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§ 92 

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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§ 93 

Information från förvaltningen 

Det finns ingen anmäld information vid arbetsutskottets sammanträde den 2 mars 2022. 
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§ 94 

Uppföljning av digital plan 2021-2023 
Dnr BN 2020-003548 

Beslut - Förslag till beslut i byggnadsnämnden 
Byggnadsnämnden beslutar att anta rapporten om uppföljning av digital plan 2021-2023, daterad 
2022-01-26. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden har tidigare beslutat om en treårig digital plan. Planen ska följas upp med en årlig rapport. 

Rapporten lyfter fram flertalet av genomförda utvecklingsarbeten eller som är pågående. 

Särskilt nämns nytt verksamhetssystem för miljöavdelningen, ny plattform för E-tjänster, 
integration till Ciceron, digitala tillsynsmöten, digitala fältarbeten, automatisering i 
verksamhetssystemen samt användandet av robot. 

Ett antal projekt är genomförda. Flertalet är pågående eller befinner sig i utredningsfas. 

Vidare redovisas vilka nyttor som uppstått vid den digitala utvecklingen.  

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-01-26 

Förvaltningens rapport, 2021-01-26 

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 
Bygg- och miljöförvaltningen 

Nämnden för Miljö & Hälsoskydd 
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§ 95 

Begäran om yttrande över motion från Eva Borg (S) 
om att Kungsbacka kommun ska ta fram en 
träbyggnadsstrategi 
Dnr BN 2022-000146 

Beslut - Förslag till beslut i byggnadsnämnden 
Byggnadsnämnden antar förvaltningens yttrande daterat 2022-02-10 och överlämnar det som sitt 
svar till kommunstyrelsen.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat motionen från Eva Borg (S) om att Kungsbacka 
kommun ska ta fram en träbyggnadsstrategi till Byggnadsnämnden och nämnden för Service. 

Yttrandet ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 4 april 2022. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-02-10 

Förvaltningens yttrande 2022-02-10 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2021-12-21, §435  

Kommunfullmäktige, 2021-12-07, §190 

Motion från Eva Borg (S) om att Kungsbacka kommun ska ta fram en träbyggnadsstrategi,  
2021-11-22 

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 
Kommunstyrelsen 
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§ 96 

Samråd av detaljplan för bostäder inom Norra Kyvik- 
och Ekekullsområdet i Kullavik 
Dnr BN 2021-00019 

Beslut  
Byggnadsnämndens arbetsutskott överlämnar ärendet för beslut i byggnadsnämnden utan eget 
ställningstagande. 

Beslutsmotivering 
Byggnadsnämndens arbetsutskott har tidigare givit samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta 
en detaljplan för bostäder inom Norra Kyvik & Ekekullsområdet. Planprogram har antagits av 
nämnden den 23 februari 2021. Samhällsbyggnadskontoret har sedermera gjort en undersökning av 
miljöpåverkan för aktuell detaljplan. Vid undersökningen konstaterades att ett genomförande av 
planen inte innebar betydande miljöpåverkan.  
Till byggnadsnämndens arbetsutskott har samhällsbyggnadskontoret nu överlämnat ett utkast till 
beslut utifrån den undersökning som ovan redovisats. Beslutsunderlaget är dock inte helt 
färdigställd varför arbetsutskottet inte kan göra ett eget ställningstagande därom i ärendet. Med 
beaktan härav översänder arbetsutskottet ärendet till byggnadsnämnden för beslut, utan ett eget 
ställningstagande avseende det utkast som redovisats under dagens sammanträde.  

Sammanfattning av ärendet 
 Planområdet ligger i Kullavik och omfattar det område som kallas Norra Kyvik och Ekekullen. 
Området omfattas idag inte av någon detaljplan. Planförslaget innebär tolv nya byggrätter, samt en 
bekräftelse av befintliga byggrätter, för enbostadshus. Detaljplanen föreslår också allmän plats för 
vägar och naturmark. Samhällsbyggnadskontoret 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.  

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-02-18  
Planförslag med plankarta och planbeskrivning, som utkast, 2022-02-25 
Undersökning av betydande miljöpåverkan, 2022-02-25  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Thure Sandén (M) yrkar att arbetsutskottet överlämnar ärendet för beslut i byggnadsnämnden utan 
eget ställningstagande. 

Beslutsgång 
Ordförande Thure Sandén (M) konstaterar att det finns två förslag till beslut, 
samhällsbyggnadskontorets förslag och eget yrkande.  
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Ordföranden (M) prövar förslagen och finner att arbetsutskottet beslutar enligt eget yrkande. 

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadskontoret – Planavdelningen 
Byggnadsnämnden 
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§ 97 

Samråd av detaljplan för blandad stadsbebyggelse 
inom sydöstra centrum, etapp 1 i Kungsbacka 
Dnr BN2020-00012 

Beslut  
Byggnadsnämndens arbetsutskott överlämnar ärendet för beslut i byggnadsnämnden utan eget 
ställningstagande. 

Beslutsmotivering 
Byggnadsnämndens arbetsutskott har tidigare bedömt att förevarande ärende inte har varit berett i 
den omfattning som dess beskaffenhet kräver. Arbetsutskottet har därför givit 
samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att utreda vägsituationen och återkomma med ett förslag på en 
fyrvägskorsning alternativt en cirkulationsplats för Lantmannagatans södra del, vilket ansluter till 
Skolgatan/Hantverksgatan. Vidare har samhällsbyggnadskontoret tidigare fått i uppdrag att redovisa 
en illustration över utformning och omfattning av eventuellt tillkommande byggrätter inom ett 
bostadskvarter i hörnet av Lantmannagatan / Hantverksgatan.  

Vid förevarande arbetsutskottsammanträde har samhällsbyggnadskontoret inte vidtagit några 
direkta ändringar av tidigare föreslagen samrådshandling. Samhällsbyggnadskontoret har däremot 
redovisat flera alternativa förslag på lösningar av trafiksituationen, benämnda alt. 1 – 4, vilka 
arbetsutskottets ledamöter har fått möjlighet att ta ställning till. 

Arbetsutskottet bedömer dock att det är byggnadsnämndens ansvar att, i plenum, besluta om vilka 
av alternativen ovan som ska godkännas. Arbetsutskottet anser sålunda att frågan om val av 
alternativa lösningar inte bör fattas av arbetsutskottets ledamöter utan att ärendet bör överlämnas till 
nämnden utan eget ställningstagande. 

Sammanfattning av ärendet 
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. Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnade återremiss den 13 januari 
2022, för vidare utredning av Lantmannagatans sträckning och korsningsutformningen vid 
Hantverksgatan. 

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. 
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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. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-01-03  
Planförslag med plankarta, illustration, planbeskrivning upprättad 3 januari 2022. 
Undersökning av betydande miljöpåverkan, 2021-05-13  
Analys av Lantmannagatan, 2022-02-25 

Bilagor 
Gestaltningsprogram KM-SAM211129 

Gestaltningsprogram APM-SAM211207 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Thure Sandén (M) yrkar att arbetsutskottet överlämnar ärendet för beslut i byggnadsnämnden utan 
eget ställningstagande. 

Beslutsgång 
Ordförande Thure Sandén (M) konstaterar att det finns två förslag till beslut, 
samhällsbyggnadskontorets förslag och eget yrkande.  

Ordföranden (M) prövar förslagen och finner att arbetsutskottet beslutar enligt eget yrkande. 

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadskontoret – Planavdelningen 

Byggnadsnämnden 
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§ 98 

VALLDA 12:5 och VALLDA 12:7 - Förhandsbesked för 
hästgård 
Dnr BN 2021-002104 

Beslut 
Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar ett positivt förhandsbesked och medger att en hästgård 
kan byggas på fastigheten. Beskedet är bindande för nämnden i två år. För att starta den sökta 
åtgärden krävs bygglov. 

Villkor: 
Hästgården ska utgöra en tydlig enhet med enbostadshus, stall och komplementbyggnad som 
placeras i en gårdsbildning. 

Fastighetsbildning ska ske genom sammanslagning av Vallda 12:5 och Vallda 12:7 så att 
hästgården omfattar minst fem hektar.  

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

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

Beslutsmotivering 
Byggnadsnämnden beviljar förhandsbesked för nylokalisering av en hästgård, med motiveringen att 
åtgärden bedöms uppfylla de krav som ska ställas enligt 9 kap. 31 § plan- och bygglagen (SFS 
2010:900). 
Fastigheten ligger inom område där det enligt kommunens översiktsplan ÖP06 finns särskilda 
bygglovskriterier. Ett av undantagen från den restriktiva hållningen är etablering av hästgård. 
Föreslagen åtgärd bedöms uppfylla kriterierna för undantag från den restriktiva hållningen. 

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

Slutligt ställningstagande till byggnaders placering och utformning ska ske i samråd med 
Byggnadsförvaltningen. 

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

Fastigheten Vallda 12:5 och Vallda 12:7 omfattas delvis av strandskydd. Om åtgärder utförs inom 
strandskyddet krävs dispens. 
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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 som kom in 2021-07-02 gäller förhandsbesked för nylokalisering av en hästgård.  

Fastigheten Vallda 12:5 har en areal om 3 ha i två delområden och är idag obebyggd. Fastigheten 
Vallda 12:7 har en areal om 3,8 ha i två delområden och är idag obebyggd. De båda fastigheterna är 
belägna utanför detaljplanerat område och har samma fastighetsägare.  

Sökande har angett i sin ansökan att Vallda 12:5 och Vallda 12:7 kommer att sammanläggas. 

Fastigheten ansluts till privat VA-anläggning tillhörande Vallda 12:15 och Vallda 12:16, som har 
avtalsanslutning med Förvaltningen för Teknik. 

Förhandsbesked beviljades 2022-02-10, AU § 63 för ansökt åtgärd. Uppgift om avgift saknas i 
beslutet, därav tas beslutet igen. 

Bedömning 
Fastigheten ligger inom område där det enligt kommunens översiktsplan ÖP06 finns särskilda 
bygglovskriterier. Ett av undantagen från den restriktiva hållningen är etablering av hästgård. 
Förslaget bedöms uppfylla kriterierna för undantag från den restriktiva hållningen. Dessa kriterier 
beskrivs mer utförligt i foldern ”Bygga hus utanför detaljplan”, antagen av byggnadsnämnden 
2013-07-04 BN § 193. 

Hästgården ska utgöra en tydlig enhet med byggnader som placeras i en gårdsbildning. Föreslagen 
placering bedöms lämplig med hänsyn till landskapsbilden och en god helhetsverkan. Gården får ett 
naturligt stöd i landskapet av skog och berg mot nordväst och har öppet landskap mot söder. 
Placeringen stämmer överens med bebyggelsestrukturen i området och med ett traditionellt 
bebyggelsemönster i allmänhet.  

Det finns möjlighet att vid fastighetsbildning få en samlad areal om minst fem hektar på den egna 
fastigheten och mark som bedöms som lämplig för bete och rörelse för hästarna. Gårdens placering 
ger ett tillräckligt avstånd till befintlig bostadsbebyggelse och bedöms inte försvåra eventuell 
framtida planläggning. 

Förutsättning för förhandsbeskedets giltighet är att fastigheterna VALLDA 12:5 och VALLDA 12:7 
genom fastighetsbildning sammanläggs. Vilket motiverar att beslutet förenas med villkor om detta. 
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Förvaltningen bedömer att ansökan uppfyller krav enligt 9 kap. 31 § punkt 3 PBL då byggnader 
kommer vara lämpligt 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 2 kap. 9 § PBL. Förhandsbesked 
ska därför beviljas. 

Förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd har meddelat i remissvar 2021-12-02 att de inte kan se några 
hinder för en hästgård på föreslagen plats. Området bedöms en utpräglad karaktär med gårdar som 
bedriver djurhållning med blandade inslag av djurslag såsom hästhållning.  

Inkomna synpunkter 
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 getts tillfälle att lämna synpunkter. Synpunkter har inkommit från 
fastighetsägarna till Buera 5:38, Buera 5:47 samt Buera 5:48. 

Fastighetsägare till BUERA 5:38 har lämnat följande yttrande, 
Ansökan avser åtgärd utanför detaljplanelagt område. Ska nybebyggelse ske inom sådant område ska 
det i regel föregås av en planprocess. Det har inte skett i detta fall. Därmed ska ansökan i regel avslås. 
De aktuella fastigheterna förfaller illa valda för ytterligare hästverksamhet. I området finns tät 
bostadsbebyggelse, dels i Halla men också i Vallda Parkområdet med 85 fastigheter bebyggda med 
fritidsfastigheter (är väl medveten om att kommunen i annat sammanhang hävdat annan benämning på 
dessa fastigheter) där minst ett tiotal används för permanentboende (med kommunens goda minne). 
Det ställer särskilda krav för att ytterligare hästverksamhet ska godtas. Boverket rekommenderar ett 
avstånd om 50-100 m mellan bostadsbebyggelse och hästverksamhet (stall, beteshagar m,m.). I den till 
ansökan fogade skissen anges att marken närmast Vallda Park (Vallda 12:7) används för 
"beteshagar". Det motsätter vi oss bestämt. Hästar i beteshage bör inte tillåtas inom 100 m från 
bebyggelsen i Vallda Park. Med ett sådant krav blir inte mycket utrymme kvar för beteshagar. 
Med detta sagt framstår än tydligare att den aktuella platsen inte är lämplig för ytterligare 
hästverksamhet. Det ska tilläggas att det är ett stort bebyggelsetryck i området, framför allt för 
permanentbebyggelse. Allt detta talar för att ytterligare bebyggelse i området på aktuella fastigheter 
bör föregås av den mer allsidiga prövning som sker genom en planprocess. Det gäller oavsett den nu 
föreslagna markanvändningen eller annan alternativ användning. Sammantaget leder detta till att den 
föreliggande ansökan om förhandsbesked ska avslås. 

Fastighetsägare till BUERA 5:47 har lämnat följande yttrande, 
Vi är osäkra på om det är i detta skede vi ska lämna dessa synpunkter, men vi gör det nu för säkerhets 
skull. Om det beviljas bygglov för hästgården har vi ett starkt önskemål om att det görs mot villkor att det i den 
ända av fastigheten Vallda 12:7 som gränsar mot vår tomt och mot våra Vallda Park-grannars 
tomter bevaras en zon med befintlig skogsvegetation samt att beteshagarna inte sträcker sig ända 
fram till tomtgränsen. Skogen som finns intill vår fastighet betyder mycket för karaktären och 
rumsligheten på tomten. Träden ger en känsla av avskildhet och vi önskar att den bevaras även om det byggs en 
hästgård. Ett starkt önskemål är också att inte ha betande hästar i absolut närhet till vår tomt. 
 

Fastighetsägare till BUERA 5:48 har lämnat följande yttrande, 
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utmed Valldavägens östra sida. 
 

Samhällsbyggnadskontorets avdelning Hållbar utveckling har i remissvar meddelat följande, 
Inom fastigheten Vallda 12:7 finns naturvärdesobjekt klass 4 (visst naturvärde). Enligt objektets beskrivning så 
skulle naturvärdena gynnas av skogsbete. Avdelningens bedömning är att fastigheternas naturvärden inte 
påverkas negativt av byggnationen som enligt ansökan ligger utanför naturvärdesobjektet.  

Sökande har fått ta del av inkomna remissvar men har inte inlämnat något bemötande. 

Bemötande av synpunkter 

Avstånd mellan stall och närmaste bostadshus uppgår till ca 140 m. Området är relativt lantligt 
beläget där hästhållning utgör ett naturligt inslag i den befintliga bebyggelsen och åtgärden bedöms 
utgöra en komplettering till befintlig bebyggelsegrupp. I området finns redan en hästgård inom 
Vallda 12:8.  

Förvaltningen bedömer att avståndet mellan föreslagen åtgärd och Buera 5:38 är tillräckligt ur 
hälsoskyddssynpunkt och att lokaliseringen med andra ord inte är olämpligt. Vidare ligger Buera 
5:38 inte inom förhärskande vindriktning till aktuell fastighet. 

Möjligheten att villkora för bevarande av träd ligger utanför ramen för denna prövning dock ska en 
ansökan utformas och placeras med hänsyn till naturvärdena på platsen. Förevarande ansökan 
bedöms inte utgöra en negativ påverkan på naturmiljön med hänvisning till yttrande från 
avdelningen för Hållbar utveckling. 

Även placering av gödselplatta och beteshagar ligger utanför prövningen av förhandsbesked och 
bygglov. Uppstår olägenheter hanteras detta i ett eventuellt framtida tillsynsärende.  

Villkor med utformningskrav kommer att ställas för att anpassning till stads- och landskapsbild 
samt en god helhetsverkan ska ske.  

Erinringarna bedöms inte vara av sådan art att förhandsbesked inte kan meddelas. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-01-21 

Ansökan, 2021-07-02 

Situationsplan, 2021-09-22 

Remissvar från Miljö & Hälsoskydd, 2021-12-02 

Remissvar från Teknik, 2021-12-07 

Remissvar från avdelningen Hållbar utveckling, 2021-12-02 

Yttranden från Buera 5:38, 2021-12-12 

Yttranden från Buera 5:47, 2021-12-14  

Yttranden från Buera 5:48, 2021-12-13 
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Bilagor 
Remissvar från Miljö & Hälsoskydd, 2021-12-02 

Remissvar från Teknik, 2021-12-07 

Remissvar från avdelningen Hållbar utveckling, 2021-12-21 

Inkomna synpunkter från berörda sakägare 

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 

Fastighetsägare, Buera 5:38 (delges) 
Fastighetsägare, Buera 5:47 (delges) 
Fastighetsägare, Buera 5:48 (delges) 
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§ 99 

FINNAGÅRDEN 1:18 - Förhandsbesked för nybyggnad 
av ett enbostadshus 
Dnr BN 2021-004668 

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

Avgiften för beslutet är 8400 kronor. Avgiften är reducerad med 8400 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. 2, plan- och bygglagen 
(SFS 2010:900) med hänvisning till 4 kap. 2 § samt motivering nedan.  

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

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

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

Sammanfattning av ärendet 
Sammanfattningsvis anser förvaltningen att det finns skäl att meddela negativt förhandsbesked med 
stöd av detaljplanekravet. Aktuellt markområde utgör inte någon lucktomt. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-02-11 

Ansökan, 2021-12-23 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan som kom in 2021-12-23 innebär nylokalisering av ett enbostadshus inom fastigheten 
FINNAGÅRDEN 1:18 (Finnasandsvägen 22). Fastigheten har en areal av 4 595 kvm i ett 
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delområde och är idag bebyggd med enbostadshus och komplementbyggnader. Fastigheten är 
belägen utanför detaljplanerat område. 

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

Beslutsmotivering  
Vid en prövning av förhandsbesked ska prövas om en byggnadsåtgärd över huvud taget kan tillåtas 
på den avsedda platsen, dvs. närmast en prövning av platsens lämplighet för den avsedda åtgärden. 

Fastigheten Finnagården 1:18 ligger utanför detaljplanerat område. Fastigheten omfattas av 
översiktsplanen för Kungsbacka kommun, ÖP06, och är belägen i Onsala utvecklingsområde.  

Prövningen av markens lämplighet för bebyggelse och reglering av bebyggelsemiljöns utformning 
ska ske genom detaljplan när ett nytt byggnadsverk ska uppföras på en plats där det råder stor 
efterfrågan på mark för bebyggelse. Om byggnadsverket kan prövas i samband med en prövning av 
ansökan om förhandsbesked och byggnadsverket eller dess användning inte kan antas medföra en 
betydande miljöpåverkan, behövs det dock ingen detaljplan.  

Av kommunens översiktsplan, ÖP06, framgår att det generellt råder ett hårt bebyggelsetryck i 
området, både då området är inom tätort, kustnära samt pendlingsavstånd till Göteborg, vilket ställer 
mycket höga krav på kommunen att hantera transportfrågor med miljöhänsyn och att skapa en 
tillfredsställande samhällsservice. Detta styrks även av det höga antalet förhandsbesked som sökts i 
närområdet.  

Utgångspunkten är alltså att detaljplaneläggning krävs, om inte undantag från kravet på detaljplan 
är uppfyllt genom att byggnadsverket kan prövas i samband med ansökan om förhandsbesked. 
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. 
Lucktomt 

Mark- och miljööverdomstolen har i dom den 15 juni 2017 i mål P 11043–16 och i dom den 11 
januari 2018 i mål P 3331–17 närmare definierat vad som är att betrakta som en lucktomt. I 
förstnämnda avgörande definieras en lucktomt som ”en mindre fastighet eller ett mindre 
markområde, som saknar huvudbyggnad, och som ligger mellan andra bebyggda mindre fastigheter 
eller markområden”.  

I de ovan nämnda avgörandena från Mark- och miljööverdomstolen framgår att vid bedömningen 
av om prövningen ska ske direkt i ett förhandsbesked så ska risken för prejudicerande effekter 
beaktas. 
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Den aktuella fastigheten ligger dessutom på Onsalahalvön som i nuläget och inom en överskådlig 
framtid inte kommer att klara mer trafik. Den pågående planeringen av nya Onsalavägen kommer 
att resultera i en ökad trafiksäkerhet och att den gamla Onsalavägen barriäreffekt minskar. Det 
kommer dock inte att resultera i en högre kapacitet när det gäller trafikmängden. 

Området ingår även i utpekat riksintresse för kulturmiljövården och kulturmiljöprogrammet Onsala 
kyrkby som talar för att ny bebyggelse ska prövas med försiktighet. Även detta motiverar att 
området behöver utredas inom ramen för en detaljplan.  

Kommunicering 
Förvaltningen har den 17 januari 2022 sänt ut en preliminär tjänsteskrivelse om avstyrkan till 
sökande. 

Sökande bemöter i sin svarsskrivelse, inkommen 2 februari 2022, den bedömning som 
förvaltningen har gjort och samtidigt framhäver varför lokaliseringen är lämplig, se bilaga. 
Förvaltningens bemötande 

Kommunen har i bedömningen ovan redan kommenterat eventuell lucktomt och finner att det inte 
är gällande i detta fallet. 

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 byggelsemönstret på platsen förändras på ett 
olämpligt sätt där relativt små enskilda förändringar kan få stora konsekvenser för områdets 
utveckling. 

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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§ 100 

RÅGELUND 1:25 - Förhandsbesked för nybyggnad av 
ett enbostadshus 
Dnr BN 2021-001383 

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 färdigberett i den 
omfattning som dess beskaffenhet kräver. Arbetsutskottet ger bygg- och miljöförvaltningen i 
uppdrag att utreda grannars inställning till föreslagen åtgärd. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-02-10 

Ansökan, 2021-04-26 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan som kom in 2021-04-26 innebär nylokalisering av ett enbostadshus inom fastigheten 
RÅGELUND 1:2. Fastigheten har en areal av 1912 kvm i ett delområde och är idag bebyggd med 
enbostadshus och komplementbyggnad. Fastigheten är belägen utanför detaljplanerat område. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Eriksson (S) yrkar att ärendet återremitteras till bygg- och miljöförvaltningen för fortsatt 
beredning och komplettering av beslutsunderlaget. Arbetsutskottet ger i uppdrag till bygg- och 
miljöförvaltningen att höra grannars inställning till föreslagen åtgärd. 

Beslutsgång 
Ordförande Thure Sandén (M) konstaterar att det finns två förslag till beslut, förvaltningens förslag 
och Lars Erikssons (S) yrkande om återremiss.  

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

Beslutet skickas till 
Bygg- och miljöförvaltningen  
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§ 101 

KYVIK 2:84 - Förhandsbesked för nybyggnad av två 
enbostadshus 
Dnr BN 2021-001359 

Beslut 
Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar negativt förhandsbesked för två enbostadshus på 
fastigheten. 

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

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

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

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

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

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

Sammanfattning av ärendet 
Den sammantagna bedömningen av ärendet är att ansökan ska avslås med hänvisning till att  

Byggnaderna lokaliseras inom Kullaviks utvecklingsområde, där kommunen enligt gällande 
översiktsplan är restriktiv till ny bebyggelse utanför detaljplan. Ansökan bedöms inte uppfylla några 
utav kommunens framtagna undantag från den restriktiva hållningen och är därmed inte förenlig 
med översiktsplanens intentioner. 

Förvaltningen konstaterar att det råder ett synnerligen högt bebyggelsetryck i området och att 
förslaget i ansökan löper stor risk att få prejudicerande effekter som medför konsekvenser för 
kommunens planering. Bedömningen görs att en eventuell utbyggnad av området behöver regleras i 
ett sammanhang genom en detaljplanprocess enligt 4 kap. 2 § PBL. 
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Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-02-18 

Ansökan, 2021-04-22 

Yttrande från sökande med bilagor 2022-02-15 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan inkom 2021-04-22 och innebär nylokalisering av två enbostadshus inom fastigheten Kyvik 
2:84 (Gamla Särövägen 270). Fastigheten har en areal av 14524 kvadratmeter och är idag bebyggd 
med enbostadshus och komplementbyggnader. Fastigheten är belägen utanför detaljplanerat 
område. 

Vid tidpunkten då ansökan inkom var Kungsbacka översiktsplan ÖP06 (aktualitetsförklarad 2018) 
gällande. 2022-01-26 trädde en ny översiktsplan i kraft, Vårt framtida Kungsbacka. Förvaltningen 
har därför tagit båda dessa översiktsplaner i beaktning i samband med bedömningen av ärendet.  

En ansökan om förhandsbesked som avsåg ett enbostadshus placerat på fastighetens östra del 
avslogs av Byggnadsnämnden 2017-02-08 BNAU § 58, med hänvisning till kommunens 
översiktsplan, detaljplanekrav och påverkan på landskapsbilden.  

Kommunicering 
Förvaltningen skickade 2022-01-19 ut en underrättelse om avstyrkan till sökande. Sökande har 
2022-02-15 inkommit med ett yttrande med tillhörande bilagor som svar på förvaltningens 
bedömning (se bilagor). Förvaltningen bedömer att inkommen svarsskrivelse inte föranleder något 
annat ställningstagande i ärendet och vidhåller att ansökan ska avslås.  

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

Enligt 4 kap. 2 § PBL ska kommunen pröva ett områdes lämplighet genom detaljplan för ny 
sammanhållen bebyggelse om det krävs med hänsyn till omfattningen av bygglovspliktiga 
byggnadsverk i bebyggelsen, om det råder stor efterfrågan på området för bebyggande, och/eller om 
det tillkommande byggnadsverkets användning får en betydande inverkan på omgivningen.  

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. 
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Enligt 2 kap. 2 § PBL ska mark- och vattenområden användas för det eller de ändamål som 
områdena är mest lämpade för med hänsyn till läge, beskaffenhet och behov. Företräde ska ges åt 
sådan användning som från allmän synpunkt medför en god hushållning. Bestämmelserna om 
hushållning med mark- och vattenområden i 3 och 4 kap. miljöbalken tillämpas. 

Bedömning 
För att mark ska få användas för bebyggelse krävs att den från allmän synpunkt är lämplig för 
ändamålet (2 kap. 4 § PBL). Lämplighetsbedömningen sker vid planläggning eller i ärenden om 
bygglov eller förhandsbesked. Utanför planlagt område finns inte någon i lagstiftningen given 
byggrätt. Bedömningen om åtgärdens lämplighet görs därmed i varje enskilt fall.  

Vid fråga om förhandsbesked (och bygglov) utom detaljplan ska prövningen alltså avse om 
åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen, det vill säga en prövning av markens lämplighet för 
den avsedda åtgärden (prop. 1985/86:1 s.285). Hänsyn ska tas till både allmänna och enskilda 
intressen. De allmänna intressena om lämplig markanvändning kommer till uttryck i 2 kap. PBL. 

Översiktlig planering  

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

Kommunen har i enlighet med 3 kap. 1-6 §§ PBL en översiktsplan, ÖP06, (aktualitetsförklarad 
2018) som var gällande vid tidpunkten då ansökan inkom, samt översiktsplan Vårt framtida 
Kungsbacka som trädde i kraft 2022-01-26. Dessa är vägledande vid ansökningar om att bygga på 
ny plats utanför detaljplan. Fastigheten är enligt ÖP06 och Vårt framtida Kungsbacka belägen inom 
Kullaviks utvecklingsområde/ utvecklingsort.  

Inom utvecklingsområden har kommunen en restriktiv hållning till nylokalisering av enstaka hus för 
att inte förhindra en kommande planläggning. Den restriktiva hållningen är en nödvändig 
förutsättning för att kommunen ska kunna hantera bebyggelseutvecklingen inom dessa områden på 
ett sätt som uppfyller de grundläggande kraven som föreskrivs i PBL:s 2:a kapitel. 

