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§ 128 

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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§ 129 

Information från förvaltningen 
Det finns ingen anmäld information vid arbetsutskottets sammanträde den 24 mars 2022. 
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§ 130 

Ny taxa för plan- och byggverksamheten 
Dnr BN 2022-000816 

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 se över taxadokumentet och då främst föreslagna taxabestämmelser för att skapa ökad 
konformitet med andra taxor för plan- och byggverksamheter samt för att justera vissa belopp så de 
bättre ska överensstämma med faktisk nedlagd tid i vissa specifika ärenden.   

Sammanfattning av ärende 
Bygg- och miljöförvaltningen framlägger förslag till Byggnadsnämnden att till Kungsbacka 
kommunfullmäktige föreslå en ny taxa för plan- och bygglovsverksamheten i Kungsbacka kommun 
samt att upphäva nuvarande taxa inom området. Bygg- och miljöförvaltningen har sett över nu 
gällande taxa i syfte att förenkla dess tillämpning. Syftet med taxan är vidare att kommunen ska 
kunna få täckning för sina kostnader i de delar av verksamheten som taxan omfattar. Förutom en ny 
grafisk layout som syftar till att skapa enhetlighet bland kommunens samtliga taxadokument 
framgår i förslag till ny taxa att samtliga avgifter tillhörande ärenden som rör byggverksamheten har 
bearbetats för att bättre avspegla den faktiska tidsåtgång som krävs. Till följd av detta har 
genomsnittliga handläggningstider justerats och antal timmar för administrativa åtgärder i ärenden 
avseende bygglov och förhandsbesked minskats då dessa handläggningsmoment bedöms vara av 
enklare slag och ta mindre tid i anspråk. Föreslagen justering av handläggningstider utgör även en 
följd av det effektiviseringsarbete som har vidtagits av förvaltningen i vissa handläggningsmoment. 
I förslag till ny taxa har antalet kategorier av åtgärder inom lov- och förhandsbeskedsärenden blivit 
något fler och timtaxan föreslås justeras till 1 250 kronor. 

Föreslagen taxa kommer sammantaget att göra det lättare för kommunens medborgare att utläsa vad 
deras ansökan kommer att kosta. Minskad administrativt arbete på förvaltningen medför en positiv 
påverkan på ärenden utifrån ett sökandeperspektiv och att det blir ett korrekt utfall av den debitering 
som görs. Föreslagen justering av genomsnittlig tid utgör en anpassning till en tidsdebitering som är 
mer realistisk vilket även underlättar för tjänstepersoner att använda taxan. Föreslagen taxa kommer 
i likhet med nu aktuell taxa att vara självbärande av samtliga kostnader. I några enstaka ärendetyper 
till exempel avseende hissanordningar har avgiften sänkts. I ärenden avseende planverksamheten 
har avgifterna föreslagits vara oförändrade i föreslagen ny taxa.   

Nedan följer en sammanställning av de viktigaste ändringar som föreslås:  
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 Anpassning till nytt grafiskt utförande som är förenligt med kommunens riktlinjer för 
styrdokument 

 Nya taxebestämmelser efter en översyn och kvalitetssäkring av desamma 

 Redaktionella ändringar och förtydliganden av texter och rubriker   

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

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

 Uppdatering av milliprisbasbelopp (mpbb) från 2019 till 2021 års värde 

 Ny självkostnadsberäkning för handläggningskostnad per timme  

Beskrivning av ärendet 
Bygg- och miljöförvaltningen har sett över nu gällande plan- och bygglovstaxan i syfte att förenkla 
dess användning. Förvaltningen bedömer att det föreligger ett behov av att upprätta en ny taxa för 
kommunens plan- och byggverksamhet. Underlaget tar utgångspunkt i samma beräkningar som nu 
gällande taxa för plan- och byggverksamheten och beräkningsmodellen bygger även fortsatt på 
schabloner av dels olika åtgärder, dels olika handläggningsmoment som i kombination med 
varandra leder till slutlig avgiftsdebitering. Föreslagen ny taxa kommer även i likhet med nu aktuell 
taxa att vara neutral och självbärande av samtliga kostnader.  

I arbetet med framtagande av förslag till ny taxa har bygg- och miljöförvaltningen fördjupat sig i de 
olika verksamheternas tidsredovisning för att justera tidigare schabloner och genomsnittskostnader. 
Syftet med föreslagen nya taxa är att kommunen ska kunna få täckning för sina kostnader i de delar 
av verksamheten som taxan får omfatta. Förutom en ändrad layout som syftar till att skapa ökad 
tydlighet samt enhetlighet bland kommunens samtliga taxor framgår i förslaget att vissa poster har 
bearbetats för att olika åtgärder bättre ska spegla den faktiska tidsåtgång som krävs vid 
ärendehantering. Som en följd av detta har samtliga genomsnittliga handläggningstider justerats och 
antal timmar för åtgärder av administrativ natur i ärenden avseende lov och förhandsbesked har 
minskats då dessa moment bedöms vara av enklare slag och därmed tar mindre tid i anspråk. 
Föreslagen justering avspeglar effekten av det automatiserings- och effektiviseringsarbete som 
bygg- och miljöförvaltningen har vidtagit under vissa handläggningsmoment. I förslag till ny taxa 
har vidare antalet kategorier av åtgärder inom lov- och förhandsbeskedsärenden blivit fler. I några 
enstaka ärendetyper, till exempel avseende hissanordningar, har avgiften sänkts. Avgifter avseende 
planverksamheten har inte ändrats och förblir därmed oförändrade. Timtaxan i föreslagen ny taxa 
föreslås uppgå till 1 250 kronor. 

Föreslagen taxa kommer att göra det lättare för kommunmedborgare att utläsa vad deras ansökan 
kommer att kosta. Minskad administrativt arbete på förvaltningen medför en positiv påverkan på 
ärenden utifrån ett sökandeperspektiv och att det blir ett korrekt utfall av den debitering som görs.  

Sammantaget innebär förslaget till den nya taxan en anpassning till ny nya riktlinjer, redaktionella 
ändringar samt ett grafiskt utförande som är enhetlig med kommunens övriga styrdokument i form 
av taxor.  
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En sammanställning över samtliga ändringar i taxatabellerna följer nedan: 

 Redaktionella ändringar och förtydliganden av texter och rubriker   

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

o Justering av tid för start av ärende   

 Tidigare 2 h justerats till 1h  

 Tidigare 1 h justeras till 0,5h  

 Tidigare 0,5 h ligger kvar oförändrade  

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

o I tabell A2 minskas tiden för de ärendetyper som tidigare haft 3 h till 2 h, vilket innebär att 
samtliga ärendetyper omfattar 2 h handläggningstid för expediering och kungörelse  

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

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

 Tillägg av 3 nya ärendetyper i tabell A14  

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

o A14.8 Ytterligare startbesked, utöver det första per styck för nybyggnad eller tillbyggnad över 
>1001 (BTA+OPA)  

o A14.9 Beslut om ny kontrollansvarig  

 Uppdatering av milliprisbasbelopp (mpbb) från år 2019 till år 2021 i tabell A22-A23  

 Tillägg av 4 nya ärendetyper i tabell A2, A2.41-A2.44  

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

 A2.41 planenligt  

 A2.42 liten avvikelse  

 A2.43 utanför planlagt område  

o Tidsbegränsade lov, A2.44  

 Tillägg av två nya ärendetyper i tabell A3  

o Inglasning av balkong flerbostadshus A3.4  

o Ytterligare en inglasning av balkong på samma fastighet i ansökningar som omfattar 
inglasningar av flera balkonger A3.5  

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

o Startbesked justerat från 1 h till 0,5 h  

o Slutbesked justerat från 1,5 h till 1 h 
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Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-03-18 

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

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

Bygg- och miljöförvaltningen i Kungsbacka kommun 

Förslag till beslut på sammanträdet  
Thure Sandén (M) yrkar att ärendet återremitteras till bygg- och miljöförvaltningen för fortsatt 
beredning och komplettering av beslutsunderlaget. Arbetsutskottet ger bygg- och miljöförvaltningen 
i uppdrag att se över taxadokumentet och då främst taxabestämmelserna. Detta i syfte att skapa 
ökad konformitet med andra taxor för plan- och byggverksamheter samt för att justera vissa belopp 
så de bättre ska överensstämma med faktisk nedlagd tid i vissa specifika ärenden.   

Beslutsgång  
Ordförande Thure Sandén (M) konstaterar att det finns två förslag till beslut, förvaltningens förslag 
och eget 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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§ 131 

Byggnadsnämndens deltagande i aktivitet: Nämndens 
måldag inför nämndbudget 2023 den 30 maj 2022 
Dnr BN 2022-000620 

Beslut - Förslag till beslut i byggnadsnämnden 
Byggnadsnämnden beslutar att förtroendevalda ledamöter och ersättare i byggnadsnämnden får 
delta i aktivitet: Nämndens måldag inför nämndbudget 2023 den 30 maj 2022.  

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har bjudit in förtroendevalda och ersättare i byggnadsnämnden att delta i aktivitet: 
Nämndens måldag inför nämndbudget 2023 den 30 maj 2022. 

Enligt avsnitt 5.1 punkt 10 i Riktlinjer och regler för förmåner till förtroendevalda, antagna av 
kommunfullmäktige 2018-12-13, § 260, framgår att beslut krävs av nämnden för deltagande av 
förtroendevalda ledamöter och ersättare med dagarvode vid aktivitet där huvudsyftet är uppföljning, 
planering och analys, (internt, t.ex. budgethantering, omvärldsdag). Detta beslut behövs som 
underlag för arvodesutbetalningen. Aktuell aktivitet är arvodeberättigad. 

Ordföranden, vice ordföranden och ordinarie AU-ledamöter som deltar i den aktiviteten har inte rätt 
till dagarvode, eftersom det ingår i deras deltidsarvodet som betalas ut månadsvis, enligt avsnitt 4.2 
punkt 10 i Riktlinjer och regler för förmåner till förtroendevalda, antagna av kommunfullmäktige 
2018-12-13, § 260.  

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-03-03 

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 
Förvaltningen för Service-Lönecenter 
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§ 132 

Samråd av detaljplan för stadsutveckling inom 
kvarteret Gjutaren och Liljan i Kungsbacka 
Dnr BN 2020-00024 

Beslut - Förslag till beslut i byggnadsnämnden 
Byggnadsnämnden godkänner samrådshandlingen. 

Med beaktande av den undersökning som vidtagits i ärendet godkänner byggnadsnämnden 
samhällsbyggnadskontorets bedömning om att nu föreslagen detaljplan inte medför någon 
miljöpåverkan som kan anses vara betydande. 

Byggnadsnämnden uppdrar åt samhällsbyggnadskontoret att genomföra samråd för detaljplan för 
stadsutveckling inom kvarteret Gjutaren och Liljan i Kungsbacka. 

Sammanfattning av ärendet 
Planområdet ligger centralt i Kungsbacka med närhet till innerstaden, Kungsmässan och stationen. 
Idag utgörs området av glest bebyggda verksamhetslokaler och småindustrier, en förskola, ett 
mindre grönområde samt en återvinningsstation. Området gränsar i öster till Varlavägen, i söder till 
Borgmästaregatan, Tingbergsvallen och Varlaskolan med tillhörande sporthall. I väster och i norr 
angränsar området till bostadsbebyggelse. 

