 för nybyggnad av enbostadshus inom aktuell fastighet.  

Inom fastigheten finns det nedlagda deponier från Bräckornas deponi, avfallsanläggning. Deponin 

innehåller avfall från industrier och hushållsavfall från 60-talet och det har gjorts tidigare 

bedömningar att föroreningarnas farlighet är mycket hög och att det rekommenderats att åtgärder 

vidtas för att minska lakvattenpåverkan i bäcken. En avslutad deponi är en pågående miljöfarlig 

verksamhet enligt 9 kap 1 § MB. Avdelningen för Miljö-och hälsoskydd har hörts i tidigare ärende, 

BN 2019-002241 och svarar 2020-06-15 att grävning på fastigheten inte får ske utan att första ha 

kontaktat Miljö-och hälsoskydd samt ha utfört provtagning. En sådan provtagning ska utföras av 

sakkunnig, opartisk miljökonsult. 

Tidigare ansökan på fastigheten  

En ansökan om förhandsbesked för lokalisering av två enbostadshus på fastigheten har tidigare fått 

avslag av Byggnadsnämnden 2020-07-02 BNAU § 225. 

Bedömning 

Kungsbacka kommun är generellt utsatt för ett hårt bebyggelsetryck med önskemål om att bygga 

nya enbostadshus (se MÖD 2014-02-07 P 4421-13). Efterfrågan beror på en kombination av en 

attraktiv miljö och kommunens läge i Göteborgsregionen. Detta förhållande ställer mycket stora 

krav på kommunen att hantera transportfrågor med miljöhänsyn, tillfredsställande samhällsservice 

samt avvägning mellan olika användningsområden.  

Vid en prövning av förhandsbesked ska prövas om en byggnadsåtgärd över huvud taget kan tillåtas 

på den avsedda platsen, dvs. närmast en prövning av platsens lämplighet för den avsedda åtgärden.  

Fastigheten Frillesås 3:8 ligger utanför detaljplanerat område. Fastigheten omfattas av 

översiktsplanen för Kungsbacka kommun, Vårt framtida Kungsbacka, aktualitetsförklarad 2022-01-

26 och är belägen utanför Frillesås utvecklingsområde.  

Av kommunens översiktsplan, Vårt framtida Kungsbacka, framgår att det generellt råder ett hårt 

bebyggelsetryck i området, både då området är inom randzon till tätort, kustnära samt 

pendlingsavstånd till Göteborg, vilket ställer mycket höga krav på kommunen att hantera 

transportfrågor med miljöhänsyn och att skapa en tillfredsställande samhällsservice.  

Ny bebyggelse på landsbygden ska lokaliseras genom komplettering och användning av mark som 

redan är tagen i anspråk intill annan bebyggelse, i närheten av vägar och på ett sätt som ansluter till 

det historiska bebyggelsemönstret. 

Bebyggelsestruktur  

I prövningen av ett förhandsbesked är det viktigt att ta platsens lokala förutsättningar i beaktande. 

Bland annat ska ny bebyggelse ta hänsyn till bevarandet av natur- och terrängförhållanden.  

Landskapstypen för området är småbruten med trånga dalgångar med flack jordbruksmark som 

avdelas med skogbevuxna och ofta branta bergshöjder. Det föreslagna området är höglänt och inte 

lämpat för bebyggelse då denna kommer att innebära ett påtagligt visuellt inslag i landskapsbilden.  
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Enbostadshusens placering kommer enligt förvaltningens bedömning att innebära ett avbrott från 

vad som får anses gälla som karaktärsdrag i området och platsens landskapsbild och därmed 

medföra en framträdande placering i landskapet. Byggnadernas tänkta placering kommer vara väl 

synlig över nejden och kommer påverka det övergripande landskapsrummet i området. Att anpassa 

och placera bostadshusen till den omkringliggande bebyggelsens skala och karaktär är viktigt för att 

behålla det vackra öppna landskapet och miljön i bygden.  

Lokaliseringen bildar en struktur som inte stämmer överens med det befintliga bebyggelsemönstret 

där byggnader är placerade i en rad längs med en större väg och i landskapets kanter med stöd av 

höjder och skogsområden. Harmonin och helhetsbilden som finns i landskapet störs om 

utvecklingen inte tar hänsyn till naturen.  

Väg  

Föreslagen lokalisering medför att en ny tillfartsväg anläggs med en sträckning om ca 130 meter.  

Deponier  

Inom fastigheten finns nedlagda deponier. Då det rådet osäkerhet kring de nedlagda deponiernas 

påverkan på människors hälsa är detta något som behöver utredas vidare. Då nedlagda deponier kan 

ha en negativ påverkan på människors hälsa och miljö genom föroreningar i mark och vatten 

bedöms platsen inte lämplig att bebygga enligt PBL 2 kap 5 §.  

Föreslagen lokalisering följer inte bebyggelsestrukturen. Landskapsbilden och naturmiljön påverkas 

därigenom negativt. Byggnadernas tänkta placering kommer vara väl synlig över nejden och 

kommer påverka det övergripande landskapsrummet i området. Förvaltningen gör således 

bedömningen att förslagen placering inte går att bevilja. 

Beslutsgång 

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

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

Beslutet skickas till 

Sökande (delges) 
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§ 334 

 

Dnr BN 2021-002367 

Beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar negativt förhandsbesked för fyra enbostadshus på 

fastigheten. 

Avgiften för beslutet är 7 200 kronor. Avgiften är reducerad med 7 200 kronor på grund av att 

beslutet har tagit mer än 10 veckor. Kostnaden blir därför 0 kronor.  

Avgiften är uträknad efter Taxa för Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 

Kommunfullmäktige 2020-09-08 § 97. 

Beslutsmotivering 

Ansökan avstyrks med stöd av 9 kap. 30 § punkt 1 och 4 plan- och bygglagen (SFS 2010:900), med 

hänvisning till 2 kap. 6 § samt motiveringen nedan.  

Beslutet kan överklagas 

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

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

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

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

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

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

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

stöd för överklagan ska dessa bifogas.  

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

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan avser nylokalisering av fyra enbostadshus inom fastigheten Bukärr 3:25. Den 

sammantagna bedömningen av ärendet är att den föreslagna lokaliseringen av enbostadshusen är 

olämplig med hänsyn till att avstyckningsplanen för området, enligt plankartan är området avsedd 

för tre tomter. En eventuell bebyggelseutveckling i området, innebär att frågor som t.ex. kapaciteten 

för befintlig infrastruktur och samhällsservice, områdets bebyggelsestruktur och dagvattenhantering 

m.m. behöver utredas i ett större sammanhang, vilket inte är genomförbart i enskilda ansökningar 

om förhandsbesked och bygglov. Ansökan behöver utredas i en detaljplaneprocess och därmed 

föregås av detaljplaneändring. 

 

mailto:info@kungsbacka.se
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Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-06-07 

Yttrande Bukärr 3:38, 2022-06-01 

Yttrande Bukärr 3:82, 2022-06-01 

Yttrande Bukärr 3:81, 2022-06-01 

Yttrande vägförening, 2022-05-30 

Yttrande Bukärr 3:66, 2022-05-24 

Yttrande förvaltningen för teknik, 2022-05-23 

Yttrande räddningstjänsten, 2022-05-20 

Yttrande Bukärr 3:60, 2022-05-15 

Yttrande Bukärr 3:65, 2022-05-10 

Yttrande sökande, 2022-03-11 

Ansökan, 2021-08-16 

Beskrivning av ärendet 

Ansökan som kom in 2021-08-16 innebär nylokalisering av fyra enbostadshus inom fastigheten 

BUKÄRR 3:25 skifte 1. Fastigheten har en areal av 3,9 ha i 9 delområden och är idag obebyggd. 

Fastigheten är belägen inom detaljplanerat område. 

Bedömning  
Vid en prövning av förhandsbesked ska prövas om en byggnadsåtgärd över huvud taget kan tillåtas 

på den avsedda platsen, dvs. närmast en prövning av platsens lämplighet för den avsedda åtgärden. 

Förutsättningar för bygglov inom detaljplan framgår av kap. 30 § plan- och bygglagen (SFS 

2010:900)  

Vid en prövning av en ansökan om förhandsbesked gäller i huvudsak samma regler som vid en 

bygglovsprövning.  

Enligt 9 kap. 30 § PBL ska bygglov ges för en åtgärd inom ett område med detaljplan, om den 

fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser överensstämmer med detaljplanen, inte strider 

mot detaljplanen och uppfyller kraven enligt bland annat 2 kap. 6 § PBL.  

Fastigheten Bukärr 3:25 ligger inom detaljplanerat område och omfattas av avstyckningsplanen 

S15, laga kraft 1939-05-05 syfte med planen är att klarlägga hur fastigheterna i området ska 

styckas. Plankartans illustration visar hur fastigheterna är avsedda att styckas, i övrigt finns det inga 

angivna planbestämmelser i avstyckningsplanen. Plankartans illustration får därför tolkas väga 

tungt i lämplighetsbedömningen vid tillskapandet av nya byggrätter.  

Enligt planillustrationerna avser planen 36 tomter, med en huvudbyggnad per fastighet. 

Markområdet som enligt planen är avsedd för bebyggelse är i dagsläget uppdelat i 33 fastigheter, 

varav 32 är bebyggda med bostadshus. Föreslagen åtgärd innebär att fyra bostadsfastigheter 

etableras på område som enligt planillustrationen är avsedd för tre tomter.  

När avstyckningsplanen togs fram gjordes en bedömning av lämplig utformning av kvartersmark i 

förhållande till tomternas och områdets förutsättningar och fastighetsägarnas önskemål. Syftet med 

planen begränsa exploatering i området, samma förutsättningar bedöms gälla nu som när planen 

ritades.  



13 (100)

 

Aktuell ansökan innebär följaktligen en förtätning av ett område som inte är förenlig med områdets 

bebyggelsestruktur eller gällande plans illustration och därmed inte heller planens syfte.  

Av kommunens översiktsplan, ÖP06, antagen av kommunfullmäktige 2006-04-27 och 

aktualitetsförklarad 2018-10-23 (som gällde när aktuell ansökan inkom till förvaltningen), samt 

ÖP2022, antagen 2022-01-26, framgår att det generellt råder ett hårt bebyggelsetryck i området, 

både då området är inom tätort, kustnära samt inom pendlingsavstånd till Göteborg, vilket ställer 

mycket höga krav på kommunen att hanterar bebyggelseutvecklingen i området.  

Fastigheten Bukärr 3:25 är beläget inom ett utvecklingsområde med högt bebyggelsetryck. Om 

undantag skulle medges för prövning av den sökta åtgärden i samband med ansökan om 

förhandsbesked finns ett flertal närliggande fastigheter som har liknande markområden där 

motsvarande anspråk på bebyggelse skulle kunna resas (Banvägen, Gatekärrsvägen). I en situation 

då därmed fler fastighetsägare kan komma att resa krav på positivt förhandsbesked under 

motsvarande förutsättningar som i det aktuella fallet kan ett beviljande av ansökan komma att skapa 

en prejudicerande verkan inte bara i fråga om fastigheter inom det aktuella utvecklingsområdet utan 

även inom andra utvecklingsområden i kommunen (Mark- och miljödomstolen 10 januari 2020, 

Mål nr P 1537-19). Föreslagen vägdragning till fastigheterna öppnar även upp för ytterligare i 

förlängningen. 

Det aktuella markområdet framgår av bilden nedan. 

  

I dagsläget finns det obebyggda markområden inom planen S15. Den föreslagna åtgärden skulle 

sannolikt leda till ytterligare framtida avstyckningar som inte är förenliga med planens syfte och på 

sikt en betydligt högre exploatering av området än vad som är tänkt.  

Förfrågningar som handlar om att tillskapa byggrätter behöver sättas i ett större sammanhang för att 

inte försvåra kommunens strategiska planering, vilket innebär att det normalt krävs nya 
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bestämmelser i en översiktsplan eller ny detaljplan som omfattar ett större område, snarare än 

enstaka bostadsfastigheter.  

En eventuell bebyggelseutveckling i området, och därmed en tillkommande bostad på föreslagen 

plats, innebär att frågor som t.ex. kapaciteten för befintlig infrastruktur och samhällsservice, 

områdets bebyggelsestruktur m.m. behöver utredas i ett större sammanhang, vilket inte är 

genomförbart i enskilda ansökningar om förhandsbesked och bygglov. Ansökan behöver utredas i 

en detaljplaneprocess och därmed föregås av detaljplaneändring.  

Det har inom avstyckningsplanen skett avstyckningar som inte överensstämmer med illustrerade 

fastighetsgränser, men detta är undantag av tidigare datum och kommunen är i sin rätt att inte vilja 

ha fler moderna efterföljare av detta slag med anledning av det som anförts ovan.  

Aktuell ansökan innebär en förtätning som inte är förenlig med gällande plans illustration och 

därmed inte heller syftet med planen eller områdets bebyggelsestruktur.  

Ansökan avstyrks därmed med stöd av 9 kap. 30 §, plan- och bygglagen (SFS 2010:900). 

Övrigt  

Förvaltningen anser det lämpligare att utreda frågan om tre enbostadshus i enlighet med gällande 

illustrationer som redovisas på plankartan. 

Kommunicering  
Förvaltningen har den 2022-03-02 sänt ut en bedömning om avstyrkan till sökande.  

Sökande har bemöt förvaltningens avstyrkan i en skrivelse som inkom 2022-03-11.Inkommen 

skrivelse föranleder ingen annan bedömning i ärendet och förvaltningen vidhåller att ansökan om 

byggnation för fyra enbostadshus på platsen är olämplig. 

Berörda grannar har beretts möjlighet att yttra sig om den föreslagna åtgärden. De fastigheter som 

bedömts berörda är fastighetsägare till fastigheten Bukärr 3:2, Bukärr 3:21, Bukärr 3:24, Bukärr 

3:25, Bulärr 3:38, Bukärr 3:53, Bukärr 3:58, Bukärr 3:60 Bukärr 3:64, Bukärr 3:65, Bukärr 3:66, 

Bukärr 3:67, Bukärr 3:68, Bukärr 3:69, Bukärr 3:75, Bukärr 3:81, Bukärr 3:82, Bukärr 6:7, Bukärrs 

vägförening.  

Fastighetsägare till fastigheten Bukärr 3:25 inkom med yttrande 2022-05-10 där de framför i 

huvudsak att ett tillskott av fyra bostäder på den aktuella platsen inte kommer påverka kommunen i 

egenskap av markägare, men att det däremot ligger föreslagen bebyggelse utanför den zon för Särö 

som i gällande ÖP angivits som centrum och centrumnära. Vidare framförs att det enligt ÖP främst 

är i de centrumnära områdena som en förtätning är önskvärd och de vill ytterligare tillägga att den 

aktuella fastigheten hyser höga naturvärden (klass II) enligt den översiktliga naturvärdes-

inventeringen som genomförts i samband med översiktsplanen. Generellt råder en restriktiv hållning 

inom områden med höga naturvärden.  

En av fastighetsägare till fastigheten Bukärr 3:60 inkom med yttrande med erinran 2022-05-15;  

”Förstör naturen och lugnet på gatan. Även koppling av fler hus till det kommunala vattnet/avlopp 

skulle skapa mer olägenheter än vad det redan gör då allt detta går genom vår tomt”. 

En av fastighetsägare till fastigheten Bukärr 3:60 inkom med yttrande med erinran 2022-05-15; 

” Bebyggelse skulle innebära nerskärning av skog för husbyggen, vilket påverkar vår fastighet 
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negativt då vi redan i dagsläget upplever för höga vattenmängder. Ytterligare så vill vi bevara lugn 

och ro samt djur och natur i området”. 

Fastighetsägare till fastigheten Bukärr 3:66 inkom med yttrande med erinran 2022-05-24, se bilaga. 

Bukärrs vägförening inkom med yttrande med erinran 2022-05-30 där de framför att vägföreningen 

är kritisk till utformningen av den nya utfarten vars lutning kommer att skapa bekymmer för in- och 

utfart samt sopbilar och snöplogning. Vägföreningen hittar ingen utredning om hur dagvatten skall 

hanteras. Fastigheterna nedan har haft stora bekymmer med vattendränkta gräsmattor och läckage i 

källare. En av fastighetsägarna har varit i kontakt med Teknik och t.om kontaktat länsstyrelsen om 

problematiken. Nya hårdgjorda ytor kommer knappast att minska problemen. Vägföreningen är 

skeptiska till eventuell byggtrafik då stora massor skall fraktas från Bukärr 3:25. Vägen klarar inte 

de lasterna i dagsläget. Generellt sett finns det ett motstånd mot förtätning och utradering av 

grönområden i trakten. 

Fastighetsägare till fastigheterna Bukärr 3:81 och Bukärr 3:82 inkom med yttrande 2022-06-01, se 

bilaga.  

Fastighetsägare till fastigheten Bukärr 3:38 inkom med yttrande med erinran 2022-06-01, se bilaga.  

Fastighetsägare till fastigheterna Bukärr 3:2, Bukärr 3:21, Bukärr 3:24, Bukärr 3:25, Bukärr 3:53 

Bukärr 3:58, Bukärr 3:64, en fastighetsägare till fastigheten Bukärr 3:65, en fastighetsägare till 

fastigheten Bukärr 3.66, Bukärr 3:67, Bukärr 3:68, Bukärr 3:69, Bukärr :75, Bukärr 6:7 har inte 

inkommit med yttrande inom föreslagen tid.  

Remisser 
Förvaltningen för teknik har beretts möjlighet att inkomma med yttrande i ärendet. 2022-05-23 

inkommer förvaltningen för teknik med yttrande; 

”Kungsbacka Bredbandsnät, har fiber i området så aktsamhet och skydd av befintlig ledning krävs 

vid arbete. 

En vändplan måste iordningställas för att insamlingen av hushållsavfall skall kunna göras i 

anslutning till fastighetsgräns, bör anläggas vid vägens ände som inritat på situationsplan. Mall för 

vändplan bifogas. 

I det fall att avståndet från Särö Hällsåsväg till fastighet överstiger 50 meter behöver 

räddningstjänsten krav följas. Vägens bredd behöver då vara minst 3 meter, det skall vara fri höjd 

om 4 meter och längslutningen på vägen får ej överstiga 8%”. 

Räddningstjänsten har beretts möjlighet att inkomma med yttrande i ärendet. 2022-05-20 inkommer 

räddningstjänsten i Stor Göteborg med yttrande utan erinran, se bilaga. 

Beslutsgång 

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

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

Beslutet skickas till 

Sökande, fastighetsägare till fastigheterna Bukärr 3:60, Bukärr 3:66, Bukärr 3:81, Bukärr 3:82, 

Bukärr 3:38, Bukärrs vägförening delges beslutet med delgivningskvitto. 
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§ 335 

 

Dnr BN 2022-000662 

Beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar negativt förhandsbesked för ett enbostadshus på 

fastigheten Borekulla 3:1. 

Avgiften för beslutet är 18 000 kronor.  

Avgiften är uträknad efter Taxa för Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 

Kommunfullmäktige 2020-09-08 § 97. 

Beslutsmotivering 

Ansökan avstyrks med stöd av kommunens översiktsplan, 9 kap. 31 § p. 2-3, plan- och bygglagen 

(SFS 2010:900) med hänvisning till 2 kap 2-3, 6 § samt 4 kap. 2 § samt motivering nedan.  

Beslutet kan överklagas 

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

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

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

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

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

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

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

stöd för överklagan ska dessa bifogas.  

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

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan avser nylokalisering av ett nytt enbostadshus inom fastigheten Borekulla 3:1. Den 

sammantagna bedömningen av ärendet är att den föreslagna placeringen av enbostadshuset är 

olämplig med hänsyn till;  

- Lokaliseringen är enligt översiktsplanen ”Vårt framtida Kungsbacka” belägen inom 

kustbygd och randzon till Frillesås utvecklingsområde. Enligt kommunens översiktsplan är 

det inte tänkt att det ska uppstå utvidgad bebyggelse utanför utvecklingsområdena, utan ska 

ske inom dom.  

- Åtgärden kan inte ses som en komplettering av en befintlig bebyggelsegrupp utan betraktas i 

stället som en förtätning av området, som kan få prejudicerande effekter. 

- Vidare innebär lokaliseringen exploatering av mark inom område som omfattas av 

riksintresset för det rörliga friluftslivet. Byggnation på platsen minskar områdets karaktär 

och etablerar en ny hemfridszon inom riksintresset för friluftslivet.  

mailto:info@kungsbacka.se
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- Den tänkta placeringen är inom ett kuperat lövskogsområde där en utökad exploatering 

inverkar negativt på miljön.  

- Bebyggelseutvecklingen i området kan få konsekvenser för kommunens strategiska 

planering och kommunalekonomiska följder. Den tillkommande bostaden på föreslagen 

plats, motverkar översiktsplanens intentioner och de allmänna intressen som kommer till 

uttryck i den. Det allmänna intresset av att styra bebyggelseutvecklingen i förevarande fall 

väger tyngre än det enskilda intresset av att bygga ett enbostadshus på platsen.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-06-09 

Yttrande 2022-06-08 

Ansökan, 2022-03-06 

Beskrivning av ärendet 

Ansökan som kom in 2022-03-06 innebär nylokalisering av ett enbostadshus inom fastigheten 

BOREKULLA 3:1. Fastigheten har en areal av ca 21 ha och är idag en bebyggd lantbruksenhet med 

enbostadshus och ekonomibyggnader. Fastigheten är belägen utanför detaljplanerat område.  

Området ansökan avser utgörs av en obebyggd yta som består av gles blandskog, i huvudsak 

lövskog med berghällar i dagern. Inom den tänkta avstyckningen finns en höjdskillnad på ca 6 m.  

Lokaliseringen omfattas även av förutsättningar för skred, ligger inom samlad bebyggelse samt att 

en del av lokaliseringen blir inom förtätat område.  

Fastigheten är belägen inom kustbygd och randzon till Frillesås utvecklingsområde.  

På fastigheten finns två fornlämningar, den ena ligger strax utanför lokaliseringen, L1997:7096 

Fyndplats, övrig kulturhistorisk lämning (RAÄ-nummer Landa 76:1) och den andra ligger på 

fastighetens nordligaste del, L119:7916 Stensättning, möjlig fornlämning (RAÄ-nummer Landa 

32:2)  

En ansökan om förhandsbesked med samma lokalisering som denna ansökan avslogs av 

Byggnadsnämnden arbetsutskott 2021-05-27 BN/AU § 214. Sökanden hänvisade i svarsskrivelse att 

föreslagen lokalisering var en lucktomt. Beslutet överklagades till Länsstyrelsen, handläggning 

pågår.  

Inom fastigheten finns idag inget kommunalt vatten och avlopp. Intill fastigheten beräknar man att 

påbörja utbyggnad av kommunalt VA, preliminär byggstart under 2030.  

Den föreslagna lokaliseringen är belägen inom ett område som berörs av buller från 

Borekullavägen. Om lokaliseringen utreds vidare behöver en bullerutredning presenteras. 

Ansökan bedömdes som komplett 2022-03-07, förlängd handläggningstid. 

