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§ 1 

 

Byggnadsnämnden godkänner förändring av ärendelista.  

Ordförande Thure Sandén (M) anmäler att följande ärende utgår från dagens sammanträde: 

32. ALAFORS 11:13 (SNÖRMAKARENS VÄG 51) Föreläggande med vite att inkomma med 

handlingar 

36. KUNGSBACKA 4:38 - Åtgärdsföreläggande att avröja byggnad 

38. LEDET 2:21 (GROTTENSVÄGEN 22) - Rättelseföreläggande med vite att avröja mur 

39. LEDET 2:21 (GROTTENSVÄGEN 22) - Rättelseföreläggande med vite att avröja tillbyggnad 

47. ONSALA 1:14 - Rättelseföreläggande med vite att avröja kök 

 

Vidare anmäler ordföranden (M) att följande ärende tillkommer som extra ärende: 

- Byggnadsnämndens överklagande till Högsta domstolen i mål nr T 4243-21, avseende Mark- och 

miljööverdomstolens dom 2021-06-16, mål P 10512-19, avseende förhandsbesked för lokalisering 

av enbostadshus på fastigheten Kyvik 5:295. Ärendet behandlas efter ärende nr 6. Svar på 

Näringsdepartementets remiss över En säker tillgång till dricksvatten av god kvalitet (SOU 

2021:81). 

- Byggnadsnämndens överklagande till Högsta domstolen i mål nr T 4245-21, avseende Mark- och 

miljööverdomstolens dom 2021-06-16, mål P 10512-19, avseende förhandsbesked för lokalisering 

av parhus på fastigheten Kyvik 5:295. Ärendet behandlas efter ärende Överklagande till Högsta 

domstolen i mål nr T 4243-21, avseende Mark- och miljööverdomstolens dom 2021-06-16, mål P 

10512-19. 

 

Ärende nr 15. Antagande av detaljplan för bostäder och förskola inom Stockalid 1:4 m.fl. i Åsa 

ändrar plats på föredragningslista och behandlas som ärende nr. 12. 

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

ärendelistan, och finner att byggnadsnämnden bifaller det. 
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§ 2 

 

Byggnadsnämnden noterar att ingen har anmält jäv.  

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

tillkännage jäv på nämndens sammanträden.  

Ingen av nämndens ledamöter anmäler jäv. 

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

att byggnadsnämnden bifaller det. 
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§ 3 

 

Byggnadsnämnden noterar informationen till protokollet. 

Förvaltningen informerar byggnadsnämnden om följande: 

a) Översvämningsrisk i Kungsbacka                                                                                

b) Ny översiktsplan                                     

c) Förvaltningsbudget 2022                                                                                                

d) Status för ärendekön hos bygglov                                                                              

e) Information från presidieavstämning den 17 januari 2022 (Information lämnas i skriftig 

form) 

f) Covid-19 status på förvaltningen (Information lämnas i skriftig form) 

 

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

protokollet och finner att byggnadsnämnden bifaller det. 
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§ 6 

Dnr BN 2018-000430 

Byggnadsnämnden godkänner överklagandeskrift, daterat 2022-01-27, och översänder det som sitt 

svar till Högsta domstolen. 

Byggnadsnämnden har överklagat Svea hovrätt, Mark- och miljööverdomstolens dom 2021-06-16 i 

mål nr P 10512-19, avseende förhandsbesked för lokalisering av ett enbostadshus på fastigheten 

Kyvik 5:295. Nämnden har nu upprättat en kompletterande överklagandeskrift som ska inges till 

Högsta domstolen.  

Överklagande, 2022-01-27, Svea hovrätt, Mark- och miljööverdomstolen dom 2021-06-16 i mål nr 

P 10512-19 

Ordförande Thure Sandén (M) prövar om byggnadsnämnden kan godkänna den kompletterande 

överklagandeskriften, daterat 2022-01-27 och översända det som sitt svar till Högsta domstolen, och 

finner att byggnadsnämnden bifaller det. 

Förvaltningen för Bygg & Miljö-förvaltningsjurist 
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§ 7 

Dnr BN 2017-000729 

Byggnadsnämnden godkänner överklagande, daterat 2022-01-27 och översänder det som sitt svar 

till Högsta domstolen. 

Byggnadsnämnden har överklagat Svea hovrätt, Mark- och miljööverdomstolens dom 2021-06-16 i 

mål nr P 10512-19, avseende förhandsbesked för lokalisering av parhus på fastigheten Kyvik 5:295. 

Nämnden har nu upprättat en kompletterande överklagandeskrift som ska inges till Högsta 

domstolen. 

Överklagande, 2022-01-27 

Svea hovrätt, Mark- och miljööverdomstolen dom 2021-06-16 i mål nr P 10512-19 

Ordförande Thure Sandén (M) prövar om byggnadsnämnden kan godkänna den kompletterande 

överklagandeskriften, daterat 2022-01-27 och översända det som sitt svar till Högsta domstolen, och 

finner att byggnadsnämnden bifaller det. 

Förvaltningen för Bygg & Miljö-förvaltningsjurist 
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§ 8 

 

Dnr BN 2022-000007 

Byggnadsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut från ordförande Thure Sandén 

(M) på grund av brådskande ärende. 

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

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

Redovisningen innebär inte att byggnadsnämnden omprövar eller fastställer delegeringsbesluten. 

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

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

Ordföranden (M) har på byggnadsnämndens vägnar beslutat att överklaga samt begära anstånd hos 

Mark- och miljödomstolen på grund av mellankommande julledighet med att utveckla nämndens 

talan till den 10 januari 2022. Ytterligare anstånd kommer inte att begäras.  

Beslutet har fattats i enlighet med byggnadsnämndens delegeringsförteckning reviderad av 

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

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

nämndens nästa sammanträde. 

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

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

brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas.  

Sådana beslut ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde. 

Ordförandens beslut, 2021-12-20, Överklagande till Mark- och miljödomstolen 
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Ordförande Thure Sandén (M) prövar om byggnadsnämnden kan godkänna redovisningen av 

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

byggnadsnämnden bifaller det.

Bygg- och miljöförvaltningen, förvaltningsjurist 
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§ 9 

 

Dnr BN 2022-000007 

Byggnadsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut från ordförande Thure Sandén 

(M) på grund av brådskande ärende. 

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

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

Redovisningen innebär inte att byggnadsnämnden omprövar eller fastställer delegeringsbesluten. 

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

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

Ordföranden (M) har på byggnadsnämndens vägnar beslutat att överklaga hos Mark- och 

miljödomstolen Lantmäterimyndighetens beslut 2021-11-23 avseende klyvning av stamfastigheten 

Algusered 17:1 och bildande av nya styckningsfastigheter samt beslutar att förrättningen ställs in.  

Beslutet har fattats i enlighet med byggnadsnämndens delegeringsförteckning reviderad av 

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

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

nämndens nästa sammanträde. 

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

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

brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas.  

Sådana beslut ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde. 

Ordförandens beslut, 2021-12-20, Överklagande till Mark- och miljödomstolen 
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Ordförande Thure Sandén (M) prövar om byggnadsnämnden kan godkänna redovisningen av 

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

byggnadsnämnden bifaller det.

Bygg- och miljöförvaltningen, förvaltningsjurist 
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§10 

 

Byggnadsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut fattade under perioden 2021-12-

10 till 2022-01-20.  

Byggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet 

med byggnadsnämndens delegeringsordning. Dessa beslut ska redovisas till byggnadsnämnden. 

Redovisningen innebär inte att byggnadsnämnden omprövar eller fastställer delegeringsbesluten. 

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

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

Delegat Ärende 

Arbetsutskott 2021-12-22, 2022-01-13 

Förvaltningschef  

Verksamhetschef bygglov 

Enhetschef bygglov  

Förvaltningsjurist 

Stadsarkitekt 

Bygglovshandläggare 

Byggnadsinspektör 

Administratör 

Registrator  

Koordinator  

Delegeringslista 2022-01-21 med beslut från 

verksamhetssystemet ByggR, för enheten 

bygglovsavdelningen avseende bygglov, kontrollplan, 

utfärdande av startbesked och slutbevis samt utfärdande 

av slutbesked och interimistiskt slutbesked. 

 

 

Förvaltningens delegeringslista, 2022-01-21 

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

delegeringsbeslut fattade under perioden 2021-12-10 till 2022-01-20 och finner att 

byggnadsnämnden bifaller det.  
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§ 11 

 

Dnr BN 2021-000053, 2022-000082 

Byggnadsnämnden godkänner redovisningen av inkomna skrivelser under perioden 2021-12-10 till 

2022-01-20.  

Sammanfattning av ärendet 

Under perioden 2021-12-10 till 2022-01-20, har följande skrivelser inkommit till 

byggnadsnämnden:  

• Beslut och domar enligt rapport från ByggR, 2022-01-20. 

• Nämndens för Miljö & Hälsoskydd beslut, 2021-12-09, § 154 Kontrollplan för livsmedel 

och serveringstillstånd 2022-2024, MH-2021-4949 

• Nämndens för Miljö & Hälsoskydd beslut, 2021-12-09 § 156 Tillsynsplan enligt 

Miljöbalken 2022-2024, MH-2021-4880 

• Kommunstyrelsens beslut 2021-12-14, § 314 Förlängning av särskilt skäl för politiska 

möten på distans 

 

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

skrivelser till protokollet, och finner att byggnadsnämnden bifaller det. 
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§ 12 

 

Dnr BN 2018-00040 

Byggnadsnämnden godkänner granskningsutlåtandet.  

Byggnadsnämnden antar detaljplan för bostäder och förskola inom Stockalid 1:4 och 1:39 i Åsa, 

upprättad 2022-01-03. 

Ett antagande av förevarande detaljplan bedöms vara förenlig med bestämmelserna i plan- och 

bygglagen och medför god hushållning med markresurserna enligt 2 kap. 2 § PBL & 3 kap. 

miljöbalken. Detaljplanen bidrar vidare till en långsiktigt hållbar utveckling av aktuell bebyggelse 

och innebär inte en betydande miljöpåverkan. Representanter från förvaltningen för Teknik samt 

kommunledningskontorets avdelning för mark- & exploatering har under detaljplanens framtagande 

haft kontakt med representanter för Bergbobäckens dikningsföretag. Dikningsföretaget har fått ta 

del av den kapacitetsutredning som är gjord för Bergbobäcken, vari framgår att föreslagen plan inte 

påverkar maxnivåerna i bäcken. Kommunen har även redogjort för de fördröjande åtgärder som 

kommer att vidtas inom planområdet. Teknik anser att rådigheten när det gäller avledande av 

dagvatten från detaljplanområdet är säkrad i dagsläget. Därmed är de synpunkter som framlagts av 

förvaltningen för teknik i granskningen avhjälpta.   

Byggnadsnämnden gav 2019-01-10 samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta en detaljplan 

för bostäder och förskola inom fastigheterna Stockalid 1:4 och 1:39 i Åsa enligt upprättat 

planprogram som godkändes av kommunstyrelsen 2018-04-24, § 95. 

