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§ 39 

Förändring av ärendelista 

Beslut 
Byggnadsnämndens arbetsutskott godkänner ärendelistan utan förändringar. 

Sammanfattning av ärendet 
Det finns inga förändringar av ärendelistan att anmäla. 

Beslutsgång 
Ordförande Thure Sandén (M) prövar om byggnadsnämndens arbetsutskott kan godkänna 
ärendelistan utan förändringar, och finner att arbetsutskottet bifaller det. 
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§ 40 

Information från förvaltningen 

Det finns ingen anmäld information vid arbetsutskottets sammanträde den 27 januari 2022. 
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§ 41 

Dataskyddsombud för byggnadsnämnden 

Dnr BN 2022-000133 

Beslut 
Byggnadsnämndens arbetsutskott utser Karin Malmsten som ordinarie dataskyddsombud. 

Sammanfattning av ärendet 
Dataskyddsförordningen innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Respektive 
nämnd är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter inom sin verksamhet. Enligt 
dataskyddsförordningen ska varje nämnd utse ett dataskyddsombud.  

Dataskyddsombudet ska enligt dataskyddsförordningen, artikel 39, bland annat ha följande 
uppgifter: 

• Att informera och ge råd till den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet och de 
anställda som behandlar personuppgifter om deras skyldigheter enligt förordningen 

• Att övervaka efterlevnaden av förordningen och ge information till och utbilda personal 

• Att på begäran ge råd vad gäller konsekvensbedömningen avseende dataskydd och övervaka 
genomförandet 

• Att samarbeta med tillsynsmyndigheten 

• Att fungera som kontaktpunkt för tillsynsmyndigheten i frågor som rör behandling, 
inbegripet förhandssamråd och vid behov samråda i andra frågor.  

• Ombudet ska kunna agera självständigt och oberoende i organisationen och ska rapportera 
till organisationens ledning. 

Byggnadsnämndens arbetsutskott utsåg från och med 11 januari år 2021 Karin Malmsten som 
vikarierande dataskyddsombud. Ordinarie dataskyddsombud i kommunen var fram till och med 
2022-01-12 Kerstin Glittmark, som nu har slutat sin tjänst. Därmed behöver Karin Malmsten  
utses som ordinarie dataskyddsombud för byggnadsnämnden. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-01-13 

Beslutsgång 
Ordförande Thure Sandén (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, förvaltningens förslag. 
Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen, dataskyddsombudet  
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§ 42 

HAMMERÖ 9:3 - Förhandsbesked för nybyggnad av 
ett enbostadshus 
Dnr BN 2018-000103 

Beslut 
Enligt uppmaning i dom från mark- och miljödomstolen beslutar byggnadsnämndens arbetsutskott 
att lämna positivt förhandsbesked för ett enbostadshus på fastigheten. 
Avgiften för beslutet är 3138 kronor. 
Avgiften är uträknad efter Taxa för Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 
Kommunfullmäktige 2011-12-06 § 246.  

Upplysningar  
Enligt 9 kap. 39 § PBL innebär förhandsbeskedet inte att åtgärden får påbörjas.  

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

Det är inte någon förutsättning för förhandsbesked (eller bygglov) att det finns en nyttjanderätt till 
marken. Frågorna om servitut till väg och avloppsanläggning faller därmed utanför prövningen av 
förhandsbeskedet.  

Beslutet kommer även att skickas till berörda sakägare. 

Beslutsmotivering 
Ansökan beviljas med stöd av 9 kap. 31 §, plan- och bygglagen (SFS 2010:900) med hänvisning till 
motivering nedan. 

Beslutet kan överklagas 
Detta beslut överklagas genom att en skrivelse skickas till Byggnadsnämnden, Kungsbacka 
kommun, inom tre veckor från den dag då den som vill överklaga tog del av beslutet. Om skrivelsen 
har kommit in i rätt tid skickar Byggnadsnämnden den vidare till Länsstyrelsen i Hallands län, som 
prövar det överklagade beslutet. Om överklagan kommer in för sent avvisas den. 

Överklagan ska innehålla vad för beslut som överklagas, varför det ska ändras och hur det ska 
ändras. Den som överklagar ska också uppge sina kontaktuppgifter i form av namn, postadress, 
telefonnummer och gärna e-postadress, samt underteckna överklagan. Om det finns handlingar som 
stöd för överklagan ska dessa bifogas.  

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

mailto:info@kungsbacka.se
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Beskrivning av ärendet 
Ansökan inkommen 2018-01-22 innebär nylokalisering av ett enbostadshus inom fastigheten 
Hammerö 9:3. Fastigheten har en areal av 2,22 ha i två delområden och är idag bebyggd med 
ekonomibyggnader. Fastigheten är belägen utanför detaljplanerat område. 

Området ligger inom strandskyddat område och dispens behövs för att genomföra 
byggnadsåtgärder. 

Mark- och miljödomstolen meddelade i dom 2020-12-16 (P 3342-20) att de anser att det inte var 
riktigt att meddela negativt förhandsbesked avseende aktuellt ärende. Detta eftersom platsen där 
huset ska uppföras har förlorat sitt värde som jordbruksmark. Målet återförvisas därför till nämnden 
för fortsatt handläggning och meddelande av beslut om positivt förhandsbesked. 

Bedömning 
Som tidigare anförts har byggnadsnämnden och därefter länsstyrelsen samt mark- och 
miljödomstolen tidigare prövat frågan om förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus på 
fastigheten Hammerö 9:3. Även om förhandsbeskedet nu avser en nybyggnad utan avstyckning från 
fastigheten anser förvaltningen att förhållandena i allt väsentligt är desamma. Det som tillkommit 
sedan mark- och miljödomstolens dom den 18 juli 2014 är att praxis avseende nybyggnad på 
jordbruksmark har förtydligats genom ett antal domar från Mark- och miljööverdomstolen och 
länsstyrelsen kan konstatera att praxis är ytterst restriktiv i detta avseende. 