Beslutsmotivering 

Lagstiftning  

Enligt 9 kap. 17 § PBL (SFS 2010:900, nedan PBL) ska byggnadsnämnden på ansökan ge 

förhandsbesked om huruvida en åtgärd som kräver bygglov kan tillåtas på den avsedda platsen.  
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Förhandsbesked ska enligt 9 kap. 31 § plan och bygglagen (PBL) ges för en åtgärd utanför ett 

område med detaljplan, om åtgärder inte förutsätter planläggning och uppfyller kraven i 2 kap. och 

delar av 8 kap. PBL.  

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

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

och kommunikationsleder.  

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

synpunkt är lämplig för ändamålet.  

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

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

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

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

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

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

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

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

särskilda kulturhistoriska och miljömässiga värden skyddas.  

Enligt 2 kap. 2 § PBL ska mark- och vattenområden användas för det eller de ändamål som 

områdena är mest lämpade för med hänsyn till läge, beskaffenhet och behov. Företräde ska ges åt 

sådan användning som från allmän synpunkt medför en god hushållning. Bestämmelserna om 

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

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

intressen.  

 

Riksintressen  

3 kap. 6 § miljöbalken säger att mark- och vattenområden som har betydelse från allmän synpunkt 

på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet så långt möjligt 

ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada natur- eller kulturmiljön. Behovet av 

grönområden i tätorter och i närheten av tätorter skall särskilt beaktas. Områden som är av 

riksintresse för naturvården, kulturmiljövården eller friluftslivet skall skyddas mot åtgärder som kan 

vålla påtaglig skada.  

4 kap. miljöbalken förklarar att kustområdet Halland, i vilket fastigheten Borekulla 3:1 ingår, är ett 

riksintresse där turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen särskilt ska 

beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön.  

Kommunens översiktsplan  
Kungsbacka kommun översiktsplanen Vårt framtida Kungsbacka, antagen 2022-01-26, framgår det 

att utöver utvecklingsorter och naturområden, delats in i tre övergripande zoner; 

landsbygdsutveckling, landsbygd och kustbygd. Borekulla 3:1 är belägen inom området kustbygd 

och randzon till Frillesås utvecklingsort.  
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Kustbygden definieras av områden där bebyggelsetrycket är starkt. För att säkerställa en hållbar 

utveckling inom kust- och landsbygden behöver kommunen tillämpa en restriktiv hållning till 

kompletteringar av nya bostadshus.  

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

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

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

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

Kommunen har ett övergripande ansvar för lämplighetsbedömningen av lokaliseringsprövningar 

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

bebyggelse ska lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till en långsiktig god 

hushållning med mark, möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp, avfallshantering, 

elektronisk kommunikation och samhällsservice, såsom skolor, daghem, sjukvård och äldreomsorg. 

Samtidigt har kommunen ett serviceansvar till sina medborgare.  

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

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

bygglovsärende kommer att påverka kommunens ekonomi beror på i vilken utsträckning 

bebyggelsen ställer krav på ökad kommunal service. Förhandsbesked och bygglov kan nekas om 

bebyggelsen medför oacceptabla kommunalekonomiska effekter (jfr prop. 1985/86:1 sid. 268-271).  

Kommunen kan inte erbjuda lika god tillgång och kvalité på service, infrastruktur och 

kommunikationer överallt i kommunen, eftersom det bland annat inte är ekonomisk genomförbart. 

Det medför bland annat att nytillkomna bostäder i vissa områden riskerar att uppleva undermålig 

tillgång till detta. Kommunen kan bli ålagda att åtgärda det om behovet är tillräckligt starkt, vilket 

inte minst nästan alltid är förenat med stora kostnader. Växer ett område kan behovet öka vilket 

alltså är förenat med en större kommunalekonomisk risk. Även till synes mindre åtgärder, som till 

exempel att förse ett område med skolskjuts för att det är långt till skola, infrastrukturen är 

undermålig och tillgången till befintlig kollektivtrafik är dålig, kan vara förenat med storakostnader. 

Det föreligger sålunda starka incitament för kommunen att styra bebyggelseutvecklingen, och 

kommunen har möjligheten att välja de lämpligaste platserna att bebygga.  

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

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

kommunens översiktsplan kommer den övergripande strategin för kommunens 

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

kommunen avses att utvecklas, vilka områden som avses att bebyggas, var det behövs nya vägar 

och cykelbanor och vilka områden som avses att sparas för rekreation. Översiktsplanen har en 

viktig roll som måldokument och vägvisare mot en mer hållbar framtid och är ett verktyg för att 

sätta bebyggelseutvecklingen och enskilda beslut om den fysiska miljön i ett större perspektiv.  

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

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

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

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

rättstillämpning, med hänsyn till att det är en kommunal angelägenhet att detaljplanelägga 
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användningen av mark och att det är kommunen som har att avgöra hur bebyggelsemiljön ska 

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

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

Kungsbacka kommuns översiktsplan, Vårt framtida Kungsbacka, antagen 2022-01-26, konstaterar 

att kommunen generellt är utsatt för ett hårt tryck med önskemål om att bygga nya enbostadshus (se 

även Mark- och miljööverdomstolens dom 2014-02-07 P 4421-13). Efterfrågan beror på en 

kombination av en attraktiv miljö och kommunens läge i Göteborgsregionen. Samtidigt har 

kommunen en omfattande utbyggnadspotential för friliggande småhus dels i form av outnyttjade 

byggrätter i äldre planer, permanentning av fritidshus samt redan avstyckade tomter utom plan. 

Detta förhållande ställer mycket stora krav på kommunen att hantera transportfrågor med 

miljöhänsyn och att skapa en tillfredsställande samhällsservice, såsom vatten och avlopp, vägar, 

skolor med mera.  

Utanför kommunens större tätorterna är infrastrukturen, kommunikationerna och tillgången till 

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

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

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

huvudsakliga bebyggelseutvecklingen i anslutning till de större tätorterna. På så sätt stärks 

möjligheten att samnyttja lokaler, ytor och trafikstråk mer effektivt än om den nya bebyggelsen 

sprids ut.  

Översiktsplanen delar sålunda in kommunen i olika områden. Genom planläggning av större 

sammanhängande områden ska bebyggelse främst tillkomma inom de områden som är redovisade 

som utvecklingsområden. Utvecklingsområdena utgör i huvudsak kommunens större tätorter.  

Utanför kommunens tätorter och dess randzoner redovisar dock översiktsplanerna en större tolerans 

till ansökningar om bygglov och förhandsbesked som avser att tillskapa nya enstaka byggrätter. 

Anledningen är att kommunen vill skapa mer balans mellan den starkt expanderade västra delen av 

kommunen och den modest växande östra delen, men också för att bebyggelsetrycket i dessa 

områden över lag är lägre och den befintliga bebyggelsen inte är lika riklig samtidigt som enstaka 

tillkommande bebyggelse har en begränsad påverkan på transporter, infrastruktur samt behovet på 

tillgång till samhällsservice och kommunikationer. Utvidgad bebyggelse ska dock inte växa fram i 

dessa områden, den ska precis som redogjorts för ovan tillkomma inom tätorterna. 

Detaljplanekravet  
Vid fråga om förhandsbesked ska prövningen avse om åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen, 

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

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

åtgärdens lämplighet i förhållande till dess omgivning enligt 2 kap. PBL, varvid hänsyn tas till både 

allmänna och enskilda intressen, görs därmed i varje enskilt fall.  

För att mark ska få användas för bebyggelse krävs att den från allmän synpunkt är lämplig för 

ändamålet (2 kap. 4 § PBL). Lämplighetsbedömningen sker vid planläggning eller i ärenden om 

bygglov eller förhandsbesked. En allmän utgångspunkt är att det är en kommunal angelägenhet att 

planlägga användningen av mark och vatten (1 kap. 2 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL).  



21 (100)

 

Prövningen av markens lämplighet för bebyggelse och reglering av bebyggelsemiljöns utformning 

ska ske genom detaljplan bl.a. för nytt byggnadsverk som ska förläggas där det råder stor 

efterfrågan på mark för bebyggelse och byggnadsverket inte kan prövas i samband ned en prövning 

av ansökan om bygglov eller förhandsbesked (se 4 kap. 2 § PBL), det vill säga där det behövs en 

mer ingående utredning, likt de som görs vid uppförandet av en detaljplan.  

Enligt 4 kap. 2 § PBL ska kommunen pröva ett områdes lämplighet genom detaljplan för ny 

sammanhållen bebyggelse om det krävs med hänsyn till omfattningen av bygglovspliktiga 

byggnadsverk i bebyggelsen. Detsamma gäller om det råder stor efterfrågan på området för 

bebyggande.  

Sammanhållen bebyggelse är enligt 1 kap. 4 § PBL bebyggelse på tomter som gränsar till varandra 

eller skiljs åt endast av en väg, gata eller parkmark.  

Föreslagen lokalisering ligger inom ett område med ett trettiotal bebyggda fastigheter utanför 

detaljplanelagt område längs med Borekullavägen. Inom en radie av 1 km från föreslagen 

lokaliseringen har kommunen behandlat mer än 35 ansökningar om förhandsbesked sedan 2006. 

Detta visar att området består av sammanhållen bebyggelse med flera lovpliktiga byggnader och att 

det råder stor efterfrågan på mark för byggande. Förhållandena är därmed sådana att den finns fog 

för att uppställa krav på detaljplan, 4 kap. 2 § PBL.  

Ny bebyggelse ska i dessa fall endast undantagsvis medges utan föregående prövning genom 

detaljplan. MÖD har i flera avgöranden, bland annat dom 2016-02-29 i mål nr P 8773-15, erinrat 

om att risken för prejudicerande effekter är just ett sådant förhållande som innebär hinder mot att 

tillämpa undantagsregeln.  

I detta fall finns en risk för att ett positivt förhandsbesked kommer att följas av liknande anspråk i 

området, vilket skulle innebära ett ohållbart tillskott av tomter i området och därigenom medföra 

konsekvenser för kommunens planering och försvåra en framtida rationell planering av området. 

Fastigheten Borekulla 3:1 ligger inom randzon till Frillesås utvecklingsort. Intresset av att kunna 

styra bebyggelsen i området är därför starkt.  

Utifrån en överhängande risk för prejudicerande effekter med en oönskad bebyggelseutveckling 

som följd, samt översiktsplanens intentioner bedöms ansökan vara olämplig.  

Kommunen har enligt 1 kap. 2 § planmonopol och kan på så vis styra var det är lämpligt att göra 

detaljplaner. Enligt gällande översiktsplanen ”Vårt framtida Kungsbacka” upprättas i regel nya 

detaljplaner endast inom utvecklingsområdens gränser och då av större sammanhängande områden. 

Kommunens behov av att hushålla med mark och prioritera mellan olika markanvändningsintressen 

är så stort att förvaltningen bedömer att detaljplan krävs. Ansökan uppfyller därmed inte 9 kap. 31 § 

PBL. 

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

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

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

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

kvartersstruktur är undantag från detaljplanekravet.  
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En lucktomt definieras som en mindre fastighet eller ett mindre markområde, som saknar 

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

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

görs med hänsyn till områdets befintliga bebyggelsestruktur och fastighetsindelning.  

Förvaltningen menar att det i föreliggande fall rör sig om ett markområde och en sökt åtgärd som 

inte har några unika förutsättningar eftersom det finns fler fastigheter och markområden i området 

som har arealmässiga förutsättningar för att på liknande sätt ge plats åt ytterligare bostadshus. 

Åtgärden utgör inte en utfyllnad av en naturlig lucka i befintliga bebyggelsestrukturen, utan innebär 

istället en förtätning av området som kan få prejudicerande effekter. Mark- och miljööverdomstolen 

har i flera tidigare avgöranden (se t.ex. Mark- och miljööverdomstolens dom 29 februari 2016 i mål 

nr P 8773-15) erinrat om att risken för prejudicerande effekter är ett sådant förhållande som innebär 

hinder mot att tillämpa undantagsreglerna.  

Bedömning 
Den aktuella lokaliseringen ligger inom vad översiktsplanerna redovisar som utanför kommunens 

utvecklingsorter och dess randzoner. Trafiken till området leds via Borekullavägen som utgör en 

smal asfalterad väg som saknas gatubelysning och gång- och cykelväg. och vidare till 

Almedalsvägen som ansluts Göteborgsvägen.  

Den befintliga bebyggelsen längst Borekullavägen och dess sidovägar är spridd. Bebyggelsen har 

växt fram utan planläggning, där ett stort antal bostäder har tillkommit de senaste 15 åren. 

Bebyggelsetrycket är högt i området, inom en radie av 1 km från lokaliseringen har kommunen 

behandlat över 35 ansökningar om förhandsbesked sedan 2006.  

Föreslagen lokalisering medför ett olämpligt tillskott och olämplig utbredning av bebyggelsen i 

området. Efterfrågan på mark är hög, då området är kustnära. Flertalet fastigheter längs 

Borekullavägen, Ängavägen, m.fl. är av liknande karaktär och storlek. Genom att medge en 

nylokalisering i ett område där bebyggelsetrycket är högt och där möjligheten finns att förtäta 

genom ytterligare liknande anspråk, kan det antas få så kallade prejudicerande effekter och 

därigenom en successivt förändrad bebyggelsestruktur, eftersom sannolikheten för att ytterligare 

fastighetsägare önskar vidta liknande åtgärder är stor.  

Med hänsyn till de krav som föreskrivs i andra kapitlet PBL gällande en tillfredställande 

samhällsservice, infrastruktur och kommunikationer görs bedömningen att området i dagsläget inte 

är lämpat för en större bebyggelseutveckling. Enligt översiktsplanen anvisningar finns det heller 

inga intentioner att en sådan ska ske i området. Ansökan uppfyller därmed inte lämplighets- och 

hushållningskraven i 2 kap. 2-3 § PBL. 

Intresseavvägning  
Enligt 2 kap. 1 § PBL ska hänsyn tas till både allmänna och enskilda intressen. Det allmänna 

intresset av att styra bebyggelseutvecklingen bedöms i förevarande fall sammanfattningsvis väga 

tyngre än det enskilda intresset av att bebygga platsen. 

Kommunicering 

Förvaltningen har den 2022-04-28 sänt ut en bedömning om avstyrkan till sökande.  
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Sökande har inkommit med yttrande 2022-06-08, se bilaga. Vad sökande framför i sitt yttrande 

föranleder ingen annan bedömning i ärendet.  

Beslutsgång 

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

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

Beslutet skickas till 

Sökande (delges) 

Kontaktperson 
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§ 336 

 

Dnr BN 2021-004515 

Beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar positivt förhandsbesked för ett (1) enbostadshus på 

fastigheten Skårby 1:11. 

Avgiften för beslutet är 19 200 kronor. Avgiften är reducerad med 19 200 kronor på grund av att 

beslutet har tagit mer än 10 veckor. Kostnaden blir därför 0 kronor.  

Avgiften är uträknad efter Kungsbacka kommunfullmäktiges taxa för byggnadsnämndens 

verksamhet, antagen 2020-09-08 § 97. 

Upplysningar 

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

eller delge berörda sakägare.  

Beslutet vinner laga kraft fyra veckor efter kungörelsen, alternativt tre veckor efter delgivningen, 

om beslutet inte överklagas.  

Enligt 9 kap. 39 § plan- och bygglagen (PBL, SFS 2010:900, PBL) innebär förhandsbeskedet inte 

att åtgärden får påbörjas. 

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

miljöförvaltningen. 

Det är inte någon förutsättning för förhandsbesked att det finns en nyttjanderätt till marken. 

Frågorna om servitut till väg och avloppsanläggning faller därmed utanför prövningen av 

förhandsbeskedet. 

Beslutsmotivering 

Ansökan avser nylokalisering av ett enbostadshus och komplementbyggnad i form av garage inom 

ett delområde av en fastighet med en areal om 2 870 hektar. Fastigheten är i dagsläget bebyggd med 

enbostadshus och komplementbyggnader. Av ansökan framgår att en befintlig komplementbyggnad 

ska rivas för att ge plats på det tilltänkta bostadshuset. Fastigheten är vidare belägen utanför 

detaljplanerat område och utvecklingsområdena Kungsbacka stad och Anneberg samt inom ett 

område med särskilda bygglovskriterier.   

Byggnadsnämndens arbetsutskott bedömer att nu föreslagen åtgärd är lämpliga med hänsyn till 

kravet på långsiktig god hushållning av kommunens mark och tätortsutveckling, särskilt med 

beaktande av att föreslagen åtgärd inte förutsätter planläggning eller utvidgar befintlig bebyggelse. 

Föreslagen åtgärd bedöms inte heller medföra menlig prejudicerande verkan. Ansökan bedöms 

däremot utgöra en lämplig komplettering av befintlig bebyggelsegrupp. Arbetsutskottet anser vidare 

att ärendet har en sådan särprägel att föreslagen åtgärd inte medför någon menlig verkan för 
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bebyggelsegruppen. Föreslagen åtgärd bedöms sålunda vara i linje med kommunens strategiska 

planering och ansökan bedöms uppfylla de krav som ställs på lämplighet- och hushållning i 2 kap. 

PBL. Ansökan uppfyller även samtliga krav i 8 kap. PBL.  

Arbetsutskottet bedömer sammantaget att föreslagen åtgärd passar in i landskapet och närliggande 

bebyggelse samt är lämplig utifrån platsens förutsättningar. Åtgärden bedöms inte heller innebära 

några olägenheter som kan anses vara betydande. 

Beslutet kan överklagas 

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

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

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

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

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

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

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

stöd för överklagan ska dessa bifogas.  

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

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-06-08 

Yttrande Räddningstjänsten, 2022-06-02 

Yttrande Skårby 1:13, 2022-05-23 

Yttrande Förvaltningen för teknik, 2022-05-23 

Yttrande Skårby 1:16, 2022-05-18 

Yttrande Hammargrens fyrverkeri AB, 2022-05-03 

Yttrande från sökande, 2022-04-07 

E-post, 2022-03-17 

Plan- och sektionsritning, 2021-12-06 

Situationsplan, 2021-12-06 

Bilaga, 2021-12-06 

Ansökan, 2021-12-06 

Beskrivning av ärendet 

Ansökan som kom in 2021-12-06 innebär nylokalisering av ett (1) nytt enbostadshus samt 

komplementbyggnad i form av garage, inom fastigheten SKÅRBY 1:11. Fastigheten är belägen 

utanför detaljplanerat område och inom Hammargren fyrverkeribuffertzon 2. Fastigheten ligger 

vidare inom kommunens naturvårdsplan - Skårbyberget.  

Lagstiftning 

Enligt 9 kap. 17 § PBL ska byggnadsnämnden på ansökan ge förhandsbesked om huruvida en 

åtgärd som kräver bygglov kan tillåtas på den avsedda platsen.  

mailto:info@kungsbacka.se
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Vid en prövning av en ansökan om förhandsbesked gäller i huvudsak samma regler som vid en 

bygglovsprövning.  

Förhandsbesked ska enligt 9 kap. 31 § plan och bygglagen (PBL) ges för en åtgärd utanför ett 

område med detaljplan, om åtgärder inte förutsätter planläggning och uppfyller kraven i 2 kap. och 

delar av 8 kap. PBL.  

Enligt 2 kap. 2 § PBL ska mark- och vattenområden användas för det eller de ändamål som 

områdena är mest lämpade för med hänsyn till läge, beskaffenhet och behov. Företräde ska ges åt 

sådan användning som från allmän synpunkt medför en god hushållning. Bestämmelserna om 

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

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

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

och kommunikationsleder.  

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

synpunkt är lämplig för ändamålet.  

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

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

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

särskilda kulturhistoriska och miljömässiga värden skyddas.  

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

samt reglera bebyggelsemiljöns utformning för  

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

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

övrigt,  

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

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

omfattning eller till förhållandena i övrigt.  

3. ett nytt byggnadsverk och byggnadsverket eller dess användning får betydande inverkan på 

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

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

intressen.  

Kommunicering  

Förvaltningen har den 2022-03-21 sänt ut en bedömning om avstyrkan till sökande.  

Sökande har bemöt förvaltningens avstyrkan i en skrivelse som inkom 2022-04-07. 

Berörda grannar har beretts möjlighet att yttra sig om den föreslagna åtgärden. De fastigheter som 

bedömts berörda är fastighetsägare till fastigheten Björkris 1:20, Skårby 1:11, Skårby 1:13, Skårby 

1:14, Skårby 1:16, Skårby 1:17, Skårby 1:18, Skårby 1:2, Skårby 2:2, Skårby 2:22, Skårby 8:13, 

Skårby 8:3, Skårby8:6, Skårby 8:7. 

Yttrande från fastighetsägare till fastigheten Skårby 1:13 med erinran inkommer till förvaltningen 

2022-05-23; ” Ett A-hus "Nidingen" enligt bifogade fasadritningar ser jag inga problem med. Om 
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nock-höjden blir över dessa 5,1m mätt från nuvarande markhöjd, eller om marken höjs för mycket, 

blir huset för högt och oproportionerligt för tomten och mot husen intill som är 1-planshus. Jag ser 

det mindre lämpligt att placera ett garage där kartan visar en pil”.  

 

Yttrande från fastighetsägare till fastigheten Skårby 1:16 med erinran inkommer till förvaltningen 

2022-05-18; ”Jag har följande synpunkter; Har i princip inget emot utveckling men behöver 

korrekt underlag för att kunna ta ställning, svårt att ta ställning då ritning ej korrekt, skalan på 

ritning stämmer ej, storlek på byggnad ej korrekt, placerad byggnad större, placering av byggnad 

stämmer ej med ansökares önskan. Dessutom är vattenfrågan ej löst, fakturan för samtliga 

påkopplade går till undertecknad, ej intresserad att fler kopplas på innan de som äger ledningar 

påtar sig ansvar för fakturor”.  

Fastighetsägarna till fastigheterna Björkris 1:20, Skårby 1:11, , en ägare till fastigheten Skårby 1:13, 

Skårby 1:14, Skårby 1:17, Skårby 1:18, Skårby 1:2. Skårby 2:2, Skårby 2:22, Skårby 8:13. 

Skårby8:3 Skårby 8:6, Skårby 8:7 har inte inkommit med yttrande inom föreslagen tid.  

Remisser 
Förvaltningen för teknik har beretts möjlighet att inkomma med yttrande i ärendet. 2022-05-23 

inkommer förvaltningen för teknik med yttrande utan erinran; ” Kungsbacka Bredbandsnät har 

inget att erinra, mer än att fastighetsägarna bör skydda sina fiberinstallationer för fastigheterna 

Skårby 1:11 och Skårby 1:13. Teknik vill understryka räddningstjänsten krav för att utföra åtgärder 

på eventuellt brinnande fastighet. Vägen upp till bostad har ett avstånd som överstiger 50 meter 

och behöver därför uppnå en minsta bredd om 3 meter. Det skall vara fri höjd om 4 meter. Högsta 

längslutning för vägen är 8% för att uppnå räddningstjänsten krav. Kärl för hushållsavfall töms vid 

fastighetens tillfartsväg ca 100 meter från boningshus. Skall kärl tömmas vid fastigheten skall en 

vändplan finnas tillgänglig enligt bifogad mall”. 

Hammargrens Fyrverkeri AB har beretts möjlighet att inkomma med yttrande i ärendet. 2022-05-03 

inkommer Hammargrens Fyrverkeri AB med yttrande med erinran; ” Vi måste tyvärr säga nej till 

byggnation av ytterligare ett hus för ytterligare en familj så nära vår verksamhet. I första hand pga 

att vi blir belastade av ytterligare en familj inom vår säkerhetszon. Det minskar våra möjligheter 

att producera och lagra sprängämnen. I andra hand pga det buller och olägenhet som kan uppstå 

då vi skall köra ut stora mängder sprängsten från vår anläggning bara några meter från det 

tilltänkta huset”. 

