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§ 1 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott godkänner förändring av ärendelista.  

Ordförande Thure Sandén (M) anmäler att informationspunkt b) Råd- och Riktlinjer för detaljplan 

för bostäder och förskola inom Stockalid 1:4 och 1:39 i Åsa, under ärende Information från 

förvaltningen, utgår. 

Vidare anmäler ordföranden (M) att informationspunkt Avstämning av bygglov VARLA 10:26 

tillkommer och behandlas som punkt b). 

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

förändring av ärendelistan, och finner att arbetsutskottet bifaller det. 
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§ 2 

 

Byggnadsnämndens arbetsutskott noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen informerar arbetsutskottet om följande: 

a) Vallda 9:40 - Information om beviljat bygglov, enligt delegeringsförteckning 

b) Avstämning av bygglov VARLA 10:26 

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

informationen till protokollet och finner att arbetsutskottet bifaller det. 
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§ 3 

 

Dnr BN 2021-004649 

Byggnadsnämnden godkänner investeringsplan för löpande investeringar 2023–2027 i enlighet med 

kompletterande bilaga. 

Paragrafen justeras omedelbart. 

Investeringsplanen är en del av kommunbudgetprocessen och utgör ett underlag till 

Kommunfullmäktiges beslut om kommunbudget 2023 i juni 2022. Förvaltningen föreslår att totalt  

1 275 000 kronor äskas för löpande investeringar under perioden 2023–2027. 

Enligt Kungsbacka kommuns styrmodell ska nämnder och styrelser varje år fatta beslut om en 

investeringsplan för nästkommande år samt efterföljande femårsperiod. Detta är en del av 

kommunbudgetprocessen. Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar därefter investeringsplanen. 

Beslut om kommunens samlade investeringsplan fattas av Kommunfullmäktige tillsammans med 

kommunbudgeten i juni 2022.  

Förvaltningen föreslår att totalt 1 275 000 kronor äskas för löpande investeringar under perioden 

2023–2027 (blankett 4). Beloppet avser löpande investeringar av inventarier som till exempel 

mätinstrument för samtliga avdelningar inom Bygg- och miljöförvaltningen. 

Bygg- och miljöförvaltningen, Stab tjänsteskrivelse daterad 2021-12-22 

Blankett 4, sammanställning löpande investeringar 2023–2026 

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

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

Kommunstyrelsen 

Bygg- och miljöförvaltningen 
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§ 4 

 

Dnr BN 2021-004466 

Byggnadsnämnden har ingen erinran emot förslagna åtgärder för genomförande av EU:s nya 

dricksvattendirektiv.  

Byggnadsnämnden ämnar därmed inte yttra sig över SOU 2021:81 mer än att nämnden för Miljö 

och Hälsoskydd bör tilldelas det operativa ansvaret för utövande av kommunens tillsyn avseende 

den nya regleringen i svensk rätt.   

Paragrafen justeras omedelbart. 

Byggnadsnämnden har fått en begäran om yttrande från kommunstyrelsen i Kungsbacka kommun 

gällande en remiss från Näringsdepartementet om En säker tillgång till dricksvatten av god kvalitet 

(SOU 2021:81).  

Yttrandet ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast 2021-01-27. 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-12-17 

En säker tillgång till dricksvatten av god kvalitet (SOU 2021:81) 

Heinrich Kaufmann (C) yrkar att nämnden för Miljö & Hälsoskydd bör tilldelas det operativa 

ansvaret för utövande av tillsyn avseende den nya regleringen. 

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

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

arbetsutskottet bifaller förvaltningens förslag med Heinrich Kaufmanns (C) tilläggsyrkande.  

Kommunstyrelsen 

Bygg- och miljöförvaltningen 

 

  



8 (77)

 

§ 5 

 

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.   

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-12-20 

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

planbeskrivning upprättad december 2021. 



9 (77)

 

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, 

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

bifaller det.  

Samhällsbyggnadskontoret-planavdelningen 
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§ 6 

 

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. 

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, 

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

bifaller det.  

Samhällsbyggnadskontoret-planavdelningen, förvaltningen för Service 
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§ 7 

 

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. 

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-01-03 

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

Granskningsutlåtande, 2022-01-03 
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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, 

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

bifaller det.  

Samhällsbyggnadskontoret-planavdelningen 
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§ 8 

 

Dnr BN 2020-00012 

Byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet till samhällsbyggnadskontoret 

för fortsatt beredning och komplettering av beslutsunderlaget. 

Byggnadsnämndens arbetsutskott bedömer att förevarande ärende inte är berett i den omfattning 

som dess beskaffenhet kräver. Arbetsutskottet ger därför samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att 

utreda vägsituationen och återkomma med ett förslag på en fyrvägskorsning alternativt en 

cirkulationsplats vid Lantmannagatans södra del, vilket ansluter till Skolgatan/Hantverksgatan. 

Samhällsbyggnadskontoret får vidare i uppdrag att redovisa en illustration över utformning och 

omfattning av eventuellt tillkommande byggrätter inom ett bostadskvarter i hörnet av 

Lantmannagatan/Hantverksgatan.  

Byggnadsnämndens arbetsutskott gav den 2 juli 2020 samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att 

upprätta detaljplan för blandad stadsbebyggelse inom sydöstra centrum etapp 1. Planprogram har 

godkänts den 21 januari 2020. 

Planområdet ligger centralt i Kungsbacka ca 400 meter söder om resecentrum, öster om 

Västkustbanan, söder om Söderå och väster om Varbergsvägen. Planförslaget innebär att skapa 

förutsättningar för utveckling och omvandling av det befintliga verksamhetsområdet genom att 

möjliggöra för blandad stadsbebyggelse genom bostäder, lokaler för verksamheter, kontor, 

parkeringshus, offentliga platser samt breddning av Varbergsvägen. Bebyggelsen föreslås variera 

mellan 4-7 våningar där vindsvåning utöver den 7:de våningen tillåts på enstaka platser. Förslaget 

innefattar ca 950 lägenheter. 

Gällande detaljplaner anger främst garageändamål och industriområde, mindre ytor är planlagda för 

gatumark, parkering och park. Genomförandetiderna har löpt ut för samtliga gällande detaljplaner 

inom området. 

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

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

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

särskild miljökonsekvensbeskrivning inte har gjorts. 
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Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-01-03  

Planförslag med plankarta, illustration, planbeskrivning upprättad 3 januari 2022. 

Undersökning av betydande miljöpåverkan, 2021-05-13  

Gestaltningsprogram KM-SAM211129 

Gestaltningsprogram APM-SAM211207 

Heinrich Kaufmann (C) yrkar att ärendet återremitteras till samhällsbyggnadskontoret för fortsatt 

beredning och komplettering av beslutsunderlaget, med motiveringen att ärendet inte är berett i den 

omfattning som dess beskaffenhet kräver. Samhällsbyggnadskontoret ska ges i uppdrag att utreda 

vägsituationen och återkomma med ett förslag på en fyrvägskorsning, alt. en cirkulationsplats där 

Lantmannagatans södra del ansluter till Skolgatan/Hantverksgatan. Vidare ska 

samhällsbyggnadskontoret ges i uppdrag att redovisa en illustration som redogör för såväl 

omfattning som utformning av tillkommande byggrätter inom ett bostadskvarter i hörnet av 

Lantmannagatan/Hantverksgatan. 

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

samhällsbyggnadskontorets förslag respektive Heinrich Kaufmanns (C) återremissyrkande. 

Ordföranden (M) prövar Heinrich Kaufmanns (C) återremissyrkande mot att ärendet ska avgöras 

idag och finner att arbetsutskottet beslutar att ärendet ska återremitteras. 

Samhällsbyggnadskontoret-planavdelningen 
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§ 9 

 

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. 

Byggnadsnämnden gav den 2019-01-10 §3 samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta 

detaljplan för bostäder och förskola inom 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 tiden 9 - 30 mars 2021. Under granskningstiden 

inkom 20 skrivelser. Inkomna synpunkter berör bullerpåverkan på skolgården från väg- och 

spårvägstrafik samt dagvattenrelaterade frågor. Utöver det finns synpunkter på anpassning till 

landskapet, trafikökning och påverkan och breddning av Ölmevallavägen. Se vidare i 

granskningsutlåtandet. 

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 idag i huvudsak av en skogbeklädd höjdrygg. Planförslaget innebär att drygt 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. 

Kontoret 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. 

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 
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Granskningsutlåtande 2022-01-03           

Länsstyrelsens granskningsyttrande 2021-03-30 

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

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

bifaller det.  

Samhällsbyggnadskontoret-planavdelningen, sökande 
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§ 10 

 

Dnr BN 2021-000150 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar negativt förhandsbesked för tre enbostadshus på 

fastigheten. 

Avgiften för beslutet är 8 400 kronor. Avgiften är reducerad med 8 400 kronor på grund av att 

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

Avgiften är uträknad efter Taxa för Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 

Kommunfullmäktige 2020-09-08 § 97. 

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

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

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. 

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

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

på platsen. Bebyggelsestrukturen ändras, dess placering högt upp i landskapet i ett nästintill 

oexploaterat bergsområde och med stora nivåskillnader skulle innebära omfattande 

markförändringar. 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-01-03 

Ansökan, 2021-01-15 

mailto:info@kungsbacka.se
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Ansökan som kom in 2021-01-15 innebär nylokalisering av tre enbostadshus inom fastigheten 

ÄSKATORP 12:12 (Djupadalsvägen 64). Fastigheten har en areal av 10,8 ha och är idag obebyggd. 

Fastigheten är belägen utanför detaljplanerat område. 

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

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

miljö och kommunens läge i Göteborgsregionen. Kommunen har en omfattande 

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

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

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

tillfredsställande samhällsservice. 

I takt med att bebyggelsegrupper blir större kan högre krav att tillgodose boende med kommunal 

service ställas på kommunen. Föreslagen lokalisering ligger inom en bebyggelsegrupp utom 

detaljplan som inte ligger i anslutning till någon tät- eller serviceort. Samhällsservice och 

infrastruktur är begränsad i området med småvägar som är relativt högt belastade. Eftersom den 

kommunala servicen är tänkt att utvecklas främst i tät- och serviceorterna är det inte lämpligt att 

etablera större bebyggelsegrupper i området. 

Enligt kommunens översiktsplan är det inte tänkt att det ska uppstå utvidgad bebyggelse inom 

området utan sådan ska ske inom utvecklingsområde eller serviceorter. Lokaliseringen är därmed 

inte lämplig med hänsyn till kravet på en långsiktigt god hushållning av mark och kommunens 

tätortsutveckling. 

Vidare bedömer förvaltningen med anledning av åtgärdens omfattning i sig att ärendet inte går att 

hantera i en ansökan om förhandsbesked, utan en planläggning måste ske. Totalt tre enbostadshus 

innebär en omfattande miljöpåverkan där större utredningar krävs för utveckling av hållbara 

strukturer gällande kollektivtrafik, kommunal service och tekniska system. Något som görs i 

samband med en planläggning. 

Bebyggelsestruktur 

Vidare är bebyggelsen längs med Djupadalsvägen i regel placerad vid bergsfoten i en rad sett från 

vägen. Föreslagen placering medför en påbörjan av bebyggelse uppe på berget bakom befintlig 

bebyggelse, en sådan placering stämmer inte med det befintliga bebyggelsemönstret.  