Förvaltningen bedömer dock att frågan om marken är brukningsvärd jordbruksmark får anses vara 
slutligt prövad genom den lagakraftvunna domen från mark- och miljödomstolen. Förvaltningen är 
därmed bunden av domstolens bedömning i denna del och kan därför inte göra någon ytterligare 
prövning av denna fråga i nu aktuellt förhandsbeskedsärende. 

Den nu föreslagna placeringen av enbostadshuset, som inte är densamma som tidigare prövats 
i mål nr P 1586-14, ligger i ett område med sammanhängande jordbruksmark. Mark- och 
miljödomstolen anser dock att den del av fastigheten där det på senare år uppförts en 
maskinhall har förlorat sitt värde som jordbruksmark. Detsamma får anses gälla det idag 
gräsbevuxna området direkt norr om maskinhallen och i linje med denna. Ett bostadshus på 
denna plats kan vidare anses utgöra en naturlig komplettering av befintlig bebyggelsegrupp 
samtidigt som placeringen inte medför uppkomst av ny sammanhållen bebyggelse. Den 
föreslagna placeringen kan inte heller anses inverka menligt på de allmänna intressena i 
området, även om en byggnation framledes måste prövas mot strandskyddsbestämmelserna. 

Mark- och miljödomstolen finner således sammanfattningsvis att positivt förhandsbesked kan 
meddelas för en placering av ett enbostadshus direkt norr om maskinhallen och i linje med 
denna. 

Strandskydd  
Frågan om förhandsbesked och frågan om strandskyddsdispens avser två olika prövningar enligt 
olika lagstiftningar. Även om förhandsbesked beviljas och det skulle fordras strandskyddsdispens 
kan det hända att en sådan inte ges och att förhandsbeskedet inte kan utnyttjas. Så oavsett frågan om 
strandskydd handlar detta ärende om förhandsbesked för en byggnad, medan frågan om eventuell 
strandskyddsdispens prövas enligt miljöbalken i annan ordning, efter eventuell ansökan därom. 
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Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-01-03 

Mark- och miljödomstolen dom P 3342-20, 2020-12-16 

Ansökan, 2018-01-22. 

Beslutsgång 
Ordförande Thure Sandén (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, förvaltningens förslag. 
Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Sökande (A-post), Post- och Inrikes Tidningar 
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§ 43 

VALLDA-BACKA 1:20 - Förhandsbesked för 
nybyggnad av ett enbostadshus 
Dnr BN 2021-003212 

Beslut 
Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar negativt förhandsbesked för ett enbostadshus på 
fastigheten. 
Avgiften för beslutet är 8400 kronor. Avgiften är reducerad med 6720 kronor på grund av att 
beslutet har tagit mer än 10 veckor. Kostnaden blir därför 1680 kronor. 
Avgiften är uträknad efter Taxa för Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 
Kommunfullmäktige 2020-09-08 § 97. 

Beslutsmotivering 
Ansökan avstyrks med stöd av kommunens översiktsplan, 9 kap. 31 § p. 2, plan- och bygglagen 
(PBL, SFS 2010:900) med hänvisning till 4 kap. 2 § samt motivering nedan.  

Beslutet kan överklagas 
Detta beslut överklagas genom att en skrivelse skickas till Byggnadsnämnden, Kungsbacka 
kommun, inom tre veckor från den dag då den som vill överklaga tog del av beslutet. Om skrivelsen 
har kommit in i rätt tid skickar Byggnadsnämnden den vidare till Länsstyrelsen i Hallands län, som 
prövar det överklagade beslutet. Om överklagan kommer in för sent avvisas den. 

Överklagan ska innehålla vad för beslut som överklagas, varför det ska ändras och hur det ska 
ändras. Den som överklagar ska också uppge sina kontaktuppgifter i form av namn, postadress, 
telefonnummer och gärna e-postadress, samt underteckna överklagan. Om det finns handlingar som 
stöd för överklagan ska dessa bifogas.  

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

Sammanfattning av ärendet 
Sammanfattningsvis anser förvaltningen att det finns skäl för att meddela negativt förhandsbesked 
med stöd av detaljplanekravet enligt tidigare dom från mark- och miljödomstolen (P 3239-15). 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan avser nybyggnad av ett enbostadshus på fastigheten Vallda-Backa 1:20. Fastigheten har en 
areal om 3 731 kvm och är bebyggd med ett enbostadshus och en mindre komplementbyggnad. 
Fastigheten är belägen utanför detaljplanerat område. 

Bedömning 
Mark- och miljödomstolen beslutade den 27 januari 2016 (P 3239-15) att avslå överklagan gällande 
en ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus på förevarande fastighet. 

mailto:info@kungsbacka.se
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Mark- och miljödomstolen framför följande: 

Nämnden hänvisar bl.a. till att det råder stor efterfrågan på mark för byggande i  
området. Domstolen kan inte annat se än att det aktuella området, som en del av ett  
storstadsområde, är utsatt för ett högt bebyggelsetryck. Det är därför rimligt att  
kommunen, med hänsyn till bestämmelserna i 1 kap. 2 plan- och bygglagen kan  
hävda att det aktuella området har behov av reglering i en detaljplan. Nämnden har  
haft skäl för sitt beslut att avslå ansökan om förhandsbesked och överklagandet ska  
därför avslås. 

Eftersom förhållandena i förevarande ärende bedöms vara likvärdiga med ovan menar förvaltningen 
att det inte finns något särskilt skäl till att fatta ett annorlunda beslut än det som redan fattats av 
mark- och miljödomstolen. Förvaltningen har på dessa grunder fog för sitt beslut att lämna negativt 
förhandsbesked. 

Förvaltningens bedömning är att aktuell byggnation enligt 4 kap. 2 § PBL kräver detaljplan då det 
är fråga om nybyggnad av ett enbostadshus i ett område med högt bebyggelsetryck. Det finns 
flertalet närliggande fastigheter som har liknande markområden där motsvarande anspråk på 
bebyggelse skulle kunna resas (Skifteskärrvägen, Rörmöstvägen, Norra Skifteskärrvägen med 
flera). Markens lämplighet för bebyggelse bedöms inte kunna avgöras i ett ärende om 
förhandsbesked utan måste föregås av detaljplaneläggning. 