Räddningstjänsten Stor Göteborg har berett möjlighet att inkomma med yttrande i ärendet. 2022-06-

02 inkommer räddningstjänsten med yttrande; ”RSG har inte identifierat några avsevärda 

riskkällor i fastighetens direkta närhet med avseende på transport av farligt gods eller 

tillståndspliktig hantering av brandfarliga och explosiva varor. Tomten nås via Skårsjövägen. 

Vägens bredd och lutning bedöms medge framkomlighet för tunga räddningsfordon. 

Medlemskommunerna ansvarar för att Räddningstjänsten Storgöteborg har tillgång till 

brandvatten. I detta ärende har frågan om brandvattenförsörjning beaktats. Frågan har tidigare 

granskats baserat på en strategi i RSG:s handlingsprogram som nu ska ersättas med brand- och 

släckvattenplaner för respektive medlemskommun. Eftersom dessa planer är under framtagande har 
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RSG beslutat att tillfälligt inte driva frågan om bradvatten i enskilda ärenden om bygglov och 

förhandsbesked utanför detaljplan. RSG har inget att erinra mot positivt förhandsbesked”.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Heinrich Kaufmann (C) yrkar bifall till ansökan med följande motivering; föreslagen åtgärd är 

lämpliga med hänsyn till kravet på långsiktig god hushållning av mark. Även med beaktande av 

Kungsbacka kommun tätortsutveckling är föreslagen åtgärd att bedöma som lämplig. Detta med 

beaktande av att föreslagen åtgärd inte förutsätter planläggning eller utvidgar befintlig bebyggelse. 

Föreslagen åtgärd medför vidare ej någon prejudicerande verkan som är menlig. Ansökan utgör 

däremot en lämplig komplettering av befintlig bebyggelsegrupp. Ärendet har vidare en sådan 

särprägel att föreslagen åtgärd inte bedöms medföra någon menlig verkan för bebyggelsegruppen. 

Sammantaget passar föreslagen åtgärd in i landskapet och närliggande bebyggelse samt är lämplig 

utifrån platsens förutsättningar. Åtgärden medför inte heller någon olägenhet som kan anses vara 

betydande. 

Beslutsgång 

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

respektive Heinrich Kaufmanns (C) yrkande. Ordföranden (M) prövar förslagen och finner att 

arbetsutskottet beslutar enligt Heinrich Kaufmanns (C) yrkande. 

Beslutet skickas till 

Sökande (A-post) 

Delgivningskvitto (Skårby 1:13, Skårby 1:16, Hammargrens Fyrverkeri AB). 

Post- och Inrikes Tidningar 
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§ 337 

 

Dnr BN 2021-002760 

Beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar positivt förhandsbesked för två (2) enbostadshus på 

fastigheten Sundstorp 8:2. 

Avgiften för beslutet är 19 200 kronor. Avgiften är reducerad med 19 200 kronor på grund av att 

beslutet har tagit mer än 10 veckor. Kostnaden blir därför 0 kronor.  

Avgiften är uträknad efter Taxa för Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 

Kommunfullmäktige 2020-09-08 § 97. 

Upplysningar 

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

eller delge berörda sakägare.  

Beslutet vinner laga kraft fyra veckor efter kungörelsen, alternativt tre veckor efter delgivningen, 

om beslutet inte överklagas.  

Enligt 9 kap. 39 § plan- och bygglagen (PBL, SFS 2010:900, PBL) innebär förhandsbeskedet inte 

att åtgärden får påbörjas. 

Slutligt ställningstagande till husets placering och utformning ska ske i samråd med 

Byggnadsförvaltningen. 

Det är inte någon förutsättning för förhandsbesked (eller bygglov) att det finns en nyttjanderätt till 

marken. Frågorna om servitut till väg och avloppsanläggning faller därmed utanför prövningen av 

förhandsbeskedet. 

Beslutsmotivering 

Ansökan avser nylokalisering av två enbostadshus inom en fastighet med en areal om cirka 2,9 

hektar som är indelad i två delområden och i dagsläget bebyggd med enbostadshus och 

ekonomibyggnader. Fastigheten är vidare belägen utanför detaljplanerat område och utgörs till 

största del av skogsmark.  

Byggnadsnämndens arbetsutskott bedömer att nu föreslagna åtgärder är lämpliga med hänsyn till 

kravet på hushållning med mark och kommunens tätortsutveckling. Detta med beaktande av att 

föreslagna åtgärder inte förutsätter planläggning eller anses utvidga befintlig bebyggelse på sätt som 

kan medföra menlig prejudicerande verkan. Ansökan utgör vidare komplettering av aktuell 

bebyggelse och anses vara lämplig med beaktande av rådande förutsättningar på fastigheten och i 

området. Föreslagna åtgärder anses därtill passa in i landskapet, inte minst med beaktande av att ett 

av bostadshusen inte kommer att synas från Sätilavägen. Föreslagna åtgärder anses sålunda vara i 
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linje med kommunens strategiska planering och uppfylla de krav som ställs på lämplighet- och 

hushållning i 2 kap. PBL. Ansökan uppfyller därtill kraven i 8 kap. PBL.  

Arbetsutskottet anser sammantaget att föreslagna åtgärder passar in i såväl landskapet som i 

närliggande bebyggelse samt är lämpliga utifrån fastighetens unika förutsättningar. De två 

enbostadshusen bedöms inte heller medföra några olägenheter som kan anses vara betydande. 

Beslutet kan överklagas 

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

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

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

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

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

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

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

stöd för överklagan ska dessa bifogas.  

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

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-06-09 

Yttrande Sundstorp 8:15  

Yttrande kommunekolog, 2022-06-07 

Yttrande Miljö- och Hälsa, 2022-06-02 

Yttrande Teknik, 2022-06-01 

Sakägarintyg Jorred 1:3, 2022-05-31 

Sakägarintyg Sundstorp 5:19, 2022-05-29 

Sakägarintyg Sundstorp 8:15, 2022-06-05 

Verksamhetsbeskeriving/ svarsyttrande, 2022-04-20 

Svarsyttrande från sökande, 2022-03-31 

E-post, 2022-03-18  

Kartor, 2021-12-09  

Ansökan, 2021-10-22 

Beskrivning av ärendet 

Ansökan som kom in 2021-09-17 och bedömdes komplett 2021-12-09, innebär lokalisering av två 

enbostadshus inom fastigheten SUNDSTORP 8:2 skifte 1. Fastigheten har en areal av ca 2,9 ha i 

två delområden och är idag bebyggd med enbostadshus och ekonomibyggnader.  

Tomt ett (1) kommer anslutas till enskilt VA. Ny infart kommer anläggas via Liaslättsvägen.  

Tomt två (2) kommer anslutas till enskilt VA. Ny infart kommer anläggas via Mickelgårdsvägen.  

Fastigheten är belägen utanför detaljplanerat område och utgörs idag till största del av skogsmark.  

Fastigheten ligger nordöster om serviceort Lerbäck/Sundstorp.  

mailto:info@kungsbacka.se
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Vidare är de aktuella områdena belägna inom område som omfattas av kommunal naturvårdsplan 

för Sundtorpsåns dalgång.  

En naturinventering är utförd på fastigheten 2019-03-08 av Jakobi Sustainability AB.  

Lagstiftning 

Förhandsbesked ska enligt 9 kap. 31 § plan och bygglagen (PBL) ges för en åtgärd utanför ett 

område med detaljplan, om åtgärder inte förutsätter planläggning och uppfyller kraven i 2 kap. och 

delar av 8 kap. PBL. 

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

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

och kommunikationsleder. 

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

synpunkt är lämplig för ändamålet. 

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

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

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

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

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

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

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

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

särskilda kulturhistoriska och miljömässiga värden skyddas. 

Enligt 2 kap. 2 § PBL ska mark- och vattenområden användas för det eller de ändamål som 

områdena är mest lämpade för med hänsyn till läge, beskaffenhet och behov. Företräde ska ges åt 

sådan användning som från allmän synpunkt medför en god hushållning. Bestämmelserna om 

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

Kommunicering  

Förvaltningen har den 2022-03-29 sänt ut en bedömning om avstyrkan till sökande.  

Sökande har bemöt förvaltningens avstyrkan i en skrivelse som inkom 2022-03-31 och 2022-04-20. 

Berörda grannar har beretts möjlighet att yttra sig om den föreslagna åtgärden. De fastigheter som 

bedömts berörda är fastighetsägare till fastigheten Fjärås-Buera 1:2, Fjärås-Buera 1:3, Fjärås-Buera 

1:7, Fjärås-Fagered 3:4, Jorred 1:3, Kvarnås 1:15, Sundstorp 1:2, Sundstorp 2:4, Sundstorp 3.3, 

Sundstorp 5:19, Sundstorp 6:1, Sundstorp 6:2, Sundstorp 8:11, Sundstorp 8:12, Sundstorp 8:13, 

Sundsorp 8:4, Sundstorp 8:15, Sundstorp 8:3, Sundstorp 8:6, Sundstorp 8:7, Sundstorp 8:8, 

Sundstorp 8:9, Sundstorp GA:5 Sundstorps Vägsamfällighet.  

Fastighetsägare till fastigheten Sundstorp 8:15 inkommer med yttrande 2022-06-08 med erinran.  

I sitt yttrande framför fastighetsägaren till Sundstorp 8:15 i huvudsak att; 

Eftersom den sökande har ett pågående ärende med diarienummer MH-2022-1169-9, protesterar jag 

mot byggandet. Han har tippningsförbud på fastigheten Sundstorp 8:2, men har ändå börjat tippa 
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schaktmassor på det nya området. Med tanke på vad han och andra företag har dumpat ovanför oss, 

tycker jag att Bygg-och Miljöförvaltningen skall kontrollera det han har börjat dumpa på det nya 

området, där han har sökt bygglov. Även andra i grannskapet har börjat reagera på hans handlingar.  

Fastighetsägare till fastigheten Sundstorp 8:15 inkommer med yttrande 2022-06-08 med erinran. I 

sitt yttrande framför fastighetsägaren till Sundstorp 8:15 i huvudsak att hen protesterar mot detta 

bygge då den sökande redan har ett pågående ärende hos kommunen, med diarienr. MH-2022-1169-

9, gällande tippningsförbud på fastigheten Sundstorp 8:2. Den sökande har tagit emot stora mängder 

av osorterade schaktmassor som innehåller asfalt, gamla telefonstolpar, plaströr och annat skräp, 

under flera år och påstått att han skulle bygga hus. Utan vare sig bygglov eller deponeringstillstånd 

visade det sig. Detta kan komma att påverka vårt dricksvatten i hela Sundstorp på sikt och i snar 

framtid för vår fastighet. Då denna plats är mycket olämplig för sådana schaktmassor i orörd skog, 

på ett berg med flera fastigheter nedanför, på ett avstånd från 25-300 meter. Då det är en liknande 

situation, där den sökande vill bygga nu, är jag starkt kritisk till hur och vad han kommer att tillföra 

dessa nya tomter i fråga om miljöfarligt fylle, olägenhet, störande trafik och grävningsarbete långa 

dagar och sena kvällar, även helger har han varit aktiv och visat stor nonchalans och hänsynslöshet i 

det gamla ärendet. Dessutom har han redan påbörjat markberedningen trots det fortfarande gällande 

tippningsförbudet på hela fastigheten Sundstorp 8:2, genom att åter ta emot en stor mängd fylle. 

Vad de innehåller kan jag bara spekulera i men min tillit till den sökande är inte stor och jag kräver 

att han visar var massorna kommer ifrån och analyser på dem. Vill också upplysa om att det finns 

en gammal källa med fint vatten, som kan bli påverkad av vägdragningen som planerats på den övre 

tomten. Den källan ska finnas dokumenterad i äldre papper som en granne har, som också borde 

finnas hos kommunen. 

Sakägarintyg utan erinran finns från fastighetsägare till fastigheterna Jorred 1:3, Sundstorp 5:15, 

Sundstorp 8:15. 

Fastighetsägare till fastigheterna Fjärås-Buera 1:2, Fjärås-Buera 1:3, Fjärås-Buera 1:7, Fjärås-

Fagered 3:4, Jorred 1:3 (en fastighetsägare), Kvarnås 1:15, Sundstorp 1:2, Sundstorp 2:4, Sundstorp 

3:3, Sundstorp 6:1, Sundstorp 6:2, Sundstorp 8:11, Sundstorp 8:12, Sundstorp 8:13, Sundstorp 8:15 

(en fastighetsägare), Sundstorp 8:3, Sundstorp 8:6, Sundstorp 8:7, Sundstorp 8:8, Sundstorp 8:9, 

Sundstorp GA:5 Sundstorps Vägsamfällighet har inte inkommit med yttrande inom föreslagen tid. 

Remisser 

Förvaltningen för Miljö- och Hälsa har beretts möjlighet att inkomma med yttrande. 2022-06-02 

inkommer förvaltningen för Miljö- och Hälsa med yttrande med erinran; 

” Den berörda fastigheten är belägen inom ett område där hög skyddsnivå för enskilda avlopp gäller. 

Enskilt avlopp kan troligen lösas för fastigheten. Valet av avloppsanläggning kan dock vara begränsat 

samt även dyrare än normalt på grund av berg och närhet till dricksvattentäkter. Ansökan om 

anläggande av enskilt avlopp måste inlämnas och tillstånd beviljas från nämnden för Miljö & 

Hälsoskydd innan avloppsanläggningen senare kan påbörjas och innan Miljö & Hälsoskydd kan 

besvara en eventuell remiss gällande avlopp för bygglov”. 

Förvaltningen för Teknik har beretts möjlighet att inkomma med yttrande. 2022-06-01 inkommer 

förvaltningen för Teknikmed yttrande med erinran; 

” I det fall att tillfartsväg ska angöras och fastighet har ett avstånd på > 50 meter från befintlig väg  
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behöver räddningstjänstens krav tas i beaktning. Det ska i det fall vara en minsta vägbredd på 3 meter,  

fri höjd om 4 meter och maximal längslutning på 8%. Vägar i området får ha en maximal längslutning  

på 8% om avstånd från befintlig räddningsväg till fastighet > 50 meter. En vändplats måste 

iordningställas i anslutning till fastigheten för att insamling av hushållsavfall skall  kunna ske vid 

fastighetsgräns samt slamsugning. Backning med insamlingsfordon räknas inte som ett körsätt och är ej 

tillåtet för att kunna utföra tömning av enskilt avlopp eller avfallskärl. Mall för vändplan bifogas. I 

övrigt har Teknik inget att erinra”. 

 

Kommunekologen har beretts möjlighet att inkomma med yttrande. 2022-06-07 inkommer 

kommunekologen med yttrande med erinran; 

” Samhällsbyggnadskontoret har granskat handlingarna och gör en bedömning om 

nybyggnationens eventuella påverkan på området som är utpekat i naturvårdsplanen samt 

området som klassats till högt naturvärde (naturvärdesklass 2) i den kommunövergripande 

naturvärdesinventeringen. 

Området för tänkt byggnation har klassats till naturvärdesklass 2 (högt naturvärde). Områden 

som fått denna klass är av lokal och regional betydelse för att bevara den biologiska 

mångfalden och nå ambitionerna satta i den nya antagna översiktsplanen. Området hyser så 

kallade nyckelbiotopskvalitéer med blockrik mark dominerad av lövskog,  som bedöms vara 

värdefullt för floran och fågelfaunan, naturvärden som också lyfts fram i naturvårdsplanen för 

området. Ett antal rödlistade och fridlysta fåglar har noterats i området däribland mindre 

hackspett, spillkråka och nötkråka. Även den rödlistade och fridlysta arten hasselsnok har 

rapporterats i området.    

Området för tänkt byggnation är beläget inom ytan för grön infrastruktur i den nya 

översiktsplanen där följande riktlinjer ska prioriteras: 

- Viktiga biologiska spridningssamband ska bevaras och förstärkas både i tätorterna och 

på landsbygden. 

- Inom ytor för grön infrastruktur ska friluftsliv, turism, biologisk mångfald och areella 

näringar prioriteras. Generellt tillåts ingen ny bostadsbebyggelse.  

Med anledning av naturvärdena i området yrkar samhällsbyggnadskontoret för att avslå 

bygglovsansökan”. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Heinrich Kaufmann (C) yrkar bifall till ansökan med följande motivering; föreslagna placeringar är 

lämpliga med hänsyn till kravet på hushållning med mark och kommunens tätortsutveckling. Detta 

med beaktande av att föreslagna åtgärder inte förutsätter planläggning eller anses utvidga befintlig 

bebyggelse på sätt som kan medföra menlig prejudicerande verkan. Föreslagna lokaliseringar utgör 

vidare kompletteringar av aktuell bebyggelse och är lämplig med beaktande av rådande 

förutsättningar på fastigheten och i området. Föreslagna åtgärder anses därtill passa in i landskapet, 

inte minst med beaktande av att ett av husen inte kommer att synas från Sätilavägen. Föreslagna 

åtgärder anses sålunda vara i linje med kommunens strategiska planering och uppfylla de krav som 

ställs på lämplighet- och hushållning i 2 kap. PBL. Ansökan uppfyller därtill kraven i 8 kap. PBL. 

Sammantaget passar föreslagna åtgärder in i såväl landskapet som i närliggande bebyggelse och är 
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lämpliga utifrån fastighetens unika förutsättningar. Föreslagna åtgärder medför inte heller medföra 

olägenheter som kan anses vara betydande. 

Beslutsgång 

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

respektive Heinrich Kaufmanns (C) yrkande. Ordföranden (M) prövar förslagen och finner att 

arbetsutskottet beslutar enligt Heinrich Kaufmanns (C) yrkande. 

Beslutet skickas till 

Sökande (A-post) 

Post- och Inrikes Tidningar 
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§ 338 

 

Dnr BN 2021-002175 

Beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar negativt förhandsbesked. 

Kostnaden för beslutet är 0 kronor. Kostnaden är reducerad med 10 800 kronor på grund av att 

beslutet har tagit mer än 10 veckor. Kostnaden är uträknad efter Taxa för Byggnadsnämndens 

verksamhet, beslutad i Kommunfullmäktige 2020-09-08 § 97. 

Beslutsmotivering 

Lagstiftning 

Enligt 9 kap. 17 § PBL (SFS 2010:900, nedan PBL) ska byggnadsnämnden på ansökan ge 

förhandsbesked om huruvida en åtgärd som kräver bygglov kan tillåtas på den avsedda platsen. 

Bygglov, och därmed förhandsbesked, ska enligt 9 kap. 31 § PBL ges för en åtgärd utanför ett 

område med detaljplan, om åtgärden inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 §, och uppfyller 

de krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9-11 §§, 12 § första stycket, 

13, 17 och 18 §§ PBL. 

Enligt 2 kap. 2 § PBL ska mark- och vattenområden användas för det eller de ändamål som 

områdena är mest lämpade för med hänsyn till läge, beskaffenhet och behov. Företräde ska ges åt 

sådan användning som från allmän synpunkt medför en god hushållning. Bestämmelserna om 

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

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

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

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

och kommunikationsleder samt en god ekonomisk tillväxt. 

Av 2 kap. 4 § PBL framgår att i ärenden om förhandsbesked och bygglov får mark tas i anspråk för 

att bebyggas endast om marken från allmän synpunkt är lämplig för ändamålet. 

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

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

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

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

luftföroreningar samt bullerstörningar och; risken för olyckor, översvämning och erosion. 
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Enligt 4 kap 2 § PBL ska kommunen med detaljplan pröva markområdets lämplighet för bebyggelse 

samt reglera bebyggelsemiljöns utformning för 

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

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

övrigt, 

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

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

omfattning eller till förhållandena i övrigt. 

3. ett nytt byggnadsverk och byggnadsverket eller dess användning får betydande inverkan på 

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

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

intressen. 

Kommunens översiktliga planering 

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

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

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

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

Kommunen har ett övergripande ansvar för lämplighetsbedömningen av lokaliseringsprövningar 

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

bebyggelse ska lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till en långsiktig god 

hushållning med mark, möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp, avfallshantering, 

elektronisk kommunikation och samhällsservice, såsom skolor, daghem, sjukvård och äldreomsorg. 

Samtidigt har kommunen ett serviceansvar till sina medborgare.  

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

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

bygglovsärende kommer att påverka kommunens ekonomi beror på i vilken utsträckning 

bebyggelsen ställer krav på ökad kommunal service. Förhandsbesked och bygglov kan nekas om 

bebyggelsen medför oacceptabla kommunalekonomiska effekter (jfr prop. 1985/86:1 sid. 268-271). 

Kommunen kan inte erbjuda lika god tillgång och kvalité på service, infrastruktur och 

kommunikationer överallt i kommunen, eftersom det bland annat inte är ekonomisk genomförbart. 

Det medför bland annat att nytillkomna bostäder i vissa områden riskerar att uppleva undermålig 

tillgång till detta. Kommunen kan bli ålagda att åtgärda det om behovet är tillräckligt starkt, vilket 

inte minst nästan alltid är förenat med stora kostnader. Växer ett område kan behovet öka vilket 

alltså är förenat med en större kommunalekonomisk risk. Även till synes mindre åtgärder, som till 

exempel att förse ett område med skolskjuts för att det är långt till skola, infrastrukturen är 

undermålig och tillgången till befintlig kollektivtrafik är dålig, kan vara förenat med stora 

kostnader. Det föreligger sålunda starka incitament för kommunen att styra 

bebyggelseutvecklingen, och kommunen har möjligheten att välja de lämpligaste platserna att 

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

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

kommunens översiktsplan kommer den övergripande strategin för kommunens 

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

kommunen avses att utvecklas, vilka områden som avses att bebyggas, var det behövs nya vägar 

och cykelbanor och vilka områden som avses att sparas för rekreation. Översiktsplanen har en 

viktig roll som måldokument och vägvisare mot en mer hållbar framtid och är ett verktyg för att 

sätta bebyggelseutvecklingen och enskilda beslut om den fysiska miljön i ett större perspektiv. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

aktualitetsförklarad 2018-10-23 (som gällde när aktuell ansökan inkom till förvaltningen), samt 

Vårt framtida Kungsbacka, antagen 2022-01-26, konstaterar att kommunen generellt är utsatt för ett 

hårt tryck med önskemål om att bygga nya enbostadshus (se även Mark- och miljööverdomstolens 

dom 2014-02-07 P 4421-13). Efterfrågan beror på en kombination av en attraktiv miljö och 

kommunens läge i Göteborgsregionen. Samtidigt har kommunen en omfattande 

utbyggnadspotential för friliggande småhus dels i form av outnyttjade byggrätter i äldre planer, 

permanentning av fritidshus samt redan avstyckade tomter utom plan. Detta förhållande ställer 

mycket stora krav på kommunen att hantera transportfrågor med miljöhänsyn och att skapa en 

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

Utanför kommunens större tätorterna är infrastrukturen, kommunikationerna och tillgången till 

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

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

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

huvudsakliga bebyggelseutvecklingen i anslutning till de större tätorterna. På så sätt stärks 

möjligheten att samnyttja lokaler, ytor och trafikstråk mer effektivt än om den nya bebyggelsen 

sprids ut. 

