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§ 359 

 

Beslut  

Byggnadsnämndens arbetsutskott godkänner ärendelistan utan förändringar. 

Sammanfattning av ärendet 

Det finns inga förändringar av ärendelistan att anmäla.  

Beslutsgång  

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

ärendelistan utan förändringar, och finner att arbetsutskottet bifaller det. 
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§ 360 

 

Beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott noterar informationen till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet  

Förvaltningen informerar byggnadsnämndens arbetsutskott om följande: 

a) Information om beviljat bygglov enligt delegeringsförteckning: Hede 3:131 – Bygglov för 

nybyggnad av industribyggnad 

 

Beslutsgång 

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

informationen till protokollet och finner att arbetsutskottet bifaller det. 
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§ 361 

 

Dnr BN 2022-000816 

Beslut - Förslag till byggnadsnämnden 
Byggnadsnämnden godkänner Taxa för plan- och byggverksamheten i Kungsbacka kommun 

daterad 2022–06–22 och översänder den till kommunfullmäktige för fastställande. 

Kommunfullmäktige beslutar att taxan ska börja gälla från och med 1 januari 2023 och tillämpas på 

de ärenden som kommer in från och med denna tidpunkt. 

Kommunfullmäktige beslutar att handläggningskostnad per timme för tabell A sätts till 1250 

kronor. 

Kommunfullmäktige ger byggnadsnämnden i uppdrag att årligen justera avgiftsbeloppen i tabell A 

enligt Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) publicerad av Sveriges kommuner och Regioner 

(SKR). Utgångspunkten för indexuppräkningen är oktober år 2022. 

Sammanfattning av ärendet 
Byggnadsnämnden framlägger förslag till Kungsbacka kommunfullmäktige att anta ny taxa för 

plan- och bygglovsverksamheten i Kungsbacka kommun, i enlighet med bifogat förslag, daterat i 

juni 2022.  

Bygg- och miljöförvaltningen har sett över nu gällande taxa för plan- och byggverksamheten i syfte 

att förenkla dess tillämpning. Syftet med taxan är vidare att kommunen ska kunna få täckning för 

sina kostnader i de delar av verksamheten som taxan omfattar. Förutom en ny grafisk layout som 

syftar till att skapa enhetlighet bland kommunens samtliga taxadokument framgår i förslag till ny 

taxa att samtliga avgifter tillhörande byggverksamhetens ärendetyper har bearbetats för att bättre 

avspegla den faktiska tidsåtgång som krävs. Till följd av detta har genomsnittliga 

handläggningstider justerats och antal timmar för administrativa åtgärder i ärenden avseende lov 

och förhandsbesked minskats då dessa handläggningsmoment bedöms vara av enklare slag och ta 

mindre tid i anspråk. Föreslagen justering av handläggningstider utgör även en följd av det 

effektiviserings- och automatiseringsarbete som har vidtagits av förvaltningen i vissa 

handläggningsmoment. I förslag till ny taxa har antalet kategorier av åtgärder inom lov- och 

förhandsbeskedsärenden blivit något fler och timtaxan för tabell A föreslås justeras till 1 250 

kronor. 

Föreslagen taxa kommer sammantaget att göra det lättare för kommunens medborgare att utläsa vad 

deras ansökan kommer att kosta. Minskad administrativt arbete på förvaltningen medför en positiv 

påverkan på ärenden utifrån ett sökandeperspektiv och att det blir ett korrekt utfall av den debitering 

som görs. Föreslagen justering av genomsnittlig tid utgör en anpassning till en tidsdebitering som är 

mer realistisk vilket även underlättar för tjänstepersoner att använda taxan. Föreslagen taxa kommer 

i likhet med nu aktuell taxa att vara självbärande av samtliga kostnader. I några enstaka ärendetyper 

till exempel avseende hissanordningar har avgiften sänkts. 
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I ärenden avseende planverksamheten, tabell B, kommer samhällsbyggnadskontoret att komplettera 

ärendet med justeringar av avgiften för ansökan om planbesked inför beslut i Kommunstyrelsen. 

Nedan följer en sammanställning av de viktigaste ändringar som föreslås:  

➢ Anpassning till nytt grafiskt utförande som är förenligt med kommunens riktlinjer för 

styrdokument 

➢ Nya taxebestämmelser efter en översyn och kvalitetssäkring av desamma 

➢ Redaktionella ändringar och förtydliganden av texter och rubriker   

➢ Justering av tid i genomsnittliga handläggningstider i tabeller A1-A3, A5, A8-A11  

➢ Tillägg av nya ärendetyper som tar bort ologiska konsekvenser i nuvarande gällande taxas 

debitering  

➢ Uppdatering av milliprisbasbelopp (mpbb) från 2019 till 2022 års värde i tabell A22-23. 

➢ Ny självkostnadsberäkning för handläggningskostnad per timme för tabell A  

Beskrivning av ärendet 
Bygg- och miljöförvaltningen har sett över nu gällande plan- och bygglovstaxan i syfte att förenkla 

dess användning. Förvaltningen bedömer att det föreligger ett behov av att upprätta en ny taxa för 

kommunens plan- och byggverksamhet. Underlaget tar utgångspunkt i samma beräkningar som nu 

gällande taxa för plan- och byggverksamheten och beräkningsmodellen bygger även fortsatt på 

schabloner av dels olika åtgärder, dels olika handläggningsmoment som i kombination med 

varandra leder till slutlig avgiftsdebitering. Föreslagen ny taxa kommer även i likhet med nu aktuell 

taxa att vara neutral och självbärande av samtliga kostnader.  

I arbetet med framtagande av förslag till ny taxa har bygg- och miljöförvaltningen fördjupat sig i de 

olika verksamheternas tidsredovisning för att justera tidigare schabloner och genomsnittskostnader. 

Syftet med föreslagen nya taxa är att kommunen ska kunna få täckning för sina kostnader i de delar 

av verksamheten som taxan får omfatta. Förutom en ändrad layout som syftar till att skapa ökad 

tydlighet samt enhetlighet bland kommunens samtliga taxor framgår i förslaget att vissa poster har 

bearbetats för att olika åtgärder bättre ska spegla den faktiska tidsåtgång som krävs vid 

ärendehantering. Som en följd av detta har samtliga genomsnittliga handläggningstider justerats och 

antal timmar för åtgärder av administrativ natur i ärenden avseende lov och förhandsbesked har 

minskats då dessa handläggningsmoment bedöms vara av enklare slag och därmed tar mindre tid i 

anspråk. Föreslagen justering avspeglar effekten av det automatiserings- och effektiviseringsarbete 

som bygg- och miljöförvaltningen har vidtagit under vissa handläggningsmoment. I förslag till ny 

taxa har vidare antalet kategorier av åtgärder inom lov- och förhandsbeskedsärenden blivit fler. I 

några enstaka ärendetyper, till exempel avseende hissanordningar, har avgiften sänkts. Timtaxan i 

tabell A föreslås uppgå till 1 250 kronor. 

Föreslagen taxa kommer att göra det lättare för kommunmedborgare att utläsa vad deras ansökan 

kommer att kosta. Minskad administrativt arbete på förvaltningen medför en positiv påverkan på 

ärenden utifrån ett sökandeperspektiv och att det blir ett korrekt utfall av den debitering som görs.  
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Sammantaget innebär förslaget till den nya taxan en anpassning till ny nya riktlinjer, redaktionella 

ändringar samt ett grafiskt utförande som är enhetlig med kommunens övriga styrdokument i form 

av taxor.  

I ärenden avseende planverksamheten, tabell B, kommer samhällsbyggnadskontoret att komplettera 

ärendet med justeringar av avgiften för ansökan om planbesked inför beslut i Kommunstyrelsen. 

En sammanställning över samtliga ändringar i taxatabellerna följer nedan: 

➢ Redaktionella ändringar och förtydliganden av texter och rubriker   

➢ Genomsnittliga handläggningstider i tabeller A1-A3, A5, A8-A11   

o Justering av tid för start av ärende   

▪ Tidigare 2 h justerats till 1h  

▪ Tidigare 1 h justeras till 0,5h  

▪ Tidigare 0,5 h ligger kvar oförändrade  

➢ Justering av tid för expediering och kungörelse i tabeller A2 och A3  

o I tabell A2 minskas tiden för de ärendetyper som tidigare haft 3 h till 2 h, vilket innebär att 

samtliga ärendetyper omfattar 2 h handläggningstid för expediering och kungörelse  

o I tabell A3 minskas tiden för de ärendetyper som tidigare hade 1 h till 0,5 h.  

➢ Justering av tid för avslut av ärende från 1 till 0,5 timmar för ärendetyperna A3.1 och A3.2  

➢ Tillägg av 3 nya ärendetyper i tabell A14  

o A14.7 Ytterligare startbesked, utöver det första per styck  

o A14.8 Ytterligare startbesked, utöver det första per styck för nybyggnad eller tillbyggnad över 

>1001 (BTA+OPA)  

o A14.9 Beslut om ny kontrollansvarig  

➢ Uppdatering av milliprisbasbelopp (mpbb) från år 2019 till år 2022 i tabell A22-A23  

➢ Justering av genomsnittlig tid för prövning av förhandsbesked, A 11.1 och A11.2, ökat med 3 h. 

➢ Justering av genomsnittlig tid för ärendetyperna A2.7-A2.15 

o A2.7-A2.9 ökat 1 h för Tekniskt samråd och 1 h för Arbetsplatsbesök 

o A2.10-A2.12 ökat 2 h för Tekniskt samråd och 2 h för Arbetsplatsbesök 

o A2.13-A2.15 ökat 4 h för Tekniskt samråd och 4 h för Arbetsplatsbesök 

➢ Tillägg av 5 nya ärendetyper i tabell A2, A2.41-A2.45  

o Nybyggnad av enklare karaktär 101–1000 kvm (BTA+OPA), med tekniskt samråd  

▪ A2.41 planenligt  
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▪ A2.42 liten avvikelse  

▪ A2.43 utanför planlagt område  

o A2.44 Inglasning av balkong: flerbostadshus  

o A2.45 Ytterligare en inglasning av balkong på samma fastighet i ansökningar som omfattar 

inglasningar av flera balkonger A3.5 

➢ Tillägg av en ny ärendetyp i tabell A6  

o A 6.4 Tidsbegränsade lov 

➢ Minskning av handläggningstid för A8.7 - installation eller väsentlig ändring av hiss - med 1 h.  

o Startbesked justerat från 1 h till 0,5 h  

o Slutbesked justerat från 1,5 h till 1 h 

Beslutsunderlag 

Föreslagen ny taxa för plan- och byggverksamheten i Kungsbacka kommun, upprättad i juni 2022. 

Nu aktuell taxa för plan- och byggverksamheten i Kungsbacka kommun, antagen 2020-09-08, § 97. 

Beslutsunderlag  
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-06-22  

Reviderad taxa plan- och bygglov, 2022-06-22 

Timberäkningar bygglovstaxan, 2022-06-22 

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  

KSF/Samhällsbyggnadskontoret 

KF 
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§ 362 

 

Dnr BN 2021-00028 

Beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott ger samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta förslag till 

detaljplan för bostäder inom Bolsheden 1:9 med flera, i Kullavik. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har tagit beslut om en projektbeställning den 21 juni 2022, som i stora drag 

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

Planområdet ligger i utkanten av naturområdet väster om Bolshedens industriområde, söder om 

Lindomevägen, i Kullavik. Uppdraget innebär att ta fram en detaljplan för att pröva möjligheten att 

bygga bostäder. Detta stämmer överens med kommunens översiktsplan. I planansökan redovisades 

sammanlagt 66 bostäder i blandad bebyggelseform. I detaljplanearbetet prövas antalet bostäder 

utifrån platsens förutsättningar.  

Förvaltningen för service har uttryckt behovet av ett boende med särskild service (BmSS) i 

Kullavik, och möjligheten att uppföra ett sådant inom planområdet avses prövas inom ramen för 

detaljplanearbetet.  

Beslutsunderlag 

Projektbeställning 

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-07-01  

Protokollsutdrag 2022-06-21 KS § 167 

Beslutsgång 

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

samhällsbyggnadskontorets förslag. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att arbetsutskottet 

bifaller det. 

Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadskontoret – planavdelningen 
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§ 363 

 

Dnr BN 2019-000523 

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 

utreda rättsliga förutsättningar. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-06-27 

Ansökan, 2019-03-31 

Karta, 2019-05-03 

Epost från Teknik angående VA, 2021-04-12 

Remissvar från Teknik angående sophämtning, 2021-04-28 

Granneyttrande Kyvik 4:246, 2021-04-22 

Granneyttrande Kyvik 4:172, 2021-04-23 

Beskrivning av ärendet 

Ansökan om förhandsbesked inkommen 2019-03-31 avser nybyggnad av ett enbostadshus inom 

fastigheten Kyvik 4:35. Fastigheten har en areal av 3206 kvm och är belägen utanför detaljplanerat 

område. 

Förslag till beslut på sammanträde 

Thure Sandén (M) yrkar att ärendet återremitteras till bygg- och miljöförvaltningen för fortsatt 

utredning. Arbetsutskottet ger därför bygg- och miljöförvaltningen i uppdrag att utreda rättsliga 

förutsättningar. 

Beslutsgång 

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

respektive eget yrkande om återremiss.  

Ordföranden (M) ställer proposition på om ärendet ska återremitteras eller avgöras idag och finner 

att ärendet ska återremitteras.  
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Beslutet skickas till 

Bygg- och miljöförvaltningen 
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§ 364 

 

Dnr BN 2022-000649 

Beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar negativt förhandsbesked för ett enbostadshus på 

fastigheten.  

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 9 kap. 31 § p. 2-3, plan- och bygglagen (SFS 2010:900) med 

hänvisning till 2 kap. 2-3 och 6 §§ och 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 förhandsbesked för ett bostadshus utanför detaljplanerat område på en fastighet som 

idag bebyggd med ett enbostadshus och ekonomibyggnader/stall. Föreslagen placering ligger i ett 

område som är utpekat som ett riksintresse för turism och friluftsliv och utgör ett av Kungsbacka 

kommuns viktiga större sammanhängande natur- och friluftslivsområden med höga värden. 

Området ligger i direkt gräns mot den fördjupade översiktsplanen för Tjolöholm som har en strikt 

hållning till exploatering för enskilt bruk och betonar natur och friluftslivets viktiga sammanhang. 

Fastigheten är enligt översiktsplan Vårt framtida Kungsbacka belägen inom område för grön 

infrastruktur, som utgör ett urval av de viktigaste och största grönstråken och som ofta 

sammanfaller med områdesskydd och riksintresseområden. I första hand ska exploatering undvikas 

i områden som har höga naturvärden eller är viktiga för den gröna infrastrukturen. Föreslagen 

lokalisering utgör inte heller en så kallad lucktomt som kan vara skäl till en prövning inom ramen 

för en ansökan om förhandsbesked. 

mailto:info@kungsbacka.se
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Att bebygga det viktiga naturstråket för enskilt intresse bedöms inte vara förenligt med 2 kap 2 § 

PBL med hänvisning till 3 kap och 4 kap 1-8 §§ MB. De allmänna intressena att bevara livsmiljön 

för växter och djur och att bevara ett sammanhängande friluftsområde bör ges företräde och 

betraktas som god hushållning av mark. 

Sökande anger att enskilt avlopp önskar att anläggas då VA-förening i området inte har kapacitet 

för fler bostäder. Miljö & Hälsoskydd konstaterar att den berörda fastigheten är belägen inom ett 

område där hög skyddsnivå för enskilda avlopp gäller. Krav på nollutsläpp av WC vatten ställs vid 

ny byggnation, men Miljö & Hälsoskydd anser att enskilt avlopp är möjligt att lösa. 

I grannehörande anför fastighetsägare till Torpa 25:1 att vägen är deras privata väg/fastighet som de 

själva bekostat. Det finns inget servitut på vägen och de menar att de inte är intresserade av att 

upplåta sin väg till Torpa 11:3 som pekat ut vägen som anslutning till fastigheten. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-06-23 

Remissvar Miljö & hälsoskydd, inkommen 2022-06-20 

Remissvar Förvaltningen för teknik, inkommen 2022-06-14 

Situationsplan, inkommen 2022-03-29 

Ansökan, inkommen 2022-03-03 

Beskrivning av ärendet 

Ansökan som inkom 2022-03-03 innebär nylokalisering av ett enbostadshus inom fastigheten 

TORPA 11:3 (TJOLÖHOLMSVÄGEN 98). Fastigheten har en areal av 6,8 ha i 4 delområden. 

Skifte 5 som ansökan avser är idag bebyggd med ett enbostadshus och ekonomibyggnader/stall. 

Fastigheten är belägen utanför detaljplanerat område och omfattas av riksintresse för det rörliga 

friluftslivet enligt 4 kap 2 § Miljöbalken (MB).  

Sökande anger att enskilt avlopp önskar att anläggas då VA-förening i området inte har kapacitet 

för fler bostäder. Ansökan bedömdes komplett 2022-04-25. 

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.  
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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.  

Riksintressen  

3 kap. 6 § miljöbalken (MB) framhåller 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. MB förklarar att kustområdet Halland, i vilket fastigheten Torpa 11:3 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.  

Bedömning  

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

på den avsedda platsen, d.v.s. närmast en prövning av platsens lämplighet för den avsedda åtgärden.  

Fastigheten Torpa 11:3 ligger utanför detaljplanerat område. Fastigheten omfattas av översiktsplan 

Vårt framtida Kungsbacka, laga kraftvunnen 2022-01-26.  

Prövningen av markens lämplighet för bebyggelse och reglering av bebyggelsemiljöns utformning 

ska ske genom detaljplan när ett nytt byggnadsverk ska uppföras på en plats där det råder stor 

efterfrågan på mark för bebyggelse. Om byggnadsverket kan prövas i samband med en prövning av 

ansökan om förhandsbesked och byggnadsverket eller dess användning inte kan antas medföra en 

betydande miljöpåverkan, behövs det dock ingen detaljplan.  

Utgångspunkten är alltså att detaljplaneläggning krävs, om inte undantag från kravet på detaljplan 

är uppfyllt genom att byggnadsverket kan prövas i samband med ansökan om förhandsbesked.  

I förarbeten till den äldre plan- och bygglagen anges kompletteringar med byggnader på obebyggda 

så kallade lucktomter eller nya bostäder i samband med ett generationsskifte i ett jordbruksföretag 

som exempel på när det kan vara möjligt med en prövning inom ramen för en ansökan om 

förhandsbesked.  
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Nedan bild (upprättad av förvaltningen) visar aktuellt område med kryss: 

 

En sammanhållen bebyggelse har kommit till stånd på aktuell plats och föreslagen lokalisering 

medför ett olämpligt tillskott och olämplig utbredning av bebyggelsen i området.  

Förslaget innebär att hänsyn inte tas i tillräcklig utsträckning till landskapsbilden och 

kulturlandskapets läsbarhet då ansökan innebär att byggelsemönstret på platsen förändras på ett 

olämpligt sätt som leder till mindre fastigheter och tätare bebyggelse. I rättsfallet M 93/1916/9 

konstaterades att relativt små enskilda förändringar kan få stora konsekvenser för 

bebyggelsemönstrets utveckling. 

Översiktsplan  

Fastigheten omfattas av översiktsplan Vårt framtida Kungsbacka, laga kraftvunnen 2022-01-26. 

Kungsbacka kommun har i den nya översiktsplanen delats in i utvecklingsorter, 

landsbygdsutveckling, landsbygd och kustbygd. Därutöver har extra värdefull miljö för natur och 

friluftsliv pekats ut som grön infrastruktur. 

Utvecklingen i kommunen ska främja en struktur som fungerar väl för invånare, samtidigt som den 

är resurssnål både vad det gäller ekonomi och hur naturen hanteras. Ny bebyggelse prioriteras inom 
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utvecklingsorter och verksamhetsområden. Inom utvecklingsorterna planeras nya bostadshus 

generellt genom detaljplan. En utbyggnad utanför orterna kan få omfattande ekonomiska 

konsekvenser för att kunna motsvara den kommunala servicen. En spridd bebyggelse bidrar inte till 

utveckling av hållbara strukturer gällande kollektivtrafik, kommunal service och tekniska system. 

Även enstaka enbostadshus behöver sättas i ett större perspektiv, då risken är stor att åtgärden 

kommer att upprepas med anledning av det starka bebyggelsetrycket.  

Fastigheten är enligt Vårt framtida Kungsbacka belägen inom område för grön infrastruktur, som 

utgör ett urval av de viktigaste och största grönstråken och som ofta sammanfaller med 

områdesskydd och riksintresseområden. Grön infrastruktur är mark- eller vattenområden som 

knyter ihop och skapar struktur och kontinuitet i naturområden. Grön infrastruktur är viktig för att 

bevara långsiktigt hållbara populationer av växter och djur men också för att ge människor 

möjlighet till rekreation och kunna nyttja ytor för sociala aktiviteter. Arbete med grön infrastruktur 

består av miljöer både på land och i vatten och innebär att ta ett helhetsgrepp och att ha ett 

landskapsperspektiv vid fysisk planering och naturvårdsarbete. I första hand ska exploatering 

undvikas i områden som har höga naturvärden eller är viktiga för den gröna infrastrukturen.  

Naturvärden 
Kungsbackas kustlinje är variationsrik och hyser höga naturvärden både på land och i vattnet. 

Kusten och havet lockar också för en mängd olika friluftslivsaktiviteter och det är viktigt att bevara 

och utveckla dess värden.  

Förlusten av arter och deras livsmiljöer är ett av vår tids största miljöproblem. Därför är det viktigt 

att värna sammanhängande naturområden där växter och djur kan leva, föröka sig och spridas 

vidare. 

Föreslagen placering ligger i område som är utpekat som ett riksintresse och utgör ett av 

Kungsbacka kommuns viktiga större sammanhängande natur- och friluftslivsområden med höga 

värden. Området ligger i direkt gräns mot den fördjupade översiktsplanen för Tjolöholm som ligger 

på en naturskyddad halvö och utgör ett viktigt turistmål som är tillgänglig för besökare under hela 

året. 

Att bebygga det viktiga naturstråket för enskilt intresse kan inte ses vara förenligt med 2 kap 2 § 

PBL med hänvisning till 3 kap och 4 kap 1-8 §§ MB. De allmänna intressena att bevara livsmiljön 

för växter och djur och att bevara ett sammanhängande friluftsområde bör ges företräde och 

betraktas som god hushållning av mark. 

Bebyggelsetryck  

Vårt framtida Kungsbacka framhåller att det generellt råder ett hårt bebyggelsetryck i Kungsbacka 

kommun, både då området är kustnära och inom pendlingsavstånd till Göteborg, vilket ställer 

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

tillfredsställande samhällsservice. Inom en radie av 1 km från lokaliseringen har kommunen fått in 

26 ansökningar om förhandsbesked sedan år 2002. Detta visar att det råder stor efterfrågan på mark 

för byggande i området.  
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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 (Torpa 5:3, Torpa 5:5, Torpa 5:7, Torpa 

6:13, Torpa 6:14, Torpa 6:32, Torpa 19:6 med flera). I en situation då 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 området utan även inom andra liknande kustområden i 

kommunen (Mark- och miljödomstolen 10 januari 2020, Mål nr P 1537-19).

Lucktomt  
Lucktomt har i rättspraxis definierats som en mindre fastighet eller ett mindre markområde, som 

saknar huvudbyggnad, och som ligger mellan andra bebyggda mindre fastigheter eller 

markområden. Lucktomter utgörs ofta av en lucka i en bebyggelserad. Ett markområde kan ses som 

en lucktomt även om det tillhör en bebyggd fastighet och fastigheten ska delas innan uppförandet av 

den nya byggnaden.  

Förvaltningens bedömning är att föreslagen placering inte utgör en lucktomt. En ny bebyggelse-

struktur som inte är önskvärd skapas och möjliggör att anspråk på att bygga fler bostäder enligt den 

nya strukturen kan komma att ställas.  

Remisser 

Ärendet har remitterats till förvaltningen för Teknik och Miljö & Hälsoskydd. 