Planförslaget har varit utställt för granskning under perioden 9 - 30 mars 2021. Under 

granskningstiden inkom 20 skrivelser. Inkomna synpunkter berör bullerpåverkan på skolgården från 

väg- och spårvägstrafik samt dagvattenrelaterade frågor. Därutöver har det framkommit synpunkter 

gällande anpassning till landskapet, trafikökning samt påverkan och breddning av Ölmevallavägen. 

Fastighetsägarna till Stockalid 1:35, 1:13 och 1:29 samt Bergbobäckens dikningsföretag har lämnat 

synpunkter som inte tillgodosetts. 

Planområdet ligger i den nordöstra delen av Åsa, söder om Kläppavägen och öster om Åsa station. 

Planområdet består i huvudsak av en skogbeklädd höjdrygg. Planförslaget innebär att ca 80 bostäder 

i form av radhus, parhus, villor och flerbostadshus samt en förskola för 120 barn kan uppföras. 

Bebyggelsen grupperas längs två gator i den östra delen samt inom ett större sammanhängande 

område på höjden i den västra delen. Förskolan med erforderliga utevistelseytor placeras söder om 

Ölmevallavägen. 
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Förvaltningen har gjort en behovsbedömning för aktuell detaljplan enligt plan- och bygglagen 4 

kap. 34 § och miljöbalken 6 kap. 11 §. Vid behovsbedömningen konstaterades att ett genomförande 

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

miljökonsekvensbeskrivning inte har gjorts. 

Byggnadsnämndens arbetsutskott, 2022-01-13, § 9 

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-01-03  

Planförslag med plankarta (inklusive grundkarta upprättad 2022-01-03), illustration, 

planbeskrivning upprättad 2022-01-03  

Samrådsredogörelse 2021-01-29 

Länsstyrelsens samrådsyttrande 2019-09-25 

Granskningsutlåtande 2022-01-03           

Länsstyrelsens granskningsyttrande 2021-03-30 

Kapacitetsutredning Bergbobäcken från Sweco, 2021-03-03 

Heinrich Kaufmann (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med följande tillägg i 

beslutsmotivering: Representanter från Teknik samt Mark- & Exploatering har under detaljplanens 

framtagande haft kontakt med representanter för Bergbobäckens dikningsföretag. Företaget har fått 

ta del av den kapacitetsutredning som är gjord för Bergbobäcken vari framgår att detaljplanen inte 

påverkar maxnivåerna i bäcken. Kommunen har även redogjort för de fördröjande åtgärder som 

kommer att vidtas inom planområdet. Teknik anser också att rådigheten när det gäller avledande av 

dagvatten från planområdet nu är säkrad. Därmed är Tekniks synpunkter, vilka lämnades i 

granskningen, avhjälpta. 

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

med Heinrich Kaufmanns (C) tilläggsyrkande. Ordföranden (M) prövar förslagen och finner att 

byggnadsnämnden bifaller arbetsutskottets förslag med Heinrich Kaufmanns (C) tilläggsyrkande.  

Samhällsbyggnadskontoret-planavdelningen, sökande 
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§ 13 

 

Dnr BN 2021-00009 

Byggnadsnämnden godkänner granskningsutlåtandet. 

Byggnadsnämnden antar ändring av detaljplan Vp84 inom del av Vallda 9:5 i Vallda, upprättad 

2021-12-10. 

Byggnadsnämnden gav den 11 januari 2018 samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta 

ändring av detaljplan för bostäder inom del av Vallda 9:5. 

Planförslaget har varit utställt för granskning under tiden 9 – 30 november 2021. Under 

granskningstiden inkom 12 skrivelser. Inkomna synpunkter berör i huvudsak den 

omgivningspåverkan som exploateringen innebär. Se vidare i granskningsutlåtandet. 

Fastighetsägare 1, 2 och 3 har lämnat synpunkter som inte tillgodosetts. 

Planområdet ligger i Vallda och omfattar endast den del av fastigheten Vallda 9:5 som idag är 

kvartersmark för bostäder, enligt gällande detaljplan. Planområdet angränsar till ett område med 

fristående villor. Norr om planområdet finns Sandövägen. Planområdet utgörs av tomtmark på cirka 

5100 kvadratmeter och är bebyggt med ett enbostadshus och två komplementbyggnader. Marken 

ägs av privatpersoner.  

Syftet med ändringen är att möjliggöra för ytterligare två enbostadshus inom del av fastigheten 

Vallda 9:5 samt värna bebyggelsemiljöns kulturhistoriska värden. Genom att ändra bestämmelsen 

som idag begränsar antalet bostäder till en och ersätta den med bestämmelser om antalet 

huvudbyggnader inom planområdet och antalet lägenheter inom varje fastighet nås syftet att tillåta 

maximalt tre enbostadshus inom planområdet. 

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

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

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

särskild miljökonsekvensbeskrivning inte har gjorts. 

Byggnadsnämndens arbetsutskott, 2021-12-22, § 532 

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-12-10  

Planförslag med plankarta (inklusive grundkarta upprättad 2021-10-26), illustration, 

planbeskrivning upprättad 2021-12-10  

Granskningsutlåtande 2021-12-10 



20 (75)

 

Länsstyrelsens Granskningsyttrande 2021-11-29 

Samrådsredogörelse 2021-11-03 

Länsstyrelsens samrådsyttrande 2021-07-06 

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

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

Samhällsbyggnadskontoret - Planavdelningen 
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§ 14 

 

Dnr BN 2016-00088 

Byggnadsnämnden godkänner granskningsutlåtandet och antagandehandlingen för detaljplan för 

verksamheter inom del av Frillesås-Rya 3:77 med flera i Frillesås, upprättad 2021-12-23. 

Byggnadsnämnden överlämnar till kommunfullmäktige att anta detaljplan för verksamheter inom 

del av Frillesås-Rya 3:77 i Frillesås. 

Byggnadsnämndens arbetsutskott gav den 28 april 2017 samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att 

upprätta detaljplan för verksamheter inom del av Frillesås-Rya 3:77 m.fl.. Planprogram för området 

godkändes av kommunstyrelsen den 15 november 2016.  

Planförslaget har varit utställt för granskning under tiden 20 juli – 27 augusti 2021. Under 

granskningstiden inkom 17 skrivelser. Inkomna synpunkter berör i huvudsak dagvatten, påverkan 

på trafiknätet, påverkan på landskapsbilden och kulturmiljö, påverkan på natur, påverkan på 

angränsande hästverksamhet. Se vidare i granskningsutlåtandet.  

Fastighetsägarna till Almedal 1:23, Frillesås-Rya 4:17, Kulla 1:73 samt Frillesås-Rya 3:124 har 

lämnat synpunkter som inte tillgodosetts.  

Planområdet ligger öster om Frillesås tätort, strax väster om E6 Frillesåsmotet. Planförslaget 

innebär att verksamhetsyta om cirka 16 hektar möjliggörs. 

Gällande detaljplaner LFP35bl2, LFP38 och LFP35bl1 anger kvartersmark för industri, tillfartsväg 

för idrottsändamål respektive allmän plats park, och berör en mindre del av planområdet. 

Genomförandetiden har gått ut för samtliga. 

Länsstyrelsen gjorde, i samrådet gällande planprogrammet, bedömningen att det inte går att utesluta 

att föreslagen utbyggnad medför betydande miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning har 

därför upprättats till detaljplanen.   
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Byggnadsnämndens arbetsutskott,2022-01-13, § 5 

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-12-20 

Planförslag med plankarta (inklusive grundkarta upprättad 2021-12-07), illustration, 

planbeskrivning upprättad december 2021. 

Samrådsredogörelse 2021-05-14 

Länsstyrelsens samrådsyttrande 2021-01-11 

Granskningsutlåtande 2021-12-23           

Länsstyrelsens granskningsyttrande 2021-09-15 

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

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

Samhällsbyggnadskontoret-planavdelningen 
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§ 15 

 

Dnr BN 2021-00003 

Byggnadsnämnden godkänner samrådsredogörelsen och granskningshandlingen. 

Byggnadsnämnden uppdrar åt samhällsbyggnadskontoret att genomföra granskning av detaljplan 

för skolverksamhet och bostäder inom Kyvik 5:333 med flera i Kullavik. 

Planområdet är beläget i Kullavik cirka 500 meter öster om Kullaviks centrum. Detaljplanens syfte 

är att ge möjlighet för befintlig skolverksamhet att fortsätta bedriva sin verksamhet och samtidigt ge 

möjlighet för att området i en framtid fortsatt ska kunna omvandlas till enstaka bostadstomter, som 

nuvarande detaljplan medger. Vidare är syftet att säkerställa ett bevarande av kulturhistoriska 

värden på en äldre byggnad inom planområdet. 

Gällande detaljplan S84 reglerar användningen kvartersmark för bostäder samt allmän plats för väg 

och park. Genomförandetiden har gått ut. 

Byggnadsnämndens arbetsutskott gav den 21 maj 2021 samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att 

upprätta detaljplan för skolverksamhet och bostäder inom Kyvik 5:333 med flera i Kullavik.  

Planförslaget har varit utställt på samråd under tiden 21 september och 14 oktober 2021. Under 

samrådstiden inkom 13 skrivelser. Inkomna synpunkter berör i huvudsak utformning av 

planbestämmelser gällande bebyggelse som avses skyddas i detaljplan, utformning av ny 

bebyggelse samt riktvärden för buller. Se vidare i samrådsredogörelsen. 

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

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

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

särskild miljökonsekvensbeskrivning inte har gjorts. 

Plankartan kommer att kompletteras med ny grundkarta innan granskningen. 

Byggnadsnämndens arbetsutskott, 20212-01-13, § 6 

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-12-21 

Planförslag med plankarta (inklusive grundkarta upprättad 2022-01-03) och planbeskrivning, 

upprättad 2022-01-03 

Samrådsredogörelse, daterad 2021-12-30 

Länsstyrelsens samrådsyttrande, 2021-10-13 
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Ordförande Thure Sandén (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, arbetsutskottets 

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

Samhällsbyggnadskontoret-planavdelningen, förvaltningen för Service 
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§ 16 

 

Dnr BN 2018-00026 

Byggnadsnämnden godkänner granskningsutlåtandet. 

Byggnadsnämnden antar detaljplan för verksamheter inom del av Varla 2:198 samt del av Varla 

2:230, upprättad 2022-01-03. 

Byggnadsnämndens arbetsutskott gav den 3 oktober 2018 samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att 

upprätta förslag till detaljplan för verksamheter inom del av Varla 2:198 med flera. 

Planförslaget har varit utställt på granskning under tiden17 juni – 29 juli 2021. Under 

granskningstiden inkom 20 skrivelser. Inkomna synpunkter berör i huvudsak den 

omgivningspåverkan som exploateringen innebär i form av trafik och byggnadsvolymer. Se vidare i 

granskningsutlåtandet. 

Delar av inkomna synpunkter har inte tillgodosetts. 

Planområdet ligger i Kungsbacka och omfattar del av Varla 2:198, Varla 2:230 samt del av Varla 

1:4 som idag är igenvuxen jordbruksmark. Planområdet angränsar till E6:an i väster, ett område 

med fristående villor i öster, gårdsbebyggelse i söder och ett verksamhetsområde i norr. 