Genom att omvandla området till blandad stadsbebyggelse innehållandes flera funktioner kommer 
staden få ett bättra sammanhang som stämmer väl överens med kommunens visioner i detta centrala 
läge. Planförslaget innebär även stärkta kopplingar till angränsande områden med förbättrade 
möjligheter för gång och cykel samt tydligare stråk till målpunkter som exempelvis Kungsmässan 
och det väl använda idrottsområdet söder om Borgmästaregatan.  

Planområdet föreslås att kompletteras med cirka 300 bostäder, utbildningslokaler, 
centrumverksamheter, rekreationsområden samt förbättrade möjligheter för parkering. Bebyggelsen 
föreslås uppföras något högre mot Varlavägen, upp till sex våningar, för att sedan trappas ned mot 
befintlig småhusbebyggelse i väster där bebyggelse i upp till tre våningar tillåts.  

Planområdet omfattas av två detaljplaner; K25 (antagen 1950) och T11 (antagen 1973) som reglerar 
markanvändningen i området till industri-, park-, bostads- och trafikändamål. Genomförandetiderna 
för detaljplanerna har löpt ut.  

Kontoret har för aktuell detaljplan gjort en undersökning av miljöpåverkan enligt Plan- och 
bygglagen 4 kap. 34 § och Miljöbalken 6 kap. 11 §. Vid undersökningen konstaterades att ett 
genomförande av planen inte innebär betydande miljöpåverkan, varför en miljöbedömning med 
särskild miljökonsekvensbeskrivning inte har gjorts. 
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Bakgrund 
Byggnadsnämndens arbetsutskott gav 2020-11-26 §428 samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att 
upprätta detaljplan för stadsutveckling inom kvarteret Gjutaren och Liljan i Kungsbacka. 

Kommunstyrelsen godkände 2020-11-24 §260 upprättad projektbeställning tillhörande detaljplan 
för blandad stadsbebyggelse inom kvarteret Gjutaren och Liljan, i Kungsbacka, daterad 2020-10-12. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-03-11 

Planförslag med plankarta, planbeskrivning och illustrationskarta, upprättade 2022-03-11 

Undersökning av betydande miljöpåverkan, 2022-03-11 

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

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

Beslutet skickas till 
Fastighetsägarna (inom planområdet) 

Tekniska förvaltningen 

Serviceförvaltningen 

Samhällsbyggnadskontoret, planavdelningen 
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§ 133 

SLÄPS-KULLEN 1:166 - Förhandsbesked för 
nybyggnad av två enbostadshus 
Dnr BN 2021-000205 

Beslut 
Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar negativt förhandsbesked för två enbostadshus på 
fastigheten Släps-Kullen 1:166. 

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 § och 31 b, plan- och bygglagen, (2010:900) PBL samt 
motivering nedan.  

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan avser nylokalisering av två enbostadshus inom fastigheten Släps-Kullen 1:166. Den 
sammantagna bedömningen av ärendet är att den föreslagna placeringen av två enbostadshus är 
olämplig med hänsyn till; 

• Byggnadernas placering strider mot gällande detaljplan, vad avser föreslagen placering och 
bedöms inte som en liten avvikelse. 

• Den tänkta infartsvägen till de två föreslagna fastigheterna, bedöms inte vara lämplig då den 
kommer sträcka sig tätt inpå huvudbyggnaden, garaget, på fastigheten Släps-Kullen 1:405 
vilket inte är förenligt med 8 kap. 9 § p 3 PBL, då det ska finnas en lämpligt belägen infart 
eller annan ingång till tomten samt anordningar som medger nödvändiga transporter och 
tillgodoser kravet på framkomlighet för utryckningsfordon såsom brandbil, ambulans och 
polis. Den bedöms inte heller förenlig enligt 2 kap. 9 § PBL. 

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

Överklagan ska innehålla vad för beslut som överklagas, varför det ska ändras och hur det ska 
ändras. Den som överklagar ska också uppge sina kontaktuppgifter i form av namn, postadress, 
telefonnummer och gärna e-postadress, samt underteckna överklagan. Om det finns handlingar som 
stöd för överklagan ska dessa bifogas.  
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Överklagandet får gärna skickas per e-post till info@kungsbacka.se. 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan som kom in 2021-01-18 innebär nylokalisering av två enbostadshus inom fastigheten 
Släps-Kullen 1:166. Fastigheten har en area om 1138 m2 i ett delområde och är idag bebyggd med 
ett enbostadshus samt en komplementbyggnad.  

Enligt ansökan avses en fastighetsreglering göras mot grannfastigheten Släps-Kullen 1:405 för att 
kunna uppnå en storlek om 1200 m2. Av inlämnat ritningsunderlag kan utläsas att ansökan avser en 
delning av befintlig fastighet till två lika stora delar och att det sedan avses uppföras en 
huvudbyggnad om 122,6 m2 på vardera fastigheten, respektive fastighet får en areal om 600 m2.  

Vidare kan utläsas att enbostadshuset som placeras på den västra tomten hamnar 4,5 meter från 
fastighetsgräns mot Släps-Kullen 1:316 och 6,0 meter från fastighetsgräns mot Släpskullen 2:344. 
Enbostadshuset på östra tomten hamnar 4,5 meter från tomtgräns mot Släpskullen 1:170 och 6,0 
meter från fastighetsgräns mot Släps-Kullen 2:344. Avståndet mellan de två nya husen blir 7,8 
meter. Den tilltänkta tillfartsvägen avses ske över östra delen av fastigheten Släps-Kullen 1:405.  

Fastigheten kommer anslutas till kommunalt VA.  

Fastigheten är belägen inom detaljplanerat område S79 Kullaviksområdet, laga kraft 1972-02-05. 
Vidare ligger fastigheten i utvecklingsområde Kullavik och omfattas av riksintresse för rörligt 
friluftsliv samt högexploaterad kust.  

Enligt detaljplanen framgår att området är avsett för bostadsändamål och där så av 
byggnadsnämnden prövas lämpligt för handel- och hantverksändamål. I detaljplanen finns 
bestämmelse om minsta tomtstorlek som innebär att fastigheter inte får ha mindre areal än 600 
kvadratmeter, prickad mark får inte bebyggas och endast en huvudbyggnad samt ett garage får 
uppföras. Enbostadshuset får endast bestå av en våning och högsta tillåtna byggnadshöjd för 
huvudbyggnaden är 3,5 meter och för uthus/garage får byggnadshöjden inte vara högre än 2,5 
meter. 

I detaljplanen regleras inte byggnaders avstånd till fastighetsgräns, enligt övergångsbestämmelserna 
till PBL är då 39 § byggnadsstadgan tillämplig. Av 39 § byggnadsstadgan framgår att minsta 
avstånd till fastighetsgräns ska vara minst 4,5 meter, om inte byggnaden sammanbyggs eller kan 
förväntas komma att sammanbyggas med byggnad på granntomt. 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.  

En ansökan om förhandsbesked med samma lokalisering som denna ansökan avslogs av 
Byggnadsnämnden 2020-09-23 BN/AU § 310, med motivering om att den föreslagna placeringen 
strider mot gällande detaljplan avseende huvudbyggnadernas placering mot tomtgräns. 

Lagstiftning 
Enligt plan- och bygglagen 9 kap. 30 § PBL (SFS 2010:900) ska förhandsbesked ges för en åtgärd 
inom ett område med detaljplan, om åtgärden stämmer med detaljplanen. Trots detta kan, enligt 

mailto:info@kungsbacka.se
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PBL 9 kap. 31 b §, förhandsbesked ges för en åtgärd som utgör en avvikelse från detaljplanen om 
avvikelsen är förenlig med detaljplanens syfte och avvikelsen är liten. 

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

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

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

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

Enligt 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. 

Förutsättningar 
Fastigheten är belägen inom detaljplanerat område S79 Kullaviksområdet, laga kraft 1972-02-05. 
Vidare ligger fastigheten i utvecklingsområde Kullavik och omfattas av riksintresse för rörligt 
friluftsliv samt högexploaterad kust. 

Enligt detaljplanen framgår att området är avsett för bostadsändamål och där så av 
byggnadsnämnden prövas lämpligt för handel- och hantverksändamål. I detaljplanen finns 
bestämmelse om minsta tomtstorlek som innebär att fastigheter inte får ha mindre areal än 600 
kvadratmeter, prickad mark får inte bebyggas och endast en huvudbyggnad samt ett garage får 
uppföras. Enbostadshuset får endast bestå av en våning och högsta tillåtna byggnadshöjd för 
huvudbyggnaden är 3,5 meter och för uthus/garage får byggnadshöjden inte vara högre än 2,5 
meter. 

I detaljplanen regleras inte byggnaders avstånd till fastighetsgräns, enligt övergångsbestämmelserna 
till PBL är då 39 § byggnadsstadgan tillämplig. Av 39 § byggnadsstadgan framgår att minsta 
avstånd till fastighetsgräns ska vara minst 4,5 meter, om inte byggnaden sammanbyggs eller kan 
förväntas komma att sammanbyggas med byggnad på granntomt. Nämnden får medge undantag 
från denna bestämmelse om det finns särskilda skäl, ett undantag måste ske utan att det påverkar 
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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. 

En ansökan om förhandsbesked med samma lokalisering som denna ansökan avslogs av 
Byggnadsnämnden 2020-09-23 BN/AU § 310, med motivering om att den föreslagna placeringen 
strider mot gällande detaljplan avseende huvudbyggnadernas placering mot tomtgräns. 

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). 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. 

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

Fastigheten Släps-kullen 1:166 är belägen inom detaljplan S79, lagakraftvunnen 1972-02-04. I 
detaljplanen finns bestämmelse om minsta tomtstorlek som innebär att fastigheter inte får ha mindre 
areal än 600 kvadratmeter, punkt prickad mark får inte bebyggas och endast en huvudbyggnad samt 
ett garage får uppföras. Enbostadshuset får endast uppföras med en våning och högsta tillåtna 
byggnadshöjd för huvudbyggnaden är 3,5 meter och högsta byggnadshöjd för uthus/garage är 2,5 
meter. 

Av inlämnat ritningsunderlag kan utläsas att ansökan avser en delning av befintlig fastighet till två 
lika stora tomter med en huvudbyggnad på vardera fastigheten. Respektive fastighet blir 600 m2. 

Vidare kan utläsas att husen som avses att byggas är 7,27 meter breda och 16,87 meter långa, samt 
med ett minsta avstånd till de två yttre fastighetsgränserna på 4,5 meter, den tilltänkta tillfartsvägen 
avses bli på den östra delen av fastigheten Släps-Kullen 1:405. I ansökan framför den sökande att 
Släps-Kullen 1:166 inte är helt jämnbred, utan något bredare mot grannfastigheten Släps-Kullen 
1:405. Den sökande framför vidare i ansökan att placeringen av de tänkta enbostadshusen är tänkt 
högre upp på respektive fastighet och att hänsyn har tagits mellan hus och fastighetsgräns mot 
grannar samt mot allmänning. Den avvikelse som uppstår blir mot den fastighetsgräns som kommer 
löpa mellan de nya fastigheterna och avståndet mellan de båda nya enbostadshusen kommer vara 
totalt 7,8 meter, 3,9 meter från fastighetsgräns. En avvikelse vad avser de nya enbostadshusens 
placering från fastighetsgräns på 0,6 meter. 