Kommunicering 
Förvaltningen har den 20 december 2021 sänt ut en preliminär tjänsteskrivelse om avstyrkan till 
sökande. Något bemötande har inte inlämnats. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-01-14 

Ansökan, 2021-10-19 

Mark- och miljödomstolen dom P 3239-15, 2016-01-27 

Beslutsgång 
Ordförande Thure Sandén (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, förvaltningens förslag. 
Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Sökande (delges) 
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§ 44 

ÄSKATORP 14:1 - Förhandsbesked för nybyggnad av 
ett enbostadshus 
Dnr BN 2020-003118 

Beslut 
Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar positivt förhandsbesked för ett enbostadshus på 
fastigheten. 

Avgiften för beslutet är 19 200 kronor. Avgiften är reducerad med 19 200 kronor på grund av att 
beslutet har tagit mer än 10 veckor. Kostnaden blir därför 0 kronor. 

Avgiften är uträknad efter kommunfullmäktiges taxa för byggnadsnämndens verksamhet, antagen 
2020-09-08 § 97. 

Beslutsmotivering 
Ansökan avser nylokalisering av ett enbostadshus inom en fastighet med en areal om ca 1,8 hektar. 
Fastigheten är belägen utanför detaljplanerat område och indelad i två delområden samt i dagsläget 
bebyggd med enbostadshus och komplementbyggnader.  

Byggnadsnämndens arbetsutskott bedömer att den föreslagna lokaliseringen av ett nytt 
enbostadshus är lämplig med hänsyn till kravet på långsiktig god hushållning av mark och 
tätortsutveckling. Detta med beaktan av att föreslagen lokalisering är begränsad i omfattning och 
utgör en komplettering av befintlig bebyggelsegrupp längst Äskatorpsvägen. Föreslagen 
lokalisering bedöms sålunda inte ha någon större inverkan på strukturen i aktuell bebyggelse. 
Ansökan uppfyller därmed lämplighets- och hushållningskraven i 2 kap. 2-3 § PBL. Arbetsutskottet 
bedömer vidare att föreslagen åtgärd inte utlyser plankravet då det inte råder någon avvägning 
mellan prioritering av markanvändningsintressen på aktuell fastighet. Föreslagen åtgärd bedömd 
därtill inte medföra någon betydande olägenhet för den övriga bebyggelsen. Ansökan om 
förhandsbesked uppfyller sålunda 9 kap. 31 § PBL. 

Upplysningar 
Enligt 9 kap. 39 § PBL innebär förhandsbeskedet inte att åtgärden får påbörjas. För att påbörja den 
sökta åtgärden krävs således bygglov. 

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

Det är inte någon förutsättning för förhandsbesked att det finns en nyttjanderätt till marken. 
Frågorna om servitut till väg och avloppsanläggning faller därmed utanför prövningen av 
förhandsbeskedet. 

Beslutet vinner laga kraft fyra veckor efter kungörelsedelgivning, alternativt tre veckor efter 
förenklad delgivning. Åtgärden får påbörjas tidigast fyra (4) veckor efter att detta beslut har 
kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar. 
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Beslutet kan överklagas 
Detta beslut överklagas genom att en skrivelse skickas till Byggnadsnämnden, Kungsbacka 
kommun, inom tre veckor från den dag då den som vill överklaga tog del av beslutet. Om skrivelsen 
har kommit in i rätt tid skickar Byggnadsnämnden den vidare till Länsstyrelsen i Hallands län, som 
prövar det överklagade beslutet. Om överklagan kommer in för sent avvisas den. 

Överklagan ska innehålla vad för beslut som överklagas, varför det ska ändras och hur det ska 
ändras. Den som överklagar ska också uppge sina kontaktuppgifter i form av namn, postadress, 
telefonnummer och gärna e-postadress, samt underteckna överklagan. Om det finns handlingar som 
stöd för överklagan ska dessa bifogas.  

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

Beskrivning av ärendet 
Ansökan om nylokalisering inkom 2020-10-25.  

Sökande har inlämnat en reviderad situationsplan 2021-10-25 så att lokaliseringen är norr om 
Äskatorpsvägen. 

Berörda sakägare 

Enligt 9 kap. 25 § PBL ska berörda sakägare få tillfälle att yttra sig innan byggnadsnämnden tar 
beslut.  

Berörda sakägare har fått tillfälle att yttra sig. Invändningar har kommit in från Äskatorp 25:2 som 
framför bland annat följande synpunkter: 

Vi tycker att ytterligare bebyggelse i dalgången skulle påverka platsens höga kvalitéer klart 
negativt, framför allt vad gäller påverkan på landskapsbilden och naturvärdena. 

Det vore olämpligt att i denna öppna dalgång med vy över Kungsbackafjorden tillåta ytterligare 
bebyggelse. Istället bör Dalens karaktär bibehållas, med sin speciella landskapsbild. 

I kommunens nya ÖP ligger Dalen inom ett område utpekat som grön infrastruktur där ny 
bebyggelse generellt inte ska tillåtas. Platsen ligger även inom riksintresse för rörligt 
friluftsliv/högexploaterad kust vilket även detta innebär att det generellt inte tillåts någon ny 
bostadsbebyggelse, utan att biologisk mångfald, turism och friluftsliv prioriteras. 

Andra saker att överväga i handläggningen, och som talar emot ytterligare bebyggelse i Dalen 
är: 

• Avstånden till kollektivtrafik och offentlig service. 
• Olämplig plats utifrån långsiktig hushållning av mark då fastigheten ligger utanför etablerade 

bebyggelseområden i en del av kommunen med splittrad bebyggelsestruktur. 
Vidare framförs synpunkter på eventuella anpassningskrav och villkor om förhandsbesked skulle 
beviljas. 

Sökande har tagit del av invändningarna och framför bland annat följande: 

mailto:info@kungsbacka.se
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Vi har placerat huset med hänsyn tagen till berörda remissinstansers synpunkter. Det är placerat 
längs med skogsbrynet, på samma sida om vägen som övrig bebyggelse och med stöd av 
berget. Vi ser inte att fastigheten 25:2 kan vara särskilt berörd av detta. 