Planområdet omfattar 3,7 hektar och är i kommunens fördjupade översiktsplan utpekad som mark 

för företag och service. Marken ägs av Kungsbacka kommun samt privatpersoner. 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ett verksamhetsområde i skyltläge längs med E6:an. 

Detaljplanen syftar även att skapa ett verksamhetsområde som inte påverkar närboende negativt 

utan snarare i en positiv bemärkelse i form av utformning och gestaltning. 

kommunen har ingått i ett köp för del av planområdet och avtalet är villkorat med att detaljplanen 

antas senast den 28 februari 2022. 

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

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

genomförande av detaljplanen inte innebär betydande miljöpåverkan, varför en miljöbedömning 

med särskild miljökonsekvensbeskrivning inte har gjorts. 

Byggnadsnämndens arbetsutskott, 2022-01-13, § 7 

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-01-03 

Planförslag med plankarta, planbeskrivning och illustrationskarta, upprättad 2022-01-03 



26 (75)

 

Granskningsutlåtande, 2022-01-03 

Länsstyrelsens granskningsyttrande, 2021-09-16 

Samrådsredogörelse, 2021-06-15 

Länsstyrelsens samrådsyttrande, 2020-12-03 

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

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

Samhällsbyggnadskontoret-planavdelningen 
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§ 17 

 

Dnr BN 2021-003248, BN 2021-003260, BN 2021-003261 

Byggnadsnämnden beslutar att återremittera ärendet till bygg- och miljöförvaltningen för fortsatt 

beredning och komplettering av beslutsunderlaget.  

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

beskaffenhet kräver. Byggnadsnämnden ger därför bygg- och miljöförvaltningen i uppdrag att 

utreda frågan om cykelparkeringar samt återkomma med ett nytt förslag.  

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. 

Södercentrum 8 har en bruttoarea om 6 590 m2. Kvarteret består av 81 lägenheter i varierande 

storlekar från ett rum och kök till fyra rum och kök. Fasaderna är utförda i både liggande och 

stående träpanel. De låga husen har en sockel i stående panel som skiljer sig mot fasaden i liggande 

panel. Den höga huskroppen har trä även in på gården. 

Södercentrum 9 har en bruttoarea om totalt 8 577 m². Kvarteret består av 123 lägenheter i 

varierande storlekar från ett rum och kök till fyra rum och kök. I kvarteret finns också ett BMSS 

boende bestående av 12 lägenheter med 2 rum och kök samt tillhörande lokaler för verksamheten. 

Fasaderna utförs i gulbeige tegel. Cykelförråd på innergård har en areal om 20 m² revidering inkom 

2022-01-12.  

Södercentrum 10 har en bruttoarea om totalt 8 262 m². Kvarteret består av 140 lägenheter i 

varierande storlekar från ett rum och kök till fyra rum och kök. Cykelförråd på innergård har en 

areal om ca20 m². Revidering inkom 2022-01-12. Fasaderna är utförda i både liggande träpanel och 

släta betongelement med enkel mönsterrelief som målas vita. 

mailto:info@kungsbacka.se
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Södercentrum 8 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-01-12 

Brandsskyddsbeskrivning inkom till förvaltningen 2021-12-22 

Brandritning inkom till förvaltningen 2021-12-22 

Fasadritning öster, väster inkom till förvaltningen 2021-12-22 

Fasadritning norr, söder inkom till förvaltningen 2021-12-22 

Situationsplan inkom till förvaltningen 2021-12-22 

Planritningar plan 10 entréplan - plan 16 inkom till förvaltningen 2021-12-22 

Tekniska förvaltningens yttrande inkom till förvaltningen 2021-12-16 

Sektionsritningar inkom till förvaltningen 2021-12-07 

Parkeringsutredning inkom till förvaltningen 2021-12-07 

Tillgänglighetsutlåtande inkom till förvaltningen 2021-11-23 och 2021-12-07 

Trafikbullerutredning inkom till förvaltningen 2021-12-07 

Akustikbeskrivning inkom till förvaltningen 2021-12-07 

Dagsljusrapport inkom till förvaltningen 2021-12-07 

Nybyggnadskarta inkom till förvaltningen 2021-12-07 

Takplan inkom till förvaltningen 2021-12-07 

Lägenhetssammanställning inkom till förvaltningen 2021-12-07 

Illustration Principfasad inkom till förvaltningen 2021-12-07 

Illustrationer inkom till förvaltningen 2021-12-07 

Uppgift om material och kulör inkom till förvaltningen 2021-12-07 

Sammanställning BTA inkom till förvaltningen 2021-12-07 

Sammanställning BIA + LOA inkom till förvaltningen 2021-12-07 

Miljö & Hälsoskydds yttrande inkom till förvaltningen 2021-11-18 

Miljö & Hälsoskydds tilläggsyttrande inkom till förvaltningen 2021-11-22 

Ansökan inkom till förvaltningen 2021-10-25 

Södercentrum 9 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-01-12 
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Brandsskyddsbeskrivning inkom till förvaltningen 2021-12-22 

Brandritning inkom till förvaltningen 2021-12-22 

Fasadritning öster, väster inkom till förvaltningen 2021-12-22 

Fasadritning norr, söder inkom till förvaltningen 2021-12-22 

Situationsplan inkom till förvaltningen 2021-12-22 

Planritningar plan 10 entréplan - plan 16 inkom till förvaltningen 2021-12-22 

Tekniska förvaltningens yttrande inkom till förvaltningen 2021-12-16 

Sektionsritningar inkom till förvaltningen 2021-12-07 

Parkeringsutredning inkom till förvaltningen 2021-12-07  

Tillgänglighetsutlåtande inkom till förvaltningen 2021-11-23 och 2021-12-07 

Trafikbullerutredning inkom till förvaltningen 2021-12-07 

Akustikbeskrivning inkom till förvaltningen 2021-12-07 

Dagsljusrapport inkom till förvaltningen 2021-12-07 

Verksamhetsbeskrivning inkom till förvaltningen 2021-12-07 

Nybyggnadskarta inkom till förvaltningen 2021-12-07 

Takplan inkom till förvaltningen 2021-12-07 

Lägenhetssammanställning inkom till förvaltningen 2021-12-07 

Illustration Principfasad inkom till förvaltningen 2021-12-07 

Illustrationer inkom till förvaltningen 2021-12-07 

Uppgift om material och kulör inkom till förvaltningen 2021-12-07 

Sammanställning BTA inkom till förvaltningen 2021-12-07 

Sammanställning BIA + LOA inkom till förvaltningen 2021-12-07 

Miljö & Hälsoskydds yttrande inkom till förvaltningen 2021-11-18 

Miljö & Hälsoskydds tilläggsyttrande inkom till förvaltningen 2021-11-22 

Ansökan inkom till förvaltningen 2021-10-25 

Södercentrum 10 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-01-12 

Brandsskyddsbeskrivning inkom till förvaltningen 2021-12-22 

Brandritning inkom till förvaltningen 2021-12-22 
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Fasadritning öster, väster inkom till förvaltningen 2021-12-22 

Fasadritning norr, söder inkom till förvaltningen 2021-12-22 

Situationsplan inkom till förvaltningen 2021-12-22 

Planritningar plan 9 - 13,15 inkom till förvaltningen 2021-12-22 

Planritningar plan 14 och 16 samt takplan inkom till förvaltningen 2021-12-07 

Tekniska förvaltningens yttrande inkom till förvaltningen 2021-12-16 

Sektionsritningar inkom till förvaltningen 2021-12-07 

Parkeringsutredning inkom till förvaltningen 2021-12-07 

Tillgänglighetsutlåtande inkom till förvaltningen 2021-11-23 och 2021-12-07 

Trafikbullerutredning inkom till förvaltningen 2021-12-07 

Akustikbeskrivning inkom till förvaltningen 2021-12-07 

Dagsljusrapport inkom till förvaltningen 2021-12-07 

Nybyggnadskarta inkom till förvaltningen 2021-12-07 

Lägenhetssammanställning inkom till förvaltningen 2021-12-07 

Illustration Principfasad inkom till förvaltningen 2021-12-07 

Illustrationer inkom till förvaltningen 2021-12-07 

Uppgift om material och kulör inkom till förvaltningen 2021-12-07 

Sammanställning BTA inkom till förvaltningen 2021-12-07 

Sammanställning BIA + LOA inkom till förvaltningen 2021-12-07 

Miljö & Hälsoskydds yttrande inkom till förvaltningen 2021-11-18 

Miljö & Hälsoskydds tilläggsyttrande inkom till förvaltningen 2021-11-22 

Ansökan inkom till förvaltningen 2021-10-25 

Ansökningarna registrerades 2021-10-25. 

Ansökan för Södercentrum 8 bedömdes som komplett 2021-12-22. 

Ansökningarna för Södercentrum 9  och 10 bedömdes som kompletta 2022-01-12 

Ansökningarna gäller nybyggnad av 3 flerbostadshus Södercentrum 8 med diarienummer BN 2021–

002348, Södercentrum 9 med diarienummer 2021–003260 och Södercentrum 10 med diarienummer 

2021–003261. 
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Eirik Langjord (L) yrkar att ärendet återremitteras till förvaltningen för fortsatt beredning och 

komplettering av beslutsunderlaget, med motiveringen att förevarande ärende inte är berett i den 

omfattning som dess beskaffenhet kräver då frågan om förekomsten av cykelparkeringar behöver 

utredas närmare.  

Heinrich Kaufmann (C), Thure Sandén (M), Lars Eriksson (S) och René Sylvan (S) yrkar bifall till 

Eirik Langjords (L) återremissyrkande. 

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

respektive Eirik Langjord (L) med fleras återremissyrkande. 

Ordföranden (M) prövar Eirik Langjord (L) med fleras återremissyrkande mot att ärendet ska 

avgöras idag och finner att byggnadsnämnden beslutar att ärendet ska återremitteras. 

Bygg- och miljöförvaltningen 
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§ 18 

 

Dnr BN 2021-000523 

Byggnadsnämnden beviljar bygglov för ändrad användning med inredande av två bostäder i 

ekonomibyggnad.  

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

att beslutet vann laga kraft. 

Kontrollansvarig för åtgärden är xxxxxx. 

Avgiften för beslutet är 45 600 kronor. Av detta kostar bygglovet 21 600 kronor och byggskedet 24 

000 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. 

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.  

Åtgärden omfattas av både ändring och ombyggnation. Ytterligare avsteg från BBR:s 

nybyggnadskrav än den i beslutet godkända rumshöjden kommer inte göras.  

Enligt plan- och bygglagen 9 kap. 31 § (PBL, SFS 2010:900) ska bygglov ges för en åtgärd utanför 

ett område med detaljplan om åtgärden inte strider mot områdesbestämmelse och inte förutsätter 

planläggning. Förvaltningen bedömer att föreslagen åtgärd inte förutsätter planläggning. Byggnaden 

är befintlig och följer den struktur gällande placering som övrig bebyggelse har i landskapet och är 

lämplig utifrån platsens förutsättningar.  