I detaljplanen regleras inte byggnaders avstånd till fastighetsgräns, enligt övergångsbestämmelserna 
till PBL är då 39 § byggnadsstadgan tillämplig. Av 39 § byggnadsstadgan framgår att minsta 
avstånd till fastighetsgräns ska vara minst 4,5 meter, om inte byggnaden sammanbyggs eller kan 
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förväntas komma att sammanbyggas med byggnad på granntomt. Undantag kan endast medges om 
det finns särskilda skäl. 

Vidare i ansökan framför sökande att den föreslagna placeringen av husen ger dem möjlighet att 
nyttja deras boende på bästa sätt, med hänsyn tagen till bland annat solläge och insyn. Det innebär 
samtidigt att de blivande grannarna inte får någon större insyn på sina fastigheter än vad de har idag 
samt att ljusinsläpp och nyttjandet av deras fastigheter inte påverkas. De tänkta enbostadshusen 
ligger tillräckligt högt upp på de blivande fastigheterna för att göra avvikelsen, vad avser placering 
till tomtgräns, så liten som möjligt. De föreslagna placeringarna av de nya enbostadshusen ligger, 
enligt sökande, i linje med övriga närliggande hus vilket ger ett fortsatt rent och estetiskt tilltalande 
intryck i området. De nya husen kommer smälta in och avviker inte från övrig områdesbyggnation 
på ett negativt sätt. 

Enligt plan- och bygglagen 8 kap. 9 § p 3, ska det på en obebyggd tomt som skall bebyggas, finnas 
en lämpligt belägen utfart eller annan ingång till tomten samt anordningar som medger nödvändiga 
transporter och tillgodoser kravet på framkomlighet för utryckningsfordon såsom brandbil, 
ambulans och polis. 

Enligt 2 kap. 9 § plan- och bygglagen ska det vid planläggning av mark och vattenområde samt 
lokalisering, placering och utformning enligt denna lag får inte ske så att den avsedda användningen 
kan medföra en sådan påverkan på grundvattnet eller omgivningen i övrigt som innebär fara för 
människors hälsa och säkerhet eller betydande olägenhet på annat sätt. 

Förvaltningen bedömer att den sökta åtgärden kommer innebära att den föreslagna placeringen av 
blivande byggnader strider mot gällande detaljplan vad avser byggnads placering mot angränsande 
fastighetsgräns och, den tänkta infartsvägen till de två föreslagna fastigheterna, bedöms inte vara 
lämplig då den kommer sträcka sig tätt inpå huvudbyggnaden, garaget, på fastigheten Släps-Kullen 
1:405, och skulle kunna innebära en sådan olägenhet som beskrivs enligt 2 kap 9 § PBL. 

Med hänvisning till ovan anförda gör förvaltningen bedömningen att förhandsbesked enligt 9 kap. 
30 § plan- och bygglagen, (2010:900) PBL, inte kan beviljas och ansökan skall därmed avslås. 

Frågan är därmed om avvikelserna kan godtas som liten och förenlig med planens syfte i enlighet 
med 9 kap. 31 b § PBL. Regeringsrätten har i flera avgöranden (RÅ 1990 ref. 53 II, RÅ 1990 ref. 
911 och II samt RÅ 1991 ref. 57) uttalat att frågan om en avvikelse från en plan är att anse som 
mindre bör bedömas inte endast utifrån absoluta mått och tal utan bör ses i förhållande till samtliga 
föreliggande omständigheter. Som exempel på mindre avvikelse nämns i förarbetena till 
motsvarande bestämmelse i den äldre plan- och bygglagen (prop. 1985/86:1 s. 714), placering av en 
byggnad någon meter in på s.k. punktprickad mark, överskridande av högsta tillåtna byggnadshöjd 
av byggnadstekniska eller andra skäl samt överskridande av tillåten byggnadsarea för att en bättre 
planlösning ska kunna uppnås. 

Förvaltningen konstaterar att föreslagen åtgärd strider mot gällande detaljplan avseende placering 
av huvudbyggnad, då den är närmare än 4,5 meter från tomtgräns, för de båda nya fastigheterna. 
Placeringen 3,9 meter till tomtgräns på respektive fastigheter, där planen medger ett minsta avstånd 
till angränsande fastighet på 4,5 meter. En avvikelse på 0,6 meter för varje tomt. Nämnden får 
medge undantag från huvudregeln om det är påkallat av särskilda skäl och kan ske utan men för 
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granne. Tolkningen av vad som utgör särskilda skäl ska enligt praxis ske restriktivt och det krävs i 
princip att det inte är möjligt att placera byggnaden på annan plats. Förvaltningen konstaterar att 
särskilda skäl inte föreligger i förevarande fall, då det skulle vara möjligt med en annan placering 
för det fall en mindre byggnad uppförs på vardera fastigheten istället eller alternativt att fastigheten 
Släps-Kullen 1:166 delas horisontellt istället för diagonalt och att det då kan vara möjligt att placera 
en mindre huvudbyggnad på vardera tomt, med långsidorna horisontellt på fastigheten. Den 
föreslagna placeringen enligt ovan, förutsätter att avståndet på 4,5 meter från omgivande fastigheter 
uppfylls för den eventuellt nya föreslagna placeringen vid en ändring i ansökan. 

Förvaltningen finner att den sökta åtgärden kommer att innebära att blivande byggnader strider mot 
gällande detaljplan, som inte kan ses som en liten avvikelse och inte heller kan anses förenlig med 
planens syfte. 

De begränsade möjligheterna till avvikelser syftar till att byggandet i väsentlig grad ska regleras 
genom omsorgsfullt beredda, lokalt förankrade och politiskt beslutade detaljplaner, från vilka 
endast mindre avvikelser kan tillåtas inom ramen för planernas syften. 

Med hänvisning till ovan anförda gör förvaltningen den sammantagna bedömningen att 
förhandsbesked enligt 9 kap. 30 § och 31 b, plan- och bygglagen, (2010:900) PBL, inte kan beviljas 
och ansökan skall därmed avslås. 

Kommunicering 
2022-02-18 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. 

2022-03-09 inkommer den sökande med yttrande, se bilaga. 

Sökande framför i sitt yttrande att de inte ser någon rimlighet i att förvaltningen tar upp tidigare 
avslagna ansökningar om förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus på fastigheten Släps-
Kullen 1:166. Den sökande framför att Byggnadsförvaltningen och Byggnadsnämnden behandlar 
varje ny ansökan enskilt och inte låter sin bedömning påverkas av en tidigare ansökan som inte har 
någon relevans till den nuvarande ansökan.  

Orsaken till att förvaltningen nämner tidigare ansökningar som är gjorda på fastigheten och i 
närområdet är för att det är en historik som följer med fastigheten. Att förvaltningen lyfter tidigare 
ansökningar som är gjorda i närområdet är för att skapa en bild av hur bebyggelsetrycket är i 
området.  

Vidare i sitt yttrande framför sökande att avståndet mellan de nya enbostadshusen i ansökan bör 
bedömas som en mindre avvikelse om 0,6 meter vardera när det gäller avstånd till den 
fastighetsgräns som kommer löpa mellan de båda enbostadshusen. Sökande hänvisar i sin skrivelse 
till Boverkets byggregler (2011:6) avsnitt 5:61 och framför vidare; att avsnitt 5:61 påvisar att 
avstånd understigande 8 meter mellan småhus är godtagbart förutsatt att kraven avseende lämpliga 
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brandsäkerhetsregler följs och har vidtagits i båda byggnadernas motstående ytterväggar. Kraven 
för skydd mot brandspridning mellan småhus framgår i tabellen.  

Enligt Boverket framgår att regler är ett samlingsbegrepp för bestämmelser i lagar, förordningar 
samt myndigheters föreskrifter och allmänna råd. Alla regler är inte bindande, allmänna råd är 
rekommendationer för hur man kan eller bör göra för att uppfylla de bindande regler som man 
måste uppfylla. Bindande regler är lagar, förordningar och föreskrifter. Vidare går att läsa att regler 
förhåller sig till varandra på ett förutbestämt sätt.  

Plan- och bygglagen är beslutad av riksdagen och utgör grunden i svensk lagstiftning vad avser 
byggande. Förordningar, dvs Plan och byggförordningen, PBF, är bestämmelser som regleras på 
förordningsnivå och vanligen är förordningar förtydligande och preciserande av det som är reglerat 
i lag. Föreskrifter, Boverkets Byggregler, är detaljerade regler. Det är Boverket som skriver 
föreskrifter. Ett allmänt råd anger hur någon kan eller bör göra för att uppfylla en bindande regel i 
lag, förordning eller föreskrift. Ett allmänt råd är en rekommendation där en metod eller lösning 
presenteras. Men om man väljer att inte göra på det sätt som anges i det allmänna rådet ska man 
kunna visa att de bindande reglerna ändå uppfylls. Ett allmänt råd får myndigheter skriva utan att ha 
ett bemyndigande så länge det allmänna rådet ryms inom myndighetens verksamhetsområde. Ett 
allmänt råd kan skrivas direkt till en lag, förordning eller föreskrift. 

Enligt BBR 5:61 framgår att byggnader ska utformas med tillfredsställande skydd mot 
brandspridning mellan byggnader. Av det allmänna rådet framgår att tillfredsställande skydd erhålls 
om byggnader uppförs med ett avstånd som överstiger 8,0 meter. Tillfredsställande skydd erhålls 
om brandspridning mellan byggnader begränsas med skydd som motsvarar det högsta kravet för 
brandceller eller brandväggar i respektive byggnad. Sammanbyggda byggnader med mer än två 
våningsplan bör avskiljas med brandvägg. Om det finns inglasad balkong bör avståndet beräknas 
från balkongplattans ytterkant. Övriga utstickande detaljer, t.ex. takutsprång och balkong, som 
sticker ut mer än 0,5 meter bör tas med i beräkningen av avstånd mellan byggnader. I avsnitt BBR 
5:611, med rubriken Småhus mm, framgår av det allmänna rådet att avståndet mellan småhus, 
mellan komplementbyggnader eller mellan komplementbyggnader och småhus kan vara mindre än 
8,0 meter om det uppförs enligt tabell 5:611. Detta gäller även för byggnader med högst två 
våningsplan och som endast innehåller verksamhetsklass 1 eller 3. Småhus med ett våningsplan 
samt vindsplan eller småhus med två våningsplan bör delas in i grupper om högst 800 m2 
sammanlagd byggnadsarea. I nämnda byggnadsarea inräknas inte arean av altaner, carportar och 
liknande. Varje grupp av småhus bör avskiljas med brandväggar i lägst klass REI 60-M eller med 
ett avstånd mellan grupperna på minst 8,0 meter.  

Sökande framför att den föreslagna placeringen av de två tilltänkta enbostadshusen innebär att 
avståndet om minst 4,5 meter till fastighetsgräns upprätthålls mot samtliga befintliga angränsande 
fastigheter. Avvikelsen om 60 centimeter per fastighet ligger mellan de två tilltänkta 
enbostadshusen och är en avvikelse som respektive uppförare, i egenskap av blivande grannar, 
accepterar och godkänner förutsatt att husen uppförs med korrekt brandteknisk konstruktion i de 
motstående ytterväggarna. Då brandklass och övrig brandteknisk konstruktion kommer att vidtas 
enligt ovan menar vi att avståndet mellan enbostadshusen bör ses som en mindre avvikelse eftersom 
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husens placering inte innebär en olägenhet eller fara för närliggande fastigheter samt att placeringen 
inte innebär ett hinder för eventuella räddningsfordons framkomlighet.  