Översiktsplanerna delar följaktligen in kommunen i olika områden. Genom planläggning av större 

sammanhängande områden ska bebyggelse främst tillkomma inom kommunens större tätorter. 

Utanför kommunens tätorter och dess randzoner (områdena runt tätorterna) redovisar dock 

översiktsplanerna en större tolerans till ansökningar om bygglov och förhandsbesked som avser att 

tillskapa nya enstaka byggrätter. Anledningen är att kommunen vill skapa mer balans mellan den 

starkt expanderade västra delen av kommunen och den modest växande östra delen, men också för 

att bebyggelsetrycket i dessa områden över lag är lägre och den befintliga bebyggelsen inte är lika 

riklig samtidigt som enstaka tillkommande bebyggelse har en begränsad påverkan på transporter, 
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infrastruktur samt behovet på tillgång till samhällsservice och kommunikationer. Utvidgad 

bebyggelse ska dock inte växa fram i dessa områden, den ska precis som redogjorts för ovan 

tillkomma inom tätorterna.  

Detaljplanekravet 

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

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

behöver ske i ett sammanhang utfaller kravet på detaljplan. 

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

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

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

förtätning eller utvidgning av befintliga bebyggelseområden. Om åtgärden medför ytterligare behov 

av samordning är det ett förhållande som har betydelse för bedömningen (prop. 2017/18:167 s. 21-

22). 

Med behov av samordning avses bland annat frågor om fastighetsindelning och utförande av 

gemensamhetsanläggningar samt utbyggnad av gator, vägar, vatten, avlopp, anläggningar för 

dagvattenhantering, el och annan teknisk försörjning. Det kan även finnas behov av samordning om 

den planerade bebyggelsen förutsätter kommunens medverkan i någon nämnvärd omfattning. Ett 

sådant behov finns också om statliga intressen berörs på ett sådant sätt att det finns skäl för 

länsstyrelsen att bevaka dem i ett planärende, om det finns många motstridiga enskilda intressen 

eller om området i framtiden ska ägas av flera olika aktörer (prop. 2017/18:167 s. 21). 

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

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

långsiktiga utveckling eller av att kunna hantera risker för olyckor (prop. 2017/18:167 s. 21). 

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

kan enstaka tillkommande bostäders lämplighet behöva utredas i en detaljplaneprocess eftersom 

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

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

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

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

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

Enstaka bebyggelse har en begränsad påverkar på kommunens möjlighet att hantera 

bebyggelseutvecklingen, men lämplighetsprövningen ska inte enbart omfatta den enskilda 

byggnaden, utan hela områden som berörs av bebyggandet. Innebörden av att de allmänna intressen 

som anges i andra kapitlet PBL inte bara ska tillämpas vid planläggning utan också i enskilda 

ärenden om förhandsbesked och bygglov, är att alla åtgärder ska prövas utifrån planmässiga 

grunder. Detta medför att enskilda ärenden inte kan ses isolerat. Även om en enskilt tillkommande 

bostad inte påverkar till exempel kraven på service i området i så stor utsträckning, kan många 

enskilt tillkommande bostäder få omfattande konsekvenser (se prop. 1985/86:1 s. 110-111).  
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En allmän utgångspunkt är att det är en kommunal angelägenhet att planlägga användningen av 

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

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

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

1228-15).  

Bedömning 

Den aktuella lokaliseringen ligger utanför kommunens tätorter, dryg 6 km från Åsa som är närmsta 

tätort med duglig samhällsservice och goda kommunikationer. Det aktuella området förbinds med 

Varbergsvägen via Dotetorpsvägen och Ölmevallavägen som utgör asfalterade vägar utan 

gatubelysning. Området saknar separata gång- och cykelvägar samtidigt som närmsta 

kollektivtrafiklinje går på Varbergsvägen, med busshållplats som närmst ca 1,5 km från sökt 

lokalisering. Även den aktuella delen av Varbergsvägen saknar gatubelysning och separat gång- och 

cykelväg samtidigt som den är hårt trafikerad. Förutsättningarna för området tyder på ett starkt 

bilberoende. Vidare ligger området utanför kommunens verksamhetsområde för kommunalt vatten 

och avlopp. 

I det aktuella området, kring den södra delen av Dotetorpsvägen och dess mindre sidovägar, finns 

idag närmare 150 bostäder varav en betydande andel utgör fritidsbostäder. Den befintliga 

bebyggelsen är spridd och hela området ligger utom detaljplan. Bebyggelsetrycket är högt, 

kommunen har hanterat åtminstone närmare 60 ansökningar om nylokaliseringar inom ovannämnt 

område de senaste 15-20 åren, varav 3 är pågående ärenden. De flesta ansökningarna har resulterat i 

nytillkomna bostäder. De tillkommande bostäderna utgör inte längre enstaka etableringar och idag 

finns alltmer bebyggelse i området samtidigt som fler fastigheter har arealmässiga förutsättningar 

att etablera ytterligare bostäder genom liknande anspråk.  

Med hänsyn till de krav som föreskrivs i andra kapitlet PBL gällande en tillfredställande 

samhällsservice, infrastruktur och kommunikationer görs bedömningen att området i dagsläget inte 

är lämpat för en fortsatt bebyggelseutveckling. Vidare görs bedömningen sammanfattningsvis att en 

fortsatt bebyggelseutveckling i området riskerar att få oönskade konsekvenser för kommunens 

strategiska planering och kommunalekonomiska följder. Den aktuella lokaliseringen bedöms 

följaktligen motverka kommunens strategiska planering, tätortsutveckling samt översiktsplanernas 

intentioner. 

Ska en fortsatt bebyggelseutveckling komma till stånd i området behöver frågor gällande till 

exempel kommunens medverkan och de kommunalekonomiska följderna utredas och utvärderas i 

ett större sammanhang, samtidigt som frågor gällande till exempel utbyggnad av infrastruktur 

behöver samordnas. Detta kan endast göras i en detaljplaneprocess. Den samlade bedömningen 

föregrips genom att ta ställning till det ena enskilda förhandsbeskeds- och bygglovsärendet efter det 

andra. Förvaltningen menar följaktligen att ansökan också utlöser kravet på detaljplan. 
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Intresseavvägning 

Enligt 2 kap. 1 § PBL ska hänsyn tas till både allmänna och enskilda intressen. Det enskilda 

intresset av att bebygga marken försvagas av den omständigheten att det nyligen har tillgodosetts 

eftersom förhandsbesked för två enbostadshus beviljades på fastigheten 2019-11-26. Det allmänna 

intresset av att styra bebyggelseutvecklingen bedöms sammanfattningsvis väga tyngre än det 

enskilda intresset av att bebygga platsen. 

Kommunicering 

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

Sökande har getts möjligheten till att lämna in synpunkter. 

Berörda grannar har getts möjligheten att inkomma med synpunkter. Synpunkter han inkommit från 

lagfarna ägare av Dotetorp 1:15. Se beslutsunderlag för yttrandena.  

Remiss har skickats till teknikförvaltningen gällande avfallshantering. Teknikförvaltningen 

meddelar i remissvar att kärl för hushållsavfalls töms i anslutning till den nyanlagda vändplatsen på 

fastigheten samt att man i övrigt inte har något att erinra. 

Remiss har skickats till kommunekologen med hänsyn till de eventuella naturvärdena som finns på 

platsen som uppmärksammats i grannehörandet. Se beslutsunderlag för hela yttrandet. 

Beslutet kan överklagas 

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

kommun, inom tre veckor från den dag då den som vill överklaga tog del av beslutet, eller 4 veckor 

från det att beslutet kungjordes för dem som inte delgetts beslutet. Om skrivelsen har kommit in i 

rätt tid skickar Byggnadsnämnden den vidare till Länsstyrelsen i Hallands län, som prövar det 

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

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

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

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

stöd för överklagan ska dessa bifogas.  

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

Sammanfattning av ärendet 

Med hänsyn till de krav som föreskrivs i andra kapitlet PBL gällande en tillfredställande 

samhällsservice, infrastruktur och kommunikationer görs bedömningen att området i dagsläget inte 

är lämpat för en fortsatt bebyggelseutveckling. Vidare görs bedömningen sammanfattningsvis att en 

fortsatt bebyggelseutveckling i området riskerar att få oönskade konsekvenser för kommunens 

strategiska planering och kommunalekonomiska följder. Den aktuella lokaliseringen bedöms 

mailto:info@kungsbacka.se


41 (100)

 

följaktligen motverka kommunens strategiska planering, tätortsutveckling samt översiktsplanernas 

intentioner. 

Ska en fortsatt bebyggelseutveckling komma till stånd i området behöver frågor gällande till 

exempel kommunens medverkan och de kommunalekonomiska följderna utredas och utvärderas i 

ett större sammanhang, samtidigt som frågor gällande till exempel utbyggnad av infrastruktur 

behöver samordnas. Detta kan endast göras i en detaljplaneprocess. Den samlade bedömningen 

föregrips genom att ta ställning till det ena enskilda förhandsbeskeds- och bygglovsärendet efter det 

andra. Förvaltningen menar följaktligen att ansökan också utlöser kravet på detaljplan. 

Det enskilda intresset av att bebygga marken försvagas av den omständigheten att det nyligen har 

tillgodosetts eftersom förhandsbesked för två enbostadshus beviljades på fastigheten 2019-11-26. 

Det allmänna intresset av att styra bebyggelseutvecklingen bedöms sammanfattningsvis väga tyngre 

än det enskilda intresset av att bebygga platsen. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 

Ansökan, 2021-07-08 

Karta, 2021-07-08 

Remissvar Teknikförvaltningen, 2022-04-04 

Yttrande lagfarna ägare av Dotetorp 1:15, 2022-04-04 

Remissvar kommunekologen, 2022-06-09 

Beskrivning av ärendet 

Ansökan om förhandsbesked inkommen 2021-07-08, kompletterad med ytterligare underlag samt 

komplett för handläggning 2021-08-16, avser en nylokalisering av två enbostadshus inom 

fastigheten Boberg 1:6. Fastigheten har en areal av ca 5,4 ha i 5 skiften och är belägen utanför 

detaljplanerat område. 

Beslutsgång 

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

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

Beslutet skickas till 

Sökande (delges) 
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§ 339 

 

Dnr BN 2021-002738 

Beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar negativt förhandsbesked. 

Kostnaden för beslutet är 0 kronor. Kostnaden är reducerad med 9 600 kronor på grund av att 

beslutet har tagit mer än 10 veckor.  

Kostnaden är uträknad efter Taxa för Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 

Kommunfullmäktige 2020-09-08 § 97. 

Beslutsmotivering 

Tillämplig lagstiftning 

Enligt 9 kap. 17 § PBL (SFS 2010:900, nedan PBL) ska byggnadsnämnden på ansökan ge 

förhandsbesked om huruvida en åtgärd som kräver bygglov kan tillåtas på den avsedda platsen. 

Bygglov, och därmed förhandsbesked, ska enligt 9 kap. 31 § PBL ges för en åtgärd utanför ett 

område med detaljplan, om åtgärden inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 §, och uppfyller 

de krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9-11 §§, 12 § första stycket, 

13, 17 och 18 §§ PBL. 

Enligt 2 kap. 2 § PBL ska mark- och vattenområden användas för det eller de ändamål som 

områdena är mest lämpade för med hänsyn till läge, beskaffenhet och behov. Företräde ska ges åt 

sådan användning som från allmän synpunkt medför en god hushållning. Bestämmelserna om 

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

3 kap. 4 § miljöbalken anger att brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse 

endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan 

tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i 

anspråk.  

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

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

kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan samt behovet av framtida 

förändringar och kompletteringar. Vidare ska bebyggelseområdets särskilda kulturhistoriska och 

miljömässiga värden skyddas. 

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

intressen. 
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Jordbruksmark 

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

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

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

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

till både allmänna och enskilda intressen. De allmänna intressena om lämplig markanvändning 

kommer till uttryck i andra kapitlet PBL.  

Jordbruksmark är en långsiktig värdefull resurs som det föreligger starka incitament att bevara. 

Tillgången till jordbruksmark minskar, vilket till stor del beror på exploatering, men också på grund 

av globala klimatförändringar, som havsnivåhöjningar och torka. Samtidigt som tillgången till 

jordbruksmark minskar ökar behovet vilket medför att den svenska jordbruksmarken i framtiden 

beräknas bli ännu mer värdefull än vad den är redan idag.  

Exploatering av jordbruksmark är en process som inte går att återkalla eller ersätta med nyodlingar. 

Vid lämplighetsbedömningen av nylokaliseringar ska det bland annat prövas om åtgärden uppfyller 

kraven på lämplig markanvändning, 2 kap. PBL. Det innebär att bestämmelserna om hushållning 

med markområden i 3 kap. miljöbalken ska tillämpas. Miljöbalken fastställer att brukningsvärd 

jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att 

tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän 

synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk (3 kap. 4 § miljöbalken). 

Med att ”marken tas i anspråk” avses enligt förarbetena till den ursprungliga bestämmelsen i den nu 

upphävda naturresurslagen sådana åtgärder som på ett varaktigt sätt drar marken ur produktion, 

såsom utbyggnad av bostadsområden, industrier, upplag, vägar osv. Att komplettera befintlig 

bebyggelse med ytterligare någon enstaka byggnad ansågs dock i förarbeten vara förenligt med 

bestämmelsen (prop. 1985/86:3 s. 158 f.). 

Begreppet jordbruksmark avser både kultiverad och naturlig mark (se Mark- och 

miljööverdomstolens avgörande den 1 april 2016 i mål nr P 4087-15). Sådan mark är brukningsvärd 

om den med hänsyn till läge, beskaffenhet och övriga förutsättningar är väl lämpad för 

jordbruksproduktion (prop. lag om hushållning med naturresurser 1985/86:3 s.158). Vid den 

bedömningen bör beaktas att jordbruksmark är en begränsad resurs med avgörande betydelse för att 

trygga livsmedelsförsörjningen i landet och att syftet med bestämmelsen var att säkerställa en 

långsiktig hushållning (se MÖD 2017:17 samt prop. 1985/86:3 sid. 53). I praxis har framhållits att 

hänsyn ska tas till jordbrukslandskapet och det framtida behovet av jordbruksproduktion, inte till 

fastighetens rådande produktionsstatus, kvalitet eller om det vid tillfället finns ett reellt intresse av 

att bruka den (se bl.a. Mark- och miljööverdomstolens domar den 1 april 2016 i mål P 4087-15 och 

den 3 februari 2017 i mål P 4848-16). 

Enligt 12 kap. 7 § miljöbalken är jordbruksmark sådan åkermark och betesmark som ingår i 

fastighet som är taxerad som lantbruksenhet. Mark- och miljööverdomstolen konstaterar dock att 

fastighetstaxeringen, vare sig avsaknad av taxering eller taxering som eller annat än lantbruksenhet, 

inte är avgörande för om 3 kap. 4 § miljöbalken är tillämplig, se dom 2020-06-09 mål nr P 8347-19. 

I samma dom konstaterar även Mark- och miljööverdomstolen att den omständigheten att ett 
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fastighetsbildningsbeslut kan syfta till en viss markanvändning inte har någon bindande verkan vid 

prövningen enligt PBL och inte heller är avgörande för om 3 kap. 4 § miljöbalken är tillämplig (jfr 

Mark- och miljööverdomstolens dom den 27 maj 2019 i mål nr P 7083-18). 

Väsentliga samhällsintressen kan vara att tillgodose bostadsförsörjningsbehovet, att lokalisera 

bostäder och arbetsplatser nära varandra, att skapa väl fungerande och lämpliga tekniska 

försörjningssystem och att säkerställa viktiga rekreationsintressen (prop. 1985/86:3 s. 53). Det kan 

till exempel handla om tätortsutveckling. I Kungsbacka kommun exploateras stora områden 

jordbruksmark kring kommunens tätorter (till exempel Kolla, Björkris, Må etc), samtidigt är 

kommunen och tätorterna starkt expansiva och områdena kring tätorterna ofta utgör jordbruksmark.  

Såvida det inte handlar om väsentliga samhällsintressen, såsom till exempel tätortsutveckling, är det 

sålunda av betydande vikt att övrig jordbruksmark som finns till förfogande inte exploateras. Det är 

även angeläget ur ett lokalt perspektiv (för kommunen och bygden), då behovet av lokalt jordbruk 

förväntas öka dramatiskt i framtiden. 

Bedömning jordbruksmark 

Den aktuella markytan som föreslås bebyggas utgörs idag av kultiverad åkermark. Genom att 

studera flygfoton från 60-talet fram till idag kan det konstateras att markytan har utgjort kultiverad 

åkermark historiskt. Området är redovisat som åkermark enligt Jordbruksverkets jordbruksblock 

samt länsstyrelsens klassning. Markytan är en del av större sammanhängande jordbrukslandskap.  

Förvaltningen gör bedömningen att marken med hänsyn till läge, beskaffenhet och övriga 

förutsättningar utgör sådan jordbruksmark som är väl lämpad för jordbruksproduktion och att 

marken därmed är brukningsvärd i 3 kap. 4 § miljöbalkens mening. Den tilltänkta bebyggelsen 

innebär att en del av ett större område av sammanhängande jordbruksmark tas i anspråk för 

bebyggelse och inte till exempel att en lucka i bebyggelseraden fylls igen. Förvaltningen menar att 

det inte är fråga om en sådan komplettering som förarbetena avser kan tillåtas (se bland annat Mark- 

och miljööverdomstolens dom 2019-11-08 mål nr P 4193-19 samt dom 2018-02-28 mål nr P 4520-

17). 

När det kommer till om bebyggelsen behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och om 

behovet inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark 

tas i anspråk kan följande konstateras. 

Förvaltningen menar att det i paragrafens rekvisit ”väsentliga samhällsintressen” inte inryms 

enskildas intresse av att bygga enstaka bostadshus, utan att det handlar om större lösningar i allmän 

regi och en samlad planering i samband med större planläggning, till exempel i samband med 

tätortsutveckling. Det är vidare inte redovisat att behovet av bostäder i närområdet inte skulle kunna 

tillgodoses på något annat tillfredsställande sätt utan att brukningsvärd jordbruksmark tas i anspråk. 

Förvaltningen gör bedömningen att det finns mark som inte utgör jordbruksmark som går att 

bebygga i närområdet. 

Intresset av att uppföra två enbostadshus enligt ansökan kan följaktligen inte betraktas som ett 

väsentligt samhällsintresse som inte kan tillgodoses genom att annan ur allmän synpunkt lämplig 
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mark tas i anspråk (se bland annat Mark- och miljööverdomstolens dom 2016-04-01 mål nr P 4087-

15 samt dom 2017-02-03 mål nr P 4848-16). 

Landskapsbilden 

Av bestämmelserna i 2 kap. 6 § PBL följer att byggnadsverk ska placeras och utformas med hänsyn 

till omgivningen, däribland landskapsbilden. Det innebär bland annat att placeringen av 

byggnationen ska ta hänsyn till värdena på platsen. 

Utsikter, vyer och siktlinjer kan vara viktiga för upplevelsen av en landskapsbild, vare sig det är 

anlagda eller mer spontana (jfr MÖD 2015-04-09 mål nr P 8223–14). 

När det gäller anpassning till det ännu obebyggda landskapet kan det handla om att följa naturliga 

gränser såsom höjd- och siktlinjer, berg och floder. Landskapet byggs även upp av levande och 

föränderliga element såsom träd och annan vegetation (MÖD 2020-05-08 mål nr P 1820–19). 

Placering av bebyggelse i ett öppet landskap kan innebära stor exponering och påverkan på 

befintliga värden. Samma sak kan gälla om bebyggelsen placeras på höjder i ett kuperat landskap. 

Det kan då vara lämpligare att placera byggnader på en lägre nivå än de högsta partierna där de kan 

bryta landskapets konturer (jfr prop. 1985/86:1 sid. 481 och MÖD 2018-03-19 mål nr P 10184–17). 

Förr i tiden beaktades inte alltid landskapsbilden vid lokalisering av ny bebyggelse. Det förekom 

också till exempel att intresset av att uppföra ett verksamhetscentrum för jordbruket i anslutning till 

den brukande marken vägde tyngre än att bevara det öppna landskapet. Det finns sålunda en del 

äldre bebyggelse placerad i öppna landskapen samt på höjder som inte tar stöd av vare sig 

vegetation eller höjder. Även om landskapsbilden redan har tagit skada av tidigare uppförd 

bebyggelse innebär det inte att ytterligare bebyggelse därmed är lämplig. 

Bedömning landskapsbilden 

Den aktuella fastigheten ligger i ett jordbrukslandskap. Landskapet är öppet med vidsträckta 

siktlinjer över åkrar. Endast enstaka äldre bebyggelse är placerade i det öppna jordbrukslandskapet, 

över lag är det mer eller mindre oexploaterat.  

Den aktuella bostaden föreslås placeras bredvid ett befintligt äldre enbostadshus som är placeras i 

det öppna jordbrukslandskapet, utan att i övrigt ta stöd av någon typ av vegetation eller höjder. 

Lokaliseringen bedöms få en stor negativ inverkan på siktlinjerna i den öppna landskapsbilden från 

Torpa Mejeriväg och Varbergsvägen, samt öppna upp för ytterligare liknande nylokaliseringar i 

området, som i längden riskerar att medföra att området tappar sina värden och sin karaktär. 

Bedömningen görs följaktligen att byggnationen inte uppfyller de krav om placering med hänsyn 

till landskapsbilden. 

Strandskydd 

Det aktuella området omfattas av strandskydd. För att genomföra åtgärden krävs inte bara positivt 

förhandsbesked och beviljat bygglov, utan även att strandskyddsfrågan löses. Detta görs i separat 

prövning, genom till exempel att ansöka om dispens eller upphävande. 
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Kommunicering 

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

Sökande har getts möjligheten till att lämna in synpunkter. 

Sökande har inkommit med svarsskrivelse (se beslutsunderlag, svarsskrivelse från sökande). 

Förvaltningen gör bedömningen att argumenten i svarsskrivelsen besvaras i tjänsteskrivelsen eller 

är inte relevanta för prövningen. Inkommen svarsskrivelse föranleder inget annat ställningstagande i 

ärendet, förvaltningen vidhåller sin avstyrkan om att byggnation på platsen inte uppfyller de krav 

som följer av plan- och bygglagen. 

Beslutet kan överklagas 

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

kommun, inom tre veckor från den dag då den som vill överklaga tog del av beslutet, eller 4 veckor 

från det att beslutet kungjordes för dem som inte delgetts beslutet. Om skrivelsen har kommit in i 

rätt tid skickar Byggnadsnämnden den vidare till Länsstyrelsen i Hallands län, som prövar det 

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

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

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

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

stöd för överklagan ska dessa bifogas.  

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

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen gör bedömningen att marken med hänsyn till läge, beskaffenhet och övriga 

förutsättningar utgör sådan jordbruksmark som är väl lämpad för jordbruksproduktion och att 

marken därmed är brukningsvärd i 3 kap. 4 § miljöbalkens mening. Den tilltänkta bebyggelsen 

innebär att en del av ett större område av sammanhängande jordbruksmark tas i anspråk för 

bebyggelse och inte till exempel att en lucka i bebyggelseraden fylls igen. Förvaltningen menar att 

det inte är fråga om en sådan komplettering som förarbetena avser kan tillåtas (se bland annat Mark- 

och miljööverdomstolens dom 2019-11-08 mål nr P 4193-19 samt dom 2018-02-28 mål nr P 4520-

17). Intresset av att uppföra två enbostadshus enligt ansökan betraktas inte som ett väsentligt 

samhällsintresse som inte kan tillgodoses genom att annan ur allmän synpunkt lämplig mark tas i 

anspråk (se bland annat Mark- och miljööverdomstolens dom 2016-04-01 mål nr P 4087-15 samt 

dom 2017-02-03 mål nr P 4848-16). 