Förvaltningen bedömer sammanfattningsvis att ansökan uppfyller kraven enligt PBL 9 kap 31 § 

punkt 3 då ansökan är lämplig med hänsyn till stads-och landskapsbilden, natur och-kulturvärden på 

platsen och intresset av en god helhetsverkan samt 2 kap PBL i fråga om en god hushållning av 

mark och lämplig användning. Förvaltningen finner att i detta fall finns inte några motstående 

intressen som talar mot en lokaliseringsprövning i samband med prövningen av bygglov. Förslaget 
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följer även Kungsbacka kommuns översiktsplans (ÖP06) intentioner väl. Vidare bedömer 

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

Bygglov ska därför beviljas. 

Byggnaden avviker från krav i Boverkets byggregler (BBR) gällande rumshöjd på entréplan. 

Sökande har gjort en ekonomisk redogörelse som påvisar en betydande kostnad för att ändra den 

bärande konstruktionen så att nybyggnadskrav kan uppfyllas. Förvaltningen bedömer att det finns 

skäl för avsteg från rumshöjden på 2,40 meter och att en rumshöjd på entréplan kan godkännas på 

2,35 meter enligt inlämnade bygglovshandlingar. 

Ansökan gäller ändrad användning av delar av en befintlig ekonomibyggnad med inredande av 2 

bostäder utan gemensamma funktioner. Bruttoarea som ändringen avser utgör ca 300 kvm. 

Fastigheten är belägen utanför detaljplan och området är utpekat som en serviceort i ÖP06. 

Åtgärden gällande lokalisering är inte prövad i förhandsbesked. 

Förvaltningen bedömer att föreslagen åtgärd inte förutsätter planläggning och att ansökan uppfyller 

2 kap PBL avseende en god hushållning av mark och lämplig användning. Förslaget är väl i linje 

med kommunens översiktsplan som anger att området för föreslagen åtgärd är lämplig för nya 

bostäder genom att peka ut det som en serviceort där bebyggelse önskar samlas. 

Ekonomibyggnaden som ändras har befintlig anslutning till väg och är väl samlad med övrig 

bebyggelse på fastigheten och angränsande fastigheter. 

Byggnaden avviker från krav i Boverkets byggregler (BBR) gällande rumshöjd på entréplan. 

Förvaltningen bedömer att sökande framfört godtagbara skäl för avsteg från rumshöjden på 2,40 

meter och att en rumshöjd på entréplan kan godkännas på 2,35 meter enligt inlämnade 

bygglovshandlingar. 

Byggnadsnämndens arbetsutskott, 2021-12-22, § 571 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-12-02 

Utlåtande miljö- och hälsoskydd, inkommen 2021-12-01 

Sektionsritning inkommen 2021-11-30 

Sektionsritning A-A med materialbeskrivning inkommen 2021-11-28 

VA-intyg inkommen 2021-11-28 

Fasadritning Ö, S inkommen 2021-08-24 

Fasadritning N, V inkommen 2021-08-24 

Planritning plan 1 inkommen 2021-08-24 

Planritning plan 2 inkommen 2021-08-24 

Situationsplan inkommen 2021-07-11 

Situationsplan detalj inkommen 2021-07-11 
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Ansökan, inkommen 2021-02-11 

Ansökan registrerades 2021-02-11 och bedömdes komplett 2021-03-29. Då ansökan var motstridig 

och gjorde gällande att den avsåg 2 lägenheter men ritningarna endast redovisade 1, gavs sökande 

2021-06-21 möjlighet att revidera sin ansökan och välja om den skulle avse 1 eller 2 lägenheter. 

Sökande valde att revidera sin ansökan så att den gäller 2 lägenheter och nya ritningar skickades in. 

Ärendet bedömdes därefter komplett 2021-11-30. 

Fastigheten har en areal av 72,8 ha i 5 delområden. Delområde 1, som ansökan avser, är bebyggt 

med ett bostadshus och ekonomibyggnader samlade i södra delen av fastigheten.  

Ansökan gäller ändrad användning av delar av en ekonomibyggnad med inredande av 2 bostäder 

utan gemensamma funktioner. Bruttoarea som ändringen avser utgör ca 300 kvm. 

Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. 

Om den som avser att vidta en bygglovspliktig åtgärd begär det, ska byggnadsnämnden ge ett 

förhandsbesked i fråga om åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen (9 kap 17 § PBL). Sökande 

har valt att inte få prövad åtgärden i ett förhandsbesked. Byggnadsnämnden har därför även att i 

ärendet om bygglov pröva om platsen är lämplig för nya bostäder. 

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

ansökningar om att bygga på ny plats utanför detaljplan. 

Översiktsplanen täcker hela kommunen och talar om hur kommunen avses att utvecklas, vilka 

områden som avses att bebyggas, var det behövs nya vägar och cykelbanor och vilka områden som 

avses att sparas för rekreation. Översiktsplanen har en viktig roll som måldokument och vägvisare 

mot en mer hållbar framtid och är ett verktyg för att sätta bebyggelseutvecklingen och enskilda 

beslut om den fysiska miljön i ett större perspektiv. 

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

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

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

ärende bör beaktas och vilken vikt dessa bör ges. 

Området som ansökan avser utgör en så kallad serviceort. Kommunen vill verka för en bättre balans 

mellan den expansiva västra sidan och den modest växande östra delen. Den spridda bebyggelsen 

gör det svårare att etablera olika servicefunktioner och erbjuda kollektivtrafik. Vinsterna med att 

medvetet verka för serviceorternas utveckling ligger både på det samhällsekonomiska och 

ekologiska planet.  
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Genom att koncentrera ny bebyggelse kring serviceorter minskar trafikarbetet. Serviceorterna är 

strategiskt utvalda platser för att samla bebyggelsen i öster så att utveckling av service och 

kollektivtrafik kan ske. Kommunen vill av dessa skäl verka för att underlätta nybyggande i och 

kring serviceorterna. 

Förvaltningen bedömer att ansökan uppfyller 2 kap PBL avseende en god hushållning av mark och 

lämplig användning. Förslaget är väl i linje med kommunens översiktsplan som anger att området 

för föreslagen åtgärd är lämplig för nya bostäder genom att peka ut det som en serviceort där 

bebyggelse önskar samlas. Ekonomibyggnaden som ändras har befintlig anslutning till väg och är 

väl samlad med övrig bebyggelse på fastigheten och angränsande fastigheter. 

Remisser har skickats till Miljö- & hälsoskydd, Räddningstjänsten och förvaltningen för Teknik. 

Räddningstjänsten har inga synpunkter på åtgärden avseende räddningsinsats.  

Förvaltningen för Teknik anser att VA kan ansluts via Förlanda VA-förening om denna anser att 

kapaciteten är tillräcklig.  

Miljö- & hälsoskydd yttrar följande:  

På gården intill finns en hästverksamhet med plats för 28 hästar. Gödsel lagras på två gödselplattor, 

den större gödselplattan ca 45 meter från de planerade bostäderna och den andra 160 meter ifrån. 

Hagar och rasthagar ligger ca 30 meter ifrån planerade bostäder.  

Enligt Kungsbacka hästpolicy bör det vara minst 100 meter mellan gödselhantering på en gård med 

färre än 30 hästar och bostäder. Det bör vara minst 50 meter till område där hästar vistas.  

Den större gödselplattan ligger bakom en byggnad sett från de planerade bostäderna vilket gör att 

risken för störning är mindre. Fastigheten ligger dessutom i lantlig miljö.  

Miljö & Hälsoskydd har därför inga invändningar mot den planerade ombyggnaden. 

Förlanda Avloppsförening har 2021-11-19 lämnat intyg på att anslutning till VA och bredband är 

möjlig för 2 nya lägenheter. 

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

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

Sökande (A-post) 

Skatteverket (A-post) 

Post- och Inrikes Tidningar 
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§ 19 

 

Dnr BN 2021-003265 

Byggnadsnämnden beviljar rivningslov för rivning av komplementbyggnad.  

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

att beslutet vann laga kraft. 

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

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

Avgiften för beslutet är 6 600 kronor. Av detta kostar rivningslovet 3 600 kronor och byggskedet  

3 000 kronor.  

Avgiften är uträknad efter Taxa för Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 

Kommunfullmäktige 2020-09-08 § 97. 

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

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

Post- och Inrikes Tidningar.  

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

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

överklagas. 

Beslutet kommer även att skickas till berörda sakägare.  

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

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

miljömässiga eller konstnärliga värde. 

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

genomföra på den aktuella platsen. Byggnaden är inte skyddad i gällande detaljplan och det är inte 

uppmärksammat i planbestämmelserna att byggnaden skulle utgöra en särskilt värdefull byggnad. 

På fastigheten och grannfastigheten, Fisken 7, är bostadshusen skyddade i detaljplanen och dessa 

byggnader är även utpekade som särskilt värdefulla. Komplementbyggnaden som sökande önskar 

riva omnämns inte i värderingen av bostadshusen. Komplementbyggnaden har av 

kommunantikvarien pekats ut som en byggnad med ett kulturhistoriskt värde. Även om byggnaden 

bedöms ha ett kulturhistoriskt värde så bedöms de kulturhistoriska kvaliteterna inte vara tillräckligt 

höga för att neka rivning av byggnaden. Rivningslov ska därmed beviljas. Det enskilda intresset att 
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riva byggnaden bedöms i detta fall vara större än det allmänna intresset av att byggnaden bevaras. 

Byggnaden måste rivas för att ny fastighetsindelning skall kunna utföras.  

Byggnadsnämndens arbetsutskott, 2021-12-22, § 572 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-12-10 

Beslut om att förlänga handläggningstiden, 2021-12-09 

Yttrande, 2021-12-06 

Remissvar 2021-11-26 

Kontrollplan rivning, 2021-11-05 

Karta, 2021-11-05 

Bilder, 2021-10-27 

Ansökan, 2021-10-27 

Ansökan registrerades 2021-10-27. 

Ansökan avser rivning av en komplementbyggnad på Fisken 4. Byggnaden har en uppskattad 

byggnadsarea om 46 m2. Sökande beskriver i ansökningsblanketten att fastighetsindelningen 

kommer ändras för Fisken 4, 5 och 7. Komplementbyggnaden (verkstaden) måste rivas då den nya 

fastighetsgränsen annars kommer gå rakt igenom byggnaden vilket kommer utgöra ett hinder för 

framtida byggnationer av fastigheterna. 

Ansökan var komplett 2021-11-05. 

Handläggningstiden förlängdes med 10 veckor 2021-12-09. 

Fastigheten ligger inom detaljplan KP134 vars syfte är att möjliggöra byggnader för bostäder och 

handel. I detaljplanen regleras bland annat vilken mark som får bebyggas. Komplementbyggnaden 

som sökande önskar riva är placerad på prickad mark som inte får bebyggas. 

Byggnadsnämndens arbetsutskott gav 2021-04-22, § 138, Samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att 

ändra detaljplanen för Fisken 4, 5 och 7. Syftet med ändringen är att upphäva gällande 

bestämmelser om fastighetsindelning för att möjliggöra en mer rationell fastighetsbildning. 

Fastighetsindelningen för Fisken 4, Fisken 5 och Fisken 7 upphävs 2021-08-06. 

Fastigheten ligger inom ett område som omfattas av kulturmiljöprogram.  