Miljö & Hälsoskydd konstaterar att den berörda fastigheten är belägen inom ett område där hög 

skyddsnivå för enskilda avlopp gäller. Områdets vattendrag Torpaån har otillfredsställande 

ekologisk status enligt vattenmyndigheterna. Ån har högt naturvärde och har bland annat 

reproduktionsområde för havsöring. Enskilda avlopp har utpekats som betydande påverkanskälla. 

För att skydda ån ställs krav på lokalt nollutsläpp av WC vatten vid ny byggnation om särskilda skäl 

som talar för undantag inte finns. Miljö- och hälsoskydd har kontaktat sökanden och informerat om 

detta.  

Enskilt avlopp kan lösas för fastigheten. Ansökan om anläggande av enskilt avlopp måste inlämnas 

och tillstånd erhållas från nämnden för Miljö & Hälsoskydd innan avloppsanläggningen senare kan 

påbörjas och innan Miljö & Hälsoskydd kan besvara en eventuell remiss gällande avlopp för 

bygglov. 

Teknik har inget att erinra mot ansökan. Insamling av hushållsavfall och eventuell slamtömning är 

möjlig att utföra från fastigheten. 

Grannehörande 

Grannar och vägförening har getts möjlighet att yttra sig.  

Fastighetsägarna till Torpa 19:5 och Torpa 25:1 anför att de inte fått någon förfrågan från sökande 

angående nyttjande, som är inritat på kartan, av deras väg på fastighet Torpa 25:1 för att sig till 

fastighet Torpa 11:3. Vägen på Torpa 25:1 är deras privata väg/fastighet som de själva bekostat. Det 
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finns inget servitut på vägen och de menar att de inte är intresserade av att upplåta sin väg till Torpa 

11:3. Se bilaga. 

Stallakärrs vägförening anser inte att denna fastighet skall anslutas till vägföreningen. Fastigheten 

Torpa 11:3 ligger utanför båtnadsområdet. Vägföreningens vägnät angränsar inte någonstans utan 

för att fastigheten skall kunna anslutas så behöver den få rätt till väg över någons tomt, i detta fall 

över Torpa 25:1. Styrelsen har varit i kontakt med fastighetsägarna till Torpa 25:1 och de önskar 

inte nu heller få med sin väg i förrättningen ej heller få påtvingat något nytt servitut. Se bilagor. 

Slutsats  

Med hänsyn till områdets natur- och kulturvärden, risk för prejudicerande verkan, kommunens 

utpekande av området som grön infrastruktur och med beaktande av att lokaliseringen inte ligger 

inom ett utvecklingsområde bedömer förvaltningen sammantaget att ansökan ska avstyrkas.  

Den föreslagna placeringen av nytt enbostadshus bedöms vara olämplig sett till det större 

perspektivet att fastigheten ingår i ett viktigt sammanhängande grönstråk. Föreslagen lokalisering 

utgör inte heller en så kallad lucktomt som kan vara skäl till en prövning inom ramen för en 

ansökan om förhandsbesked.  

Inte heller har någon anslutningsväg till fastigheten kunnat presenteras. 

I en avvägning mellan de allmänna intressena att bevara en värdefull livsmiljö för växter och djur 

samt ett sammanhängande friluftsområde och det enskilda intresset att exploatera fastigheten med 

ett bostadshus, bedöms de allmänna intressena väga tyngst.  

Kommunicering 

Sökande har 2022-05-11 getts möjlighet att yttra sig över tjänsteskrivelsen och har anfört i en 

skrivelse, inkommen 2022-05-16, att fastigheten ligger i direkt anslutning till Torpa 5:35 som 

nyligen beviljats förhandsbesked för ett bostadshus samt att tänkt placering inte kommer att beröra 

naturstigar eller liknande.  

Sökande har 2022-06-27 getts möjlighet att yttra sig över fastighetsägarnas till Torpa 19:5 och 

Torpa 25:1 svar på grannehörandet. Sökande bestrider fastighetsägarnas skrivelse och menar att de 

har försökt att nå fastighetsägarna men att de är bortresta. De anser att det måste finnas möjlighet att 

ta sig fram till fastigheten då det inte finns annan väg och att de förstår att det måste lösas och är 

övertygade om att det går att lösa med fastighetsägarna till 25:1. De menar att det kanske det går att 

skriva in ett villkor i ett förhandsbesked att detta ska vara löst för att förhandsbeskedet ska vara 

gällande. Sökande framför också att den nybildade fastigheten Torpa 5:35 troligen brukar en liten 

del av Torpa 25:1 för att ta sig in på fastigheten. Se bilagor. 

Vad sökande anför föranleder ingen annan bedömning än ovan. 
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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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§ 365 

 

Dnr BN 2021-004359 

Beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar negativt förhandsbesked för ett 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 kommunens översiktsplan, 9 kap. 31 § p. 2, plan- och bygglagen 

(SFS 2010:900) med hänvisning till 4 kap. 2 § 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 innebär nylokalisering av ett enbostadshus inom fastigheten STOCKALID 1:12. 

Fastigheten har en areal av 3,7 ha och är idag bebyggd med ett enbostadshus och en 

komplementbyggnad. Den sammantagna bedömningen av ärendet är att den föreslagna placeringen 

av enbostadshuset är olämpligt med hänsyn till behovet av en samlad strategi, möjligen genom 

detaljplan, är befogad för att undvika en ogenomtänkt bebyggelseutveckling och kan leda till 

prejudicerande effekter.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-02-14 

Ansökan, 2021-11-20 

Fastighetskarta, 2022-06-09 

mailto:info@kungsbacka.se
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Beskrivning av ärendet 

Ansökan som kom in 2021-11-20 innebär nylokalisering av ett enbostadshus inom fastigheten 

STOCKALID 1:12 (BUAREDSVÄGEN 35). Fastigheten har en areal av 3,7 ha och är idag 

bebyggd med ett enbostadshus och en komplementbyggnad. Fastigheten är belägen utanför 

detaljplanerat område. 

Berörda sakägare 

Enligt plan- och bygglagen 9 kap. 25 § ska berörda sakägare få tillfälle att yttra sig innan 

byggnadsnämnden tar beslut. 

Berörda sakägare har inte fått tillfälle att yttra sig då ansökan inte kan beviljas. 

Förvaltningen har meddelat sin bedömning om att ansökan inte kan beviljas den 2022-02-14. 

Sökanden har den 2022-02-24 bemött bedömningen med ett yttrande samt angett att de vill få 

ansökan prövad. Sökanden anför bland annat i sitt yttrande att avstyckningen är planerad för 

lantbruksfastighetens nästa generation och att fastigheten uppfyller flera undantag från den 

restriktiva hållningen eftersom fastigheten är en taxerad lantbruksfastighet och lokaliseringen är en 

komplettering av befintlig bebyggelsegrupp. Hela skrivelsen återfinns som bilaga 1. 

Ärendet återremitterades för att ge sökande tillfälle att inkomma med en ändrad placering av 

lokaliseringen. Den 2022-06-09 inkom sökande med ett yttrande samt ett reviderat förslag som i 

stort sett är likt det ursprungliga förslaget. Sökande anför i huvudsak att föreslagen placering är bäst 

lämpad och att endast 700 m2 berör jordbruksmark som redan är dålig, se bilaga 2. 

Sökandens yttrande och det reviderade förslaget förändrar inte förvaltningens ställningstagande.  

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. 
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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 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. 

Bedömning 

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. 

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. Översiktsplaner 

ÖP06 samt Vårt framtida Kungsbacka, är båda restriktiva till ny bebyggelse i området med hänsyn 

till undermålig tillgång till samhällsservice, infrastruktur och kommunikation samtidigt som ett högt 

bebyggelsetryck råder. Ny bebyggelse i området riskerar att få kommunalekonomiska konsekvenser 

samt motverkar kommunens strategiska planering och tätortsutveckling.  

För att kunna hantera transportfrågor med miljöhänsyn och att skapa en tillfredsställande 

samhällsservice ska kommunen växa och utvecklas främst inom utvecklingsområden som är 

utpekade i kommunens översiktsplan. Denna del av Kungsbacka är inte ett sådant område. 

Lokaliseringen är enligt översiktsplanen belägen strax utanför utvecklingsområde Åsa. Utanför 

utvecklingsområdena upprättas i regel inga 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. 
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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. 

Byggnadsnämnden har i foldern Bygga hus utanför detaljplan utvecklat intentionerna i 

översiktsplanen avseende undantagen till den restriktiva hållningen.  

Ärendet har prövats mot undantagen till den restriktiva hållningen. Förvaltningen bedömer att inget 

av undantagen uppfylls eftersom: 

- markområdet inte utgör en obebyggd redan avstyckad tomt för bostadsändamål 

- lokaliseringen inte är en lucka i en övrigt bebyggd tomtrad (se rubriken lucktomt nedan)  

- det inte framgår av ansökan att bostadshuset är till för att möjliggöra ett generationsskifte i en 

kommersiell verksamhet som bedrivs på fastigheten 

- lokaliseringen inte utgör en komplettering av befintlig bebyggelsegrupp, utan betraktas som en 

nylokalisering som kan få prejudicerande effekter och som utlöser detaljplanekravet (se 

rubriken detaljplanekravet nedan)  

- det inte framgår av ansökan att bostadshuset är till för att möjliggöra ett generationsskifte i en 

jordbruksverksamhet som bedrivs på fastigheten 

- lokaliseringen inte är till för en obebyggd jord- eller skogsbruksfastighet med särskilt behov av 

bostadshus för att möjliggöra drift av fastigheten   

- lokaliseringen inte gäller etablering av en hästgård 

Även om ett eller flera undantag uppfylls måste förhandsbesked alltid prövas enligt 

bestämmelserna i plan- och bygglagen. 

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

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

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

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

kvartersstruktur är undantag från detaljplanekravet. Kommunens översiktsplan förespråkar också 

detta undantag från den annars restriktiva hållningen i området. 

  



25 (69)

 

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.  

 

Eftersom det finns plats för ytterligare bostäder intill den aktuella markytan görs bedömningen att 

det i förevarande fall inte rör sig om en lucktomt. Mark- och miljööverdomstolen har dessutom 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 förhållande som innebär hinder mot 

att tillämpa undantagsreglerna. Förvaltningen menar att det i föreliggande fall rör sig om en bit 

mark och en sökt åtgärd som inte har några unika förutsättningar eftersom det finns fler fastigheter 

och markbitar i närområdet som har arealmässiga förutsättningar för att på liknande sätt ge plats åt 

ytterligare bostadshus. Åtgärden innebär följaktligen en förtätning av området som kan få 

prejudicerande effekter, varvid undantagsregeln inte är tillämpar. 

Detaljplanekravet 

Sökanden skriver i sitt yttrande att fastigheten uppfyller undantaget för komplettering av befintlig 

bebyggelsegrupp. Enligt foldern Bygga hus utanför detaljplan, för att uppfylla undantaget får inte 

kompletteringen medföra krav på planläggning. Kompletteringen ska vara avgränsad utifrån dess 

unika förutsättningar och får inte innebära någon prejudicerande konsekvens i form av till exempel 

fortsatt randbebyggelse. Förvaltningen bedömer att undantaget inte uppfylls då detaljplanekravet 

utfaller. 

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. 

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

göra detaljplaner. Enligt översiktsplanen upprättas i regel nya detaljplaner endast inom 

utvecklingsområdens gränser och då av större sammanhängande områden, aktuell fastighet är inte 

belägen inom ett sådant område. 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. 

Jordbruksmark 

Vid lämplighetsbedömningen av en lokalisering ska bland annat prövas om åtgärden uppfyller 

kraven på lämplig markanvändning i 2 kap. PBL. Detta innebär att bestämmelserna om hushållning 

med markområden i 3 kap. miljöbalken ska tillämpas. Jord- och skogsbruk är av nationell betydelse 

och 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). 

Vid bedömningen av om jordbruksmark är brukningsvärd eller inte ska hänsyn tas till 

jordbrukslandskapet och det framtida behovet av jordbruksproduktion, men inte till fastighetens 
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rådande produktionsstatus, kvalitet eller om det vid tillfället finns ett reellt intresse av att bruka den 

(se bl.a. Mark- och miljööverdomstolens, MÖD:s, domar den 1 april 2016 i mål P 4087-15 och den 

3 februari 2017 i mål P 4848-16).  