Husets slutliga utseende, höjd och storlek är i nuläget ej bestämt. Vår absoluta ambition är att få 
bygga ett hus, som är anpassat till den omgivning där det ska ligga. Vi är också angelägna om 
att dalgången ska få fortsätta att vara en tillgång för hela området. 

Vi anser att utveckling, framåtskridande och varsam hantering av vår gemensamma miljö är 
viktiga parametrar i vårt samhälle. Gör vi detta kan vi få en levande landsbygd men det 
förutsätter dock att förändringar tillåts. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-01-13 

Situationsplan, 2021-10-25 

Ansökan, 2020-10-25 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Heinrich Kaufmann (C) yrkar på att lämna positivt förhandsbesked för ett enbostadshus på 
fastigheten med följande motivering; föreslagen lokalisering är lämplig med hänsyn till kravet på 
långsiktig god hushållning med mark och kommunens tätortsutveckling. Föreslagen åtgärd är 
begränsad i omfattning och utgör en komplettering av befintlig bebyggelsegrupp. Åtgärden bedöms 
inte ha någon större inverkan på strukturen i bebyggelsen. Åtgärden utlyser inte plan-kravet och det 
råder ingen avvägning mellan prioriteringar av markanvändningsintressen. Åtgärden medför inte 
heller någon betydande olägenhet för grannar i området. 

Beslutsgång 
Ordförande Thure Sandén (M) konstaterar att det finns två förslag till beslut, förvaltningens förslag 
respektive Heinrich Kaufmanns (C). 

Ordföranden (M) prövar förslagen och finner att arbetsutskottet beslutar enligt  
Heinrich Kaufmanns (C) yrkande. 

Beslutet skickas till 
Sökande (A-post) 

Post- och Inrikes Tidningar 

Fastighetsägare Äskatorp 25:2 (delges) 
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§ 45 

LUNNA 9:5 - Förhandsbesked för nybyggnad av ett 
enbostadshus 
Dnr BN 2021-000442 

Beslut 
Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar negativt förhandsbesked för ett enbostadshus på 
fastigheten Lunna 9:5. 

Avgiften för beslutet är 7 200 kronor. Avgiften är reducerad med 7 200 kronor på grund av att 
beslutet har tagit mer än 10 veckor. Kostnaden blir därför 0 kronor.  

Avgiften är uträknad efter Taxa för Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 
Kommunfullmäktige 2020-09-08 § 97. 

Beslutsmotivering 
Ansökan avstyrks med stöd av kommunens översiktsplan, 9 kap. 31 § p. 3, plan- och bygglagen 
(SFS 2010:900) med hänvisning till 2 kap § 2-3 och 6 §§ och 4 kap. 2 § samt motivering nedan.  

Beslutet kan överklagas 
Detta beslut överklagas genom att en skrivelse skickas till Byggnadsnämnden, Kungsbacka 
kommun, inom tre veckor från den dag då den som vill överklaga tog del av beslutet. Om skrivelsen 
har kommit in i rätt tid skickar Byggnadsnämnden den vidare till Länsstyrelsen i Hallands län, som 
prövar det överklagade beslutet. Om överklagan kommer in för sent avvisas den. 

Överklagan ska innehålla vad för beslut som överklagas, varför det ska ändras och hur det ska 
ändras. Den som överklagar ska också uppge sina kontaktuppgifter i form av namn, postadress, 
telefonnummer och gärna e-postadress, samt underteckna överklagan. Om det finns handlingar som 
stöd för överklagan ska dessa bifogas.  

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

Sammanfattning av ärendet 
Den sammantagna bedömningen av ärendet är att lokaliseringen av ett nytt enbostadshus enligt 
ansökan är olämpligt med hänsyn till;  

- fastigheten ligger inom ett område där kommunen är restriktiv till ny bebyggelse utanför 
detaljplan, där det inte är tänkt att utvidgad bebyggelse ska uppstå. Sökande har tidigare 
beviljats bygglov för hästgård.  

- fastigheten omfattas av detaljplanekrav. Området består av sammanhållen bebyggelse där 
högt bebyggelsetryck råder, samt påverkan på landskapsbilden.  

- fastigheten är inom kulturmiljöområde Lunna där ny bebyggelse bör medges restriktivt med 
höga krav på placering och utformning, sprängningar och markuppfyllnader ska undvikas.  

mailto:info@kungsbacka.se
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- fastigheten omfattas av riksintresse för rörligt friluftsliv- kustområde.  

Beskrivning av ärendet 
Ansökan som kom in 2021-02-09, kompletteringar inkom 2021-02-16, åtgärden innebär 
nylokalisering av enbostadshus inom fastigheten LUNNA 9:5 (X). Fastigheten har en areal av 1,7 
ha och är idag en bebyggd lantbruksenhet med enbostadshus och komplementbyggnader. 
Enbostadshus anges få en byggnadsarea på ca 135 m². Fastigheten är belägen utanför detaljplanerat 
område.  

Fastigheten är belägen inom särskilda bygglovskriterier och inom Kulturmiljöprogram Kungsbacka 
kommun 2014 för Lunna.  

Fastigheten ligger inom riksintresse för rörligt friluftsliv- kustområde.  

En ansökan om förhandsbesked på fastigheten Lunna 9:71, 9:5, har beviljats av Byggnadsnämnden 
2016-08-16 BN/AU § 328. I förhandsbeskedet finns villkor beträffande att vid bygglovsansökan ska 
kommunens kulturmiljöprogram beaktas.  

Bygglov beviljats 2019-03-26 (§1371) för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Lunna 9:71 
(dåvarande Lunna 9:5) och därefter med annan utformning 2020-09-08 (D 2020-001986) och 
ersattes med bygglov 2021-07-19 (D 2021-002332).  

Den föreslagna lokaliseringen är belägen inom ett område som kan berörs av buller från 
Lunnavägen. Om lokaliseringen utreds vidare kan det komma behövas att en bullerutredning 
presenteras. 