På Fisken 4 och Fisken 7 finns två bostadshus som har bedömts ha ett särskilt kulturhistoriskt värde, 

klass B. Värderingen utförd av enskild inventerare direkt i fält, på mandat av värderingsgrupp 

bestående av Länsstyrelsen i Halland, Kulturmiljö Halland och berörd kommun. Av inventeringen 



39 (75)

 

framgår inte att komplementbyggnaden bedöms vara särskilt värdefull. Bostadshusen är skyddade i 

detaljplanen, men inte komplementbyggnaden. Det ena bostadshuset Q-märkt, och det andra 

bostadshuset är q-märkt.  

Kommunantikvarie har fått möjligheter att lämna synpunkter gällande ansökan. 

Kommunantikvariens yttrande daterat 2021-11-25 följer nedan: 

”Fisken 4 och 5 är B-klassade i en inventering över kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. 

Fastigheterna ingår även i Kungsbackas kulturmiljöprogram och gränsar till ett riksintresse för 

kulturmiljövården. Till fastigheterna hör ett bostadshus och tillhörande chaufförsbostad uppförda 

runt 1915 samt en ekonomibyggnad /verkstad. Enligt äldre kartor går det att tidsbegränsa 

uppförandet av verkstadsbyggnaden till spannet 1915-1928, alltså är den idag omkring 100 år 

gammal. I den utredning som Kungsbacka kommun beställde 2017, Kungsbacka innerstad 

Förtydligande av riksintresse, beskrivs stadens karaktär bland annat så här: 

”Från att varit en homogen trästad i seklets början återstår idag ett mindre antal, 

små koncentrationer av sammanhållna miljöer med ett genuint trähusbestånd, typiskt 

för en liten, västsvensk trästad.” 

Utredningen koncentrerades till området kring riksintresset men omfattade även delarna utanför 

eftersom det bedömdes ha påverkan även för riksintressets miljö. 

”Värdebärande egenskaper och karaktärsdrag: Den måttliga skalan som än idag 

präglar innerstaden skapar sammantaget en tydlig karaktär av småstad med låg 

huvudsakligen småskalig trähusbebyggelse. Denna karaktär är av central betydelse för 

förståelsen av Kungsbackas historia och utgör ett tydligt uttryck för riksintresset.” 

Utredningen avråder bestämt fler rivningar av gårdsbyggnader: 

”Under årens lopp har flera äldre ekonomibyggnader rivits och därmed har strukturen 

med kringbyggda gårdar succesivt luckrats upp, förändrats och nästan helt försvunnit 

fram till idag. De få bevarade exempel på handels- och hantverksgårdar, med äldre 

gårdshus, som fortfarande finns kvar utgör därför centrala uttryck för riksintresset för 

kulturmiljövården där kringbyggda gårdar med ekonomibyggnader särskilt pekas ut. 

De är av stor betydelse för förståelsen av Kungsbackas historia och tidigare funktion 

som en agrar köpstad. Dessutom är de av avgörande del av innerstadens karaktär som 

starkt bidrar till dess prägel av småstad…” 

Verkstadsbyggnaden har trots vissa om- och tillbyggnader ett högt kulturhistoriskt värde. 

Byggnadstypen - som var mycket vanlig i gamla tidens handels- och hantverksstaden Kungsbacka 

är idag i stort sett helt borta ur stadsbilden. För att inte förlora mer av det som en gång karaktäriserat 

Kungsbackas innerstad och dess historia så föreslår Kultur & Fritid att förslaget till rivning avslås.” 
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Sökande inkommer med ett bemötande på remissvaret 2021-12-06. Sökande inleder sitt yttrande 

med att i den rapport som citeras av remissinstansen ”Kungsbacka innerstad Förtydligande av 

riksintresse” sida 3, och återkommande på sida 9, framgår att Fisken 4, 5, 7 inte ingår i det 

avgränsade område som utgör riksintresset. Vidare förklarar sökande att komplementbyggnaden, 

”Ekonomibyggnad/verkstad”, till största del är oisolerad, har trampat jordgolv och har använts som 

förråd åt till exempel gräsklippare och andra trädgårdsredskap. Byggnaden har under alla tider helt 

uteslutande använts för förvaring och ska jämställas med ett garage eller förråd som endast brukats 

av de boende i ”boningshuset”. 

Sökande bemöter remissinstansens yttrande att “De få bevarade exempel på handels- och 

hantverksgårdar, med äldre gårdshus, som fortfarande finns kvar utgör därför centrala uttryck för 

riksintresset…” med att denna skrivning inte gäller Fisken 4, 5, 7 som historiskt haft en helt annan 

användning än den som påstås av remissinstansen. Fastigheterna och byggnaderna har sedan 

uppförandet uteslutande utgjort privatbostad. Det enda undantag som finns till användningen som 

privatbostad är enligt sökande att ”chaufförsbostaden” har uthyrts av fastighetsägaren under de 

senaste åren. Sökande önskar även lyfta att det i ”chaufförsbostaden” har bedrivits tex hundfrisör, 

inredningsbutik, tatueringsstudio och nu leksaksaffär.  

Byggnaden har aldrig använts som hantverksverkstad eller för handel. Byggnaden har heller aldrig 

använts av några andra än de boende i ”boningshuset” vilka använt byggnaden för privata ändamål. 

Gården och byggnaden kan därför varken klassificeras som en handelsgård eller en hantverksgård. 

Eftersom fastigheterna historiskt aldrig utgjort något annat än privatbostad så förstår sökande inte 

kopplingen till riksintresset och anser att kopplingen är ogrundad. Byggnaden må vara gammal 

skriver sökande i sitt yttrande, men är inte på något vis fint byggd såsom jämförelsevis 

“chaufförsbostaden” eller ”boningshuset”. Byggnaden uppvisar ingen snickarglädje eller liknande. 

Dessutom påpekade lantmätaren att byggnaden står på prickad mark, d.v.s. den bör rivas bara av 

detta skäl. 

Sökande bemöter remissinstansens yttrande att “under årens lopp har flera äldre 

ekonomibyggnader rivits och därmed har strukturen med kringbyggda gårdar succesivt luckrats 

upp och att de äldre gårdshus som finns kvar därför är av särskilt riksintresse” med att det 

exempelvis finns sakliga skäl för att inte riva ”boningshuset” är helt klart, huset är unikt. Däremot 

finns inga sådana sakliga skäl eller några andra skäl för att neka rivning av byggnaden. För att 

upprätthålla likabehandling när andra fastighetsägare fått tillstyrkt att riva liknande byggnader så 

vill sökande också riva komplementbyggnaden. 

Avslutningsvis informerar sökande att för att ha råd att bo kvar i ”boningshuset” måste sökande få 

möjlighet att sälja “chaufförsbostaden” och tomten med byggrätt. ”Chaufförsbostaden” står just nu 

på två fastigheter. Fastigheten måste styckas om och det har tagit sökande, drygt två år att driva 

denna fråga. Lantmäteriet har i samarbete med bygglovsavdelningen på Kungsbacka kommun 

anvisat att byggnaden måste rivas för att ny fastighetsindelning skall kunna exekveras.  
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Om åtgärden avviker mot detaljplan, eller ska utföras utanför detaljplan ska berörda 

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

kap. 25 § (PBL, SFS 2010:900). 

Åtgärden är planenlig, därför har inga grannar hörts. 

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

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

Sökande, Skatteverket (A-post), Post- och Inrikes Tidningar 

  



42 (75)

 

§ 20 

 

Dnr BN 2021-002165 

Byggnadsnämnden beviljar bygglov för nybyggnad av lager- och kontorsbyggnad samt rivning av 

befintlig byggnad.  

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 +4,1. 

Kontrollansvarig för åtgärden är xxxxxx. 

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

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

belopp.  

Avgiften är uträknad efter Taxa för Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 

Kommunfullmäktige 2020-09-08 § 97. 

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

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

Post- och Inrikes Tidningar.  

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

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

överklagas. 

Beslutet kommer även att skickas till berörda sakägare.  

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

område med detaljplan, om åtgärden stämmer med detaljplanen. 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 användning samt ett 6 kvm 

skärmtak som är placerat på mark som inte får bebyggas. Förvaltningen bedömer att föreslagen 

åtgärd inte kommer att vara störande för omgivningen eller närboende med hänsyn till sundhet, 

brandsäkerhet och trevnad. 
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Förslaget bedöms, med hänsyn till verksamhetens art och begränsade påverkan på omgivningen, 

utgöra en sådan liten avvikelse som avses i 9 kap 31 b § och som är förenlig med detaljplanens syfte 

vad det gäller avvikelsen från användningen. Skärmtaket som motsvarar 0,6 % av byggnadsarean 

bedöms också utgöra en liten avvikelse. Den sammantagna bedömningen av de två avvikelserna är 

att den är liten och förenlig med detaljplanens syfte. 

Förvaltningen bedömer att ansökan uppfyller kraven enligt PBL 9 kap. 30 § punkt 4 då 

byggnaderna är lämpligt utformade och placerade med hänsyn till stads- och landskapsbilden, 

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

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

Bygglov ska därför beviljas. 

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

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

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

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

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

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

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

stöd för överklagan ska dessa bifogas.  

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

Ansökan gäller nybyggnad av en lager- och kontorsbyggnad samt rivning av befintlig byggnad 

inom detaljplan avsedd för industri med icke störande verksamhet. Då lagerdelen upptar mindre 

bruksarea än kontor/showroom bedöms detta vara en avvikelse gällande användningen. Även ett 

skärmtak om 6 kvm (0,6% av byggnadsarean) utgör en avvikelse genom placering på mark som inte 

får bebyggas.  

Förvaltningen bedömer att föreslagen åtgärd inte kommer att vara störande för omgivningen eller 

närboende med hänsyn till sundhet, brandsäkerhet och trevnad. Verksamheten kommer inte heller 

att generera en störande mängd trafik då antalet besökare är begränsat. 

Förslaget passar väl in bland de verksamheter som redan bedrivs inom planområdet och bedöms 

uppfylla både omgivningskrav och anpassningskrav enligt 2 kap 6 § PBL. Förslaget bedöms med 

hänsyn till verksamhetens art och begränsade påverkan på omgivningen utgöra en sådan liten 

avvikelse som avses i 9 kap 31 b § och som är förenlig med detaljplanens syfte. Skärmtaket bedöms 

också utgöra en liten avvikelse. Den sammantagna bedömningen av de två avvikelserna är att den är 

liten och förenlig med detaljplanens syfte. 
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Byggnadsnämndens arbetsutskott, 2022-01-13, § 17 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-12-23 

Verksamhetsbeskrivning, 2021-11-24 

Sektionsritning, 2021-09-03 

Fasadritning, 2021-09-03 

Planritning vån 1, 2021-09-03 

Planritning vån 2, 2021-09-03 

Planritning vån 3, 2021-09-03 

Situationsplan, 2021-09-03 

Nybyggnadskarta, 2021-09-03 

Tillgänglighetsbeskrivning, 2021-09-03 

Ansökan, 2021-07-09 

Ansökan registrerades 2021-07-09 och bedömdes komplett 2021-09-22. Handläggningstiden har 

förlängts med 10 veckor för ytterligare utredning av avvikelsen. 