I ÖP06 finns det undantag där kommunen under vissa förutsättningar har en positiv hållning till 
förhandsbesked och bygglov. Detta för att undvika en generellt restriktiv tolkning av 
översiktsplanens anvisningar och underlätta avvägningen mellan allmänna och enskilda intressen 
enligt 2 kap. 1 § PBL 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. 

Förvaltningen har prövat ansökan mot undantagen för utvecklingsområden i ÖP06 och finner att 
inget av undantagen uppfylls: fastigheten är redan bebyggd; den föreslagna lokaliseringen är inte en 
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lucka i en del av ett markområde utan utgör en förtätning inom en del av tomten på Kyvik 2:84; det 
bedrivs ingen kommersiell verksamhet på fastigheten; och vid komplettering av befintlig 
bebyggelsegrupp infaller detaljplanekravet. 

Detaljplanekravet 

Kommunen avgör om markens lämplighet för bebyggelse kan prövas inom ramarna för ett 
förhandsbesked, eller om den behöver utredas i en detaljplaneprocess. Vid en ansökan om 
förhandsbesked eller bygglov utanför detaljplan kan kommunen, i enlighet med 4 kap. 2 § PBL, 
hävda det så kallade detaljplanekravet. Om kommunen bedömer att en åtgärd erfordrar 
detaljplaneläggning och hävdar detaljplanekravet, ska ansökan avslås. 

Enligt 4 kap. 2 § PBL ska kommunen pröva ett områdes lämplighet genom detaljplan för ny 
sammanhållen bebyggelse om det krävs med hänsyn till omfattningen av bygglovspliktiga 
byggnadsverk i bebyggelsen, om det råder stor efterfrågan på området för bebyggande, och/eller om 
det tillkommande byggnadsverkets användning får en betydande inverkan på omgivningen.  

Sammanhållen bebyggelse är enligt 1 kap. 4 § PBL bebyggelse på tomter som gränsar till varandra 
eller skiljs åt endast av en väg, gata eller parkmark. 

Fastigheten Kyvik 2:84 ingår i en sammanhållen bebyggelse längs med Gamla Särövägen.  Inom en 
radie av 1 km från lokaliseringen har kommunen behandlat ett 20-tal ansökningar om 
nylokaliseringar av bostäder utom plan sedan 2006 och bebyggelsen har i flera fall förtätats. Detta 
visar att området består av sammanhållen bebyggelse med flera lovpliktiga byggnader och att det 
råder stor efterfrågan på mark för byggande. 

Inom utvecklingsområden och tätorter i Kungsbacka råder ett synnerligen högt bebyggelsetryck och 
det finns ett behov av att samordna fysiska förhållanden, hushålla med mark och prioritera mellan 
motstående markanvändningsintressen inom dessa områden.   

Genom att medge lokalisering av ytterligare bostadshus i ett område där bebyggelsetrycket är högt 
och där möjligheten finns att förtäta genom ytterligare liknande anspråk, kan det antas få 
prejudicerande effekter och därigenom en successivt förändrad bebyggelsestruktur, eftersom 
sannolikheten för att ytterligare fastighetsägare önskar vidta liknande åtgärder är stor. Åtgärden kan 
därför få stora påföljder på sikt och medföra konsekvenser för kommunens planering. 

Bebyggelsestrukturen i det aktuella området består i huvudsak av större tomter med enbostadshus 
belägna i rad längsmed Gamla Särövägen. Ansökan avser två enbostadshus som placeras framför 
fastighetens befintliga bostadshus och bildar en ytterligare bebyggelserad mot vägen. 
Lokaliseringarna innebär därmed en förändring av områdets bebyggelse- och tomtstruktur, som med 
hänsyn till det höga bebyggelsetrycket kan medföra en större påverkan i området.   

Förvaltningen bedömer att förslaget i ansökan avviker från områdets struktur och riskerar att få 
prejudicerande effekter med en förändrad bebyggelsestruktur som följd. Bedömningen görs att en 
eventuell utbyggnad av området måste regleras i ett sammanhang genom en detaljplanprocess enligt 
4 kap. 2 § PBL. 

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

En lucktomt definieras som en mindre fastighet eller ett mindre markområde, som saknar 
huvudbyggnad, och som ligger mellan andra bebyggda mindre fastigheter eller markområden. 
Enligt praxis är en lucktomt ett markområde som utgör en naturlig lucka i en befintlig 
bebyggelsestruktur och med arealmässiga förutsättningar för att bilda en normalstor 
bostadsfastighet (se t.ex. MÖD dom den 25 februari 2013 i mål nr P 8650-12, samt MÖD 2017-06-
15 P 2587-16). Bedömningen görs med hänsyn till områdets befintliga bebyggelsestruktur och 
fastighetsindelning. Har andra fastigheter i området arealmässiga förutsättningar för att på likartade 
förfaranden ge plats åt ytterligare bostadshus, innebär det att åtgärden inte kommer att utgöra en 
utfyllnad av en naturlig lucka i bebyggelsestrukturen, utan betraktas istället som en förtätning av 
området. Vid sådant förhållande föreligger inte en lucktomt.  

Förvaltningen menar att det i föreliggande fall rör sig om en fastighet och en sökt åtgärd som inte 
har några unika förutsättningar, eftersom det i området finns fler fastigheter som har arealmässiga 
förutsättningar för att på liknande sätt ge plats åt ytterligare bostadshus (exempelvis Kyvik 2:12, 
Kyvik 2:83, Kyvik 10:1). Åtgärden utgör inte en utfyllnad av en naturlig lucka i befintliga 
bebyggelsestrukturen, utan innebär istället en förtätning av området som kan få prejudicerande 
effekter. MÖD har i flera tidigare avgöranden (se t.ex. MÖD dom 29 februari 2016 i mål nr P 8773-
15) erinrat om att risken för prejudicerande effekter är ett sådant förhållande som innebär hinder 
mot att tillämpa undantagsreglerna. I det aktuella området längsmed Gamla Särövägen har även 
MÖD konstaterat i dom 2018-01-11 Mål nr: P 3331-17 att det endast var den dåvarande fastigheten 
Kyvik 2:48 som har haft förutsättning att bilda en naturlig lucktomt i området.  

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. Kommunens behov av att hushålla med mark och prioritera mellan olika 
markanvändningsintressen är så stort att förvaltningen bedömer att detaljplan krävs. Ansökan 
uppfyller därmed inte 9 kap. 31 § PBL. 

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

Beslutet skickas till 
Sökande, ägare till fastigheten Kyvik 2:84 (delges) 
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§ 102 

TORPA 1:10 - Förhandsbesked för nybyggnad av ett 
enbostadshus 
Dnr BN 2021-001192 

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

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

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

Beslutsmotivering 
Ansökan avstyrks med stöd av 9 kap. 31 § p. 3, plan- och bygglagen (SFS 2010:900) med 
hänvisning till 2 kap. 2-3 och 6 §§ och 4 kap. 1 §, 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 
Bedömningen görs att ansökan motverkar kommunens översiktliga strategiska planering och 
tätortsutveckling samt utlöser detaljplanekravet. Vidare innebär lokaliseringen en struktur som inte 
bedöms vara förenligt med kraven om långsiktigt god hushållning med mark. Det allmänna intresset 
av att styra bebyggelseutvecklingen bedöms sammanfattningsvis väga tyngre än det enskilda 
intresset av att bebygga platsen. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-02-18 

Ansökan, 2021-04-09 

Yttrande från sökande 2022-02-15 
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Beskrivning av ärendet 
Ansökan som kom in 2021-04-09 innebär nylokalisering av ett nytt enbostadshus inom fastigheten 
TORPA 1:10. Fastigheten har en areal av 4,38 ha i ett sammanhängande område och är idag 
bebyggd med enbostadshus och komplementbyggnader. Fastigheten är belägen utanför 
detaljplanerat område.  

Vid tidpunkten då ansökan inkom var Kungsbacka översiktsplan ÖP06 (aktualitetsförklarad 2018) 
gällande. 2022-01-26 trädde en ny översiktsplan i kraft, Vårt framtida Kungsbacka. Förvaltningen 
har därför tagit båda dessa översiktsplaner i beaktning i samband med bedömningen av ärendet.  

Kommunicering 
Förvaltningen skickade 2022-01-21 ut en underrättelse om avstyrkan till sökande. Sökande har 
2022-02-15 inkommit med ett yttrande som svar på förvaltningens bedömning. Inlämnat yttrande 
föranleder inte något annat ställningstagande i ärendet och förvaltningen vidhåller att ansökan ska 
avslås.  

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 8 kap. 9 § PBL ska en obebyggd tomt som ska bebyggas anordnas på ett sätt som är lämpligt 
med hänsyn till landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen. Naturförutsättningarna 
ska så långt möjligt tas till vara. 

Enligt 2 kap. 2 § PBL ska mark- och vattenområden användas för det eller de ändamål som 
områdena är mest lämpade för med hänsyn till läge, beskaffenhet och behov. Företräde ska ges åt 
sådan användning som från allmän synpunkt medför en god hushållning. Bestämmelserna om 
hushållning med mark- och vattenområden i 3 och 4 kap. miljöbalken tillämpas. 

Riksintressen Hallands kustområde 

3 kap. 6 § miljöbalken säger att mark- och vattenområden som har betydelse från allmän synpunkt 
på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet så långt möjligt 
ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada natur- eller kulturmiljön. Behovet av 
grönområden i tätorter och i närheten av tätorter skall särskilt beaktas. Områden som är av 
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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 ingår, är ett riksintresse 
där turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen särskilt ska beaktas vid 
bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön. 

Bedömning 
Vid 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). 

Översiktlig planering 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 
tätorter i enlighet med översiktsplan. I Kungsbackas utbyggnadsstrategi framgår bland annat att ny 
byggnation till största del ska ligga i anslutning till kollektivtrafik och kommunal service.   
Fastigheten Torpa 1:10 ligger inte inom område där det enligt kommunens övergripande planering 
är tänkt att en utvidgad bebyggelse ska uppstå.  

Den aktuella lokaliseringen ligger utanför utpekade serviceorter, ca 7 km från Fjärås centrum, som 
är närmsta tätort med duglig samhällsservice. Området förbinds med Varbergsvägen via 
Tjolöholmsvägen som utgör en asfalterad väg av smalare karaktär som saknar gatubelysning och 
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gång- och cykelväg, samt Stallakärrsvägen som utgör en mindre grusväg. Även Varbergsvägen 
saknar gatubelysning och gång- och cykelväg samtidigt som den är hårt trafikerad. Närmsta 
kollektivtrafiklinje går på Varbergsvägen, busshållplats ligger som närmst ca 1 km från sökt 
lokalisering. Förutsättningarna för området tyder på ett starkt bilberoende. Vatten och avlopp nås 
via samfällighetsförening.  

I området kring Stallakärrsvägen, Tjolöholmsvägen vid Stallakärrsvägens infart samt närliggande 
del av Varbergsvägen infart finns idag omkring 50 bostäder. Den befintliga bebyggelsen är spridd 
och hela området ligger utom detaljplan. Bebyggelsetrycket är högt, kommunen har hanterat 
åtminstone 24 ansökningar om nylokaliseringar innehållandes minst 24 bostäder inom ovannämnt 
område de senaste 15-20 åren.  

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. Enligt anvisningarna i översiktsplanerna finns det 
heller inga intentioner att en sådan i dagsläget ska ske. 

Förvaltningens bedömning är att aktuell ansökan innebär ett olämpligt tillskott och olämplig 
utbredning av bebyggelsen i området, utifrån ett hänsynstagande till att kommunen har det 
övergripande ansvaret att prioritera avseende kanaliseringen av begränsade resurser. 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. Eftersom den 
kommunala servicen är tänkt att utvecklas främst i tät- och serviceorterna är det inte lämpligt att 
etablera större bebyggelsegrupper i området. 

Mark- och miljödomstolen har i dom 2016-08-16, mål nr P 1915-16, i ärende gällande 
förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus i området, på Torpa 1:6, avslagit ansökan med 
hänvisning till bland annat att etablering av bostäder i området talar starkt emot kommunens 
översiktsplans innehåll. 

Även om ett enskilt bygglov inte påtagligt förändrar ett bebyggt område 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. 

Detaljplanekrav 

Kommunen avgör om markens lämplighet för bebyggelse kan prövas inom ramarna för ett 
förhandsbesked, eller om den behöver utredas i en detaljplaneprocess. Vid en ansökan om 
förhandsbesked eller bygglov utanför detaljplan kan kommunen, i enlighet med 4 kap. 2 § PBL, 
hävda det så kallade detaljplanekravet. Om kommunen bedömer att en åtgärd erfordrar 
detaljplaneläggning och hävdar detaljplanekravet, ska ansökan avslås. 

Enligt 4 kap. 2 § PBL ska kommunen pröva ett områdes lämplighet genom detaljplan för ny 
sammanhållen bebyggelse om det krävs med hänsyn till omfattningen av bygglovspliktiga 
byggnadsverk i bebyggelsen, om det råder stor efterfrågan på området för bebyggande, och/eller om 
det tillkommande byggnadsverkets användning får en betydande inverkan på omgivningen. 
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Sammanhållen bebyggelse är enligt 1 kap. 4 § PBL bebyggelse på tomter som gränsar till varandra 
eller skiljs åt endast av en väg, gata eller parkmark. 

I det aktuella området råder som nämnts ovan, ett högt bebyggelsetryck samtidigt som det finns ett 
flertal fastigheter i området som har arealmässiga förutsättningar för att bebyggas med ytterligare 
bostadshus. Ett positivt förhandsbesked i området kan därför få prejudicerande effekter som på sikt 
får stora konsekvenser för kommunens planering. Ska en fortsatt bebyggelseutveckling komma till 
stånd behöver frågor gällande till exempel kommunens medverkan och de kommunalekonomiska 
följderna utredas och utvärderas i ett större sammanhang, samtidigt som frågor gällande till exempel 
utbyggnad av infrastruktur behöver samordnas. Detta kan endast göras i en detaljplaneprocess. Den 
samlade bedömningen föregrips genom att ta ställning till det ena enskilda förhandsbeskeds- och 
bygglovsärendet efter det andra. Förvaltningen menar följaktligen att ansökan också utlöser kravet 
på detaljplan. 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 inom utpekade utvecklingsområden.  
Byggnadens placering 

Den föreslagna byggnaden placeras i ett oexploaterat skogsparti, inom riksintresse för rörligt 
friluftsliv och är högt belägen i förhållande till övrig bebyggelse och ej i anslutning till befintliga 
bostadshus eller väg. Lokaliseringen innebär att en ca 130 meter lång tillfartsväg från 
Stallekärrsvägen. Bedömningen görs därför att placeringen innebär en struktur som inte är förenlig 
med kraven om långsiktigt god hushållning med mark enligt 2 kap. 2-3 § PBL.  

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

Beslutet skickas till 
Sökande, ägare till fastigheten Torpa 1:10 (delges) 
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§ 103 

TORPA 17:2 - Förhandsbesked för nybyggnad av ett 
enbostadshus 
Dnr BN 2021-001356 

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

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

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

Beslutsmotivering 
Ansökan avstyrks med stöd av 9 kap. 31 § p. 3, plan- och bygglagen (SFS 2010:900) med 
hänvisning till 2 kap. 2-3 §§ 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 är att ansökan är olämplig med hänsyn till  

• Kravet på en långsiktigt god hushållning av mark och kommunens tätortsutveckling. 
Föreslagen byggnation ligger utanför utpekade utvecklings- och serviceorter. Eftersom den 
kommunala servicen är tänkt att utvecklas främst i tät- och serviceorterna är det inte 
lämpligt att etablera större bebyggelsegrupper i det nu aktuella området.   

• Området längs Torpa Ryetvägen har en begränsad infrastruktur som inte är lämpad för ökad 
belastning. 
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• Med hänsyn till antalet bostadshus i området, det höga bebyggelsetrycket, samt områdets 
begränsade infrastruktur och möjligheter till service bedöms ansökan kunna få 
prejudicerande effekter som får stora konsekvenser i området på sikt.   

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-02-18 

Ansökan, 2021-04-16 

Situationsplan inlämnad 2022-01-23 

Yttrande från sökande 2022-02-15 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan som kom in 2021-04-16 innebär nylokalisering av ett enbostadshus inom fastigheten 
TORPA 17:2. Fastigheten har en areal av 22,8  ha i fyra delområden och är idag bebyggd med 
enbostadshus och komplementbyggnader. Fastigheten är belägen utanför detaljplanerat område. 

Vid tidpunkten då ansökan inkom var Kungsbacka översiktsplan ÖP06 (aktualitetsförklarad 2018) 
gällande. 2022-01-26 trädde en ny översiktsplan i kraft, Vårt framtida Kungsbacka. Förvaltningen 
har därför tagit båda dessa översiktsplaner i beaktning i samband med bedömningen av ärendet.  

En ansökan om förhandsbesked med samma lokalisering som denna ansökan avslogs av 
Byggnadsnämnden 2017-10-11 AU § 377.  

Tidigare ärenden på fastigheten 

2008-02-04 lämnades förhandsbesked för nylokalisering av enbostadshus. Torpa 17:19 avstyckades 
2010 från Torpa 17:2. 

2009-10-06 lämnades förhandsbesked för nylokalisering av enbostadshus. Torpa 17:20 avstyckades 
2010 från Torpa 17:2. 

Kommunicering 
Förvaltningen sickade 2022-02-07 ut en underrättelse om avstyrkan till sökande. Sökande har 2022-
02-15 inkommit med ett yttrande som svar på förvaltningens bedömning av ärendet (se bilaga). 
Förvaltningen gör bedömningen att inlämnat yttrande inte föranleder något annat ställningstagande i 
ärendet och vidhåller att ansökan ska avslås. Gällande fråga om generationsskifte anser 
förvaltningen att det är tydligt att sökt lokalisering inte ligger i nära anslutning till någon 
jordbruksverksamhet och att det därmed inte är ett tillämpbart i detta fall.  

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

Enligt 2 kap. 5 § PBL ska bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad för 
ändamålet med hänsyn till: människors hälsa och säkerhet; jord, berg och vattenförhållandena; 
möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp, avfallshantering, elektronisk 
kommunikation samt samhällsservice i övrigt; möjligheterna att förebygga vatten- och 
luftföroreningar samt bullerstörningar och; risken för olyckor, översvämning och erosion. 

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

Enligt 2 kap. 2 § PBL ska mark- och vattenområden användas för det eller de ändamål som 
områdena är mest lämpade för med hänsyn till läge, beskaffenhet och behov. Företräde ska ges åt 
sådan användning som från allmän synpunkt medför en god hushållning. Bestämmelserna om 
hushållning med mark- och vattenområden i 3 och 4 kap. miljöbalken tillämpas. 

Bedömning 
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). 

Översiktlig planering 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 
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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 
tätorter i enlighet med översiktsplanerna. I Kungsbackas utbyggnadsstrategi framgår bland annat att 
ny byggnation till största del ska ligga i anslutning till kollektivtrafik och kommunal service.   
Fastigheten Torpa 17:2 ligger inte inom område där det enligt kommunens övergripande planering 
är tänkt att en utvidgad bebyggelse ska uppstå. 

I området längsmed Torpa Ryetvägen finns idag ett 30-tal bostäder, bebyggelsen är utspridd och 
ligger utanför detaljplan. Avståndet till närmsta tätorter är Åsa ca 8,5 km, och Fjärås ca 8 km. 
Närmsta busshållplats ligger ca 2,5 km bort och nås via Varbergsvägen. Vidare saknas utbyggda 
gång-och cykelbanor samt gatubelysning. Förutsättningarna för området tyder på ett starkt 
bilberoende. 

Torpa Ryetvägen är smal och med förhållandevis låg standard, där möjligheterna att ordna trafik 
och samhällsservice är begränsade. Vägen i området är kurvig med dålig sikt vid in/utfart från 
bostadstomter. Byggnadsförvaltningen bedömer att vägarna är underdimensionerade i förhållande 
till den utbyggnad som skett i området. Den föreslagna byggnaden innebär de en ökad belastning på 
vägsystemet, vilket inte är lämpligt.  

Förvaltningens bedömning är att aktuell ansökan innebär ett olämpligt tillskott och olämplig 
utbredning av bebyggelsen i området, utifrån ett hänsynstagande till att kommunen har det 
övergripande ansvaret att prioritera avseende kanaliseringen av begränsade resurser. 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. Eftersom den 
kommunala servicen är tänkt att utvecklas främst i tät- och serviceorterna är det inte lämpligt att 
etablera större bebyggelsegrupper i området. 

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. 

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. 

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.  

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, behovet av att samordna fysiska förhållanden, om det råder stor 
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efterfrågan på området för bebyggande, och/eller om det tillkommande byggnadsverkets 
användning får en betydande inverkan på omgivningen. 

Sammanhållen bebyggelse är enligt 1 kap. 4 § PBL bebyggelse på tomter som gränsar till varandra 
eller skiljs åt endast av en väg, gata eller parkmark. Lokaliseringen ingår i en sammanhållen 
bebyggelse av bostadshus i området längs Torpa Ryetvägen.  

Inom en radie av 1 km från lokaliseringen har kommunen behandlat ca 20 ansökningar om 
förhandsbesked sedan 2006 och bebyggelsen har i flera fall förtätats. Detta visar att området består 
av sammanhållen bebyggelse med flera lovpliktiga byggnader och att det råder stor efterfrågan på 
mark för byggande.  

I ett område där bebyggelsetrycket är högt och där möjligheten finns att förtäta genom ytterligare 
liknande anspråk, kan enstaka nylokaliseringar antas få så kallade prejudicerande effekter och 
därigenom få stora påföljder i ett område över tid, eftersom sannolikheten att ytterligare 
fastighetsägare önskar vidta liknande åtgärder. En förtätning av bostäder enligt ansökan kan 
därigenom medföra konsekvenser för kommunens planering och försvåra en framtida rationell 
planering. 

Med hänsyn till antalet bostadshus i området, det höga bebyggelsetrycket, samt områdets 
begränsade infrastruktur och möjligheter till service är kommunens behov av att hushålla med mark, 
samordna fysiska förhållanden så stort att förvaltningen bedömer att detaljplan krävs. Ansökan 
uppfyller därmed inte 9 kap. 31 § PBL. 

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 inom utvecklingsområden och av 
större sammanhängande områden.  

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

Beslutet skickas till 
Sökande, ägare till Torpa 17:2 (delges) 
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§ 104 

RUNSÅS 5:1 - Förhandsbesked för nybyggnad av 
fritidshus 
Dnr BN 2021-002731 

Beslut 
Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar negativt förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus på 
fastigheten. 

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

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

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

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

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

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

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan avser nylokalisering av ett fritidshus inom fastigheten Runsås 5:1. Den sammantagna 
bedömningen av ärendet är att den föreslagna placeringen av fritidshuset är olämpligt med hänsyn 
till behovet av en samlad strategi, möjligen genom detaljplan. Detta på grund av att undvika en 
ogenomtänkt bebyggelseutveckling. 

De aktuella fastigheterna ansluter i förlängningen till Onsalavägen som i nuläget och inom en 
överskådlig framtid inte kommer att klara mer trafik. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-02-07 

Ansökan, 2021-09-20 
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Fastighetskarta, 2021-09-20 

VA-intyg, 2021-09-20  

Beskrivning av ärendet 
Ansökan som kom in 2021-09-20 innebär nylokalisering av ett fritidshus inom fastigheten 
RUNSÅS 5:1 (RÖDA HOLMEVÄGEN 28). Fastigheten har en areal av 7116 kvm i ett delområde 
och är idag bebyggd med ett enbostadshus och komplementbyggnader. Fastigheten är belägen 
utanför detaljplanerat område. 

Vatten och avlopp 

Möjligheten till anslutning av kommunalt vatten och avlopp via avloppsförening finns. 

Berörda sakägare 

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

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

Förvaltningen har meddelat sin bedömning om att ansökan inte kan beviljas den 2022-02-03. 
Sökanden har den 2022-02-03 bemött bedömningen med ett yttrande samt angett att de vill få 
ansökan prövad. Sökanden anför i sitt yttrande i huvudsak att platsen är mycket lämplig för ett 
fritidshus och tomten som kan jämföras med en lucktomt är tillräckligt stor med gott om utrymme 
till närmsta granne. Infartsväg och kommunalt VA finns.  

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. 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. 
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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 ÖP22. Denna del av Kungsbacka är inte ett sådant 
område. 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 

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). 

Kommunen har i enlighet med 3 kap. 1-6 §§ plan- och bygglagen en översiktsplan, ÖP22, som är 
vägledande vid ansökningar om att bygga på ny plats utanför detaljplan. Fastigheten är enligt ÖP22 
belägen inom område med särskilda bygglovskriterier.  

Inom områden med särskilda bygglovskriterier har kommunen en restriktiv hållning till ny 
bebyggelse på ny plats utanför detaljplanerat område. Skälet är att stor efterfrågan på mark råder i 
kombination med en sedan tidigare splittrad bebyggelsestruktur i dessa delar. Den restriktiva 
hållningen är en nödvändig förutsättning för att kommunen ska kunna hantera 
bebyggelseutvecklingen inom dessa områden på ett sätt som uppfyller de grundläggande kraven 
som föreskrivs i PBL:s 2:a kapitel. 

För att undvika en generellt restriktiv tolkning av översiktsplanens anvisningar och underlätta 
avvägningen mellan allmänna och enskilda intressen enligt 2 kap. 1 § PBL finns undantag där 
kommunen under vissa förutsättningar har en positiv hållning till förhandsbesked och bygglov. 
Byggnadsnämnden har i foldern Bygga hus utanför detaljplan utvecklat intentionerna i ÖP22 
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 
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- 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 
Lucktomt 
Sökande anför att tomten kan jämföras med en lucktomt då det finns villor på vardera sidan av 
tomten och vägen. Med hänsyn till detta kan förtydligas att 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, MOD, 
domar den 25 februari 2013 i mål nr P 8650-12 och den 15 juni 2017 i mål nr P 11043-16). Med 
hänsyn till att begreppet lucktomt ibland tolkas bortom sin innebörd kan det betonas att detta inte 
betyder att all mark som kan ligga mellan andra bebyggda mindre fastigheter skulle utgöra 
lucktomter, utan snarare avses en enstaka, och därtill liten, lucka som är på något sätt instängd av 

andra bebyggda små fastigheter. Termen lucktomt används vidare som ett exempel på endast när en 
enstaka bebyggelse kan tillåtas utan krav på att en detaljplan upprättas. Samtidigt noteras i 
lagförarbetena som ett exempel på motsatsen om en bebyggelse växt fram så att situationen så 
småningom ter sig oordnad. 
Onsalavägen 
De aktuella fastigheterna ansluter i förlängningen till Onsalavägen som i nuläget och inom en 
överskådlig framtid inte kommer att klara mer trafik. Den pågående planeringen av nya 
Onsalavägen kommer att resultera i en ökad trafiksäkerhet och att den gamla Onsalavägen 
barriäreffekt minskar. Det kommer dock inte att resultera i en högre kapacitet när det gäller 
trafikmängden. 

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

fritidshus är olämpligt med hänsyn till behovet av en samlad strategi, möjligen genom detaljplan, är 
befogad för att undvika en ogenomtänkt bebyggelseutveckling. Mot bakgrund av det ovan anförda 
kan ansökan inte tillstyrkas. 

Bilagor 
1. Skrivelse, 2022-02-03 

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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§ 105 

SLÄPS-KLEV 4:1 - Förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus, ändrad användning 
Dnr BN 2021-000653 

Beslut 
Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar negativt förhandsbesked för föreslagen åtgärd. 

Avgiften för beslutet är 8400 kronor. Avgiften för beslutet är reducerad med 8400 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 samt motivering nedan.  

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

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

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-02-09 

Ansökan, 2021-02-24 

Mark- och miljödomstolen dom M 1671-19, 2019-05-09 

Länsstyrelsen i Hallands län beslut 505-1090-18, 2019-03-28 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan som kom in 2021-02-24 innebär ändrad användning av komplementbyggnad till 
enbostadshus inom fastigheten Släps-Klev 4:1 (Prosten Cullbergs väg 36).  

Fastigheten Släps-Klev 4:1 är uppdelad på två skiften om en sammanlagd area på 956 kvm. 
Åtgärden omfattar inte det skiftet där huvudbyggnaden är placerad. Förvaltningen bedömer att den 
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friliggande byggnad inte är att betrakta som fastighetens bostadshus utan som en 
komplementbyggnad.  

Fastigheten är belägen utanför detaljplanerat område. 