Lagstiftning 
Förhandsbesked ska enligt 9 kap. 31 § plan och bygglagen (PBL) ges för en åtgärd utanför ett 
område med detaljplan, om åtgärder inte förutsätter planläggning och uppfyller kraven i 2 kap. och 
delar av 8 kap. PBL. 

Förhandsbesked ska enligt 2 kap. 3 § PBL, med hänsyn till bland annat natur- och kulturvärden, 
främja en ändamålsenlig struktur och estetiskt tilltalande utformning av bebyggelse, grönområden 
och kommunikationsleder. 

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

Enligt 2 kap. 6 § PBL ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda 
marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och 
kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan. Vidare ska bebyggelseområdets 
särskilda kulturhistoriska och miljömässiga värden skyddas. 

Enligt 2 kap. 2 § PBL ska mark- och vattenområden användas för det eller de ändamål som 
områdena är mest lämpade för med hänsyn till läge, beskaffenhet och behov. Företräde ska ges åt 
sådan användning som från allmän synpunkt medför en god hushållning. Bestämmelserna om 
hushållning med mark- och vattenområden i 3 och 4 kap. miljöbalken tillämpas. 
Riksintressen: 
3 kap. 6 § miljöbalken säger att mark- och vattenområden som har betydelse från allmän synpunkt 
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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 Lunna 9:5 ingår, är ett 
riksintresse där turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen särskilt ska 
beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön. 
Kommunens kulturmiljöprogram: 
Fastigheten Lunna 9:5 ingår i Kungsbacka kommuns Kulturmiljöprogram (område 22, Lunna). 
Kulturmiljöer som redovisas i kulturmiljöprogrammet har alla sina unika uttryck, många innehåller 
kvaliteter vad gäller främst bebyggelse. Gemensamt för dem är att de är känsliga miljöer som kräver 
särskild omsorg vid nygestaltning så att helhetsintrycket behålls. Ny bebyggelse bör medges 
restriktivt med höga krav på placering och utformning.  

Bedömning 

Bebyggelsetryck 
Kungsbacka kommun är generellt utsatt för ett hårt tryck med önskemål om att bygga nya 
enbostadshus (se MÖD 2014-02-07 P 4421-13). Efterfrågan beror på en kombination av en attraktiv 
miljö och kommunens läge i Göteborgsregionen. Kommunen har en omfattande 
utbyggnadspotential för friliggande småhus dels i form av outnyttjade byggrätter i äldre planer, 
permanentning av fritidshus samt redan avstyckade tomter utom plan. Detta förhållande ställer 
mycket stora krav på kommunen att hantera transportfrågor med miljöhänsyn och att skapa en 
tillfredsställande samhällsservice. 

För att kunna hantera detta ska kommunen växa och utvecklas främst inom utvecklingsområden 
som är utpekade i kommunens översiktsplan ÖP06. Denna del av fastigheten Lunna 9:5 är inte ett 
sådant område utan är belägen inom särskilda bygglovskriterier. Utanför utvecklingsområdena 
upprättas i regel inte nya detaljplaner utan bebyggelsen ska regleras genom de grundläggande 
kraven som föreskrivs i plan- och bygglagen.  

Lokaliseringen är därmed inte lämplig med hänsyn till kravet på en långsiktigt god hushållning av 
mark och kommunens tätortsutveckling. Ansökan uppfyller därmed inte lämplighets- och 
hushållningskraven i 2 kap. 2-3 § PBL.  

Översiktsplan - Särskilda bygglovskriterier 
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 
hållningen är en nödvändig förutsättning för att kommunen ska kunna hantera 
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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 kan ses som en komplettering av en befintlig bebyggelsegrupp då detaljplanekravet utfaller 

eftersom det råder ett högt bebyggelsetryck på hela Onsalahalvön 
- inte gäller etablering av en hästgård 

Även om ett eller flera undantag uppfylls måste förhandsbesked alltid prövas enligt bestämmelserna 
i plan- och bygglagen. 

Detaljplanekravet 
PBL ställer ett grundläggande krav på att den mark som tas i anspråk för bebyggelse från allmän 
synpunkt ska vara lämplig för ändamålet. Lämpligheten kan prövas genom detaljplan, 
förhandsbesked eller bygglov.  

Kommunen avgör själv om en ansökan behöver prövas i en planprocess eller om det räcker med att 
den prövas i en ansökan om förhandsbesked eller bygglov. Vid en ansökan om bygglov eller 
förhandsbesked kan alltså kommunen, i enlighet med 4 kap. 2 § PBL, hävda det så kallade 
detaljplanekravet. Detta kallas det kommunala planmonopolet. Om byggnadsnämnden vid prövning 
av ett bygglov eller förhandsbesked bedömer att en åtgärd erfordrar detaljplaneläggning, ska 
ansökan avslås.  

Behovet av detaljplan avgörs utifrån vilken sorts åtgärd som ska utföras, hur omfattande den är, 
åtgärdens påverkan på omgivningen samt behovet av att samordna fysiska förhållanden. Med 
hänsyn till omfattningen av bygglovspliktiga byggnadsverk i en bebyggelse, när en 
bebyggelsegrupp redan är eller blir en ny så kallad sammanhållen bebyggelse, ska enligt 4 kap. 2 § 
nytillkommen bebyggelse, om byggnadsverkets användning får en betydande inverkan på 
omgivningen eller om det råder stor efterfrågan på mark för bebyggande i området, prövas med 
detaljplan.  

Syftet med detaljplankravet är att pröva markanvändningen genom en samlad bedömning och ge 
möjlighet till delaktighet för berörda. Lokalisering av ny bostad inom en så kallad sammanhållen 
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bebyggelse ställer normalt krav på t.ex. gemensamma anordningar och att flera frågor behöver lösas 
i ett sammanhang. Genomförandet kräver ofta att ansvarsfrågorna reds ut, vilket kan göras i en 
detaljplan. Inom ramen för en planprocess finns även möjlighet att sätta bebyggelseområdet i ett 
samhällsplaneringssammanhang, där frågor om kapaciteten för befintlig infrastruktur och 
samhällsservice, behovet av fler bostäder, områdets karaktär, lokaliseringens värde som grönyta i 
relation till kravet på en långsiktigt god hushållning samt om det finns andra platser som är mer 
lämpliga att förtäta med bebyggelse än den aktuella, kan bedömas.  