Nivåskillnader 

Aktuellt område är för närvarande en sluttning i ett område med nivåskillnader och naturmark. Den 

sökta åtgärden naggar ett nästintill oexploaterat bergsområde i kanten och i och med stora 

nivåskillnader skulle omfattande markförändringar krävas. På aktuell plats kommer inte kunna 

ordnas en bostadstomt så att naturförutsättningarna tas tillvara och samtidigt personer med nedsatt 

rörelse- och orienteringsförmåga ska kunna komma till byggnadsverket eller på annat sätt använda 

tomten. Harmonin och helhetsbilden som finns i landskapet störs om utvecklingen inte tar hänsyn 

till naturen. 
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Sprängningsarbeten, schaktning och fyllnader riskerar att skada naturvärdena. Förslaget innebär att 

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

och intresse av god helhetsverkan. 

Väg 

Enligt kommunens kartmaterial vid bergsfoten, ligger marknivån vid den föreslagna vägen på cirka 

+43, föreslagen placering av bostadshusen är på ca +53, +54 samt +57. Enligt inlämnad 

situationsplan har vägen en längd på cirka 120 meter från Djupadalsvägen. 

Då en ny tillfartsväg anläggs med en sträckning om ca 120 meter, som tar upp höjdskillnaden över 

längre avstånd, riskerar detta att skapa stor påverkan på marken och omgivningen då det kräver 

sprängningsarbeten, schaktning och fyllnader. 

Den nya vägen från Djupadalsvägen öppnar även upp för fler lokaliseringar i anslutning till denna. 

Föreslagen lokalisering medför därför enligt förvaltningens mening även ett olämpligt tillskott och 

en olämplig utbredning av bebyggelsen i området, utifrån ett vederbörligt hänsynstagande till 

bebyggelsemönstret och övriga förhållanden på platsen, landskapsbilden och intresset av en god 

helhetsverkan. 

Förvaltningen har den 20 oktober 2021 sänt ut en preliminär tjänsteskrivelse om avstyrkan till 

sökande. 

Sökande bemöter i sin svarsskrivelse, inkommen 24 november 2021, den bedömningen som 

förvaltningen har gjort och samtidigt framhäver varför lokalisering är lämplig. 

Förvaltningens bemötande 

Inkommen svarsskrivelse föranleder inget annat ställningstagande i ärendet och förvaltningen 

vidhåller sin avstyrkan om att byggnation på platsen inte bedöms uppfylla de krav som följer av 

plan- och bygglagen och att förutsättningarna samt bebyggelsemönstret på platsen förändras på ett 

olämpligt sätt där relativt små enskilda förändringar kan få stora konsekvenser för områdets 

utveckling. 

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

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

Sökande (delges) 
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§ 11 

 

Dnr BN 2021-001332 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar negativt förhandsbesked för ett enbostadshus på 

fastigheten Buera 16:25. 

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

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

Avgiften är uträknad efter Taxa för Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 

Kommunfullmäktige 2020-09-08 § 97. 

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

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

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. 

Den sammantagna bedömningen av ärendet är att föreslagen lokalisering av nytt enbostadshus är 

olämpligt med hänsyn till; 

 

• Lokaliseringen är enligt ÖP06 belägen mellan och utanför utvecklingsområdena Onsala och 

Vallda, samt inom område med särskilda bygglovskriterier. Enligt kommunens 

översiktsplan är det inte tänkt att det ska uppstå utvidgad bebyggelse mellan 

utvecklingsområdena utan sådan ska ske inom dem.  

 

• Åtgärden innebär exploatering av mark inom område som omfattas av riksintresset för det 

rörliga friluftslivet. Byggnation på platsen minskar områdets karaktär och etablerar en ny 

hemfridszon inom riksintresset för friluftslivet.   

mailto:info@kungsbacka.se
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• I området råder högt bebyggelsetryck och lämpligheten för eventuell bebyggelseutveckling i 

området behöver sättas i ett helhetsperspektiv och samhällsplaneringssammanhang och 

därför föregås av en planprocess.   

• Åtgärden kan inte ses som en komplettering av en befintlig bebyggelsegrupp, utan betraktas 

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

 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-12-30 

Yttrande från sökande, 2021-12-16 

E-post, 2021-05-11 

Verksamhetsbeskrivning, 2021-04-27 

Information, 2021-04-20 

Karta, 2021-04-20 

Fullmakt, 2021-04-20 

Bilaga (ÖKväg), 2021-04-20 

Bilaga (VA-anslutning), 2021-04-20 

Bilaga (husförslag), 2021-04-20 

Ansökan, 2021-04-20 

Ansökan som kom in 2021-04-20 innebär nylokalisering av ett enbostadshus inom fastigheten 

BUERA 16:25 skifte två, (SKÄDDEGARNSVÄGEN 70).  

Enligt ansökan är fastigheten en obebyggd jord-och skogsbruksfastighet med en areal på totalt ca 

8,9 ha, uppdelad i två skiften. Fastigheten är taxerad som lantbruksenhet och består till största delen 

av skogsmark. Fastighetsägaren har för avsikt att bebygga fastigheten med ett nytt enbostadshus för 

att möjliggöra driften av fastigheten. Fastighetsägaren driver verksamheten ensam på deltid i 

nuläget, ca 50% sedan start och behöver ett boende på fastigheten, för att kunna satsa mer tid och 

pengar i verksamheten. Den tänkta lokaliseringen är på fastighetens sydöstra hörn. Marken där det 

nya enbostadshuset avses uppföras, enligt ansökan, består av berg. Vidare i ansökan framgår det att 

det är ett starkt enskilt intresse, ur ett ekonomiskt perspektiv att bo på fastigheten, genom att slippa 

äga ytterligare en fastighet för att ha ett boende. På grund av nedlagda investeringar och behovet av 

att kunna förvara de maskiner som krävs, är det motiverat att bo på fastigheten för fortsatt drift. För 

att kunna investera mer i fastigheten (ytterligare utveckling) i form av ekonomibyggnad och inköp 

av fler maskiner, som krävs för driften i nuläget, är det väsentligt att kunna bo på fastigheten. 

Fastighetsägaren brukar marken genom gallring, avverkning och markberedning. Till det hör även 

de maskiner som krävs för att utföra arbetet. Förvaring av de maskiner som krävs för driften, kan 

ske på ett säkert och tryggt sätt genom att fastighetsägaren har kontroll och uppsikt om bostad finns 

på Buera 16:25. Bidrar till goda naturvärden för området genom att underhålla fastigheten.  
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Till ansökan finns bifogat ett förslag på enbostadshusets utformning, vilken avses uppföras i tre 

plan med garage i botten, barn rum, terrass och pool plan 1, samvaro och kök i plan 2 och sovrum i 

plan 3. Sökande framför att den bifogade förslaget på utformningen enbart skall ses som 

vägledande.  

Vatten och avlopp avses anslutas till Högekullevägens VA-förening. En överenskommelse om 

nyanläggning av väg till fastigheten finns mellan fastighetsägaren och fastighetsägare av fastigheten 

Gräppås 2:13.  

Enligt ansökan, ska den befintliga luftledningen som finns på fastigheten, enligt information från 

ledningsnätsägaren, grävas ner inom överskådlig tid. Sökande framför att ett undantag för att få 

bygga utanför detaljplanerat område är ett bostadshus som byggs på fastighet som taxeras som jord-

och skogsbruk och som behövs för driften av fastigheten, utgör ett sådant undantag som kan 

beviljas från den restriktiva hållningen enligt översiktsplanen.  

Fastigheten är belägen utanför detaljplanerat område och ligger inom område för särskilda 

bygglovskriterier samt inom riksintresset för det rörliga friluftslivet. Fastigheten är belägen utanför 

utvecklingsområdena Onsala och Vallda i en splittrad bebyggelsestruktur. Vidare är delar av 

fastigheten inom område som är naturvärdes inventerat, klass 4.  

På fastigheten har inga tidigare ansökningar om förhandsbesked gjorts. En ansökan om 

förhandsbesked i närområdet, BUERA 3:2, inkom till förvaltningen under år 2020 där den sökande 

kommunicerades om avslag, med hänvisning till att den aktuella fastigheten låg i ett område som 

omfattas av särskilda bygglovskriterier samt med hänvisning till detaljplanekravet, sökande valde 

att återta sin ansökan om förhandsbesked. En ansökan om förhandsbesked på fastigheten Buera 16:7 

avslogs av Byggnadsnämnden 2016-10-25 BN/AU § 453, med motivering att fastigheten är belägen 

inom område för särskilda bygglovskriterier och hänvisning till detaljplanekravet. 

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

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

delar av 8 kap. PBL. 

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

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

och kommunikationsleder. 

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

synpunkt är lämplig för ändamålet. 

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

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

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

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

Enligt 4 kap. 2 § plan- och bygglagen ska kommunen pröva ett markområdes lämplighet för 

bebyggelse om det råder stor efterfrågan på området för bebyggande. 
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3 kap. 6 § miljöbalken säger att mark- och vattenområden som har betydelse från allmän synpunkt 

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

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

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

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

vålla påtaglig skada. 

4 kap. miljöbalken förklarar att kustområdet Halland, i vilket fastigheten BUERA 16:25 ingår, är ett 

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

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

Förvaltningen bedömer att en lokalisering av ett nytt enbostadshus på fastigheten kan skada 

riksintressets värden och att marken ur allmän synpunkt inte bör exploateras med hänsyn till att det 

etablerar en ny tomt och hemfridszon inom riksintresset för det rörliga friluftslivet. Vidare innebär 

lokaliseringen exploatering av mark utanför etablerade bebyggelseområden i en del av kommunen 

med splittrad bebyggelsestruktur, vilket inte är lämpligt med hänsyn till kravet på en långsiktigt god 

hushållning av mark. Ansökan uppfyller därmed inte lämplighets- och hushållningskraven i 2 kap. 

2-3 § PBL. 

Delar av fastigheten är naturvärdesinventerad 2019-08-06 och beskrivs som ett varierat 

skogsområde med yngre och mogen blandskog samt inslag av små våtmarker, skogsgölar och 

hällmarker. Generellt olikåldrig och flerskiktad utan några märkbara spår av modernt skogsbruk. Av 

motiveringen framgår att området är ett småkuperat område med inslag av små öppna näringsfattiga 

våtmarker och flera skogsgölar. Mogen tallskog med litet inslag av äldre eller gamla träd och ofta 

stort inslag av björk på åsarna. Mycket döda och borttynande enar. Mindre inslag av öppna hällar. 

Ljung, blåbär, kruståtel och blåtåtel vanligast i fältskiktet. I mindre delar, på åsar i nordväst och 

sydost, har igenväxningen inte gått lika långt med gles hällmarkstallskog med mycket en och ljung. 

I svackorna huvudsakligen björkskog med inslag av yngre aspkloner och mindre inslag av 

ung/yngre ek samt av mogen tall. Lite inslag av gran, oxel, rönn m fl. Ställvis mycket brakved i 

buskskiktet och visst inslag av en. Även här mest blåbär, blåtåtel och örter som harsyra i fältskiktet. 

Litet inslag av björksumpskog. Litet inslag generellt av äldre, grova björkar och av äldre tall. Litet 

inslag av grövre död ved av björk och tall. Stengärdsgårdar. Skogen är generellt olikåldrig och 

flerskiktad.  

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

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

miljö och kommunens läge i Göteborgsregionen. Kommunen har en omfattande 

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

permanentning av fritidshus samt redan avstyckade tomter utom plan. Detta förhållande ställer 
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mycket stora krav på kommunen att hantera transportfrågor med miljöhänsyn och att skapa en 

tillfredsställande samhällsservice. 

Utanför planlagt område finns det inte någon i lagstiftningen given byggrätt. För att mark ska få 

användas för bebyggelse, krävs att den från allmän synpunkt är lämplig för ändamålet. 