Med jordbruksmark avses inte endast åker under plog, utan även mark som nyttjas till bete, slåtter 

eller ligger i träda. Det saknar exempelvis betydelse för hur marken kan vara taxerad, eftersom 

bedömningen av jordbruksmarken görs fristående. 

Ett utdrag ur kommunens flygfoton tagna 1963 och 1971 samt de senaste tjugo åren gör gällande att 

markytan som byggnationen föreslås ta i anspråk utgör mark som Jordbruksverket klassat som 

brukningsvärd jordbruksmark 

Brukningsvärd jordbruksmark får endast tas i anspråk för bebyggelse om det behövs for att 

tillgodose väsentliga samhällsintressen. 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 i "väsentliga samhällsintressen" inte inryms enskildas intresse av att 

bygga enstaka bostadshus, utan att det här handlar mer om större lösningar i allmän regi och en 

samlad planering i samband med större planläggning. I det nu aktuella ärendet föreligger inga 

sådana väsentliga samhällsintressen som krävs enligt 3 kap. 4 § miljöbalken. Därmed utgör 

bestämmelsen hinder för aktuell byggnation. Det allmänna intresset av att långsiktigt bevara 

brukningsvärd jordbruksmark väger tyngre än det enskilda intresset av att bebygga den aktuella 

platsen.  

Sammanfattning 

Den sammantagna bedömningen av ärendet är att den föreslagna placeringen av nytt enbostadshus 

är olämpligt med hänsyn till behovet av en samlad strategi, möjligen genom detaljplan, är befogad 

för att undvika en ogenomtänkt bebyggelseutveckling och kan leda till prejudicerande effekter. 

Bilagor 

1. Yttrande från sökande, 2022-02-24 

2. Yttrande från sökande, 2022-06-09 

 

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 (delges) 
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§ 366 

 

Dnr BN 2022-001666 

Beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar negativt förhandsbesked för två enbostadshus på 

fastigheten.  

Avgiften för beslutet är 17 400 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, 6 §§ plan- och 

bygglagen (SFS 2010:900, PBL) samt 8 kap. 9 §, kommunens översiktsplan 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. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-06-16 

Ansökan, 2022-04-28 

Beskrivning av ärendet 

Ansökan som kom in 2022-04-28 innebär nylokalisering av två enbostadshus inom fastigheten 

BUERA 8:3. Fastigheten har en areal av 5,15 ha i 4 delområden och är idag bebyggd med nätstation 

på skifte 3. Aktuell ansökan avser lokaliseringar på skifte 2. Fastigheten är belägen utanför 

detaljplanerat område.  

Den södra lokaliseringen, benämnd B i ansökan, ligger inom strandskyddat område och dispens  

behövs för att genomföra byggnadsåtgärder.  

mailto:info@kungsbacka.se
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En ansökan om förhandsbesked på samma fastighet avslogs av Byggnadsnämndens arbetsutskott 

2006. En ansökan inkom även 2007 där förvaltningen skickade ut en underrättelse med förslag om 

avslag och sökande återtog då ansökan.  

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.  

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. 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. 

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 Buera 8:3 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. 

Bedömning 

Kommunens översiktsplan  
Kungsbacka kommun har i översiktsplanen Vårt framtida Kungsbacka, utöver våra utvecklingsorter 

och naturområden, delats in i tre övergripande zoner; landsbygdsutveckling, landsbygd och 

kustbygd. Buera 8:3 ligger inom området kustbygd.   
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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.   

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. 

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 

attraktivmiljö 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 utvecklingsorter som är 

utpekade i kommunens översiktsplan Vårt framtida Kungsbacka. Buera 8:3 ligger inte i en 

utvecklingsort.   

Förvaltningen bedömer att åtgärden skulle kunna få en prejudicerande konsekvens i form av fortsatt 

bebyggelse. Ny lokalisering i området kan ge en betydande förväntan hos ägare till intilliggande 

fastigheter om positiva besked på ansökningar om bland annat ytterligare ny bebyggelse.   

De två nya bostadshusen skulle utgöra en utökning av en befintlig bebyggelsegrupp som ansluter 

till varandra och därför får sägas utgöra så kallad sammanhållen bebyggelse. Även om de nu 

aktuella byggnationerna kan sägas utgöra en i vissa avseenden naturlig komplettering till den 

befintliga bebyggelsegruppen så innebär åtgärden en ytterligare utökning av ett område med 

sammanhållen bebyggelse inom ett område med ett högt bebyggelsetryck och där många allmänna 

intressen konkurrerar om en begränsad markresurs.    

Lokaliseringarna 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.  

Kuperad terräng  
Ansökan innebär att ett av enbostadshusen, lokalisering B, placeras i ett område med kraftiga 

nivåskillnader och obanad skogbevuxen naturmark. Sprängningsarbeten, schaktning och fyllnader 

riskerar att skada naturvärdena, detta är inte en god hushållning med mark. Förslaget innebär att 

hänsyn inte tas i tillräcklig utsträckning till naturförhållanden på platsen eller till landskapsbilden 

och intresse av god helhetsverkan enligt 2 kap. 6 § PBL.   

Den tomt som avses lokaliseras på berget bedöms skapa en kraftig påverkan på landskapsbilden, på 

ett sätt som inte bedöms lämpligt enligt 8 kap. 9 § PBL.  
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Sammanfattning  

Med ovanstående skäl menar förvaltningen att en intresseavvägning enligt 

proportionalitetsprincipen i 2 kap. 1 § PBL, mellan allmänna och enskilda intressen har skett och att 

två nya enbostadshus bedöms olämpligt på fastigheten.  

Kommunicering  
Förvaltningen skickade ut en skrivelse med bedömning till sökande 2022-05-27. Inget yttrande har 

inkommit från sökande. 

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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§ 367 

 

Dnr BN 2022-000945 

Beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar negativt förhandsbesked för ett enbostadshus på 

fastigheten. 

Avgiften för beslutet är 14 400 kronor. Avgiften är reducerad med 14 400 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. 31 § p. 2, plan- och bygglagen (SFS 2010:900) med 

hänvisning till 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. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-06-23 

Ansökan, 2022-03-29 

Beskrivning av ärendet 

Ansökan inkom 2022-03-29 och innebär nylokalisering av ett enbostadshus inom fastigheten 

Strannegården 1:45. Fastigheten har en areal av 3850 kvadratmeter och är idag bebyggd med 

enbostadshus och komplementbyggnader. Fastigheten är belägen utanför detaljplanerat område. 

Bygg- och miljöförvaltningen har 2022-06-14 skickat ut en underrättelse om avstyrkan till sökande. 

Sökande har 2022-06-16 meddelat att de önskar att ärendet tas upp för prövning i 

byggnadsnämndens arbetsutskott, samt att de själva anser att ansökan är förenlig med 9 kap. 31§ 

PBL.  

mailto:info@kungsbacka.se
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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. 

Riksintresse Hallands kustområde 
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 Strannegården 1:45 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. 

Bedömning 

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. Utanför planlagt område finns inte någon i lagstiftningen given 

byggrätt. Bedömningen om åtgärdens lämplighet görs därmed i varje enskilt fall. 

Vid fråga om förhandsbesked (och bygglov) utom detaljplan ska prövningen alltså avse om 

åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen, det vill säga en prövning av markens lämplighet för 
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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 2 kap. PBL. 

Innebörden av att de allmänna intressen som anges i 2 kap. PBL inte bara ska tillämpas vid 

planläggning utan också i enskilda ärenden om till exempel förhandsbesked, är att alla åtgärder ska 

prövas utifrån planmässiga grunder. Det innebär att enskilda ärenden inte kan ses isolerat. Även om 

ett enskilt bygglov inte påtagligt förändrar en lokal bebyggelsestruktur, kan många enskilda 

bygglov få omfattande konsekvenser för kommunen 

Översiktlig planering 

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. 

Kommunen har i enlighet med 3 kap. 1-6 §§ PBL en översiktsplan, Vårt framtida Kungsbacka som 

trädde i kraft 2022-01-26 och är vägledande vid ansökningar om att bygga på ny plats utanför 

detaljplan. Fastigheten är enligt Vårt framtida Kungsbacka belägen inom yttre delen av Onsala 

utvecklingsort. 

Inom utvecklingsorter planeras nya bostadshus generellt genom detaljplan eftersom det i regel finns 

ett behov av att samordna fysiska förhållanden, hushålla med mark och prioritera mellan 

motstående markanvändningsintressen i dessa områden. För att säkerhetsställa en hållbar utveckling 

och ändamålsenlig markanvändning ska bebyggelseutvecklingen därför i första hand prövas genom 

en samlad bedömning i en detaljplaneprocess. Inom ramen för en planprocess finns möjlighet att 

sätta bebyggelseområdet i ett samhällsplaneringssammanhang, där frågor om kapaciteten för 

befintlig infrastruktur och samhällsservice, liksom behovet av fler bostäder kan bedömas samt om 

det givet områdets karaktär.  Förtätning genom enskilda tillkommande bostäder i 

utvecklingsområden är olämpligt eftersom de kan försvåra en rationell framtida detaljplaneläggning 

av området. 

Onsalavägen 

Strannegården 1:45 ligger i ett område som i första hand nås via Onsalavägen som i nuläget och 

inom en överskådlig framtid inte är lämplig för ytterligare trafikbelastning. Exempelvis framgår det 

i Mål för bostadsbyggande 2014-2020, antaget av kommunfullmäktige 2014-0506 (§ 60) att 

kommunstyrelsen beslutade i slutet av förra decenniet att stoppa bostadsplaneringen i Onsala 

kommundel i avvaktan på Onsalavägens utbyggnad. Den pågående planeringen av nya Onsalavägen 

kommer att resultera i en ökad trafiksäkerhet och att den gamla Onsalavägens barriäreffekt minskar. 

Det kommer dock inte att resultera i en högre kapacitet när det gäller trafikmängden. 
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Detaljplanekravet 

Kommunen avgör om markens lämplighet för bebyggelse kan prövas inom ramarna för ett 

förhandsbesked, eller om den behöver utredas i en detaljplaneprocess. Vid en ansökan om 

förhandsbesked eller bygglov utanför detaljplan kan kommunen, i enlighet med 4 kap. 2 § PBL, 

hävda det så kallade detaljplanekravet. Om kommunen bedömer att en åtgärd erfordrar 

detaljplaneläggning och hävdar detaljplanekravet, ska ansökan avslås. 

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, om det råder stor efterfrågan på området för bebyggande, och/eller om 

det tillkommande byggnadsverkets användning får en betydande inverkan på omgivningen. 

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. 

Fastigheten Strannegården 1:45 ingår i en sammanhållen bebyggelse belägen inom kustnära 

utvecklingsort. Inom utvecklingsområden och tätorter i Kungsbacka råder ett synnerligen högt 

bebyggelsetryck och det finns ett behov av att samordna fysiska förhållanden, hushålla med mark 

och prioritera mellan motstående markanvändningsintressen inom dessa områden. 

Genom att medge lokalisering av ytterligare bostadshus i ett område där bebyggelsetrycket är högt 

och där möjligheten finns att förtäta genom ytterligare liknande anspråk, kan det antas få 

prejudicerande effekter och därigenom en successivt förändrad bebyggelsestruktur, eftersom 

sannolikheten för att ytterligare fastighetsägare önskar vidta liknande åtgärder är stor. Åtgärden kan 

därför få stora påföljder på sikt och medföra konsekvenser för kommunens planering. 

I det aktuella fallet finns en överhängande risk för att ett positivt förhandsbesked kommer att följas 

av liknande anspråk i området och därigenom medföra konsekvenser för kommunens planering och 

försvåra en eventuell framtida rationell detaljplaneläggning av området. 

Bedömningen görs att en eventuell utbyggnad av området måste regleras i ett sammanhang genom 

en detaljplanprocess enligt 4 kap. 2 § PBL för att kunna samordna fysiska förhållanden, säkerställa 

en dimensionerad infrastruktur och samhällsservice. 

Lucktomt & förtätning 

Även om ett område består av en sammanhållen bebyggelse där högt bebyggelsetryck råder, 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) att komplettering 

med byggnader på obebyggda så kallade lucktomter är undantag från detaljplanekravet, något som 

även MÖD tillämpar i vägledande domar. 