I sitt yttrande hänvisar den sökande till prop. 1985/86:1, där man på s. 714 tar upp frågan om 
mindre avvikelse och vad som kan vara en godtagbar sådan. Man påtalar att ”smärre avsteg - … - 
bör enligt min mening kunna medges med stöd av femte stycket” och vidare ”Andra exempel kan 
vara … att överskridande av tillåten byggnadsarea är motiverat för att en bättre planlösning skall 
kunna uppnås” vilket är applicerbart i det här fallet med hänvisning till de förslagna 
enbostadshusens redan snävt tilltagna breddmått. De föreslagna enbostadshusen är särskilt 
framtagna för smala fastigheter och deras mått samtidigt som de tillåter ett funktionellt boende med 
en planlösning som uppfyller de tillgänglighetsregler som krävs i ett permanentboende. 

För det aktuella området gäller detaljplan S79 Kullaviksområdet, laga kraft 1972-02-05. I 
detaljplanen regleras inte byggnaders avstånd till fastighetsgräns och enligt 
övergångsbestämmelserna till PBL är det då 39§ byggnadsstadgan som skall tillämpas.  

”Av 39 § byggnadsstadgan framgår att minsta avstånd till fastighetsgräns ska vara minst 4,5 meter, 
om inte byggnaden sammanbyggs eller kan förväntas komma att sammanbyggas med byggnad på 
granntomt. 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”. 

Förvaltningen bedömer att då det i det aktuella fallet är en ansökan om förhandsbesked, inför en 
eventuell framtida fastighetsreglering inom ett detaljplanerat område, där man avser stycka av en 
befintlig fastighet i två nya fastigheter och på vardera ny fastighet uppföra ett enbostadshus i ett 
våningsplan. Bedömningen är att inom detaljplanerat område bör det i första hand eftersträvas att 
bebyggelsen uppförs enligt vad som regleras i detaljplanen och att mindre avvikelser kan medges 
vid bebyggelse. Att det i det aktuella fallet skulle beviljas förhandsbesked för två nya fastigheter 
med ”planerade” avvikelser, vad avser enbostadshusens placering närmare fastighetsgräns än 4,5 
meter enligt 39§ bedöms inte skäligt, då det i det aktuella fallet inte föreligger särskilda skäl till att 
bevilja en närmare placering än 4,5 meter från fastighetsgräns enligt 39§ byggnadsstadgan. 
Förvaltningen står fast vid den tidigare bedömningen att det skulle vara möjligt med en annan 
placering för det fall en mindre huvudbyggnad uppförs på vardera fastigheten istället, eller 
alternativt att fastigheten Släps-Kullen 1:166 delas horisontellt istället för diagonalt och att det då 
kan vara möjligt att placera en mindre huvudbyggnad på vardera tomt, med långsidorna horisontellt 
på fastigheten Släps-Kullen 1:166.   

Slutligen i sitt yttrande bemöter den sökande förvaltningens bedömning vad avser in- utfart till de 
blivande fastigheterna. Sökande hänvisar till servitutet 1384-03/205.A. som är uppritad av 
Lantmäteriet i samband med att Släps-Kullen 1:166 styckades av och fastigheten Släps-Kullen 
1:405 upprättades. Sökande framför att Släps-Kullen 1:166 ursprungligen hade en mindre infart 
med parkering intill Emil Strandbergs väg, i den övre delen av nuvarande fastighet Släps-Kullen 
1:405. På grund av carport och ett större antal fruktträd fanns det ingen möjlighet för 
räddningsfordon att köra ner till huset på Släps Kullen 1:166 utan räddningstjänst fick ställa sina 
fordon och gå ner. Den nu tänkta infarten tillåter samtliga typer av räddningsfordon att ta sig ända 
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fram till de nya fastigheterna på ett tryggt och säkert sätt. Infarten medför ingen påverkan på 
grundvattnet, innebär inte en olägenhet för boende i området och innebär inte en fara för någons 
hälsa eller säkerhet. Vidare framför den sökande att infarten till Släps Kullen 1:316 löper direkt 
intill garaget på Släps Kullen 1:165 och infarten till Släps Kullen 1:142 löper nära inpå 
enbostadshuset beläget på Släps Kullen 1:380. 

Förvaltningen bedömer med hänvisning till den sökandes ovannämnda yttrande att det aktuella 
servitutet till fastigheten Släps-Kullen 1:166 upprättades för en fastighet. I det aktuella fallet avses 
den ursprungliga servitutsvägen tjäna två fastigheter istället för en. Med hänvisning till att den 
aktuella servitutsvägen går mycket nära inpå bebyggelse fasad, på fastigheten Släps-Kullen 1:405 
och det framgår tydligt på historiska fotografier, att den aktuella servitutsvägen till Släps-Kullen 
1:166 inte kommit till stånd. Av historiska foton går att ses, att det under flera år tillbaka, av 
fastigheten Släps-Kullen 1:405, har det på den aktuella anslutningen från Emil Strandbergs väg varit 
uppställning parkering för husbil/husvagn och det går att se att det inte heller funnits någon anlagd 
väg enligt servitutet som leder upp till fastigheten Släps-Kullen 1:166. Förvaltningen vidhåller sin 
tidigare bedömning vad avser in- utfarten, med hänvisning till 8 kap. 9 § p 2-3 PBL samt 2 kap. 9 § 
PBL.  

Vad sökande framför i sitt yttrande föranleder således ingen annan bedömning i ärendet.  

Sammanfattning 
Den sammantagna bedömningen av ärendet är att den föreslagna placeringen av de två nya 
enbostadshusen är olämpligt med hänsyn till att byggnadernas placering på fastigheten. Den 
föreslagna placeringen av de två nya enbostadshusen innebär en avvikelse mot gällande detaljplan 
och kan inte ses som en liten avvikelse. Vidare bedöms den tänkta infarten till de nya fastigheterna 
inte vara lämplig, då den kommer sträcka sig tätt inpå huvudbyggnaden, garaget på fastigheten 
Släps-Kullen 1:405. Trafikflödet på den befintliga infartsvägen till fastigheten Släps-Kullen 1:166 
kommer öka med ett hushåll och med hänsyn till den omedelbara närheten invid husfasad till Släps-
Kullen 1:405 bedöms den inte vara förenligt med 8 kap 9 § PBL, samt bedöms utgöra en sådan 
olägenhet som beskrivs enligt 2 kap. 9 § PBL.   

Med ovanstående skäl menar förvaltningen att en intresseavvägning enligt 
proportionalitetsprincipen i 2 kap. 1 § PBL, mellan allmänna och enskilda intressen har skett och att 
två nya enbostadshus bedöms olämpligt placerade på fastigheten. 

Beslutsunderlag 
Yttrande, 2021-03-09 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-03-09 
Karta, 2021-03-23 
Karta 2021-03-03 
Beskrivning, 2021-03-03 
Karta, 2021-02-04 
Ansökan, 2021-01-18 
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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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§ 134 

GUNDAL 1:88 - Förhandsbesked för nybyggnad av två 
enbostadshus 
Dnr BN 2021-004513 

Beslut  
Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar negativt förhandsbesked för två enbostadshus på 
fastigheten Gundal 1:88. 

Avgiften för beslutet är 7 200 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 §, plan- och bygglagen (SFS 
2010:900) med hänvisning till 2 kap § 2–3 och 6 §§ och 4 kap. 2 § samt motivering nedan.  

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

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

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

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan avser nylokalisering av två nya enbostadshus inom fastigheten Gundal 1:88. Den 
sammantagna bedömningen av ärendet är att den föreslagna lokaliseringen av de två nya 
bostadshuset är olämpligt med hänsyn till;  

- Fastigheten ligger inom ett område där kommunen är restriktiv till nybebyggelse utanför 
detaljplan, där det inte är tänkt att utvidgad bebyggelse ska uppstå. Skälet är att stor 
efterfrågan på mark råder i kombination med en tidigare splittrad bebyggelsestruktur i dessa 
delar. Den restriktiva hållningen är en nödvändig förutsättning för att kommunen ska kunna 
hantera bebyggelseutvecklingen inom dessa områden.  

- Fastigheten ligger inom Kommuns naturvårdsplan- Boleberget. Området är ett 
urbergsområde mellan Särövägen och Sandsjöbackareservatet. Ett bergsområde med 
framförallt betydelse för landskapsbild och friluftsliv. Lövskogen i sluttningarna bör 

mailto:info@kungsbacka.se
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bevaras. Enligt naturvårdsplanen är området klassat med en trea, vilket innebär höga 
naturvärden vad avser landskapsbild, friluftsliv och botanik.  

- Fastigheten ligger med i utbyggnadsplanen för kommunalt vatten och avlopp fram till 2022, 
byggnationen är några år framåt. Således är det inte lämpligt att bevilja förhandsbesked eller 
bygglov innan detta är färdigställt, inte heller är det lämpligt att släppa fram enskilda 
anläggningar. 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan som kom in 2021-12-03 och bedömdes komplett 2022-01-05 och innebär nylokalisering 
av två enbostadshus inom fastigheten GUNDAL 1:88. Fastigheten har en areal av 2597 kvm och är 
idag taxerad som småhusenhet, fastigheten är bebyggd med enbostadshus och komplementbyggnad. 
Fastigheten är belägen utanför detaljplanerat område.  

Fastigheten ligger inom kommunal naturvårdsplan- Boleberget.  

Fastigheten ligger med i utbyggnadsplanen för kommunalt vatten och avlopp fram till 2022, 
byggnationen är några år framåt. Således är det inte lämpligt att bevilja förhandsbesked eller 
bygglov innan detta är färdigställt, inte heller är det lämpligt att släppa fram enskilda anläggningar.  

Den föreslagna lokaliseringen är belägen inom ett område som kan beröras av buller från 
Lindomevägen. Om lokaliseringen utreds vidare behöver en bullerutredning presenteras.  

Lagstiftning 
Enligt 9 kap. 17 § PBL ska byggnadsnämnden på ansökan ge förhandsbesked om huruvida en 
åtgärd som kräver bygglov kan tillåtas på den avsedda platsen. 

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

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

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

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

Enligt 2 kap. 6 § PBL ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda 
marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och 
kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan. Vidare ska bebyggelseområdets 
särskilda kulturhistoriska och miljömässiga värden skyddas. 
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Enligt 2 kap. 2 § PBL ska mark- och vattenområden användas för det eller de ändamål som 
områdena är mest lämpade för med hänsyn till läge, beskaffenhet och behov. Företräde ska ges åt 
sådan användning som från allmän synpunkt medför en god hushållning. Bestämmelserna om 
hushållning med mark- och vattenområden i 3 och 4 kap. miljöbalken tillämpas. 

Riksintressen: 
3 kap. 6 § miljöbalken säger att mark- och vattenområden som har betydelse från allmän synpunkt 
på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet så långt möjligt 
ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada natur- eller kulturmiljön. Behovet av 
grönområden i tätorter och i närheten av tätorter skall särskilt beaktas. Områden som är av 
riksintresse för naturvården, kulturmiljövården eller friluftslivet skall skyddas mot åtgärder som kan 
vålla påtaglig skada. 