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

Se även under rubriken Kommunicering – Förvaltningens bemötande. 

Bedömning 
En prövning av en ansökan om förhandsbesked enligt PBL är skild från prövningen av 
strandskyddsdispens enligt 7 kap. miljöbalken. Vid en prövning av ansökan om bygglov ska 
markens lämplighet för den sökta åtgärden ske enligt 2 kap. PBL. Vid en sådan prövning kan dock 
den omständigheten att marken ligger inom strandskyddat område beaktas (se till exempel MÖD 
2013:29). 

Frågan om positivt förhandsbesked ska lämnas är mot denna bakgrund avhängig förvaltningens 
bedömning av om det finns särskilda skäl att meddela dispens från strandskyddsreglerna. Såsom 
mark- och miljödomstolen har konstaterat i dom 2019-05-09 i mål nr M 1671-19 saknades skäl.  

En komplementbyggnad som saknar dispens finns inte i rättslig mening och kan därför inte ha 
någon hemfridszon. Området kan följaktigen inte anses tagits i anspråk på ett sätt som gör att det 
saknar betydelse för strandskyddets syften. 

Tidigare beviljade bygglov föranleder inte förvaltningen att göra annan bedömning.  

En ändrad användning av den aktuella byggnaden till bostadsändamål skulle medföra en 
hemfridszon i anslutning till byggnaden och därmed en privatisering av ett område som enligt 
Mark- och miljödomstolens ovan nämnda dom i mål nr M 1671-19 idag är tillgängligt för 
allmänheten. Fastigheten ligger i direkt anslutning till vattnet och området får anses vara av 
betydelse för friluftslivet. Förvaltningen anser att den sökta åtgärden inte är förenlig med en från 
allmän synpunkt lämplig användning av marken och gör bedömning att åtgärden inte kan anses 
uppfylla kraven i 2 kap. 2 § PBL. 

Förenlighet med översiktsplan 

Enligt gällande översiktsplan, ÖP06, ligger fastigheten inom ett område med särskilda 
bygglovskriterier. Dessa områden ligger utanför utvecklingsområden men är ändå utsatta för hårt 
bebyggelsetryck. Inom dessa områden har kommunen en restriktiv hållning till att bygga enstaka 
bostadshus på nya platser utanför detaljplanerat område. En översiktsplan saknar enligt 3 kap. 3 § 
PBL, bindande verkan för myndigheter och enskilda, men är vägledande vid beslut om användning 
av markområden. Vad gäller åtgärdens förenlighet med översiktsplanen finner förvaltningen inte 
skäl till annan bedömning än att åtgärden varken är det eller uppfyller kriterierna för undantagen 
från de särskilda bygglovskriterierna. 

Kommunicering 
Förvaltningen har den 2 december 2021 sänt ut en preliminär tjänsteskrivelse om avstyrkan till 
sökande. 
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Sökande bemöter i sin svarsskrivelse, inkommen 1 februari 2022, den bedömning som 
förvaltningen har gjort och samtidigt framhäver varför lokaliseringen är lämplig, se bilaga. 

Förvaltningens bemötande 

Enligt kommunens byggnadsinventering från 1969-1977 så framgår det att aktuell byggnad utgör ett 
båthus. Det finns inget ärende i förvaltningens diariesystem som gäller ändrad användning för 
aktuell byggnad. 

I bygglovsbeslutet från 9 juni 2017 (§ 1571) så framgår det inte av lämnat beslut att frågan om 
ändrad användning från komplementbyggnad till fritidshus har prövats, utan endast tillbyggnad och 
utvändig ändring.  

Vad gäller frågan om strandskydd så har frågan formellt redan prövats av mark- och 
miljödomstolen 2019-05-09 (M 1671-19). 

Huvudregeln anses vara att om en högre instans tagit ställning till en fråga i ett mål är den 
underordnade instansen bunden till den överordnade instansens ställningstagande. Som skäl för 
detta kan såväl ekonomiska skäl som rättssäkerhets- och rättsskyddsaspekter nämnas, liksom att 
möjligheten att överklaga ett återförvisningsbeslut som innebär ett ställningstagande i sak inte 
skulle fylla någon egentlig funktion om en underinstans inte vore skyldig att följa det utslag den 
högre instansens beslut innebär. 

Som länsstyrelsen (505-1090-18, 2019-03-28) anför i sitt beslut så ska till skillnad för vad som 
gäller för komplementbyggnader, vid uppförandet av en fritidsbostad inom strandskyddat område, 
fritidsbostadens tomtplats avgränsas. En sådan tomtavgränsning har inte beviljats i en 
strandskyddsdispens. Vidare har ingen strandskyddsdispens beviljats för omvandlingen av 
komplementbyggnad till fritidsbostad. 

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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§ 106 

HAMMERÖ 7:24 - Bygglov för nybyggnad av 
enbostadshus  
Dnr BN 2021-002489 

Beslut 
Byggnadsnämndens arbetsutskott avslår ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus.  

Avgiften för beslutet är 9 600 kronor. Avgiften för beslutet är reducerad med 9 600 kronor på grund 
av att beslutet har tagit mer än 10 veckor. Kostnaden för beslutet blir därför 0 kronor  

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

Beslutsmotivering 

Utanför detaljplan  
Enligt plan- och bygglagen 9 kap. 31 § (PBL, SFS 2010:900) ska bygglov ges för en åtgärd utanför 
ett område med detaljplan, om åtgärden 

   1. inte strider mot områdesbestämmelser, 

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

   3. uppfyller de krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9-11 §§, 12 § 
första stycket, 13, 17 och 18 §§ i de delar som inte har prövats i områdesbestämmelser. Lag 
(2014:900). 

Ansökt åtgärd bedöms inte uppfylla de krav som ställs enligt 9 kap 31 § plan- och bygglagen punkt 
3, med hänvisning till de så kallade anpassningsbestämmelserna i 2 kap PBL. Området är i 
huvudsak bebyggt med envåningshus samt envåningshus med vind och källare. Föreslagen byggnad 
i två våningar är ett främmande inslag i stads- och landskapsbilden och skulle i förlängningen 
innebära en avsevärd förändring av områdets karaktär då beslutet bedöms bli prejudicerande. Det 
berg som befinner sig på fastighetens nordvästra del förändrar inte det faktum att huset är ett 
tvåvåningshus. Mot bakgrund av det ovan anförda bedöms det saknas stöd att bevilja ansökan då 
kraven på anpassning till stads- och landskapsbilden samt en god helhetsverkan inte uppfylls.  

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 nybyggnad av ett enbostadshus i två våningar med en byggnadsarea om 75,7 m2. 
Fastigheten får en total byggnadsarea om 103,3 m². Sökanden uppger att hon har valt ett hus i två 
våningar eftersom aktuell tomt är avsevärt lägre än tomterna och husen runt omkring.  

Förvaltningen har den 2022-02-08 meddelat sin bedömning till sökanden om att ansökan inte kan 
beviljas på grund av att byggnaden är i två våningar.  

Sökanden har den 2022-02-09 inkommit med ett yttrande där hon framför bland annat att det är få 
hus på Fogdegårdsvägen som inte är i två plan.   

Ansökan uppfyller inte kraven för att tillstyrka bygglov då anpassningsbestämmelserna i 2 kap inte 
uppfylls. Detta beror på att tvåvåningshus är mycket sällsynta i området och är ett främmande inslag 
i stads- och landskapsbilden som finns i området.  

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-02-16 

Ansökan, 2021-08-27 

Nybyggnadskarta, 2021-08-27 

Planritningar, 2021-08-27 

Fasadritningar, 2021-08-27 

Sektionsritning, 2021-08-27 

VA-intyg, 2021-08-27 

Skrivelse, 2021-08-27 

Skrivelse, 2022-02-09 

Bilagor 
Skrivelse, 2022-02-23 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan registrerades 2021-08-27. 

Ansökan gäller nybyggnad av ett enbostadshus i två våningar med en byggnadsarea om 75,7 m2. 

Fastigheten får en total byggnadsarea om 103,3 m². 

I skrivelsen som inkom i samband med ansökan anför sökande bland annat att hon har valt ett hus i 
två våningar eftersom aktuell tomt är avsevärt lägre än tomterna och husen runt omkring. 
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Ansökan var komplett 2021-08-27. 

Denna bygglovsprövning har föregåtts av en lokalisering genom förhandsbesked beviljat 2019-08-
29, AU § 437.  

Planförutsättningar 

Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. 

Remisser 
Förvaltningen för Teknik har fått möjlighet att lämna synpunkter gällande sophantering och har 
inget att erinra. 

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 1nvändningar har inkommit.  

Förvaltningen har under ett telefonsamtal den 2022-02-08 meddelat sin bedömning om att ansökan 
inte kan beviljas. Sökanden har den 2022-02-09 bemött bedömningen med två yttranden. Sökanden 
anför i yttranden i huvudsak följande. 

Då det gäller två plan är det en definition som är mycket otydlig. Ska man följa den helt korrekt 
innebär det att det är få hus på Fogdegårdsvägen som inte är i två plan.  

Utseendemässigt är det mycket tydligt med två hela våningsplan på suterränghus som finns utmed 
vägen. 

Tomten där huset ska ligga övergår i stark sluttning och vidare mot högt berg, som utseendemässigt 
innebär att horisonten inte kommer att utgöras av husets övervåning eller tak. Huset kommer att 
bäddas in i naturen. Men ett suterränghus hade inte varit möjligt att bygga på tomten. 

Huset ska ligga på samma ledd som bostadshusen bredvid, vilket känns helt naturligt och rätt. 

Sökanden vill spara topografin och inte lägga huset på en kulle samt ingripa så lite som möjligt i 
naturen. 

Sökanden har den 2022-02-23 inkommit med ett yttrande. Sökanden anför bland annat att huset ska 
bevara naturvärdena så långt som möjligt, påverkan i naturen minimeras och huset kommer aldrig i 
närheten av horisonten eftersom det skogs bevuxna berget bakom är både brant och högt. Hela 
skrivelsen återfinns som bilaga 1. Det som sökanden anför i yttrandet ändrar inte förvaltningens 
ställningstagande. 

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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§ 107 

DANNEBACKA 2:18 - Bygglov för uppsättning av 
belysningsmaster 
Dnr BN 2019-000543 

Beslut 
Byggnadsnämndens arbetsutskott beviljar bygglov för uppsättning av belysningsmaster.  

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från det 
att beslutet vann laga kraft. 

Kontrollansvarig krävs inte enligt 10 kap 10 § plan- och bygglagen med hänvisning till 7 kap 5 § 
plan- och byggförordningen. 

Avgiften för beslutet är 0 kronor.  

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

Upplysningar 
Det ska poängteras att ärendet inte behandlar användandet av platsen utan endast sökta 
belysningsmaster. 

Belysningens ljusbild skall vara injusterad så att boende inte störs. 

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. Fastighetsägarna till Iserås 5:56, 5:62, 5:66, 
5:67, 5:77 och Dannebacka 2:62 delges beslutet.  

Beslutsmotivering 
Enligt plan- och bygglagen 9 kap. 31 § (PBL, SFS 2010:900) ska bygglov ges för en åtgärd utanför 
ett område med detaljplan om åtgärden inte strider mot områdesbestämmelse och inte förutsätter 
planläggning. Förvaltningen bedömer att föreslagen åtgärd stämmer med områdesbestämmelserna 
och inte förutsätter planläggning. Belysningsmasternas placering följer den struktur som övriga 
fotbollsplaner har i landskapet och är lämplig utifrån platsens förutsättningar. 

Fastigheten Dannebacka 2:18 ligger utom detaljplanerat område men inom sammanhållen 
bebyggelse och har en areal om 42,432 ha. På fastigheten finns idag Rydets idrottshall, klubbhus, 
parkeringsplatser och två fotbollsplaner där fotbollsplanen närmast klubbhuset är belyst idag.  
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Åtgärden anses främja användandet av fotbollsplanen ur social synpunkt med god livsmiljö och 
höjer kulturvärdet för platsen. 

Det ska poängteras att ärendet inte behandlar användandet av fotbollsplanen utan endast sökta 
belysningsmaster.  

Byggnadsnämndens arbetsutskott beviljade bygglov för uppförande av sex belysningsmaster, 2019-
12-19, BNAU § 614, på fastigheten Dannebacka 2:18. 

Beslutet överklagades den 2020-01-30 och 2020-02-12 och skickades till Länsstyrelsen i Hallands 
län. 

Den 2022-02-01 fattade Länsstyrelsen i Hallands län beslut, i ärende 403-2048-21, om 
överklagandet av Byggnadsnämnden i Kungsbacka kommuns beslut den 2019-12-19 § 614 om 
bygglov för uppsättning av belysningsmaster på fastigheten Dannebacka 2:18. 

Länsstyrelsens beslut upphävde det överklagade beslutet och återförvisar ärendet till nämnden för 
fortsatt handläggning på grund av att ärendet inte hade anslagits på kommunens anslagstavla. 

Förvaltningen kommer kungöra ärendet genom att anslå beslutet på Kungsbacka kommuns 
anslagstavla. 

Kungörelsen kommer innehålla en kortfattad upplysning om den sökta åtgärden, en upplysning om 
var ansökningshandlingarna finns tillgängliga och uppgift om när och till vem eventuella yttranden 
ska lämnas in (se prop. 1985/86:1 s. 731). 

Förvaltningen bedömer att ansökan uppfyller krav enligt PBL 9 kap 31 § punkt 3 då 
belysningsmasterna 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. 

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

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

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

Beslutsunderlag  
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-02-14 
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Länsstyrelsen i Hallands län har den 2022-02-01 fattat beslut i ärende 403-2048-21 

Beslutet överklagades och skickades till Länsstyrelsen i Hallands län 2020-01-30 och 2020-02-12 

Byggnadsnämndens Arbetsutskott beviljar bygglov 2019-12-19, BNAU § 614 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-12-11 

Mailväxling med Kultur & Fritid 2019-12-11 

Remissvar från Miljö & Hälsoskydd 2019-12-05 

Remiss till Miljö & Hälsoskydd 2019-11-26 

Kultur & Fritids yttrande på grannarnas synpunkter 2019-11-20 

Remiss e-post till Kultur & Fritid 2019-08-12 

Komplettering till ansökan 2019-09-11 

Förlängning av handläggningstiden 2019-06-27 

Komplettering till ansökan 2019-05-07 

Komplettering till ansökan 2019-04-17 

Komplettering till ansökan 2019-04-11 

Ansökan, 2019-04-03 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan registrerades 2019-04-03. Ansökan var komplett 2019-09-11. 

Ansökan gäller uppförande av sex stycken 24 meter höga belysningsmaster. Tre stycken 
belysningsmaster placeras på vardera sida om bollplanens långsidor och uppförs enligt inskickade 
handlingar i sektioner om sex meter av belysningsmasten per ritning. Ljusstyrkan på 
belysningsmasterna beräknas vara i genomsnitt 400 lux. 

I ansökan finns också ombyggnad av fotbollsplan till konstgräsplan. Sökanden är informerad om att 
åtgärden inte är en bygglovspliktig åtgärd och att åtgärden utgår ur ansökan.  

Fastigheten Dannebacka 2:18 ligger utom detaljplanerat område och har en areal om 42,432 ha. På 
fastigheten finns idag Rydets idrottshall, klubbhus, parkeringsplatser och två fotbollsplaner där 
fotbollsplanen närmast klubbhuset är belyst idag. 

2019-05-16 annonserades det i tidningar med information om uppsättning av 6 stycken 
belysningsmaster runt idrottsplan vid Rydets idrottshall. 

Byggnadsnämndens arbetsutskott beviljade bygglov för uppförande av sex belysningsmaster, 2019-
12-19, BNAU § 614, på fastigheten Dannebacka 2:18. 

Beslutet överklagades den 2020-01-30 och 2020-02-12 och skickades till Länsstyrelsen i Hallands 
län. 
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Den 2022-02-01 fattade Länsstyrelsen i Hallands län beslut i ärende 403-2048-21 om överklagandet 
av Byggnadsnämnden i Kungsbacka kommuns beslut den 2019-12-19 § 614 om bygglov för 
uppsättning av belysningsmaster på fastigheten Dannebacka 2:18. 

Länsstyrelsens beslut upphävde det överklagade beslutet och återförvisar ärendet till nämnden för 
fortsatt handläggning på grund av att ärendet inte hade anslagits på kommunens anslagstavla. 

Förvaltningen kommer kungöra ärendet genom att anslå beslutet på Kungsbacka kommuns 
anslagstavla. 

Kungörelsen kommer innehålla en kortfattad upplysning om den sökta åtgärden, en upplysning om 
var ansökningshandlingarna finns tillgängliga och uppgift om när och till vem eventuella yttranden 
ska lämnas in (se prop. 1985/86:1 s. 731). 

Planförutsättningar 
Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. 

Övriga förutsättningar 
Platsen som föreslås för uppförande av belysningsmaster har åt norr och sydöst angränsande 
villaområde.  

Åt nord och nordöst finns Gathes väg och norr om denna väg finns ett mindre grönområde med 
skog. Från Gathes väg fortsätter sedan Fregattvägen som delar sig in i det norra och nordöst 
villaområdet.  

Åt nordväst, syd och sydväst ligger ett riksintresse för kulturmiljövård Mårtagården och 
Apelhögens kaptensgårdar, referens Länsstyrelsens meddelande nr 1988:17 och nr 1996:14. 

Remisser 
Remiss via e-post skickades 2019-08-12 till förvaltningen för Kultur & Fritid för att bemöta 
närboendes yttrande. 

Handläggare ringde 2019-11-19 till förvaltningen för Kultur & Fritid då de inte hade bemött 
synpunkterna från de närboende i området. 

E-post inkom 2019-11-20 från förvaltningen för Kultur & Fritid där de bemöter synpunkter från de 
närboende i området. 

E-post inkom 2019-12-11 till förvaltningen för Kultur & Fritid för att specificera tiderna masterna 
är tända under dygnet. 

E-postsvar inkom 2019-12-11 med information om att belysning skall vara tänd när planen är bokad 
dock senast 21:00 på vardagar samt 18:00 på helger. Endast när planen är bokad kommer 
belysningen att tändas. Den belysningen som avses är den enklaste och ljussvagaste som Svenska 
Fotbollsförbundet rekommenderar.  

För att tillmötesgå närboende i området kan fotbollsföreningen även tänka sig att lägga sina sena 
matcher på planen närmast klubbhuset för att störa grannar så lite som möjligt. 
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Inkomna synpunkter  
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.  

Yttrande med invändningar inkom 2019-05-16 från fastigheterna Iserås 5:56, 5:62, 5:66, 5:67, 5:77 
och Dannebacka 2:62 angående konstgräsplan och belysningsmaster. 

Synpunkterna rörande konstgräsplanen är om det är laglig utifrån miljölagstiftningen rörande 
materialet som konstgräsplanerna är gjorda av och att det dammar från granulatet som strös på 
banorna. Detta försämrar luftkvaliteten. Dessutom har det inte samråtts med närboende i området. 

Synpunkterna rörande belysningsmasterna är att den befintliga belysningen som finns idag stör de 
närboende i området. Med de nya belysningsmasterna så utökas detta problem. I ett scenario där 
tillgängligheten till anläggningen ökas enligt förslag kommer dessutom trafiken till och från 
anläggningen öka och blir mycket störande för oss närboende.  

Sökanden har tagit del av invändningarna på grannarnas synpunkter och har bemött grannarnas 
synpunkter den 2019-11-20. 

Det finns rekommendationer och anvisningar från Svenska Fotbollsförbundet för belysningen av en 
fotbollsplan. I rekommendationerna beskrivs olika nivåer, från elitarena till breddfotbollsplan. Den 
belysning som kommunen söker bygglov för är den enklaste och mest ljussvaga. 

Belysningen som vi planerar för är tänkt att ge så lite ljus utanför planen, så kallat spilljus, som 
möjligt och dessutom inte vara bländande för närboende. Det uppnås genom sex relativt höga 
master som lyser rakt ner på planen. Höjden är viktig för att ljuset inte ska blända. Givetvis kommer 
planen i sig att upplevas som en ljuspunkt, men belysningen ska i minsta möjliga mån sprida ljus 
utanför planen.  

Belysningen kommer att vara i bruk från mitten av september till april. Den kommer bara att vara 
tänd då planen används och resterande tid är den släckt. I första hand handlar det om 
vardagskvällar, men även i begränsad omfattning på lördagar och söndagar. Då det är som mörkast 
kan det även bli aktuellt att den är tänd på morgonen om skolan har aktivitet på planen. Vi tycker att 
det är naturligt att möjligheten att belysa planen begränsas till vissa klockslag på vardagar och något 
tidigare på helgerna. 

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 
Fastighetsägaren, Sökande (A-post) 

Post- och Inrikes Tidningar 

Fastighetsägarna till Iserås 5:56, 5:62, 5:66, 5:67, 5:77 och Dannebacka 2:62 delges beslutet 
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§ 108 

HÅFORS 5:14  - Bygglov för nybyggnad av 
enbostadshus 
Dnr BN 2021-000848 

Beslut 
Byggnadsnämndens arbetsutskott avslår ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus .  

Avgiften för beslutet är 7 200 kronor. Kostnaden för beslutet blir därför 7 200 kronor.  

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

Beslutsmotivering 
Ansökan avstyrks med stöd av , 9 kap. 31 § p. 3, plan- och bygglagen (SFS 2010:900) med 
hänvisning till 2 kap. 3, 5 & 6 § och 8 kap 9 § samt motivering nedan.  

Byggnaden är placerad inom 50 m skyddsområde från stallbyggnad vilket bedöms olämpligt  

Lokalisering av enbostadshus bedöms innebära en tomtstorlek som är mindre lämpligt hänsyn till 
ortens struktur, landskapsbilden, och intresset av en god helhetsverkan.  

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

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

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-02-14 

Bilaga Remissvar Miljö & Hälsa BN 2016-001410 

Situationsplan och fasadritningar 2022-02-03 

Plan och sektion 2022-02-01 

Ansökan, 2021-03-09 
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Beskrivning av ärendet 
Ansökan registrerades 2021-03-09. Bullerutredning saknas och ärendet avgörs därför i befintligt 
skick. Ingen avgiftsreducering påbörjas då ärendet inte är komplett.  

Föreslagen nybyggnad har en byggnadsarea om 154 kvm i ett plan. I ansökan ingår också planering 
av marken runt byggnaderna. Den nya marknivån finns redovisad på fasadritningen. Föreslagen 
golvhöjd 59,0 m medför en markhöjning på ca 0,2m under byggnaden. 

Ansökan som kom in 2021-03-09 innebär nylokalisering av enbostadshus inom fastigheten 
HÅFORS 5:14 (Gällingevägen 1108). Fastigheten har en areal av 2 679 kvm och är idag bebyggd 
med ett enbostadshus. Föreslagen ny tomt är 1000 kvm. Fastigheten är belägen utanför 
detaljplanerat område inom sammanhållen bebyggelse. 

Den föreslagna lokaliseringen är belägen inom ett område som berörs av buller från Gällingevägen 
och stall på Håfors 5:5. Om lokaliseringen utreds vidare behöver en bullerutredning presenteras.  

Föreslagen lokalisering angränsar till en fastighet där det idag finns ett ridhus om ca 1600 m2 med 
hästhållning. Verksamheten ligger ca 30 m från föreslagen lokalisering. 

Placeringen sker inom Kommunal naturvårdsplan för Göteborgsmoränens del Gällinge-Håfors.  

Placering sker inom skyddsområde för gasledning.  

Placering sker strax utanför avgränsningen för Kulturmiljöprogrammet för Håfors vars kärna är den 
tidigare kvarnverksamheten. Tillsammans med det omgivande och välhävdade landskapet utgör 
bebyggelsen en sammanhållen och innehållsrik kulturmiljö med stora upplevelsevärden. Utmed 
Gällingevägen som löper genom byn ligger bostadshus och ekonomibyggnader, i huvudsak från 
1800-talet och det tidiga 1900-talet. På Gällingesidan i nordväst löper den gamla vägen parallellt 
med dagens, nyare sträckning. Rekommendationen i Kulturmiljöprogrammet är att ny bebyggelse 
prövas med försiktighet. Nya bostadshus placeras i första hand i anslutning till befintlig bebyggelse.  

Strax intill nu föreslagen placering har förvaltningen behandlat en ansökan om förhandsbesked för 
nybyggnad av ett parhus på Håfors 5:5, BN 2016-001410, vilket återtogs av sökande efter 
underrättelse att ansökan inte kan beviljas utifrån närmare placering än 50 m från ridhus, 
skyddsvärda ekar, närhet till väg samt svårighet att uppnå en tomtstorlek med tillräckliga friytor.  

Remisser 
Remiss till Miljö & Hälsoskydd för del som rör trafik och verksamhetsbuller har inte kunnat göras 
då bullerutredning saknas. Förvaltningen har därför utgått från remissvaret för BN 2016-001410 
angående närhet till ridhus.  Miljö- & Hälsoskydd gör bedömningen att ett skyddsavstånd krävs. 
Miljö- & Hälsoskydd har meddelat att deras bedömning är att ett avstånd mellan ridhus och 
bostäder i detta fall ska hållas till 50 m.  

Remiss till Kommunekolog för bedömning av ingrepp i kommunalt naturskyddsområde, har inte 
gjorts då förvaltningens förslag är att avslå ansökan.  

Remiss till Kommunantikvarie för bedömning av placering och utformning nära område som 
omfattas kulturmiljöprogram för Håfors, har inte gjorts då förvaltningens förslag är att avslå 
ansökan.  
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Remiss till Trafikverket gällande placering och ev. lämplighet att bebygga fastigheten har inte gjorts 
då förvaltningens förslag är avslag. Intill allmänna vägar ska det så långt möjligt inte finnas 
byggnader eller andra anordningar som kan äventyra trafiksäkerheten. Lokaliseringen ligger inom 
denna skyddszon.  

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). Det behöver dock inte ske om det är uppenbart obehövligt.  

Då förslaget är avslag har förvaltningen inte hört berörda sakägare såsom grannar och ägare av 
gasledningen.  

Lagstiftning 
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). 

Enligt 2 kap. 2 § PBL ska mark- och vattenområden användas för det eller de ändamål som 
områdena är mest lämpade för med hänsyn till läge, beskaffenhet och behov. Företräde ska ges åt 
sådan användning som från allmän synpunkt medför en god hushållning. Bestämmelserna om 
hushållning med mark- och vattenområden i 3 och 4 kap. miljöbalken tillämpas. 

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

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

Enligt 8 kap. 9 § PBL ska en obebyggd tomt som ska bebyggas anordnas på ett sätt som är lämpligt 
med hänsyn till landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen. Naturförutsättningarna 
ska så långt möjligt tas till vara. 

Bedömning 
Kungsbacka kommun är generellt utsatt för ett hårt tryck med önskemål om att bygga nya 
enbostadshus (se MÖD 2014-02-07 P 4421-13).  

För att kunna hantera detta ska kommunen växa och utvecklas främst inom utvecklingsområden 
eller serviceorter t.ex. Idala som är utpekade i kommunens översiktsplan ÖP06 ( som var aktuell då 
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ansökan skickades in) eller för de östra kommundelarna utmed befintlig väginfrastruktur utifrån 
Vårt framtida Kungsbacka. Föreslagen lokalisering är belägen på en plats där kommunen enligt 
översiktsplanen inte har en restriktiv hållning till nylokalisering av enbostadshus. Oavsett gällande 
riktlinjer enligt översiktsplanen så ska prövning alltid ske om förslaget uppfyller de krav som ska 
ställas enligt plan- och bygglagen. 

Bedömning struktur: 
Förvaltningen bedömer att den föreslagna lokaliseringen sker på en tomt som är mindre än de 
tomter som finns i Håfors, vanligen inte mindre än 1200 kvm. Föreslagen tomtutformning ger 
utrymme för biluppställningsplats men inte framtida garagebyggnad. Generellt bedöms under 1000-
1200kvm i kommunens tätorter vara olämpligt utifrån kraven enligt 8 kap. 9 § PBL med avseende 
på tillräckligt stor friyta för lek och utevistelse. I lantliga lägen är tomterna större och att släppa 
fram enstaka mindre tomter riskerar att se inklämt ut och påverkar strukturen i landskapsbilden.  

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..  
Information - närhet till djurhållning: 

Ny bebyggelse ska lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet, bland annat med hänsyn till 
människors hälsa och säkerhet, enligt 2 kap. 5 § PBL. Djurhållning medför en negativ påverkan på 
omgivningen dels i form av olägenheter: dammbildning, buller (höfläktar, maskiner, djurens läten, 
transporter), lukt (framför allt från gödsel och gödselhantering, vissa foder m.m.), dels i form av 
risk för hälsopåverkan (främst risk för allergenspridning från hästhållning). Sådana förhållanden ska 
kommunen beakta vid beslut enligt PBL.  