En lucktomt definieras som en mindre fastighet eller ett mindre markområde, som saknar 

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

Enligt praxis är en lucktomt ett markområde som utgör en naturlig lucka i en befintlig 

bebyggelsestruktur och med arealmässiga förutsättningar för att bilda en normalstor 

bostadsfastighet (se t.ex. MÖD dom den 25 februari 2013 i mål nr P 8650-12, samt MÖD 2017-06- 
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15 P 2587-16). Bedömningen görs med hänsyn till områdets befintliga bebyggelsestruktur och 

fastighetsindelning. Har andra fastigheter i området arealmässiga förutsättningar för att på likartade 

förfaranden ge plats åt ytterligare bostadshus, innebär det att åtgärden inte kommer att utgöra en 

utfyllnad av en naturlig lucka i bebyggelsestrukturen, utan betraktas istället som en förtätning av 

området. Vid sådant förhållande föreligger inte en lucktomt. 

Förvaltningen menar att det i detta fall rör sig om en fastighet och en sökt åtgärd som inte har några 

unika förutsättningar, eftersom det i området finns ett flertal fastigheter som har arealmässiga 

förutsättningar för att på liknande sätt ge plats åt ytterligare bostadshus (exempelvis Gubbekulla 

1:50, Gubbekulla 1:14, Strannegården 8:1, Gubbekulla 1:42 med flera). Åtgärden utgör därmed inte 

en utfyllnad av en naturlig lucka i befintliga bebyggelsestrukturen, utan innebär istället en förtätning 

av området som kan få prejudicerande effekter. MÖD har i flera tidigare avgöranden (se t.ex. MÖD 

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

detaljplaner. I regel upprättas nya detaljplaner endast av större sammanhängande områden inom 

utvecklingsorter. 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. 

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, ägare till fastigheten Strannegården 1:45 (delges) 
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§ 368 

 

Dnr BN 2022-000725 

Beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott avslår ansökan om bygglov för nybyggnad av 

komplementbyggnad samt rivningslov för rivning av del av byggnad.  

Avgiften för beslutet är 4 800 kronor. 

Avgiften är uträknad efter Taxa för Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 

Kommunfullmäktige 2020-09-08 § 97. 

Beslutsmotivering 

Enligt plan- och bygglagen 9 kap. 30 § (PBL, SFS 2010:900) ska bygglov ges för en åtgärd inom ett 

område med detaljplan, om åtgärden stämmer med detaljplanen. Trots detta kan, enligt PBL 9 kap. 

31 b §, bygglov ges för en åtgärd som utgör en avvikelse från detaljplanen om avvikelsen är 

förenlig med detaljplanens syfte och avvikelsen är liten. 

Föreslagen åtgärd avviker från detaljplanens bestämmelser beträffande placering på mark som 

enligt detaljplanen inte får bebyggas. Byggnaden är delvis placerad på den punktprickade marken 

som inte får bebyggas, närmare bestämt 27,55 m2 vilket motsvarar cirka 88 % (procent) av 

byggnadens totala byggnadsarea. 

Förvaltningen bedömer att avvikelsen inte är att anses vara en liten avvikelse som är förenlig med 

detaljplanens syfte. Det bedöms därmed inte finnas förutsättning för att bevilja bygglov. 

Sökande har skriftligt meddelat förvaltningen att de inte önskar att rivningen prövas för sig. 

Sökande önskar inte utnyttja ett rivningslov och bygglov inte kan 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. 

mailto:info@kungsbacka.se
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Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-06-24 

Situationsplan, 2022-06-07 

Planritning, 2022-06-07 

Plan- och sektionsritning, 2022-06-07 

Fasadritningar, 2022-06-07 

Yttrande från sökande med bilagor, 2022-05-30 

Befintliga fasadritningar, 2022-04-22 

Befintlig plan- och sektionsritning, 2022-04-22 

Befintlig planritning, 2022-04-22 

Ansökan, 2022-04-22 

Beskrivning av ärendet 

Ansökan registrerades 2022-03-12. 

Ansökan gäller rivning av del av byggnad. Det är ett valmat tak på en vidbyggd carport som rivs. 

Carport förses därefter med ett nytt pulpettak. Åtgärden resulterar i att carport som idag utgör en del 

av huvudbyggnaden byggs om till en fristående komplementbyggnad.  

Den fristående komplementbyggnaden får en byggnadsarea om 31 m2. Byggnaden kläs med 

träpanel i kulör S6500-N. Taket kläs med svart plåt, S9000-N. Byggnaden har en föreslagen 

placering 1,6 m från den västra fastighetsgränsen. 

Ansökan var komplett 2022-06-07. 

Planförutsättningar 

Fastigheten som ska bebyggas ligger inom detaljplan Ä5 vars syfte är att möjliggöra byggnader för 

bostäder. I detaljplanen regleras bland annat att punktprickad mark får inte bebyggas, högst 1/5 av 

fastigheten får bebyggas. Då fastigheten har en total area om 880 m2 innebär det att fastigheten får 

bebyggas med max 176 m2. Endast en huvudbyggnad får uppföras. Uthus eller garage får uppföras 

enbart där det bedöms vara förenligt med ett prydligt och ändamålsenligt bebyggande av området. 

Huvudbyggnad får enligt detaljplanen inte uppföras närmre gräns än 4,5 m. Garage eller uthus får 

uppföras med en byggnadshöjd om max 2,5 m. 

Avvikelse från detaljplan  

Ansökan avviker från gällande detaljplan då byggnaden är delvis placerad på den punktprickade 

marken som inte får bebyggas, närmare bestämt 27,55 m2 vilket motsvarar cirka 88 % (procent) av 

byggnadens totala byggnadsarea. 
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Kommunicering 

Sökande inkom med ett yttrande till förvaltningen 2022-05-30. Av yttrandet framgår bland annat att 

sökande inte önskar få rivningslovet prövat för sig. Rivningen kommer inte att utföras om bygglov 

inte kan beviljas. I sitt yttrande skriver sökande även att befintlig komplementbyggnad har beviljats 

bygglov i samma planläge som den nu föreslagna enligt beslut 1999-06-02. Bakgrund och 

anledning till önskat bygglov för komplementbyggnaden var att få den befintliga 

komplementbyggnaden att se nättare ut. Det primära i detta önskemål var att minska takhöjden för 

den befintliga komplementbyggnaden. 

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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§ 369 

 

Dnr BN 2022-000027 

Beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott avslår ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus, 

inredande av ytterligare bostad i enbostadshus, tillbyggnad av komplementbyggnad samt ändrad 

användning av komplementbyggnad. 

Avgiften för beslutet är 6 000 kronor. 

Avgiften är uträknad efter Taxa för Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 

Kommunfullmäktige 2020-09-08 § 97. 

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 

   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). 

Av inlämnande ritningar framgår att det på det i ursprungliga bostadshuset från 1945 har inretts 

ytterligare en bostad på ovanvåningen. Att det är en bostad i byggnaden har bekräftats av sökande. 

Vidare redovisar inlämnande ritningar flera tillbyggnader på bostadshuset. Bostadshuset får med 

tillbyggnaderna en total byggnadsarea om 491,5 m2. Det har inte framkommit några omständigheter 

som tyder på att tillbyggnaderna som uppförts på bygganden och att inredande av ytterligare en 

bostad i byggnaden är lagligt utförda. I kommunens arkiv finns inga handlingar som tyder på att 

bygglov beviljats för dessa åtgärder. Med avseende på att det i byggnaden har inretts ytterligare en 

bostad, så bedöms bygglov inte kunna beviljas för åtgärden. Ytterligare bostäder på fastigheten 

bedöms inte vara förenligt med kommunens beslutade översiktsplan. Av översiktsplanen framgår att 

fastigheten ligger inom ett område med restriktiv hållning till ny bebyggelse vilket innebär nya 

bostäder. Den restriktiva hållningen till nya bostäder i området är en nödvändig förutsättning för att 

kommunen ska kunna hantera bebyggelseutvecklingen inom dessa områden på ett sätt som 
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uppfyller de grundläggande kraven som föreskrivs i PBL:s 2: a kapitel. Då åtgärden inte bedöms 

uppfylla kraven i 2 kap. 2-3 § plan- och bygglagen så bedöms det inte finnas förutsättning för att 

bevilja bygglov.  

Sökande har framfört att tillbyggnaderna ska prövas separat, och att inredande av bostad inte ska 

ingå i prövningen.  

Tillbyggnaderna kan inte prövas utan att även pröva om lov kan ges för hela byggnaden och 

inredande av ytterligare bostad i byggnaden. Då byggnaden inrymmer ytterligare en bostad, en 

åtgärd som inte bedöms vara förenligt med kommunens översiktsplan, så kan inte heller bygglov 

beviljas för tillbyggnaderna.  

Av inlämnande ritningar framgår att komplementbyggnaden i sydvästra delen av fastigheten byggts 

om till ett bostadshus, att det utförts en ändrad användning av byggnaden. Sökande benämner 

byggnaden i ansökningsblankett som ett enbostadshus. Det har inte framkommit några 

omständigheter som tyder på att tillbyggnaderna som uppförts på bygganden och att den ändrade 

användningen är lagligt utförda. I kommunens arkiv finns inga handlingar som styrker att det 

bygglov beviljats för dessa åtgärder. Med avseende på den ändrade användningen från 

komplementbyggnad till bostad så bedöms bygglov inte kunna beviljas för åtgärden. Ytterligare 

bostäder på fastigheten bedöms inte vara förenligt med kommunens beslutade översiktsplan. Av 

översiktsplanen framgår att fastigheten ligger inom ett område med restriktiv hållning till ny 

bebyggelse vilket innebär nya bostäder. Den restriktiva hållningen till nya bostäder i området 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. Då 

åtgärden inte bedöms uppfylla kraven i 2 kap. 2-3 § plan- och bygglagen så bedöms det inte finnas 

förutsättning för att bevilja bygglov.  

Sökande har framfört att tillbyggnaderna ska prövas separat, och att den ändrade användningen inte 

ska ingå i prövningen.  

Tillbyggnaderna kan inte prövas utan att även pröva om lov kan ges för hela byggnaden och den 

ändrade användningen. Då bedömningen är att bygglov inte kan beviljas för den ändrade 

användningen blir bedömningen även för tillbyggnaderna att bygglov inte kan beviljas.   

Övriga förutsättningar 

Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område. 

De åtgärder som ansökan avser ligger inom strandskyddat område. 

Fastighet Äskatorp 25:1 ligger inom det område som enligt översiktsplanen benämns som Grön 

infrastruktur. Grön infrastruktur är mark- eller vattenområden som knyter ihop och skapar struktur 

och kontinuitet i naturområden. Grön infrastruktur är viktig för att bevara långsiktigt hållbara 

populationer av växter och djur men också för att ge människor möjlighet till rekreation och kunna 

nyttja ytor för sociala aktiviteter. Arbete med grön infrastruktur består av miljöer både på land och i 

vatten och innebär att ta ett helhetsgrepp och att ha ett landskapsperspektiv vid fysisk planering och 

naturvårdsarbete. Inom ytor för grön infrastruktur ska friluftsliv, turism, biologisk mångfald och 

areella näringar prioriteras. Generellt tillåts ingen ny bostadsbebyggelse.  



41 (69)

 

Kommunens översiktsplan vann laga kraft 2022-01-26. Ansökan prövas mot denna översiktsplan då 

ansökan bedömdes vara komplett när den nya översiktsplanen vunnit laga kraft. Översiktsplanen är 

vägledande för detaljplanering och bygglov.  

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, 2022-06-24 

Information, 2022-05-23 

Planritning, 2022-05-23 

Planritning, 2022-05-23 

Sektionsritning, 2022-05-23 

Fasadritning, 2022-05-23 

Fasadritning, 2022-05-23 

Fasadritning, 2022-05-23 

Fasadritning, 2022-05-23 

Situationsplan, 2022-05-23 

Planritning, 2022-05-23 

Planritning, 2022-05-23 

Planritning, 2022-05-23 

Sektionsritning, 2022-05-23 

Fasadritning, 2022-05-23 

Fasadritning, 2022-05-23 

Fasadritning, 2022-05-23 

Fasadritning, 2022-05-23 

Situationsplan, 2022-05-23 
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Anmälan om kontrollansvarig, 2022-04-05 

Ansökan, 2021-12-30 

Ansökan, 2021-11-30 

Beskrivning av ärendet 

En anmälan om tillsyn gällande olovliga byggnationer på fastighet Äskatorp 25:1 inkom till 

förvaltningen 2008-09-03.  