Även om ett område består av en sammanhållen bebyggelse där högt bebyggelsetryck råder, krävs 
det emellertid ingen detaljplan om ett nytt byggnadsverk kan prövas i samband med en ansökan om 
bygglov eller förhandsbesked och användningen av byggnadsverket inte antas medföra en 
betydande miljöpåverkan. Regeringen förordar i proposition 1985/86:1 (sida 553) att komplettering 
med byggnader på obebyggda så kallade lucktomter eller nya bostäder i samband med ett 
generationsskifte i ett jordbruksföretag är undantag från plankravet, något som även MÖD tillämpar 
i sina domar. MÖD har i vägledande domar dessutom rett ut hur dessa undantag tillämpas.  

En lucktomt är ett markområde som utgör en naturlig lucka i en befintlig bebyggelsestruktur och 
med arealmässiga förutsättningar för att bilda en normalstor bostadsfastighet. Bedömningen görs 
med hänsyn till områdets befintliga bebyggelsestruktur och fastighetsindelning. Har ytterligare 
fastigheter arealmässiga förutsättningar för att ge plats åt ytterligare bostadshus, innebär det att 
åtgärden inte kommer att utgöra en utfyllnad av en naturlig lucka i bebyggelsestrukturen, utan 
betraktas istället som en förtätning av området. Vid sådant förhållande föreligger inte en lucktomt. I 
aktuellt område är det uppenbart att ytterligare fastigheter har arealmässiga förutsättningar för att ge 
plats åt ytterligare bostadshus, vilket innebär att sökt åtgärd inte kommer att utgöra en utfyllnad av 
en naturlig lucka i bebyggelsestrukturen, utan betraktas istället som en förtätning av området. Sökt 
åtgärd kan därmed inte betraktas som en så kallad lucktomt. 

Aktuell ansökan kan anses vara en etablering av bostad för att underlätta ett generationsskifte i en 
hästverksamhet. Dock har sökande styckat av 9:5 engång och har fått ett beviljat förhandsbesked 
2016-08-16 BN/AU § 328, för generationsboende för hästverksamhet, och bygglov beviljades 
2021-07-19 (D 2021-002332). och således är det inte möjligt att åberopa detta.  

Ingen av undantagen är således tillämpbara. Med hänsyn till vad som ovan sagts utfaller följaktligen 
detaljplanekravet eftersom ny bebyggelse i området antas få en betydande miljöpåverkan eftersom 
området består av en sammanhållen bebyggelse där högt bebyggelsetryck råder. 

Kulturmiljöprogram och landskapspåverkan:  
Fastigheten Lunna 9:5 ingår i Kungsbacka kommuns Kulturmiljöprogram (område 22, Lunna). 
Kulturmiljöer som redovisas i kulturmiljöprogrammet har alla sina unika uttryck, många innehåller 
kvaliteter vad gäller främst bebyggelse. Gemensamt för dem är att de är känsliga miljöer som kräver 
särskild omsorg vid nygestaltning så att helhetsintrycket behålls. Ny bebyggelse bör medges 
restriktivt med höga krav på placering och utformning.  

Byggnadernas tänkta placering kommer vara synlig från norr och bedöms således dominera över 
övriga byggnader på fastigheten. Markåtgärder uppfyllnad kan skada naturvärdena och sådana ska 
enligt kulturmiljöprogrammet undvikas. Förslaget innebär att hänsyn inte tas i tillräcklig 
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utsträckning till naturförhållanden på platsen eller till landskapsbilden och intresse av god 
helhetsverkan, på ett sätt som inte bedöms lämpligt enligt 2 kap. 6 §, PBL och kommunens 
kulturmiljöprogram. 

Intresseavvägning  
Enstaka nytillkommen bebyggelse kan tyckas, av allt att döma, inte medföra någon större 
komplikation för ett område och därmed kan den restriktiva hållningen enligt översiktsplanen och 
detaljplanekravet inte förefalla vara nödvändigt. Men genom att medge en nylokalisering i ett 
område där högt bebyggelsetryck råder och där möjligheten finns att etablera ytterligare bostäder, 
kan det antas få så kallade prejudicerande effekter och därigenom en betydande påverkan på 
omgivningen i form av en oönskad och okontrollerbar bebyggelseutveckling. MÖD har i 
vägledande domar (se t.ex. 2014-02-07 P 4421-13) konstaterat att det råder högt bebyggelsetryck i 
Kungsbacka kommun. Det gäller inte minst i aktuellt område, något som det går att hitta stöd för i 
kommunens översiktsplan. I det aktuella fallet finns specifika problem med sökandes förslag till 
lokalisering, men också för området gemensamma hinder för nybyggnad, då området bedöms så 
förtätat att nytillkommande bebyggelse ska prövas genom detaljplaneläggning.  

Enligt 2 kap. 1 § PBL ska hänsyn tas till både allmänna och enskilda intressen. Som närmare 
redogjorts för ovan föreligger ett starkt allmänt intresse av att hushålla med mark, utreda om 
området är lämpligt att exploatera samt styra den eventuellt tillkommande bebyggelsen. Mot det 
allmänna intresset står det enskilda intresset av att få bebygga fastigheten med ytterligare ett 
enbostadshus. Förvaltningen menar att det allmänna intresset väger tyngre. Ansökan ska således 
avslås. 

Kommunicering  
Förvaltningen har den 2021-12-27 sänt ut en bedömning om avstyrkan till sökande.  