Ansökan gäller nybyggnad av en lager- och kontorsbyggnad med en byggnadsarea om 1005 kvm, 

varav 103 kvm är öppenarea under skärmtak. Byggnadens bruksarea är 1492 kvm, varav lagerdelen 

utgörs av 411 kvm och kontor/showroom utgörs av 660 kvm. Övrig bruksarea är uppdelad på 

kapprum, personalutrymmen, WC och driftsutrymmen. Av öppenarean nyttjas 97 kvm till 

lagerverksamheten. 

Byggnaden ersätter en befintlig kontorsbyggnad som rivs. I ansökan ingår också planering av 

marken runt byggnaderna. Den nya marknivån finns redovisad på 

fasadritningen/markplaneringsritningen. 

Planförutsättningar 

Fastigheten som ska bebyggas ligger inom detaljplan T19 vars syfte är att möjliggöra byggnader för 

industriändamål. I detaljplanen regleras bland annat högsta byggnadshöjden till 10,0 meter och att 

verksamheten inte ska vålla olägenhet för närboende med hänsyn till sundhet, brandsäkerhet och 

trevnad. Punktprickad mark får inte bebyggas. 

I detaljplanen, som är från 1975, regleras inte byggnaders avstånd till fastighetsgräns. Enligt plan- 

och bygglagens (PBL, SFS 2010:900) övergångsbestämmelser gäller då 39 § byggnadsstadgan. 

Enligt denna bestämmelse får inte en byggnad placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter. Nämnden 

får medge undantag från denna bestämmelse om det finns särskilda skäl. Ett undantag måste ske 

utan att det påverkar grannar eller att ett lämpligt bebyggande av området försvåras. 
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Det får inte heller utgöra fara för sundhet, brandsäkerhet eller trafiksäkerhet. Uppfylls kraven på 

särskilda skäl är placeringen att betrakta som planenlig.  

Avvikelse från detaljplan  

Ansökan avviker från gällande detaljplan då  

- fördelningen kontor/lager inte stämmer med användningsbestämmelsen J, industri då 

kontorsdelen upptar en större area än lagerdelen 

- en mindre del av huvudbyggnaden, närmare bestämt 6 kvm av ett skärmtak motsvarande 0,6 

procent av byggnadsarean, är placerad på mark som enligt detaljplan inte får bebyggas 

 

Bedömning av avvikelse 

I detaljplan T19 preciseras inte närmare i planbeskrivningen vad industriändamålet ska innebära för 

området annat än att verksamheterna inte får vara störande för närboende. Det får anses vara 

begränsning av störningar som är av vikt vid prövningen av verksamheter. 

Till industriändamål hör normalt produktion, lagring och annan hantering av varor. Vidare inräknas 

de kontor och personalutrymmen som behövs för industriverksamheten. Kontorsdelen bör uppta 

mindre än hälften av den byggda bruksarean inom en fastighet.  

Området inom detaljplan T19 är bebyggt med varierande verksamheter som bl. a innefattar 

försäljning, kontor, lagerhantering och distribution.  

På aktuell fastighet finns idag en kontorsbyggnad som avses att rivas. Den nya byggnaden ska 

nyttjas som kontor, lager, monterings- och paketeringsyta och eventuellt showroom. Totalt 25 

personer beräknas arbeta i lokalen och verksamheten har en besöksfrekvens på 4-6 besökare per 

dag. Några gånger per år kan visningar av t. ex nya produkter ske då ca 40-50 personer besöker 

byggnaden.  

Lagerdelen upptar mindre bruksarea än kontor/showroom. Detta bedöms utgöra en avvikelse mot 

användningsbestämmelsen J. Även ett skärmtak på 6 kvm utgör en avvikelse genom placering på 

mark som inte får bebyggas. 

Är avvikelsen liten och förenlig med detaljplanen? 

En avvikelse får inte leda till betydande olägenheter för omgivningen eller att andras rättigheter 

begränsas. Bedömning behöver göras kring åtgärdens syfte, karaktär och omfattning liksom 

inverkan på omgivningen, och då i förhållande till både pågående och planerad verksamhet. 

Förvaltningen bedömer att föreslagen åtgärd inte kommer att vara störande för omgivningen eller 

närboende med hänsyn till sundhet, brandsäkerhet och trevnad. Verksamheten kommer inte heller 

att generera en störande mängd trafik då antalet besökare är begränsat. 

Förslaget passar väl in bland de verksamheter som redan bedrivs inom planområdet och bedöms 

uppfylla både omgivningskrav och anpassningskrav enligt 2 kap 6 § PBL. Förslaget bedöms med 

hänsyn till verksamhetens art och begränsade påverkan på omgivningen utgöra en sådan liten 

avvikelse som avses i 9 kap 31 b § och som är förenlig med detaljplanens syfte. Skärmtaket som 
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motsvarar 0,6 % av byggnadsarean bedöms också utgöra en liten avvikelse. Den sammantagna 

bedömningen av de två avvikelserna är att den är liten och förenlig med detaljplanens syfte. 

Beräkning av byggnadshöjd 

Byggnadshöjden har beräknats genom att först bestämma om byggnaden ska ses som sammansatt 

eller inte. Därefter har den beräkningsgrundande fasaden, samt det dominerande fasadplanet 

bestämts, och till sist har det konstaterats varifrån höjden ska mätas.  

För byggnader med en traditionell rektangulär planutformning – två långsidor och två gavlar – ska 

huvudregeln enligt Boverkets allmänna råd tillämpas vid fastställande av beräkningsgrundande 

fasad (se MÖD:s avgörande i mål nummer 8739-15). Gavlarna ska inte påverka höjdmåttet. Den av 

långsidorna som bedöms ha störst allmänpåverkan ska väljas som beräkningsgrundande. 

Förvaltningen anser att nordvästra fasaden mot Arendalsvägen är den beräkningsgrundande fasaden 

med störst allmän påverkan.   

Avståndet från det dominerande fasadplanet till allmän plats är mer än sex m. Byggnadshöjden 

beräknas därför utifrån medelmarknivån invid fasad. Utifrån angivna förhållanden mäts 

byggnadshöjden till 10,0 meter. 

Avlopp 

Fastigheten ansluts till kommunalt avlopp. 

Kommunicering 

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

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

kap. 25 § (PBL, SFS 2010:900). 

Berörda sakägare har fått tillfälle att yttra sig. Ingen erinran har inkommit. 

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

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

Sökande, Skatteverket (A-post), Post- och Inrikes Tidningar 
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§ 21 

 

Dnr BN 2021-003263 

Byggnadsnämnden beviljar strandskyddsdispens för anläggande av plank. 

Den yta som får tas i anspråk är begränsad till plankets yta på marken.  

• Sökande, entreprenörer eller andra som utför åtgärderna ska informeras om villkor som är 

förenade med dispensen och övriga försiktighetsmått som krävs. 

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

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

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

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

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

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

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

länsstyrelsen kan upphäva byggnadsnämndens beslut. 

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

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

Prövningen av strandskyddsdispens görs endast mot allmänna intressen i 

strandskyddsbestämmelserna. Sökanden och/eller fastighetsägaren uppmanas att själv informera 

grannar och andra som kan beröras av åtgärden. 

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

förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor för 

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

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

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

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

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

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

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

grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, anläggningar eller 

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

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

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

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

miljöbalken finns bestämmelser om fri passage för allmänheten, tomtplatsavgränsning och 

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

förenas med villkor. 

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

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

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

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

området närmast strandlinjen, 

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

tillgodoses utanför området, 

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

området, 

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

utanför området, eller 

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

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). 

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

uppföras plank inom 100 m från vattendrag.  

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

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

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

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

strandskyddsbestämmelserna enligt MB 7 kap. 18 c § punkt 1, eftersom planken uppförs på en plats som 

ligger på redan ianspråktagen tomtmark. Den planerade åtgärden bedöms inte minska allmänhetens tillgång 

till strandområden och inte heller påverka växt- och djurlivet på ett oacceptabelt sätt.  

Byggnadsnämndens arbetsutskott, 2021-12-22, § 573 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-12-10 

Remissvar, 2021-11-23 

Fasad-, plan- och sektionsritning plank, 2021-11-04 

Situationsplan, 2021-11-04 

Fotografier, 2021-11-04 

Ansökan, 2021-10-27 

Ansökan registrerades 2021-10-27.  

Ansökan gäller strandskyddsdispens för uppförande av två plank i den nordöstra delen av 

fastigheten. Det ena planket har en längd om 4,82 m och en höjd om 1,66 m. Det andra planket har 

en längd om 7,7 m och en höjd om 1,75 m. Planken har en tät konstruktion med stående ribbor. 

Placeringen av planken är inom strandskyddet, ca 50-70 m från Kungsbackafjorden (havet). 

På fastigheten finns ett enbostadshus samt en komplementbyggnad. Planken som dispensen avser är 

redan uppförda.  

Förvaltningen har besiktigat den aktuella platsen 2020-06-25. Marken där planken är placerade 

består av grusad yta och gräsmatta. 

Förvaltningen har 2021-11-12 skickat ansökan om strandskyddsdispens på remiss till Miljö och 

hälsoskydd. I remissvaret från Miljö och hälsoskydd daterat 2021-11-23 framgår att Miljö och 

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

nedanstående villkor:  

• Sökande, entreprenörer eller andra som utför åtgärderna ska informeras om villkor som är 

förenade med dispensen och övriga försiktighetsmått som krävs inom strandskyddat område. 

Miljö och hälsoskydd bedömer att särskilda skäl föreligger då planken uppförs på en plats som 

ligger på redan ianspråktagen tomtmark. Det finns på den aktuella platsen inga naturvärden eller 

andra särskilda intressen noterade som kan påverkas av den planerade åtgärden.  
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Ordförande Thure Sandén (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, arbetsutskottets 

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

Sökande, Länsstyrelsen (delgivningskvitto) 

Avdelningen för Miljö & Hälsoskydd, kommunstyrelsen (internpost) 
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§ 22 

 

Dnr BN 2021-000037 

Byggnadsnämnden beviljar inte strandskyddsdispens för nybyggnad av två enbostadshus, två 

komplementbyggnader samt markåtgärder. 

Lagstiftning 

Förvaltningen anser att åtgärden omfattas av förbuden inom strandskyddat område. Av 7 kap 15 § 

miljöbalken (MB) framgår: 

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. 

Huvudregeln är att nya byggnader inte får uppföras inom strandskyddat område (7 kap. 15 § MB). 

Strandskyddsdispens får endast ges om det föreligger särskilda skäl. Dessa finns uppräknade i 7 

kap. 18 c § MB. Sökande har som särskilt skäl angett: 

Punkt 1. Platsen är redan ianspråktagen  

Dispensregeln ska tillämpas mycket restriktivt och dispens får meddelas endast om det är förenligt 

med strandskyddets syften. Vid en ändring av bestämmelserna om strandskyddsdispens 2009 

betonades att de särskilda skäl som anges i miljöbalken är uttömmande. Exempel på omständigheter 

som enligt förarbetena i sig inte bör anses utgöra skäl för dispens är att området saknar särskilda 

värden för strandskyddets syften, att endast en liten del av strandskyddsområdet tas i anspråk eller 

att området sällan eller aldrig utnyttjas av besökare. Inte heller förhållandet att terrängen är oländig 

och svårtillgänglig eller att åtgärden genomförs i närheten av befintlig bebyggelse bör i sig kunna 

betraktas som skäl för dispens.  