En lovansökan för inkom till förvaltningen 2021-12-30. Fastighet Äskatorp 25:1 är bebyggd med 

tre byggnader. Inlämnad lovansökan avser byggnationer på två av dessa byggnader.  

Det ursprungliga bostadshuset är enligt Skatteverkets taxering uppfört 1945. Inlämnande ritningar 

redovisar tillbyggnader på detta bostadshus samt att det på ovanvåningen inreds ytterligare en 

bostad. Den bostad som redovisas på ovanvåningen nås enbart från utsidan, via en trappa på 

byggnadens södra fasad. Bostaden på ovanvåningen har en yta om 98,3 m2. På entréplan redovisas 

en tillbyggnad i form av ny entré samt ett skärmtak. Tillbyggnad har en placering på byggnadens 

norra fasad. Denna tillbyggnad har en byggnadsarea om 62,4 m2. I entréplan redovisa även en 

tillbyggnad i form av altan. Altanen är av sådan höjd och utformning att den bedöms kräva bygglov 

och bedöms generera byggnadsarea. Altanen har en byggnadsarea om 226,5 m2. I källarplan 

redovisas en utbyggnad av källaren som uppgår till en yta om 122 m2. Byggnaden får med 

tillbyggnaderna en total byggnadsarea om 491,5 m2. Tillbyggnaderna har en total byggnadsarea om 

385,6 m2. Byggnaden kläs med vit puts och vit träpanel. Taket kläs med tegelpannor i orange/röd 

kulör, S3040-Y60R. 

Ansökan avser även ändrad användning av komplementbyggnad till bostad samt tillbyggnad av 

byggnad. Byggnaden har en placering i den sydvästra delen av fastigheten. Av ritningar framgår att 

byggnaden inrymmer en bostad vilket även har bekräftats av sökande. Ansökan avser således 

ändrad användning från komplementbyggnad till bostadshus. Sökande benämner byggnaden som ett 

enbostadshus i inlämnad ansökningsblankett. Utöver den ändrade användningen av byggnaden, 

redovisar ritningar två tillbyggnader i form av balkonger. Dessa balkonger genererar en total 

byggnadsarea i form av öppenarea om 25,8 m2. Det är även redovisat en tillbyggnad i två plan med 

en byggnadsarea om 20,2 m2. Tillbyggnaderna har en total byggnadsarea om 46,1 m2. Byggnaden 

får en total byggnadsarea om 87,1 m2. Byggnaden kläs med röd träpanel, S5040-Y70R. Taket kläs 

med tegelpannor i orange/röd kulör, S3040-Y60R. 

Ansökan var komplett för lovprövning 2022-05-23. 

Åtgärder som ansökan avser är redan påbörjade/utförda.  

Förvaltningen genomförde platsbesök på fastigheten 2021-05-27. 
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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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§ 370 

 

Dnr BN 2022-000484 

Beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott beviljar ansökan om bygglov för nybyggnad av kallhall.  

Avgiften för beslutet är 28 800 kr varav bygglovet kostar 20 400 kr och byggskedet kostar 8 400 kr. 

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

Golvhöjden för byggnaden fastställs till +41,5  

Kontrollansvarig för åtgärden är xxxxx. 

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 nylokalisering av en byggnad i form av en kallhall inom en fastighet med en areal 

om ca 13,9 hektar. Fastigheten är indelad i fem delområden och obebyggd samt belägen utanför 

detaljplanerat område. Föreslagen åtgärd har en areal om ca 360 kvadratmeter.  

Byggnadsnämndens arbetsutskott bedömer att föreslagen lokalisering är lämplig med hänsyn till 

kravet på långsiktig god hushållning av mark och kommunens tätortsutveckling. Detta med 

beaktande av att föreslagen lokalisering passar in i området, att aktuell verksamhet på fastigheten är 

av begränsad omfattning och att föreslagen åtgärd inte anses medföra någon menlig påverkan på 

riksintresset för det fria friluftslivet. Föreslagen åtgärd bedöms sålunda vara lämplig med hänsyn till 

kommunens strategiska planering. Föreslagen åtgärd bedöms vidare inte påverka fornminnen på 

fastigheten, vilka utgörs av en fossil åker. Länsstyrelsen har i sitt remissvar 2022-06-10 konstaterat 

denna omständighet. Följaktligen anses ansökan uppfylla lämplighets- och hushållningskraven i 2 

kap. 2-3 § PBL. 

Arbetsutskottet bedömer vidare att föreslagen åtgärd inte förutsätter planläggning av aktuellt 

område och att åtgärden uppfyller samtliga krav i 2 och 8 kap. PBL. Därtill föreligger inga 
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motstående intressen som talar emot ett bygglov. Arbetsutskottet bedömer sammantaget att den 

föreslagna åtgärden passar in i landskapet och närliggande bebyggelse samt i övrigt är lämplig 

utifrån platsens förutsättningar. Föreslagen åtgärd anses inte heller medföra några olägenheter som 

kan anses vara betydande. 

Lagstiftning 

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

allmänna och enskilda intressen. 

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. 3 § PBL, skall hänsyn tas till bland annat natur- och kulturvärden, främja en 

ändamålsenlig struktur och estetiskt tilltalande utformning av bebyggelse, grönområden och 

kommunikationsleder. 

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. 

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 ONSALA-HAGEN 2:9 

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. 

Området Vallda Sandö-Hördalen, där fastigheten ONSALA-HAGEN 2:9 ingår, är ett riksintresse 

för naturvården eftersom det är ett framstående exempel på kustlandskap som särskilt väl visar 

landskapets utveckling, har sårbara biotoper och arter, samt rik flora och fauna. Att lövskogarna på 

bergshöjderna bevaras är enligt Länsstyrelsen (Områden av riksintresse för naturvård i Hallands län, 

2002) en förutsättning för riksintressets värden och värdena kan påverkas negativt av t.ex. 

bebyggelse.  

Enligt 4 kap. 1 § miljöbalken ska exploatering och andra ingrepp i miljön få komma till stånd endast 

om det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdenas natur- och kulturvärden. 

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 
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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, 2022-06-14 

Remissvar från Länsstyrelsen, 2022-06-10 

Yttrande från sökande, 2022-05-12 

Bilaga verksamhet, 2022-05-12 

Situationsplan 2022-05-12 

Bilaga, motivering till ansökan, 2022-04-11 

Verksamhetsbeskrivning, 2022-03-22 

Fasad-, plan- och sektionsritning, 2022-03-08 

Ansökan, 2022-02-16 

Kommunicering 

Förvaltningen har 2022-04-29 sänt en underrättelse med bedömning om avstyrkan till sökande.  

Sökande har bemött förvaltningens avstyrkan i ett yttrande som inkom 2022-05-13.  

Inkomna synpunkter 

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

Remisser 

Länsstyrelsen har fått möjligheter att lämna synpunkter gällande fornlämningar, fossil åker. Av 

yttrande från Länsstyrelsen daterat 2022-06-08 framgår att:  

Ur fornlämningssynpunkt finns följande att anföra i ärendet;  

Cirka 10 meter sydväst om det planerade nybyggnationen finns en registrerad Övrig kulturhistorisk 

lämning, L1996:3856, fossil åker i form av ett röjningsröseområde. I Riksantikvarieämbetets 

kulturmiljöregister beskrivs den enligt nedan; 

Röjningsröseområde 90x70 m NÖ-SV. Lämningen har inget lagstadgat skydd enligt 2 kap 

kulturmiljölagen (1988:950) men den ska visas hänsyn i samband med det pågående 

arbetsföretaget.  

mailto:info@kungsbacka.se
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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 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Thure Sandén (M) yrkar bifall till ansökan med följande motivering; föreslagen åtgärd är lämplig 

med hänsyn till kravet på långsiktig god hushållning av mark och kommunens tätortsutveckling. 

Detta med beaktande av att föreslagen lokalisering passar in i området, att aktuell verksamhet på 

fastigheten är av begränsad omfattning och att föreslagen åtgärd inte anses medföra någon menlig 

påverkan på riksintresset för det fria friluftslivet. Föreslagen åtgärd bedöms därmed vara lämplig 

med hänsyn till kommunens strategiska planering. Föreslagen åtgärd bedöms vidare inte påverka 

fornminnen på fastigheten. Länsstyrelsen har i remissvar 2022-06-10 konstaterat denna 

omständighet. Föreslagen åtgärd förutsätter vidare inte planläggning av aktuellt område och 

åtgärden uppfyller samtliga krav i 2 och 8 kap. PBL. Därtill föreligger inga motstående intressen 

som talar emot ett bygglov. Sammantaget passar åtgärden in i landskapet och närliggande 

bebyggelse samt är i övrigt lämplig utifrån platsens förutsättningar. Föreslagen åtgärd anses inte 

heller medföra några olägenheter som kan anses vara betydande. 

Heinrich Kaufmann (C) yrkar bifall till Thure Sandéns (M) yrkande. 

Beslutsgång 

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

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

beslutar enligt eget med fleras yrkande. 

Beslutet skickas till 

Sökande, Skatteverket (A-post) 

Post- och Inrikes Tidningar 
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§ 371 

 

Dnr BN 2021-001470 

Beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott avslår ansökan om bygglov för murar.  

Byggnadsnämndens arbetsutskott beviljar rivningslov för rivning av uterum. 

Avgiften för beslutet gällande avslag 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 för beslutet gällande rivningslov är 10 800 kronor. Avgiften för beslutet är reducerad med 

6 600 kronor på grund av att beslutet har tagit mer än 10 veckor. Kostnaden för beslutet blir därför 4 

200 kronor.  

Avgiften är uträknad efter Taxa för Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 

Kommunfullmäktige 2020-09-08 § 97. 

Beslutsmotivering 

Avvikelse från detaljplan  

Enligt plan- och bygglagen 9 kap. 30 § (PBL, SFS 2010:900) ska bygglov ges för en åtgärd inom ett 

område med detaljplan, om åtgärden stämmer med detaljplanen. Trots detta kan, enligt PBL 9 kap. 

31 b §, bygglov ges för en åtgärd som utgör en avvikelse från detaljplanen om avvikelsen är 

förenlig med detaljplanens syfte och avvikelsen är liten. 

Föreslagen åtgärd för uppförande av murar avviker från detaljplanens bestämmelser beträffande 

placering på mark som inte får bebyggas. Förvaltningen bedömer att avvikelsen inte är liten eller 

förenlig med detaljplanens syfte. 

Bygglov ska därför inte beviljas. 

Rivningslov 

Enligt plan- och bygglagen 9 kap 34 § (PBL, SFS 2010:900) ska rivningslov ges för en åtgärd som 

avser en byggnad eller byggnadsdel som inte 

   1. omfattas av rivningsförbud i detaljplan eller områdesbestämmelser, eller 

   2. bör bevaras på grund av byggnadens eller bebyggelsens historiska, kulturhistoriska, 

miljömässiga eller konstnärliga värde. 

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

genomföra på den aktuella platsen. 
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Rivningslov 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 bygglov för uppförande av murar och rivningslov för rivning av uterum. 

Lovprövningen görs i efterhand då åtgärderna är redan utförda. 

Föreslagen åtgärd för uppförande av murar avviker från detaljplanens bestämmelser beträffande 

placering på mark som inte får bebyggas. Förvaltningen bedömer att avvikelsen inte är liten eller 

förenlig med detaljplanens syfte. Bygglov ska därför inte beviljas. 

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

genomföra på den aktuella platsen. Rivningslov ska därför beviljas. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-06-16 

Ansökan, 2021-04-30 

Situationsplan, 2021-06-15 

Markplaneringsritning, 2021-06-15 

Fasadritningar, 2021-06-15 

Sektionsritningar, 2021-06-15 

Skrivelse, 2022-02-21 

Beskrivning av ärendet 

Ansökan registrerades 2021-04-30. 