Vidare bedöms det föreligga risk för klagomål från nya grannar i framtiden som i sin tur kan leda 
till inskränkningar i hästhållningen.  

I planeringen är det viktigt att bedöma placeringen av tillkommande bostad med hänsyn till 
stallbyggnad, gödselhantering och hagar samt områdets förväntade utveckling, både vad gäller 
djurhållning och bebyggelseutveckling. 

För att förebygga framtida problem med hälsa och olägenheter för de människor som kommer att bo 
här och olägenheter för befintlig djurhållning så bedöms ett skyddsavstånd till nya bostadshuset 
krävas. Vanligtvis rekommenderas ett skyddsavstånd på 100 meter till stall och gödselhantering 
samt 50 meter till plats där hästar hålls. Miljö och Hälsoskydd har i BN 2016- 001410 meddelat att 
50m skyddsavstånd behövs för placeringen med samma förutsättningar som denna ansökan. Nu 
föreslagen placering är endast 30m från ridhus. Detta innebär att det inte är möjligt att få plats med 
ett bostadshus på föreslagen lokalisering. 

Att befintligt bostadshus på Håfors 5:14 redan finns 30m från ridhuset är inte skäl för en annan 
bedömning. Tvärtom, Miljö och Hälsoskydd svarade även att det var olämpligt att lägga ridhuset 
BN 2015- 000028 närmare än 50m från befintligt bostadshus på Håfors 5:14, men remissvaret kom 
in för sent efter att Byggnadsnämnden fattat beslut.  
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Om byggnation tillåts och en olägenhet visar sig råda kan Miljö & Hälsoskydd vara tvungna att 
kräva åtgärder av verksamhetsutövaren för djurhållningen för att minimera eller eliminera 
eventuella olägenheter.  

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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§109 

INFARTEN 2 - Bygglov för ändrad användning av 
kontorshus 
Dnr BN 2020-003277 

Beslut 
Byggnadsnämndens arbetsutskott beviljar bygglov för ändrad användning av kontorshus samt 
uppsättning av skyltar. 

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från det 
att beslutet vann laga kraft. 

Kontrollansvarig för åtgärden är  

Avgiften för beslutet är 49 200 kronor. Av detta kostar bygglovet 25 200 kronor och byggskedet  

24 000 kronor. Avgiften för bygglovet är reducerad med 25 200 kronor på grund av att beslutet har 
tagit mer än 10 veckor. Kostnaden för bygglovet och byggskedet blir därför 24 000 kronor. 
Observerar att eventuell utstakning och lägeskontroll inte är med i ovanstående belopp.  

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

Upplysningar 
Innan ni får påbörja byggnadsarbetet måste ni ha fått ett startbesked från byggnadsnämnden. 
Dessutom måste överklagandetiden ha löpt ut. Den räknas fyra veckor från att beslutet kungjordes i 
Post- och Inrikes Tidningar.  

Om åtgärden påbörjas efter att fyra veckor har förflutit från kungörelsen men innan lovbeslutet har 
vunnit laga kraft sker det på egen risk eftersom lovbeslutet kan komma att upphävas om det 
överklagas. 

Beslutet kommer även att skickas till berörda sakägare.  

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. 



Kungsbacka kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 60 (127) 
Byggnadsnämndens arbetsutskott Datum 
 2022-03-02 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

   

  

Beslutsmotivering 
Ändrad användning 

Enligt 9 kap. 2 § p 3 a plan- och bygglagen (2010:900) PBL, framgår att det krävs bygglov om 
byggnaden helt eller delvis tas i anspråk eller inreds för ett väsentligen annat ändamål än det som 
byggnaden senast har använts för. 

Enligt 9 kap. 30 § PBL ska bygglov ges för en åtgärd inom ett område med detaljplan om vissa 
förutsättningar är uppfyllda. En förutsättning är att åtgärden inte strider mot detaljplanen. Vidare 
gäller att åtgärden uppfyller kraven i bland annat 2 kap. 6 § första stycket 1 och 5, 6 § tredje stycket, 
2 kap. 9 § och 8 kap. 1 § PBL. 

Den sökta åtgärden avser ändrad användning av lokal med en total yta på 483 kvm, i befintligt 
kontor-handelshus, till gym - sport och hälsostudio, på fastigheten Infarten 2. Verksamheten är av 
arten traditionell gymverksamhet med maskiner, vikter och sedvanlig utrustning för denna typ av 
verksamhet. Verksamheten har även en särskild avdelning där endast kvinnor kan träna samt har 
dygnet runt öppet. I anknytning till verksamheten sker även försäljning av träningsrelaterade 
produkter. Verksamheten har sedan tidigare beviljats tidsbegränsat bygglov för gymverksamhet i 
två omgångar om totalt 10 år, från 2012-09-06 t.o.m. 2022-12-31. Ytterligare beslut om förlängning 
av tidsbegränsat bygglov har fattats 2021-08-30 med ytterligare 5 år t.o.m. 2027-12-31.  

För den aktuella fastigheten, Infarten 2, gäller planbestämmelse HK, handel och kontor. 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra erforderlig utveckling av innerstadens serviceutbud. När det 
gäller tolkning av äldre detaljplaner måste man gå tillbaka till den lagstiftning och de anvisningar 
som gällde när planen antogs. Eftersom detaljplanen antogs den 20 november 1995, ska den tolkas 
enligt ÄPBL (Äldre plan- och bygglagen, 1987:10). Genomförande tiden för detaljplanen är 10 år 
och upphörde 2005-11-20. Vidare kan i detta fall Boverkets allmänna råd (2020:5), om 
planbestämmelser för detaljplan användas som vägledning, vid tolkningen av detaljplanens 
bestämmelser (jfr Mark- och miljööverdomstolens dom den 28 augusti 2014 i mål nr P 1876-14). 
De aktuella bestämmelserna, handel och kontor som detaljplanens användningsbestämmelser 
grundas på, beskrivs enligt följande; 

Kontor: Till begreppet kontor räknas såväl vanlig kontorsverksamhet som hotell, konferenslokaler 
och liknande personaltät verksamhet med liten varuhantering. Avgörande bör vara att verksamheten 
ger ringa störning för omgivningen till exempel saknar utomhusverksamhet. Mindre personalbutiker 
kan förekomma.  

Handel: Handel är ett begrepp som omfattar alla slag av köp och försäljning av varor och tjänster 
för allmänheten. Handeln kan äga rum i småbutiker eller stora varuhus, inomhus eller utomhus, 
med eller utan biltillgänglighet o s v. Till handel räknas även service och hantverk av olika slag t ex 
skomakeri, bank, post, resebyrå, fastighetsförmedling och restaurang. 

I ”Boken om detaljplan och områdesbestämmelser”, 1993 revidering, framtaget av Boverket, går att 
läsa; Handel kan förekomma inom flera kategorier. Avgörande vid valet av bestämmelse och 
beteckning för en tilltänkt handelsverksamhet är verksamhetens karaktär och omfattning. I ansökan 
beskrivs den aktuella verksamheten, att den är av arten traditionell gymverksamhet med maskiner, 
vikter och sedvanlig utrustning för denna typ av verksamhet. Vidare framgår att, i anknytning till 
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verksamheten sker även försäljning av träningsrelaterade produkter. I underlaget framtaget av 
Boverket finns inte specifikt någon beteckning eller bestämmelse som direkt anknyter till gym, 
träning, hälsa. I det specifika underlaget, som detaljplanens bestämmelser och beteckningar grundas 
på, från årtalen 1993-1995, anges beteckningen Y, Idrott. Den sammantagna bedömningen av 
verksamhetens art är att dens inriktning i huvudsak är mot gymverksamhet, idrott och inte handel. 
En gymverksamhet avviker således från detaljplanens bestämmelser HK som reglerar 
markanvändningen för den aktuella fastigheten och bygglov kan därmed inte beviljas enligt 9 kap. 
30 § plan- och bygglagen (2010:900) PBL. 

Enligt 9 kap. 31 b § PBL, trots 30 § första stycket 2, 31 § 1 och 31 a § 2 får bygglov ges för en 
åtgärd som avviker från en detaljplan eller områdesbestämmelser, om avvikelsen är förenlig med 
detaljplanens eller områdesbestämmelsernas syfte och 1, avvikelsen är liten, eller 2. åtgärden är av 
begränsad omfattning och nödvändig för att området ska kunna användas på ett ändamålsenligt sätt. 

Normalt kan en avvikelse som består i att marken ska användas för ett ändamål, som inte är avsett i 
planen, inte kan betraktas som en liten avvikelse förenlig med planens syfte. I vissa fall har dock en 
sådan avvikelse godtagits när, den lovsökta åtgärden är förenlig med planens syfte och har ett 
allmännyttigt ändamål (jfr rättsfallet MÖD 2018:17). Vid tolkning av syftet med en detaljplan ska 
det uttalade syftet i planbeskrivningen alltid beaktas, men syftet kan även framgå, underförstått, 
genom planens utformning (prop. 1989/90:37 s. 56 och prop. 2013/14:126 s. 179). 

Av planbeskrivningen framgår att syftet med den aktuella detaljplanen för fastigheten Infarten 2, är 
att möjliggöra erforderlig utveckling av innerstadens serviceutbud, i detta fall avser serviceutbudet 
kontor och handel. Sökande framför i sitt yttrande att Byggnadsnämndens arbetsutskott beviljat 
bygglov, med liten avvikelse på fastigheten Söderbro 11 (beslut BNAU § 87, 2020-03-19). I det 
aktuella ärendet, som sökande hänvisar till, bedömde byggnadsnämndens arbetsutskott att den 
föreslagna åtgärden, inredande av tidigare handelslokal till träningsverksamhet, enligt angivet 
koncept, utgjorde en liten avvikelse som var förenlig med detaljplanens övergripande syfte om att 
bedriva handelsverksamhet i form av service. Det ärende som sökande hänvisar till på fastigheten 
Söderbro 11, omfattas av en annan detaljplan än nu aktuella ärende, på Infarten 2. Fastigheten 
Söderbro 11 omfattas av detaljplan K62, som anger användning H, handelsändamål, samt att där så 
prövas lämpligt må även kunna medges inredning av lokaler för samlingssalar och bostäder. Vidare 
i det hänvisade ärendet på Söderbro 11, utgjordes träningskonceptet av en annan art av 
träningsform, än vad som avses för fastigheten Infarten 2. 

Möjligheten att med stöd av 9 kap. 31 b § PBL ge bygglov vid liten avvikelse från detaljplanen 
motsvarar det som tidigare gällde enligt 8 kap. 11 § sjätte stycket första meningen i ÄPBL. I 
förarbetena till ÄPBL anges att bestämmelsen inte är tillämplig om någon vill använda marken för 
ett i planen icke avsett ändamål (prop. 1985/86:1 s. 714). En avvikelse från detaljplanens 
bestämmelse om markens användning innebär alltså i detta fall att den aktuella åtgärden inte kan 
medges som en liten avvikelse med stöd av 9 kap. 31 b § punkten 1 PBL. Den aktuella åtgärden är 
inte heller av begränsad omfattning och nödvändig för att området ska kunna användas eller 
bebyggas på ett ändamålsenligt sätt, varför avvikelsen inte kan godtas med stöd av 9 kap. 31 b § 
punkten 2 PBL. 
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Enligt 9 kap. 31 c § PBL får, efter det att genomförandetiden för en detaljplan har gått ut, bygglov 
utöver vad som följer av 31 b § ges för en åtgärd som avviker från detaljplanen, om åtgärden 

1. är förenlig med detaljplanens syfte och tillgodoser ett angeläget gemensamt behov eller ett 
allmänt intresse, eller 

2. innebär en sådan annan användning av mark eller vatten som utgör ett lämpligt komplement till 
den användning som har bestämts i detaljplanen. 

Kan avvikelsen godtas med stöd av 9 kap. 31 c § PBL? 

Av förarbetena till bestämmelsen framgår att avsikten var att ge kommunen en ökad möjlighet att 
ge bygglov; inte att ge en rätt till avvikelser för den enskilde (se prop. 2013/14:126 s. 185). Ett 
sådant synsätt ligger väl i linje med det kommunala planmonopolet, dvs. att kommunen inom givna 
ramar får avgöra hur marken inom kommunen ska användas (se 1 kap. 2 § PBL). Högsta domstolen 
har i NJA 2020 s. 786 anfört att en åtgärd som i och för sig uppfyller förutsättningar för lov kan 
vara olämplig av andra skäl och att byggnadsnämnden och överinstanserna har ett utrymme för att 
ändå avslå ansökan. 

Vad gäller den första punkten i bestämmelsen är det en första förutsättning att åtgärden är förenlig 
med detaljplanens syfte. Av förarbetena framgår vad som ska anses rymmas inom planens syfte. 
Bedömningen ska göras utifrån planens övergripande syfte så som det anges i planbeskrivningen 
och sådana underförstådda syften som följer av enskilda planbestämmelser och planens utformning 
i övrigt (se prop. 2013/14:126 s. 179). I planbeskrivningen till aktuell detaljplan anges att planens 
syfte är följande: ”Planens syfte är att möjliggöra erforderlig utveckling av innerstadens 
serviceutbud”. Förvaltningen bedömer att åtgärden får anses förenlig med detaljplanens 
övergripande syfte om att utveckla innerstadens serviceutbud. 

En andra förutsättning för att första punkten i 9 kap 31 c § PBL ska vara tillämplig är att åtgärden 
ska tillgodose ett angeläget gemensamt behov eller ett allmänt intresse. Att åtgärden ska tillgodose 
ett “angeläget gemensamt behov” innebär att det ska vara väsentligt för flera människor att åtgärden 
kommer till stånd. Det kan bl.a. avse en åtgärd som kommer merparten av dem som bor i ett 
flerbostadshus till godo. I förarbetena nämns till exempel en komplementbyggnad för förvaring av 
cyklar eller barnvagnar, en ny tvättstuga eller ett förråd som enligt detaljplanen inte får byggas. Den 
nu aktuella åtgärden kan inte anses tillgodose ett angeläget gemensamt behov. Med att åtgärden ska 
tillgodose ett “allmänt intresse” avses att byggnaden eller anläggningen ska vara till nytta för 
samhället eller en bredare allmänhet. I förarbetena anges att det kan t.ex. vara frågan om att medge 
väderskydd vid hållplatser, kiosker, toaletter, små förråd och transformatorstationer på olika 
allmänna platser. Motsvarande avvikelser bör även vara möjliga inom kvartersmark som används 
för olika offentliga verksamheter, t.ex. mark som i en detaljplan är avsedd att användas för 
friluftsliv, idrott, kultur, skola, hamnverksamhet eller större parkeringar, se prop. 2013/14:126 s. 
310. Uppräkningen i förarbetena är visserligen endast exempel på vad som kan vara ett allmänt 
intresse, vilket ger utrymme för att ytterligare avvikelser i och för sig kan godtas med stöd av 
bestämmelsen. Av praxis framgår att anläggningar som utgör en del av det nationella mobiltelenätet 
ansetts som ett allmän-nyttigt ändamål och det har ansetts som ett allmänt intresse att en telemast 
uppförs på en plats som medger täckning av det behövande området (se t.ex. RÅ 2002 ref. 63 och 
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RÅ 2010 ref. 62). En planstridig pumpstation har godtagits, med hänvisning till att den var av 
allmänt intresse och förenlig med planens övergripande syfte samt att det allmänna intresset av den 
aktuella placeringen vägde tyngre än eventuella olägenheter för berörda enskilda (se MÖD 
2018:11). MÖD har emellertid i referatet MÖD 2020:25 ansett att cykelverkstad och cykeluthyrning 
på turistort inte var ett sådant allmänt intresse som avses i bestämmelsen. I Mark- och 
miljödomstolens vid Nacka tingsrätts dom i mål P 2589-19 har ett nytt aktivitetshus med olika typer 
av sportanläggning såsom gym, klättervägg, padel, trampolin, samt restaurang inte ansetts 
tillgodose ett angeläget gemensamt intresse eller ett allmänt intresse. Förvaltningen bedömer 
sammantaget att även om den nu aktuella gymverksamheten kan anses vända sig till en bredare 
allmänhet, genom att erbjuda allmänheten möjlighet att nyttja lokalen för utövande av gym, så 
tillgodoser åtgärden inte ett allmänt intresse i den mening som avses i 9 kap. 31 c § punkten 1 PBL. 
Bygglov kan således inte ges med stöd av den bestämmelsen. 

Fråga kan då ställas om bygglov kan beviljas med stöd av 9 kap. 31 c § punkten 2. 

Enligt 9 kap. 31 c § punkten 2, PBL, finns det möjlighet att ge bygglov för en annan användning av 
mark som innebär ett lämpligt komplement till den användning som bestämts i detaljplanen. I 
förarbetena anges som exempel att viss mindre verksamhet kan medges i bostadsområden om den 
inte är störande, t.ex. i form av kvartersbutik, frisörsalong eller motsvarande. Den kompletterande 
användningen får inte heller vara för dominerande i förhållande till den planenliga användningen. 
Vid bedömningen av om lämplighetsrekvisitet är uppfyllt får eventuell omgivningspåverkan stor 
betydelse, t.ex. buller, trafikrörelser etc. se prop. 2013/14:126 s. 175 ff. och 309 ff. 

I NJA 2020 s 786 uttalade HD att en tillämpning av 9 kap. 31 c § PBL förutsätter en kompletterande 
lämplighetsbedömning och att det i denna bör tas hänsyn till det kommunala intresset av att bygglov 
inte beviljas i strid med en plan som kommunen vill hålla fast vid och till att det kommunala 
inflytandet över markanvändningen inte får urholkas. Domstolen anförde att kommunen måste 
tillämpa 9 kap. 31 c § PBL sakligt och opartiskt och inte bör tillerkännas någon vetorätt när frågan 
prövas i högre instans. Om kommunen motsätter sig en åtgärd och anför beaktansvärda och legitima 
skäl för detta, bör emellertid kommunens uppfattning ges särskild vikt, i synnerhet om den sökta 
åtgärden är av mera betydande slag. Ett sådant beaktansvärt skäl kan vara att åtgärden enligt 
kommunen bör avvakta en förestående planprocess eller att åtgärden skulle komma i konflikt med 
någon annan av kommunen planerad åtgärd. Ett annat skäl kan vara att kommunen önskar vara 
lyhörd i förhållande till en betydande lokal opinion. 

Kan den verksamhet som bygglovsansökan gäller utgöra ett lämpligt komplement till detaljplanens 
bestämmelse.  

Förvaltningen bedömer att en gymverksamhet i en lokal i ett kontors- och handelshus i och för sig, 
utifrån de exempel som anges i förarbetena, skulle kunna anses vara ett lämpligt komplement till 
den i planen angivna markanvändningen HK. För att kunna bedöma om den nu aktuella 
verksamheten kan tillåtas krävs dock att en lämplighetsbedömning görs i det enskilda fallet bl.a. 
avseende den eventuella omgivningspåverkan som åtgärden skulle kunna ge upphov till.  

I den aktuella byggnaden på fastigheten Infarten 2, finns idag flertalet butik - handel - kontor 
verksamheter med blandat utbud samt Drottning Blankas gymnasieskola. Fastigheten nyttjas inte 
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till bostadsändamål och de verksamheter, i form av butik-handel-kontor som bedrivs i fastigheten, 
sker dagtid och inom normala öppettider. Den aktuella gymverksamheten har varit lokaliserad i 
fastigheten sedan år 2012, genom tidsbegränsat bygglov. Utanför den aktuella verksamhetens entré, 
finns en större parkeringsyta för bilparkering. På den andra sidan av parkeringen, väster om den 
sökta åtgärden, finns ett blandat utbud av olika butiker samt Nordic Wellness. Söder om den sökta 
verksamhetens entré, finns ytterligare ytor för bilparkering. På den östra sidan, cirka 50 meter från 
den aktuella verksamhetens entré löper tvåspårigt järnvägsspår för bla. persontrafik.  

Den sökande beskriver i den inlämnade parkeringsutredningen att verksamheten, en normaldag i 
januari 2021 har cirka 130 besökare, fördelat på dygnets timmar. Vilket motsvarar ett genomsnitt på 
5,4 gymbesökare per timme. Vidare framgår att flest besökare har verksamheten mellan klockan 16 
- 17 och under det aktuella tidsspannet är det ca 16 besökare i lokalen. De övriga butikerna i 
fastigheten och i närliggande byggnader har öppettider fram till kl. 18-19 och beroende på 
verksamhetens art även längre öppettider.  

Den sökta verksamheten avser gymverksamhet av traditionell art med maskiner, vikter och 
sedvanlig utrustning för denna typ av verksamhet. Verksamheten har dygnet runt öppet. Den tänkta 
verksamheten har flest besökare samtidigt under eftermiddagen, under det tidsspann som övriga 
butiker i omgivningen har öppet. Tiden utöver butikernas öppettider är antalet gymbesökare 
utspridda och den tänkta verksamheten bedöms inte utgöra en störande verksamhet.  Den aktuella 
lokalen ligger i markplan och lokalen är tillgänglighetsanpassad och möjliggör att personer med 
nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga kan besöka verksamheten. Verksamheten har även en 
separat avdelning, där enbart kvinnliga besökare bereds möjlighet att träna och den avsatta 
avdelningen är utrustad med ett säkerhets rum. Berörda sakägare till angränsande fastigheter har 
beretts möjlighet att inkomma med yttrande för den föreslagna åtgärden, inga invändningar har 
inkommit till förvaltningen.  

Med hänvisning till ovan anförda görs den sammantagna bedömningen att den sökta åtgärden utgör 
ett lämpligt komplement till den användning som bestämts i detaljplanen och utgör en del av 
utvecklingen av innerstadens serviceutbud. Vidare bedöms att den föreslagna åtgärden inte kommer 
vara störande för omgivningen med hänsyntill sundhet, brandsäkerhet och trevnad. Åtgärden 
bedöms uppfylla de krav som anges i bland annat 2 kap. 6 § första stycket 1 och 5, 6 § tredje 
stycket, 2 kap. 9 § och 8 kap. 1 § PBL. Bygglov för ändrad användning skall därmed beviljas enligt 
9 kap 31 c § punkt 2 PBL.  

Skyltar 

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. Förvaltningen bedömer att ansökan 
stämmer med detaljplan och uppfyller kraven enlig 9 kap. 30 § punkt 4, PBL, då skyltarna är 
lämpligt utformade och placerade med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och 
kulturvärden på platsen och intresset av en god helhetsverkan. 

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan avser bygglov för ändrad användning av befintlig lokal till gym - sport och hälsostudio 
samt uppsättning av två skyltar. Lokalen har en total yta på 483 m2.  Fastigheten är belägen inom 
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detaljplanelagt område. Den sökta åtgärden vad avser ändrad användning avviker från detaljplanens 
användningsbestämmelser, vilka är HK, handel-kontor.  

Ändrad användning 

Förvaltningen bedömer att den sökta åtgärden vad avser ändrad användning utgör ett lämpligt 
komplement till den användning som bestämts i detaljplanen och utgör en del av utvecklingen av 
innerstadens serviceutbud. Vidare bedöms att den föreslagna åtgärden inte kommer vara störande 
för omgivningen med hänsyntill sundhet, brandsäkerhet och trevnad. Åtgärden bedöms uppfylla de 
krav som anges i bland annat 2 kap. 6 § första stycket 1 och 5, 6 § tredje stycket, 2 kap. 9 § och 8 
kap. 1 § PBL. Bygglov skall därmed beviljas enligt 9 kap 31 c §. 

Skyltar  

Förvaltningen bedömer att ansökan stämmer med detaljplan och uppfyller kraven enlig 9 kap. 30 § 
punkt 4, PBL, då skyltarna är lämpligt utformade och placerade med hänsyn till stads- och 
landskapsbilden, natur- och kulturvärden på platsen och intresset av en god helhetsverkan. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-02-14 
Utlåtande, 2022-02-10 
Utlåtande, 2022-02-08 
Fullmakt, 2022-01-17 
Beslut Länsstyrelsen, 2021-12-03 
Överklagande, 2021-09-20 
Yttrande, 2021-07-07 
Utlåtande, 2021-05-26 
Utlåtande, 2021-02-08 
Skyltritning, 2021-02-08 
Parkeringsredovisning, 2021-02-08 
Anmälan om kontrollansvarig, 2021-02-08 
Karta, 2020-12-18 
Verksamhetsbeskrivning, 2020-12-18 
Fotografi, 2020-12-18 
Planritning, 2020-11-18 
Fasadritning, 2020-11-18 
Ansökan, 2020-11-18 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan inkom till Kungsbacka kommun 2020-11-18. Åtgärden avser ändrad användning av lokal 
till gym - sport och hälsostudio samt uppsättning av två skyltar. Lokalen har en total yta på 483 m2. 
Verksamheten är av arten traditionell gymverksamhet med maskiner, vikter och sedvanlig 
utrustning för denna typ av verksamhet. Verksamheten har även en särskild avdelning där endast 
kvinnor kan träna. Verksamheten har dygnet runt öppet. I anknytning till verksamheten sker även 
försäljning av träningsrelaterade produkter.  

Ansökan avser även bygglov för två skyltar som placeras på entréfasaden.  
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Skylt 1. Placeras ovan entré. Mått L 3500 mm, H 309 mm, D 60 mm. Diodtext, invändigt belyst. 
Pendlas ner under skärmtak.  

Skylt 2. Rund, diameter 650 mm. Invändigt belyst puck. Pendlas innanför fönster.  

Verksamheten har sedan tidigare beviljats tidsbegränsat bygglov för verksamheten vid två tillfällen. 
Enligt beslut BN § 224. 2012 beviljades tidsbegränsat bygglov för 5 år, from 2012-09-06 tom 2017-
12-31. Det tidsbegränsade bygglovet förlängdes med ytterligare 5 år enligt beslut Tjm § 2139, 
2016-12-31. Förlängningen avser perioden 2018-01-01 tom 2022-12-31. En ytterligare förlängning 
av det tidsbegränsade lovet beviljades 2021-08-30, D 2021-002707, fram till 2027-12-31.  

Ansökan var komplett 2021-02-08. 

2021-08-12 beslutade Byggnadsnämndens arbetsutskott att avslå ansökan om bygglov för ändrad 
användning av kontorshus.  

2021-09-20 överklagar den sökande Byggnadsnämndens arbetsutskotts beslut om avslag.  

2021-12-03 beslutar Länsstyrelsen i Hallands län, att upphäva Byggnadsnämnden i Kungsbacka 
kommuns beslut, och återförvisa ärendet till nämnden för fortsatt handläggning och bedömning av 
om sökt åtgärd kan tillåtas med stöd av 9 kap 31 c § punkten 2 PBL och, om så är fallet, övriga 
förutsättningar för bygglov är uppfyllda enligt vad som anges i 9 kap. 30 § PBL. 

Planförutsättningar 
Fastigheten omfattas av detaljplan KP 102, Kungsbacka 4:6 m.fl. Centrum syd (laga kraft 1995-11-
20). Detaljplanens syfte är att möjliggöra erforderlig utveckling av innerstadens serviceutbud.  
Det aktuella området är avsett för handel och kontor enligt detaljplanen. Största bruttoarea ovan 
mark är 7000 kvm. Byggnader skall utformas så att maximal ljudnivå inomhus ej överstiger 45 
dB(A) ekvivalentnivå/dygn och maximalt 55 dB(A). Högsta tillåtna byggnadshöjd är 12 meter, 
högsta tillåtna totalhöjden är 14 meter och taklutningen får vara max 23 grader. 

Avvikelse från detaljplan  
Ansökan, vad avser ändrad användning, avviker från gällande detaljplan då  

- Användning för det aktuella området är enligt detaljplanen avsett för handel och kontor.  

Remisser 

Räddningstjänsten, förvaltningen för Teknik har beretts möjlighet att yttra sig i ärendet. Inga 
invändningar har inkommit mot den sökta åtgärden. 

Yttrande 

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. De som ansetts berörda är fastighetsägare till 
fastigheten Kungsbacka 4:6. Inga invändningar har kommit in. 

Avlopp 
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Fastigheten är ansluten till kommunalt avlopp. 