4 kap. miljöbalken förklarar att kustområdet Halland, i vilket fastigheten Gundal 1:88 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 
Kungsbacka kommun är generellt utsatt för ett hårt tryck med önskemål om att bygga nya 
enbostadshus (se MÖD 2014-02-07 P 4421-13). Efterfrågan beror på en kombination av en attraktiv 
miljö och kommunens läge i Göteborgsregionen. Kommunen har en omfattande 
utbyggnadspotential för friliggande småhus dels i form av outnyttjade byggrätter i äldre planer, 
permanentning av fritidshus samt redan avstyckade tomter utom plan. Detta förhållande ställer 
mycket stora krav på kommunen att hantera transportfrågor med miljöhänsyn och att skapa en 
tillfredsställande samhällsservice.  

För att kunna hantera detta ska kommunen växa och utvecklas främst inom utvecklingsområden 
som är utpekade i kommunens översiktsplan ÖP06 som gällde när ansökan inkom. Denna del av 
fastigheten Gundal 1:88 är inte ett sådant område, utan ligger inom särskilda bygglovskriterier och 
utredningsområde. Lokaliseringen är enligt ÖP06 belägen strax utanför gränsen till 
utvecklingsområde Kullavik. Utanför utvecklingsområdena upprättas i regel inte nya detaljplaner 
utan bebyggelsen ska regleras genom de grundläggande kraven som föreskrivs i plan- och 
bygglagen.  

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

Översiktsplan - Särskilda bygglovskriterier 
Kommunen har i enlighet med 3 kap. 1-6 §§ plan- och bygglagen en översiktsplan, ÖP06, som är 
vägledande vid ansökningar om att bygga på ny plats utanför detaljplan. Fastigheten är enligt ÖP06 
belägen inom område med särskilda bygglovskriterier.  

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

För att undvika en generellt restriktiv tolkning av översiktsplanens anvisningar och underlätta 
avvägningen mellan allmänna och enskilda intressen enligt 2 kap. 1 § PBL finns undantag där 
kommunen under vissa förutsättningar har en positiv hållning till förhandsbesked och bygglov. 
Byggnadsnämnden har i foldern Bygga hus utanför detaljplan utvecklat intentionerna i ÖP06 
avseende undantagen till den restriktiva hållningen. Även om ett eller flera undantag uppfylls måste 
förhandsbesked alltid prövas enligt bestämmelserna i plan- och bygglagen. 

Ärendet har prövats mot undantagen till den restriktiva hållningen. Förvaltningen bedömer att 
undantagen inte uppfylls eftersom lokaliseringen 
- inte är en avstyckad och obebyggd fastighet för bostadsändamål 
- inte är en lucka i en övrigt bebyggd tomtrad, utan är redan en del av tomten på Gundal 1:88. 
- 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 då detaljplanekravet utfaller 

eftersom det råder ett högt bebyggelsetryck. 
- inte gäller etablering av en hästgård 

Ersättningsbyggnad  
Det finns ett befintligt bostadshus på fastigheten som är uppfört på 1900- talet. Byggnadsnämnden 
har antagit riktlinjer gällande ersättningsbostad, 2013-07-04, BN § 193 sida 2, som säger att 
byggnaden ska ha en standard och karaktär som talar för att det är en bostad och dokumentation ska 
visa att byggnaden använts som bostad under de senaste tio åren. Förvaltningen bedömer att den 
befintliga byggnaden möjligen kan ersätta med ett nytt bostadshus, en så kallad ersättningsbyggnad.  

Utredningsområde öster om väg 158  
Enligt översiktsplan ÖP06 antagen av kommunfullmäktige 2006-04-27 och aktualitetsförklarad 
2018-10-23 (som gällde när aktuell ansökan inkom till förvaltningen), är aktuellt område utpekat 
som ett utredningsområde.  

Av översiktsplanens rekommendationer för bebyggelse inom aktuellt område framgår att nya 
bostäder inte ska medges. Utvecklingen i Kullaviksområdet är restriktiv eftersom det fortfarande 
finns utvecklingspotential i befintliga detaljplaner.  

Enstaka tillkommande bebyggelse kan få konsekvenser för kommunens framtida planering av 
området och bör därför prövas med restriktivitet.  

Som en följd av att kollektivstråket längs 158:an utvecklas kan området mellan 158:an och 
Sandsjöbacka komma att bebyggas under nästa ÖP-period. Avsikten är t.ex. ha en högre 
exploatering nära pendlingsnoder, som man i dagsläget inte vet var de hamnar.  
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Av ÖP 2022, laga kraft 2022-01-26 framgår det att inom utredningsområdena för bebyggelse som 
finns i anslutning till Kullavik och Särö tillåts ingen ny bebyggelse (sidan 24). 

Med hänsyn till översiktsplanen och vad som ovan sagts gör följaktligen förvaltningen 
bedömningen att lokaliseringen inte är lämplig. 

Naturvårdsplan – Boleberget  
Enligt Kungsbacka kommuns naturvårdsplan, framtagen i samband med Kungsbacka kommuns 
översiktsplan, ingår Boleberget. Området är ett urbergsområde mellan Särövägen och 
Sandsjöbackareservatet. Ett bergsområde med framförallt betydelse för landskapsbild och 
friluftsliv. Lövskogen i sluttningarna bör bevaras. Enligt naturvårdsplanen är området klassat med 
en trea, vilket innebär höga naturvärden vad avser landskapsbild, friluftsliv och botanik. 

Detaljplanekravet 
Enligt 4 kap. 2 § PBL ska kommunen pröva ett områdes lämplighet genom detaljplan för ny 
sammanhållen bebyggelse om det krävs med hänsyn till omfattningen av bygglovspliktiga 
byggnadsverk i bebyggelsen. Detsamma gäller om det råder stor efterfrågan på området för 
bebyggande. 

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 de kustnära delarna av Kungsbacka kommun råder stor efterfrågan på mark vilket beskrivits i 
ÖP06. Ett flertal ansökningar om förhandsbesked har hanterats i området de senast 15-20 åren. 
Aktuell lokalisering ligger dessutom inom vad kommunens översiktsplan redovisar som särskilda 
bygglovskriterier. Inom områden som redovisas som särskilda bygglovskriterier råder i synnerhet 
högt bebyggelsetryck och bebyggelsestrukturen är sedan tidigare splittrad.  

Föreslagen lokalisering medför ett olämpligt tillskott och olämplig utbredning av bebyggelsen i 
området, utifrån ett hänsynstagande till bebyggelsemönster, landskapsbild och intresset av en god 
helhetsverkan. Efterfrågan på mark är hög (både då området är kustnära samt inom större tätorts 
närområde, s.k. randzon), vilket ställer mycket höga 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 utpekade i översiktsplanen.  

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 utvecklingsområdens 
gränser och då 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. Planprocessen kan sikta på bl.a. att reglera tomtstorlek, byggnaders storlek och 
utformning, reservation för behållande eller skapande av gröna ytor och andra allmänna ytor samt 
reglering och utveckling av infrastruktur som t.ex. erforderliga vägar och dagvattensystem. 
Ansökan uppfyller därmed inte 9 kap. 31 § PBL.  

Lucktomt 
Lokaliseringen utgör idag delvis trädgård och berg till Gundal 1:88. En lucka i ett befintligt 
bebyggelseområde kan anses utgöra möjlighet till ytterligare förtätning, men en obebyggd yta kan 
också utgöra en resurs som behövs för bostädernas gemensamma behov, exempelvis infrastruktur 
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eller rekreation. I ett område med sammanhållen bebyggelse kan det också finnas behov av att 
reglera bebyggelsens inbördes förhållande i en detaljplan för att säkerställa vissa kvaliteter i 
boendemiljön, exempelvis goda ljusförhållanden eller utsikt. Genom att ställa sig positiv till att 
förtäta områdets befintliga grönyta föregriper man den samlade bedömning av området som kan ske 
genom detaljplaneläggning.  

I förarbetena nämns bland annat komplettering med byggnader på obebyggda s.k. lucktomter, som 
exempel på när det kan vara möjligt med en prövning inom ramen för en ansökan om 
förhandsbesked (se prop. 1985/86:1 s. 552 f). En prövning behöver dock alltid göras i det enskilda 
fallet. I det nu aktuella fallet är det fråga om delning av en befintlig bostadstomt för att på så sätt 
tillskapa förutsättningar för ytterligare ett bostadshus. 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.  

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.  

Aktuell fastighet ligger inom särskilda bygglovskriterier utanför utvecklingsområde Kullavik som 
har ett högt bebyggelsetryck. I området finns flera fastigheter som är tillräckligt stora för att kunna 
delas och förtäta området ytterligare. I en situation då fler fastighetsägare i området kan komma att 
resa krav på positivt förhandsbesked under motsvarande förutsättningar som i det aktuella ärendet 
så kan ett beviljande av ansökan komma att skapa en prejudicerande verkan inte bara i fråga om 
fastigheter inom det aktuella området utan även inom andra liknande områden i kommunen. Vidare 
bedömer förvaltningen att en byggnation på aktuell plats får anses innebära en förtätning av 
området.  

Inom ramen för en planprocess finns möjlighet att sätta bebyggelseområdet i ett 
samhällsplaneringssammanhang, där frågor om kapaciteten för befintlig infrastruktur och 
samhällsservice, liksom behovet av fler bostäder kan bedömas samt om det givet områdets karaktär, 
lokaliseringens värde som grönyta och i relation till kravet på en långsiktigt god hushållning av 
mark, finns andra platser som är mer lämpliga att förtäta med bebyggelse än den aktuella. Om 
ansökan om förhandsbesked – som i detta fall – befinner sig inom område där kommunen har en 
restriktiv hållning till ny bebyggelse samtidigt som området utgör en sammanhållen bebyggelse är 
ärendet ofta så pass komplext att det bör utredas genom en planprocess. Så länge ärendet utreds som 
ett förhandsbesked bör det därför inte beviljas. 

Bebyggelsestruktur och tomtstorlek  
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Fastighetens areal är idag 2597 kvm och ansökan avser att avstycka den till två fastigheter med 
vardera area om cirka 1300 kvm. Den byggbara ytan på fastigheten begränsas av en bergsvägg i 
sydost.  

Fastigheten Gundal 1:88 ligger intill Lindomevägen, i närområdet till Gundala 1:88 är 
tomtstorlekarna varierande, minsta 1100 kvm men största delen av tomterna är betydligt mycket 
större och ligger på över 2 ha.  

Förvaltningen bedömer att de två nya fastigheterna skulle frångå från den befintliga 
bebyggelsestrukturen och de befintliga tomtstorlekarna som ändamålsenliga fastigheter.  

Med ovanstående skäl menar förvaltningen att en intresseavvägning enligt 
proportionalitetsprincipen i 2 kap. 1 § PBL, mellan allmänna och enskilda intressen har skett och att 
två nya enbostadshus bedöms olämpligt på fastigheten. 

Kommunicering  
Förvaltningen har den 2022-02-14 sänt ut en bedömning om avstyrkan till sökande.  

Sökande har bemöt förvaltningens avstyrkan i en skrivelse som inkom 2022-03-02 samt 
karta/struktur 2022-03-03, inkommen skrivelse föranleder ingen annan bedömning i ärendet och 
förvaltningen vidhåller att ansökan om byggnation på platsen är olämplig. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-03-10 

Karta/struktur, 2022-03-03 

Yttrande, 2022-03-02 

Information minireningsverk, 2022-01-05  

Karta, 2022-01-05  

E-post, 2022-01-05  

Situationsplan, 2021-12-03  

Ansökan, 2021-12-03 

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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§ 135 

ISERÅS 2:26 - Förhandsbesked för nybyggnad av två 
enbostadshus 
Dnr BN 2021-004531 

Beslut 
Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar negativt förhandsbesked för två enbostadshus på 
fastigheten Iserås 2:26. 