Sökande har bemöt förvaltningens avstyrkan i två skrivelser som inkom 2021-12-27 samt            
2021-12-28, inkomna skrivelser föranleder ingen annan bedömning i ärendet och förvaltningen 
vidhåller att ansökan om byggnation på platsen är olämplig. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-01-14 

Yttrande från medsökande, 2021-12-28 

Yttrande från medsökande, 2021-12-27 

Kartor, 2021-02-16 

Verksamhetsbeskrivning, 2021-02-09 

Karta, 2021-02-09 

Ansökan, 2021-02-09 

Beslutsgång 
Ordförande Thure Sandén (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, förvaltningens förslag. 
Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller det. 
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Beslutet skickas till 
Sökande (delges) 

Medsökande (delges) 
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§ 46 

KYVIK 3:95 - Förhandsbesked för nybyggnad av ett 
enbostadshus 
Dnr BN 2019-002006 

Beslut 
Byggnadsnämndens arbetsutskott återremitterar ärendet till bygg- och miljöförvaltningen för 
fortsatt beredning och komplettering av beslutsunderlaget. 

Beslutsmotivering 
Byggnadsnämndens arbetsutskott bedömer att förevarande ärende inte är berett i den omfattning 
som dess beskaffenhet kräver. Arbetsutskottet ger därför förvaltningen i uppdrag att underrätta 
berörda grannar och andra sakägare samt ge dem tillfälle att yttra sig. Arbets-utskottet ger vidare 
förvaltningen i uppdrag att kontrollera att inmätning av fastigheten har vidtagits.  

Beskrivning av ärendet 
Ansökan som inkom 2019-11-12 avser nylokalisering av ett enbostadshus inom fastigheten Kyvik 
3:95. Fastigheten har en areal om ca 1 998 kvm och är belägen i ett sammanhängande område, inom 
detaljplanerat område, detaljplan SP140bl1(1995-02-01). Detaljplanen reglerar bl.a. minsta 
tomtstorlek om 1 000 kvm, samt att huvudbyggnad och komplementbyggnad ska placeras 4,0 
respektive 2,0 meter från tomtgräns. Fastigheten är i dagsläget bebyggd med ett enbostadshus och 
komplementbyggnader.  

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-01-14 

Ansökan, 2019-11-12 

Kompletterande uppgifter från sökande 2020-06-23 

Kompletterande uppgifter från sökande 2020-08-27 

Situationsplan inlämnad 2021-12-13  

Lista över bilagor 
Mark- och miljödomstolens dom 2019-07-09, Mål nr F 1022-19 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Thure Sandén (M) yrkar på att ärendet återremitteras till bygg- och miljöförvaltningen med följande 
motivering; ärendet är inte berett i den omfattning som dess beskaffenhet kräver. Förvaltningen får i 
uppdrag att underrätta berörda grannar och andra sakägare om ansökan samt ge dem tillfälle att 
yttra sig. Förvaltning får även i uppdrag att kontrollera att inmätning av fastigheten har vidtagits.  
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Beslutsgång 
Ordförande Thure Sandén (M) konstaterar att det finns två förslag till beslut, förvaltningens förslag 
respektive eget återremissyrkande.  

Ordföranden (M) prövar om ärendet ska återremitteras eller avgöras idag, och finner att 
arbetsutskottet återremitterar ärendet. 

Beslutet skickas till 
Bygg- och miljöförvaltningen-Bygglovsavdelningen 
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§ 47 

SÄRÖ 1:24 - Bygglov för tillbyggnad av garage med 
takkupa och balkong 
Dnr BN 2021-001547 

Beslut 
Byggnadsnämndens arbetsutskott avslår ansökan om bygglov för tillbyggnad av garage med 
takkupa och balkong. 

Avgiften för beslutet är 6000 kronor. Avgiften för beslutet är reducerad med 6000 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. 

Beslutsmotivering 
Enligt plan- och bygglagen 9 kap. 30 § (PBL, SFS 2010:900) ska bygglov ges för en åtgärd inom ett 
område med detaljplan om den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser överensstämmer 
med detaljplanen eller avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare 
bygglovsprövning enligt denna lag eller äldre bestämmelser eller vid en fastighetsbildning enligt 3 
kap. 2 § första stycket andra meningen fastighetsbildningslagen (1970:988) och om åtgärden inte 
strider mot detaljplanen. 

Trots att åtgärden inte stämmer med detaljplanen 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 tillåten byggnadsarea. 

Befintlig byggnad, som åtgärden avser, avviker från detaljplanen gällande våningsantal och 
avvikelsen har inte godtagits vid en tidigare bygglovsprövning enligt ÄPBL eller PBL.  

Förvaltningen bedömer att den sammantagna avvikelsen inte är liten eller förenlig med 
detaljplanens syfte. 

Ansökt åtgärd bedöms heller inte uppfylla de krav som ställs enligt 9 kap 30 § plan- och bygglagen 
punkt 4, med hänvisning till 8 kap. 13 §. Förslaget är inte lämpligt utformat med hänsyn till stads- 
och landskapsbilden, fastighetens kulturhistoriska värde och intresset av en god helhetsverkan.  

Bygglov ska därför inte beviljas. 

Beslutet kan överklagas 
Detta beslut överklagas genom att en skrivelse skickas till Byggnadsnämnden, Kungsbacka 
kommun, inom tre veckor från den dag då den som vill överklaga tog del av beslutet. Om skrivelsen 
har kommit in i rätt tid skickar Byggnadsnämnden den vidare till Länsstyrelsen i Hallands län, som 
prövar det överklagade beslutet. Om överklagan kommer in för sent avvisas den. 
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Överklagan ska innehålla vad för beslut som överklagas, varför det ska ändras och hur det ska 
ändras. Den som överklagar ska också uppge sina kontaktuppgifter i form av namn, postadress, 
telefonnummer och gärna e-postadress, samt underteckna överklagan. Om det finns handlingar som 
stöd för överklagan ska dessa bifogas.  

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

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan gäller tillbyggnad med 13 kvm till ett garage med en befintlig byggnadsarea om 45 kvm. 
Byggnadsarea efter tillbyggnad blir 58 kvm. Ansökan innefattar också tillbyggnad med takkupa. 
Förslaget avviker från detaljplanen med 8 kvm för stor byggnadsarea.  