Byggnadsnämnden har ett övergripande ansvar för lämplighetsbedömningen av förevarande 

lokaliseringsprövning utifrån de allmänna intressen som regleras i andra kapitlet PBL. I en 

lokaliserings-prövning ska bl.a. infrastrukturfrågor, miljöfrågor och sociala frågor beaktas. Även 

kommunalekonomiska aspekten har stor betydelse för prövningen.  

För att kunna hantera detta ska kommunen växa och utvecklas främst inom utvecklingsområden 

som är utpekade i kommunens översiktsplan ÖP06. Denna del av BUERA 16:25 är inte ett sådant 

område. Lokaliseringen är, enligt ÖP06, belägen utanför gränsen till utvecklingsområdena Onsala 

och Vallda. Utanför utvecklingsområdena upprättas i regel inte nya detaljplaner utan bebyggelsen 

ska regleras genom de grundläggande kraven som föreskrivs i plan- och bygglagen.  

Den föreslagna lokaliseringen är belägen utanför kommunens tät- och serviceorter, i ett område med 

mycket splittrad bebyggelsestruktur. Vallda-Backa ligger ca 4,9 km, samt Onsala ca 9,9 km som 

närmaste tätorter, från sökt lokalisering. Med hänsyn till de krav som föreskrivs i andra kapitlet 

PBL gällande tillfredställande samhällsservice och kommunikationer görs bedömningen att området 

inte är väl lämpat för en bebyggelseutveckling. En fortsatt bebyggelseutveckling i området kan 

därmed få konsekvenser för kommunens strategiska planering och kommunalekonomiska följder. 

Förvaltningen bedömer följaktligen att en tillkommande bostad på föreslagen plats motverkar 

översiktsplanens intentioner och de allmänna intressen som kommer till uttryck i den. Det allmänna 

intresset av att styra bebyggelseutveckling i förevarande fall väger tyngre än det enskilda intresset 

av att bygga ett enbostadshus på platsen.  

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

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

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

Utifrån en överhängande risk för prejudicerande effekter med en oönskad bebyggelseutveckling 

som följd, samt översiktsplanens intentioner bedöms ansökan olämplig.  

Lokaliseringen är därmed inte lämplig med hänsyn till kravet på en långsiktigt god hushållning av 

mark och kommunens tätortsutveckling. Ansökan uppfyller därmed inte lämplighets- och 

hushållningskraven i 2 kap. 2-3 § PBL. Enligt kommunens översiktsplan är det inte tänkt att det ska 

uppstå utvidgad bebyggelse inom området utan sådan ska ske inom utvecklingsområde eller 

serviceorter 

Översiktsplan - Särskilda bygglovskriterier 

Kommunen har i enlighet med 3 kap. 1-6 §§ plan- och bygglagen en översiktsplan, ÖP06, som är 

vägledande vid ansökningar om att bygga på ny plats utanför detaljplan. Fastigheten är enligt ÖP06 

belägen inom område med särskilda bygglovskriterier.  

Inom områden med särskilda bygglovskriterier har kommunen en restriktiv hållning till ny 

bebyggelse på ny plats utanför detaljplanerat område. Skälet är att stor efterfrågan på mark råder i 

kombination med en sedan tidigare splittrad bebyggelsestruktur i dessa delar. Den restriktiva 
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hållningen är en nödvändig förutsättning för att kommunen ska kunna hantera 

bebyggelseutvecklingen inom dessa områden på ett sätt som uppfyller de grundläggande kraven 

som föreskrivs i PBL:s 2:a kapitel. 

För att undvika en generellt restriktiv tolkning av översiktsplanens anvisningar och underlätta 

avvägningen mellan allmänna och enskilda intressen enligt 2 kap. 1 § PBL finns undantag där 

kommunen under vissa förutsättningar har en positiv hållning till förhandsbesked och bygglov. 

Byggnadsnämnden har i foldern Bygga hus utanför detaljplan utvecklat intentionerna i ÖP06 

avseende undantagen till den restriktiva hållningen. Även om ett eller flera undantag uppfylls måste 

förhandsbesked alltid prövas enligt bestämmelserna i plan- och bygglagen. 

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

undantagen inte uppfylls eftersom lokaliseringen 

- inte är en avstyckad och obebyggd fastighet för bostadsändamål 

- inte är en lucka i en övrigt bebyggd tomtrad  

- inte är en obebyggd jord- eller skogsbruksfastighet med särskilt behov av bostadshus för att 

möjliggöra drift av fastigheten 

- inte är ett generationsskifte för kommersiell verksamhet eller jord- och skogsbruk  

- inte kan ses som en komplettering av en befintlig bebyggelsegrupp  

- inte gäller etablering av en hästgård 

Detaljplanekravet 

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

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

om bygglov eller förhandsbesked kan kommunen, i enlighet med 4 kap. 2 § PBL, hävda det så 

kallade detaljplanekravet. Om kommunen vid en ansökan om bygglov eller förhandsbesked 

bedömer att åtgärden erfordrar detaljplaneläggning och hävdar detaljplanekravet, ska ansökan 

avslås.  

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

sammanhållen bebyggelse om det krävs med hänsyn till omfattningen av bygglovspliktiga 

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

bebyggande. När det kommer till uttrycket behovet av samordning som anges i 4 kap. 2 § avses 

bl.a. frågor om fastighetsindelning och utförande av gemensamhetsanläggningar samt utbyggnad av 

gator, vägar, vatten, avlopp, anläggningar för dagvattenhantering, el och annan teknisk försörjning. 

Det kan även finnas behov av samordning om bebyggelsen på annat sätt förutsätter kommunens 

medverkan i någon nämnvärd omfattning. Ett sådant behov finns också om statliga intressen berörs 

på ett sådant sätt att det finns skäl för länsstyrelsen att bevaka dem i ett planärende eller om det 

finns många motstridiga enskilda intressen (prop. 2017/18:167 s. 21).  

I de kustnära delarna av Kungsbacka kommun råder stor efterfrågan på mark vilket beskrivits i 

ÖP06. Inom en radie av 1 km från lokaliseringen har kommunen behandlat 10 ansökningar om 
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förhandsbesked sedan 2006 och bebyggelsen har i flera fall förtätats, vilket också visar på stor 

efterfrågan för bebyggande. Ansökan uppfyller detaljplanekravet.  

Med hänsyn till det höga bebyggelsetrycket och den överhängande risken för prejudicerande 

effekter som strider mot kommunens utvecklingsintentioner bedöms ansökan vara olämplig. Det 

finns ett stort behov av att hushålla med mark och prioritera mellan motstående 

markanvändningsintressen inom det aktuella området, vilket gör att en bebyggelseutveckling genom 

enskilda förhandsbesked inte är lämplig.  

Att utreda vad mark lämpligast används till, såsom till exempel bostäder, service eller grönområde, 

samt i vilken omfattning, behöver i detta fall göras i ett större sammanhang vilket förutsätter 

planläggning. Man bör i förevarande fall inte föregripa den samlade bedömning som måste ske i 

form av detaljplan genom att ta ställning i det ena ärendet efter det andra. Bedömningen görs att 

områdets långsiktiga utveckling behöver utredas i ett sammanhang. Frågor rörande 

bebyggelsestruktur, kommunikationer och samhällsservice behöver samordnas vilket inte är 

genomförbart i enskilda ansökningar om förhandsbesked.  

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

detaljplaner. Enligt ÖP06 upprättas i regel nya detaljplaner endast av större sammanhängande 

områden. Ansökan uppfyller därmed inte 9 kap. 31 § PBL.  

Olämplig struktur 
Förvaltningen bedömer att ansökan inte uppfyller kraven om ändamålsenlig struktur i 2 kap. 3 § 

PBL samt placeringskravet med hänsyn till stads- och landskapsbilden i 2 kap. 6 § PBL.  

Förvaltningen bedömer att en lokalisering av nytt enbostadshus på fastigheten kan skada 

riksintressets värden och att marken ur allmän synpunkt inte bör exploateras med hänsyn till att det 

etablerar nya tomter och hemfridszoner inom riksintresset för det rörliga friluftslivet. Vidare 

innebär lokaliseringen exploatering av mark utanför etablerade bebyggelseområden i en del av 

kommunen med splittrad bebyggelsestruktur, vilket inte är lämpligt med hänsyn till kravet på en 

långsiktigt god hushållning av mark. Ansökan uppfyller därmed inte lämplighets- och 

hushållningskraven i 2 kap. 2-3 § PBL.  

Vidare bedöms den vägledande utformningen av enbostadshuset, inte uppfylla kraven för bostäder i 

flera plan, då det enligt Boverkets byggregler (2011:6) föreskrifter och allmänna råd, avsnitt 3:146 

och 3:147, där det framgår att hela entréplanet skall vara tillgängligt i enskilda bostäder i flera plan. 

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

är olämpligt med hänsyn till att lokaliseringen är enligt ÖP06 belägen mellan och utanför 

utvecklingsområdena Onsala och Vallda, samt inom område med särskilda bygglovskriterier. Enligt 

kommunens översiktsplan är det inte tänkt att det ska uppstå utvidgad bebyggelse mellan 

utvecklingsområdena utan sådan ska ske inom dem. Åtgärden innebär exploatering av mark inom 

område som omfattas av riksintresset för det rörliga friluftslivet. Byggnation på platsen minskar 

områdets karaktär och etablerar en ny hemfridszon inom riksintresset för friluftslivet. Vidare 

bedöms det i detta fall finns en risk för att ett positivt förhandsbesked kommer att följas av liknande 

anspråk i området, vilket skulle innebära ett ohållbart tillskott av tomter i området och därigenom 
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medföra konsekvenser för kommunens planering och försvåra en framtida rationell planering av 

området. Utifrån en överhängande risk för prejudicerande effekter med en oönskad 

bebyggelseutveckling som följd, samt översiktsplanens intentioner bedöms ansökan olämplig. Det 

finns ett stort behov av att hushålla med mark och prioritera mellan motstående 

markanvändningsintressen inom det aktuella området, vilket gör att en bebyggelseutveckling genom 

enskilda förhandsbesked inte är lämplig.  

Med ovanstående skäl menar förvaltningen att en intresseavvägning enligt 

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

ett nytt enbostadshus bedöms olämpligt på fastigheten. 

Förvaltningen har den 2021-12-03 sänt ut en preliminär tjänsteskrivelse om avstyrkan till sökande.  

Sökande har bemöt förvaltningens avstyrkan i en skrivelse som inkom 2021-12-16, inkommen 

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

byggnation på platsen är olämplig. 

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

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

Sökande (delges) 
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§ 12 

 

Dnr BN 2019-001500 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar negativt förhandsbesked. 

Lagstiftning 

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

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

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

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

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

13, 17 och 18 §§ PBL. 

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

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

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

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

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

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

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

och kommunikationsleder samt en god ekonomisk tillväxt. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan samt behovet av framtida 

förändringar och kompletteringar. Vidare ska bebyggelseområdets särskilda kulturhistoriska och 

miljömässiga värden skyddas. 
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Enligt 4 kap 2 § PBL ska kommunen med detaljplan pröva markområdets lämplighet för bebyggelse 

samt reglera bebyggelsemiljöns utformning för 

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

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

övrigt, 

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

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

omfattning eller till förhållandena i övrigt. 

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

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

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

intressen. 