Vidare föreslås den aktuella bostaden placeras bredvid ett befintligt äldre enbostadshus som är 

placeras i det öppna jordbrukslandskapet, utan att i övrigt ta stöd av någon typ av vegetation eller 

höjder. Lokaliseringen bedöms få en stor negativ inverkan på siktlinjerna i den öppna 

landskapsbilden från Torpa Mejeriväg och Varbergsvägen, samt öppna upp för ytterligare liknande 

nylokaliseringar i området, som i längden riskerar att medföra att området tappar sina värden och 
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sin karaktär. Bedömningen görs följaktligen att byggnationen inte uppfyller de krav om placering 

med hänsyn till landskapsbilden. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse 

Ansökan, 2021-09-17 

Karta, 2022-06-08 

Bullerutredning, 2021-12-21 

Svarsskrivelse från sökande, 2022-06-08 

Beskrivning av ärendet 

Ansökan om förhandsbesked inkommen 2021-09-17, kompletterad med ytterligare underlag samt 

komplett för handläggning 2021-12-21, avser en nylokalisering av två enbostadshus inom 

fastigheten Torpa 17:3. Lokaliseringen är belägen utanför detaljplanerat område. 

Beslutsgång 

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

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

Beslutet skickas till 

Sökande (delges) 
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§ 340 

 

Dnr BN 2021-001618 

Beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet till bygg- och miljöförvaltningen 

för fortsatt beredning och komplettering av beslutsunderlaget. 

Beslutsmotivering 

Byggnadsnämndens arbetsutskott bedömer att förevarande ärende inte är berett i den omfattning 

som dess beskaffenhet kräver. Arbetsutskottet ger därför bygg- och miljöförvaltningen i uppdrag att 

höra berörda grannar och remittera ärende till andra berörda myndigheter. 

Beslutet kan överklagas 

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

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

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

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

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

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

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

stöd för överklagan ska dessa bifogas.  

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

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-03-14 

Ansökan, 2021-05-11 

Situationsplan, 2021-05-25 

Flygfoto, 2021-05-25 

Beskrivning av ärendet 

Ansökan som kom in 2021-05-11 innebär nylokalisering av ett enbostadshus inom fastigheten 

KÖPSTADEN 3:66. Fastigheten har en areal av 1263 kvm och är idag obebyggd. Fastigheten är 

belägen utanför detaljplanerat område. 

Lagstiftning 

Förhandsbesked ska enligt 9 kap. 31 § plan och bygglagen (PBL) ges för en åtgärd utanför ett 

område med detaljplan, om åtgärder inte förutsätter planläggning och uppfyller kraven i 2 kap. och 

delar av 8 kap. PBL. 
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Förhandsbesked ska enligt 2 kap. 3 § PBL, med hänsyn till bland annat natur- och kulturvärden, 

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

och kommunikationsleder. 

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

synpunkt är lämplig för ändamålet. 

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

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

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

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

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

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

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

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

särskilda kulturhistoriska och miljömässiga värden skyddas. 

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

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

ska så långt möjligt tas till vara. 

Enligt 2 kap. 2 § PBL ska mark- och vattenområden användas för det eller de ändamål som 

områdena är mest lämpade för med hänsyn till läge, beskaffenhet och behov. Företräde ska ges åt 

sådan användning som från allmän synpunkt medför en god hushållning. Bestämmelserna om 

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

Riksintressen KUSTOMRÅDET: 
3 kap. 6 § miljöbalken säger att mark- och vattenområden som har betydelse från allmän synpunkt 

på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet så långt möjligt 

ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada natur- eller kulturmiljön. Behovet av 

grönområden i tätorter och i närheten av tätorter skall särskilt beaktas. Områden som är av 

riksintresse för naturvården, kulturmiljövården eller friluftslivet skall skyddas mot åtgärder som kan 

vålla påtaglig skada. 

4 kap. miljöbalken förklarar att kustområdet Halland, i vilket fastigheten Köpstaden 3:66 ingår, är 

ett riksintresse där turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen särskilt ska 

beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön. 

Bilaga 

1. Svarsskrivelse, 2022-06-08  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Thure Sandén (M) yrkar att ärendet återremitteras till förvaltningen för fortsatt beredning för att 

höra berörda grannar och remittera ärendet till andra berörda myndigheter. 
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Beslutsgång 

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

respektive eget yrkande om återremiss.  

Ordförande Thure Sandén (M) ställer proposition på om ärendet ska återremitteras eller avgöras 

idag och finner att ärendet ska återremitteras.  

Beslutet skickas till 

Bygg- och miljöförvaltningen 
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§ 341 

 

Dnr BN 2021-002246 

Beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar positivt förhandsbesked för ett enbostadshus på 

fastigheten. 

Avgiften för beslutet är 9 600 kronor. Avgiften för beslutet är reducerad med 9 600 kronor på grund 

av att beslutet har tagit mer än 10 veckor. Kostnaden för beslutet blir därför 0 kronor. 

Avgiften är uträknad efter kommunfullmäktiges taxa för byggnadsnämndens verksamhet, antagen 

2020-09-08 § 97. 

Upplysningar 

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

eller delge berörda sakägare.  

Beslutet vinner laga kraft fyra veckor efter kungörelsen, alternativt tre veckor efter delgivningen, 

om beslutet inte överklagas.  

Enligt 9 kap. 39 § plan- och bygglagen (PBL, SFS 2010:900, PBL) innebär förhandsbeskedet inte 

att åtgärden får påbörjas. 

Slutligt ställningstagande till husets placering och utformning ska ske i samråd med 

Byggnadsförvaltningen. 

Det är inte någon förutsättning för förhandsbesked (eller bygglov) att det finns en nyttjanderätt till 

marken. Frågorna om servitut till väg och avloppsanläggning faller därmed utanför prövningen av 

förhandsbeskedet. 

Beslutsmotivering 

Byggnadsnämndens arbetsutskott konstaterar att ansökan avser lokalisering av ett bostadshus inom 

en fastighet med en areal om 24,6 hektar som är indelad i fem delområden. Fastigheten är vidare 

belägen utanför detaljplanerat område och i dagsläget obebyggd.  

Byggnadsnämndens arbetsutskott bedömer att föreslagen nylokalisering av ett enbostadshus utgör 

en lämplig komplettering av befintlig bebyggelsegrupp. Föreslagen åtgärd passar vidare in i 

landskapsbilden och följer den struktur som övrig bebyggelse har i området. Placeringen är sålunda 

lämpliga utifrån den specifika platsens förutsättningar, särskilt med beaktande av att det ska 

bedrivas hästverksamhet på fastigheten vilket utgör ett vanligt inslag i det aktuella området samt att 

sökanden reviderat sin ansökan för att uppnå en betydligt bättre lokalisering som inte ianspråktar 

åkermark. Arbetsutskottet anser därför att den sökta åtgärden uppfyller de krav som följer av 9 kap. 

31 § PBL. Åtgärden förutsätter inte planläggning av nu aktuellt område och uppfyller samtliga krav 
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i 2 och 8 kap. PBL. Därtill föreligger inga motstående intressen som skulle tala emot ett positivt 

förhandsbeskedbesked i samband med förevarande prövning.  

Arbetsutskottet bedömer sammantaget att föreslagna lokaliseringar passar väl in i landskapet och 

närliggande bebyggelse samt i övrigt är lämpliga utifrån platsens förutsättningar. 

Beslutet kan överklagas 

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

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

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

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

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

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

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

stöd för överklagan ska dessa bifogas.  

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

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-02-23 

Ansökan, 2021-07-23 

Karta, 2021-07-23 

Nyttjanderättsavtal, 2022-02-13  

Beskrivning av ärendet 

Ansökan som kom in 2021-07-23 innebär nylokalisering av ett enbostadshus inom fastigheten 

TORRED 1:7. Sökande har lämnat in ett nyttjanderättsavtal för att anlägga plats för parkering på 

fastigheten Torred 1:66. Fastigheten är belägen utanför detaljplanerat område.  

Ansökan var komplett 2022-02-13. 

Ansökan om förhandsbesked med en annan lokalisering på fastigheten avslogs av nämnden 2021-

05-06 BN/AU § 184 då ansökan inte var förenligt med anvisningarna i kommunens översiktsplan 

samt tomtplatsen var placerad på jordbruksmark. Sökanden överklagade nämndbeslutet hos 

länsstyrelsen och handläggning av överklagandet är pågående.  

Förvaltningen har meddelat sin bedömning om att ansökan inte kan beviljas den 2022-02-28. 

Sökanden har den 2022-03-06 bemött bedömningen med ett yttrande samt angett att de vill få 

ansökan prövad. Sökande anför bland annat följande. 

Sökanden begär att ansökan prövas utifrån översiktsplanen som gällde när ansökan inkom, ÖP06.  

Förslaget uppfyller undantaget obebyggd jord- eller skogsbruksfastighet och ska därför utifrån 

ÖP06 bedömas positivt.  

Byggnationen placeras i direkt anslutning till Mossaledsvägen och kan därför inte utgöra hinder för 

den planläggning kommunen vill kunna göra i framtiden.  
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Ingen del av byggnationen ligger inom det skyddade Sandsjöbacka området. Byggnationen är 

placerad på impediment vid Mossaledsvägen där inte mindre än åtta villor gränsar direkt till 

Sandsjöbackaområdet. 

Byggnationen kräver ingen egen VA lösning eftersom VA nyligen grävts ner. All el, bredband och 

dränering kan och kommer att dras på sätt som inte påverkar natura 2000 området. Den tänkta 

platsen sluttar bort från skyddsområdet och det finns inget påverkanshot och således ingen 

anledning att åberopa natura 2000 skyddet. Jordbruksmarken på den aktuella obebyggda 

jordbruksfastigheten är i mycket dåligt skick och delar av marken är bevuxen med träd och stora 

arealer täcks av buskage. Betydande delar av jordbruksmarken är i så dåligt skick att den inte ens 

går att bruka för bete eller foderproduktion. För att rädda och sedan upprätthålla marken behöver 

sökanden bo i anslutning och lättare förvara jordbruksmaskiner. Avsaknaden av ett sådant 

verksamhetscentrum är hela grunden för ansökan, se bilaga 1. 

Samråd  

Sökande begärde samråd med länsstyrelsen i Hallands län om betydande påverkan på Natura 2000-

området Sandsjöbacka. Länsstyrelsen bedömer att föreslagen lokalisering inte innebär en betydande 

påverkan på miljön i Natura 2000-omådet Sandsjöbacka, se bilaga 2. 

Berörda sakägare 

Enligt plan- och bygglagen 9 kap. 25 § ska berörda sakägare få tillfälle att yttra sig innan 

byggnadsnämnden tar beslut. 

Berörda sakägare har fått tillfälle att yttra sig. Inga invändningar har inkommit. 

Remisser 

En remissförfrågan har skickats till Förvaltningen för Teknik angående VA-ledningen som går där 

lokaliseringen föreslås att placeras. Förvaltningen för Teknik anför i huvudsak följande. 

Vatten- och spillvattenledning ligger i gatan ca 3-5 meter från fastigheten Torred 1:7. Ledningarna 

är skyddade genom ledningsrätt (1384-2019/162.1) om ett 6 meter brett område för respektive 

lednings mitt. Ledningsrätten beskriver vad fastighetsägaren inte får göra: 

• Ändra markanvändningen i närheten genom att exempelvis uppföra byggnad eller utföra 

annan anläggning, plantera träd eller anordna upplag så att ledningen kan skadas eller kan 

komma att inte längre uppfylla gällande säkerhetsföreskrifter eller att återställning efter 

arbete med ledningen avsevärt fördyras. 

• Utan medgivande av ledningens innehavare spränga, fälla träd, schakta, borra eller på annat 

sätt ändra marknivån eller vidta någon annan åtgärd som kan medföra fara för ledningen.  

Planerat boningshus ligger utanför ledningsrätten. Planerad parkering ligger innanför ledningsrätten  

och måste förhålla sig till ovan punkter, se bilaga 3. 

 

Sökande har den 2022-06-07 bemött yttrandet från Förvaltningen för Teknik och anför bland annat 

följande.  

Sökandens tolkning av yttrandet samt de svar och handlingar som erhållits från lantmäteriet är att 

det inte föreligger något hinder för att anlägga parkering inom ledningsrätten. Förutsatt att man 

förhåller sig till de förutsättningar som angivits i yttrandet vilket sökanden naturligtvis avser att 

göra. Vidare har i stort sett även alla existerande parkeringsplatser för fastigheter i området hamnat 
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inom ledningsrätten. Eftersom det naturligt blir så i ett område där VA grävts ner i vägen 

fastigheternas parkeringar ansluter till anser sökande att det inte borde utgöra ett hinder för en ny 

parkering som anläggs på ett korrekt sätt utifrån ledningsrättens föreskrifter.  

Skulle byggnadsnämndens arbetsutskott ändå finna att det här utgör ett hinder för byggnation är 

sökanden naturligtvis villig att flytta parkeringen enligt de alternativa förslag som lades till ärendet 

2022-02-13, se bilaga 4 och 5.   

Lagstiftning 

Förhandsbesked ska enligt 9 kap. 31 § plan och bygglagen (PBL) ges för en åtgärd utanför ett 

område med detaljplan, om åtgärder inte förutsätter planläggning och uppfyller kraven i 2 kap. och 

delar av 8 kap. PBL. 

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

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

och kommunikationsleder. 

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

synpunkt är lämplig för ändamålet. 

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

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

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

särskilda kulturhistoriska och miljömässiga värden skyddas. 

Enligt 2 kap. 2 § PBL ska mark- och vattenområden användas för det eller de ändamål som 

områdena är mest lämpade för med hänsyn till läge, beskaffenhet och behov. Företräde ska ges åt 

sådan användning som från allmän synpunkt medför en god hushållning. Bestämmelserna om 

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

Bilagor 

1. Yttrande från sökande med bilagor, 2022-03-06 

2. Samråd LST, 2022-03-15 

3. Yttrande Teknik, 2022-06-02 

4. Yttrande från sökande, 2022-06-07 

5. Protokoll lantmäteriet, 2022-06-07 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Thure Sandén (M) yrkar bifall till ansökan med följande motivering; föreslagen nylokalisering av 

ett enbostadshus utgör en lämplig komplettering av befintlig bebyggelsegrupp som passar in i 

landskapsbilden och följer den struktur som övrig bebyggelse har i området. Placeringen är därmed 

lämpliga utifrån den specifika platsens förutsättningar, särskilt med beaktande av att det ska 

bedrivas hästverksamhet på fastigheten vilket utgör ett vanligt inslag i området. Sökanden har även 

reviderat sin ansökan för att uppnå en betydligt bättre lokalisering som inte ianspråktar åkermark. 
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Arbetsutskottet anser därför att den sökta åtgärden uppfyller de krav som följer av 9 kap. 31 § PBL. 

Åtgärden förutsätter inte heller planläggning och uppfyller samtliga krav i 2 och 8 kap. PBL. Därtill 

föreligger inte heller några motstående intressen som talar emot ett positivt förhandsbeskedbesked. 

Beslutsgång 

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

respektive eget yrkande. Ordföranden (M) prövar förslagen och finner att arbetsutskottet beslutar 

enligt eget yrkande. 

Beslutet skickas till 

Sökande (A-post) 

Post- och Inrikes Tidningar 
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§ 342 

 

Dnr BN 2021-000421 

Beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet till bygg- och miljöförvaltningen 

för fortsatt beredning och komplettering av beslutsunderlaget. 

Beslutsmotivering 

Byggnadsnämndens arbetsutskott bedömer att förevarande ärende inte är berett i den omfattning 

som dess beskaffenhet kräver. Arbetsutskottet ger därför bygg- och miljöförvaltningen i uppdrag att 

höra berörda grannar och att remittera ärendet till andra berörda myndigheter. 

Beslutet kan överklagas 

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

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

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

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

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

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

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

stöd för överklagan ska dessa bifogas.  

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

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-06-09 

E-post, 2022-02-09 

Överklagande, 2022-02-08 

E-post, 2022-01-30 

Yttrande 2021-12-14 

Verksamhetsbeskrivning, 2021-03-25 

Karta, 2021-03-25 

Karta (flygfoto), 2021-03-25 

Va-intyg, 2021-03-25 

Bilaga, 2021-02-08 

Ansökan, 2021-02-08 

mailto:info@kungsbacka.se
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Beskrivning av ärendet 

Ansökan som kom in 2021-02-08 innebär nylokalisering av ett nytt bostadshus inom fastigheten 

GRESSELA 8:1 (HANHALS KYRKVÄG 188) skifte 2. Fastigheten har en areal av 7,8 ha i två 

delområden och är idag bebyggd med enbostadshus och komplementbyggnader. Fastigheten är 

belägen utanför detaljplanerat område. 

Delar av fastigheten ligger inom särskilda bygglovskriterier samt inom utvecklingsområde för 

Hanhals. 

På fastigheten finns en fornlämning i form av stensättning (RAÄ-nummer L1997:5016) och intill 

fastigheten finns en boplats (RAÄ-nummer L1997:4101) 

Sökande har inkommit med en skrivelse om generationsskifte och verksamhetsbeskrivning. 

Undantagen för generationsskifte uppfylls inte, då verksamheten är en hästgård, för att man ska 

kunna tillämpas detta måste det vara en jordbruksverksamhet. Vidare är det inte en tillräcklig 

sysselhetsgrad för verksamheten, då det inte heller bidrar till någon hel eller deltidsanställning. 

Sökande har även angett att befintlig ekonomibyggnad önskas rivas för att ersättas med ett nytt 

bostadshus. 

2021-12-22 avslås ansökan om förhandsbesked av BNAU § 537. 

2022-02-08 Inkommer den sökande med ett överklagande på det fattade beslutet.   

Lagstiftning 

Förhandsbesked ska enligt 9 kap. 31 § plan och bygglagen (PBL) ges för en åtgärd utanför ett 

område med detaljplan, om åtgärder inte förutsätter planläggning och uppfyller kraven i 2 kap. och 

delar av 8 kap. PBL. 

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

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

och kommunikationsleder. 

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

synpunkt är lämplig för ändamålet. 

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

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

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

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

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

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

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

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

särskilda kulturhistoriska och miljömässiga värden skyddas. 

Enligt 2 kap. 2 § PBL ska mark- och vattenområden användas för det eller de ändamål som 

områdena är mest lämpade för med hänsyn till läge, beskaffenhet och behov. Företräde ska ges åt 
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sådan användning som från allmän synpunkt medför en god hushållning. Bestämmelserna om 

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

Kommunicering  
Förvaltningen har den 2021-10-25 sänt ut en bedömning om avstyrkan till sökande.  

Sökande har inkommit med yttrande i ärendet 2021-12-14;  

Förslag till beslut på sammanträde 

Heinrich Kaufmann (C) yrkar att ärendet återremitteras till förvaltningen för fortsatt utredning för 

att höra berörda grannar och att remittera ärendet till berörda myndigheter. 

Beslutsgång 

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

respektive Heinrich Kaufmanns (C) yrkande om återremiss.  

Ordförande Thure Sandén (M) ställer proposition på om ärendet ska återremitteras eller avgöras 

idag och finner att ärendet ska återremitteras.  

Beslutet skickas till 

Bygg- och miljöförvaltningen 
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§ 343 

 

Dnr BN 2022-000830 

Beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott beviljar bygglov för tillbyggnad av enbostadshus samt installation 

av eldstad.  

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

att beslutet vann laga kraft. 

Golvhöjden för tillbyggnaden är likt befintlig huvudbyggnad.   

Avgiften för beslutet är 10 200 kronor. Av detta kostar bygglovet 7800 kronor och byggskedet 2400 

kronor. Avgiften för bygglovet är reducerad med 1080 kronor på grund av att beslutet har tagit mer 

än 10 veckor. Kostnaden för bygglovet och byggskedet blir därför 9 120 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. 

Upplysningar 

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

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

Post- och Inrikes Tidningar.  

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

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

överklagas. 

Beslutet kommer även att skickas till berörda sakägare.   

Beslutsmotivering 

Enligt plan- och bygglagen 9 kap. 31 § (PBL, SFS 2010:900) ska bygglov ges för en åtgärd utanför 

ett område med detaljplan om åtgärden inte strider mot områdesbestämmelse och inte förutsätter 

planläggning. Förvaltningen bedömer att föreslagen åtgärd stämmer med områdesbestämmelserna 

och inte förutsätter planläggning. Byggnadernas placering följer den struktur som övrig bebyggelse 

har i landskapet och är lämplig utifrån platsens förutsättningar.  

Förvaltningen bedömer att ansökan uppfyller krav enligt PBL 9 kap 31 § punkt 3 då byggnaderna är 

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

kulturvärden på platsen och intresset av en god helhetsverkan. Vidare bedömer förvaltningen att 
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åtgärden inte innebär en sådan betydande olägenhet som avses i PBL 2 kap 9 §. Bygglov ska därför 

beviljas. 

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

sakägare har blivit bemötta. 

Beslutet kan överklagas 

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

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

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

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

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

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

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

stöd för överklagan ska dessa bifogas.  

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

Sammanfattning av ärendet 

Ärendet gäller tillbyggnad av enbostadshus med byggnadsarea om 27 kvm på fastigheten Iserås 3:6. 

Tillbyggnaden innebär ett uterum samt installation av eldstad. Fastigheten Iserås 3:6 är utanför 

detaljplanerat område och angränsar till detaljplanerat område nord, väst och söder om fastigheten. 

Förvaltningen bedömer att förslaget utgör en rimlig total byggnadsarea i förhållande till området 

och bedömer vidare att bygglov kan beviljas.   

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-06-07 

Kompletteringar, 2022-04-07 

Ansökan, 2022-03-20 

Beskrivning av ärendet 

Ansökan registrerades 2022-03-20. 

Ansökan gäller tillbyggnad av enbostadshus med en byggnadsarea om 27 m2, samt installation av 

eldstad. Fastigheten får en total byggnadsarea om 261 m2. Fasaden uppförs med träpaneler i kulör 

NCS-kod S9000-N likt befintlig huvudbyggnad. Taket beläggs med plåt i kulör NCS-kod S9000-N. 

Ansökan var komplett 2022-04-27. 

Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. 

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). 

mailto:info@kungsbacka.se
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Berörda sakägare har fått tillfälle att yttra sig. Inga invändningar har kommit in. 

Beslutsgång 

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

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

Beslutet skickas till 

Sökande, Skatteverket (A-post) 

Post- och Inrikes Tidningar 
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§ 344 

 

Dnr BN 2022-000215 

Beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott avslår ansökan om tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av 

byggnad (container) på fastigheten Åsa 5:150.  

Avgiften för beslutet är 0 kronor.  

Avgiften är uträknad efter Taxa för Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 

Kommunfullmäktige 2020-09-08 § 97. 