Enligt förarbetena betonas att det i praxis tillämpade skälet att det finns en lucktomt bör tillämpas 

med stor restriktivitet i områden med högt bebyggelsetryck eller hög grad av bebyggelsepåverkan 

längs stränderna (prop. 2008/09:119 s.105) 
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Vid dispensprövningen ska hänsyn tas även till enskilda intressen; en inskränkning i en enskilds rätt 

att använda mark eller vatten får inte gå längre än som krävs för att syftet med strandskyddet ska 

tillgodoses (7 kap. 25 § miljöbalken). Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för 

allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet. 

Ansökan registrerades 2021-01-01 och gäller strandskyddsdispens för nybyggnad av två 1,5-plans 

enbostadshus med en byggnadsarea om ca 195 kvm vardera, två komplementbyggnader om ca 30 

kvm vardera samt sprängning, höjning av marknivå och ändrad infart. Föreslagna placeringar av 

huvudbyggnader är belägna ca 45 m från befintligt bostadshus på fastigheten. Huvudbyggnaderna 

utgör inga ersättningsbyggnader utan innebär nylokalisering av bostadshus.  

Fastigheten är på 8775 kvm i två intilliggande delområden som är belägna inom utvidgat 

strandskydd 300 meter för Kattegatt, Krokaviken. Delområde 1 där byggnation föreslås innefattar 

ett befintligt bostadshus ungefär mitt på fastigheten med komplementbyggnader inom en radie av 

20 meter. I öster finns en plantering av fruktträd där gräset av tradition har hållits klippt. Mot gata i 

öster finns en häck som också viker av utmed tomtgräns i norr i ca 60 m. I sydväst gränsar 

fastigheten till ett skogsparti som går över i delområde 2 på Skörvalla 1:165. I södra 

fastighetsgränsen finns en blandning av buskar, träd, staket och gärdesgård. 

På fastigheten lämnades negativt förhandsbesked för två enbostadshus med tillhörande 

komplementbyggnader 2021-09-16 (BNAU § 396). Sökande hade bl. a angett att det aktuella 

området utgjorde en så kallad lucktomt. Den sammantagna bedömningen av Byggnadsnämndens 

arbetsutskott är att den föreslagna placeringen av två nya enbostadshus är olämplig med hänsyn till 

att fastigheten inte utgör en lucktomt, en prejudicerande effekt förväntas då flera fastighetsägare i 

området har liknande förutsättningar att stycka av bebyggda fastigheter, bebyggelsetrycket är högt 

och nylokalisering av bostäder bör föregås av detaljplanering samt att åtgärden strider mot 

översiktsplanen. 

Byggnadsnämndens arbetsutskott har i ansökan om förhandsbesked 2021-09-16 prövat om det finns 

förutsättningar för byggnation av två bostadshus på fastigheten och funnit skäl att detta inte är 

lämpligt. Förhandsbeskedet avslogs. Då den sökta åtgärden enligt ansökan om dispens från 

strandskyddet gäller nybyggnation av två bostadshus och förutsätter att förhandsbesked och 

bygglov lämnas för att kunna nyttja dispensen, bedöms det därför inte finnas förutsättningar att 

lämna en sådan dispens från strandskyddet (jämför med MÖD P 7395-19 samt MÖD P 179-15). 

Att platsen i sig skulle kunna komma att bedömas vara ianspråktagen på ett sätt som gör att det 

saknar betydelse för strandskyddets syften föranleder ingen annan bedömning. 

Vid en samlad avvägning mellan allmänna och enskilda intressen gällande dispens för två 

enbostadshus kan den enskildes intressen inte sägas bli inskränkta genom beslutet. 
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Byggnadsnämndens arbetsutskott, 2021-12-22, § 574 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-12-07 

Fasadritningar, 2021-04-22 

Situationsplan, 2021-04-22 

Planritning, 2021-01-20 

Signerad ansökan, 2021-01-20 

Bilaga 1, 2021-01-01 

Bilaga 2, 2021-01-01 

Bilaga 3, 2021-01-01 

Ansökan gäller strandskyddsdispens för nybyggnad av två 1,5-plans enbostadshus med en 

byggnadsarea om ca 195 kvm vardera, två komplementbyggnader om ca 30 kvm vardera samt 

sprängning, höjning av marknivå och ändrad infart. Huvudbyggnaderna utgör inga 

ersättningsbyggnader utan innebär nylokalisering av bostadshus.  

På fastigheten lämnades negativt förhandsbesked för två enbostadshus med tillhörande 

komplementbyggnader 2021-09-16 (BNAU § 396). 

Då den sökta åtgärden enligt ansökan om dispens från strandskyddet gäller nybyggnation av två 

bostadshus och förutsätter att förhandsbesked och bygglov lämnas för att kunna nyttja dispensen, 

bedöms det därför inte finnas förutsättningar att lämna en sådan dispens från strandskyddet (jämför 

med MÖD P 7395-19 samt MÖD P 179-15). 

Förvaltningen underrättade den sökande 2021-11-16 om att ansökan om strandskyddsdispens inte 

kommer att beviljas.  

Sökande har lämnat synpunkter i en skrivelse 2021-11-25, se bilaga. 

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

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

Sökande (delges) 
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§ 23 

 

Dnr BN 2021-003349 

Byggnadsnämnden beviljar strandskyddsdispens för nybyggnad av transformatorstation. 

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

runtomkring. 

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

med dispensen och övriga försiktighetsmått som krävs. 

• På området där befintlig transformatorstation varit placerad 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). 

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

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

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

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

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

länsstyrelsen kan upphäva byggnadsnämndens beslut. 

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

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

utföra åtgärder i vattenområden. 

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

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

strandskyddsbestämmelserna. Sökanden och/eller fastighetsägaren uppmanas att själv informera 

grannar och andra som kan beröras av åtgärden. 

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

förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor för 

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

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

uppföras en ny byggnad inom 100 m från vattendrag.  

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

finns uppräknade i 7 kap. 18 c § miljöbalken. Sökande har som särskilt skäl angett:  
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4. platsen behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras 

utanför området 

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

Förvaltningen anser att särskilda skäl föreligger. Att anlägga transformatorstationen på vald plats 

för att förnya befintligt föråldrat elnät i området ser förvaltningen som en anledning till att en annan 

placering, utanför strandskyddat område enligt punkt 4 ovan, inte är aktuellt. Att anlägga 

transformatorstationen för att förstärka befintligt ledningsnät i området ser förvaltningen som ett 

angeläget allmänt intresse, enligt punkt 5 ovan. 

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

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

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

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

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

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

allmänheten från att beträda strandskyddsområdet. 

Byggnadsnämndens arbetsutskott, 2021-12-22, § 575 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-12-08 

Ansökan, 2021-10-29 

Ansökan registrerades 2021-10-28.  

Ansökan gäller Strandskyddsdispens för nybyggnad av transformatorstation med en byggnadsarea 

om 3,9 m2. 

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

område. 

Den föreslagna placeringen är vid en befintlig väg. Platsen är relativt plan och marken är klippt. 

Transformatorstationen är prefabricerad. Enligt ansökan ska transformatorstationen ersätta en 

befintlig transformatorstation.  

Sökande beskriver arbetsprocessen enligt följande: 

Marknivån kommer inte ändras och kommer återställas till ursprungligt skick. 0,5 m runt 

transformatorstationen läggs 0,18 m grus. Befintlig transformatorstation lyfts upp från marken och 

marken återställs med överblivna massor. De massor som inte används fraktas till närmaste deponi.  
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Ordförande Thure Sandén (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, arbetsutskottets 

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

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

kommunstyrelsen (internpost). 
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§ 24 

 

Dnr BN 2021-003350 

Byggnadsnämnden beviljar strandskyddsdispens för nybyggnad av transformatorstation. 

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

runtomkring. 

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

med dispensen och övriga försiktighetsmått som krävs. 

• På området där befintlig stolpstation varit placerad 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). 

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

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

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

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

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

länsstyrelsen kan upphäva byggnadsnämndens beslut. 

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

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

utföra åtgärder i vattenområden. 

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

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

strandskyddsbestämmelserna. Sökanden och/eller fastighetsägaren uppmanas att själv informera 

grannar och andra som kan beröras av åtgärden. 

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

förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor för 

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

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

uppföras en ny byggnad inom 100 m från vattendrag.  
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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:  

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

utanför området 

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

Förvaltningen anser att särskilda skäl föreligger. Att anlägga transformatorstationen på vald plats 

för att förnya befintligt föråldrat elnät i området ser förvaltningen som en anledning till att en annan 

placering, utanför strandskyddat område enligt punkt 4 ovan, inte är aktuellt. Att anlägga 

transformatorstationen för att förstärka befintligt ledningsnät i området ser förvaltningen som ett 

angeläget allmänt intresse, enligt punkt 5 ovan. 

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

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

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

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

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

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

allmänheten från att beträda strandskyddsområdet. 

Byggnadsnämndens arbetsutskott, 2021-12-22, § 576 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-12-08 

Ansökan, 2021-10-29 

Ansökan registrerades 2021-10-29.  

Ansökan gäller Strandskyddsdispens för nybyggnad av transformatorstation med en byggnadsarea 

om 3,9 m2. 

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

område. 

Den föreslagna placeringen är söder om ett skogsområde vid en befintlig väg. Platsen är relativt 

plan i förhållande till omgivningen som är betydligt mer kuperad. Transformatorstationen är 

prefabricerad. Enligt ansökan ska transformatorstationen ersätta en befintlig stolpstation.  

Sökande beskriver arbetsprocessen enligt följande: 

Marknivån kommer inte ändras och kommer återställas till ursprungligt skick. 0,5 m runt 

transformatorstationen läggs 0,18 m grus. Överblivna massor används för att återställa resterande av 

marken runt stationen. Stolpstationen dras upp från marken och hålet fylls igen med överblivna 

massor. De massor som inte används fraktas till närmaste deponi.  
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Ordförande Thure Sandén (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, arbetsutskottets 

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

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

kommunstyrelsen (internpost). 
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§ 25 

 

Dnr BN 2021-004095 

Byggnadsnämnden beviljar strandskyddsdispens för schaktningsarbeten i samband med 

ledningsdragning för VA.  

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

meter från strandkant och inom område där strandskyddet ej upphävts genom detaljplan omfattas av 

strandskydd.  

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

med dispensen och övriga försiktighetsmått som krävs. 

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

tillsammans med biologisk kompetens. 

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

återplantering ske.  

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

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

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

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

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

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

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

länsstyrelsen kan upphäva byggnadsnämndens beslut. 

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

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

utföra åtgärder i vattenområden. 

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

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

strandskyddsbestämmelserna. Sökanden och/eller fastighetsägaren uppmanas att själv informera 

grannar och andra som kan beröras av åtgärden. 
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Förvaltningen anser att den del av åtgärden som ligger inom 100 meter från strandkant och inom 

område där strandskyddet ej har upphävts genom detaljplan omfattas av strandskydd. 

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

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

skäl enligt Punkt 5 är tillämpbart i detta fall.  

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

tillgodoses utanför strandskyddat område. 