Kommunicering 
2021-06-23 skickade förvaltningen för Bygg & Miljö, Kungsbacka kommun, en kommunicering 
om avslag till sökande. I kommuniceringen informerades den sökande om att bygglov för den sökta 
åtgärden inte kan beviljas. Den sökande bereddes möjlighet att inkomma med yttrande inför beslut i 
byggnadsnämndens arbetsutskott. Den sökande gavs även möjlighet att återta ansökan för den sökta 
åtgärden. 

2021-07-07 inkommer den sökande med yttrande, se bilaga. 

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

Beslutet skickas till 
Sökande (A-post) 

Ombud 

Post- och Inrikes Tidningar 

Kontrollansvarig 

Fastighetsägare, Kungsbacka 4:6 
  



Kungsbacka kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 68 (127) 
Byggnadsnämndens arbetsutskott Datum 
 2022-03-02 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

   

  

§ 110 

SINTORP 1:38 - Bygglov för tillbyggnad av 
enbostadshus 
Dnr BN 2021-001397 

Beslut 
Byggnadsnämndens arbetsutskott avslår ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus på 
fastigheten Sintorp 1:38. 

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

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

Beslutsmotivering 
Ansökan avstyrks med stöd av 9 kap 30 § punkt 2 plan- och bygglagen, PBL (SFS 2010:900), med 
hänvisning till gällande detaljplan LF24 samt enligt 9 kap 31 b § plan-och bygglagen. 

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

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

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

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan inkom 2021-04-26 och avser bygglov för tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten 
Sintorp 1:38. Den sammantagna bedömningen av ärendet är att bygglov för tillbyggnaden av 
enbostadshuset inte kan beviljas med hänsyn till;  
• Den sökta åtgärden avviker från detaljplanens bestämmelser beträffande tillåten placering och 

tillbyggnaden är placerad på mark som inte får bebyggas.  
• Den planstridiga placeringen av tillbyggnaden bedöms inte vara en liten avvikelse och inte av en 

begränsa omfattning eller nödvändig för att området ska kunna användas på ett ändamålsenligt 
sätt.  

• Vid en samlad bedömning med tidigare avvikelser, utgörs den nu sökta åtgärden sammantaget 
inte en liten avvikelse och är inte förenlig med detaljplanen. Den bedöms inte heller vara av en 
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begränsad omfattning och nödvändig för att området ska kunna användas på ett ändamålsenligt 
sätt.  

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-02-16 
Situationsplan, 2021-06-08 
Uppgifter om material & Kulör, 2021-06-08 
Fasadritning, 2021-06-08 
Plan- och sektionsritning, 2021-04-26 
Ansökan, 2021-04-26 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan inkom till Bygg- och miljöförvaltningen, Kungsbacka kommun, 2021-04-26. Den sökta 
åtgärden avser tillbyggnad av befintligt enbostadshus, sydöstra fasadsidan. Ansökan avser även 
fasadändring där det sätts in en ny dörr på fasadsidan mot nordost och på den sydvästra fasaden 
sätts ett befintligt fönster igen och tre nya fönster sätts in. Enligt ansökan avses det även utföras 
byte av tak- och fasadbeklädnad på det befintliga enbostadshuset. Tillbyggnaden avser få en 
byggandsarea på 42 m2 (4600*9080 mm). Den befintliga takbeklädnaden byts från betongpannor 
till falsad plåt, Planja trend pl45 silver metallic grå och den befintliga fasadbeklädnaden byts från 
stående träpanel till liggande träpanel i kulör S3005-y20R vit. Byggnadshöjden på tillbyggnaden 
avses bli 6,36 meter. Färdig golvhöjd lika befintlig. Taklutning lika befintlig, 22 grader. 
Tillbyggnaden placeras 6 meter från fastighetsgräns mot fastigheten Sintorp 1:44 (öster) och 8,34 
meter från fastighetsgräns mot fastigheten Sintorp 1:44 (söder). Tillbyggnaden avses inrymma 
bostadsutrymme i form av sovrum, badrum och klädkammare. 

Ansökan bedömdes komplett 2021-06-08. 

Lagstiftning 
Enligt 9 kap. 2 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, krävs bygglov för; 

1. nybyggnad, 

2. tillbyggnad och 

3. annan ändring av en byggnad än tillbyggnad, om ändringen innebär att 

a) byggnaden helt eller delvis tas i anspråk eller inreds för ett väsentligen annat ändamål än det som 
byggnaden senast har använts för eller enligt senast beviljade bygglov har anpassats till utan att den 
avsedda användningen kommit till stånd, 
b) det i byggnaden inreds någon ytterligare bostad eller någon ytterligare lokal för handel, hantverk 
eller industri, eller  
c) byggnaden byter färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller byggnadens yttre utseende 
avsevärt påverkas på annat sätt. 

Första stycket 3 c gäller bara om byggnaden ligger i ett område som omfattas av en detaljplan. 

Enligt 9 kap. 5 § PBL, krävs det, trots 2 §, inte bygglov för att färga om, byta fasadbeklädnad eller 
byta taktäckningsmaterial, om åtgärden inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär. 
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Enligt 9 kap. 30 § ska bygglov ges för en åtgärd inom ett område med detaljplan, om 

1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser 

a) överensstämmer med detaljplanen, eller b) 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), 

2. åtgärden inte strider mot detaljplanen, 
3. åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljplanen börjar löpa, och 

4. åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 § första stycket 1 och 5, 6 § tredje stycket, 8 och 
9 §§ samt 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9-11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§. 

Om åtgärden är en sådan ändring av en byggnad som avses i 2 § första stycket 3 b eller c, ska 
bygglov ges även om fastigheten eller byggnaden inte uppfyller kraven i första stycket 1. 

Enligt 9 kap. 30 a § PBL, anges att om den fastighet eller det byggnadsverk som åtgärden avser på 
grund av antagande av en detaljplan enligt denna lag eller äldre bestämmelser avviker från planen, 
får byggnadsnämnden i ett beslut om bygglov förklara att avvikelsen ska anses vara en sådan 
avvikelse som avses i 30 § första stycket 1 b. En sådan förklaring får avse endast en liten avvikelse 
som är förenlig med detaljplanens syfte. 

Enligt 9 kap. 31 b § PBL, får bygglov ges för en åtgärd trots 30 § första stycket 2, som avviker från 
en detaljplan eller områdesbestämmelser, om avvikelsen är förenlig med detaljplanens eller 
områdesbestämmelsernas syfte och 

1. avvikelsen är liten, eller 

2. åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig för att området ska kunna användas eller 
bebyggas på ett ändamålsenligt sätt. Lag (2014:900). 

Enligt 9 kap. 31 d § PBL, framgår att om avvikelser tidigare har godtagits enligt 30 § första stycket 
1 b, 31 b eller 31 c §, ska en samlad bedömning göras av den avvikande åtgärd som söks och de 
som tidigare har godtagits. Lag (2014:900). 

I ärenden om bygglov ska, enligt 2 kap. 6 § första stycket 1 PBL, bebyggelse och byggnadsverk 
utformas och placeras 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 enligt tredje stycket 
bebyggelseområdets särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden 
skyddas. Ändringar och tillägg i bebyggelsen ska göras varsamt så att befintliga karaktärsdrag 
respekteras och tillvaratas. 

Av 2 kap. 9 § PBL följer att byggnadsverk ska placeras och utformas så att de eller deras avsedda 
användning inte innebär fara för människors hälsa och säkerhet eller på annat sätt medför betydande 
olägenheter för omgivningen. 

Planförutsättningar 
Fastigheten som ska bebyggas ligger inom detaljplan LF24 Byggnadsplan för Sintorp 1:4 och 1:5 
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(laga kraft 1971-03-19) vars syfte är att möjliggöra byggnader för bostäder. Enligt detaljplanen 
framgår att med B betecknat område får användas endast för bostadsändamål. Område med 
beteckning B får endast bebyggas med fristående hus med högst en våning. På varje tomtplats med 
beteckning B får endast en huvudbyggnad uppföras. Uthus eller annan gårdsbyggnad får i allmänhet 
inte uppföras, utan böra de utrymmen som äro avsedda att där inredas, anordnas inom eller i 
anslutning till huvudbyggnad. Byggnadsnämnden äger dock för särskilt fall medgiva uppförande av 
mindre uthus eller garage, där så prövas utan olägenhet kunna ske. Med punktprickning betecknat 
område får inte bebyggas. 

Avvikelse från detaljplanen 
Ansökan avviker från gällande detaljplan då del av tillbyggnaden, närmare bestämt 13,8 m2 
(3000*4600 mm) motsvarande 32,86 procent av tillbyggnadens byggnadsarea, är placerad på mark 
som enligt detaljplan inte får bebyggas. 
Övriga förutsättningar  
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och carport beviljades 1993-04-15 Tjm § 7078 med en 
mindre avvikelse, vad avser bostadshusets och carportens placering på fastigheten. Av 
bostadshusets totala byggnadsarea på 126 kvm placerades 39 kvm på prickbetecknad mark, 30,95 
%, och carporten placerades i sin helhet 100 %, dvs 34 kvm på prickbetecknad mark. Enligt beslutet 
från 1993 placerades totalt 73 kvm, 130,95%, på prickbetecknad mark som enligt detaljplanen inte 
får bebyggas. År 2008 beviljades bygglov för ändring av carport till garage, BN 2008-001398.  

BS 39 §; I detaljplanen, som är från 1971, 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. 

Bedömning 
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 eller avviker från detaljplanen men 
avvikelsen har godtagits vid en tidigare bygglovsprövning enligt denna lag eller äldre 
bestämmelser. 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 eller att åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig för att området ska kunna 
användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt. Enligt 9 kap. 31 d § PBL ska, om avvikelser 
tidigare har godtagits enligt 30 § första stycket 1 b, 31 b eller 31 c §, en samlad bedömning göras av 
den avvikande åtgärd som söks och de som tidigare har godtagits.  

Av detaljplanen och de tillhörande dokumenten framgår inget uttalat syfte, men det aktuella 
området som detaljplanen reglerar är avsett för bostadsändamål bestående av fristående hus med ett 
våningsplan. Av detaljplanen går att utläsa att det på fastigheten finns avsatt en yta för bebyggelse 
på tomtens mittre del. Den aktuella ytan för bebyggelse är sedan, i sin helhet, omgärdad av 
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prickbetecknad mark som inte får bebyggas. I detaljplanen finns inga bestämmelser som reglerar 
byggnads placering mot angränsande fastighetsgräns och syftet med den prickbetecknade marken 
kan ha varit att reglera bebyggelsens avstånd mot angränsande fastigheter. Den prickbetecknade 
markens syfte framgår inte av detaljplanen eller de tillhörande dokumentationen. Detaljplanen som 
fastigheten omfattas av, med laga kraft 1971, har antagits med stöd av den äldre plan- och 
bygglagen (1987:10), ÄPBL, och skall därför tolkas utifrån den lagstiftningen och praxis som 
gällde vid tiden för detaljplanens antagande.  

Fastigheten Sintorp 1:38 har en area på 1061 kvm totalt och den befintliga byggnadsarean är idag ca 
172 kvm och utgörs av ett enbostadshus (126 kvm), ett garage (34 kvm) och en mindre 
komplementbyggnad ca 12 kvm).  

Den nu sökta åtgärden, tillbyggnaden på bostadshusets sydvästra kortsida, avses få en byggnadsarea 
på 42 kvm och avses inrymma ett sovrum, ett badrum och en klädkammare. Av tillbyggnadens 
totala byggnadsarea placeras 13,8 kvm på prickbetecknad mark. En avvikelse på 32,86 %. 
Föreslagen åtgärd avviker från detaljplanens bestämmelser beträffande tillåten placering på mark 
som inte får bebyggas.  

Fråga i ärendet är om avvikelsen från detaljplanen kan godtas som en liten avvikelse. Vad som ska 
anses som en liten avvikelse har utvecklats i praxis hänförlig främst till ÄPBL i vilken begreppet 
”mindre avvikelse” användes (se 8 kap. 11 § sjätte stycket). Någon saklig ändring i förhållande till 
begreppet ”liten avvikelse” var emellertid inte avsedd vid införandet av 9 kap. 31 b § PBL. I 
förarbetena till ÄPBL anges att bestämmelserna om mindre avvikelse endast medger smärre avsteg 
från detaljplanen, t.ex. att placera en del av en byggnad någon meter in på mark som inte får 
bebyggas eller att av tekniska skäl, något passera, den tillåtna byggnadshöjden eller byggnadsarean. 
Dock ska frågan om en avvikelse från plan är att anse som mindre inte bedömas endast utifrån 
absoluta mått och tal utan bör ses i förhållande till samtliga föreliggande omständigheter (jfr. RÅ 
1990 ref 53, RÅ 1990 ref 91 I, RÅ 1993 ref 80). 

Tillbyggnaden har en total area på 42 kvm och där ca 13,8 kvm, 32,86 % av tillbyggnaden placeras 
på mark som inte får bebyggas. På den västra delen av enbostadshuset, är området som enligt 
detaljplanen är avsett för bebyggelse, nästintill obebyggt. Enbart en mindre del, ca 87 kvm, av 
bostadshuset är placerad på marken som får bebyggas. Det finns andra alternativa placeringar av en 
tillbyggnad av enbostadshuset som är förenlig med detaljplanens bestämmelser. Sammantaget görs 
bedömningen att det är en planstridig placering. Den planstridiga placeringen av tillbyggnaden 
bedöms inte vara en liten avvikelse och inte av en begränsad omfattning eller nödvändig för att 
området ska kunna användas på ett ändamålsenligt sätt. 

Enligt 9 kap. 31 d § PBL, ska, om avvikelser tidigare godtagits enligt 30 § första stycket 1 b, 31 b 
eller 31 c, en samlad bedömning göras av den avvikande åtgärden som sökts och de som tidigare 
har godtagits. 

Garaget var tidigare en carport. Bygglov beslutat enligt ÄPBL, med en mindre avvikelse för 
nybyggnad av enbostadshus och carport beviljades av Kungsbacka kommun 1993-04-15 Tjm § 
7078. Avvikelsen avsåg bostadshusets och carportens placering på fastigheten, då den utgjorde en 
placering på mark, som enligt detaljplanen inte får bebyggas. Den mindre avvikelsen avsåg att ca 39 
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kvm av bostadshusets totala area på 126 kvm och carportens totala byggandsarea på 34 kvm 
placerades på prickbetecknad mark som inte får bebyggas. En avvikelse på totalt 130,95 %. Den nu 
sökta åtgärden utgör en avvikelse på 13,8 kvm. 

Förvaltningen finner vid en samlad bedömning att de tidigare avvikelserna i form av placering på 
prickbetecknad mark tillsammans med nu sökt åtgärd, utgörs av en total byggnadsarea på 86,8 kvm 
som placeras på prickbetecknad mark. Det genererar i en total avvikelse på 42,97 % och utgörs inte 
av en liten avvikelse och bedöms inte som förenlig med detaljplanen. Den sammanlagda avvikelsen 
bedöms inte heller vara av begränsad omfattning och nödvändig för att området ska kunna användas 
på ett ändamålsenligt sätt. 

Fasadändring 

De sökta fasadändringarna på fasadsidorna mot nordost och sydväst, där det avses sättas in tre nya 
fönster och en dörr samt igensättning av ett befintligt fönster är en sådan åtgärd som bedöms kräva 
bygglov enligt 9 kap. 2 § 3a, PBL. Då det inte är möjligt att bevilja den sökta tillbyggnaden med 
föreslagen placering och utformning görs bedömningen att den sökande bör inkomma med en ny 
ansökan till Kungsbacka kommun som avser fasadändring. 

Åtgärden vad avser byte av fasadmaterial från stående till liggande träpanel, samt byte av 
taktäckningsmaterial från betongpannor till falsad plåt, bedöms utgöras av en sådan åtgärd som 
enligt 9 kap 5 § PBL, inte kräver bygglov, då åtgärderna inte bedöms ändra byggnadens eller 
områdets karaktär väsentligt. Det aktuella området och byggnaderna på fastigheten innehar inget 
kulturhistoriskt värde och ingår inte i någon kulturhistoriskt värdefull miljö och åtgärden bedöms 
därför inte utgöras av en förvanskning enligt 8 kap 13 § PBL. Det framgår inte heller något 
utformningskrav vad avser form, färg och gestaltning i detaljplanen som skulle innebära att 
åtgärderna kräver bygglov enligt 9 kap. 2 § PBL. 

Kommunicering 
Bygg- och miljöförvaltningen skickade 2022-02-03 ut en underrättelse om avslag till sökande. 

Sökande har inte inkommit med ett bemötande inom föreslagen tid.  

Sammanfattning 
Den sammantagna bedömningen av ärendet är att den föreslagna placeringen av tillbyggnaden är 
olämpligt med hänsyn till att den sökta åtgärden avviker från detaljplanens bestämmelser 
beträffande tillåten placering och tillbyggnaden är placerad på mark som inte får bebyggas. 
Placeringen av tillbyggnaden bedöms inte vara en liten avvikelse och inte heller av en begränsad 
omfattning eller nödvändig för att området ska kunna användas på ett ändamålsenligt sätt. Vid en 
samlad bedömning med tidigare avvikelser, utgörs den nu sökta åtgärden sammantaget inte en liten 
avvikelse och är inte förenlig med detaljplanen.  

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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§ 111 

VALLDA 10:11 - Bygglov för nybyggnad av 
komplementbyggnad 
Dnr BN 2021-001670 

Beslut 
Byggnadsnämndens arbetsutskott avslår ansökan om bygglov för nybyggnad av 
komplementbyggnad.  

Avgiften för beslutet är 9 600 kronor. Avgiften för beslutet är reducerad med 9 600 kronor på grund 
av att beslutet har tagit mer än 10 veckor. Kostnaden för beslutet blir därför 0 kronor. 

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

Beslutsmotivering 

Utanför detaljplan  
Enligt plan- och bygglagen 9 kap. 31 § (PBL, SFS 2010:900) ska bygglov ges för en åtgärd utanför 
ett område med detaljplan, om åtgärden 

   1. inte strider mot områdesbestämmelser, 

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

   3. uppfyller de krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9-11 §§, 12 § 
första stycket, 13, 17 och 18 §§ i de delar som inte har prövats i områdesbestämmelser. Lag 
(2014:900). 

Ansökt åtgärd bedöms inte uppfylla de krav som ställs enligt 9 kap 31 § plan- och bygglagen punkt 
3, med hänvisning till att komplementbyggnaden inte bedöms vara anpassad till stads- och 
landskapsbilden, strider mot intresset av en god helhetsverkan samt är olämplig placerad intill en 
servitut väg.  

Kungsbacka kommun har riktlinjer för bebyggelse utanför detaljplanelagda områden, se Principer 
för nybyggnad och tillbyggnad utom detaljplan i Kungsbacka kommun, antagen av BN 2020-02-20, 
beslut 37 §. Riktlinjerna fungerar som vägledning vid bygglovsansökningar utanför 
detaljplanelagda områden. Riktlinjerna anger bland annat att komplementbyggnader ska underordna 
sig huvudbyggnaden och bör ges en lägre byggnadshöjd och nockhöjd än huvudbyggnaden samt 
placeras på ett avstånd på minst 2 meter från tomtgräns.  

Befintlig huvudbyggnad har en källarvåning plus en entrévåning.  Den aktuella ansökan innebär att 
komplementbyggnaden i två våningar med en byggnadshöjd på 5,5 m inte är underordnad 
huvudbyggnaden. Komplementbyggnadens placering 0,8 meter från tomtgräns följer inte nämndens 
riktlinjer och byggnadens placering intill en servitutsväg bedöms som olämplig med hänsyn till 
behovet av en god trafikmiljö. Sammantaget är föreslagen åtgärd olämplig med hänsyn till stads- 
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och landskapsbilden, intresset av en god helhetsverkan samt behovet av en god trafikmiljö. Mot 
bakgrund av det ovan anförda kan ansökan inte beviljas. 

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

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

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

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan gäller nybyggnad av komplementbyggnad med en byggnadsarea om 51,6 m2. Befintlig 
komplementbyggnad rivs och fastigheten får en total byggnadsarea om 243,6 m2.  

Ansökt åtgärd bedöms inte uppfylla de krav som ställs enligt 9 kap 31 § plan- och bygglagen punkt 
3, med hänvisning till att byggnaden inte bedöms vara anpassad till stads- och landskapsbilden, 
strider mot intresset av en god helhetsverkan samt behovet av en god trafikmiljö. 

Kungsbacka kommun har riktlinjer för bebyggelse utanför detaljplanelagda områden, se Principer 
för nybyggnad och tillbyggnad utom detaljplan i Kungsbacka kommun, antagen av BN 2020-02-20, 
beslut 37 §. Riktlinjerna fungerar som vägledning vid bygglovsansökningar utanför 
detaljplanelagda områden. Riktlinjerna anger bland annat att komplementbyggnader ska underordna 
sig huvudbyggnaden och bör ges en lägre byggnadshöjd och nockhöjd än huvudbyggnaden samt 
placeras på ett avstånd på minst 2 meter från tomtgräns. 

Den aktuella ansökan innebär att komplementbyggnaden i två våningar med en byggnadshöjd på 
5,5 m inte är underordnad huvudbyggnaden. Komplementbyggnadens placering 0,8 meter från 
tomtgräns följer inte nämndens riktlinjer och placering intill en servitutsväg bedöms som olämplig 
med hänsyn till behovet av en god trafikmiljö. Sammantaget är föreslagen åtgärd olämplig med 
hänsyn till stads- och landskapsbilden, intresset av en god helhetsverkan samt behovet av en god 
trafikmiljö. Mot bakgrund av det ovan anförda kan ansökan inte beviljas. 

Förvaltningen har meddelat sin bedömning om att ansökan inte kan beviljas den 2021-12-08. 
Sökanden har den 2021-12-29 bemött bedömningen med ett yttrande samt angett att de vill få 
ansökan prövad. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-02-04 

Ansökan, 2021-05-19 

Situationsplan, 2021-06-15 
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Plan- och sektionsritning, 2021-06-15 

Fasadritning, 2021-06-15 

VA-intyg, 2021-07-18 

Skrivelse, 2021-12-29 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan registrerades 2021-05-19. 

Ansökan gäller nybyggnad av komplementbyggnad med en byggnadsarea om 51,6 m2. Befintlig 
komplementbyggnad rivs och fastigheten får en total byggnadsarea om 243,6 m2.  

Ansökan var komplett 2021-07-18. 

Planförutsättningar 

Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. 

Kommunicering 
Om åtgärden avviker mot detaljplan, eller ska utföras utanför detaljplan ska berörda 
sakägare/grannar få tillfälle att yttra sig innan byggnadsnämnden tar beslut, plan- och bygglagen 9 
kap. 25 § (PBL, SFS 2010:900). 

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

Förvaltningen har meddelat sin bedömning om att ansökan inte kan beviljas den 2021-12-08. 
Sökanden har den 2021-12-29 bemött bedömningen med ett yttrande samt angett att de vill få 
ansökan prövad. Sökanden anför i sitt yttrande i huvudsak följande. 

Komplementbyggnaden placeras bakom huvudbyggnaden och bör således inte anses överordnad 
huvudbyggnaden.  

Fastigheten omfattas inte av detaljplan och kommunens riktlinjer är inte juridiskt bindande. Aktuellt 
avstånd till tomtgräns är tillräckligt för att kunna underhålla byggnaden inom egen tomtgräns.  

Placering intill servitutsväg kan inte anses vara olämplig då det inte är en huvudväg.  

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

Beslutet skickas till 
Sökanden (delges) 
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§ 112 

RÅÖ 15:57 - Bygglov för nybyggnad av fritidshus 
Dnr BN 2021-002289 

Beslut 
Byggnadsnämndens arbetsutskott avslår ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus på 
fastigheten RÅÖ 15:57.  

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. 

Beslutsmotivering 
Enligt plan- och bygglagen 9 kap. 30 § (PBL, SFS 2010:900) ska bygglov ges för en åtgärd inom ett 
område med detaljplan, om åtgärden stämmer med detaljplanen. Trots detta kan, enligt PBL 9 kap. 
31 b §, bygglov ges för en åtgärd som utgör en avvikelse från detaljplanen om avvikelsen är 
förenlig med detaljplanens syfte och avvikelsen är liten.  

Föreslagen åtgärd avviker från gällande detaljplan avseende största tillåtna byggnadsarea för 
huvudbyggnaden. Huvudbyggnaden blir 34 m² (56,67 %) större än vad detaljplanen medger. 
Förvaltningen bedömer att avvikelsen inte är liten eller förenlig med detaljplanens syfte.  

Sökt åtgärd bedöms inte uppfylla de krav som ställs enligt 9 kap. 30 § plan- och bygglagen, eller 9 
kap. 31 b §, plan och- bygglagen. Bygglov ska således inte beviljas. 

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

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

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

Sammanfattning av ärendet 
Fritidshuset får en byggnadsarea om 94 m², vilket är en avvikelse mot gällande detaljplan avseende 
största tillåtna byggnadsarea för huvudbyggnaden, byggnadsarean blir 34 m² (56,67 %) större än 
vad detaljplan medger. Åtgärden avser fritidshus således kan inte byggnadsnämndens beslut daterat 
1995-02-02 BN § 45 tillämpas, då byggnadsnämnden efter det har fattat beslut om riktlinjer beslut 
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2009-02-05 BN § 45. Där det framgår att fritidshus ska följa detaljplanens bestämmelser med 
största byggnadsarea. 

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

Sökt åtgärd bedöms inte uppfylla de krav som ställs enligt 9 kap. 30 § plan- och bygglagen, eller 9 
kap. 31 b §, plan och- bygglagen. Bygglov ska således inte beviljas. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-02-17 
Intyg VA-föreningen, 2021-09-17  
Fasadritningar, 2021-09-17  
Sektionsritning, 2021-09-17  
Planritning, 2021-09-17  
Nybyggnadskarta, 2021-09-17  
Ritningsförteckning, 2021-09-17  
Ansökan, 2021-08-02 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan registrerades 2021-08-02.  

Ansökan avser bygglov för nybyggnad av fritidshus med en byggnadsarea om 94 m² och en 
byggnadshöjden på 3,5 meter. Fasad utgörs med liggande träpanel, kulör NCS S1204-Y24R (varm 
grå) och taket utgörs av betongpannor, kulör NCS S6502-Y (mellangrå), med en taklutning på 38 
grader. FG +21,8. Fastigheten får en total byggnadsarea på 94 m².  

Ansökan avser även anläggande av parkeringsplats på den norra delen av fastigheten.  

Huvudbyggnaden är i ansökan placerad som närmas 6 meter från tomtgräns mot grannfastighet.  

I ansökan ingår också planering av marken runt byggnaderna. Den nya marknivån finns redovisad 
på fasadritningen och markplaneringsritningen.  

Sökande har inkommit 2021-11-15 med ett beviljat bygglovsbeslut för grannfastigheten Råö 15:58, 
daterat 2011-09-29 BN § 250. Beslutet avser bygglov för nybyggnad av enbostadshus om 104 m². 
Av beslutet framgår det att åtgärden avviker mot gällande detaljplan gällande största byggnadsarea 
för huvudbyggnaden och att byggnadsnämnden beviljade som en mindre avvikelsen. Det framgår 
även att beslutet är fattat med stöd av Byggnadsnämndens beslut daterat 1995-02-02 BN § 45, ” 
som riktlinjer för bygglovgivningen tillsvidare ska gälla det upprättade planförslagets bestämmelser 
om högst 150 m², under förutsättning av godkännande från berörda grannar samt Miljö- och 
hälsoskyddsnämnden”.  

Ansökan var komplett 2021-09-17.  

Planförutsättningar 
Fastigheten som ska bebyggas ligger inom detaljplan O87, laga kraft 1964-12-07 vars syfte är att 
möjliggöra byggnader för fritidsbebyggelse. I detaljplanen regleras bland annat största 
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byggnadsarea för huvudbyggnad är 60 kvadratmeter, högsta byggnadshöjden är 3,5 meter, 
punktprickad mark får ej bebyggas.  

Övriga förutsättningar  

Fastigheten omfattas av ett beslut från Byggnadsnämnden daterat 1995-02-02 BN § 45 ”som 
riktlinjer för bygglovgivningen tillsvidare ska gälla det upprättade planförslagets bestämmelser om 
högst 150 m², under förutsättning av godkännande från berörda grannar samt Miljö- och 
hälsoskyddsnämnden”.  

Fastigheten omfattas även av ett beslut från Byggnadsnämnden daterat 2009-02-05 BN § 45 ”Om 
ansökan gäller nybyggnad av fritidshus inom planlagt område och detaljplanen medger ett 
användningssätt för bostadsändamål, B, så beviljas inte bygglov. Bygglov kan dock beviljas för 
fritidshus i de äldre detaljplaner med begränsad byggrätt som syftar till fritidshusbebyggelse. Då 
under förutsättning att ansökan även i övrigt följer gällande planbestämmelser”. 