Kommunens översiktliga planering 

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

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

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

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

Kommunen har ett övergripande ansvar för lämplighetsbedömningen av lokaliseringsprövningar 

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

bland annat att bebyggelse ska lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till en 

långsiktig god hushållning med mark, möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp, 

avfallshantering, elektronisk kommunikation och samhällsservice, såsom skolor, daghem, sjukvård 

och äldreomsorg. Kommunen har dessutom enligt olika lagar ett serviceansvar mot sina 

medborgare. Med hänsyn till ansvaren har kommunen möjlighet att välja de lämpligaste platserna 

att bebygga.  

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

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

bygglovsärende kommer att påverka kommunens ekonomi beror på i vilken utsträckning 

bebyggelsen ställer krav på ökad kommunal service. Mer bostäder innebär fler invånare vilket kan 

innebära ett ökat behov av olika servicefunktioner för ett område. Är tillgången till 

servicefunktioner bristande kan kommunen följaktligen behöva åtgärda det, vilket i regel är förenat 

med stora kostnader. Även till synes mindre åtgärder, som till exempel att förse ett område med 

skolskjuts för att det är långt till skola, infrastrukturen är undermålig och tillgången till befintlig 

kollektivtrafik är dålig, kan vara förenat med stora kostnader. Förhandsbesked och bygglov kan 

nekas om bebyggelsen medför oacceptabla kommunalekonomiska effekter (jfr prop. 1985/86:1 sid. 

268-271). 

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

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

kommunens översiktsplan kommer den övergripande strategin för kommunens 

bebyggelseutveckling till uttryck. Översiktsplanen täcker hela kommunen och talar om hur 
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kommunen avses att utvecklas, vilka områden som avses att bebyggas, var det behövs nya vägar 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

aktualitetsförklarad 2018-10-23, konstaterar att kommunen generellt är utsatt för ett hårt tryck med 

önskemål om att bygga nya enbostadshus (se även Mark- och miljööverdomstolens dom 2014-02-

07 P 4421-13). Efterfrågan beror på en kombination av en attraktiv miljö och kommunens läge i 

Göteborgsregionen. ÖP06 konstaterar även att kommunen har en omfattande utbyggnadspotential 

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

fritidshus samt redan avstyckade tomter utom plan. Detta förhållande ställer mycket stora krav på 

kommunen att hantera transportfrågor med miljöhänsyn och att skapa en tillfredsställande 

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

Utanför kommunens större tätorterna är infrastrukturen, kommunikationerna och tillgången till 

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

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

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

huvudsakliga bebyggelseutvecklingen i anslutning till de större tätorterna. 

ÖP06 delar följaktligen in kommunen i olika områden (områdena har avgränsats utifrån en 

noggrann prövning av byggnadsnämnden). Genom planläggning av större sammanhängande 

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

utvecklingsområden. Utvecklingsområdena utgör i huvudsak kommunens större tätorter. 

De områden som omger utvecklingsområdena redovisas i regel i ÖP06 som särskilda 

bygglovskriterier (randzonerna till tätorterna). I dessa områden finns rikligt med bebyggelse som 

generellt är spridd. Ofta förekommer det brister i infrastrukturen samt tillgången till samhällsservice 

och kommunikationer. Samtidigt är dessa områden som mest utsatta för bebyggelsetryck (ÖP06 sid 

110). Inom områden som redovisas som särskilda bygglovskriterier intar kommunen en restriktiv 

hållning mot tillkommande bostäder. Översiktsplanens anvisning om en restriktiv hållning inom 

särskilda bygglovskriterier är en nödvändig förutsättning för att kommunen skall kunna hantera 

bebyggelseutvecklingen på ett sätt som uppfyller de grundläggande kraven som föreskrivs i andra 

kapitlet PBL. 



32 (77)

 

Inom utvecklingsområdena behöver flera frågor samordnas och utredas som en helhet vid etablering 

av ny bebyggelse, vilket grundar sig på den rikliga befintliga bebyggelsen i kombination med den 

stora bebyggelseutvecklingen och kommunens utvecklingsintentioner. 

Hänsyn behöver bland annat tas till behovet av framtida förändringar och kompletteringar samt 

tätortens utveckling som helhet. Det behöver till exempel finnas lämpliga platser för lek, motion 

och annan utevistelse, torg, parker och andra grönområden samt möjligheter att anordna en rimlig 

samhällsservice och kommersiell service. Samtidigt ska hänsyn tas till utformning av bebyggelse, 

grönområden och kommunikationsleder, liksom stadsbilden och eventuella kulturvärden. Även 

tekniska frågor gällande till exempel hantering av avfall, trafikmiljö, dagvatten samt kapaciteten för 

befintlig samhällsservice, infrastruktur och kommunikationer behöver beaktas. 

För att säkerhetsställa att mark används på ett rationellt sätt, för att garantera en hållbar 

bebyggelseutveckling som tillgodoser de allmänna intressena som regleras i andra kapitlet PBL 

inom och i anslutning till tätorterna samt för att inte försvåra eller förhindra utvecklingen av 

tätorterna och en kommande planläggning behöver frågor som till exempel vilken markanvändning, 

exploateringsgrad, bebyggelsestruktur och utformning som är mest lämplig för området och den 

specifika platsen utifrån ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart perspektiv utredas som en 

helhet på ett övergripande plan, det vill säga i detaljplan. Att utreda dessa övergripande frågor i 

enskilda ansökningar om förhandsbesked och bygglov är inte genomförbart.  

Även om en enstaka bebyggelse har en begränsad påverkar på tätortens utveckling, ska 

lämplighetsprövningen inte enbart omfatta den enskilda byggnaden, utan hela områden som berörs 

av bebyggandet. Innebörden av att de allmänna intressen som anges i andra kapitlet PBL inte bara 

ska tillämpas vid planläggning utan också i enskilda ärenden om förhandsbesked och bygglov, är att 

alla åtgärder ska prövas utifrån planmässiga grunder. Detta medför att enskilda ärenden inte kan ses 

isolerat. Även om en enskild åtgärd inte påverkar till exempel bebyggelsestrukturen i området som 

helhet i så stor utsträckning, kan många enskilda åtgärder få omfattande konsekvenser (se prop. 

1985/86:1 s. 110-111). I områden där bebyggelsetrycket är högt och möjligheten till att genomföra 

fler liknande åtgärder finns är risken för prejudicerande effekter överhängande, varvid en enskild 

åtgärd kan sprida sig och följaktligen få omfattande konsekvenser. 

ÖP06 redovisar följaktligen en restriktiv hållning till ansökningar om förhandsbesked och bygglov 

som avser att tillskapa nya byggrätter inom utvecklingsområdena utom detaljplan. 

Detaljplanekravet 

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

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

behöver ske i ett sammanhang utfaller kravet på detaljplan. 

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

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

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

förtätning eller utvidgning av befintliga bebyggelseområden. Om åtgärden medför ytterligare behov 
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av samordning är det ett förhållande som har betydelse för bedömningen (prop. 2017/18:167 s. 21-

22). 

Med behov av samordning avses bl.a. frågor om fastighetsindelning och utförande av 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

kan enstaka tillkommande bostäders lämplighet behöva utredas i en detaljplaneprocess eftersom 

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

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

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

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

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

Större tätorters närområden, de så kallade randzonerna, är exempel där behov av 

detaljplaneläggning så gott som alltid föreligger. Behovet av att hushålla med mark, samordna 

fysiska förhållanden och prioritera mellan motstående markanvändningsintressen ställer krav på en 

sammanvägning som lämpligast sker genom detaljplaneläggning. Att frågorna prövas i bestämda 

former ger en garanti för att alla intressenter kommer till tals. Med begreppet större tätorter avses en 

ort av en sådan storlek att det i allmänhet finns en uttalad förväntan på förändringar och efterfrågan 

på den obebyggda marken närmast runt tätortens exploaterade yta (prop. 1985/86:1 s. 555).  

En allmän utgångspunkt är att det är en kommunal angelägenhet att planlägga användningen av 

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

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

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

1228-15).  

Lucktomt 

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

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

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

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

kvartersstruktur är undantag från detaljplanekravet. Kommunens översiktsplan förespråkar också 

detta undantag från den annars restriktiva hållningen i området. 
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En lucktomt definieras som en mindre fastighet eller ett mindre markområde, som saknar 

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

t.ex. Mark- och miljööverdomstolens dom den 2013-02-25 i mål nr P 8650-12). Bedömningen görs 

med hänsyn till områdets befintliga bebyggelsestruktur och fastighetsindelning. Av Mark- och 

miljööverdomstolens avgöranden, P 11043-16 och P 3331-17, framgår att det vid bedömningen av 

om prövningen ska ske direkt i ett förhandsbesked så ska risken för negativ prejudicerande verkan 

särskilt beaktas. 

Bedömning kommunens översiktliga planering och detaljplanekravet 

Aktuell lokaliseringen ligger ett par kilometer utanför Kungsbacka. Bedömningen görs att området 

ligger i randzonen till Kungsbacka tätort. Kungsbacka är starkt expansivt och bedöms utgöra en 

större tätort i enlighet med begreppet i förarbetena. Vidare ligger den aktuella lokaliseringen på 

gränsen mellan vad ÖP06 redovisar som särskilda bygglovskriterier och utvecklingsområde för 

Kungsbacka stad. 

Trafiken till området leds via Höglandavägen som sträcker sig mellan Tölöleden i väst och 

Hällingsjövägen i sydöst. Den aktuella fastigheten ligger längst den västra delen av Höglandavägen. 

Den östra delen av Höglandavägen är försedd med gång- och cykelväg, gatubelysning samt 

kommunalt vatten. Den västra delen av Höglandavägen, den del mellan Tölöleden och infarten till 

Lerbergsvägen, är ca 2,5 km och utgör en tvåfilig väg av smalare karaktär som saknar gång- och 

cykelväg samt till stor del gatubelysning. Området ligger utanför kommunens verksamhetsområde 

för VA. Längst denna del av Höglandavägen finns drygt 50 bostäder. Den befintliga bebyggelsen i 

området är spridd och bebyggelsetrycket är högt (kommunen har hanterat många ansökningar om 

förhandsbesked de senaste 20 åren). Kollektivtrafiklinje går längst Höglandavägen, busshållplatser 

finns kontinuerligt längst vägen. Busstrafik går dock endast dagtid och inte på helger. Hedestation, 

ca 1,2 km från sökt lokalisering, är närmsta plats för kollektivtrafik övrig tid. Förutsättningarna för 

området tyder på ett starkt bilberoende.  

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

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

är lämpat för en fortsatt bebyggelseutveckling. 

En fortsatt bebyggelseutveckling i området bedöms riskera att få oönskade konsekvenser för 

kommunens strategiska planering och kommunalekonomiska följder. Den aktuella lokaliseringen 

bedöms följaktligen motverka kommunens strategiska planering, tätortsutveckling samt 

översiktsplanens intentioner. 