Avgiften för beslutet är 7 200 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 för att meddela negativt förhandsbesked 
med stöd av detaljplanekravet. Aktuellt markområde utgör inte någon lucktomt och ligger intill 
Onsalavägen. 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan som kom in 2021-12-09 innebär nylokalisering av två enbostadshus samt 
komplementbyggnader inom fastigheten ISERÅS 2:26. Fastigheten har en areal av 6863 kvm i ett 
delområde och är idag bebyggd med enbostadshus. Fastigheten är belägen utanför detaljplanerat 
område.  

Den föreslagna lokaliseringen är belägen inom ett område som kan beröras av buller från 
Onsalavägen. Om lokaliseringen utreds vidare behöver en bullerutredning presenteras.  

mailto:info@kungsbacka.se
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Handläggningstiden i ärendet har förlängts med 10 veckor.  

Bedömning 
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 Iserås 2:26 ligger utanför detaljplanerat område. Fastigheten omfattas av 
översiktsplanen för Kungsbacka kommun, ÖP06, antagen av kommunfullmäktige 2006-04- 27 och 
aktualitetsförklarad 2018-10-23 (som gällde när aktuell ansökan inkom till förvaltningen), samt 
ÖP2022, antagen 2022-01-26 och är belägen i Onsalas 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 samt ÖP2022, framgår att det generellt råder ett hårt 
bebyggelsetryck i området, både då området är inom tätort, kustnära samt inom 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.  

I förarbeten till den äldre plan- och bygglagen anges kompletteringar med byggnader på obebyggda 
så kallade lucktomter som exempel på när det kan vara möjligt med en prövning inom ramen för en 
ansökan om förhandsbesked. En lucktomt definieras som en mindre fastighet eller ett mindre 
markområde som saknar huvudbyggnad, och som ligger mellan andra bebyggda mindre fastigheter 
eller markområden. 

Det aktuella markområdet framgår av bilden nedan. 
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Som konstaterats ovan är det område inom vilket fastigheten Iserås 2:26 är lokaliserad, beläget 
inom ett utvecklingsområde med högt bebyggelsetryck. Om undantag skulle medges för prövning 
av den sökta åtgärden i samband med ansökan om förhandsbesked finns ett flertal närliggande 
fastigheter som har liknande markområden där motsvarande anspråk på bebyggelse skulle kunna 
resas (Björkgläntevägen, Onsala Pilväg, Beda Hallbergs väg, med flera). I en situation då därmed 
fler fastighetsägare kan komma att resa krav på positivt förhandsbesked under motsvarande 
förutsättningar som i det aktuella fallet kan ett beviljande av ansökan komma att skapa en 
prejudicerande verkan inte bara i fråga om fastigheter inom det aktuella utvecklingsområdet utan 
även inom andra utvecklingsområden i kommunen (Mark- och miljödomstolen 10 januari 2020, 
Mål nr P 1537-19). 

Fastigheten Iserås 2:26 ligger intill Onsalavägen som i nuläget och inom en överskådlig framtid inte 
kommer att klara mer trafik. I Mål för bostadsbyggande 2014-2020, antaget av kommunfullmäktige 
2014-05-06 (§ 60) skrivs att kommunstyrelsen beslutade i slutet av förra decenniet att stoppa 
bostadsplaneringen i Onsala kommundel i avvaktan på den nya Onsalavägens utbyggnad. Sedan 
detta principbeslut har kommunstyrelsen avslagit samtliga förfrågningar om planläggning för att 
möjliggöra nya bostadsområden.  

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.  
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Vidare bedömer förvaltningen med anledning av åtgärdens omfattning i sig att ärendet inte går att 
hantera i en ansökan om förhandsbesked, utan en planläggning måste ske. Totalt två enbostadshus 
innebär en omfattande miljöpåverkan där större utredningar krävs för utveckling av hållbara 
strukturer gällande kollektivtrafik, kommunal service och tekniska system. Något som görs i 
samband med en planläggning. 

Kommunicering  
Förvaltningen har den 2022-02-09 sänt ut en bedömning om avstyrkan till sökande.  

Sökande har via e-post daterat 2022-02-24, meddelat att de inte delar förvaltningens bedömning och 
vill att ärendet prövas av Byggnadsnämnden. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-03-07 

E-post, 2022-02-24 

Ansökan, 2021-12-09 

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

Beslutet skickas till 
Sökande (delges) 
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§ 136 

ALMEDAL 3:26 - Förhandsbesked för nybyggnad av 
två enbostadshus 
Dnr BN 2021-000078 

Beslut  
Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar negativt förhandsbesked. 

Kostnaden för beslutet är 0 kronor. Kostnaden är reducerad med 8400 kronor på grund av att 
beslutet har tagit mer än 10 veckor. 

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

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

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

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

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

Enligt 2 kap. 6 § PBL ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda 
marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och 
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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 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 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. Förhandsbesked och bygglov kan nekas om 
bebyggelsen medför oacceptabla kommunalekonomiska effekter (jfr prop. 1985/86:1 sid. 268-271). 

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. Även till synes mindre åtgärder, som till 
exempel att förse ett område med skolskjuts för att det är långt till skola, infrastrukturen är 
undermålig och tillgången till befintlig kollektivtrafik är dålig, kan vara förenat med stora 
kostnader. 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, vilka områden som avses att bebyggas, var det behövs nya vägar 
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och cykelbanor och vilka områden som avses att sparas för rekreation. Översiktsplanen har en 
viktig roll som måldokument och vägvisare mot en mer hållbar framtid och är ett verktyg för att 
sätta bebyggelseutvecklingen och enskilda beslut om den fysiska miljön i ett större perspektiv. 

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

Kungsbacka kommuns 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. Samtidigt har kommunen en omfattande 
utbyggnadspotential för friliggande småhus dels i form av outnyttjade byggrätter i äldre planer, 
permanentning av fritidshus samt redan avstyckade tomter utom plan. Detta förhållande ställer 
mycket stora krav på kommunen att hantera transportfrågor med miljöhänsyn och att skapa en 
tillfredsställande samhällsservice, såsom vatten och avlopp, vägar, skolor med mera. 

Utanför kommunens större tätorterna är infrastrukturen, kommunikationerna och tillgången till 
service ofta bristande. Den befintliga bebyggelsen är i dessa områden dessutom ofta spridd vilket 
gör det svårare att etablera olika servicefunktioner och erbjuda kollektivtrafik. Från ett 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 delar följaktligen in kommunen i olika områden. Genom planläggning av större 
sammanhängande områden ska bebyggelse främst tillkomma inom kommunens större tätorter. 

Utanför kommunens tätorter och dess randzoner redovisar dock översiktsplanerna en större tolerans 
till ansökningar om bygglov och förhandsbesked som avser att tillskapa nya enstaka byggrätter. 
Anledningen är att kommunen vill skapa mer balans mellan den starkt expanderade västra delen av 
kommunen och den modest växande östra delen, men också för att bebyggelsetrycket i dessa 
områden över lag är lägre och den befintliga bebyggelsen inte är lika riklig samtidigt som enstaka 
tillkommande bebyggelse har en begränsad påverkan på transporter, infrastruktur samt behovet på 
tillgång till samhällsservice och kommunikationer. Utvidgad bebyggelse ska dock inte växa fram i 
dessa områden, den ska precis som redogjorts för ovan tillkomma inom tätorterna.  
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Bedömning  
Den aktuella lokaliseringen ligger inom vad översiktsplanerna redovisar som utanför kommunens 
tätorter och dess randzoner, ca 4 km från Frillesås som är närmsta tätort med duglig samhällsservice 
och goda kommunikationer. Det aktuella området förbinds med Frillesåsvägen i norr via 
Horsadalsvägen som utgör en grusväg av mindre karaktär som saknar gatubelysning och gång- och 
cykelväg. Även Frillesåsvägen saknar gatubelysning och gång- och cykelväg samtidigt som den är 
hårt trafikerad. Närmsta kollektivtrafiklinje går på Frillesåsvägen, busshållplats ligger som närmst 
ca 1 km från sökt lokalisering. Busstrafik går dock endast dagtid och inte på helger. Närmsta plats 
för kollektivtrafik övrig tid är Frillesåsskolan, drygt 4 km från sökt lokalisering. Förutsättningarna 
för området tyder på ett starkt bilberoende. Vidare ligger området utanför kommunens 
verksamhetsområde för VA. 

I det aktuella området, kring Slättenberget (Horsadalsvägen, Fåglakullevägen, Rull-anders väg och 
Einars väg), finns idag ca 40 bostäder varav en betydande andel utgör fritidsbostäder. Den befintliga 
bebyggelsen är spridd och hela området ligger utom detaljplan. Bebyggelsetrycket är högt, 
kommunen har hanterat över 10 ansökningar om nylokaliseringar innehållandes ca 20 bostäder 
inom ovannämnt område de senaste 15-20 åren. I de flesta fallen har ansökningarna resulterat i 
nytillkomna bostäder. De tillkommande bostäderna utgör inte längre enstaka etableringar och idag 
finns alltmer bebyggelse i området samtidigt som fler fastigheter har arealmässiga förutsättningar 
att etablera ytterligare bostäder genom liknande anspråk.  

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. Bedömningen görs sammanfattningsvis att en 
fortsatt bebyggelseutveckling i området riskerar att få oönskade konsekvenser för kommunens 
strategiska planering och kommunalekonomiska följder. Den aktuella lokaliseringen bedöms 
följaktligen motverka kommunens strategiska planering, tätortsutveckling samt översiktsplanernas 
intentioner. 

Intresseavvägning 
Enligt 2 kap. 1 § PBL ska hänsyn tas till både allmänna och enskilda intressen. Det allmänna 
intresset av att styra bebyggelseutvecklingen bedöms i förevarande fall sammanfattningsvis väga 
tyngre än det enskilda intresset av att bebygga platsen. 

Markanpassning 
Byggnationen föreslås placeras på ett markområde som är kuperat. Någon fullständig redovisning 
av tänkta markåtgärder har inte redovisats av sökande. Förvaltningen menar dock att det går att göra 
en bedömning utifrån de uppgifter som kommunen har till förfogande samt de handlingar som 
sökande har lämnat in. 

Nivåskillnaderna för det aktuella förslaget är som mest ca 10 m, från den lägsta punkten 
(tillfartsvägen öster om husen) till den högsta (huset till väster). Bedömningen görs att tillfartsvägen 
inte kan anordnas på ett sätt så att det på ett rimligt sätt går att ta sig till husen samt som uppfyller 
de parametrar, i förevarande fall vägens lutning, som måste uppfyllas för att kunna tillgodoräkna sig 
räddningstjänstens förmåga (se Råd och anvisning nr 110 - Räddningstjänstens insatstid och 
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förmåga, Räddningstjänsten Storgöteborg, bl.a. högsta längdlutning på 8%) samt framkomlighet för 
avfallsfordon och annan samhällsservice, utan att förorsaka stora markingrepp.   