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

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

fastigheter behöver åtgärden ligga inom strandskyddat område. Placeringen motiveras även av att 

ledningarna förläggs parallellt jämte befintliga ledningar.  

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

förutsättningar att repareras om verksamhetsutövaren iakttar vissa försiktighetsåtgärder. 

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

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

försämras. 

Byggnadsnämndens arbetsutskott, 2021-12-22, § 578 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-12-10 

Ansökan 2021-11-10 

Ansökan registrerades 2021-11-10 och gäller strandskyddsdispens för anläggande av VA-ledningar. 

Ledningen kommer förläggas parallellt med befintlig vattenledning och har dimensionen 280 PE. 

Längs ledningssträckan kommer ledningen gå parallellt med bäcken. Vid korsning med 

Trafikverkets väg kommer schaktfri metod att användas, i övrigt konventionell schaktmetod. 

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

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

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

kommunstyrelsen (internpost), Trafikverket.  
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§ 26 

 

Dnr BN 2021-001763 

Byggnadsnämnden beviljar strandskyddsdispens för anläggande av utegym samt uppfyllnad och 

schaktning. 

Som tomtplats för utegym får tas i anspråk den mark som redovisas på bifogad situationsplan. 

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

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

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

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

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

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

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

länsstyrelsen kan upphäva byggnadsnämndens beslut. 

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

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

utföra åtgärder i vattenområden. 

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

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

strandskyddsbestämmelserna. Sökanden och/eller fastighetsägaren uppmanas att själv informera 

grannar och andra som kan beröras av åtgärden. 

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

förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor för 

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

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

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

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

miljöbalken.  

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

användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller 
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allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt, (3) 

grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, anläggningar eller 

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

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

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

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

miljöbalken finns bestämmelser om fri passage för allmänheten, tomtplatsavgränsning och 

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

förenas med villkor. 

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

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

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

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

området närmast strandlinjen, 

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

tillgodoses utanför området, 

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

området, 

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

utanför området, eller 

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

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

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

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

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

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

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

Motivering 

Bygg- och miljö- och hälsoskyddsnämnden prövar först om förutsättningarna för särskilda skäl i 

enlighet med 7 kap. 18 c § punkt 5 MB är uppfyllda, dvs. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett 

angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området. 
 

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

strandskyddsbestämmelserna enligt MB 7 kap. 18 c §, eftersom utegymmet tillgodoser ett angeläget 

gemensamt intresse som inte kan tillgodoses utanför området enligt 7 kap 18 c § punkt 5. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

stöd för överklagan ska dessa bifogas.  

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

Ansökan inkom till kommunen den 2021-05-26. 

Ansökan avser att iordningställa en yta avsedd för utegym. Ytan uppgår till 15x7 meter 

motsvarande ca 90 m2. Ytan schaktas av för att lägga en markduk och återfylla med strandsand. 

Redskapen för utegymmet gjuts fast i marken med betongplintar. 

Gymutrustningen är tillverkad i trä. 

Den aktuella marken utgörs i dag av en gräsyta. Marken nyttjas delvis för uppställning av bryggor. 

Mellan den aktuella ytan och strandlinjen finns en gång- och cykelbana. 

Byggnadsnämndens arbetsutskott, 2022-01-13, § 20 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-12-20 

Ansökan, 2021-05-26 

Situationsplan, 2021-05-26 

Ansökan registrerades 2021-05-26.  

Ansökan gäller strandskyddsdispens för nybyggnad av utegym samt uppfyllnad och schaktning med 

en yta om 90 m2. 

Fastigheten är belägen utanför detaljplanelagt område. Området omfattaas inte av något riksintresse. 

Den föreslagna placeringen är belägen inom ca 20 meter från havet inom strandskyddat område. 

Ansökan, 2021-05-26. 
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Ordförande Thure Sandén (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, arbetsutskottets 

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

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

kommunstyrelsen (internpost) 

  



68 (75)

 

§ 27 

 

Dnr BN 2021-002585 

Byggnadsnämnden beviljar strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus. 

Som tomt för får tas i anspråk hela fastigheten enligt bifogad situationsplan. 

Detta beslut upphör att gälla om den åtgärd som dispensen 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). 

Som villkor för beslutet gäller att:  

• ingen sprängning eller åverkan får göras på berg eller klippor som går i dagen 

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

med dispensen och övriga försiktighetsmått som krävs inom strandskyddat område.  

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

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

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

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

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

länsstyrelsen kan upphäva byggnadsnämndens beslut. 

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

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

utföra åtgärder i vattenområden. 

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

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

strandskyddsbestämmelserna. Sökanden och/eller fastighetsägaren uppmanas att själv informera 

grannar och andra som kan beröras av åtgärden. 

Aktuella bestämmelser  

Strandskyddet 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 (MB).  

Enligt 7 kap 15 § MB får inom strandskyddsområde inte  

1. nya byggnader uppföras,  
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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 förberedande arbeten utföras för byggnader, anläggningar eller 

anordningar som avses i 1 och 2, eller  

4. åtgärder vidtas som väsentligen förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter.  

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 § MB 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.  

Enligt 7 kap 25 § MB skall, vid prövning av frågor om skydd av områden enligt detta kapitel, 

hänsyn tas även till enskilda intressen. En inskränkning i enskilds rätt att använda mark eller vatten 

som grundas på skyddsbestämmelse i detta kapitel får därför inte gå längre än som krävs för att 

syftet med skyddet skall tillgodoses.  

Motivering  

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

strandskyddsbestämmelserna enligt MB 7 kap. 18 c § punkt 1 som är det skäl som sökande angett; 

platsen är redan ianspråktagen.  

Området som är föremål för ansökan är redan ianspråktaget på ett sådant sätt att det inte 

förekommer tillträde för allmänheten, som därför inte heller hindras av uppförandet av en 

ersättningsbyggnad. Fastigheten är redan idag bebyggd med ett fritidshus som avses att rivas. Det 

nya bostadshuset placeras längre bort från strandlinjen än tidigare byggnad. Det hävdade 

tomtområdet utgörs av låg växtlighet, enstaka träd och gräs. Det förekommer inte heller ett djur- 

eller växtliv inom tomtplatsen som kan knytas till strandskyddets syften. 
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Förvaltningen bedömer att syftet med strandskyddet inte motverkas eftersom djur- och växtlivet inte 

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

finns en 50 meter bred passage mellan tomtplatsavgränsningen och strandlinjen, likaså en 50 meter 

bred passage ned till stranden direkt norr om tomtplatsavgränsningen. 

Vid en samlad bedömning kring den enskildes intressen och strandskyddets syften finner 

förvaltningen att den enskildes intressen inte bör vägras då åtgärden inte strider mot strandskyddets 

syften.  

Tomten är det område där markägare kan hävda en privat hemfridszon eller trädgård och där 

allmänheten inte har rätt att vistas. Avgränsning av tomtplatsen görs i detta beslut enligt bilaga. 

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

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

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

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

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

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

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

stöd för överklagan ska dessa bifogas.  

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

Ansökan gäller strandskyddsdispens för ett enbostadshus efter rivning av befintligt fritidshus. Det 

nya bostadshuset har en byggnadsarea om 150 kvm. Den föreslagna placeringen är belägen inom 

generellt strandskydd för Kattegatt, 100 m. 

Fastigheten är redan ianspråktaget på ett sådant sätt att det inte förekommer tillträde för 

allmänheten, som därför inte heller hindras av uppförandet av en ersättningsbyggnad. Det finns en 

50 meter bred passage mellan tomtplatsavgränsningen och strandlinjen, likaså en 50 meter bred 

passage ned till stranden direkt norr om tomtplatsavgränsningen. 

Avgränsning av tomtplatsen görs i detta beslut och omfattar hela fastigheten enligt avgränsning i 

bilaga. 

Byggnadsnämndens arbetsutskott, 2022-01-13, § 21 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-12-02 

Tomtplatsavgränsning, 2021-12-02 

Nybyggnadskarta, 2021-11-23 

Fasadritning, 2021-11-23 

Markplaneringsritning, 2021-11-23 
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Planritning, 2021-11-23 

Plan- och sektionsritning, 2021-11-23 

Ansökan, 2021-08-24 

Ansökan registrerades 2021-08-24 och gäller strandskyddsdispens för ett enbostadshus efter rivning 

av befintligt fritidshus. Det nya bostadshuset har en byggnadsarea om 150 kvm.  

Den föreslagna placeringen är belägen inom generellt strandskydd för Kattegatt, 100 m. Fastigheten 

omfattas av riksintressen högexploaterad kust enligt 4 kap 4 § MB och rörligt friluftsliv enligt 4 kap 

2 § MB. 

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

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

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

kommunstyrelsen (internpost) 
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§ 28 

 

Dnr BN 2021-001876 

Byggnadsnämnden beviljar strandskyddsdispens för schaktningsarbeten i samband med anläggande 

av ledningsdragning. 

Området för åtgärderna redovisas på bifogade karta. Förvaltningen bedömer att den del av åtgärden 

som ligger inom 100 meter från aktuellt vattendrag ligger inom strandskyddat område.  

Villkor: 

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

är förenade med dispensen och övriga försiktighetsmått som krävs. 

• Plan för återställning efter genomförda gräv- och schaktningsarbeten 

ska tas fram tillsammans med biologisk kompetens. 

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

fälls ska återplantering ske.  

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

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

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

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

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

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

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

länsstyrelsen kan upphäva byggnadsnämndens beslut. 

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

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

utföra åtgärder i vattenområden. 

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

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

strandskyddsbestämmelserna. Sökanden och/eller fastighetsägaren uppmanas att själv informera 

grannar och andra som kan beröras av åtgärden. 

 

 



73 (75)

 

Förvaltningen anser att åtgärden omfattas av strandskydd. 

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

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

skäl enligt Punkt 5 är tillämpbart i detta fall.  

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

tillgodoses utanför strandskyddat område. 

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

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

fastigheter behöver åtgärden placeras inom strandskyddat område.  

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

förutsättningar att repareras om verksamhetsutövaren iakttar vissa försiktighetsåtgärder. 

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

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

försämras. 

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

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

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

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

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

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

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

stöd för överklagan ska dessa bifogas.  

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

Byggnadsnämndens arbetsutskott, 2022-01-13, § 22 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-01-03 

Ansökan 2021-06-21, samt kompletterande handlingar inkomna 2021-12-06 

Ansökan registrerades 2021-06-03 och gäller strandskyddsdispens för anläggande av 

ledningsdragning. Åtgärden utförs längs med Dalahagevägen  

Sökande beskriver arbetsgången enligt följande: 

”I huvudsak kommer anläggning ske genom grävning och återställning till befintlig marknivå. I 

enstaka fall där det är för nära berg kommer viss lokal höjning av marknivå behöva ske för att 

klara fosforfri placering av ledningarna. Schaktens bredd vid botten beräknas till 50-60 cm. 
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Återfyllnad sker till största delen av uppgrävt befintligt material. [..] Arbetsområdets utbredning i 

samband med grävning och schaktning bedöms ligga mellan 6-7 meter, sannolikt något större i 

samband med grävning av schakt vid tryckning av ledning.” 

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

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

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

kommunstyrelsen (internpost) 
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Ärende mellan §§-nr 29-48 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). 