Beslutsmotivering 

Enligt plan- och bygglagen 9 kap. 33 § (PBL, SFS 2010:900) får ett tidsbegränsat bygglov ges för 

en åtgärd som uppfyller någon eller några men inte alla förutsättningar enligt 30-32 a §§, om 

sökanden begär det och åtgärden avses att pågå under en begränsad tid. Ett sådant lov ska ges, om 

åtgärden har stöd i en detaljplanebestämmelse om tillfällig användning av byggnad eller mark. 

Ett tidsbegränsat bygglov får ges för högst tio år. Tiden kan på sökandens begäran förlängas med 

högst fem år i taget. Den sammanlagda tiden får överstiga femton år endast om lovet ska användas 

för ett ändamål som avses i 9 §. Lag (2014:900). 

Ett tidsbegränsat bygglov får ges om en åtgärd uppfyller följande kriterier: 

• åtgärden är avsedd att pågå under en begränsad tid, 

• sökanden har ansökt om ett tidsbegränsat bygglov, och 

• någon eller några, men inte alla, förutsättningar för bygglov är uppfyllda. 

Ett tidsbegränsat bygglov ska inte användas för att undvika en planändring när det handlar om 

åtgärder av permanent karaktär som strider mot detaljplanen. Tidsbegränsat bygglov ska inte heller 

ges om marken behöver tas i anspråk för det i detaljplanen avsedda ändamålet.  

Inte heller ska åtgärden medföra orimliga ekonomiska eller praktiska konsekvenser för att tas bort. 

Åtgärden ska vara av tillfällig karaktär och sökanden måste kunna visa ett tillfälligt behov som 

tillgodoses av åtgärden.  

Sökande har inte kunnat påvisa att det finns just ett tillfälligt behov för containern.  Att det finns ett 

behov av förvaring av material för exempelvis skötsel av stranden är förståeligt. Men att detta skulle 

vara ett tidsbegränsat behov är inte tydligt. Förvaltningen gör bedömningen att åtgärden inte fyller 

ett sådant tillfälligt behov som avses i paragrafen och ser också att det skulle finnas alternativa 

placeringar i området som skulle kunna prövas för uppställning av förråd säsongsvis.  

Tidsbegränsat bygglov ska därför inte beviljas.  
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Platsen som containern står på omfattas även av strandskydd. Det är inte troligt att en 

strandskyddsdispens kommer att kunna beviljas, någon ansökan om dispens har heller inte 

inkommit.  

Beslutet kan överklagas 

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

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

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

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

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

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

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

stöd för överklagan ska dessa bifogas.  

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

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan gäller tidsbegränsat bygglov för byggnad (container) som används som förråd fram till och 

med 2031. Containern är idag redan uppställd och omfattas av ett separat tillsynsärende med diarie 

nr BN 2019-001001.  

Enligt sökande är containern till för förråd för skötsel av stranden och för saker som behövs för 

sommarträning såsom zumbadans och yoga, som utövas på trädäcket vid containern.  

Åsa camping har avtal med kommunen för skötsel av den allmänna stranden. 

Sökande har inte kunnat påvisa att det finns just ett tillfälligt behov för containern.  Att det finns ett 

behov av förvaring av material för exempelvis skötsel av stranden är förståeligt. Men att detta skulle 

vara ett tidsbegränsat behov är inte tydligt. Förvaltningen gör bedömningen att åtgärden inte fyller 

ett sådant tillfälligt behov som avses i paragrafen och ser också att det skulle finnas alternativa 

placeringar i området som skulle kunna prövas för uppställning av förråd säsongsvis.  

Tidsbegränsat bygglov ska därför inte beviljas. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-06-10 

Komplettering handlingar, 2022-03-04 

Fotografier tagna vid platsbesök i tillsynsärende, 2021-11-16 

Ansökan, 2022-01-20 

Beskrivning av ärendet 

Ansökan registrerades 2022-01-20. 

Ansökan gäller tidsbegränsat bygglov fram till och med 2031 av container som används som förråd.  

mailto:info@kungsbacka.se
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Containern är idag redan uppställd och omfattas av ett separat tillsynsärende med diarie nr BN 

2019-001001.  

Enligt sökande är containern till för förråd för skötsel av stranden och för saker som behövs för 

sommarträning såsom zumbadans och yoga, som utövas på trädäcket vid containern.  

Åsa camping har avtal med kommunen för skötsel av den allmänna stranden.  

Ansökan var komplett 2022-03-04. 

Planförutsättningar 

Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. 

Övriga förutsättningar 

Platsen som containern står på är strandområde, nedanför Åsa camping.  

Fastigheten omfattas av strandskydd enligt Miljöbalken 7 kap. 13 § (1998:808). 

Kommunicering 

Underrättelse om förvaltningens bedömning har skickats till sökande 2022-06-03 och sökande har 

beretts möjlighet att yttra sig. Inget yttrande har inkommit.  

Beslutsgång 

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

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

Beslutet skickas till 

Sökande (delges) 
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§ 345 

 

Dnr BN 2021-004416 

Beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott beviljar ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus på 

fastigheten Herred 1:17. 

Avgiften för beslutet är 34 800 kronor. Av detta kostar bygglovet 14 400 kronor och byggskedet   

20 400 kronor. Avgiften för bygglovet är reducerad med 14 400 kronor på grund av att beslutet har 

tagit mer än 10 veckor. Kostnaden för beslutet blir därför 20 400 kronor.  

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

Kontrollansvarig för åtgärden är xxxxxx. 

Avgiften är uträknad efter Taxa för Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 

Kommunfullmäktige 2020-09-08 § 97. 

Upplysningar 

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

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

Post- och Inrikes Tidningar.  

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

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

överklagas. 

Beslutet kommer även att skickas till berörda sakägare.  

Beslutsmotivering 

Ansökan avser nybyggnad av ett enbostadshus om 160 kvadratmeter (kvm) på en fastighet som är 

belägen utanför detaljplanerat område. Byggnadsnämndens arbetsutskott bedömer att föreslagen 

placering av enbostadshuset passar väl in i landskapsbilden och är lämplig utifrån platsens 

förutsättningar. Den sökta åtgärden uppfyller de krav som följer av 9 kap. 31 § PBL och förutsätter 

inte planläggning av aktuellt område. Likväl uppfyller åtgärden samtliga krav i 2 och 8 kap. PBL 

Det föreligger inte heller några motstående intressen som talar emot förevarande ansökan om 

nybyggnad av ett enbostadshus.  

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

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

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

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

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-04-25 

Ansökan, 2021-11-25 

Situationsplan, 2022-03-05 

Fasadritningar, 2022-03-05 

Planritning, 2022-03-05 

Sektionsritning, 2022-03-05 

Beskrivning av ärendet 

Ansökan registrerades 2021-11-25. 

Ansökan gäller nybyggnad av ett enbostadshus med en byggnadsarea om 160 m2. 

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

fasadritningar. 

Ansökan var komplett 2022-03-05. 

Tjänstemän från Bygg- och miljöförvaltningen besiktigade platsen 2022-04-21, se bilaga 2. 

Planförutsättningar 

Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. 

Kommunicering 

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

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

kap. 25 § (PBL, SFS 2010:900). 

Berörda sakägare har fått tillfälle att yttra sig. Inga invändningar har inkommit. 

Remisser 

Förvaltningen för Teknik har fått möjlighet att lämna synpunkter gällande VA-anslutning och 

sophämtning och har inget att erinra mot ansökt åtgärd. 

Förvaltningen har den 2022-03-31 meddelat sin bedömning om att ansökan inte kan beviljas.  

Sökanden har den 2022-04-07 bemött bedömningen med ett yttrande samt angett att de vill få 

ansökan prövad. Sökanden anför i sitt yttrande i huvudsak att föreslagen placering av huset inte 

strider mot någon av paragraferna i 2 kap. PBL.  
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Bilagor 

1. Skrivelse, 2022-04-07 

2. Fotodokumentation platsbesök, 2022-04-21  

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Thure Sandén (M) yrkar bifall till ansökan med följande motivering; föreslagen placering passar väl 

in i landskapsbilden och är lämplig utifrån platsens förutsättningar. Åtgärden uppfyller de krav som 

följer av 9 kap. 31 § PBL och förutsätter inte planläggning av området. Åtgärden uppfyller därmed 

samtliga krav i 2 och 8 kap. PB och det föreligger inte några motstående intressen som talar emot 

förevarande ansökan om nybyggnad av ett enbostadshus. 

Beslutsgång 

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

respektive eget yrkande. Ordföranden (M) prövar förslagen och finner att arbetsutskottet beslutar 

enligt eget yrkande. 

Beslutet skickas till 

Sökande, Skatteverket (A-post) 

Post- och Inrikes Tidningar 



68 (100)

 

§ 346 

 

Dnr BN 2022-000884 

Beslut - Förslag till byggnadsnämnden 

Byggnadsnämnden beviljar bygglov för etablering av jordbruksverksamhet.  

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 +13,70.  

Kontrollansvarig för åtgärden är xxxxx. 

Avgiften för beslutet är 25 200 kronor. Av detta kostar bygglovet 20 400 kronor och byggskedet 4 

800 kronor. Observera 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. 

Upplysningar 

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

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

Post- och Inrikes Tidningar.  

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

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

överklagas. 

Beslutet kommer även att skickas till berörda sakägare.  

Beslutsmotivering 

Nybyggnad utanför detaljplan 

Kommunen har i enlighet med 3 kap. 1-6 §§ plan- och bygglagen en översiktsplan, Vårt framtida 

Kungsbacka, som är vägledande vid ansökningar om att bygga på ny plats utanför detaljplan. 

Lokaliseringen är enligt översiktsplanen Vårt framtida Kungsbacka belägen intill gränsen till 

område för landsbygd där bebyggelsetrycket är starkt. Inom landsbygden har kommunen en positiv 

inställning till jordbruksverksamheter som bidrar till en levande landsbygd. Därmed bedömer 

förvaltningen att ansökan är förenlig med anvisningarna översiktsplanen. 

Lokaliseringen föreslås placeras på behörigt avstånd från befintlig bebyggelse. Förvaltningen 

bedömer att åtgärden inte medför en sådan påverkan på omgivningen som innebär fara för 

människors hälsa och säkerhet. 
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Byggnaden föreslås placeras på jordbruksmark. Enligt 3 kap. 4 § miljöbalken får brukningsvärd 

jordbruksmark tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att 

tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän 

synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. Enligt prop. 1985/86:3 s 53 kan 

väsentliga samhällsintressen vara t.ex. bostadsförsörjningsbehovet, intresset av att kunna lokalisera 

bostäder och arbetsplatser nära varandra, att skapa väl fungerande och lämpliga tekniska 

försörjningssystem samt att säkerställa viktiga rekreationsintressen.  

Förvaltningen bedömer att det är ett väsentligt samhällsintresse att bruka den aktuella 

jordbruksmarken och en förutsättning för att kunna tillgodose samhällsintresset är att maskinhallen 

uppförs för att möjliggöra jordbruksdriften på fastigheten. 

Enligt plan- och bygglagen 9 kap. 31 § (PBL, SFS 2010:900) ska bygglov ges för en åtgärd utanför 

ett område med detaljplan om åtgärden inte strider mot områdesbestämmelse och inte förutsätter 

planläggning. Förvaltningen bedömer att föreslagen åtgärd inte förutsätter planläggning.  

Förvaltningen bedömer att ansökan uppfyller krav enligt PBL 9 kap 31 § punkt 3 då byggnaden är 

lämplig utformad och placerad med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärden 

på platsen och intresset av en god helhetsverkan. Vidare bedömer förvaltningen att åtgärden inte 

innebär en sådan betydande olägenhet som avses i PBL 2 kap 9 §.  

Bygglov ska därför beviljas. 

Beslutet kan överklagas 

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

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

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

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

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

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

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

stöd för överklagan ska dessa bifogas.  

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

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan gäller etablering av jordbruksverksamhet med en byggnadsarea om 1867 m2.  

Lokaliseringen är enligt översiktsplanen Vårt framtida Kungsbacka belägen intill gränsen till 

område för landsbygd där bebyggelsetrycket är starkt. Inom landsbygden har kommunen en positiv 

inställning till jordbruksverksamheter som bidrar till en levande landsbygd. Därmed bedömer 

förvaltningen att ansökan är förenlig med anvisningarna översiktsplanen. 

Lokaliseringen föreslås placeras på behörigt avstånd från befintlig bebyggelse och förvaltningen 

bedömer att åtgärden inte medför en sådan påverkan på omgivningen som innebär fara för 

människors hälsa och säkerhet. 
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Byggnaden föreslås placeras på jordbruksmark. Enligt 3 kap. 4 § miljöbalken får brukningsvärd 

jordbruksmark tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att 

tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän 

synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk.  

Förvaltningen bedömer att det är ett väsentligt samhällsintresse att bruka den aktuella 

jordbruksmarken och en förutsättning för att kunna tillgodose samhällsintresset är att maskinhallen 

uppförs för att möjliggöra jordbruksdriften på fastigheten. 

Enligt plan- och bygglagen 9 kap. 31 § (PBL, SFS 2010:900) ska bygglov ges för en åtgärd utanför 

ett område med detaljplan om åtgärden inte strider mot områdesbestämmelse och inte förutsätter 

planläggning. Förvaltningen bedömer att föreslagen åtgärd inte förutsätter planläggning.  

Förvaltningen bedömer att ansökan uppfyller krav enligt PBL 9 kap 31 § punkt 3 då byggnaden är 

lämplig utformad och placerad med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärden 

på platsen och intresset av en god helhetsverkan. Vidare bedömer förvaltningen att åtgärden inte 

innebär en sådan betydande olägenhet som avses i PBL 2 kap 9 §.  

Bygglov ska därför beviljas. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-05-25 

Ansökan, 2022-03-24 

Situationsplan, 2022-03-24 

Plan- och sektionsritning, 2022-04-05 

Fasadritning, 2022-04-05 

Verksamhetsbeskrivning, 2022-04-09 

Beskrivning av ärendet 

Ansökan registrerades 2022-03-24. 

Ansökan gäller bygglov för etablering av jordbruksverksamhet med en byggnadsarea om 1867 m2. 

En lokaliseringsprövning görs i samband med bygglovsansökan. 

Ansökan var komplett 2022-05-25. 

Planförutsättningar 

Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. 

Remisser 

Förvaltningen för Miljö- och Hälsoskydd har fått möjlighet att lämna synpunkter gällande buller. I 

sitt yttrande anför Miljö- och Hälsoskydd i huvudsak följande. 

Föreslagen åtgärd bedöms att vara av sådan art och lokaliseras på ett sådant sätt att närliggande 

bostäder inte kommer utsättas för oacceptabelt höga ljudnivåer. 

Berörda sakägare 
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Enligt plan- och bygglagen 9 kap. 25 § ska berörda sakägare få tillfälle att yttra sig innan 

byggnadsnämnden tar beslut. 

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

Beslutsgång 

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

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

Beslutet skickas till 

Sökande, Skatteverket (A-post) 

Post- och Inrikes Tidningar 
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§ 347 

 

Dnr BN 2021-003180 

Beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott avslår ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus.  

Avgiften för beslutet är 19 200 kronor.  

Avgiften är uträknad efter Taxa för Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 

Kommunfullmäktige 2020-09-08 § 97. 

Beslutsmotivering 

Utanför detaljplan  

Enligt plan- och bygglagen 9 kap. 31 § (PBL, SFS 2010:900) ska bygglov ges för en åtgärd utanför 

ett område med detaljplan, om åtgärden 

   1. inte strider mot områdesbestämmelser, 

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

   3. uppfyller de krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9-11 §§, 12 § 

första stycket, 13, 17 och 18 §§ i de delar som inte har prövats i områdesbestämmelser. Lag 

(2014:900). 

Ansökt åtgärd bedöms inte uppfylla de krav som ställs enligt 9 kap 31 § plan- och bygglagen punkt 

3, med hänvisning till 2 kap. 6 pkt 1 och 8 kap. 9 § PBL. Förslaget är inte anpassat till tomtens 

förutsättningar då de stora markåtgärderna saknar förankring med tomtens naturförutsättningar. 

Utgångspunkten i förslaget bedöms vara att anpassa tomten efter åtgärden snarare än att ta tillvara 

på tomtens naturliga förutsättningar.  

Kungsbacka kommun har riktlinjer för bebyggelse utanför detaljplanelagda områden, se Principer 

för nybyggnad och tillbyggnad utom detaljplan i Kungsbacka kommun, antagen av BN 2020-02-20, 

beslut 37 §. Riktlinjerna fungerar som vägledning vid bygglovsansökningar utanför 

detaljplanelagda områden. Riktlinjerna anger bland annat en begränsning av byggnadsarean till 

maximalt 300 m2. Föreslaget enbostadshus med en byggnadsarea om 673 m2 är olämpligt med 

hänsyn till stads- och landskapsbilden samt intresset av en god helhetsverkan.  

Därmed bedöms förslaget inte uppfylla kraven som ställs i 2 kap 6 § pkt 1 och 8 kap 9 § PBL.  

Föreslagen lokalisering bildar en lång tillfartsväg från Valldavägen, en struktur som inte stämmer 

överens med det befintliga bebyggelsemönstret där ett flertal byggnader är placerade längs med 

Valldavägen. Långa tillfartsvägar är inte en god hushållning med mark och en olämplig struktur. 

Den föreslagna tomtplatsen är även placerad i det öppna landskapet och stämmer därmed inte 

överens med det befintliga bebyggelsemönstret där bostäder är placerade längs med befintliga 

vägar. 
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Förvaltningen bedömer att ansökan inte uppfyller kraven om ändamålsenlig struktur i 2 kap. 3 § 

PBL samt placeringskravet med hänsyn till stads- och landskapsbilden i 2 kap. 6 § PBL. 

Förslaget är olämpligt med hänsyn till att ansökan inte är förenlig med anvisningarna i kommunens 

översiktsplan samt motverkar de allmänna intressen som kommer till uttryck i översiktsplanen. 

Mot bakgrund av det ovan anförda kan ansökan inte beviljas. 

Kommunens översiktliga planering 

Kommunen har i enlighet med 3 kap. 1-6 §§ plan- och bygglagen en översiktsplan som är 

vägledande vid ansökningar om att bygga på ny plats utanför detaljplan. Vid tidpunkten aktuell 

ansökan inkom gällde översiktsplanen, ÖP06. Under ärendets gång har en ny översiktsplan ”Vårt 

framtida Kungsbacka”, upprättats och vunnit laga kraft den 2022-01-26. Förvaltningens tolkning är 

att ärendet ska prövas mot den översiktsplan som är mest fördelaktig för sökanden. 
Bebyggelsetryck 

Kungsbacka kommun är generellt utsatt för ett hårt tryck med önskemål om att bygga nya 

enbostadshus (se MÖD 2014-02-07 P 4421-13). Efterfrågan beror på en kombination av en attraktiv 

miljö och kommunens läge i Göteborgsregionen. Kommunen har en omfattande 

utbyggnadspotential för friliggande småhus dels i form av outnyttjade byggrätter i äldre planer, 

permanentning av fritidshus samt redan avstyckade tomter utom plan. Detta förhållande ställer 

mycket stora krav på kommunen att hantera transportfrågor med miljöhänsyn och att skapa en 

tillfredsställande samhällsservice. 

För att kunna hantera detta ska kommunen växa och utvecklas främst inom utvecklingsområden 

som är utpekade i kommunens båda översiktsplaner, ÖP06 och Vårt framtida Kungsbacka. Denna 

del av Kungsbacka är inte ett sådant område. Lokaliseringen är enligt både ÖP06 och Vårt framtida 

Kungsbacka belägen utanför utvecklingsområden. Utanför utvecklingsområdena upprättas i regel 

inte nya detaljplaner utan bebyggelsen ska regleras genom de grundläggande kraven som föreskrivs 

i plan- och bygglagen. 

Lokaliseringen är därmed inte lämplig med hänsyn till kravet på en långsiktigt god hushållning av 

mark och kommunens tätortsutveckling. Ansökan uppfyller därmed inte lämplighets- och 

hushållningskraven i 2 kap. 2-3 § PBL. 

Översiktsplan - Särskilda bygglovskriterier 

Fastigheten är enligt översiktsplanen belägen inom område med särskilda bygglovskriterier. Inom 

områden med särskilda bygglovskriterier har kommunen en restriktiv hållning till ny bebyggelse på 

ny plats utanför detaljplanerat område. Skälet är att stor efterfrågan på mark råder i kombination 

med en sedan tidigare splittrad bebyggelsestruktur i dessa delar. Den restriktiva hållningen är en 

nödvändig förutsättning för att kommunen ska kunna hantera bebyggelseutvecklingen inom dessa 

områden på ett sätt som uppfyller de grundläggande kraven som föreskrivs i PBL:s 2:a kapitel. 

För att undvika en generellt restriktiv tolkning av översiktsplanens anvisningar och underlätta 

avvägningen mellan allmänna och enskilda intressen enligt 2 kap. 1 § PBL finns undantag där 

kommunen under vissa förutsättningar har en positiv hållning till förhandsbesked och bygglov. 
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Byggnadsnämnden har i foldern Bygga hus utanför detaljplan utvecklat intentionerna i båda 

översiktsplaner avseende undantagen till den restriktiva hållningen.  

Ärendet har prövats mot undantagen till den restriktiva hållningen. Förvaltningen bedömer att 

undantagen inte uppfylls eftersom lokaliseringen 

- inte är en avstyckad och obebyggd fastighet för bostadsändamål 

- inte är en lucka i en övrigt bebyggd tomtrad  

- inte är en obebyggd jord- eller skogsbruksfastighet med särskilt behov av bostadshus för att 

möjliggöra drift av fastigheten 

- inte är ett generationsskifte för kommersiell verksamhet eller jord- och skogsbruk  

- inte kan ses som en komplettering av en befintlig bebyggelsegrupp  

- inte gäller etablering av en hästgård 

Även om ett eller flera undantag uppfylls måste lokaliseringen alltid prövas enligt bestämmelserna i 

plan- och bygglagen.  

Olämplig struktur  

Förvaltningen bedömer att den föreslagna lokaliseringen bildar en lång tillfartsväg från 

Valldavägen, en struktur som inte stämmer överens med det befintliga bebyggelsemönstret där ett 

flertal byggnader är placerade längs med Valldavägen. Långa tillfartsvägar är inte en god 

hushållning med mark och en olämplig struktur. Den föreslagna tomtplatsen är även placerad i det 

öppna landskapet och stämmer därmed inte överens med det befintliga bebyggelsemönstret där 

bostäder är placerade längs med befintliga vägar.  

Förvaltningen bedömer att ansökan inte uppfyller kraven om ändamålsenlig struktur i 2 kap. 3 § 

PBL samt placeringskravet med hänsyn till stads- och landskapsbilden i 2 kap. 6 § PBL. 

Beslutet kan överklagas 

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

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

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

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

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

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

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

stöd för överklagan ska dessa bifogas.  

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

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan gäller nybyggnad av ett enbostadshus med en byggnadsarea om 673 m2, varav 223 m2 är 

öppenarea. 
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Ansökt åtgärd bedöms inte uppfylla de krav som ställs enligt 9 kap 31 § plan- och bygglagen punkt 

3, med hänvisning till 2 kap. 6 pkt 1 och 8 kap. 9 § PBL. Förslaget är inte anpassat till tomtens 

förutsättningar då de stora markåtgärderna saknar förankring med tomtens naturförutsättningar. 

Utgångspunkten i förslaget bedöms vara att anpassa tomten efter åtgärden snarare än att ta tillvara 

på tomtens naturliga förutsättningar.  