Bedömningen görs följaktligen att byggnationen inte lokaliseras till mark som är lämplig för det 
sökta ändamålet med hänsyn till bevarandet av naturvärdena och naturförutsättningarna, 
möjligheterna att ordna trafik och avfallshantering samt en ändamålsenlig struktur och intresset av 
en god helhetsverkan. 

Kommunicering 
Skrivelse som redogör förvaltningens ställningstagande i ärendet har redovisats för sökande. 
Sökande har getts möjligheten till att lämna in synpunkter. 

Sökande har inkommit med svarsskrivelse (se beslutsunderlag, svarsskrivelse från sökande, 2022-
03-04). 

När det kommer till beviljade ansökningar i området så har det under en lång tid förts en tillåtande 
inriktning. Som framgår i tjänsteskrivelsen är den dock inte längre hållbar, varvid kommunen har 
avslagit en rad ansökningar i området de senaste åren. När det kommer till likabehandlingsprincipen 
är sålunda ett negativt beslut mest rimligt.  

Vidare gör förvaltningen bedömningen att övriga argument i svarsskrivelsen besvaras i 
tjänsteskrivelsen. Inkommen svarsskrivelse föranleder följaktligen inget annat ställningstagande i 
ärendet, förvaltningen vidhåller sin avstyrkan om att byggnation på platsen inte uppfyller de krav 
som följer av plan- och bygglagen. 

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, eller 4 veckor 
från det att beslutet kungjordes för dem som inte delgetts beslutet. Om skrivelsen har kommit in i 
rätt tid skickar Byggnadsnämnden den vidare till Länsstyrelsen i Hallands län, som prövar det 
överklagade beslutet. Om överklagan kommer in för sent avvisas den. 

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

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

Sammanfattning av ärendet 
Bedömningen görs att ansökan motverkar kommunens strategiska planering, tätortsutveckling samt 
översiktsplanens intentioner. Det allmänna intresset av att styra bebyggelseutvecklingen bedöms 
sammanfattningsvis väga tyngre än det enskilda intresset av att bebygga platsen. 

Vidare görs även bedömningen att byggnationen inte lokaliseras till mark som är lämplig för det 
sökta ändamålet med hänsyn till bevarandet av naturvärdena och naturförutsättningarna, 
möjligheterna att ordna trafik och avfallshantering samt en ändamålsenlig struktur och intresset av 
en god helhetsverkan. 

mailto:info@kungsbacka.se
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Beskrivning av ärendet 
Ansökan om förhandsbesked inkommen 2021-01-04, kompletterad med underlag samt komplett för 
handläggning 2021-05-04, avser en nylokalisering av två enbostadshus inom fastigheten Almedal 
3:26. Fastigheten har en areal av ca 77,9 ha och är belägen utanför detaljplanerat område. 

Negativt beslut fattades på grannfastigheten, ca 150 m från aktuell plats, 2021-09-16, med samma 
avslagsgrunder. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 

Ansökan, 2021-01-04 

Karta 2021-05-04 

Svarsskrivelse från sökande, 2022-03-04 

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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§ 137 

ÖLMEVALLA-FAGARED 1:27 - Förhandsbesked för 
nybyggnad av ett enbostadshus 
Dnr BN 2021-002679 

Beslut 
Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar negativt förhandsbesked. 

Kostnaden för beslutet är 0 kronor. Kostnaden är reducerad med 9600 kronor på grund av att 
beslutet har tagit mer än 10 veckor. 

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

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

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

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

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

Enligt 4 kap 2 § PBL ska kommunen med detaljplan pröva markområdets lämplighet för bebyggelse 
samt reglera bebyggelsemiljöns utformning för 
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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. Förhandsbesked och bygglov kan nekas om 
bebyggelsen medför oacceptabla kommunalekonomiska effekter (jfr prop. 1985/86:1 sid. 268-271). 

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. Även till synes mindre åtgärder, som till 
exempel att förse ett område med skolskjuts för att det är långt till skola, infrastrukturen är 
undermålig och tillgången till befintlig kollektivtrafik är dålig, kan vara förenat med stora 
kostnader. 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 
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kommunens översiktsplan kommer den övergripande strategin för kommunens 
bebyggelseutveckling till uttryck. Översiktsplanen täcker hela kommunen och talar om hur 
kommunen avses att utvecklas, vilka områden som avses att bebyggas, var det behövs nya vägar 
och cykelbanor och vilka områden som avses att sparas för rekreation. Översiktsplanen har en 
viktig roll som måldokument och vägvisare mot en mer hållbar framtid och är ett verktyg för att 
sätta bebyggelseutvecklingen och enskilda beslut om den fysiska miljön i ett större perspektiv. 

En översiktsplan är inte bindande vid prövningen av frågor om förhandsbesked och bygglov, men 
ska bland annat ge vägledning för beslut om hur markområden ska användas (3 kap. 2 och 3 §§ 
PBL) och har ändå en stor betydelse för bedömningen av vilka allmänna intressen som i ett enskilt 
ärende bör beaktas och vilken vikt dessa bör ges. 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. Samtidigt har kommunen en omfattande 
utbyggnadspotential för friliggande småhus dels i form av outnyttjade byggrätter i äldre planer, 
permanentning av fritidshus samt redan avstyckade tomter utom plan. Detta förhållande ställer 
mycket stora krav på kommunen att hantera transportfrågor med miljöhänsyn och att skapa en 
tillfredsställande samhällsservice, såsom vatten och avlopp, vägar, skolor med mera. 

Utanför kommunens större tätorterna är infrastrukturen, kommunikationerna och tillgången till 
service ofta bristande. Den befintliga bebyggelsen är i dessa områden dessutom ofta spridd vilket 
gör det svårare att etablera olika servicefunktioner och erbjuda kollektivtrafik. Från ett 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 delar följaktligen in kommunen i olika områden. Genom planläggning av större 
sammanhängande områden ska bebyggelse främst tillkomma inom kommunens större tätorter. 
Utanför kommunens tätorter och dess randzoner (områdena runt tätorterna) redovisar dock 
översiktsplanerna en större tolerans till ansökningar om bygglov och förhandsbesked som avser att 
tillskapa nya enstaka byggrätter. Anledningen är att kommunen vill skapa mer balans mellan den 
starkt expanderade västra delen av kommunen och den modest växande östra delen, men också för 
att bebyggelsetrycket i dessa områden över lag är lägre och den befintliga bebyggelsen inte är lika 
riklig samtidigt som enstaka tillkommande bebyggelse har en begränsad påverkan på transporter, 
infrastruktur samt behovet på tillgång till samhällsservice och kommunikationer. Utvidgad 
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bebyggelse ska dock inte växa fram i dessa områden, den ska precis som redogjorts för ovan 
tillkomma inom tätorterna.  

Detaljplanekravet 
När det kommer till när kravet på detaljplan aktualiseras (4 kap. 2 § PBL) görs en 
helhetsbedömning av förhållandena i det enskilda fallet. Leder det till slutsatsen att reglering 
behöver ske i ett sammanhang utfaller kravet på detaljplan. 

Vid bedömningen om kravet på detaljplan aktualiseras vid en förändring av befintlig bebyggelse (se 
4 kap. 2 § 2 PBL) ska hänsyn tas till den fysiska miljö som åtgärden ska genomföras i, det vill säga 
den angränsande bebyggelsemiljön. Med förändring av befintlig bebyggelse avses till exempel 
förtätning eller utvidgning av befintliga bebyggelseområden. Om åtgärden medför ytterligare behov 
av samordning är det ett förhållande som har betydelse för bedömningen (prop. 2017/18:167 s. 21-
22). 

Med behov av samordning avses bland annat frågor om fastighetsindelning och utförande av 
gemensamhetsanläggningar samt utbyggnad av gator, vägar, vatten, avlopp, anläggningar för 
dagvattenhantering, el och annan teknisk försörjning. Det kan även finnas behov av samordning om 
den planerade bebyggelsen förutsätter kommunens medverkan i någon nämnvärd omfattning. Ett 
sådant behov finns också om statliga intressen berörs på ett sådant sätt att det finns skäl för 
länsstyrelsen att bevaka dem i ett planärende, om det finns många motstridiga enskilda intressen 
eller om området i framtiden ska ägas av flera olika aktörer (prop. 2017/18:167 s. 21). 

Vidare kan en rad andra förhållanden ha betydelse för bedömningen i det enskilda fallet om 
åtgärden behöver utredas i ett sammanhang, till exempel behovet av att reglera bebyggelsens 
långsiktiga utveckling eller av att kunna hantera risker för olyckor (prop. 2017/18:167 s. 21). 

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

Enstaka bebyggelse har en begränsad påverkar på kommunens möjlighet att hantera 
bebyggelseutvecklingen, men lämplighetsprövningen ska inte enbart omfatta den enskilda 
byggnaden, utan hela områden som berörs av bebyggandet. Innebörden av att de allmänna intressen 
som anges i andra kapitlet PBL inte bara ska tillämpas vid planläggning utan också i enskilda 
ärenden om förhandsbesked och bygglov, är att alla åtgärder ska prövas utifrån planmässiga 
grunder. Detta medför att enskilda ärenden inte kan ses isolerat. Även om en enskilt tillkommande 
bostad inte påverkar till exempel kraven på service i området i så stor utsträckning, kan många 
enskilt tillkommande bostäder få omfattande konsekvenser (se prop. 1985/86:1 s. 110-111).  

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 
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genomslagskraft (se till exempel Mark- och miljööverdomstolens dom den 22 juli 2015 i mål nr P 
1228-15).  

Bedömning 
Den aktuella lokaliseringen ligger utanför kommunens tätorter, dryg 6 km från Åsa som är närmsta 
tätort med duglig samhällsservice och goda kommunikationer. Det aktuella området förbinds med 
Varbergsvägen via Dotetorpsvägen och Ölmevallavägen som utgör asfalterade vägar utan 
gatubelysning. Området saknar separata gång- och cykelvägar samtidigt som närmsta 
kollektivtrafiklinje går på Varbergsvägen, med busshållplats som närmst ca 1,5 km från sökt 
lokalisering. Även den aktuella delen av Varbergsvägen saknar gatubelysning och separat gång- och 
cykelväg samtidigt som den är hårt trafikerad. Förutsättningarna för området tyder på ett starkt 
bilberoende. Vidare ligger området utanför kommunens verksamhetsområde för kommunalt vatten 
och avlopp. 

I det aktuella området, kring den södra delen av Dotetorpsvägen och dess mindre sidovägar, finns 
idag närmare 150 bostäder varav en betydande andel utgör fritidsbostäder. Den befintliga 
bebyggelsen är spridd och hela området ligger utom detaljplan. Bebyggelsetrycket är högt, 
kommunen har hanterat åtminstone närmare 60 ansökningar om nylokaliseringar inom ovannämnt 
område de senaste 15-20 åren, varav 3 är pågående ärenden. De flesta ansökningarna har resulterat i 
nytillkomna bostäder. De tillkommande bostäderna utgör inte längre enstaka etableringar och idag 
finns alltmer bebyggelse i området samtidigt som fler fastigheter har arealmässiga förutsättningar 
att etablera ytterligare bostäder genom liknande anspråk.  

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. Vidare görs bedömningen sammanfattningsvis att en 
fortsatt bebyggelseutveckling i området riskerar att få oönskade konsekvenser för kommunens 
strategiska planering och kommunalekonomiska följder. Den aktuella lokaliseringen bedöms 
följaktligen motverka kommunens strategiska planering, tätortsutveckling samt översiktsplanernas 
intentioner. 