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

exempel kommunens krav på medverkan, finansiering samt de kommunalekonomiska följderna 

utredas och utvärderas i ett större sammanhang, samtidigt som frågor gällande till exempel 

utbyggnad av infrastruktur behöver samordnas. Detta kan endast göras i en detaljplaneprocess. Det 

faktum att fastigheten ligger i randzonen till Kungsbacka tätort där det råder högt bebyggelsetryck 

tyder också på att det förekommer ett behov av at samordna fysiska förhållande, liksom hushålla 

med mark och prioritera mellan motstående markanvändningsintressen. Den samlade bedömningen 
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föregrips genom att ta ställning till det ena enskilda förhandsbeskeds- och bygglovsärendet efter det 

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

Bedömning lucktomt 

Förvaltningen menar att det i föreliggande fall rör sig om en fastighet, bit mark och sökt åtgärd som 

inte har några unika förutsättningar eftersom det finns fler fastigheter och markbitar i närområdet 

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

närområdet gör förvaltningen bedömningen att det åtminstone finns ett tiotal fastigheter med 

liknande förutsättningar (se flygfoto nedan). Som konstaterats ovan är det område inom vilket 

förevarande fastighet är lokaliserad, beläget på gränsen mellan särskilda bygglovskriterier och 

utvecklingsområde med högt bebyggelsetryck. I en situation då därmed fler fastighetsägare kan 

komma att resa krav på positivt förhandsbesked under motsvarande förutsättningar som i det 

aktuella fallet kan ett beviljande av ansökan komma att skapa en negativ prejudicerande verkan inte 

bara i fråga om fastigheter inom det aktuella området utan även inom särskilda bygglovskriterier 

och utvecklingsområden i andra delar av kommunen (se mark- och miljödomstolens dom 2020-01-

10 mål nr P 1537-19). Föreslagen byggnation på nu aktuell plats kan sålunda, trots sin 

definitionsmässiga karaktär av lucktomt, snarare anses utgöra en förtätning av området varvid 

bedömningen görs att undantaget inte är tillämpbart.  
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Intresseavvägning 

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

intresset av att styra bebyggelseutvecklingen bedöms i förevarande fall väga tyngre än det enskilda 

intresset av att bebygga platsen. 

Kommunicering 

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

Sökande har getts möjligheten till att lämna in synpunkter. 

Svarsskrivelse har inkommit från ombud (se beslutsunderlag). Förvaltningen gör bedömningen att 

ombuds svarsskrivelse besvaras i tjänsteskrivelsen. Inkommen svarsskrivelse föranleder följaktligen 

inget annat ställningstagande i ärendet, förvaltningen vidhåller sin avstyrkan om att byggnation på 

platsen inte uppfyller de krav som följer av plan- och bygglagen. 

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

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

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

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

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

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

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

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

stöd för överklagan ska dessa bifogas.  

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

Aktuell lokaliseringen ligger ett par kilometer utanför Kungsbacka. Bedömningen görs att området 

ligger i randzonen till Kungsbacka tätort. Kungsbacka är starkt expansivt och bedöms utgöra en 

större tätort i enlighet med begreppet i förarbetena. Vidare ligger den aktuella lokaliseringen på 

gränsen mellan vad ÖP06 redovisar som särskilda bygglovskriterier och utvecklingsområde för 

Kungsbacka stad. 

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

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

är lämpat för en fortsatt bebyggelseutveckling. 

En fortsatt bebyggelseutveckling i området bedöms riskera att få oönskade konsekvenser för 

kommunens strategiska planering och kommunalekonomiska följder. Den aktuella lokaliseringen 

bedöms följaktligen motverka kommunens strategiska planering, tätortsutveckling samt 

översiktsplanens intentioner. 

mailto:info@kungsbacka.se
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Ska en fortsatt bebyggelseutveckling komma till stånd i området behöver frågor gällande till 

exempel kommunens krav på medverkan, finansiering samt de kommunalekonomiska följderna 

utredas och utvärderas i ett större sammanhang, samtidigt som frågor gällande till exempel 

utbyggnad av infrastruktur behöver samordnas. Detta kan endast göras i en detaljplaneprocess. Det 

faktum att fastigheten ligger i randzonen till Kungsbacka tätort där det råder högt bebyggelsetryck 

tyder också på att det förekommer ett behov av at samordna fysiska förhållande, liksom hushålla 

med mark och prioritera mellan motstående markanvändningsintressen. Den samlade bedömningen 

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

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

Vidare menar förvaltningen att det i föreliggande fall rör sig om en fastighet, bit mark och sökt 

åtgärd som inte har några unika förutsättningar eftersom det finns fler fastigheter och markbitar i 

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

bostadshus. Bara i närområdet gör förvaltningen bedömningen att det åtminstone finns ett tiotal 

fastigheter med liknande förutsättningar (se flygfoto i tjänsteskrivelsen). Som konstaterats ovan är 

det område inom vilket förevarande fastighet är lokaliserad, beläget på gränsen mellan särskilda 

bygglovskriterier och utvecklingsområde med högt bebyggelsetryck. I en situation då därmed fler 

fastighetsägare kan komma att resa krav på positivt förhandsbesked under motsvarande 

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

prejudicerande verkan inte bara i fråga om fastigheter inom det aktuella området utan även inom 

särskilda bygglovskriterier och utvecklingsområden i andra delar av kommunen (se mark- och 

miljödomstolens dom 2020-01-10 mål nr P 1537-19). Föreslagen byggnation på nu aktuell plats kan 

sålunda, trots sin definitionsmässiga karaktär av lucktomt, snarare anses utgöra en förtätning av 

området varvid bedömningen görs att undantaget inte är tillämpbart.  

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-01-03 

Ansökan, 2019-10-01 

Karta, 2020-06-09 

Svarsskrivelse, 2020-06-09 

Bakgrund 
Ansökan om förhandsbesked inkommen 2019-10-01, kompletterad med ytterligare underlag samt 

komplett för handläggning 2020-06-09, avser en nylokalisering av ett enbostadshus inom 

fastigheten Voxlöv 3:15. Fastigheten har en areal av 3037 kvm, är bebyggd med ett bostadshus samt 

är belägen utanför detaljplanerat område. 

Historik 

Byggnadsnämnden avslog ansökan om förhandsbesked 2020-07-02. Länsstyrelsen upphävde 

beslutet 2021-12-16 eftersom beslutet inte grundade sig på senast inlämnad situationsplan. Den 

reviderade situationsplanen innebär dock endast en marginell förändring och har ingen påverkar på 

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

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

Sökande (delges) 
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§ 13 

 

Dnr BN 2021-000916 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar negativt förhandsbesked för tre enbostadshus på 

fastigheten. 

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

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

Avgiften är uträknad efter Taxa för Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 

Kommunfullmäktige 2019-08-13 § 107. 

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

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

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. 

Föreslagen byggnation innebär tre enbostadshus som placeras i ett högt läge ovan befintlig 

bebyggelsegrupp. Förvaltningen gör bedömningen att föreslagen byggnationen inte placeras 

på ett sätt som är lämplig med hänsyn till landskapsbilden, områdets bebyggelsestruktur och 

bevarandet av naturförutsättningarna på platsen. Vidare bedöms tre nya bostadshus innebära 

en förtätning av en bebyggelsegrupp där det inte är tänkt att utvidgad bebyggelse ska uppstå 

enligt kommunens översiktsplan.  

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-01-03 

Ansökan, 2021-03-16 

Yttrande från sökande 2021-12-30 

mailto:info@kungsbacka.se
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Ansökan som kom in 2021-03-16 innebär nylokalisering av två enbostadshus inom fastigheten 

STUV 6:17. Fastigheten har en areal av 1,9 ha i ett delområde och är idag bebyggd med ett 

enbostadshus. Fastigheten är belägen utanför detaljplanerat område.  

Tidigare ansökan på fastigheten 

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

avslag av Byggnadsnämnden 2020-07-02 AU § 227. 

Ärenden på intilliggande fastighet 

En ansökan om förhandsbesked på angränsande tomt, Stuv 6:23 avslogs av Byggnadsnämnden 

2018-11-28 AU § 474, utifrån detaljplanekrav samt att föreslaget läge för placering av tre 

enbostadshus, på ett berg, bedömdes olämpligt i landskapet. Ytterligare ett förhandsbesked har 

prövats inom fastigheten Stuv 6:23 där Byggnadsnämnden 2019-04-25 Tjm § 1536 beviljade 

förhandsbesked för ett enbostadshus. Beslutet överklagades till Länsstyrelsen i Halland som avslog 

nämndens beslut 2020-03-19 utifrån att placeringen i landskapet bryter av mot den 

bebyggelsestruktur som finns i området samt att områdets naturvärden behöver beaktas. Efter att 

ärendet återförvisats av Mark- och miljödomstolen har Byggnadsnämnden lämnat negativt 

förhandsbesked 2021-10-21 baserat på den bedömning som gjorts av länsstyrelsen.  

Kommunicering 

Bygg- och miljöförvaltningen skickade 2021-12-02 ut en underrättelse om avstyrkan till sökande. 

Sökande har 2021-12-30 via ombud inkommit med en svarsskrivelse som bemöter förvaltningens 

förslag till beslut (se bilaga yttrande 2021-12-30). Förvaltningen anser att inkommen skrivelse 

inte föranleder något annat ställningstagande i ärendet och vidhåller sin bedömning att ansökan 

ska avslås, enligt beslutsmotivering nedan.  

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

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

delar av 8 kap. PBL. 

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

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

och kommunikationsleder. 

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

synpunkt är lämplig för ändamålet. 

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

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

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

särskilda kulturhistoriska och miljömässiga värden skyddas. 



41 (77)

 

Enligt 8 kap. 9 § PBL ska en obebyggd tomt som ska bebyggas anordnas på ett sätt som är lämpligt 

med hänsyn till landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen. Naturförutsättningarna 

ska så långt möjligt tas till vara. 

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

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

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

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

Vid fråga om bygglov och förhandsbesked ska prövningen avse om åtgärden kan tillåtas på den 

avsedda platsen, det vill säga en prövning av markens lämplighet för den avsedda åtgärden (prop. 

1985/86:1 s.285). Utanför detaljplanelagt område finns inte någon i lagstiftningen given byggrätt. 

Bedömningen om åtgärdens lämplighet i förhållande till dess omgivning enligt 2 kap. PBL, varvid 

hänsyn tas till både allmänna och enskilda intressen, görs därmed i varje enskilt fall. 

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

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

om bygglov eller förhandsbesked. 

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

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

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

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

bygglov få omfattande konsekvenser för kommunen. 

Mark- och miljööverdomstolen har i flera avgöranden uttalat att kommunen med utgångspunkt i 1 

kap. 2 § PBL (det s.k. kommunala planmonopolet) har en vidsträckt möjlighet att styra 

bebyggelseutvecklingen och besluta om markanvändningen i kommunen (se bl.a. MÖD 2012:40 

och Mark- och miljööverdomstolens dom 2014-11-10 i mål nr P 3484-14). 

Översiktsplan och bebyggelseutveckling 

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

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

miljö och kommunens läge i Göteborgsregionen. Kommunen har en omfattande 

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

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

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

tillfredsställande samhällsservice. 

För att kunna hantera detta ska kommunen växa och utvecklas främst inom utvecklingsområden och 

serviceorter som är utpekade i kommunens översiktsplan ÖP06. Fastigheten Stuv 6:17 ligger inte 

inom ett sådant område. Enligt kommunens översiktsplan är det inte tänkt att det ska uppstå 

utvidgad bebyggelse inom området utan sådan ska ske inom utvecklingsområde eller serviceorter. 

I takt med att bebyggelsegrupper blir större kan högre krav att tillgodose boende med kommunal 

service ställas på kommunen. Samhällsservice och infrastruktur är i dagsläget begränsad i området, 
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bland annat saknas gång-och cykelbanor och närhet till matbutik, skolor m.m.  Eftersom den 

kommunala servicen är tänkt att utvecklas främst i tät- och serviceorterna är det inte lämpligt att 

etablera större bebyggelsegrupper i området. 

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

enskilda bygglov få omfattande konsekvenser för kommunen. Risken finns att fler fastighetsägare 

kan komma att resa krav på positivt förhandsbesked under motsvarande förutsättningar som i det 

aktuella fallet. Ett beviljande av ansökan kan komma att skapa en prejudicerande verkan inte bara i 

fråga om fastigheter inom det aktuella området utan även inom närliggande områden i kommunen. 