Avvikelse från detaljplan  
Ansökan avviker från gällande detaljplan då  

- Huvudbyggnaden som är i det aktuella fallet ett fritidshus, har en byggnadsarea som är 34 
m² större än vad planen medger, motsvarande 56,67 procent. 

Bygg- och miljöförvaltningens bedömning avseende ansökta åtgärder  
Förvaltningen har granskat inlämnade handlingar och kommit fram till följande bedömningar.  

Fritidshuset får en byggnadsarea om 94 m², vilket är en avvikelse mot gällande detaljplan avseende 
största tillåtna byggnadsarea för huvudbyggnaden, byggnadsarean blir 34 m² större än vad 
detaljplan medger. Åtgärden avser fritidshus således kan inte byggnadsnämndens beslut daterat 
1995-02-02 BN § 45 tillämpas, då byggnadsnämnden efter det har fattat beslut om riktlinjer beslut 
2009-02-05 BN § 45. Där det framgår att fritidshus ska följa detaljplanens bestämmelser med 
största byggnadsarea. 

I ansökan framgår inte vilka skäl eller omständigheter som talar för att avvikelsen är nödvändig för 
att fastigheten ska kunna bebyggas på ett ändamålsenligt sätt. Enligt förvaltningens bedömning så 
finns det inga byggnadstekniska eller likande skäl för att godta den aktuella avvikelsen. I Mark- och 
miljööverdomstolens (MÖD) dom P 8651-15, så anser dem att det bör finnas skäl som talar för att 
avvikelsen är nödvändig för att bebygga fastigheten på ett ändamålsenligt sätt. Domen är 
prejudicerande. Förvaltningen bedömer att avvikelsen gällande största byggnadsarean för 
huvudbyggnaden är såpass stor att det inte kan anses som en liten avvikelse eller förenlig med 
detaljplanens syfte.  

Med hänsyn till vad som har framförts enligt ovan, så bedömer förvaltningen att bygglov inte ska 
medges för sökt åtgärd. 

Kommunicering 
Förvaltningen har den 2022-01-19 sänt ut en bedömning om avslag till sökande.  
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Sökande har bemöt förvaltningens avslag 2022-02-04, med grannfastighetens Råö 15:58 beviljade 
bygglov, daterat 2011-09-29 BN § 250. Beslutet avser bygglov för nybyggnad av enbostadshus om 
104 m². Av beslutet framgår det att åtgärden avviker mot gällande detaljplan gällande största 
byggnadsarea för huvudbyggnaden och att byggnadsnämnden beviljade som en mindre avvikelsen. 
Det framgår även att beslutet är fattat med stöd av Byggnadsnämndens beslut daterat 1995-02-02 
BN § 45, ” som riktlinjer för bygglovgivningen tillsvidare ska gälla det upprättade planförslagets 
bestämmelser om högst 150 m², under förutsättning av godkännande från berörda grannar samt 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden”.  

Ett yttrande har även kommit från en av fastighetsägaren till RÅÖ 15:57. 

Av skrivelsen från sökande föranleder ingen annan bedömning i ärendet och förvaltningen vidhåller 
att ansökan om bygglov strider mot gällande detaljplan O87, laga kraft 1964-12-07 samt riktlinjer 
daterat 1995-02-02 BN § 45 och daterat 2009-02-05 BN § 45.  

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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§ 113 

SPÅRHAGA 2:124 - Bygglov för tillbyggnad av 
enbostadshus samt fasadändring 
Dnr BN 2021-003290 

Beslut 
Byggnadsnämndens arbetsutskott beviljar ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus 
samt fasadändring.  

Tekniskt samråd och en kontrollansvarig krävs inte i detta ärende, enligt 10 kap. 10 § plan- och 
bygglagen med hänvisning till 7 kap. 5 § plan- och byggförordningen. 

Avgiften för beslutet är 17 400 kronor. Av detta kostar bygglovet 13 800 kronor och byggskedet 3 
600 kronor. Avgiften för bygglovet är reducerad med 13 800 kronor på grund av att beslutet har 
tagit mer än 10 veckor. Kostnaden för bygglovet och byggskedet blir därför 3 600 kronor. 

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

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

Beslutsmotivering 
Enligt 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, ska bygglov ges för en åtgärd inom 
område med detaljplan, om åtgärden överensstämmer med detaljplanen. Trots detta kan enligt 9 
kap. 31 b § PBL bygglov ges för en åtgärd som utgör en avvikelse från detaljplanen om den aktuella 
avvikelsen är förenlig med detaljplanens syfte och avvikelsen är liten. 

Föreslagen åtgärd i form av tillbyggnad av bostadshus stridet emot gällande planbestämmelser 
avseende placering på mark som inte får bebyggas och avstånd till fastighetsgräns. En del av 
huvudbyggnaden på fastigheten motsvarande ca 3 procent av byggnadsarean på tillbyggnaden är 
placerad på mark som inte får bebyggas. Därtill är huvudbyggnaden 40 centimeter närmare gräns än 
vad detaljplanen medger.  

Arbetsutskottet anser att förevarande avvikelser från detaljplanen, om än ej små i absoluta mått och 
tal, utgör godtagbara avvikelser som är förenliga med detaljplanens övergripande syfte. Berörda 
grannar har inte heller några invändningar emot föreslagen byggnationsåtgärd. 

Sammantaget är föreslagna byggnationsåtgärder lämpligt utformade och placerade med hänsyn till 
landskapsbilden, natur- och kulturvärden på aktuell plats och intresset av en god helhetsverkan. 
Föreslagen åtgärd passar vidare in i befintlig bebyggelse och bedöms inte utgöra en betydande 
olägenhet som avses i 2 kap. 9 § PBL. Föreslagna åtgärder uppfyller därmed kraven i 9 kap 30 § 
PBL varför bygglov ska beviljas. 
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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. 

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

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

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-01-28 

Kontroll av beviljade bygglov i närheten, 2022-01-25 

Yttrande från sökande, 2022-01-12 

Underrättelse, 2021-12-21 

Planritning, 2021-11-23 

Fasadritning, 2021-11-23 

Sektionsritning, 2021-10-28 

Nybyggnadskarta, 2021-10-28 

Ansökan, 2021-10-28 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan registrerades 2021-10-28. 

Ansökan gäller tillbyggnad av ett enbostadshus med en byggnadsarea om 36 m2.  
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Vidare gälla ansökan utvändig ändring som innebär byte av fasadmaterial från stående träpanel i 
kulör NCS 0502-Y till Grå Kebony, taket som idag består av tegelröda betongpannor byts till plåt 
RAL 7016. Taket samt takkupor får en ny rakare form. Balkong över entré tas bort och entrédelen 
samt tillbyggnaden får ett sedumtak. Fönster och dörrar i vit aluminium byts ut till större fönster i 
kulör RAL 7016. 

På gavel mot nordost byts ett stort dubbelfönster ut mot två mindre fönster på det övre planet, på det 
nedre planet tillkommer två fönster. På gavel mot sydväst byts ett stort dubbelfönster ut mot två 
mindre fönster på det övre planet, på det nedre planet byts altandörr och fönster ut mot ett större 
glasparti med skjutdörr. På fasad mot nordväst vid takkupa/balkong byts dörrar och fönster ut till 
två enkelfönster, på det nedre planet byts dubbelfönster ut till två mindre samt ett större, ett fönster 
tillkommer vid sidan om entrédörr. På fasad mot sydost tillkommer två nya takfönster samtliga 
fönster byts till större.  

Fastigheten får en total byggnadsarea om 172 m². 

Tillbyggnaden är i ansökan placerad 4,1 meter från tomtgräns mot grannfastighet som utgörs av 
allmän platsmark, del av tillbyggnaden placeras på punktprickad mark.   

Ansökan var komplett 2021-11-23.  

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 fasaden mot sydost, tillbyggnaden, är den beräkningsgrundande fasaden och 
att den sydöstra, framskjutande delen av entréfasaden är att betrakta som det dominerande 
fasadplanet med störst allmän påverkan.   

Avståndet från det dominerande fasadplanet till allmän plats är mindre än sex meter. 
Byggnadshöjden beräknas därför utifrån medelmarknivån på den allmänna platsen. Utifrån angivna 
förhållanden mäts byggnadshöjden till 3,25 meter. 

Planförutsättningar 

Fastigheten som ska bebyggas ligger inom detaljplan S117bl vars syfte är att möjliggöra byggnader 
för bostäder.  I detaljplanen regleras bland annat punktprickad mark som innebär att marken inte får 
bebyggas.  

Huvudbyggnad jämte uthus, garage och andra gårdsbyggnader får inte uppta större sammanlagd 
byggnadsarea än 200 kvadratmeter. 
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Fastigheten får endast bebyggas med hus som uppföres fristående. Uthus, garage eller annan 
gårdsbyggnad får uppföras närmare tomtgräns än 4,5 meter. Garagebyggnad får inte uppföras 
närmare gräns mot gata än 6 meter. 

Huvudbyggnad får inte uppföras till större höjd än 4,0 meter.  

Kommunicering 
2022-01-12 Yttrande med motivering till varför avvikelser ska beviljas inkom till förvaltningen 
enligt bilaga.  

2022-01-03 Kontakt via e-post angående detaljplanens syfte, allmän platsmark, planbestämmelser, 
liten avvikelse samt när detaljplanen har reviderats och när den vann laga kraft. 

2021-12-22 Underrättelse med förslag på avslag på grund av två avvikelser från detaljplan sänd till 
sökande.  

2021-12-20 Telefonkontakt med sökande angående att vi inte är positiva till placering på prickad 
mark samt avstånd till gräns mot allmän platsmark. Sökande vill motivera varför avvikelse ska 
beviljas och få ärendet prövat i befintlig utförande. 

Sakägare/ grannhörande  
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 synpunkter har inkommit. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Thure Sandén (M) yrkar bifall till ansökan med motiveringen att förevarande avvikelser från 
detaljplanen utgör godtagbara avvikelser som är förenliga med detaljplanens övergripande syfte. 
Berörda grannar har inte heller några invändningar emot föreslagen byggnationsåtgärd. 

Föreslagen byggnationsåtgärd är lämpligt utformad och placerad med hänsyn till landskapsbilden, 
natur- och kulturvärden på aktuell plats och intresset av en god helhetsverkan. Föreslagen åtgärd 
passar vidare in i befintlig bebyggelse och bedöms inte utgöra en betydande olägenhet. 

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

Ordföranden (M) prövar förslagen och finner att arbetsutskottet bifaller eget förslag. 

Beslutet skickas till 
Sökanden (A-post) 

Skatteverket (A-post) 

Post- och Inrikes Tidningar 
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§ 114 

STENKULLA 1:4 - Bygglov för tillbyggnad av 
enbostadshus samt installation av eldstad 
Dnr BN 2022-000370 

Beslut 
Byggnadsnämndens arbetsutskott avslår ansökan om tillbyggnad av enbostadshus. 

Byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar att vägra startbesked för installation av eldstad.  

Avgiften för beslutet är 4 800 kronor. 

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

Beslutsmotivering 
Enligt plan- och bygglagen 9 kap. 30 § (PBL, SFS 2010:900) ska bygglov ges för en åtgärd inom ett 
område med detaljplan, om åtgärden stämmer med detaljplanen. Trots detta kan, enligt PBL 9 kap. 
31 b §, bygglov ges för en åtgärd som utgör en avvikelse från detaljplanen om avvikelsen är 
förenlig med detaljplanens syfte och avvikelsen är liten. 

Föreslagen åtgärd avviker från detaljplanens bestämmelser beträffande placering på mark som inte 
får bebyggas. Åtgärden resulterar i att den prickade marken bebyggs med 42,5 m2, vilket utgör 19,3 
procent av huvudbyggnadens byggnadsarea. Förvaltningen bedömer att avvikelsen inte är liten eller 
förenlig med detaljplanens syfte. Bygglov ska därför inte beviljas. Startbesked bedöms inte kunna 
ges för installation av eldstad eftersom eldstaden är placerad i den tillbyggnaden som lovansökan 
avser. 

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

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

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

Beslutsunderlag 
Svar från grannhörande, 2022-02-24 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-02-18 
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Svar från grannhörande, 2022-02-17 

Svar från grannhörande, 2022-02-15 

Situationsplan, 2022-02-06 

Blivande plan- och sektionsritning, 2022-02-06 

Planritning, befintlig, 2022-02-06 

Befintlig fasadritning, 2022-02-06 

Blivande fasadritning, 2022-02-06 

Sektionsritning, 2022-02-06 

Ansökan, 2022-02-06 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan registrerades 2022-02-06. 

Ansökan gäller tillbyggnad av enbostadshus. Tillbyggnaden utgör ett uterum med en placering på 
bostadshusets södra fasad. Tillbyggnaden är redan utförd. Uterummet har en byggnadsarea om 22,3 
m2. Tillbyggnaden resulterar i att enbostadshuset får en tillkommande byggnadsarea om 18 m2. 
Enbostadshuset får en total byggnadsarea om 219,9 m2 varav 34,1 m2 utgör öppenarea under tak. 

Tillbyggnaden kläs likt befintlig byggnad i liggande träpanel i vit kulör, S0500. Taket kläs med 
papp och betongpannor i grå kulör, S3000-N. 

Ansökan gäller även installation av eldstad i tillbyggnaden. 

Ansökan var komplett 2022-02-06. 

Planförutsättningar 
Fastigheten som ska bebyggas ligger inom detaljplan Ö19A vars syfte är att möjliggöra byggnader 
för bostäder. I detaljplanen regleras bland annat vilken mark som får bebyggas. Prickad mark 
betecknar mark som inte får bebyggas. Den sammanlagda byggnadsarean för fastigheten får inte 
överstiga 250 m2. Högsta tillåtna byggnadshöjd för huvudbyggnad är 4,5 m. Huvudbyggnad ska 
placeras minst 4,0 m från gräns. 

Avvikelse från detaljplan  
Ansökan avviker från gällande detaljplan då  

- del av befintlig huvudbyggnaden samt tillbyggnaden, närmare bestämt 42,5 m2 motsvarande 
19,3 procent av byggnadsarean, är placerad på mark som enligt detaljplan inte får bebyggas 

Kommunicering 
Om åtgärden avviker mot detaljplan, eller ska utföras utanför detaljplan ska berörda 
sakägare/grannar få tillfälle att yttra sig innan byggnadsnämnden tar beslut, plan- och bygglagen 9 
kap. 25 § (PBL, SFS 2010:900). 

Berörda sakägare har fått tillfälle att yttra sig.  
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Beslutsgång 
Ordförande Thure Sandén (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, förvaltningens förslag. 
Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Sökande (delges) 
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§ 115 

ÅSA 5:286 - Bygglov för tillbyggnad av tvåbostadshus 
och mur 
Dnr BN 2021-003504 

Beslut 
Byggnadsnämndens arbetsutskott beviljar bygglov för tillbyggnad av tvåbostadshus samt mur.  

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från det 
att beslutet vann laga kraft. 

Tekniskt samråd och en kontrollansvarig krävs inte i detta ärende, enligt 10 kap. 10 § plan- och 
bygglagen med hänvisning till 7 kap. 5 § plan- och byggförordningen.  

Avgiften för beslutet är 14 400 kronor. Av detta kostar bygglovet 10 800 kronor och byggskedet 
3600 kronor. Observera att eventuell utstakning och lägeskontroll inte är med i ovanstående belopp.  

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

Upplysningar 
Innan ni får påbörja byggnadsarbetet måste ni ha fått ett startbesked från byggnadsnämnden. 
Dessutom måste överklagandetiden ha löpt ut. Den räknas fyra veckor från att beslutet kungjordes i 
Post- och Inrikes Tidningar.  

Om åtgärden påbörjas efter att fyra veckor har förflutit från kungörelsen men innan lovbeslutet har 
vunnit laga kraft sker det på egen risk eftersom lovbeslutet kan komma att upphävas om det 
överklagas. 

Beslutet kommer även att skickas till berörda sakägare.  

Beslutsmotivering 
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. 
Områdesbestämmelser finns inte i området. Mur och tillbyggnadens placering följer den struktur 
som övrig bebyggelse har i landskapet och är lämplig utifrån platsens förutsättningar.  

Förvaltningen bedömer att ansökan uppfyller krav enligt PBL 9 kap 31 § punkt 3 då mur och 
tillbyggnad 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. 
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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. 

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan gäller tillbyggnad av tvåbostadshus, med garage om ca 28 kvm samt mur. Fastigheten är 
lokaliserad utanför detaljplanerat område och den totala byggnadsarean på tomten uppgår i och med 
förslaget till 318 kvm. Bygglov bedöms kunna beviljas.  

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-02-17 

Uppgift om material på mur 22-01-28 

Reviderade ritningar kommande utformning med mur 22-01-25 

Ritningar befintlig utformning 22-01-20 

Ritning befintlig utformning 22-01-05 

E-post 22-01-04 

Uppdaterad ansökan 21-12-20 

Ansökan, 2021-11-07 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan registrerades 2021-11-07. 

Ansökan gäller tillbyggnad av ett tvåbostadshus med en tillkommande byggnadsarea om ca 28 kvm 
byggnadsarea samt stödmur. Ansökan gjordes först på även en ytterligare tillbyggnad men har 
reviderats till att omfatta garage och mur. Befintlig area på bostadshuset uppgår till ca 265 kvm 
byggnadsarea. Sammanlagt blir då byggnadsarean ca 293 kvm.  

Det finns även ett komplementsbostadshus om 25 kvm på fastigheten, uppförd med anmälan.  

Total area på fastigheten blir efter åtgärden 318 kvm.  

En ny stödmur uppförs mot trädgården där mark tas ut för garageinfarten, och ansluts till befintliga 
stödmurar. Den utförs i lika material och utformning som befintliga.  

I ansökan ingår också planering av marken. Den nya marknivån finns redovisad på fasadritningen. 
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Ansökan var komplett för bygglovshandläggning 2022-01-20 men har sedan 2022-01-25 
kompletterats med ritningar över mur, då detta var en förutsättning för garageinfarten. Sökande har 
valt att vänta med de tekniska handlingarna (se e-post 2022-01-04) till inför startbesked, varför 
ärendet inte är formellt komplett.  

Planförutsättningar 
Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. Området bedöms dock vara en 
sådan sammanhållen bebyggelse där bygglov eller anmälan behövs med hänsyn till omfattningen av 
byggnadsverk i bebyggelsen.  

Övriga förutsättningar 
Fastigheten är lokaliserad inom Åsa samhälle, i ett mindre område som inte omfattas av detaljplan. 
Omgivande bebyggelse regleras dock av detaljplan.  

Kommunicering 
Om åtgärden avviker mot detaljplan, eller ska utföras utanför detaljplan ska berörda 
sakägare/grannar få tillfälle att yttra sig innan byggnadsnämnden tar beslut, plan- och bygglagen 9 
kap. 25 § (PBL, SFS 2010:900). 

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

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

Beslutet skickas till 
Sökande, Hjertqvist, Anna Karin (A-post) 
Skatteverket (A-post) 

Ytterligare fastighetsägare på Åsa 5:286 
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§ 116 

ÅSA 5:300 - Bygglov för tillbyggnad av fritidshus 
samt utvändig ändring 
Dnr BN 2021-003018 

Beslut 
Byggnadsnämndens arbetsutskott beviljar ansökan om bygglov för tillbyggnad samt ändring av 
takkonstruktion av fritidshus. 

Byggnadsnämndens arbetsutskott beviljar ansökan om bygglov för utvändig ändring i form av byta 
av fasad material. 

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från det 
att beslutet vann laga kraft. 

Färdig golvhöjd är samma som för befintligt fritidshus. 

Kontrollansvarig för åtgärden är . 

Avgiften för beslutet är 10 800 kronor. Av detta kostar bygglovet 8 400 kronor och byggskedet 2 
400 kronor.  

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

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

Upplysningar 
Innan ni får påbörja byggnadsarbetet måste ni ha fått ett startbesked från byggnadsnämnden. 
Dessutom måste överklagandetiden ha löpt ut. Den räknas fyra veckor från att beslutet kungjordes i 
Post- och Inrikes Tidningar.  

Om åtgärden påbörjas efter att fyra veckor har förflutit från kungörelsen men innan lovbeslutet har 
vunnit laga kraft sker det på egen risk eftersom lovbeslutet kan komma att upphävas om det 
överklagas. 
Beslutet kommer även att skickas till berörda sakägare. Fastighetsägarna till Åsa 5:300 delges 
beslutet.  

Beslutsmotivering 
Enligt 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, ska bygglov ges för en åtgärd inom 
område med detaljplan, om åtgärden överensstämmer med detaljplanen. Trots detta kan, enligt 9 
kap. 31 b § PBL, bygglov ges för en åtgärd som utgör en avvikelse från detaljplanen om den 
aktuella avvikelsen är förenlig med detaljplanens syfte och avvikelsen är liten. 

Föreslagen åtgärd i form av tillbyggnad av fritidshus stridet emot gällande planbestämmelser 
avseende största byggnadsarea. Befintlig byggnad som åtgärden avser stämmer sålunda inte med 
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detaljplanen med anledning av att byggnadens byggnadsarea uppgår till 46 kvadratmeter vilket 
överstiger de 40 kvadratmeter som detaljplanen tillåter.  

Arbetsutskottet anser att förevarande avvikelse från detaljplanen, om än ej liten i absoluta mått och 
tal, utgör en godtagbar avvikelse som är förenliga med detaljplanens övergripande syfte. Berörda 
grannar har inte heller några invändningar emot föreslagen byggnationsåtgärd. 

Sammantaget är föreslagna byggnationsåtgärder lämpligt utformade och placerade med hänsyn till 
landskapsbilden, natur- och kulturvärden på aktuell plats och intresset av en god helhetsverkan. 
Föreslagen åtgärd passar vidare in i befintlig bebyggelse och har minimal åverkan i området. 
Föreslagna åtgärder bedöms därtill inte utgöra en betydande olägenhet som avses i 2 kap. 9 § PBL. 
Föreslagna åtgärder bedöms därmed uppfylla kraven i 9 kap 30 § PBL varför bygglov ska beviljas. 

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

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

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

Sammanfattning av ärendet 
Fastigheten ligger inom detaljplan Ö57 som, bland annat, reglerar att den högst tillåtna 
byggnadsarean för en enskild byggnad inom område Bm inte får överstiga 40 m2. Fastigheten 
ligger även inom kulturmiljöprogram för Åsa småstugeområde. Befintlig byggnad på fastigheten är 
idag ca 46 m2 vilket innebär att huset redan strider mot detaljplanen. Det finns inga tidigare 
beviljade bygglov som visar att den befintliga avvikelsen har blivit beviljad i en tidigare lovprocess. 
Detta innebär att förvaltningen måste pröva både den befintliga och tillkommande avvikelsen på 
sammanlagt 8,3 m2. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-02-18 

Sökandes yttrande, 2022-01-27 

Remissvar från kommunantikvarie, 2021-12-16 

Sektionsritningar, 2021-11-24 

Planritningar, 2021-11-24 

Plan, fasad och sektionsritningar, 2021-11-24 

Fasadritningar, 2021-11-02 

Fasad och sektionsritningar, 2021-11-02 
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Fotografi, 2021-11-02 

Beskrivning av ärendet, 2021-11-02 

Situationsplan, 2021-11-02 

Ansökan, 2021-11-02 

Planritning, 2021-10-01 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan registrerades 2021-10-01. 

Ansökan gäller tillbyggnad av ett fritidshus med en byggnadsarea om 1,9 m2. Tillbyggnaden är för 
att utöka det befintliga badrummet. Tillbyggnaden är placerad i byggnadens södra hörn och är 2,4 
meter från tomtgräns i sydöst och 5,8 meter från tomtgräns i sydväst. 

Bygglovet gäller även utvändig ändring i form av byte av fasadmaterial från stående träpanel samt 
tegel i en vit kulör, NCS S0502-Y till liggande träpanel av en vit kulör, NCS S0502-Y.  

Den utvändiga ändringen gäller även ändring av takkonstruktion för att ge fritidshuset en centrerad 
taknock Ansökan var komplett 2021-12-16. 

Planförutsättningar 
Fastigheten som ska bebyggas ligger inom detaljplan Ö57 vars syfte är att möjliggöra byggnader för 
bostäder. I detaljplanen regleras reglerar att den högst tillåtna byggnadsarean för en enskild 
byggnad inom område Bm inte får överstiga 40 m2. 

I detaljplanen, som är från 1975-11-15, 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.  

Övriga förutsättningar 
Fastigheten omfattas Kulturmiljöprogram för Kungsbacka kommun, Åsa småstugeområde. 

Remisser 
Kommunantikvarie har fått möjligheter att lämna synpunkter gällande ändring av takkonstruktion. 
Av yttrande från kommunantikvarie, daterat 2021-12-16 framgår att kommunantikvarie inte har 
några invändningar mot den ändrade takkonstruktionen.  

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

Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Eriksson (S) yrkar bifall till ansökan om bygglov för tillbyggnad samt ändring av 
takkonstruktion av fritidshus med följande motivering; avvikelsen från detaljplanen utgör en 
godtagbar avvikelse som är förenliga med detaljplanens övergripande syfte. Berörda grannar har 
inte några invändningar emot föreslagen åtgärd som även passar in i befintlig bebyggelse. 
Byggnationsåtgärder är därtill lämpligt utformade och placerade med hänsyn till den aktuella 
platsen och intresset av en god helhetsverkan. Föreslagna åtgärder bedöms inte heller utgöra en 
betydande olägenhet. 

Heinrich Kaufmann (C) och Thure Sandén (M) yrkar bifall till Lars Erikssons (S) yrkande. 

Beslutsgång 
Ordförande Thure Sandén (M) konstaterar att det finns två förslag till beslut, förvaltningens förslag 
respektive Lars Erikssons (S) med fleras förslag. 

Ordföranden (M) prövar förslagen och finner att arbetsutskottet beslutar enligt Lars Erikssons (S) 
med fleras förslag. 

Beslutet skickas till 
Sökande (A-post) 

Skatteverket (A-post) 

Post- och Inrikes Tidningar 
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§ 117 

ÖLMANÄS 15:2 - Anmälan om nybyggnad av 
komplementbyggnad 
Dnr BN 2022-000232 

Beslut 
Byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar att vägra startbesked för nybyggnad av 
komplementbyggnad. 

Avgiften för beslutet är 3 600 kronor. 

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

Beslutsmotivering 
Förvaltningen bedömer att det inte finns förutsättningar för att bevilja startbesked för föreslagen 
åtgärd. Huvudbyggnaden på fastigheten har bedömts vara kulturhistoriskt värdefull. Mark- och 
miljööverdomstolen har i dom 2017-05-29 mål nr P 1588-17, konstaterat att attefallshus får 
inte uppföras vid byggnader som är särskilt värdefulla eller inom bebyggelseområden som 
är särskilt värdefulla. Det gäller även om uppförandet av byggnaden inte förvanskar 
den särskilt värdefulla byggnaden eller bebyggelseområdet. Attefallshus som uppförs i ett 
bebyggelseområde som är särskilt värdefullt eller vid en byggnad som är särskilt värdefull omfattas 
inte av undantaget från lovplikten.  

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

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

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-02-18 

Fasadritning, 2022-01-31 

Planritning, 2022-01-26 

Sektionsritning, 2022-01-26 
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Situationsplan, 2022-01-26 

Förslag kontrollplan, 2022-01-23 

Anmälan, 2022-01-23 

Beskrivning av ärendet 
Anmälan inkom 2022-01-23.  

Anmälan avser nybyggnad av komplementbyggnad. Byggnaden har en byggnadsarea om 29,5 m2. 
Byggnaden är avsedd att användas som garage. Byggnaden kläs med stående träpanel i vit kulör, 
S0502-Y. Taket kläs med röda tegelpannor. 

Ärendet bedöms vara komplett 2022-01-31. 

Huvudbyggnaden på fastigheten har av Länsstyrelsen och Kungsbacka kommun bedömts vara 
kulturhistoriskt värdefull, klass B.  

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 97 (127) 
Byggnadsnämndens arbetsutskott Datum 
 2022-03-02 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

   

  

§ 118 

ÄLVSÅKERS-KYRKOTORP 1:29 - Bygglov för ändrad 
användning av stall till daglig verksamhet samt 
tillbyggnad 
Dnr BN 2021-002455 

Beslut - Förslag till beslut i byggnadsnämnden 
Byggnadsnämnden beviljar bygglov. 