Ärendet var uppe för prövning i Byggnadsnämndens arbetsutskott den 2022-03-24. Ärendet 

återförvisades till förvaltningen för att höra grannar. Berörda sakägare har nu hörts, inga 

invändningar har framförts. 

Ansökan gäller bygglov för uppförande av murar och rivningslov för rivning av uterum. 

Lovprövningen görs i efterhand då åtgärderna är redan utförda och det finns ett pågående 

tillsynsärende på fastigheten gällande åtgärderna, BN 2021-1050.  
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Ansökan var komplett 2021-06-15. 

Tjänstemän från Bygg- och miljöförvaltningen besiktigade platsen den 2021-10-05. 

Planförutsättningar 

Fastigheten som ska bebyggas ligger inom detaljplan T18 vars syfte är att möjliggöra byggnader för 

bostäder. I detaljplanen regleras bland annat att punktprickad mark inte får bebyggas.  

Avvikelse från detaljplan  
Ansökan avviker från gällande detaljplan då samtliga murar är placerade på mark som enligt 

detaljplan inte får bebyggas. 

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 över ansökan. 

Inga invändningar har inkommit.  

Förvaltningen har meddelat sin bedömning om att ansökan gällande murar inte kan beviljas den 

2022-01-10. Sökanden har den 2022-02-21 bemött bedömningen med ett yttrande. Sökanden anför i 

sitt yttrande i huvudsak följande. 

Nämndens skrivelse 

Då planbestämmelsen är från 1975 och inte uppdaterad lämnar det en hel del att önska utifrån 

detaljeringsgraden av syftet. Detta möjliggör att byggnadsnämnden har möjlighet att vara generösa i 

sin tolkning av varje enskilt fall och genom denna praxis utveckla den utdaterade 

planbestämmelsen.  

Enligt boverket kan en åtgärd på prickmark bedömas vara en liten avvikelse, vägt mot detaljplanens 

syfte. 

För att avgöra om en avvikelse är liten kan kommunen göra en sammanvägning av 

flera avvikelser på fastigheten. I detta ärende finns det inga andra avvikelser som kan 

ingå i en sådan sammanvägning. 

Anser att åtgärden är att betrakta som en liten avvikelse enligt PBL och bygglov ska beviljas. 

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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§ 372 

 

Dnr BN 2022-001651 

Beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott avslår ansökan om tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av 

verksamhetslokal.  

Avgiften för beslutet är 7 200 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. Det är alltså inte tillräckligt att åtgärden endast ska pågå under begränsad 

tid eller att det är lätt att montera ner den. (MÖD 2014-01-24 mål nr 7678-13). 

Åtgärden avser tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av verksamhetslokal på område med 

användningsbestämmelse P-PLATS. Området är ianspråktaget för parkeringar. Inom 

centrumområdet, 30 meter nordost om föreslagen plats, finns möjlighet att uppföra en byggnad 

planenligt för fiskhandel inom område med användningsbestämmelsen C. 

https://www.domstol.se/mark--och-miljooverdomstolen/mark--och-miljooverdomstolens-avgoranden/2014/73886/
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Sökanden anger att försäljning från fiskbil har skett på platsen (Kullaviks centrum) i familjens regi i 

närmare 40 år. Antalet heltidsanställda är idag 5 stycken och omsättningen 12 miljoner (2021). Som 

det får förstås är avsikten att fortsätta försäljningen i Kullaviks centrum, dock anges det tveksamt 

om hela verksamhetens produktion kommer att ske på plats om 5-6 år och hur stor lokal 

verksamheten i så fall är i behov av.  

Att bedöma hur en verksamhet ska utvecklas, i vilken omfattning den kommer att bedrivas i 

framtiden och hur stor lokal som då behövs är en utmaning som alla verksamheter står inför. Detta 

är i sig inte ett skäl till att en verksamhetsbyggnad kan beviljas tidsbegränsat lov och därmed strida 

mot detaljplanen.  

Att verksamheten har funnits på platsen i nästan 40 år och har en relativt hög omsättning om 12 

miljoner, som de 10 senaste åren ökat med ca 10 % per år, talar för att ett permanent behov av en 

lokal finns. Ingen konkret och planenlig framtida placering på annan plats har presenterats av 

sökande. 

Förvaltningen gör bedömningen att åtgärden inte fyller ett sådant tillfälligt behov som avses i 9 kap 

33 § PBL. Tidsbegränsat bygglov ska därför inte 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 

Åtgärden avser tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av verksamhetslokal på område med 

användningsbestämmelse P-PLATS. Inom centrumområdet, 30 meter nordost om föreslagen plats, 

finns möjlighet att uppföra en byggnad planenligt för fiskhandel inom område med 

användningsbestämmelsen C. 

Sökanden anger att försäljning från fiskbil har skett på platsen (Kullaviks centrum) i familjens regi i 

närmare 40 år. Antalet heltidsanställda är idag 5 stycken och omsättningen 12 miljoner (2021). Som 

det får förstås är avsikten att fortsätta försäljningen i Kullaviks centrum, dock anges det tveksamt 

om hela verksamhetens produktion kommer att ske på plats om 5-6 år och hur stor lokal 

verksamheten i så fall är i behov av.  

Att bedöma hur en verksamhet ska utvecklas, i vilken omfattning den kommer att bedrivas i 

framtiden och hur stor lokal som då behövs är en utmaning som alla verksamheter står inför. Detta 

mailto:info@kungsbacka.se


53 (69)

 

är i sig inte ett skäl till att en verksamhetsbyggnad kan beviljas tidsbegränsat lov och därmed strida 

mot detaljplanen.  

Att verksamheten har funnits på platsen i nästan 40 år och har en relativt hög omsättning om 12 

miljoner, som de 10 senaste åren ökat med ca 10 % per år, talar för att ett permanent behov av en 

lokal finns. Ingen konkret och planenlig framtida placering på annan plats har presenterats av 

sökande. 

Förvaltningen gör bedömningen att åtgärden inte fyller ett sådant tillfälligt behov som avses i 9 kap 

33 § PBL. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-06-22 

Utlåtande från Teknik, inkommen 2022-06-21 

Avvecklingsplan, inkommen 2022-05-26 

Situationsplan, inkommen 2022-05-26 

Bilaga om verksamhetens tidsbehov, inkommen 2022-05-26 

Ansökan, inkommen 2022-04-27 

Fasad-, plan- och sektionsritning, inkommen 2022-04-27 

Verksamhetsbeskrivning, inkommen 2022-04-27 

VA-avtal, inkommen 2022-04-27 

Bilaga projektbakgrund, inkommen 2022-04-27 

Beskrivning av ärendet 

Ansökan registrerades 2022-04-27 och gäller tidsbegränsat lov i 10 år för nybyggnad av en 

verksamhetslokal för försäljning av fisk och skaldjur samt förädlade produkter i Kullavik centrum. 

Byggnadsarean är 57 kvm, byggnadshöjden 2,61 meter och totalhöjden 3,45 meter samt har 

utfällbara luckor med ett djup av 1,20 meter framför köpdisken. Byggnaden föreslås en placering på 

mark som i detaljplanen är avsedd för och ianspråktagen som parkering.  

Sökande anger i sin verksamhetsbeskrivning inkommen 2022-04-27 att verksamheten sysselsätter 5 

personer och har en omsättning på 12 miljoner (2021). Idag bedrivs försäljningen via en fiskbil, 

vanligtvis 4 dagar i veckan, på samma parkering som ansökt åtgärd. Ägarfamiljen har bedrivit 

fiskhandel i Kullavik centrum sedan 1983. 

Sökande har lämnat in en skrivelse inkommen 2022-05-26 rörande det tillfälliga i åtgärden och 

anger bl. a att det tidsbegränsade bygglovet för en nybyggd lokal är ett sätt att planera för ett 

permanent lokalbehov på ett mer genomtänkt sätt. Avgörande för hur en permanent etablering ska 

dimensioneras är ifall produkter inom 5-6 år kommer att kunna produceras och förädlas i den 

kommande nya Fiskhamnen i Göteborg eller på plats i Kullavik. 
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Avveckling ska ske genom att fiskaffären lyfts bort, och eftersom ingen åverkan är gjord på den 

befintliga marken är ytan då återställd. 

Ansökan var komplett 2022-05-26. 

Planförutsättningar 

Fastigheten som ska bebyggas ligger inom detaljplan S87F vars syfte är att möjliggöra byggnader 

för centrumverksamhet samt ytor för parkering och allmän platsmark. Detaljplanen vann laga kraft 

2010-05-06 och genomförandetiden slutade 2020-05-06. 

I detaljplanen regleras bland annat ett område med korsprickad mark avsedd för mindre byggnader 

såsom bodar för torghandel, föreningar, kundvagnshus, skydd för cykelparkering etc. Högsta 

byggnadshöjd är reglerad till 3 meter på korsprickad mark. På övrig byggbar mark är 

byggnadshöjden bestämd till högst 5 meter respektive 7 meter samt högsta nockhöjd till 7 meter 

respektive 9 meter. Aktuell byggnad föreslås en placering på område betecknat P-PLATS som är 

avsedd för parkering samt vagnhus för kundvagnar. 

Avvikelse från detaljplan  

Ansökan avviker från gällande detaljplan då  

- byggnaden i sin helhet placeras på område avsett för parkering och vagnhus för kundvagnar 

Övriga förutsättningar 

Byggnaden kopplas till kommunalt VA. 

Remisser 

Förvaltningen för Teknik har getts möjlighet att yttra sig angående säkerheten för gångtrafikanter 

och trafikanter och anför att sökanden ska se till att kunder inte stannar i körfältet genom att 

tillhandahålla en säker och lämplig plats för dem att stanna framför butiken, för att inte hindra 

trafiken. 

Kommunicering 

Sökande har getts möjlighet att yttra sig över tjänsteskrivelsen och anför bl. a att föreslagen plats är 

lämplig och tillgänglig för kunder, VA finns, en opinion av boende önskar denna placering, 

liknande lösningar finns vid andra köpcentrum, t. ex Hemköp utanför Kungsporten. Se bilaga för 

yttrandet i sin helhet. 

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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§ 373 

 

Dnr BN 2021-002349 

Beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott beviljar ansökan om bygglov för komplementbyggnad på 

fastigheten Ölmanäs 8:28. 

Golvhöjden för huvudbyggnaden fastställs till +2,05 

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

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

Avgiften för beslutet är 19 200 kronor. Av detta kostar bygglovet 14 400 kronor och byggskedet     

4 800 kronor. Avgiften för bygglovet är reducerad med 14 400 kronor på grund av att beslutet har 

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

Ansökan avser nybyggnad av en komplementbyggnad i form av ett förråd för förvaring av 

båttillbehör med en byggnadsarea om ca 63 kvadratmeter. Föreslagen åtgärd ämnas uppföras mellan 

en parkeringsyta och fastigheten Ölmanäs 8:67. Fastigheten som ska bebyggas ligger inom 

detaljplan ÖP70 från år 1989 och utgör naturområde. I detaljplanen regleras bland annat natur 

markerat område ska bibehållas som naturområde.  

Enligt 9 kap 31 b § PBL får bygglov ges för en åtgärd som avviker från en detaljplan, om 

avvikelsen är liten och förenlig med planens syfte. Föreslagen byggåtgärd avvikelser från 

detaljplanens bestämmelser såvitt avser placering på mark som inte får bebyggas. 

Arbetsutskottet bedömer att förevarande avvikelse från planen inte ska göras utifrån enbart absoluta 

mått och tal, utan i förhållande till samtliga i ärendet föreliggande omständigheter. Arbetsutskottet 
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bedömer att den föreslagna åtgärden har en lämplig placering, särskilt med beaktande av 

förutsättningarna på fastigheten och omkringliggande fastigheter samt att det saknas alternativa 

placeringar som är att bedöma som lämpliga. Den föreslagna placeringen bedöms sålunda följa 

behovet av en ny komplementbyggnad för att kunna bedriva avsedd verksamhet på fastigheten. Med 

beaktande härtill rör det sig om en förhållandevis liten avvikelse från gällande planbestämmelse. 

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 

Yttrande, 2022-05-01 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-04-23 

Ansökan, 2021-08-10 

Situationsplan, 2021-08-10 

Illustration, 2021-08-10 

Fasad-, plan- och sektionsritning, 2021-08-10 

Beskrivning av ärendet 

Ansökan registrerade den 2021-08-10.  