Ansökan innebär att en markant utvidgning av bebyggelse som inte ligger i anslutning till befintliga 

etablerade bebyggelseområden. Lokaliseringarna bedöms utgöra en struktur som inte är förenlig 

med krav på lämplig markanvändning. Föreslagna lokaliseringar bedöms medföra ett olämpligt 

tillskott och olämplig utbredning av bebyggelsen i området, utifrån ett hänsynstagande till att 

kommunen har det övergripande ansvaret för att prioritera avseende kanaliseringen av begränsade 

resurser. 

Ansökan är därmed inte lämplig med hänsyn till kravet på en långsiktigt god hushållning av mark 

och kommunens tätortsutveckling. Ansökan uppfyller därmed inte lämplighets- och 

hushållningskraven i 2 kap. 2-3 § PBL. 

Platsens förutsättningar 

Föreslagen placering av tre enbostadshus ligger i bergssluttning och innebär att bebyggelsen 

utvidgas på högre kuperad mark. Sluttningen är skogbevuxen med till stor del av ek och bokträd. 

De nya enbostadshusen ligger cirka 5-6 meter högre än bostadshusen på intilliggande fastigheter 

och får ett högt läge i landskapet vilket bryter av mot övrig struktur i området. Den befintliga 

bebyggelsegrupp som finns här som är tydligt begränsad av vägen och skogsbrynet med 

bakomliggande bergssluttning. Föreslagen placering skapar en struktur som inte bedöms vara 

lämplig.  

Vid bebyggelse på den föreslagna platsen krävs stora ingrepp i naturen, det är också en utmaning 

utifrån krav på tillgänglighet på tomten och från parkering till bostad. Förutsättningarna för 

tomterna, är branta tomter med en höjdstigning på ca 6-7 meter ifrån väg till föreslagna placeringar. 

Om dessa tillfartsvägar ska tillgodose en acceptabel lutning om 10% -12% krävs stora ingrepp i 

terrängen. En kraftig lutning blir särskilt vintertid en olägenhet. 

De tomter som föreslås bedöms skapa påverkan på landskapsbilden, på ett sätt som inte bedöms 

lämplig med hänsyn till stads- och landskapsbilden enligt 2 kap. 6 § PBL. Vidare bedöms 

föreslagen åtgärd påverka naturförutsättningarna på tomten på ett sätt som inte bedöms lämpligt 

enligt PBL 8 kap 9 §. 

Med ovanstående skäl menar förvaltningen att en intresseavvägning enligt 

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

tre nya enbostadshus bedöms olämpligt på fastigheten. 
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Ordförande Thure Sandén (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, förvaltningens förslag. 

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

Sökande ägare till fastigheten Stuv 6:17 (delges) 
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§ 14 

 

Dnr BN 2021-002342 

Byggnadsnämndens arbetsutskott avslår ansökan om bygglov för anläggande av plank. 

Avgiften för beslutet är 4 800 kronor. Avgiften för bygglovet är reducerad med 4 800 kronor på 

grund av att beslutet har tagit mer än 10 veckor. Kostnaden för bygglovet blir därför 0 kronor. 

Avgiften är uträknad efter Taxa för Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 

Kommunfullmäktige 2020-09-08 § 97. 

Ansökan avstyrks med stöd av 9 kap 30 § plan- och bygglagen PBL, med hänvisning till 

planbestämmelser i gällande detaljplan V70, laga kraft 1986-12-05. 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 överens med detaljplanen. Trots detta kan, enligt 9 kap. 31 b § PBL, 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 att planket placeras 100 

procent på punktprickad mark, mark som inte får bebyggas.  

Förvaltningen bedömer att avvikelsen inte utgör en sådan liten avvikelse som är förenlig med 

detaljplanens syfte.  

Vidare blir planket mellan 2 - 3,6 meter högt, och bedöms inta vara lämpligt utifrån stads-och 

landskapsbilden och intresset av en god helhetsverkan. Planket bedöms vara för högt och ha ett 

dominerande intryck i omgivningen, således bedöms åtgärden inte vara lämpligt enligt 2 kap. 6 § 

PBL.  

Åtgärden bedöms inte uppfylla krav enligt 9 kap 30 § PBL. Bygglov bedöms därför inte kunna 

beviljas för föreslagen åtgärd.  

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, 
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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 avser uppförande av plank. Åtgärden har varierande höjder mellan 2 – 3,6 meter och är 

31,43 meter långt. Planket utförs av trä, kulör NCS S 8500-N. Planket placeras intill fastighetsgräns 

på västra och östra delen av fastigheten. Åtgärden placeras 100% på punktprickad mark, mark som 

enligt gällande detaljplan inte får bebyggas. 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-01-03 

Ansökan, 2021-08-11 

Ansökan registrerades 2021-08-11.  

Ansökan avser uppförande av plank. Åtgärden har varierande höjder mellan 2 – 3,6 meter och är 

31,43 meter långt. Planket uppförs i trä, kulör NCS S 8500-N.  

Planket placeras intill fastighetslinjen på västra och östra delen av fastigheten. Åtgärden placeras 

helt på punktprickad mark.  

Sökande har angett i ansökan att efter byggnationen på fastigheten Vallda 10:99, har det blivit en 

olägenhet för sökande då Vallda 10:99 ligger avsevärt högre Vallda 10:13 och stor insyn samt att 

när Vallda 10:99 transporterar sig från fastigheten lyser det direkt in i ett sovrum. 

Ansökan var komplett 2021-08-11. 

Fastigheten som ska bebyggas ligger inom detaljplan V70, laga kraft 1986-12-05 vars syfte är att 

möjliggöra byggnader för bostäder. I detaljplanen regleras bland annat punktprickad mark inte får 

bebyggas.  

Avvikelse från detaljplan  
Ansökan avviker från gällande detaljplan då 

- planket på en sträcka av 31,43 meter är placerad 100 procent på mark som enligt detaljplan 

inte får bebyggas. 

Förvaltningen har den 2021-12-14 sänt ut en bedömning om att bygglov inte kan beviljas för 

föreslagen åtgärd till sökande.  

Sökande har haft kontakt med handläggaren och framfört synpunkter om olägenheterna som har 

uppkommit efter byggnationen av fastigheten Vallda 10:99. Bland annat att insynen och när de 

transporterar sig från Vallda 10:99, så lyser det in i ett av sovrummen för Vallda 10:13. Sökande har 
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bemöt förvaltningens avstyrkan i en skrivelse som inkom 2022-01-03, inkommen skrivelse 

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

på platsen är olämplig. 

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

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

Sökande (delges) 
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§ 15 

 

Dnr BN 2021-001117 

Byggnadsnämndens arbetsutskott avslår ansökan om marklov för uppfyllnad.  

Avgiften för beslutet är 9 600 kronor. Avgiften för beslutet är reducerad med 9 600 kronor på grund 

av att beslutet har tagit mer än 10 veckor. Kostnaden för beslutet blir därför 0.  

Avgiften är uträknad efter Taxa för Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 

Kommunfullmäktige 2019-08-13 § 107. 

Enligt plan- och bygglagen 9 kap 35 § (PBL, SFS 2010:900)35 §   ska marklov ges för en åtgärd 

som 

   1. inte strider mot en detaljplan eller områdesbestämmelser, 

   2. inte förhindrar eller försvårar det berörda områdets användning för bebyggelse, 

   3. inte medför olägenheter för användningen av sådana anläggningar som anges i 13 § 1, 

   4. inte medför störningar eller betydande olägenheter för omgivningen, och 

   5. uppfyller de krav som 

      a) följer av 2 kap. 6 § tredje stycket och 8 kap. 9-12 §§, om lovet avser en åtgärd inom ett 

område med detaljplan, eller 

      b) följer av 2 kap. och 8 kap. 9-12 §§ i de delar som inte har prövats i områdesbestämmelser, om 

lovet avser en åtgärd utanför ett område med detaljplan. 

Marklov får ges till en åtgärd som endast innebär en liten avvikelse från detaljplanen eller 

områdesbestämmelserna, om avvikelsen är förenlig med syftet med planen eller bestämmelserna. 

Lag (2011:335). 

Enligt 8 kap 9 § PBL ska tomter bland annat ordnas så att tomtens naturliga förutsättningar så långt 

möjligt tas tillvara samt så att betydande olägenheter för omgivningen inte uppstår. 

Föreslagen åtgärden innebär en betydande uppfyllnad av tomtens nordvästra del för att utöka platån 

på tomtens norra del. Tomten har i dag en naturlig sänka som kommer att försvinna med föreslagen 

åtgärd. Uppfyllnaden uppgår som högst till knappt 3,5 meters höjning. Enligt uppgift från sökanden 



48 (77)

 

vid platsbesöket på fastigheten den 2021-10-21 är avsikten att bereda möjlighet för ett Attefallshus 

och en pool. 

Förvaltningen anser inte att den ansökta markförändringen tar tillvara på tomtens naturliga 

förutsättningar samt att förändringen inte är nödvändig för att tomten ska kunna bebyggas på ett 

lämpligt sätt. 

Ansökan bedöms mot det ovan anförda inte uppylla kraven för marklov enligt 9 kap 35 § PBL 

varför ansökan inte kan 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 avser en betydande uppfyllnad av tomtens nordvästra del för att utöka platån på tomtens 

norra del. Tomten har i dag en naturlig sänka som kommer att försvinna med föreslagen åtgärd. 

Uppfyllnaden uppgår som högst till knappt 3,5 meters höjning. Enligt uppgift från sökanden vid 

platsbesöket på fastigheten den 2021-10-21 är avsikten att bereda möjlighet för ett Attefallshus och 

en pool. 

Kommunen skickade ett meddelande om bedömning till sökanden den 2021-11-02 där det 

framställdes att ansökan inte kan beviljas då den ansökte åtgärden inte bedöms ta tillvara på tomtens 

naturliga förutsättningar. I brevet framgår att ansökan kommer att prövas om sökanden inte väljer 

att dra tillbaka eller revidera ansökan senast den 2021-11-12. 

Sökanden har efter denna skrivelse inte eftersökt kontakt med handläggaren eller annan person på 

förvaltningen varför det får tolkas som att sökanden önskar få ansökan prövad. 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-11-18 

Ansökan, 2021-04-01 

Situationsplan, 2021-05-11 

Markplaneringsritning, 2021-05-11 

Marksektionsritningar (2st), 2021-05-11 

 

mailto:info@kungsbacka.se


49 (77)

 

Ansökan registrerades 2021-04-01. 

Ansökan gäller marklov för uppfyllnad av tomt. 

Ansökan var komplett 2021-05-11. 

Tjänstemän från Bygg- och miljöförvaltningen besiktigade platsen den 2021-10-21. 

Planförutsättningar 

Fastigheten som ska bebyggas ligger inom detaljplan S23D vars syfte är att möjliggöra byggnader 

för bostäder. I detaljplanen regleras inte markförändringar. 

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

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

Sökande (delges) 
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§ 16 

 

Dnr BN 2021-000981 

Byggnadsnämndens arbetsutskott avslår ansökan om bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus 

och stödmur.  

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

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

Avgiften är uträknad efter Taxa för Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 

Kommunfullmäktige 2020-09-08 § 97. 

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

ett område med detaljplan, om åtgärden 

   1. inte strider mot områdesbestämmelser, 

   2. inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 §, och 

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

första stycket, 13, 17 och 18 §§ i de delar som inte har prövats i områdesbestämmelser. Lag 

(2014:900). 

Ansökt åtgärd bedöms inte uppfylla de krav som ställs enligt 9 kap 31 § plan- och bygglagen punkt 

3, med hänvisning till 2 kap 6 § punkt 1, PBL.  