Avgiften för beslutet är 58 800 kronor. Av detta kostar bygglovet 34 800 kronor och byggskedet  
24 000 kronor. Avgiften för bygglovet är reducerad med 27 840 kronor på grund av att beslutet har 
tagit 10+4 veckor. Kostnaden för bygglovet och byggskedet blir därför 30 960 kronor. Observera att 
eventuell utstakning och lägeskontroll inte är med i ovanstående belopp.  

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

Beslutsmotivering 
Lagstiftning 

Enligt 9 kap. 17 § PBL (SFS 2010:900, nedan PBL) ska byggnadsnämnden på ansökan ge 
förhandsbesked om huruvida en åtgärd som kräver bygglov kan tillåtas på den avsedda platsen. 

Bygglov ska enligt 9 kap. 31 § PBL ges för en åtgärd utanför ett område med detaljplan, om 
åtgärden inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 §, och uppfyller de krav som följer av 2 kap. 
och 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9-11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§ PBL. 

Enligt 2 kap. 2 § PBL ska mark- och vattenområden användas för det eller de ändamål som 
områdena är mest lämpade för med hänsyn till läge, beskaffenhet och behov. Företräde ska ges åt 
sådan användning som från allmän synpunkt medför en god hushållning. Bestämmelserna om 
hushållning med mark- och vattenområden i 3 och 4 kap. miljöbalken tillämpas. 

Ärenden om bygglov och förhandsbesked ska enligt 2 kap. 3 § PBL, med hänsyn till bland annat 
natur- och kulturvärden samt miljö- och klimataspekter, främja en långsiktigt god hushållning med 
mark, en ändamålsenlig struktur och en estetiskt tilltalande utformning av bebyggelse, grönområden 
och kommunikationsleder samt en god ekonomisk tillväxt. 

Av 2 kap. 4 § PBL framgår att i ärenden om förhandsbesked och bygglov får mark tas i anspråk för 
att bebyggas endast om marken från allmän synpunkt är lämplig för ändamålet. 

Enligt 2 kap. 5 § PBL ska bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad för 
ändamålet med hänsyn till: människors hälsa och säkerhet; jord, berg och vattenförhållandena; 
möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp, avfallshantering, elektronisk 
kommunikation samt samhällsservice i övrigt; möjligheterna att förebygga vatten- och 
luftföroreningar samt bullerstörningar och; risken för olyckor, översvämning och erosion. 
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Enligt 2 kap. 6 § PBL ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda 
marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och 
kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan samt behovet av framtida 
förändringar och kompletteringar. Vidare ska bebyggelseområdets särskilda kulturhistoriska och 
miljömässiga värden skyddas. 

Enligt 2 kap. 9 § PBL får lokalisering, placering och utformning av byggnadsverk inte ske så att den 
avsedda användningen eller byggnadsverket kan medföra en sådan påverkan på omgivningen i 
övrigt som innebär fara för människors hälsa eller betydande olägenhet på annat sätt. 

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 4 kap 2 § PBL ska kommunen med detaljplan pröva markområdets lämplighet för bebyggelse 
samt reglera bebyggelsemiljöns utformning för 

1. en ny sammanhållen bebyggelse, om det behövs med hänsyn till bebyggelsens karaktär, 
omfattning eller inverkan på omgivningen, till behovet av samordning eller till förhållandena i 
övrigt, 

2. en bebyggelse som ska förändras eller bevaras, om regleringen behöver ske i ett sammanhang 
med hänsyn till den fysiska miljö som åtgärden ska genomföras i, till åtgärdens karaktär eller 
omfattning eller till förhållandena i övrigt. 

3. ett nytt byggnadsverk och byggnadsverket eller dess användning får betydande inverkan på 
omgivningen eller om det råder stor efterfrågan på området för bebyggande. 

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

Kommunens översiktliga planering 

Utanför planlagt område finns inte någon i lagstiftningen given byggrätt. Bedömningen om en 
åtgärds lämplighet görs i en prövning genom planläggning eller i ärenden om bygglov eller 
förhandsbesked. Prövningen avser om åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen, det vill säga en 
prövning av markens lämplighet för den avsedda åtgärden (prop. 1985/86:1 s.285).  

Kommunen har ett övergripande ansvar för lämplighetsbedömningen av lokaliseringsprövningar 
utifrån de allmänna intressen som regleras i andra kapitlet PBL. Av andra kapitlet PBL framgår att 
bebyggelse ska lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till en långsiktig god 
hushållning med mark, möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp, avfallshantering, 
elektronisk kommunikation och samhällsservice, såsom skolor, daghem, sjukvård och äldreomsorg. 
Samtidigt har kommunen ett serviceansvar till sina medborgare. 

När det gäller att bedöma möjligheterna att ordna olika former av samhällsservice handlar det oftast 
om kommunalekonomiska överväganden. I vilken grad ett beslut i ett förhandsbeskeds- eller 
bygglovsärende kommer att påverka kommunens ekonomi beror på i vilken utsträckning 
bebyggelsen ställer krav på ökad kommunal service.  
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Kommunen kan inte erbjuda lika god tillgång och kvalité på service, infrastruktur och 
kommunikationer överallt i kommunen, eftersom det bland annat inte är ekonomisk genomförbart. 
Det medför bland annat att nytillkomna bostäder i vissa områden riskerar att uppleva undermålig 
tillgång till detta. Kommunen kan bli ålagda att åtgärda det om behovet är tillräckligt starkt, vilket 
inte minst nästan alltid är förenat med stora kostnader. Växer ett område kan behovet öka vilket 
alltså är förenat med en större kommunalekonomisk risk. Det föreligger sålunda starka incitament 
för kommunen att styra bebyggelseutvecklingen, och kommunen har möjligheten att välja de 
lämpligaste platserna att bebygga. 

Kommunen har i enlighet med 3 kap. 1-6 §§ PBL en översiktsplan som samspelar med nationella 
strategier och är framtagen i samråd med länsstyrelsen, regionala organ och grannkommuner. I 
kommunens översiktsplan kommer den övergripande strategin för kommunens 
bebyggelseutveckling till uttryck. Översiktsplanen täcker hela kommunen och talar om hur 
kommunen avses att utvecklas. 

En översiktsplan är inte bindande vid prövningen av frågor om förhandsbesked och bygglov, men 
ska bland annat ge vägledning för beslut om hur markområden ska användas (3 kap. 2 och 3 §§ 
PBL) och har ändå en stor betydelse för bedömningen av vilka allmänna intressen som i ett enskilt 
ärende bör beaktas och vilken vikt dessa bör ges. Mark- och miljööverdomstolen har i sin 
rättstillämpning, med hänsyn till att det är en kommunal angelägenhet att detaljplanelägga 
användningen av mark och att det är kommunen som har att avgöra hur bebyggelsemiljön ska 
utformas, fäst stor relevans vid de intresseavvägningar som kommer till uttryck i en översiktsplan 
(se bland annat Mark- och miljööverdomstolens dom P 4799-12). 

Kungsbacka kommuns översiktsplaner, ÖP06, antagen av kommunfullmäktige 2006-04-27 och 
aktualitetsförklarad 2018-10-23 (som gällde när aktuell ansökan inkom till förvaltningen), samt 
Vårt framtida Kungsbacka, antagen 2022-01-26, konstaterar att kommunen generellt är utsatt för ett 
hårt tryck med önskemål om att bygga nya enbostadshus (se även Mark- och miljööverdomstolens 
dom 2014-02-07 P 4421-13). Efterfrågan beror på en kombination av en attraktiv miljö och 
kommunens läge i Göteborgsregionen. Detta förhållande ställer mycket stora krav på kommunen att 
hantera transportfrågor med miljöhänsyn och att skapa en tillfredsställande samhällsservice, såsom 
vatten och avlopp, vägar, skolor med mera. 

Utanför kommunens större tätorterna är infrastrukturen, kommunikationerna och tillgången till 
service ofta bristande. Den befintliga bebyggelsen är i dessa områden dessutom ofta spridd vilket 
gör det svårare att etablera olika servicefunktioner och erbjuda kollektivtrafik. Från ett socialt, 
ekologiskt och kommunalekonomiskt perspektiv är det följaktligen i regel fördelaktigt att samla den 
huvudsakliga bebyggelseutvecklingen i anslutning till de större tätorterna. På så sätt stärks 
möjligheten att samnyttja lokaler, ytor och trafikstråk mer effektivt än om den nya bebyggelsen 
sprids ut. Översiktsplanerna redovisar följaktligen att den huvudsakliga bebyggelseutvecklingen ska 
ske i kommunens tätorter. 

Med hänsyn till mängden befintlig bebyggelse samt pågående och framtida utbyggnad av tätorterna, 
föreligger det ett starkt behov av att utreda och samordna flera frågor vid etablering av ny 
bebyggelse inom dessa områden. 
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Hänsyn behöver bland annat tas till behovet av framtida förändringar och kompletteringar samt 
tätortens utveckling som helhet. Det behöver till exempel finnas tillgång till 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 regleras 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. 

Översiktsplanerna redovisar följaktligen en restriktiv hållning till ansökningar om förhandsbesked 
och bygglov som avser att tillskapa nya byggrätter inom tätorterna 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 samt ändrad användning av en befintlig 
byggnad. Den planerade åtgärdens påverkan på den befintliga bebyggelsemiljön har en central 
betydelse vid bedömningen av om åtgärden behöver prövas genom detaljplan. För att trygga 
väsentliga drag i den yttre miljön eller för att uppnå en lämplig anknytning mellan en ny åtgärd och 
den befintliga bebyggelsen är fall där det kan behövas reglering genom detaljplan. Andra 
förhållanden av betydelse för bedömningen kan t.ex. vara annan inverkan på omgivningen än på 
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den befintliga bebyggelsemiljön eller om åtgärden medför något ytterligare behov av samordning 
(prop. 2017/18:167 s. 21-22). 

Med inverkan på omgivningen avses både den inverkan på miljön och den inverkan på 
omgivningen i övrigt som uppstår på grund av bebyggelsen. Som exempel på sådan inverkan kan 
nämnas om bebyggelsen ska uppföras på mark som ur miljösynpunkt är värdefull samt om den 
planerade användningen ger upphov till buller eller genererar mycket trafik (prop. 2017/18:167 s. 
21-22). 

Med 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 (prop. 2017/18:167 s. 21). 

När det kommer till områden där stor efterfrågan på mark för bebyggande råder (4 kap. 2 § 3 PBL) 
kan enstaka tillkommande bostäders lämplighet behöva utredas i en detaljplaneprocess eftersom 
marken i dessa områden behöver utnyttjas på ett rationellt och ändamålsenligt sätt. Bebyggelsens 
lämplighet och utformning kan behöva bedömas i ett sammanhang samtidigt som sakägare och 
övriga intressenters intresse av tidig information och medverkan måste tillgodoses. Man bör i dessa 
lägen inte föregripa den samlade bedömning som måste ske i form av detaljplan genom att ta 
ställning i det ena enskilda ärendet efter det andra (prop. 1985/86:1 s. 555). 

En allmän utgångspunkt är att det är en kommunal angelägenhet att planlägga användningen av 
mark och vatten enligt 1 kap. 2 § PBL. När det gäller kravet på att byggnation ska föregås av 
detaljplaneläggning enligt 4 kap. 2 § PBL har kommunens uppfattning i fråga om behovet stor 
genomslagskraft (se till exempel Mark- och miljööverdomstolens dom den 22 juli 2015 i mål nr P 
1228-15).  

Bedömning 

Trots ovan anförts 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.  

Även om bebyggelsetrycket generellt är högt i området görs bedömningen att söktrycket för att 
etablera verksamheter är relativt lågt, varvid risken för prejudicerande effekter vid ett positivt beslut 
därmed bedöms vara lågt.  

Vidare ligger den aktuella byggnaden i anslutning till Annebergs tätort. Befintlig infrastruktur samt 
tillgång till kommunikationer och samhällsservice bedöms vara god i området samtidigt som 
fastigheten ligger inom kommunens verksamhetsområde för VA. Omständigheterna bedöms 
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därmed vara goda för att etablera den aktuella verksamheten i området. Enligt översiktsplanerna 
förespråkas dessutom denna typ av verksamhet i tätorterna.  

Det finns i dagsläget inte några planer på att exploatera det aktuella området. Samtidigt utgörs 
området runtomkring av bostäder, fotbollsplan samt en hel del obebyggd mark. Att den aktuella 
verksamheten kommer att påverka användningen av den oexploaterade marken mer än vad den 
befintliga bebyggelsen gör bedöms vara liten. Etableringen av den enskilda verksamheten bedöms 
följaktligen inte påverkar kommunens strategiska planering negativt eller motverka 
översiktsplanens intentioner. Byggnationen bedöms heller inte påverka några värdefulla 
naturvärden. 

Med hänsyn till de uppgifter som sökande har redovisat gällande verksamhetens omfattning, 
påverkan på trafik osv görs vidare bedömningen att etableringen av den enskilda verksamheten inte 
innebär att någon form av samordning krävs samtidigt som verksamheten bedöms få liten eller 
ingen inverkan alls på befintlig markanvändning, boende etc. runtomkring den aktuella fastigheten.  

Förvaltningen gör sammanfattningsvis bedömningen att frågan kan prövas inom ramarna för ett 
förhandsbesked, samt att kommunens övergripliga planering, översiktsplaner eller detaljplanekravet 
inte utgör hinder för byggnation. 

I övrigt gör förvaltningen bedömningen att byggnaden är lämpligt utformad och placerad med 
hänsyn till de krav som redovisas i 9 kap 31 § PBL. Bygglov ska följaktligen beviljas.  

Avlopp 

Byggnaden ansluter till kommunalt VA. 

Kommunicering 

Begäran om yttrande har skickats till förvaltningen Teknik gällande avfallshantering. Teknik anger i 
remissvar krav gällande placering av sopkärl (se beslutsunderlag). 

Kommunicering med räddningstjänsten har ägt rum. Räddningstjänsten anger i mejlkonversation att 
de inte har något att erinra i detta skede. Vidare granskning sker i det tekniska skedet, innan 
starbesked. 

Förvaltningen för Teknik skriver i epost att kommunalt VA går att lösa för den tillkommande 
bostaden.  

Remiss har skickats till Trafikverket. Trafikverket skriver i remissvar att de inte har något att erinra 
mot beviljat bygglov. 

Berörda grannar har getts möjligheten att inkomma med synpunkter. Inga synpunkter har inkommit. 

Sammanfattning av ärendet 
Även om bebyggelsetrycket generellt är högt i området görs bedömningen att söktrycket för att 
etablera verksamheter är relativt lågt, varvid risken för prejudicerande effekter vid ett positivt beslut 
därmed bedöms vara lågt.  

Vidare ligger den aktuella byggnaden i anslutning till Annebergs tätort. Befintlig infrastruktur samt 
tillgång till kommunikationer och samhällsservice bedöms vara god i området samtidigt som 
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fastigheten ligger inom kommunens verksamhetsområde för VA. Omständigheterna bedöms 
därmed vara goda för att etablera den aktuella verksamheten i området. Enligt översiktsplanerna 
förespråkas dessutom denna typ av verksamhet i tätorterna.  

Det finns i dagsläget inte några planer på att exploatera det aktuella området. Samtidigt utgörs 
området runtomkring av bostäder, fotbollsplan samt en hel del obebyggd mark. Att den aktuella 
verksamheten kommer att påverka användningen av den oexploaterade marken mer än vad den 
befintliga bebyggelsen gör bedöms vara liten. Etableringen av den enskilda verksamheten bedöms 
följaktligen inte påverkar kommunens strategiska planering negativt eller motverka 
översiktsplanens intentioner. Byggnationen bedöms heller inte påverka några värdefulla 
naturvärden. 

Med hänsyn till de uppgifter som sökande har redovisat gällande verksamhetens omfattning, 
påverkan på trafik osv görs vidare bedömningen att etableringen av den enskilda verksamheten inte 
innebär att någon form av samordning krävs samtidigt som verksamheten bedöms få liten eller 
ingen inverkan alls på befintlig markanvändning, boende etc. runtomkring den aktuella fastigheten.  

Förvaltningen gör sammanfattningsvis bedömningen att frågan kan prövas inom ramarna för ett 
förhandsbesked, samt att kommunens övergripliga planering, översiktsplaner eller detaljplanekravet 
inte utgör hinder för byggnation. 

I övrigt gör förvaltningen bedömningen att byggnaden är lämpligt utformad och placerad med 
hänsyn till de krav som redovisas i 9 kap 31 § PBL. Bygglov ska följaktligen beviljas.  

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-02-21 

Ansökan, 2021-08-24 

Parkeringsutredning, 2021-09-30 

Verksamhetsbeskrivning, 2021-09-30 

Fasad- och sektionsritningar, 2021-10-19 

Planritning vindsplan, 2021-10-19 

Ytskiktsplaner, 2021-10-19 

Situationsplan, 2021-10-19 

Planritning bottenplan, 2021-12-07 

Tillgänglighetsintyg, 2021-12-07 

Remissvar Trafikverket, 2022-01-03 

Mejlkonversation Räddningstjänsten, 2021-01-11 

Mejlkonversation Teknik ang. VA, 2021-01-17 

Remissvar Teknik ang. avfall, 2022-01-24 
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Beskrivning av ärendet 
Ansökan om bygglov inkommen 2021-08-24, reviderad 2021-12-07, avser ändrad användning av 
stall till daglig verksamhet samt tillbyggnad inom fastigheten Älvsåkers-kyrkortorp 1:29. 
Fastigheten har en areal av ca 6726 kvm och är belägen utanför detaljplanerat område. 

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

Beslutet skickas till 
Sökande (A-post) 

Post- och Inrikes tidningar 
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§ 119 

BUERA 7:52/7:7 - Strandskyddsdispens för annan 
åtgärd - förrättning 
Dnr BN 2021-002526 

Beslut - Förslag till beslut i byggnadsnämnden 
Byggnadsnämnden beviljar inte strandskyddsdispens för föreslagen åtgärd 

Avgiften för beslutet är 7200 kronor. 

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

Beslutsmotivering 
Förvaltningen bedömer att det inte finns skäl att bevilja dispens från strandskyddet. Marken som 
planeras att tas i anspråk omfattar ett område som behövs för att ge allmänheten möjlighet till fri 
passage och för att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet mellan strandlinjen och 
byggnaden, enligt miljöbalken 7 kap. 18 f § (MB, SFS 1998:808). 

Förvaltningen bedömer även att det inte föreligger särskilda skäl för att medge dispens från 
strandskyddsbestämmelserna, eftersom ingen av punkterna i MB 7 kap. 18 c § är uppfyllda. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-02-11 

Ansökan, 2021-08-30. 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan registrerades 2021-08-30 och gäller strandskyddsdispens för att göra del av strandskyddad 
mark del av bostadsfastighet. 

Den föreslagna placeringen är belägen inom 300 meter från havet och därmed inom utökat 
strandskyddat område. 

Bedömning 
Förvaltningen kan inledningsvis konstatera att Buera 7:7 ingår inom detaljplan på mark som 
benämns naturområde (rutat / grön färg) och inte har någon byggrätt, det vill säga när man gjort 
planen har man bestämt att marken inte ska tas i anspråk för bebyggelse. Användningen används för 
att säkerställa att området bevaras som grönområde. 

Redan på denna grund föranleder föreslagen åtgärd som olämplig. 

Gällande strandskyddet så utgörs Buera 7:7 av en blandning av ren naturmark med växtlighet av 
lövträd och jordbruksmark. 

Förvaltningen bedömer att det inte finns skäl att bevilja dispens från strandskyddet. Marken som 
planeras att tas i anspråk omfattar ett område som behövs för att ge allmänheten möjlighet till fri 
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passage och för att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet mellan strandlinjen och 
byggnaden. 

Förvaltningen bedömer att föreslagen åtgärd omfattas av förbuden inom strandskyddat område. Att 
reglera fastighetsgränsen bedöms utöka den privata hemfridszonen och på så sätt hindra 
allmänheten där den annars hade haft möjlighet att färdas fritt. 

För att dispens ska kunna ges krävs det alltså att något av de särskilda skäl som räknas upp i 
miljöbalken föreligger. 

Mark som har tagits i anspråk utgörs ofta av etablerad hemfridszon eller beslutad tomtplats runt 
bostadshus. Om hemfridszonen eller tomtplatsen kommer att utvidgas mer än marginellt på grund 
av en planerad fastighetsreglering så ska inte dispens medges. Från det som finns inom fastigheten 
idag skulle föreslagen åtgärd göra att hemfridszonen kommer att utvidgas mer än marginellt på 
fastigheten.  

Gällande det andra särskilda skälet till dispens så ska den avskiljande effekten bero på att 
människor har exploaterat mark. Naturliga fenomen, till exempel branter, höjdformationer, sänkor 
eller otillgänglig mark, omfattas inte av dispensgrunden. Avskiljande exploateringar är sådant som 
tydligt hindrar allmänheten att röra sig från den aktuella platsen till stranden. Exempel är större 
vägar eller järnvägar, inhägnade industriområden eller sammanhängande bebyggelse i flera 
riktningar mellan den aktuella platsen och vattnet. Något som inte är aktuellt i förevarande fall. 

Mot denna bakgrund och då det område som avses med dispensansökan inte kan anses ingå i en 
redan befintlig hemfridszon bedömer förvaltningen att det inte är ianspråktaget på ett sätt som gör 
att det saknar betydelse för strandskyddets syften. Inte heller i övrigt har det framkommit något 
särskilt skäl enligt miljöbalken att bevilja den sökta dispensen. Ansökan om strandskyddsdispens 
ska därför avslås. 

Kommunicering 
Förvaltningen har den 25 januari 2022 sänt ut en preliminär tjänsteskrivelse om avstyrkan till 
sökande.  

Sökande bemöter i sin svarsskrivelse, inkommen 9 februari 2022, den bedömning som 
förvaltningen har gjort och samtidigt framhäver varför lokaliseringen är lämplig, se bilaga. 

Förvaltningens bemötande 

Det är förståeligt att sökande nu vill utöka sin bostadsfastighet. Mot bakgrund av vad som ovan 
angetts får emellertid detta enskilda intresse anses ha begränsad tyngd. 

Att utvidga en tomtplats genom fastighetsbildning får anses innebära att den tillförda marken blir 
möjlig att ta i anspråk för åtminstone enklare markanläggningar eller hävd som tomt på sådant sätt 
att det avhåller allmänhetens tillträde. Ett utvidgande kan därmed stå i strid med strandskyddets 
bestämmelser och syften. Detta gäller oavsett aktuell fastighetsägares avsikter eller intentioner 
eftersom den förändrade situation som fastighetsbildningen skapar gäller oavsett ett sådant 
förhållande, vilket också lätt kan komma att förändras till exempel vid ägarbyte. 
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Det förhållandet att ett område är sällsynt besökt, eller att dess natur- eller terrängförutsättningar 
gör det mindre attraktivt för en allmänhet, utgör inte skäl till avsteg från strandskyddets förbud.  

Att området är förhållandevis begränsat och ligger nära en befintlig tomtplats kan inte i detta fall 
anses tillräckligt för att området ska anses ianspråktaget på sådant sätt som avses i miljöbalken. 

Inkommen svarsskrivelse föranleder inget annat ställningstagande i ärendet och förvaltningen 
vidhåller sin avstyrkan om att åtgärden på platsen inte bedöms uppfylla någon av grunderna för att 
medge dispens enligt punkt 1 eller 2. 

Övrigt 

Att placera en bygglovsbefriad komplementbyggnad (så kallad attefallsbyggnad) inom detaljplan 
som är utpekad som allmän platsmark är inte förenligt med detaljplanen. 

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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§ 120 

HANHALS 5:3 - Strandskyddsdispens för anläggande 
av VA-installation/anläggning 
Dnr BN 2021-004332 

Beslut - Förslag till beslut i byggnadsnämnden 
Byggnadsnämnden beviljar strandskyddsdispens för schaktningsarbeten i samband med 
ledningsdragning för VA.  

Området för åtgärderna redovisas på bifogade kartor. Förvaltningen bedömer att åtgärden 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). 

Upplysningar 
Kommunen är enligt lag (19 kap. 3 a § miljöbalken) skyldig att skicka beslutet om dispens från 
strandskyddet till länsstyrelsen för granskning. Länsstyrelsen ska inom tre veckor från den dag 
myndigheten tog emot kommunens beslut ge besked om det finns anledning till att överpröva 
beslutet. Innan du vidtar några åtgärder uppmanas du invänta detta besked. Om länsstyrelsen anser 
att det finns prövningsskäl uppmanas du även invänta utgången av denna prövning eftersom 
länsstyrelsen kan upphäva byggnadsnämndens beslut. 

Åtgärden kan kräva bygglov eller marklov. Arbete i vatten kan också kräva anmälan till 
länsstyrelsen, alternativt tillstånd för vattenverksamhet. Kontakta därför länsstyrelsen om du ska 
utföra åtgärder i vattenområden. 

För att utföra ett planerat arbete som beviljats strandskyddsdispens ska man ha mark- och 
vattenägarens tillstånd. Prövningen av strandskyddsdispens görs endast mot allmänna intressen i 
strandskyddsbestämmelserna. Sökanden och/eller fastighetsägaren uppmanas att själv informera 
grannar och andra som kan beröras av åtgärden. 

Beslutsmotivering 
Förvaltningen anser att åtgärden omfattas av strandskydd. 
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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. Åtgärden innebär 
att befintlig ledning byts ut. 

 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. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-02-18 

Ansökan 2021-11-15 

Remissvar från länsstyrelsen 2022-02-14 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan registrerades 2021-11-15 och gäller ansökan om strandskyddsdispens för dragning av VA-
ledning. Åtgärden innebär att en befintlig tryckavloppsledning byts ut. Ledningen går under Rolfsån 
och styrborrning sker från östra till västra sidan, samt mindre schaktning av lanserings- och 
mottagningsgrop. Länsstyrelsen har i remissyttrande 2022-02-14 bedömt att åtgärden inte får någon 
betydande påverkan på natura 2000-området Rolfsån och att naturvårdsenheten därför anser att 
något natura 2000-tillstånd inte krävs under förutsättning att korsning av ån sker via styrborrning så 
som anges i ansökan.  

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

Beslutet skickas till 
Sökanden, länsstyrelsen (delgivningskvitto), Bygg- och miljöförvaltningen, Miljö & 
Hälsoskyddsavdelningen (internpost), kommunstyrelsen (internpost), Trafikverket. 
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§ 121 

HJÄLMARED 23:2 - Strandskyddsdispens för 
komplementbyggnad och stödmur 
Dnr BN 2020-001497 

Beslut - Förslag till beslut i byggnadsnämnden 
Byggnadsnämnden beviljar dispens från strandskyddet för nybyggnad av komplementbyggnad och 
stödmur. 

Som tomt 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:  

• entreprenörer eller andra som utför åtgärderna ska informeras om villkor som är förenade 
med dispensen och övriga försiktighetsmått som krävs inom strandskyddat område.  

Upplysningar 
Kommunen är enligt lag (19 kap. 3 a § miljöbalken) skyldig att skicka beslutet om dispens från 
strandskyddet till länsstyrelsen för granskning. Länsstyrelsen ska inom tre veckor från den dag 
myndigheten tog emot kommunens beslut ge besked om det finns anledning till att överpröva 
beslutet. Innan du vidtar några åtgärder uppmanas du invänta detta besked. Om länsstyrelsen anser 
att det finns prövningsskäl uppmanas du även invänta utgången av denna prövning eftersom 
länsstyrelsen kan upphäva byggnadsnämndens beslut. 

Åtgärden kan kräva bygglov eller marklov. Arbete i vatten kan också kräva anmälan till 
länsstyrelsen, alternativt tillstånd för vattenverksamhet. Kontakta därför länsstyrelsen om du ska 
utföra åtgärder i vattenområden. 
För att utföra ett planerat arbete som beviljats strandskyddsdispens ska man ha mark- och 
vattenägarens tillstånd. Prövningen av strandskyddsdispens görs endast mot allmänna intressen i 
strandskyddsbestämmelserna. Sökanden och/eller fastighetsägaren uppmanas att själv informera 
grannar och andra som kan beröras av åtgärden. 

Beslutsmotivering 
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  
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1. nya byggnader uppföras,  

2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar 
utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle 
ha fått färdas fritt,  

3. grävningsarbeten eller andra 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 ett av skälen som sökande 
angett; platsen är redan ianspråktagen.  