Även befintlig byggnad avviker med 1 vån för mycket. Denna avvikelse har inte godtagits vid en 
tidigare vid en bygglovsprövning enligt ÄPBL eller PBL och ska därför prövas i denna ansökan. 
Förvaltningen bedömer att avvikelsen inte är liten eller förenlig med detaljplanens syfte. Det 
föreligger därför ett planstridigt utgångsläge och den sökta åtgärden kan därför inte beviljas.  

Fastigheten omfattas av riksintresse för kulturmiljövård, kulturmiljöprogram för Kungsbacka 
kommun och bebyggelseinventering för kulturhistoriskt värdefulla byggnader med klassningen B. 
Ansökan har remitterats till kommunantikvarien som avstyrker förslaget. 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan registrerades 2021-05-09 och bedömdes komplett 2021-05-30. 

Ansökan gäller tillbyggnad med 13 kvm till ett garage med en befintlig byggnadsarea om 45 kvm. 
Byggnadsarea efter tillbyggnad blir 58 kvm. Ansökan innefattar också tillbyggnad med takkupa.  

Planförutsättningar 
Fastigheten som ska bebyggas ligger inom detaljplan S88, laga kraftvunnen 1981, vars syfte är att 
möjliggöra byggnader för bostäder.  

I detaljplanen regleras bland annat fastighetens högsta byggnadsarea till 300 kvm, varav fristående 
garage eller förrådsbyggnad får uppta högst 50 kvm. Antal våningar regleras till 1 och högsta 
byggnadshöjd för uthus eller annan gårdsbyggnad är 3,0 m. Punktprickad mark får inte bebyggas. 
Dock får där byggnadsnämnden prövar lämpligt garage- och förrådsbyggnad uppföras på 
punktprickad mark. Minsta avstånd till tomtgräns är 4,5 m enligt 39 § Byggnadsstadgan. Där 
byggnadsnämnden prövar lämpligt får garage- och förrådsbyggnad uppföras närmare gräns mot 
granntomt än 4,5 m, dock ej närmare gränsen än 1,5 m. Endast en huvudbyggnad och en garage- 
och förrådsbyggnad får uppföras. 

Avvikelse från detaljplan  
Ansökan avviker från gällande detaljplan då  

- komplementbyggnaden får en byggnadsarea som blir 58 kvm vilket är 8 kvm större än vad 
planen medger, motsvarande 16 procent. 

Även befintlig byggnad som åtgärden avser, avviker från detaljplanen med anledning av 
våningsantal då byggnadshöjden från vindbjälklagets översida överstiger 0,7 meter. Avvikelsen har 

mailto:info@kungsbacka.se
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inte godtagits vid en tidigare vid en bygglovsprövning enligt ÄPBL eller PBL, såsom avses i 9 kap. 
30 §.  

Har inte avvikelsen godtagits tidigare ska en bedömning göras om avvikelsen kan anses vara en 
sådan liten avvikelse som avses i 9 kap 31 b §.  

Förvaltningen bedömer att avvikelsen inte är liten eller förenlig med detaljplanens syfte. Det 
föreligger därför ett planstridigt utgångsläge och den sökta åtgärden kan därför inte beviljas.  

Enbart sådana ändringar som avses i 9 kap. 2 § första stycket 3 b och c kan då beviljas: 

b) om det i byggnaden inreds någon ytterligare bostad eller någon ytterligare lokal för handel, 
hantverk eller industri, eller c) om byggnaden byter färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial 
eller byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas på annat sätt. 

Ovanstående ändringar kan dock bara beviljas om detaljplanen medger åtgärden och om det inte 
strider mot 8 kap 13 § PBL. 

Övriga förutsättningar 

Fastigheten omfattas av riksintresse för kulturmiljövård, kulturmiljöprogram för Kungsbacka 
kommun och bebyggelseinventering för kulturhistoriskt värdefulla byggnader med klassningen B. 

Riksantikvarieämbetet beskriver området som sammanhållen, arkitektoniskt värdefull och 
välbevarad villastad från perioden 1870-1930 belägen i kust- och skärgårdsmiljö som även speglar 
platsens tidigare funktioner som kronogård, säteri, samt en under 1830-talet blomstrande badort.  

Rekommendationen i kulturmiljöprogrammet för Kungsbacka kommun vid eventuell ändring av 
byggnader är att individuell arkitektur och tidstypiska drag respekteras. 

Remisser 
Ansökan har remitterats till kommunantikvarien som lämnar följande bedömning: 

Särö 1:24 ligger inom ett riksintresse för kulturmiljövården, i ett av kommunens utpekade 
kulturmiljöområden samt är B-klassad i en inventering över kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, 
vilket innebär att byggnaden har ett högt kulturhistoriskt värde.  

Förslaget innebär en stor ombyggnad av garaget så att dess karaktär kraftigt förändras. Balkongen 
innebär att garaget mer ges ett uttryck av bostadshus och det karaktärskapande lunettfönstret tas 
bort. Det blir också en negativ förändring av husets proportioner. Sammantaget innebär förslaget att 
de kulturhistoriska och arkitektoniska värdena påverkas negativt. 

Kommunicering 
Tjänsteskrivelsen skickades till sökande 2021-11-29 för möjlighet till yttrande. Sökande har inte 
hörts av inom den utsatta tiden. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-12-23 

Fasadritning öster och väster, inkommen 2021-05-30 
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Fasadritning norr och söder, inkommen 2021-05-30 

Situationsplan, inkommen 2021-05-09 

Planritning, inkommen 2021-05-09 

Sektionsritning, inkommen 2021-05-09 

Ansökan, inkommen 2021-05-09 

Beslutsgång 
Ordförande Thure Sandén (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, förvaltningens förslag. 
Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Sökande (delges) 

  



Kungsbacka kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 28 (28) 
Byggnadsnämndens arbetsutskott Datum 
 2022-01-27 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

   

  

Ärenden om tillsyn 
Ärende mellan §§ 48-52 som gäller tillsyn, förbud eller föreläggande, innehåller en mängd 
personuppgifter och publiceras därför inte på webbplatsen med anledning av 
Dataskyddsförordningen, GDPR (General Data Protection Regulation). 
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