Byggnaden är inte lämpligt utformad eller placerad med hänsyn till stads- och landskapsbilden, 

natur- och kulturvärden på platsen och intresset av en god helhetsverkan. Volymen och arkitekturen 

tar inte hänsyn till områdets bebyggelsekaraktär och höga kulturhistoriska värden. 

Byggnadens placering följer inte den struktur som övrig bebyggelse har i landskapet och tar det 

öppna jordbrukslandskapet i anspråk. Byggnaden blir ett dominerande inslag med en betydande 

förändring av den känsliga landskapsbilden. 

Ansökan bedöms inte heller följa intentionerna i det lämnade förhandsbeskedet beviljat 2019-03-21, 

BNAU § 125, avseende placering och utbredning av byggnaden. Det beviljade förslaget i 

förhandsbeskedet utgörs av en huvudbyggnad som är angiven till 77 kvm (11x7 meter) lokaliserat 

ca 40 meter nordost om befintlig huvudbyggnad och ligger inom den befintliga tomtplatsen. 

Nu sökta bygglov redovisar en huvudbyggnad om 305 kvm och en bruttoarea om ca 465 kvm. Även 

placeringen frångår förhandsbeskedet genom att huvudbyggnaden är förflyttad ca 30 meter åt sydost 

och utvidgar gårdens tomtplats.  

Bygglov ska därför inte beviljas. 
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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. 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-12-23 

Yttrande kommunantikvarie, daterat 2021-11-22 

Markplaneringsritning, inkommen 2021-05-05 

Nybyggnadskarta, inkommen 2021-05-05 

Fasadritning sydväst, inkommen 2021-05-05 

Fasadritning sydöst, inkommen 2021-05-05 

Fasadritning nordväst, inkommen 2021-05-05 

Fasadritning nordöst, inkommen 2021-05-05 

Planritning entréplan, inkommen 2021-05-05 

Planritning plan 2, inkommen 2021-05-05 

Planritning takplan, inkommen 2021-05-05 

Sektionsritning A-A, inkommen 2021-05-05 

Sektionsritning B-B, inkommen 2021-05-05 

Ansökan, 2021-03-19 

Ansökan gäller bygglov för nybyggnad av bostadshus efter rivning av befintligt bostadshus inom 

område med kulturmiljöprogram för Kungsbacka kommun. Bostadshuset uppförs i två våningar 

med en byggnadsarea om ca 305 kvm exklusive vidbyggt och delvis nedgrävt garage. Bruttoarean 

är ca 465 kvm.  

Ett förhandsbesked lämnades 2019-03-21 på fastigheten för ett enbostadshus om 77 kvm. Ansökan 

om bygglov bedöms inte följa intentionerna i det lämnade förhandsbeskedet avseende placering och 

utbredning av byggnaden. 
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Inlämnat förslag avviker från de flesta gårdar i området genom sitt uttryck och sin volym. 

Förvaltningen bedömer att tillräcklig anpassning till stads- och landskapsbilden, natur- och 

kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan inte är gjord enligt 2 kap 6 § första 

stycket 1, PBL 

Ärendet har remitterats till kommunantikvarien som avstyrker förslaget. 

Ansökan registrerades 2021-03-19 och bedömdes komplett 2021-05-05.  

Ansökan gäller nybyggnad av ett enbostadshus i två våningar med en byggnadsarea om ca 305 kvm 

exklusive vidbyggt och delvis nedgrävt garage. Bruttoarean är ca 465 kvm. Befintlig markhöjd 

ligger på ca +25 till +28 och byggnadens högsta nockhöjd ligger på +35,8 med en takvinkel på 45° 

och färdig golvhöjd på +25 på huvuddelen av byggnaden. Fasadmaterial är stående träpanel i 

naturgrå, kiselbehandling med vitt pigment samt tegel i bränt tegel i ljusgrå kulör och tak i bränt 

tegel, ljusgrå kulör. 

Fastigheten har en areal av 8,8 ha i två delområden. Delområde 1 som ansökan avser är på 7,6 ha 

och är idag bebyggd med enbostadshus och ekonomibyggnader. 

Ansökan om bygglov har föregåtts av förhandsbesked beviljat 2019-03-21, BNAU § 125 med 

villkor att byggnaden som ligger till grund för ersättningsbyggnaden ska vara riven innan nytt 

bostadshus får tas i bruk. Förhandsbeskedet anger att slutligt ställningstagande till husets placering 

och utformning ska ske i samråd med byggnadsförvaltningen. Ansökan om förhandsbesked avsåg 

ursprungligen nylokalisering av hästgård med ridhus, gästbostadshus och komplementbyggnader, 

men justerades till att enbart avse ett enbostadshus om 77 kvm som ersätter det befintliga 

bostadshuset på fastigheten.  

På fastigheten finns flera fornlämningar (RAÄ-nummer Vallda 31:1, Vallda 31:2, Vallda 32:1 och 

Vallda 127:1). Länsstyrelsen har i yttrande till förhandsbeskedet 2019-02-28, 431-1406-19 framfört 

att planerad byggnation av enbostadshus på platsen för förhandsbeskedet inte direkt berör någon 

känd fornlämning och därför inte haft något att erinra mot åtgärden.  

2019-03-05 meddelade VA-föreningen Lunna By VA ekonomisk förening, genom föreningens 

ordförande att nytt enbostadshus kan anslutas till föreningen.  

Förvaltningen meddelade sökande 2021-09-17 att förslag till beslut i byggnadsnämndens 

arbetsutskott kommer att vara negativt på grund av att förslaget avviker från de flesta gårdar i 

området genom sitt uttryck och sin volym. Förvaltningen bedömer att tillräcklig anpassning till 

stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god 

helhetsverkan inte är gjord enligt 2 kap 6 § första stycket 1, PBL. Sökande önskade förlängd 

kompletteringstid till 2021-10-31 och inkom då med ett bemötande av granskningsyttrandet och 

önskar få förslaget prövat utan ändringar, se bifogat. 

Planförutsättningar 

Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. 
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Övriga förutsättningar 

Platsen som föreslås för bebyggelse ligger i kanten av ett öppet åkerlandskap med en avskiljande 

trädrand i nordväst. I norr finns ett mindre trädbeväxt höjdparti.  

Fastigheten omfattas av kulturmiljöprogram för Kungsbacka kommun. Kulturmiljön i Lunna 

beskrivs som mycket värdefull med flera ålderdomliga drag, bl. a en välbevarad och intressant 

agrarbebyggelse. Prägeln av en äldre enhetlig byggnadstradition är viktig att slå vakt om för 

områdets fortlevnad som kulturmiljö. Även vägnätet med den slingrande formen och korsningar är 

mycket gammalt. Det finns fossil åkermark bevarad på flera ställen i byn, bl. a i betesmarken på 

grannfastigheten Lunna 12:15. En mindre ansamling med högar och stensättningar finns även på 

Lunna 8:2. 

Sammanfattningsvis betonar kulturmiljöprogrammet att ny bebyggelse ska prövas med försiktighet 

och att nya bostadshus placeras i första hand i anslutning till befintlig bebyggelse så att inte de höga 

kulturhistoriska värdena börjar naggas i kanten. 

Remisser 

Ansökan har remitterats till kommunantikvarien som lämnar följande bedömning på förslaget: 

Förslaget bryter mot bebyggelsestrukturen på platsen och bör ligga närmare befintlig bebyggelse 

och inte ta det öppna jordbrukslandskapet i anspråk. 

Volymen och arkitekturen tar heller inte hänsyn till områdets bebyggelsekaraktär och höga 

kulturhistoriska värden. Byggnaden har ett alltför dominerande och iögonfallande uttryck. Material 

som bränt tegel på tak och fasad är inte lämpligt eftersom det inte är traditionella byggnadsmaterial 

och inte hänger samman med materialen på övrig bebyggelse. På denna plats i en så känslig 

kulturmiljö bör arkitekturen vara mer anpassad till befintlig bebyggelse. Fasadmaterial bör vara trä, 

sadeltaket ha en flackare lutning och gärna lagt med rött tegel. Byggnaden bör ha en mer enhetlig 

och sammanhängande volym, så att inte byggnadsdelar varierar alltför mycket i höjd och 

utformning. Även skalan bör tas ner så att byggnaden inte dominerar landskapet. 

Kommunicering 

Tjänsteskrivelsen skickades till sökande 2021-11-29 för möjlighet till yttrande. Då inget yttrande 

har inkommit inom den utsatta tiden bifogas sökandes bemötande av granskningsyttrandet. 

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

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

Sökande (delges) 
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§ 17 

 

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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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. 

Det får inte heller utgöra fara för sundhet, brandsäkerhet eller trafiksäkerhet. Uppfylls kraven på 

särskilda skäl är placeringen att betrakta som planenlig.  
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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 

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. 
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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, förvaltningens förslag. 

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

Sökande, Skatteverket (A-post), Post- och Inrikes Tidningar 
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§ 18 

 

Dnr BN 2020-003512 

Byggnadsnämndens arbetsutskott avslår ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.   

Avgiften för beslutet är 6 000 kronor. Avgiften är reducerad med 6 000 kronor på grund av att 

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

Avgiften är uträknad efter Taxa för Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 

Kommunfullmäktige 2020-09-08 § 97. 

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. 

Fastigheten Vallda-Lunden 1:35 omfattas av en avstyckningsplan. Avstyckningsplanen som är från 

1942, regleras inte byggnaders avstånd till fastighetsgräns. Vidare saknas också bestämmelser om 

största tillåtna byggnadsarea eller begränsning av byggrätten på fastigheten.  

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. Tillbyggnaden i form av ett skärmtak avviker från denna bestämmelse då den placeras 

närmare fastighetsgräns än vad byggnadsstadgan medger. Enligt ansökan placeras skärmtaket 0,57 

meter från fastighetsgräns. Förvaltningen bedömer att det inte finns särskilda skäl till placeringen av 

skärmtaket 0,57 meter från tomtgräns mot grannfastighet. Eftersom det inte bedöms finnas några 

särskilda skäl så bedöms byggnaderna inte vara planenliga med avseende på avstånd till tomtgräns. 

Finns inga särskilda skäl ska en bedömning göras huruvida placeringen kan prövas som en sådan 

avvikelse som avses i 9 kap. 31 b. Förvaltningen bedömer att åtgärden inte kan ses som en liten 

avvikelse eller är förenlig med detaljplanens syfte. 

Vidare omfattar ansökan av ytterligare två tillbyggnader om 31 respektive 19 kvm byggnadsarea. 

Ansökan omfattar också en tillbyggnad i form av en ny altan om 24,6 kvm byggnadsarea. 

Enbostadshuset bedöms vara en av områdets största byggnad. Att utöka byggnaden med ytterligare 

ca 112 kvm byggnadsarea skulle genom sin storlek skilja sig markant från den omgivande 

bebyggelsen. Tillbyggnaderna uppfyller inte kraven i 2 kap. 6 § första stycket 1 PBL som stadgar 

att byggnadsverk ska utformas och placeras med hänsyn till bland annat stads- och landskapsbilden, 

natur och kulturvärden på platsen och intresset av en god helhetsverkan. Utformningen av de 
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föreslagna tillbyggnaderna påverkar därmed stadsbilden och intresset av en god helhetsverkan 

negativt. 