Kungsbacka kommuns riktlinjer för bebyggelse utanför detaljplanelagda områden anger bland annat 

en begränsning av byggnadsarean till maximalt 300 m2. Föreslaget enbostadshus med en 

byggnadsarea om 673 m2 är olämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden samt intresset av 

en god helhetsverkan.  

Föreslagen lokalisering bildar en lång tillfartsväg från Valldavägen, en struktur som inte stämmer 

överens med det befintliga bebyggelsemönstret där ett flertal byggnader är placerade längs med 

Valldavägen. Långa tillfartsvägar är inte en god hushållning med mark och en olämplig struktur. 

Den föreslagna tomtplatsen är även placerad i det öppna landskapet och stämmer därmed inte 

överens med det befintliga bebyggelsemönstret där bostäder är placerade längs med befintliga 

vägar. 

Förslaget är olämpligt med hänsyn till att ansökan inte är förenlig med anvisningarna i kommunens 

översiktsplan samt motverkar de allmänna intressen som kommer till uttryck i översiktsplanen. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-05-09 

Ansökan, 2021-10-16 

Ritningar enligt ritningsförteckning, 2022-05-06 

Beskrivning av ärendet 

Ansökan registrerades 2021-10-16. 

Ansökan gäller nybyggnad av ett enbostadshus med en byggnadsarea om 673 m2, varav 223 m2 är 

öppenarea. 

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

fasad- och markplaneringsritningar. 

Ansökan var komplett 2022-05-06. 

Planförutsättningar 

Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. 

Övriga förutsättningar 

Fastigheten omfattas av riksintresse för rörligt friluftsliv och en del av marken är klassad som 

jordbruksmark.  
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Kommunicering 

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

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

kap. 25 § (PBL, SFS 2010:900). 

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

Remisser 

Förvaltningen för Teknik har fått möjlighet att lämna synpunkter gällande VA-anslutning och 

sophämtning och har inget att erinra mot ansökan. 

Trafikverket har fått möjlighet att lämna synpunkter gällande föreslagen utfart till Valldavägen. Av 

yttrandet framgår att Trafikverket inte har några invändningar mot ansökan, se bilaga 3. 

Förvaltningen har meddelat sin bedömning om att ansökan inte kan beviljas den 2022-02-04. Den 

2022-02-21 meddelade förvaltningen sökande att förvaltningen är positiv till ett reviderat förslag 

som innebär att enbostadshuset placeras i nära anslutning till Valldavägen med en byggnadsarea om 

maximalt 300 m2.  

Sökanden har den 2022-04-28 bemött bedömningen med ett yttrande. Sökanden anför i huvudsak 

att föreslagen byggnation uppfyller kraven och är anpassad till platsen avseende jordbruksmark, 

landskapsbild, trafik, anpassning och utformning av markens naturliga förutsättningar samt i 

samklang med jämförbar bebyggelse som finns i närheten. Hela skrivelsen återfinns som bilaga 1. 

Sökanden har den 2022-05-06 inlämnat ett reviderat förslag med en ändring av byggnadens 

placering.  

Den 2022-05-13 inkom sökanden med ytterligare ett yttrande och anför i huvudsak följande.  

Föreslagen placering följer placeringen för befintlig bebyggelse i området ifråga om avstånd från 

Valldavägen för att uppnå en ändamålsenlig struktur med hänsyn till intresset av en god 

helhetsverkan. Hänsyn har tagits till kultur och naturvärdena på platsen då inspiration hämtats från 

den traditionella och vanligt förekommande trelängdsgårdens utformning, vilken även tidigare 

funnits på fastigheten. 

Byggnaden uppförs i suterräng för att anpassas till den befintliga terrängen och markens naturliga 

förutsättningar. Med hänsyn till landskapsbilden och kulturvärdena på platsen utförs 

byggnaden i naturlika material och kulörer vilket gör att byggnaden väl smälter in i landskapet. 

Byggnadens volym har även delats upp i vertikala och horisontella delar för att bryta ner skalan 

med hänsyn till landskapsbilden. 

Byggnadens storlek är anpassad till att sökande har en verksamhet som delvis bedrivs hemifrån och 

suterrängplanet är tänkt att innehålla en hemarbetsplats för eget bruk, dvs inga externa anställda. 

Hela skrivelsen återfinns som bilaga 2. 
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Sökandens inkomna yttranden och det reviderade förslaget förändrar inte förvaltningens 

ställningstagande.  

Bilagor 

1. Yttrande, 2022-02-28 

2. Yttrande, 2022-05-13 

3. Yttrande Trafikverket, 2022-05-30 

Beslutsgång 

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

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

Beslutet skickas till 

Sökande (delges) 
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§ 348 

 

Dnr BN 2021-002847 

Beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott beviljar ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus.  

Avgiften för beslutet är 34 800 kronor. Av detta kostar bygglovet 14 400 kronor och byggskedet 20 

400 kronor. Avgiften för bygglovet är reducerad med 11 520 kronor på grund av att beslutet har 

tagit mer än 10 veckor. Kostnaden för beslutet blir därför 23 280 kronor.  

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

Kontrollansvarig för åtgärden är xxxxxx. 

Avgiften är uträknad efter Taxa för Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 

Kommunfullmäktige 2020-09-08 § 97. 

Upplysningar 

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

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

Post- och Inrikes Tidningar.  

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

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

överklagas. 

Beslutet kommer även att skickas till berörda sakägare.  

Beslutsmotivering 

Byggnadsnämndens arbetsutskott bedömer att föreslagen åtgärd i form av ett fritidshus passar in i 

landskapsbilden och är lämplig utifrån platsens förutsättningar. Åtgärden bedöms uppfylla de krav 

som följer av 2, 8 och 9 kap. PBL. Det föreligger vidare inga motstående intressen som talar emot 

förevarande ansökan om nybyggnad av ett fritidshus.  

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

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

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

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

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

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

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

stöd för överklagan ska dessa bifogas.  
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Överklagandet får gärna skickas per e-post till info@kungsbacka.se. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-04-14 

Ansökan, 2021-09-28 

Nybyggnadskarta, 2022-03-09 

Markplaneringsritning, 2022-03-09 

Fasadritningar, 2022-03-09 

Planritningar, 2022-03-09 

Sektionsritning, 2022-03-09 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan registrerades 2021-09-28. 

Ansökan gäller nybyggnad av ett fritidshus med en byggnadsarea om 100 m2. 

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

fasadritningen och markplaneringsritningen. 

Ansökan var komplett 2022-03-22. 

Tjänstemän från Bygg- och miljöförvaltningen besiktigade platsen 2022-03-01. 

Denna bygglovsprövning har föregåtts av en lokalisering genom förhandsbesked beviljat 2019-02-

14, AU § 63. Förslaget följer villkor i förhandsbeskedet beträffande väganslutningen. 

Planförutsättningar 
Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. 

Förvaltningen har meddelat sin bedömning den 2022-01-31. Därefter har sökanden inkommit med 

ett reviderat förslag den 2022-03-09 och ytterligare ett reviderat förslag den 2022-03-22.  

Den 6 april 2022 inkom sökanden med fotografier på ett flertal hus i området samt ett yttrande och 

anför bland annat att det finns en nivåskillnad på 2 m från byggnadens olika sidor vilket gör att ett 

suterränghus är optimalt. Hela skrivelsen återfinns som bilaga 1. 

Den 11 april bekräftade sökanden att de vill att förslaget som inkom den 2022-03-09 ska prövas i 

byggnadsnämndens arbetsutskott. 

Den 14 april 2022 inkom sökanden med ytterligare ett yttrande och anför i huvudsak följande. 

Byggnaden är enligt lagen ej i två våningar, det har vi hänvisat till i skrivelsen där vi presenterar 

bilder på ett stort antal hus som ligger inom en radie av ca 500 meter från vår tomt. Hela skrivelsen 

återfinns som bilaga 2. 

Ett flertal av 2-planshusen som sökanden hänvisar till i sitt yttrande har inte full takhöjd på 

övervåningen medan föreslaget fritidshus har full takhöjd på övervåningen. Sökandens yttrande 

förändrar inte förvaltningens ställningstagande.  
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Kommunicering 

Berörda sakägare har fått tillfälle att yttra sig. Invändningar har kommit in från ägaren till 

fastigheten Stockared 3:9 angående föreslagen tillfartsväg. Han anför i huvudsak följande. 

Domstolen har slagit fast att den aktuella vägen utgör fastighetstillbehör till Stockared 3:9 vilket 

innebär alltså själva vägkroppen.  

För Stockared 3:9 som behöver vägkroppen för utfart från sitt garage är det omöjligt att ha trafik på 

vägen. Vegetation som är på själva vägkroppen kan utgöra del av fastighetstillbehöret. Eftersom 

vägkroppen tillhör Stockared 3:9 har han inte gett tillstånd att använda sin infart, se bilaga 3.   

Den 25 maj 2022 kommunicerades inkomna synpunkter till sökanden.  

Bilagor 

1. Yttrande, 2022-04-06 

2. Yttrande, 2022-04-14 

3. Grannyttrande, 2022-05-24 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Thure Sandén (M) yrkar bifall till ansökan med följande motivering; föreslagen åtgärd i form av ett 

fritidshus passar in i landskapsbilden och är lämplig utifrån platsens förutsättningar. Åtgärden 

bedöms uppfylla de krav som följer av 2, 8 och 9 kap. PBL. Det föreligger inte heller några 

motstående intressen som talar emot förevarande ansökan. 

Beslutsgång 

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

respektive eget yrkande. Ordföranden (M) prövar förslagen och finner att arbetsutskottet beslutar 

enligt eget yrkande. 

Beslutet skickas till 

Sökande, Skatteverket (A-post) 

Post- och Inrikes Tidningar 
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§ 349 

 

Dnr BN 2022-000923 

Beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott beviljar ansökan om bygglov för nybyggnad av 

komplementbyggnad.  

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

12 000 kronor. Observera att eventuell utstakning och lägeskontroll inte är med i ovanstående 

belopp. 

Kontrollansvarig för åtgärden är xxxxxx. 

Avgiften är uträknad efter Taxa för Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 

Kommunfullmäktige 2020-09-08 § 97. 

Upplysningar 

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

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

Post- och Inrikes Tidningar.  

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

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

överklagas. 

Beslutet kommer att skickas till berörda sakägare.  

Beslutsmotivering 

Byggnadsnämnden har framtagit riktlinjer för komplementbyggnader utanför detaljplanerat område. 

Riktlinjerna fungerar som vägledning vid bygglovsansökningar. Riktlinjerna anger bland annat att 

komplementbyggnader ska underordna sig huvudbyggnaden och bör ges en lägre nockhöjd. 

Föreslagen åtgärd avviker från nämndens rekommendation ovan genom att komplementbyggnaden 

har en högre nockhöjd.   

Arbetsutskottet bedömer dock att förevarande avvikelse från nämndens framtagna riktlinjer inte ska 

bedömas utifrån enbart absoluta mått och tal utan i förhållande till samtliga i ärendet föreliggande 

omständigheter. Arbetsutskottet bedömer att föreslagen komplementbyggnad är lämpligt utformad 

och placerad med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och kultur-värden på platsen & 

intresset av en god helhetsverkan. Detta med beaktande av att föreslagen åtgärd har harmoniserats 

med enbostadshuset på fastigheten och kompletterar denna byggnad med sina funktioner. 

Föreslagen åtgärd ger vidare inte ett intryck av att vara ekvivalent med förevarande huvudbyggnad 

utan intar snarare en lågmäld ställning. Åtgärden bedöms även ha en begränsad åverkan i området. 
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Därtill innebär föreslagen åtgärd inte en olägenhet som kan anses vara betydande. Bygglov ska 

därför beviljas. 

Beslutet kan överklagas 

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

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

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

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

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

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

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

stöd för överklagan ska dessa bifogas.  

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

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-05-05 

Ansökan, 2022-03-28 

Situationsplan, 2022-05-05 

Planritning, 2022-05-05 

Fasadritning, 2022-05-05 

Sektionsritning, 2022-05-05 

Beskrivning av ärendet 

Ansökan registrerades 2022-03-28. 

Ansökan gäller nybyggnad av komplementbyggnad med en byggnadsarea om 70,3 m2, befintlig 

komplementbyggnad rivs. Befintlig huvudbyggnad har en byggnadsarea om 153 m2 och fastigheten 

får en total byggnadsarea om 223,3 m². 

Ansökan var komplett 2022-05-05. 

Planförutsättningar 

Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. 

Kommunicering 

Berörda sakägare har fått tillfälle att yttra sig. Inga invändningar har inkommit. 

Förvaltningen har meddelat sin bedömning 2022-04-06. Sökanden har den 2022-05-05 inkommit 

med kompletteringar. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Heinrich Kaufmann (c) yrkar bifall till ansökan med följande motivering; föreslagen 

komplementbyggnad är lämpligt utformad och placerad med hänsyn till stads- och landskapsbilden, 

natur- och kultur-värden på platsen & intresset av en god helhetsverkan. Detta med beaktande av att 

föreslagen åtgärd har harmoniserats med enbostadshuset på fastigheten och kompletterar denna 

byggnad med sina funktioner. Föreslagen åtgärd ger vidare inte ett intryck av att vara ekvivalent 

med förevarande huvudbyggnad utan intar snarare en lågmäld ställning. Åtgärden bedöms även ha 

en begränsad åverkan i området. Därtill innebär föreslagen åtgärd inte en olägenhet som kan anses 

vara betydande. 

Beslutsgång 

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

respektive Heinrich Kaufmanns (C) yrkande. Ordföranden (M) prövar förslagen och finner att 

arbetsutskottet beslutar enligt Heinrich Kaufmanns (C) yrkande. 

Beslutet skickas till 

Sökande, Skatteverket (A-post) 

Post- och Inrikes Tidningar 
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§ 350 

 

Dnr BN 2022-000815 

Beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott beviljar ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus på 

fastigheten Välås 3:67.  

Avgiften för beslutet är 34 800 kronor. Av detta kostar bygglovet 14 400 kronor och byggskedet    

20 400 kronor.  

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

Kontrollansvarig för åtgärden är xxxxxx. 

Avgiften är uträknad efter Taxa för Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 

Kommunfullmäktige 2020-09-08 § 97. 

Upplysningar 

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

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

Post- och Inrikes Tidningar.  

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

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

överklagas. 

Beslutet kommer även att skickas till berörda sakägare.  

Beslutsmotivering 

Ansökan avser nybyggnad av ett enbostadshus med en byggnadsarea om 167 kvadratmeter (kvm) 

på en fastighet som är belägen utanför detaljplanerat område. Föreslagen bostadshus ersätter ett 

befintligt bostadshus som delvis ska rivas. Fastigheten får en total byggnadsarea om ca 196,4 kvm.  

Byggnadsnämndens arbetsutskott bedömer att föreslagen placering av enbostadshuset passar väl in i 

landskapsbilden och är lämplig utifrån platsens förutsättningar. Sökanden har vidtagit nödvändiga 

och tillräckliga åtgärder för att tillmötesgå förvaltningens krav på förankring av tomtens naturliga 

förutsättningar. Föreslagen åtgärd bedöms därmed vara anpassad tomtens förutsättningar. Åtgärden 

uppfyller sålunda de krav som följer av 9 kap. 31 § PBL och förutsätter inte planläggning av 

aktuellt område. Likväl uppfyller åtgärden samtliga krav i 2 och 8 kap. PBL. Det föreligger inte 

heller några motstående intressen som talar emot förevarande ansökan om nybyggnad av 

enbostadshus. Bygglov ska därför beviljas.  
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Beslutet kan överklagas 
Detta beslut överklagas genom att en skrivelse skickas till Byggnadsnämnden, Kungsbacka 

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

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

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

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

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

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

stöd för överklagan ska dessa bifogas.  

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

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-05-04 

Ansökan, 2022-03-18 

Situationsplan, 2022-04-26 

Markplaneringsritning, 2022-04-26 

Fasadritningar, 2022-03-18 

Plan- och sektionsritning, 2022-03-18 

Plan-, fasad- och sektionsritning, 2022-03-18 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan registrerades 2022-03-18. 

Ansökan gäller nybyggnad av ett enbostadshus med en byggnadsarea om 167 m2.  

Byggnaden ersätter ett befintligt bostadshus som delvis rivs. 

Fastigheten får en total byggnadsarea om 196,4 m². 

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

på fasadritningar och markplaneringsritningen. 

Ansökan var komplett 2022-04-26. 

Planförutsättningar 

Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. 

Förvaltningen har den 2022-03-29 meddelat sin bedömning om att ansökan inte kan beviljas och i 

samband med detta föreslagit för sökande att sänka huset minst 0,5 meter. Sökanden har den 2022-

04-26 bemött bedömningen med ett yttrande och anför ett flertal motiveringar till de stora 

markuppfyllnaderna. Hela skrivelsen återfinns som bilaga 1. 

Sökandens yttrande förändrar inte förvaltningens ställningstagande. 
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Kommunicering 

Berörda sakägare har fått tillfälle att yttra sig. Inga invändningar har inkommit. 

Remisser 

Förvaltningen för Teknik har fått möjlighet att lämna synpunkter gällande VA-anslutning och 

sophämtning. Av yttrandet framgår att fastigheten Välås 3:67 ligger utanför verksamhetsområde för 

kommunalt VA och idag har vatten och spillvatten via avtal med Teknik. Idag sker insamling av 

hushållsavfall från fastigheten. Om insamling skall ske vid fastighetsgräns krävs en vändplan, i 

annat fall får kärlen ställas ut till anvisad plats i anslutning till Onsalavägen, se bilaga 2.  

Bilagor 

1. Skrivelse, 2022-04-26 

2. Yttrande teknik, 2022-06-08 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Thure Sandén (M) yrkar bifall till ansökan med följande motivering; föreslagen placering av 

enbostadshuset passar väl in i landskapsbilden och är lämplig utifrån platsens förutsättningar. 

Sökanden har vidtagit nödvändiga och tillräckliga åtgärder för att tillmötesgå förvaltningens krav på 

förankring av tomtens naturliga förutsättningar. Föreslagen åtgärd bedöms därmed vara anpassad 

tomtens förutsättningar. Åtgärden uppfyller sålunda de krav som följer av 9 kap. 31 § PBL och 

förutsätter inte planläggning av aktuellt område. Likväl uppfyller åtgärden samtliga krav i 2 och 8 

kap. PBL. Det föreligger inte heller några motstående intressen som talar emot förevarande ansökan 

om nybyggnad av enbostadshus.   

Beslutsgång 

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

respektive eget yrkande. Ordföranden (M) prövar förslagen och finner att arbetsutskottet beslutar 

enligt eget yrkande. 

Beslutet skickas till 

Sökande, Skatteverket (A-post) 

Post- och Inrikes Tidningar 
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§ 351 

 

Dnr BN 2022-001044 

Beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott beviljar ansökan om bygglov för nybyggnad av garage.  

Avgiften för beslutet är 14 400 kronor. Av detta kostar bygglovet 10 800 kronor och byggskedet     

3 600 kronor.  

Observera 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. 

Upplysningar 

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

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

Post- och Inrikes Tidningar.  

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

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

överklagas. 

Beslutet kommer även att skickas till berörda sakägare.  

Beslutsmotivering 

Byggnadsnämndens arbetsutskott bedömer att föreslagen placering av enbostadshuset passar väl in i 

landskapsbilden och är lämplig utifrån platsens förutsättningar. Åtgärden uppfyller de krav som 

följer av 9 kap. 31 § PBL och förutsätter inte detaljplanläggning av aktuellt område. Åtgärden 

uppfyller vidare samtliga krav i 2 och 8 kap. PBL Det föreligger inte heller några motstående 

intressen som talar emot förevarande ansökan om nybyggnad av ett enbostadshus. 

Beslutet kan överklagas 

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

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

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

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

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

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

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

stöd för överklagan ska dessa bifogas.  

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

mailto:info@kungsbacka.se
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Sammanfattning av ärendet 

Ansökan gäller nybyggnad av komplementbyggnad i form av garage och förråd med en 

byggnadsarea om 53,4 m2. Befintligt enbostadshus har en byggnadsarea om 146,5 m2 och 

fastigheten får en total byggnadsarea om 200 m².  

Förvaltningen har meddelat sökanden om sin bedömning 2022-04-19.  

Sökanden har den 2022-04-29 bemött bedömningen med ett yttrande. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-05-03 

Ansökan, 2022-04-06 

Situationsplan, 2022-04-06 

Fasadritning, 2022-04-28 

Fasadritning, 2022-05-31 

Planritning, 2022-04-28 

Sektionsritning, 2022-04-28 

Beskrivning av ärendet 

Ansökan registrerades 2022-04-06. 

Ansökan gäller nybyggnad av komplementbyggnad i form av garage och förråd med en 

byggnadsarea om 53,4 m2, en nockhöjd om 6 m och färdigt golvhöjd om +13. Befintligt bostadshus 

har en byggnadsarea om 146,5 m2, en nockhöjd om 5 m & färdig sockelhöjd om +14.  

Fastigheten får en total byggnadsarea om 200 m². 

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

fasadritningar. 

Ansökan var komplett 2022-05-31. 

Planförutsättningar 

Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. 

Kommunicering 

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

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

kap. 25 § (PBL, SFS 2010:900). 

Berörda sakägare har fått tillfälle att yttra. Ägarna till fastigheten Lakärr 1:17 har inkommit med 

synpunkter, se bilaga 2. Sökanden har vidtagit åtgärder genom att ta bort takfönstren i takfallet mot 

söder från sin ansökan., hela skrivelsen återfinns som bilaga 1. 

Sökandens yttrande förändrar inte förvaltningens ställningstagande.  
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Bilagor 

1. Skrivelse, 2022-04-29 

2. Granneyttrande, 2022-06-04 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Thure Sandén (M) yrkar bifall till ansökan med följande motivering; föreslagen placering av 

enbostadshuset passar väl in i landskapsbilden och är lämplig utifrån platsens förutsättningar. 

Åtgärden uppfyller de krav som följer av 9 kap. 31 § PBL och förutsätter inte planläggning av 

aktuellt område. Åtgärden uppfyller vidare samtliga krav i 2 och 8 kap. PBL Det föreligger inte 

heller några motstående intressen som talar emot förevarande ansökan om nybyggnad av ett 

enbostadshus. 

Beslutsgång 

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

respektive eget yrkande. Ordföranden (M) prövar förslagen och finner att arbetsutskottet beslutar 

enligt eget yrkande. 

Beslutet skickas till 

Sökande, Skatteverket (A-post) 

Post- och Inrikes Tidningar 
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§ 352 

 

Dnr BN 2022-000437 

Beslut - Förslag till byggnadsnämnden 
Byggnadsnämnden beviljar bygglov för nybyggnad av verksamhetsbyggnad, samt parkeringsplats.  

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 +15,0 

Kontrollansvarig för åtgärden är xxxxxx. 

Avgiften för beslutet är 63 600 kronor. Av detta kostar bygglovet 38 400 kronor och byggskedet  

25 200 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. 

Upplysningar 

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

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

Post- och Inrikes Tidningar.  

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

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

överklagas. 

Beslutet kommer även att skickas till berörda sakägare.  

Om en annan användning av byggnaden önskas än det som är beviljat i detta bygglov, kan nytt 

bygglovsbeslut krävas. 

Beslutsmotivering 

Lagstiftning 

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

åtgärden inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 §, och uppfyller de krav som följer av 2 kap. 

och 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9-11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§ PBL. 