Åtgärden avser komplementbyggnad i form av ett förråd med en byggnadsarea om ca 63 m² 

byggnadsarea. Fasad utför i stående träpanel, kulör S 6502-Y och taket beläggs med papptak, kulör 

S 9000-N.  

Föreslagen åtgärd ska uppföras mellan parkeringsyta och fastigheten Ölmanäs 8:67.  

Området ligger inom strandskyddat område, dispens beviljades för förråd/sjöbod den 2021-05-27, 

BN 2020-003263 om 27 m² byggnadsarea.  

Förrådet kommer att användas av verksamheten Segelsällskapet för förvaring av bland annat till 

segeljollar, master och morotbåtar.  

Ansökan var komplett 2021-08-10. 
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57 (69)

 

Planförutsättningar  

Fastigheten som ska bebyggas ligger inom detaljplan ÖP70, laga kraft 1989-07-07 och utgör 

naturområde. I detaljplanen regleras bland annat natur markerat område ska bibehållas som 

naturområde.  

 

Avvikelse från detaljplan  

Ansökan avviker från gällande detaljplan då  

− Komplementbyggnaden är helt placerad på mark som enligt detaljplanen är avsedd för 

naturmark.  

 

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). 

Sökande har fått tillfälle att yttra sig och har därefter justerat sin ansökan. 

Yttrande från sökande 

Yttrande har inkommit från sökande den 2022-05-01. I yttrandet framgår att den huvudsakliga 

anledningen till att Ölmanäs Segelsällskap söker bygglov för ett förråd är att verksamheten de 

senaste åren haft en mycket positiv utveckling genom att de har fått fler aktiva medlemmar. 

Verksamheten expanderar och därmed är det påtagligt att föreningens redan trångbodda lokaler inte 

är tillräckliga. Vidare framgår att det även saknas utrymme för omklädningsrum och än mindre 

möjligheten att erbjuda killar och tjejer separata sådana. Dessutom saknas det möjlighet att förvara 

verktyg såsom spadar, gräsklippare och röjsåg mm som används för kontinuerlig skötsel av 

parkering och att hålla efter gräsytor från sly från väg till strand så att det inte växer igen.  

Väsentligt är också att förrådets placering och utformning förbättrar tillgängligheten jämfört med 

idag där Tribunen tyvärr bara har ingång via en brant trappa. Förrådet kommer också tjäna till en 

samlingsplats utomhus för utbildning, lunch, mellanmål och lek. Förslaget är ändrad och ändringen 

avser en minskning av byggnadsarea från ca 63 m² till ca 27 m² i enlighet med beviljad 

strandskyddsdispensen.  

Yttrandet finns i sin helhet som ett beslutsunderlag. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

avvikelser från planens bestämmelser såvitt avser placering på mark som inte får bebyggas men 

åtgärden har en lämplig placering, särskilt med beaktande av förutsättningarna på den aktuella 

fastigheten och omkringliggande fastigheter. Det saknas alternativa placeringar som är att bedöma 

som lämpliga. Den föreslagna placeringen följer behovet av en ny byggnad för att kunna bedriva 

avsedd verksamhet på fastigheten. Med beaktande härtill rör det sig om en förhållandevis liten 

avvikelse från gällande planbestämmelse.   
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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 

 

 



59 (69)

 

§ 374 

 

Dnr BN 2022-002138 

Beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott beviljar bygglov för nybyggnad av enbostadshus.  

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

att beslutet vann laga kraft. 

Golvhöjden för huvudbyggnaden fastställs till +12,50  

Kontrollansvarig för åtgärden är xxxxx. 

Avgiften för beslutet är 46 800 kronor. Av detta kostar bygglovet 26 400 kronor och byggskedet  

20 400 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. Byggnadsnämndens arbetsutskott bedömer att byggnadens placering följer den 

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

Byggnadsnämndens arbetsutskott bedömer att ansökan uppfyller krav enligt PBL 9 kap 31 § punkt 

3, då byggnaden är lämpligt utformade och placerade med hänsyn till stads- och landskapsbilden, 

natur- och kulturvärden på platsen och intresset av en god helhetsverkan. Vidare bedömer utskottet 

att åtgärden inte innebär en sådan betydande olägenhet som avses i PBL 2 kap 9 §. 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. 

Remisser 

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

yttrande från dem daterat 2022-06-23 framgår att de inte har några invändningar mot föreslagen 

åtgärd, då insamling av hushållsavfall är möjlig att utföra från fastigheten. 

Avlopp 

Fastigheten ansluts till kommunalt avlopp via privat VA-förening. 

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. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Thure Sandén (M) yrkar bifall till ansökan med motiveringen att byggnadens placering följer den 

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

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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§ 375 

 

Dnr BN 2022-001725 

Beslut - Förslag till byggnadsnämnden 

Byggnadsnämnden beviljar strandskyddsdispens för nybyggnad av komplementbyggnad. 

Som tomt får hela fastigheten tas i anspråk. 

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

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

Upplysningar 

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

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

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

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

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

länsstyrelsen kan upphäva byggnadsnämndens beslut. 

Prövningen av strandskyddsdispens görs endast mot allmänna intressen i 

strandskyddsbestämmelserna. Sökanden och/eller fastighetsägaren uppmanas att själv informera 

grannar och andra som kan beröras av åtgärden. 

Beslutsmotivering 

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

förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor för 

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

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

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

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

miljöbalken.  

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

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

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

grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, anläggningar eller 

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

djur- eller växtarter, 7 kap. 15 § miljöbalken.  
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Om det finns särskilda skäl och om dispens är förenlig med strandskyddets syften kan 

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

miljöbalken finns bestämmelser om fri passage för allmänheten, tomtplatsavgränsning och 

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

förenas med villkor. 

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

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

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

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

området närmast strandlinjen, 

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

tillgodoses utanför området, 

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

området, 

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

utanför området, eller 

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

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

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

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

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

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

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

Motivering 

Förvaltningen anser att åtgärden omfattas av förbud inom strandskyddat område då det ska uppföras 

en komplementbyggnad inom 100 m från strandlinjen till havet. 

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

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

ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. Vidare finns det tomter med 

bostadshus mellan strandlinjen och den berörda fastigheten där åtgärden är planerad. Med hänsyn 

till områdets karaktär så bedöms den planerade komplementbyggnaden inte begränsa strandskyddet. 

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

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

försämras. 

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 
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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 

Tjänsteskrivelse, 2022-06-24 

Remissvar från Miljö och Hälsoskydd, 2022-05-30 

Fasad-, plan- och sektionsritning, 2022-04-29 

Karta, 2022-04-29 

Situationsplan, 2022-04-29 

Ansökan, 2022-04-29 

Beskrivning av ärendet 

Ansökan registrerades 2022-04-29.  

Ansökan var komplett 2022-04-29. 

Ansökan gäller strandskyddsdispens för nybyggnad av komplementbyggnad.  Byggnaden har en 

byggnadsarea om 29,8 m2. Byggnaden har en föreslagen placeringen cirka 86 m meter från 

strandlinjen till havet. Den föreslagna placeringen är inom en villatomt med gräsmatta. På platsen 

finns en befintlig byggnad som sökande avser att riva. Komplementbyggnaden om 29,8 m2 ska 

därefter uppföras på samma plats. 

Sökanden har i sin ansökan angett följande som särskilda skäl: 

• Punkt 1. Platsen är redan ianspråktagen 

• Punkt 2. Platsen är väl avskild från stranden 

Kommunicering 

Förvaltningen har skickat ansökan om strandskyddsdispens på remiss till Miljö och Hälsoskydd. 

I remissvaret från Miljö och Hälsoskydd daterat 2022-05-30 informerar Miljö och Hälsoskydd 

följande: 

Generellt strandskydd om 100 meter gäller. Den föreslagna åtgärden ligger inom riksintresseområde 

för rörligt friluftsliv (MB kap 4:2) och högexploaterad kust (MB kap 4:4). Området för den 

föreslagna åtgärden är inte detaljplanelagt. Miljö & Hälsoskydd anser att verksamheten omfattas av 

förbuden inom strandskyddat område. För att en dispens från förbuden inom strandskyddat område 

ska prövas krävs särskilda skäl 
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Punkt 1. Platsen är redan ianspråktagen - I begreppet att platsen är ianspråktaget innebär det oftast 

att området redan utgör en hemfridszon eller tomtplats runt bostadshus alternativt är en 

industritomt. Enligt sökande kommer den planerade byggnaden ersätta en befintlig badhytt från 

1920-talet. 

Punkt 2. Platsen är väl avskild från stranden - Tomter med bostadshus ligger mellan strandlinjen 

och den berörda fastigheten där åtgärden är planerad. Miljö & Hälsoskydd bedömer att området har 

en sådan karaktär med bebyggelse att planerat Attefalls hus inte begränsar strandskyddet för 

allmänheten och växt- och djurlivet. 

Miljö & Hälsoskydd anser att särskilda skäl föreligger och att dispens från förbuden inom 

strandskyddat område ska prövas. 

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 

Sökanden, länsstyrelsen (delgivningskvitto), avdelningen för Miljö & Hälsoskydd (internpost), 

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

kommunen inom detaljplan om det är kommunalt huvudmannaskap) 
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§ 376 

 

Dnr BN 2022-000667 

Beslut - Förslag till byggnadsnämnden 

Byggnadsnämnden beviljar strandskyddsdispens för Strandskyddsdispens för nybyggnad av 

transformatorstation. 

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

runtomkring. 

Villkor:   

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

med dispensen och övriga försiktighetsmått som krävs. 

• Området där befintlig byggnad varit placerad på ska marken återställas. 

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

tillsammans med biologisk kompetens. 

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

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

Upplysningar 

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

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

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

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

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

länsstyrelsen kan upphäva byggnadsnämndens beslut. 

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

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

utföra åtgärder i vattenområden. 

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

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

strandskyddsbestämmelserna. Sökanden och/eller fastighetsägaren uppmanas att själv informera 

grannar och andra som kan beröras av åtgärden. 
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Beslutsmotivering 

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

förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor för 

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

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

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

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

miljöbalken.  

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

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

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

grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, anläggningar eller 

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

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

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

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

miljöbalken finns bestämmelser om fri passage för allmänheten, tomtplatsavgränsning och 

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

förenas med villkor. 

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

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

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

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

området närmast strandlinjen, 

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

tillgodoses utanför området, 

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

området, 

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

utanför området, eller 

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

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

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

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

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

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

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

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

uppföras en ny byggnad inom 100m från vattendrag.  

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

finns uppräknade i 7 kap. 18 c § miljöbalken. Sökande har som särskilt skäl angett:  

5. Platsen behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse. 

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

befintligt elnät i området ser förvaltningen som ett angeläget allmänt intresse, enligt punkt 5 ovan. 

Transformatorstationen behöver placeras i anslutning till befintlig transformatorstation och 

markägare tillåter ingen annan placering och därmed kan transformatorstationen inte placeras 

utanför strandskyddat område, placeringen är dessutom i kanten av det strandskyddade området.  

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

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

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

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

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

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

allmänheten från att beträda strandskyddsområdet. 

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 

Ansökan, 2022-03-03 & 2022-03-24 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-06-15 

Beskrivning av ärendet 

Ansökan registrerades 2022-03-03.  

Ansökan gäller strandskyddsdispens för nybyggnad av transformatorstation med en byggnadsarea 

om 4,9 m2. 

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

strandskyddat område. Den föreslagna placeringen är på en yta med högt gräs intill en befintlig väg.  
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Enligt ansökan ersätter transformatorstationen en befintlig transformatorstation. För att kunna utföra 

arbetet behöver de göra en ny infart med en grusad yta, ytan finns redovisad i ansökan. Enligt 

ansökan får det inte tillstånd av fastighetsägaren att placera transformatorstationen någon 

annanstans på fastigheten. De behöver även ta hänsyn till trafiksäkerheten vilket medför att den 

måste placeras ett visst avstånd från vägen öster om vald placering.  

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 

Sökanden, länsstyrelsen (delgivningskvitto), avdelningen för Miljö & Hälsoskydd (internpost), 

kommunstyrelsen (internpost). 
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Ärende mellan §§ nr 377-382 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). 

 