Fastigheten som är på 1079 kvm är sedan tidigare bebyggd med ett enbostadshus och har varit 
ianspråktagen som tomt i vart fall sedan 1970-talet. Hela fastigheten sköts som trädgård och 
avgränsas i norr av häck, i öster av staket och häck, i söder av Älvsåkersvägen och i väster av 
tillfartsväg till grannfastigheten Hjälmared 2:23.Området som är föremål för ansökan är redan 
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ianspråktaget på ett sådant sätt att det inte förekommer tillträde för allmänheten, som därför inte 
heller hindras av uppförandet av en komplementbyggnad.  

Det förekommer inte heller ett djur- eller växtliv inom tomtplatsen som kan knytas till 
strandskyddets syften. 

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 i väster, likaså en 
60 m meter bred obebyggd remsa ned till Lillån med access genom en grusväg direkt söder om 
tomtplatsavgränsningen och Älvsåkersvägen. 

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. 

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan gäller dispens från strandskyddet för en komplementbyggnad och en stödmur. Fastigheten 
som är på 1079 kvm är sedan tidigare bebyggd med ett enbostadshus och har varit ianspråktagen 
som tomt i vart fall sedan 1970-talet. Den nya komplementbyggnaden har en byggnadsarea om 50 
kvm.  

Den föreslagna placeringen är belägen inom 100 m strandskydd för Lillån i söder samt ett tillflöde 
till densamma i väster som rinner upp i Lilla Kulltjärnen.  

Fastigheten är redan ianspråktagen på ett sådant sätt att det inte förekommer tillträde för 
allmänheten, som därför inte heller hindras av uppförandet av en komplementbyggnad samt 
stödmur. Det finns passage mellan tomtplatsavgränsningen och strandlinjen till vattendragen i både 
väster och i söder. 

Avgränsning av tomtplatsen görs i detta beslut och omfattar hela fastigheten enligt avgränsning i 
bilaga. 

Bygglov gavs för åtgärden 2021-06-22. Byggnadsarbetena har påbörjats utan att dispens från 
strandskyddet har meddelats. 

Beslutsunderlag 
• Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-02-01 

• Tomtplatsavgränsning, 2022-02-01 

• Situationsplan från bygglovsärende BN 2020-001030, beslutstämplad 2021-06-22 

• Fasadritningar från bygglovsärende BN 2020-001030, beslutstämplade 2021-06-22 

• Sektionsritning komplementbyggnad från bygglovsärende BN 2020-001030, beslutstämplad 
2021-06-22 
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• Sektionsritning mur från bygglovsärende BN 2020-001030, beslutstämplad 2021-06-22 

• Planritning, från bygglovsärende BN 2020-001030, beslutstämplad 2021-06-22 

• Ansökan sidan 2, inkommen 2020-06-15 

• Ansökan sidan 1, inkommen 2020-05-20 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan registrerades 2020-05-20 och gäller dispens från strandskyddet för en 
komplementbyggnad och en stödmur på en fastighet bebyggd med ett enbostadshus. Den nya 
komplementbyggnaden har en byggnadsarea om 50 kvm. Fastighetens storlek är 1079 kvm. 

Den föreslagna placeringen är belägen inom 100 m strandskydd för Lillån i söder samt ett tillflöde 
till densamma i väster som rinner upp i Lilla Kulltjärnen.  

Bygglov gavs för åtgärden 2021-06-22. Byggnadsarbetena har påbörjats utan att dispens från 
strandskyddet har meddelats. 

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

Beslutet skickas till 
Sökanden  

Länsstyrelsen i Hallands län (delgivningskvitto)  

Bygg- och miljöförvaltningen, Miljö & Hälsoskyddsavdelningen (internpost)  

Kommunstyrelsen (internpost) 
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§ 122 

HÅFORS 1:7 - Strandskyddsdispens för nybyggnad av 
maskinhall. 
Dnr BN 2021-004505 

Beslut -Förslag till beslut i byggnadsnämnden 
Byggnadsnämnden beviljar strandskyddsdispens för nybyggnad av maskinhall. 

Som tomt för nybyggnad av maskinhall får tas i anspråk den mark som redovisas på bifogad 
situationsplan med tomtplatsavgränsning.  

Detta beslut upphör att gälla om den åtgärd som dispens avser inte har påbörjats inom två år eller 
inte har avslutats inom fem år från dagen då beslutet vann laga kraft (7 kap. 18 h § miljöbalken). 

Upplysningar 
Maskinhallen är redan uppförd och söks för i efterhand. 

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. 

Beslutsmotivering 
Aktuella bestämmelser 
Strandskyddet, som i grunden är en förbudslagstiftning, syftar till att långsiktigt trygga 
förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor för 
djur- och växtlivet på land och i vatten, 7 kap. 13 § miljöbalken.  

Strandskyddet gäller vid havet, insjöar och vattendrag och omfattar land- och vattenområden intill 
100 m från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd, 7 kap. 14 § miljöbalken. Strandskyddet kan 
dock vara upphävt eller utvidgat till maximalt 300 m från strandlinjen, 7 kap. 14 och 18 §§ 
miljöbalken.  
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Inom ett strandskyddsområde får inte (1) nya byggnader uppföras, (2) byggnader eller byggnaders 
användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller 
allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt, (3) 
grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, anläggningar eller 
anordningar som avses i 1 och 2, eller (4) åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för 
djur- eller växtarter, 7 kap. 15 § miljöbalken.  

Om det finns särskilda skäl och om dispens är förenlig med strandskyddets syften kan 
strandskyddsdispens medges, 7 kap. 18 c-d och 26 §§ miljöbalken. I 7 kap. 18 f och18 h §§ 
miljöbalken finns bestämmelser om fri passage för allmänheten, tomtplatsavgränsning och 
tidsbegränsning av dispensen. Beslut om strandskyddsdispens får enligt 16 kap. 2 § miljöbalken 
förenas med villkor. 

Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om dispens från strandskyddet får man enligt 7 kap. 
18 c § miljöbalken endast beakta om det område som dispensen avser 

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

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

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

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

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

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

Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om dispens från strandskyddet inom ett område för 
landsbygdsutveckling i strandnära lägen får man också beakta om ett strandnära läge för en 
byggnad, verksamhet, anläggning eller åtgärd bidrar till utvecklingen av landsbygden. Om 
prövningen gäller en dispens för att uppföra enstaka en- eller tvåbostadshus med tillhörande 
komplementbyggnader och andra åtgärder får man i stället beakta om huset eller husen avses att 
uppföras i anslutning till ett befintligt bostadshus (7 kap. 18 d § miljöbalken). 

Motivering 
Förvaltningen bedömer att det föreligger särskilda skäl för att medge dispens från 
strandskyddsbestämmelserna enligt MB 7 kap. 18 c §, eftersom platsen redan är ianspråktagen som 
yta för verksamhet med parkering och viktig för allmänheten ska kunna besöka Idala Gårdsbutik. 
Den aktuella byggnaden utgör komplement till befintlig verksamhet. 

Sökanden har som särskilt skäl angett: 

1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften,  
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2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från 
området närmast strandlinjen,’ 

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

Den nu aktuella byggnaden utgör, enligt sökanden, komplement till befintlig verksamhet på grund 
av att inhysning av maskiner i befintlig lada har en olämplig påverkan på den intilliggande ladans 
verksamhet som utgörs av bageri, gårdsbutik och café. 

Den föreslagna åtgärden bedöms inte utvidga den befintliga hemfridszonen på ett betydande sätt, 
eller medföra någon ytterligare avhållande effekt eller betydande påverkan på djur- och växtliv för 
det aktuella vattendraget. 

Åtgärden bedöms ligga inom den befintliga hemfridszonen, tomten förblir tydligt avgränsad i  
förhållande till omgivande markområden och den befintliga hemfridszonen riskerar inte att  
utvidgas på ett betydande sätt. 

Förvaltningen bedömer även att syftet med strandskyddet inte motverkas eftersom djur- och 
växtlivet inte påverkas på ett oacceptabelt sätt och allmänhetens tillgång till strandområden inte 
försämras. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-02-16 

Tomtplatsavgränsning, upprättad 2022-02-17 

Remissvar från Miljö- och Hälsoskydd 2022-02-08 

Ansökan 2021-12-26 

Bilaga 1 - Tomtplatsavgränsning  

Beskrivning av ärendet 
Ansökan registrerades 2021-12-05.  

Ansökan gäller strandskyddsdispens i efterhand för nybyggnad av maskinhall med en byggnadsarea 
om 64,8 m2 för förvaring av traktor och mindre maskiner. Något behov av grävning eller utfyllnad 
föreligger inte. 

Den föreslagna placeringen är belägen inom 100 meter från vattendrag inom strandskyddat område. 

Ansökan, 2021-12-05.  

Sökanden erhöll strandskyddsdispens, beslut 2021-01-28 BN § 24, för utökning av en intilliggande 
parkeringsplats i januari 2021 för fastighetens bageri- och caféverksamhet. 

Kommunicering 
Förvaltningen har 2022-01-26 skickat ansökan om strandskyddsdispens på remiss till Miljö- och 
Hälsoskydd. 
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I remissvaret från Miljö- och Hälsoskydd daterat 2022-02-08 anges bland annat att Miljö & 
Hälsoskydd bedömer att de angivna särskilda skälen är godtagbara för en dispens.  

Miljö & Hälsoskydd har inget att erinra mot att dispens ges. 

Den aktuella byggnaden kommer inte att avhålla allmänheten från ett område där den annars skulle 
ha fått färdas fritt. Miljö & Hälsoskydd vill dock poängtera att det är en brist att dispens inte sökts 
innan åtgärd. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Heinrich Kaufmann (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag, med den redaktionella ändringen att 
den aktuella byggnaden ska benämnas som en maskinhall. 

Beslutsgång 
Ordförande Thure Sandén (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, förvaltningens förslag 
med Heinrich Kaufmanns (C) yrkande om redaktionell ändring.  

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

Beslutet skickas till 
Sökanden, länsstyrelsen (delgivningskvitto), Bygg- och miljöförvaltningen, Miljö & 
Hälsoskyddsavdelningen (internpost), kommunstyrelsen (internpost) 
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§ 123 

KRÅKEKÄRR 1:8 - Strandskyddsdispens för 
trädfällning 
Dnr BN 2021-003273 

Beslut - Förslag till beslut i byggnadsnämnden 
Byggnadsnämnden beviljar dispens för att fälla träd nummer 2, 4, 5, 8, 12 och 13, enligt flygfoto 
redovisat på sida 2 i yttrande från arborist (2022-02-15). Träd nummer 2, 4, 5, 8 och 13 får inte 
fällas under perioden april – juni. För träd nummer 1, 3, 6, 7, 9, 10 och 11 avslås ansökan.  

Kostnaden för beslutet är 10 800 kronor. Kostnaden är uträknad efter Taxa för Byggnadsnämndens 
verksamhet, beslutad i Kommunfullmäktige 2020-09-08 § 97. 

Detta beslut upphör att gälla om den åtgärd som dispens avser inte har påbörjats inom två år eller 
inte har avslutats inom fem år från dagen då beslutet vann laga kraft (7 kap. 18 h § miljöbalken). 

Upplysningar 
De avverkade träden läggs med fördel längre in i skogspartiet/området för att på så vis skapa 
gynnsamma boendemiljöer för djur- och växtarter.  

Kommunen är enligt 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. 

Beslutsmotivering 
Lagstiftning 

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.  

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

Inom ett strandskyddsområde får inte (1) nya byggnader uppföras, (2) byggnader eller byggnaders 
användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller 
allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt, (3) 
grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, anläggningar eller 
anordningar som avses i 1 och 2, eller (4) åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för 
djur- eller växtarter, 7 kap. 15 § miljöbalken.  

Om det finns särskilda skäl och om dispens är förenlig med strandskyddets syften kan 
strandskyddsdispens medges, 7 kap. 18 c-d och 26 §§ miljöbalken. I 7 kap. 18 f och 18 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.  

Vid bedömningen av om det finns särskilda skäl för dispens ska det göras en avvägning mellan de 
enskilda intresse av att ta området i anspråk och de allmänna intressen som bestämmelserna om 
strandskydd syftar till att skydda. Av förarbetena till bestämmelsen framgår att en noggrann 
bedömning ska göras i förhållande till strandskyddets syften. Stor restriktivitet bör gälla i områden 
som är tillgängliga för allmänheten och i områden som år särskilts värdefulla för växt- och djurlivet, 
t.ex. grunda mjukbottnar, landhöjningsområden och strandängar, och i tättbebyggda områden (se 
prop. 2008/09:119 s. 105). 

Bedömning 

I Strandskydd, skrift från Naturvårdsverket och Boverket (2010, ISBN 978-91-620-0167-4), 
konstateras att fällning av mer än ett fåtal träd inom strandskyddat område i regel kräver dispens. 
Den aktuella ansökan avser fällning av 13 träd. Träden som avses fällas ligger inom 300 m från 
havet, inom strandskyddat område, längst med en mindre lokalgata i utkanten av ett skogsområde 
som är ca 3,5 ha. Skogsområdet är ett lövskogsområde, som enligt kommunens 
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naturvärdesinventering (2019) erhållit riskklass 4 (visst naturvärde). Skogsområdet ligger i Onsala 
tätort, är omgivet av tätbebyggd villabebyggelse samt är tillgängligt för allmänheten. I de nord- och 
mellanöstra delarna av Onsalahalvön, som det aktuella skogsområden är beläget inom, finns få 
naturområden. Bedömningen görs att förhållandena är sådana att stor restriktivitet bör gälla vid 
prövningen av dispens i området. 

Träden som avses fällas utgörs till största del av större björkar, men även enstaka asp, ek, sälj och 
gran förekommer. Sökande anger i ansökan att det föreligger en risk att träden faller på vägen och 
vägtrafikanter eftersom de är i så dåligt skick. De behöver alltså tas ner som en säkerhetsåtgärd. 
Sökande har lämnat in ett yttrande som anger att samtliga träd behöver fällas omgående. Yttrandet 
anges komma från en markentreprenad. Det framgår dock inte vem som har skrivit det.  

Frågan i målet gäller om dispens kan medges med hänsyn till att det är ett allmänt intresse som inte 
kan tillgodoses utanför det strandskyddade området, att fälla träden. Bedömningen görs att det är 
uppenbart att övriga särskilda skäl inte är tillämpbara.  

Den aktuella vägen som träden står längst matar ett flertal bostäder i området samt leder ner till en 
badplats tillgänglig för allmänheten. Det bedöms vara både uppenbart oproportionerligt i 
förhållande till de värden strandskyddet avser att skydda samtidigt som det inte heller bedöms vara 
genomförbart att flytta vägdragningen utanför det strandskyddade området. Det bedöms sålunda 
vara uppenbart att åtgärden inte går att genomföra utanför det strandskyddade området. 

Vidare görs bedömningen att det är ett allmänt intresse att upprätthålla säkerheten kring vägar och 
bostadsbebyggelse.   

Frågan i målet utgörs sålunda av om träden utgör en säkerhetsrisk samt om intresset av att fälla dem 
är såpass starkt att det överväger de intressen som strandskyddet avser att skydda. 

Efter inspektion av träden gör förvaltningen bedömningen att det inte är uppenbart att alla träden är 
i så dåligt skick att de behöver fällas omgående. Förvaltningen menar att det i värsta fall handlar om 
enstaka träd som är i så dåligt skick att de omgående behöver fällas. Förvaltningen finner 
följaktligen inte inlämnat yttrandet tillräckligt tillförlitligt. Förvaltningen har sålunda krävt in ett 
yttrande från en certifierad arborist.  

Av inlämnat yttrande från certifierad arborist redovisas ingående undersökningar av varje enskilt 
träd. Dokumentet redovisar vidare vilka träd som av olika anledningar rekommenderas avverkas 
inom angivna tidsperioder samt vilka som det inte bedöms föreligga ett behov av att fälla. 

Vidare har det i kommunicering med kommunens ekologer framkommit att det kan förekomma 
häckande fåglar i träden under vissa perioder på året. 

Med hänsyn till vad som redogjorts för ovan gör förvaltningen sammanfattningsvis bedömningen 
att fällning av träden är dispenspliktigt. Vidare görs bedömningen att skäl för att medge dispens 
bedöms föreligga för de träd som är i sämre skick och som utgör en säkerhetsrisk eftersom punkt 5 i 
7 kap. 18 c § miljöbalken bedöms uppfyllas. 

Det innebär sålunda följande. Enligt flygfoto redovisat på sida 2 i yttrande från arborist (2022-02-
15) medges dispens för att fälla träd nummer 12 omgående. Även om det riskerar att påverka 
häckande fåglar att fälla träd nummer 12 bedöms intresset för att vidhålla säkerhet på vägen väga 
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tyngre. Vidare medges även dispens för att fälla träd nummer 2, 4, 5, 8 och 13, dock får träden inte 
fällas under häckningsperioden (mars - augusti) eftersom träden inte bedöms vara i så dåligt skick 
att de behöver fällas omgående. 

Vidare så bedöms det behöva göras en klättrande besiktning på träd nummer 3 för att avgöra om 
trädet behöver fällas. Utifrån inlämnat underlag avslås ansökan att fälla trädet då det inte bedöms 
utgöra en uppenbar akut säkerhetsrisk, varvid något särskilt skäl för dispens inte uppfylls. 

När det kommer till träd 7 bedöms det gå att eliminera säkerhetsrisken som trädet medför genom att 
beskära det. Dispens för att fälla träd nummer 7 avslås sålunda eftersom något särskilt skäl för 
dispens inte uppfylls. 

För övriga träd, nummer 1, 6, 9, 10 och 11, avslås ansökan om dispens eftersom de inte bedöms 
utgörs någon betydande säkerhetsrisk och därmed inte uppfyller något särskilt skäl för att medge 
dispens. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt flygfoto redovisat på sida 2 i yttrande från arborist (2022-02-15) medges dispens för att fälla 
träd nummer 12 omgående. Även om det riskerar att påverka häckande fåglar att fälla träd nummer 
12 bedöms intresset för att vidhålla säkerhet på vägen väga tyngre. Vidare medges även dispens för 
att fälla träd nummer 2, 4, 5, 8 och 13, dock får träden inte fällas under häckningsperioden (april - 
augusti) eftersom träden inte bedöms vara i så dåligt skick att de behöver fällas omgående. 

Vidare så bedöms det behöva göras en klättrande besiktning på träd nummer 3 för att avgöra om 
trädet behöver fällas. Utifrån inlämnat underlag avslås ansökan att fälla trädet då det inte bedöms 
utgöra en uppenbar akut säkerhetsrisk, varvid något särskilt skäl för dispens inte uppfylls. 

När det kommer till träd 7 bedöms det gå att eliminera säkerhetsrisken som trädet medför genom att 
beskära det. Dispens för att fälla träd nummer 7 avslås sålunda eftersom något särskilt skäl för 
dispens inte uppfylls. 

För övriga träd, nummer 1, 6, 9, 10 och 11, avslås ansökan om dispens eftersom de inte bedöms 
utgörs någon betydande säkerhetsrisk och därmed inte uppfyller något särskilt skäl för att medge 
dispens. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-02-20 

Ansökan, 2021-10-23 

Flygfoto, 2021-11-03 

Yttrande från markentreprenad, 2021-12-10 

Yttrande Miljö och hälsa, 2022-01-26 

Yttrande certifierad arborist, 2022-02-15 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan registrerades 2021-10-23. Ansökan gäller strandskyddsdispens för trädfällning inom 
fastigheten Kråkekärr 1:8.  
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Kommunicering 
Förvaltningen har skickat ansökan om strandskyddsdispens på remiss till Miljö och hälsa. Se 
beslutsunderlag för Miljö- och hälsas yttrande. 

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

Beslutet skickas till 
Sökanden 

Länsstyrelsen (delgivningskvitto) 

Bygg- och miljöförvaltningen, Miljö & Hälsoskyddsavdelningen (internpost) 

Kommunstyrelsen (internpost) 
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§ 124 

ÖLMEVALLA-BOLG 2:7 - Strandskyddsdispens för 
tillbyggnad av verksamhetshall 
Dnr BN 2022-000125 

Beslut - Förslag till beslut i byggnadsnämnden 
Byggnadsnämnden beviljar strandskyddsdispens för tillbyggnad av verksamhetshall. 

Avgiften för beslutet är 10 800 kronor. Avgiften är uträknad efter Taxa för Byggnadsnämndens 
verksamhet, beslutad i Kommunfullmäktige 2020-09-08 § 97. 

Som tomt för tillbyggnad av verksamhetshall får tas i anspråk den mark som redovisas på bifogad 
situationsplan.  

Villkor: 

• Hänsyn ska tas till växt- och djurlivet i största möjliga mån.  

• Entreprenörer eller andra som utför åtgärderna ska informeras om villkor som är förenade med 
dispensen och övriga försiktighetsmått som krävs.   

 
Detta beslut upphör att gälla om den åtgärd som dispens avser inte har påbörjats inom två år eller 
inte har avslutats inom fem år från dagen då beslutet vann laga kraft (7 kap. 18 h § miljöbalken). 

Upplysningar 
Kommunen är enligt lag (19 kap. 3 a § miljöbalken) skyldig att skicka beslutet om dispens från 
strandskyddet till länsstyrelsen för granskning. Länsstyrelsen ska inom tre veckor från den dag 
myndigheten tog emot kommunens beslut ge besked om det finns anledning till att överpröva 
beslutet. Innan du vidtar några åtgärder uppmanas du invänta detta besked. Om länsstyrelsen anser 
att det finns prövningsskäl uppmanas du även invänta utgången av denna prövning eftersom 
länsstyrelsen kan upphäva byggnadsnämndens beslut. 

Åtgärden kan kräva bygglov eller marklov. Arbete i vatten kan också kräva anmälan till 
länsstyrelsen, alternativt tillstånd för vattenverksamhet. Kontakta därför länsstyrelsen om du ska 
utföra åtgärder i vattenområden. 

För att utföra ett planerat arbete som beviljats strandskyddsdispens ska man ha mark- och 
vattenägarens tillstånd. Prövningen av strandskyddsdispens görs endast mot allmänna intressen i 
strandskyddsbestämmelserna. Sökanden och/eller fastighetsägaren uppmanas att själv informera 
grannar och andra som kan beröras av åtgärden. 

Beslutsmotivering 
Aktuella bestämmelser 
Strandskyddet, som i grunden är en förbudslagstiftning, syftar till att långsiktigt trygga 
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förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor för 
djur- och växtlivet på land och i vatten, 7 kap. 13 § miljöbalken.  

Strandskyddet gäller vid havet, insjöar och vattendrag och omfattar land- och vattenområden intill 
100 m från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd, 7 kap. 14 § miljöbalken. Strandskyddet kan 
dock vara upphävt eller utvidgat till maximalt 300 m från strandlinjen, 7 kap. 14 och 18 §§ 
miljöbalken.  

Inom ett strandskyddsområde får inte (1) nya byggnader uppföras, (2) byggnader eller byggnaders 
användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller 
allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt, (3) 
grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, anläggningar eller 
anordningar som avses i 1 och 2, eller (4) åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för 
djur- eller växtarter, 7 kap. 15 § miljöbalken.  

Om det finns särskilda skäl och om dispens är förenlig med strandskyddets syften kan 
strandskyddsdispens medges, 7 kap. 18 c-d och 26 §§ miljöbalken. I 7 kap. 18 f och18 h §§ 
miljöbalken finns bestämmelser om fri passage för allmänheten, tomtplatsavgränsning och 
tidsbegränsning av dispensen. Beslut om strandskyddsdispens får enligt 16 kap. 2 § miljöbalken 
förenas med villkor. 

Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om dispens från strandskyddet får man enligt 7 kap. 
18 c § miljöbalken endast beakta om det område som dispensen avser 

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

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

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

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

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

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

Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om dispens från strandskyddet inom ett område för 
landsbygdsutveckling i strandnära lägen får man också beakta om ett strandnära läge för en 
byggnad, verksamhet, anläggning eller åtgärd bidrar till utvecklingen av landsbygden. Om 
prövningen gäller en dispens för att uppföra enstaka en- eller tvåbostadshus med tillhörande 
komplementbyggnader och andra åtgärder får man i stället beakta om huset eller husen avses att 
uppföras i anslutning till ett befintligt bostadshus (7 kap. 18 d § miljöbalken). 
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Motivering 
Förvaltningen bedömer att det föreligger särskilda skäl för att medge dispens från 
strandskyddsbestämmelserna enligt MB 7 kap. 18 c §, eftersom platsen redan är ianspråktagen som 
privat tomtmark för lantbruksverksamhetstomt. 

Sökanden har som särskilt skäl angett:  

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

Punkt 4, behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras 
utanför området, 

Den föreslagna placeringen av ny lagerbyggnad placeras bredvid befintlig byggnad och platsen kan 
därmed anses vara ianspråktagen i form av lantbruksverksamhetstomt. 

Den planerade byggnaden är inte större än befintlig lagerbyggnad invid vilken den är tänkt att 
uppföras. Befintligt gårdskomplex med olika byggnader ligger mellan den planerade byggnaden och 
vattnet som alstrar strandskyddet vilket är att den nya byggnaden inte upptar yta närmare det 
strandskyddade vattnet än de befintliga byggnaderna. 

Den planerade byggnaden bedöms inte försvåra eller verka avhållande för allmänheten att ta sig till 
vattnet mer än vad befintliga byggnader gör idag. Byggnaden kommer inte ha några fönster åt något 
annat håll än mot befintliga byggnader vilket gör att det inte bedöms ha någon avhållande effekt på 
allmänheten. 

Förvaltningen bedömer att åtgärden bedöms ligga inom den befintliga hemfridszonen, tomten 
förblir tydligt avgränsad i förhållande till omgivande markområden och den befintliga 
hemfridszonen riskerar inte att utvidgas på ett betydande sätt.   

Förvaltningen bedömer även att syftet med strandskyddet inte motverkas eftersom djur- och 
växtlivet inte påverkas på ett oacceptabelt sätt och allmänhetens tillgång till strandområden inte 
försämras. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-01-26 

Tomtplatsavgränsning, upprättad 2022-01-26 

Handlingar från bygglovsärende BN2021-003114 

Ansökan 2021-11-03 

Bilaga 1 – Tomtplatsavgränsning  

Beskrivning av ärendet 
Ansökan registrerades 2021-11-03.  

Ansökan gäller Strandskyddsdispens för tillbyggnad av verksamhetshall med en byggnadsarea om 
358 m2.  
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Den föreslagna placeringen är belägen inom 100 meter från vattendrag och därmed inom 
strandskyddat område. Planerad tillbyggnad kommer ligga ca 63 meter från vattendraget och 
tillbyggnaden placeras bredvid befintlig byggnad. 

Kommunicering 
Förvaltningen har 2022-01-14 skickat ansökan om strandskyddsdispens på remiss till Miljö- och 
Hälsoskydd. 

I remissvaret från Miljö- och Hälsoskydd daterat 2022-01-20 anges bland annat att den föreslagna 
placeringen av ny lagerbyggnad placeras bredvid befintlig byggnad och platsen kan därmed anses 
vara ianspråktagen i form av lantbruksverksamhetstomt. 

Den planerade byggnaden bedöms inte försvåra eller verka avhållande för allmänheten att ta sig till 
vattnet mer än vad befintliga byggnader gör idag. Byggnaden kommer inte ha några fönster åt något 
annat håll än mot befintliga byggnader vilket gör att det inte bedöms ha någon avhållande effekt på 
allmänheten. 

Miljö & Hälsoskydd har inget att erinra mot att dispens ges.   

Förvaltningen har 2022-02-01 skickat ansökan om strandskydd på remiss till kommunekologen. 

I remissvaret från kommunekologen daterat 2022-02-21 bedöms att vattenområdet omfattas av 
strandskyddsbestämmelserna eftersom vattenspegeln uppgår till över 1 ha. Området hyser inga 
andra registrerade naturvärden inom området som hindrar uppförande av verksamhetshall. 

Kommunekologen lämnar upplysning till sökanden: Vid kontroll mot flygfoto verkar det 
förekomma ett dike längs kanten på befintliga byggnader inom området för tänkt verksamhetshall. 
Diket kan omfattas av det generella biotopskyddet enligt 7 kap. 11 § och om det påverkas behövs 
det sökas dispens från det generella biotopskyddet. Dispens prövas av Länsstyrelsen i Hallands län.  

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

Beslutet skickas till 
Sökanden 

Länsstyrelsen (delgivningskvitto) 

Bygg- och miljöförvaltningen, Miljö & Hälsoskyddsavdelningen (internpost) 

Kommunstyrelsen (internpost) 
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§§ 125-127 

Ärenden om tillsyn 
Ärende mellan §§ 125-127 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) 