Bygglov ska därför inte 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. 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-12-28 

Elevationsritning 2021-04-21 

Sektion- och markplanerringsritning 2021-04-21 

Sektionsritning befintlig utseende 2021-03-25 

Fasad-, plan- och sektionsritning befintligt utseende 2021-03-25 

Fasad- och planritning 2021-03-25 

Markplanering- och situationsplan 2021-03-25 

Ansökan, 2020-12-08 

I enlighet med plan- och bygglagen 9 kap 35 § (PBL, SFS 2010:900) bedöms förslaget om marklov 

för anordnande av mur överensstämmer med gällande detaljplan och bedöms lämpligt att 

genomföra på den aktuella platsen,  

Inlämnat förslag om fasasändring för byte av fasadbeklädnad från liggande träpanel till puts inom 

gällande detaljplan bedöms lämpligt att genomföra på den aktuella platsen enligt plan- och 

bygglagen 9 kap 2 § (PBL, SFS 2010:900).  

Ansökan registrerades 2020-12-08. 

Ansökan omfattar följande: 

- tillbyggnad av ett enbostadshus 31 kvm byggnadsarea  
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- tillbyggnad i form av inbyggnad passage mellan garage och bostadshus om 19 kvm 

byggnadsarea 

- tillbyggnad i form av ett skärmtak med en byggnadsarea om 37,73 kvm placerad 0,57 meter 

från fastighetsgräns 

- utökning av befintlig altan om 24,6 kvm byggnadsarea 

- utvändig ändring av bostadshuset som innebär byte av fasadbeklädnad från liggande 

träpanel till puts samt byte av garageport till tre nya fönster 

- i ansökan ingår också anordnande av stödmur längs med fastighetsgräns. Den nya 

marknivån finns redovisad på markplaneringsritningen. 

Sökta åtgärder omfattar totalt 112,33 kvm byggnadsarea. Fastigheten får en total byggnadsarea om 

334 kvm.  

Ansökan var komplett 2021-04-21. 

Planförutsättningar 

För fastigheten gäller avstyckningsplan V 12 vars syfte är att möjliggöra byggnader för bostäder. 

Avstyckningsplaner har genom övergångsbestämmelser i 1947 års byggnadslag jämställts med 

byggnadsplaner och gäller som detaljplaner. I avstyckningsplanen, som är från 1941, 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. Det får inte heller utgöra fara för sundhet, 

brandsäkerhet eller trafiksäkerhet. Uppfylls kraven på särskilda skäl är placeringen att betrakta som 

planenlig. 

Kommunicering 

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

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

kap. 25 § (PBL, SFS 2010:900). 

Sökande har fått tillfälle att yttra sig, men har inte inkommit med något yttrande.  

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

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

Sökande (delges) 
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§ 19 

 

Dnr BN 2021-001405 

Byggnadsnämndens arbetsutskott beviljar bygglov för tillbyggnad av förskola.  

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 +72,75   

Kontrollansvarig för åtgärden är xxxxxx. 

Avgiften för beslutet är 3 600 kronor. Observerar att eventuell utstakning och lägeskontroll inte är 

med i ovanstående belopp.  

Avgiften är uträknad efter Taxa för Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 

Kommunfullmäktige 2020-09-08 § 97. 

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.  

Miljö- och hälsas yttrande daterad 2021-06-11 ska beaktas. Tillstånd kan behövas sökas för 

parkeringen i norr avseende vattenskyddsområde.   

Förvaltningen för Tekniks yttranden daterad 2021-06-09 ska beaktas.   

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. 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. Vidare 

råder det inga områdesbestämmelser för området.  

Åtgärden innebär en utökning av den befintliga verksamheten, vilket är en förskola som finns på 

platsen idag. Åtgärderna bedöms vara är lämplig utformade och placerade utifrån platsens 

förutsättningar.  
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Förvaltningen bedömer att ansökan uppfyller krav enligt PBL 9 kap 31 § punkt 3, då tillbyggnaden 

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. 

I och med ovanstående motiveringar bedömer förvaltningen att inkomna invändningar från berörda 

sakägare har blivit bemötta. 

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. 

Bygglov för tillbyggnad av förskola beviljades 2021-08-25, BN § 242.  

Ansökan om ändring av tidigare bygglov inkom 2021-12-13, som avser utvändiga ändringar av 

tidigare beviljat bygglov.  

Byggnadsnämnden beslutade 2021-12-16, BN § 339, att delegera beslutanderätt i fråga om bygglov 

för tillbyggnad av Gällinge förskola till byggnadsnämndens arbetsutskott. 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-01-03 

Remissyttrande, 2021-12-28 och 2022-01-13  

Förslag på ändring, 2021-12-13 

Beslut om beviljat bygglov, 2021-08-25, BN § 242 

Tidigare remissyttrande, 2021-06-03, 2021-06-09, 2021-06-18, 2021-06-29, 2021-08-23 och                

2021-08-24.  

Ansökan och bygglovshandlingar, 2021-04-26, 2021-05-07, 2021-05-21 och 2021-07-05  
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Bygglov för tillbyggnad av förskola beviljades 2021-08-25, BN § 242. Beslutet avsåg tillbyggnad 

av en förskola med en byggnadsarea om ca 618 kvm, varav 42 kvm är öppenarea under tak.  

Vidare omfattade tidigare beviljat bygglov en utökning av parkering norr och söder om skolan, 

nybyggnad av 3 mindre förrådsbyggnader om tillsammans 41 kvm, ett par murar, samt rivning av 

en befintlig komplementbyggnad.   

Befintlig byggnadsarea på förskolan är ca 445 kvm varav ca 12 kvm öppenarea.  

Komplementbyggnaden som rivs är ca 50 kvm.   

Fastigheten fick en total byggnadsarea om ca 1100 kvm med det beviljade förslaget.   

I tidigare beslut ingick också planering av marken runt byggnaderna. Den nya marknivån fanns 

redovisad på fasadritningen/markplaneringsritningen.  

Befintlig förskola rymmer ca 40 barn. Efter tillbyggnaden ska 80 barn totalt kunna rymmas i 

lokalerna samt ca 12-15 personal. Erforderlig friyta enligt BFS 2015:1 - FRI 1; Boverkets allmänna 

råd (2015:1) om friyta för lek och utevistelse vid fritidshem, förskolor, skolor eller liknande 

verksamhet, hålls. Enligt det allmänna rådet bör det per barn i förskolan finnas en friyta på ca 40 

kvm. Förslaget redovisar ca 44,8 kvm/barn på den totala friytan 3580 kvm.   

Totalt 27 parkeringsplatser anordnas; 15 st hämta/lämna i norr, 10 st för personal samt 2 st HKP.  

Kulörer och material anpassas till befintlig byggnad. Tillbyggnaden utförs i stående träpanel i kulör 

NCS s 1500-N, ljusgrå. Tak är tegelröda betongpannor. Fönster i NCS S 4550-Y70R, en del fönster 

ska vara vita.   

Ansökan om ändring av tidigare bygglov inkom 2021-12-13, som avser utvändiga ändringar av 

tidigare beviljat bygglov. Ändringen beror på att de paviljonger som skulle vara en del av 

tillbyggnaden var i sådant dåligt skick att de inte kunde återanvändas.  

De utvändiga ändringarna avser ändrad fönstersättning med tillkommande fönster, samt 

tillkommande dörr och ändrade kulörer på tillbyggnaden. Bland annat så kommer kulören för 

fasaden på tillbyggnaden att ändras från tidigare beviljat NCS S1500-N (ljusgrå), till NCS S4550-

Y70R (Röd), och taksprång och vindskivor ändras till NCS S4502-Y (grå) från tidigare vit.  

Byggnadsnämnden beslutade 2021-12-16, BN § 339, att delegera beslutanderätt i fråga om bygglov 

för tillbyggnad av Gällinge förskola till byggnadsnämndens arbetsutskott. 

Ansökan var komplett 2021-12-13. 

Planförutsättningar 

Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. 

Övriga förutsättningar 

Fastigheten omfattas av ledningsskydd för gasledning samt vattenskyddsområde norr om  

fastigheten, där parkering ska byggas ut.   
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Remisser 

Miljö & Hälsoskydd och förvaltningen för Teknik har remitterats inför tidigare beviljat bygglov. 

Deras yttrande finns som underlag för detta beslut med, de har även fått möjlighet att yttra sig på 

föreslagna ändringar. 

Miljö och hälskydd har svarat enligt följande 2021-12-28:  

”Miljö & Hälsoskydd har inget övrigt att yttra i ärendet. Ändringen i färg och fönstersättning 

kommer inte att påverka vattenskyddsområdet.   

Förvaltningen för teknik har svarat enligt följande 2022-01-13:  

”Kungsbacka Bredbandsnät, har fiber för att ansluta fastigheten idag, så aktsamhet och skydd av 

befintlig ledning krävs vid arbetet.  

I PM parkering anges att totalt 27 parkeringsplatser ska iordningställas för förskolan.  Senare i 

PM:et beskrivs att man minskat antalet parkeringar till 22 st (varav 2 st platser för 

rörelsehindrade) då terrängen har en utformning som gör att det krävs stora åtgärder för att skapa 

ytterligare parkering.  

Det tidigare angivna 27 platser stämmer väl överens med Tekniks bedömning över behovet av 

parkering. Gällinge är bilorienterat och det är rimligt att anta att merparten av personal och barn 

kommer med bil. Det är viktigt att säkerställa att framkomligheten på Gamla Gällingevägen inte 

hindras ifall man inte löser parkeringsbehovet inom fastigheten.  

Kapaciteten för dricksvatten & spillvatten är utredd i projektets förstudie och bedöms som 

tillräcklig, likaså brandvatten.     

Projektet ska följa föreslagen dagvattenhantering som presenteras i dagvattenutredningen.   

Insamlingsfordon kan ansluta till miljörummet. Utsortering av samtliga avfallsfraktioner bör vara 

möjlig i inom miljörummet.” 

Det ska noteras att inga förändringar görs för parkeringsplatser i detta förslag, och enligt tidigare 

remissvar daterad 2021-08-24 från teknik så hade dem inga synpunkter på omarbetat förslag.  

Avlopp 

Fastigheten ansluts till kommunalt VA. 

Kommunicering 

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

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

kap. 25 § (PBL, SFS 2010:900). 

Berörda sakägare har fått tillfälle att yttra sig. Inga invändningar har inkommit. 
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På dagens sammanträde redovisas yttrande från förvaltningen från Teknik som inkom 2022-01-13. 

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

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

Sökande, Skatteverket (A-post), Kungsbacka kommun, Samhällsbyggnadskontoret, i egenskap av 

markägare (internpost), Post- och Inrikes Tidningar 
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§ 20 

 

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. 

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. 

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

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

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

kommunstyrelsen (internpost)
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§ 21 

 

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. 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-12-02 

Tomtplatsavgränsning, 2021-12-02 

Nybyggnadskarta, 2021-11-23 

Fasadritning, 2021-11-23 

Markplaneringsritning, 2021-11-23 

Planritning, 2021-11-23 
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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, förvaltningens förslag. 

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

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

kommunstyrelsen (internpost) 
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§ 22 

 

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. 
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Förvaltningen anser att åtgärden omfattas av strandskydd. 

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

finns uppräknade i 7 kapitlet 18 c § miljöbalken. 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. 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-01-03 

Ansökan 2021-06-21, samt kompletterande handlingar inkomna 2021-12-06 

Beslutet skickas till 

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

kommunstyrelsen (internpost),  

Ansökan registrerades 2021-06-03 och gäller strandskyddsdispens för anläggande av 

ledningsdragning. Åtgärden utförs längs med Dalahagevägen  

Sökande beskriver arbetsgången enligt följande: 
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”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. 

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, förvaltningens förslag. 

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

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

kommunstyrelsen (internpost) 
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Ärende mellan §§-nr 23-38 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). 