Enligt 2 kap. 2 § PBL ska mark- och vattenområden användas för det eller de ändamål som 

områdena är mest lämpade för med hänsyn till läge, beskaffenhet och behov. Företräde ska ges 
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åt sådan användning som från allmän synpunkt medför en god hushållning. Bestämmelserna om 

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

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

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

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

grönområden och kommunikationsleder samt en god ekonomisk tillväxt. 

Av 2 kap. 4 § PBL framgår att i ärenden om förhandsbesked och bygglov får mark tas i anspråk 

för att bebyggas endast om marken från allmän synpunkt är lämplig för ändamålet. 

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

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

vattenförhållandena; möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp, 

avfallshantering, elektronisk kommunikation samt samhällsservice i övrigt; möjligheterna att 

förebygga vatten- och luftföroreningar samt bullerstörningar och; risken för olyckor, 

översvämning och erosion. 

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

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

kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan samt behovet av framtida 

förändringar och kompletteringar. Vidare ska bebyggelseområdets särskilda kulturhistoriska 

och miljömässiga värden skyddas. 

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

samt reglera bebyggelsemiljöns utformning för 

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

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

övrigt, 

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

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

omfattning eller till förhållandena i övrigt. 

3.ett nytt byggnadsverk och byggnadsverket eller dess användning får betydande inverkan på 

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

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

intressen. 

Lokaliseringsprövning 

Kommunens översiktliga planering 

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

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

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

prövning av markens lämplighet för den avsedda åtgärden (prop. 1985/86:1 s.285).  
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Kommunen har ett övergripande ansvar för lämplighetsbedömningen av lokaliseringsprövningar 

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

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

långsiktig god hushållning med mark, möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp, 

avfallshantering, elektronisk kommunikation och samhällsservice, såsom skolor, daghem, sjukvård 

och äldreomsorg. Kommunen har dessutom enligt olika lagar ett serviceansvar mot sina 

medborgare. Med hänsyn till ansvaren har kommunen möjlighet att välja de lämpligaste platserna 

att bebygga.  

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

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

bygglovsärende kommer att påverka kommunens ekonomi beror på i vilken utsträckning 

bebyggelsen ställer krav på ökad kommunal service. Till exempel innebär mer bostäder fler 

invånare vilket kan innebära ett ökat behov av olika servicefunktioner i ett område. Är tillgången till 

servicefunktioner bristande kan kommunen följaktligen behöva åtgärda det, vilket i regel är förenat 

med stora kostnader. Förhandsbesked och bygglov kan nekas om bebyggelsen medför oacceptabla 

kommunalekonomiska effekter (jfr prop. 1985/86:1 sid. 268-271). 

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

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

kommunens översiktsplan kommer den övergripande strategin för kommunens 

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

kommunen avses att utvecklas, vilka områden som avses att bebyggas, var det behövs nya vägar 

och cykelbanor och vilka områden som avses att sparas för rekreation. Översiktsplanen har en 

viktig roll som måldokument och vägvisare mot en mer hållbar framtid och är ett verktyg för att 

sätta bebyggelseutvecklingen och enskilda beslut om den fysiska miljön i ett större perspektiv. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Kungsbacka kommuns översiktsplan, Vårt framtida Kungsbacka, antagen av kommunfullmäktige 

2022-01-26 konstaterar att kommunen generellt är utsatt för ett hårt tryck med önskemål om att 

bygga nya enbostadshus (se även Mark- och miljööverdomstolens dom 2014-02-07 P 4421-13). 

Efterfrågan beror på en kombination av en attraktiv miljö och kommunens läge i 

Göteborgsregionen. Detta förhållande ställer mycket stora krav på kommunen att hantera 

transportfrågor med miljöhänsyn och att skapa en tillfredsställande samhällsservice, såsom vatten 

och avlopp, vägar, skolor med mera. 

Utanför kommunens större tätorterna är infrastrukturen, kommunikationerna och tillgången till 

service ofta bristande. Den befintliga bebyggelsen är i dessa områden dessutom ofta spridd vilket 
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gör det svårare att etablera olika servicefunktioner och erbjuda kollektivtrafik. Från ett ekologiskt 

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

huvudsakliga bebyggelseutvecklingen i anslutning till de större tätorterna. 

Vårt framtida Kungsbacka delar följaktligen in kommunen i olika områden (områdena har 

avgränsats utifrån en noggrann prövning av byggnadsnämnden). Genom planläggning av större 

sammanhängande områden ska bebyggelse främst tillkomma inom de områden som är redovisade 

som utvecklingsorter. Utvecklingsorterna utgör kommunens större tätorter. 

De områden som omger utvecklingsområdena redovisas i regel i Vårt framtida Kungsbacka som 

kustbygd och landsbygd. I dessa områden finns rikligt med bebyggelse som generellt är spridd. Ofta 

förekommer det brister i infrastrukturen samt tillgången till samhällsservice och kommunikationer. 

Samtidigt är dessa områden som mest utsatta för bebyggelsetryck. Inom områden som redovisas 

som kustbygd och landsbygd intar kommunen en restriktiv hållning mot tillkommande bostäder. 

Översiktsplanens anvisning om en restriktiv hållning inom kustbygd och landsbygd är en nödvändig 

förutsättning för att kommunen skall kunna hantera bebyggelseutvecklingen på ett sätt som 

uppfyller de grundläggande kraven som föreskrivs i andra kapitlet PBL. 

När det kommer till verksamheter anger Vårt framtida Kungsbackas att verksamheter ska 

lokaliseras till i första hand de tre prioriterade utvecklingsorterna – nära spårbunden kollektivtrafik. 

I centrum av Kungsbacka stad är kontor lämpligt, medan det i verksamhetsområdet i Frillesås är 

lämpligt med produktion. Beroende på omgivande infrastruktur kan områden i de yttre delarna av 

utvecklingsorterna också bebyggas med verksamheter med liten omgivningspåverkan, så som 

handel och kontor. På landsbygden prioriteras företagande i areella näringar och turism vid kust- 

och friluftscentra samt längs de stora vandrings- och cykellederna. Kustcentra återfinns också i 

utvecklingsorter och även här främjas etablering av turismrelaterat näringsliv som stärker kustens 

attraktivitet. I verksamhetsområdena kan verksamheter och kommunal service med 

omgivningspåverkan etableras.  

Detaljplanekravet 

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

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

behöver ske i ett sammanhang utfaller kravet på detaljplan. 

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

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

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

förtätning eller utvidgning av befintliga bebyggelseområden. Om åtgärden medför ytterligare behov 

av samordning är det ett förhållande som har betydelse för bedömningen (prop. 2017/18:167 s. 21-

22). 

Med behov av samordning avses bl.a. frågor om fastighetsindelning och utförande av 

gemensamhetsanläggningar samt utbyggnad av gator, vägar, vatten, avlopp, anläggningar för 

dagvattenhantering, el och annan teknisk försörjning. Det kan även finnas behov av samordning om 

den planerade bebyggelsen förutsätter kommunens medverkan i någon nämnvärd omfattning. Ett 
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sådant behov finns också om statliga intressen berörs på ett sådant sätt att det finns skäl för 

länsstyrelsen att bevaka dem i ett planärende, om det finns många motstridiga enskilda intressen 

eller om området i framtiden ska ägas av flera olika aktörer (prop. 2017/18:167 s. 21). 

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

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

långsiktiga utveckling eller av att kunna hantera risker för olyckor (prop. 2017/18:167 s. 21). 

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

kan enstaka tillkommande bostäders lämplighet behöva utredas i en detaljplaneprocess eftersom 

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

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

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

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

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

Enstaka bebyggelse har en begränsad påverkar på kommunens möjlighet att hantera 

bebyggelseutvecklingen, men lämplighetsprövningen ska inte enbart omfatta den enskilda 

byggnaden, utan hela områden som berörs av bebyggandet. Innebörden av att de allmänna intressen 

som anges i andra kapitlet PBL inte bara ska tillämpas vid planläggning utan också i enskilda 

ärenden om förhandsbesked och bygglov, är att alla åtgärder ska prövas utifrån planmässiga 

grunder. Detta medför att enskilda ärenden inte kan ses isolerat. Även om en enskilt tillkommande 

bostad inte påverkar till exempel kraven på service i området i så stor utsträckning, kan många 

enskilt tillkommande bostäder få omfattande konsekvenser (se prop. 1985/86:1 s. 110-111).  

Större tätorters närområden, de så kallade randzonerna, är exempel där behov av 

detaljplaneläggning så gott som alltid föreligger. Behovet av att hushålla med mark, samordna 

fysiska förhållanden och prioritera mellan motstående markanvändningsintressen ställer krav på en 

sammanvägning som lämpligast sker genom detaljplaneläggning. Att frågorna prövas i bestämda 

former ger en garanti för att alla intressenter kommer till tals. Med begreppet större tätorter avses en 

ort av en sådan storlek att det i allmänhet finns en uttalad förväntan på förändringar och efterfrågan 

på den obebyggda marken närmast runt tätortens exploaterade yta (prop. 1985/86:1 s. 555).  

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

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

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

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

1228-15).  

Bedömning kommunens översiktliga planering och detaljplanekravet 

Den aktuella fastigheten ligger på gränsen till utkanten av Kungsbacka utvecklingsort. Den aktuella 

verksamheten placeras på Bröndomevägen, ca 300 meter från 158, samt drygt 1 km från E6an. 

Området ligger i randzonen till Kungsbacka tätort. Kungsbacka är starkt expansivt och bedöms 

utgöra en större tätort i enlighet med begreppet i förarbetena. Som redogjorts för mer ingående ovan 

redovisar Vårt framtida Kungsbacka en restriktiv hållning mot tillkommande bostäder i det aktuella 
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området, inte minst med hänsyn till det höga bebyggelsetrycket. Då söktrycket för att etablera 

verksamheter i området inte är lika högt som bostäder och att risken för prejudicerande effekter 

därmed är låg samtidigt som den enskilda verksamheten bedöms, utifrån sökandes redovisade 

uppgifter, endast ha en liten påverkan på transporter, infrastruktur samt behovet på tillgång till 

samhällsservice och kommunikationer, bedöms risken för oönskade kommunalekonomiska effekter 

därmed vara låg. Då det i dagsläget inte förekommer några planer på att exploatera området i övrigt 

samtidigt som den gränsar till en annan verksamhet av liknande art bedöms den enskilda 

verksamheten också gå att etablera på fastigheten utan att den påverkar kommunens strategiska 

planering negativt eller motverka översiktsplanens intentioner. Bedömningen görs också att 

etableringen av den enskilda verksamheten inte innebär att någon form av samordning krävs 

samtidigt som verksamheten bedöms få liten inverkan på boende i området, varvid förvaltningen 

menar att frågan kan prövas inom ramarna för ett förhandsbesked, samt att kommunens övergripliga 

planering, översiktsplan eller detaljplanekravet därmed inte utgör hinder för byggnation. 

Bedömning övrigt 

Vidare bedömer förvaltningen att ansökan uppfyller krav enligt PBL 9 kap 31 § punkt 3 då 

byggnaden och parkeringsplatsen är lämpligt utformade och placerade med hänsyn till stads- och 

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

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

2 kap 9 §. Bygglov ska följaktligen beviljas. 

Beslutet kan överklagas 

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

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

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

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

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

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

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

stöd för överklagan ska dessa bifogas.  

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

Sammanfattning av ärendet 

Bebyggelsetrycket är förhållandevist lågt i området och även söktrycket för att etablera 

verksamheter är relativt lågt, varvid risken för prejudicerande effekter vid ett positivt beslut 

därmed bedöms vara lågt. 

Den aktuella fastigheten ligger på gränsen till utkanten av Kungsbacka utvecklingsort. Den aktuella 

verksamheten placeras på Bröndomevägen, ca 300 meter från 158, samt drygt 1 km från E6an. 

Med hänsyn till de uppgifter som sökande har redovisat gällande verksamhetens omfattning, 

påverkan på trafik osv görs vidare bedömningen att etableringen av den enskilda verksamheten 

mailto:info@kungsbacka.se


96 (100)

 

inte innebär att någon form av samordning krävs samtidigt som verksamheten bedöms få liten 

eller ingen inverkan alls på befintlig markanvändning, boende etc runtomkring den aktuella 

fastigheten. 

Enligt plan- och bygglagen 9 kap. 31 § (PBL, SFS 2010:900) ska bygglov ges för en åtgärd 

utanför ett område med detaljplan om åtgärden inte strider mot områdesbestämmelse och inte 

förutsätter planläggning. Förvaltningen bedömer att föreslagen åtgärd inte omfattas av 

områdesbestämmelser eller förutsätter planläggning. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-06-09 

E-post från ombud, 2022-05-16 

Utlåtande förvaltningen för teknik, 2022-05-06 

Utlåtande från Länsstyrelsen i Halland, 2022-05-05 

Utlåtande från Miljö- och hälsoskydd, 2022-05-04 

Yttrande från berörd sakägare, 2022-05-01 

Utlåtande från Trafikverket, 2022-04-25 

Plan-och sektionsritning, 2022-04-11 

Situationsplan, 2022-04-11 

Bilaga e-post, 2022-04-07 

Fasadritningar, 2022-03-28 

Bilaga verksamhetsbeskrivning, 2022-03-28 

Ansökan, 2022-02-14 

Beskrivning av ärendet 

Ansökan registrerades 2022-02-14. 

Ansökan gäller nybyggnad av en verksamhetsbyggnad i form av en maskinhall/lager om 906 m2, 

samt tillhörande parkeringsplatser. Fasad utförs med plåt, kulör NCS S 5533-Y85R, taket utförs 

med papp, kulör NCS S 9000-N. Byggnadshöjd om 7,3 meter med en taklutning om 10,7 grader. 

Fastigheten har en area av 7659 m2 är idag bebyggd med en verksamhetsbyggnad i form av en 

gummiverkstad. Fastigheten är belägen utanför detaljplanerat område. 

I och med att det inte finns ett aktuellt förhandsbesked för åtgärden, görs en lokaliseringsprövning 

i bygglovsprövningen. 

Utdrag ur verksamhetsbeskrivningen tillhörande ansökan, så kommer verksamhetsbyggnaden första 

hand att hyras av AFR Entreprenad AB för att ge plats och skydd åt företagets fysiska tillgångar, 

såsom entreprenadmaskiner, verktyg, redskap, maskiner, arbetsutrustning/-kläder och byggmateriel.  
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AFR Entreprenad AB utför arbeten på olika arbetsplatser/byggen runtom i regionen – det handlar 

vanligtvis om rivning, trädfällning, röjning, markarbeten, grundläggningsarbeten och andra åtgärder 

på fastigheter som skall eller håller på att exploateras/bebyggas. Maskinhallen på Ysby 2:41 

kommer vara en plats som AFR Entreprenad ABs anställda kan komma till för att hämta och lämna 

entreprenad-maskiner, verktyg och visst material. På fastigheten är det tänkt att anställda också ska 

kunna parkera sin bil under arbetstid, gå på toaletten, fika och vid behov byta om. 

Del av den blivande maskinhallen – utrymme som AFR Entreprenad AB inte behöver, eller till en 

början inte kan nyttja för sin egen verksamhets behov – kommer AFR Fastighets AB eventuellt att 

hyra ut till lämplig hyresgäst med liknande verksamhetsinriktning.  

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

på fasadritningen. 

Ansökan var komplett 2022-04-11. 

Remisser 

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

daterat 2022-04-25 framgår att de inte har några invändningar mot att bygglov beviljas förutsatt att 

deras synpunkter gällande väganslutning efterföljs. Synpunkter och upplysningar enligt yttrande: 

”Säkerhetszon  

Säkerhetszonen längs väg 952 utmed aktuell fastighet är minst 5 meter från vägkant. Säkerhetszonen är det 

område utanför körbanan som av trafiksäkerhetsskäl ska vara fritt från fysiska hinder i form av fasta 

oeftergivliga föremål. Parkeringsplatserna kommer enligt remitterade handlingar placeras utanför 

säkerhetszonen.  

Väganslutning   

Enligt remissen kommer befintliga väganslutningar att användas till och från fastigheten. Trafikverket anser 

att väganslutningarna ska asfalteras minst 2 meter in på fastigheten för att förhindra att väg 952 körs sönder 

då grus dras ut på vägen (kanten mellan grus/asfalt går sönder).  

Om sökanden behöver ändra en befintlig anslutning till väg 952 (exempelvis bredda eller ändra radierna), 

ska sökande enligt väglagen 39 § lämna in ett ärende om ändrad väganslutning till Trafikverket. Ansökan om 

att ändra på en redan befintlig anslutning är avgiftsfri. Enklast är att ansöka via Trafikverkets hemsida:  

https://www.trafikverket.se/e-tjanster/ansok-om/ansok-om-ny-eller-andrad-utfart/” 

Miljö och hälsoskydd har fått möjligheter att lämna synpunkter gällande ansökt åtgärd. Av yttrande 

från dem daterat 2022-05-04 framgår att de har synpunkter gällande följande: 

”- Det bedöms inte skäligt att kräva någon bullerutredning med tanke på verksamhetens art, 

verksamhetstider och avstånd till närmaste bostad. Det bedöms inte troligt att ljudnivåerna kommer orsaka 

olägenheter för närboende. Naturvårdsverkets riktlinjer för industri- och annat verksamhetsbuller ska 

emellertid följas vilket kan komma att tas upp vid eventuell framtida tillsyn på verksamheten. Sökanden kan 

givetvis frivilligt åta sig att utföra en bullerutredning.   
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- Om man ska ha golvbrunnar i lokalen bör dessa vara kopplade till oljeavskiljare eller motsvarande 

reningskonstruktion. Miljö & Hälsoskydd avråder generellt från golvbrunnar i lokaler för motorfordon.   

- Det framgår inte att fordon ska repareras och Miljö & Hälsoskydd lämnar därför detta yttrande utifrån att 

så inte kommer bli fallet.  

- Vi noterar att sökanden skrivit att man avser ansluta sig till kommunalt VA. Miljö & Hälsoskydd vill 

upplysa om att tomten enligt våra kartor ligger utanför kommunalt verksamhetsområde vad avser VA. Om 

man ändå vill anlägga enskilt avlopp så behöver ansökan göras i god tid innan verksamhetsstart.  

- Miljö & Hälsoskydd ser inte om verksamheten avser hårdgöra parkeringsyta och plan utanför 

maskinhallen. Om så är fallet (hårgörning) rekommenderar vi att kontakt tas med oss för att diskutera en 

lämplig hantering av dagvattnet. ” 

Länsstyrelsen i Halland har fått möjligheter att lämna synpunkter gällande ansökt åtgärd. Av 

yttrande från dem daterat 2022-05-05 framgår att de ur fornlämningssynpunkt har följande att 

anföra ärendet:  

”Cirka 25 meter söder om planerat arbetsföretag finns en registrerad fornlämning i form av en boplats, 

L1996:2655. I Riksantikvarieämbetets kulturmiljöregister beskrivs den enligt nedan; 

Stenåldersboplats, ca 20-30x140 m (N-S) med antydan till koncentration i S delen. Inom området påträffades 

1 skörbränd ituslagen liten avslagsskrapa, ca 10-15 flintavslag samt rester av ett par kärnor med en 

plattform. även ett par sidofragment av kärnor. Den mesta flintan var av samma typ - blank, blågrå -grön - 

gul. Man fick intrycket att avfallet kommit från samma råmaterialstycke. Materialet var obetydligt eller ej 

alls svallat. I samma åkers N dels Ö kant är en del skalgrus, en skalgrusbank kan sannolikt finnas något mer 

åt Ö, närmare bergets fot. 

Cirka 3000 år f Kr var det aktuella området strandbundet. Enligt SGUs jordartskarta utgörs 

markbeskaffenheten av glacial lera cirka 14 m ö h. Enligt en lantmäterikarta över Vallda 7:1, år 1767 

utgjordes det aktuella området av ängsmark.  

Inga kända fornlämningar berörs direkt av det planerade arbetsföretaget som även är att betrakta som 

mindre. Länsstyrelsen lämnar därmed detta ärende utan erinran ur fornlämningssynpunkt. 

Länsstyrelsen vill påminna om kulturmiljölagen 2 kap 10 § (1988:950), vilken innebär att om fornlämning 

påträffas under grävning eller annat arbete, skall arbetet avbrytas och förhållandet omedelbart anmälas till 

länsstyrelsen.” 

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

yttrande från dem daterat 2022-05-06 framgår att de har följande synpunkter gällande ansökan: 

”Teknik vill understryka att om fastigheten hyrs ut till annan verksamhet med annat parkeringsbehov så 

behöver parkeringen ses över och kompletteras i det fallet att annan verksamhet har fler bilburna resor till 

fastigheten. Parkeringsplats för rörelsehindrade ska kunna ordnas efter behov inom 25 meters gångavstånd 

från en tillgänglig och användbar entré, detta behöver redovisas. Utöver det så är tio p-platsertillräckligt för 

att mätta verksamhetens behov, enligt Kungsbackas parkeringsstrategi.    

Fastigheten ligger utanför verksamhetsområde för dricksvatten, spillvatten och dagvatten, vilket innebär att 

kommunen inte har ansvar att förse verksamheten med kommunalt VA. Närmsta kommunala dricksvatten- 
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och spillvattenledning finns att tillgå i Säröleden. Vid ev. avtalsanslutning till kommunalt VA bekostas 

ledningar fram till anslutningspunkt av den frågande.  YSBY 2:43 m.fl. har privat dricksvattenledning.   

Kungsbacka kommuns Dagvattenpolicy och riktlinjer ska efterföljas samt Anvisningar för dagvatten. 

Fördröjning av dagvatten ska ske på kvartersmark om den hårdgjorda ytan inom fastigheten är större än 

1000 m2. Ansvaret för att anlägga, äga samt drift och underhåll ligger på fastighetsägaren. 

Fördröjningsanläggning med en effektiv volym av 1 m3 per 100 m2 hårdgjord yta ska anläggas. Flödet ut ur 

anläggningen ska begränsas till 10-årsflöde för förhållanden innan exploatering (naturmark), om inte annat 

anges i detaljplan eller avtal. Anläggningen får förses med bräddfunktion vid full kapacitet, detta för att 

undvika att vatten dämmer upp bakåt och orsakar skada. Krav på rening av dagvatten på fastighet ställs när 

det handlar om industrifastigheter med förorenande eller trafikintensiv verksamhet, större parkeringar 

(>1250 m2) eller annan förorenande verksamhet. Verksamheter ska redovisa vilka föroreningar som kan 

uppstå och hur de ska rena dagvattnet för att reducera dem.   

Avfallsutrymme bör vara väl tilltaget för att säkerställa utsortering av samtliga avfallsfraktioner. 

Avfallutrymmet bör ligga i anslutning till insamlingsfordons angöringsplats på fastigheten.”  

Avlopp 

Fastigheten kommer anslutas till kommunalt avlopp enligt sökande. Hänsyn behöver tas till yttrande 

från Förvaltningen för Teknik rörande detta.  

Kommunicering 

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

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

kap. 25 § (PBL, SFS 2010:900). 

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

Beslutsgång 

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

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

Beslutet skickas till 

Sökande, Skatteverket (A-post) 

Post- och Inrikes Tidningar 

  



100 (100)

 

 

 

Ärende mellan §§ nr 353-358 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). 

 