Ska en fortsatt bebyggelseutveckling komma till stånd i området 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. 

Intresseavvägning 
Enligt 2 kap. 1 § PBL ska hänsyn tas till både allmänna och enskilda intressen. Det allmänna 
intresset av att styra bebyggelseutvecklingen bedöms sammanfattningsvis överväga än det enskilda 
intresset av att bebygga platsen. 



Kungsbacka kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 45 (97) 
Byggnadsnämndens arbetsutskott Datum 
 2022-03-24 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

   

  

Kommunicering 
Skrivelse som redogör förvaltningens ställningstagande i ärendet har redovisats för sökande. 
Sökande har getts möjligheten till att lämna in synpunkter. 

Yttranden har inkommit från fastighetsägare och sökande (se beslutsunderlag). 

När det kommer till vilken ÖP som ärendet har prövats mot så prövas frågan mot den som är mest 
fördelaktig för sökande. I förevarande fall så görs bedömningen att ansökan motverkar 
intentionerna i båda översiktsplanerna. Frågan är alltså inte prövad endast mot Vårt framtida 
Kungsbacka.   

När det kommer till kommunikationer kör Västtrafik inga ordinarie busslinjer i området, utan det är 
endast kommunens skolskjuts som sporadisk åker på Dotetorpsvägen. Som redogjorts för i 
tjänsteskrivelsen är det, med hänsyn till förutsättningarna i området (avstånd till samhällsservice, 
undermålig infrastruktur, spridd bebyggelse etc), inte lämpligt att fortsätta med 
bebyggelseutvecklingen i området. 

När det kommer till VA så ligger fastigheten utanför kommunens verksamhetsområde för VA. Att 
byggnaden avses koppla på en VA-förening är inte samma sak. 

När det kommer till byggandet av bostäder i kommunen kan följande konstateras. Att bygga 
bostäder som innebär fler invånare handlar inte endast om bara själva bostaden, utan även tekniska 
försörjningssystem, kommunikationer, skolor, ålderdomshem och övrig samhällsservice. 
Kommunfullmäktiges målsättning för bostadsbyggandet omfattar planering för 500 bostäder per år 
under perioden 2019–2023 i Kungsbacka kommun. Kommunstyrelsen minskade nyligen målet från 
750-800 till 500 (KS 2019-03-26, dnr KS/2019:165) eftersom den ökade utvecklingstakten i 
kommunen har visat sig leda till tröskeleffekter med omfattande investeringar som följd. Enligt 
”Planerat bostadsbyggande 2018–2022 för Kungsbacka kommun”, ett dokument framtaget av 
samhällsbyggnadskontoret (maj 2018), är byggstart för ca 4000 bostäder redan planerade 2018–
2022 (dvs ett snitt på 800 bostäder per år) inom detaljplanelagda områden. I Antagande av 
Kungsbackas bostadsförsörjningsprogram och bostadsmål (2019-2025, med utblick mot 2030), 
2020-04-21, redogörs igen att 500 bostäder per år fortfarande gäller med hänsyn till vad som 
redogjorts för ovan. I beslutet redovisas en uppdaterad lista med planerade bostäder inom 
kommunen. Listan redovisar att 585 byggrätter redan tillkommer inom nya planer 2021, 661 2022, 
720 2023, 830 2024 samt 840 2025. Utöver det beräknas 150 ytterligare bostäder tillkomma per år 
genom permanentning av fritidshus, byggnation av redan oexploaterade tomter inom plan samt 
enstaka tillkommande bostäder utom plan som är förenliga med översiktsplanens intentioner. 
Byggnationer av nya bostäder planeras därmed redan överstiga målsättningen för bostadsbyggandet 
med råge och en betydande andel planeras byggas i Åsa.  

Som nämnt i tjänsteskrivelsen riskerar en fortsatt bebyggelseutveckling i området att kommunen 
blir tvungna att lägga resurser på att bygga ut kommunikationer, infrastruktur, samhällsservice etc. 
Dessa resurser hade kunnat användas mycket mer effektivt på andra platser, i andra delar av 
kommunen, vilket innebär att andra mer gynnsamma projekt riskerar att bli lidande. Ett positivt 
förhandsbesked enligt ansökan bedöms i längden alltså i stället riskera att stjälpa arbetet med att öka 
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byggandet som helhet i kommunen. Ett positivt förhandsbesked enligt ansökan bedöms främst 
innebär en kommunalekonomisk risk. 

Inkommen svarsskrivelse föranleder följaktligen inget annat ställningstagande i ärendet, 
förvaltningen vidhåller sin avstyrkan om att byggnation på platsen inte uppfyller de krav som följer 
av plan- och bygglagen. 

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, eller 4 veckor 
från det att beslutet kungjordes för dem som inte delgetts beslutet. Om skrivelsen har kommit in i 
rätt tid skickar Byggnadsnämnden den vidare till Länsstyrelsen i Hallands län, som prövar det 
överklagade beslutet. Om överklagan kommer in för sent avvisas den. 

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

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

Sammanfattning av ärendet 
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. Vidare görs bedömningen sammanfattningsvis att en 
fortsatt bebyggelseutveckling i området riskerar att få oönskade konsekvenser för kommunens 
strategiska planering och kommunalekonomiska följder. Den aktuella lokaliseringen bedöms 
följaktligen motverka kommunens strategiska planering, tätortsutveckling samt översiktsplanernas 
intentioner. 

Ska en fortsatt bebyggelseutveckling komma till stånd i området 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. 

Det allmänna intresset av at styra bebyggelseutveckling bedöms sammanfattningsvis överväga det 
enskilda intresset av att bebygga platsen. 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan om förhandsbesked inkommen 2021-09-14 avser en nylokalisering av ett enbostadshus 
inom fastigheten Ölmevalla-Fagared 1:27. Fastigheten har en areal av ca 4,7 ha och är belägen 
utanför detaljplanerat område. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 

mailto:info@kungsbacka.se
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Ansökan, 2021-09-14  

Karta, 2021-09-14 

VA-intyg, 2021-09-14 

Svarsskrivelse från sökande, 2022-03-11 

Svarsskrivelse från sökande, 2022-03-11 

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 48 (97) 
Byggnadsnämndens arbetsutskott Datum 
 2022-03-24 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

   

  

§ 138 

ÖLMEVALLA-KLEV 1:42 - Förhandsbesked för 
nybyggnad av ett enbostadshus 
Dnr BN 2021-001758 

Beslut 
Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar negativt förhandsbesked. 

Kostnaden för beslutet är 0 kronor. Kostnaden är reducerad med 9600 kronor på grund av att 
beslutet har tagit mer än 10 veckor. 

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

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

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

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

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

Enligt 2 kap. 6 § PBL ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda 
marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och 
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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 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. Förhandsbesked och bygglov kan nekas om 
bebyggelsen medför oacceptabla kommunalekonomiska effekter (jfr prop. 1985/86:1 sid. 268-271). 

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 
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inte minst nästan alltid är förenat med stora kostnader. Växer ett område kan behovet öka vilket 
alltså är förenat med en större kommunalekonomisk risk. Även till synes mindre åtgärder, som till 
exempel att förse ett område med skolskjuts för att det är långt till skola, infrastrukturen är 
undermålig och tillgången till befintlig kollektivtrafik är dålig, kan vara förenat med stora 
kostnader. 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, vilka områden som avses att bebyggas, var det behövs nya vägar 
och cykelbanor och vilka områden som avses att sparas för rekreation. Översiktsplanen har en 
viktig roll som måldokument och vägvisare mot en mer hållbar framtid och är ett verktyg för att 
sätta bebyggelseutvecklingen och enskilda beslut om den fysiska miljön i ett större perspektiv. 

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

Kungsbacka kommuns 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. Samtidigt har kommunen en omfattande 
utbyggnadspotential för friliggande småhus dels i form av outnyttjade byggrätter i äldre planer, 
permanentning av fritidshus samt redan avstyckade tomter utom plan. Detta förhållande ställer 
mycket stora krav på kommunen att hantera transportfrågor med miljöhänsyn och att skapa en 
tillfredsställande samhällsservice, såsom vatten och avlopp, vägar, skolor med mera. 

Utanför kommunens större tätorterna är infrastrukturen, kommunikationerna och tillgången till 
service ofta bristande. Den befintliga bebyggelsen är i dessa områden dessutom ofta spridd vilket 
gör det svårare att etablera olika servicefunktioner och erbjuda kollektivtrafik. Från ett 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. 
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Översiktsplanerna delar följaktligen in kommunen i olika områden. Genom planläggning av större 
sammanhängande områden ska bebyggelse främst tillkomma inom kommunens större tätorter. 
Utanför kommunens tätorter och dess randzoner (områdena runt tätorterna) redovisar dock 
översiktsplanerna en större tolerans till ansökningar om bygglov och förhandsbesked som avser att 
tillskapa nya enstaka byggrätter. Anledningen är att kommunen vill skapa mer balans mellan den 
starkt expanderade västra delen av kommunen och den modest växande östra delen, men också för 
att bebyggelsetrycket i dessa områden över lag är lägre och den befintliga bebyggelsen inte är lika 
riklig samtidigt som enstaka tillkommande bebyggelse har en begränsad påverkan på transporter, 
infrastruktur samt behovet på tillgång till samhällsservice och kommunikationer. Utvidgad 
bebyggelse ska dock inte växa fram i dessa områden, den ska precis som redogjorts för ovan 
tillkomma inom tätorterna.  

Detaljplanekravet 
När det kommer till när kravet på detaljplan aktualiseras (4 kap. 2 § PBL) görs en 
helhetsbedömning av förhållandena i det enskilda fallet. Leder det till slutsatsen att reglering 
behöver ske i ett sammanhang utfaller kravet på detaljplan. 

Vid bedömningen om kravet på detaljplan aktualiseras vid en förändring av befintlig bebyggelse (se 
4 kap. 2 § 2 PBL) ska hänsyn tas till den fysiska miljö som åtgärden ska genomföras i, det vill säga 
den angränsande bebyggelsemiljön. Med förändring av befintlig bebyggelse avses till exempel 
förtätning eller utvidgning av befintliga bebyggelseområden. Om åtgärden medför ytterligare behov 
av samordning är det ett förhållande som har betydelse för bedömningen (prop. 2017/18:167 s. 21-
22). 

Med behov av samordning avses bland annat frågor om fastighetsindelning och utförande av 
gemensamhetsanläggningar samt utbyggnad av gator, vägar, vatten, avlopp, anläggningar för 
dagvattenhantering, el och annan teknisk försörjning. Det kan även finnas behov av samordning om 
den planerade bebyggelsen förutsätter kommunens medverkan i någon nämnvärd omfattning. Ett 
sådant behov finns också om statliga intressen berörs på ett sådant sätt att det finns skäl för 
länsstyrelsen att bevaka dem i ett planärende, om det finns många motstridiga enskilda intressen 
eller om området i framtiden ska ägas av flera olika aktörer (prop. 2017/18:167 s. 21). 

Vidare kan en rad andra förhållanden ha betydelse för bedömningen i det enskilda fallet om 
åtgärden behöver utredas i ett sammanhang, till exempel behovet av att reglera bebyggelsens 
långsiktiga utveckling eller av att kunna hantera risker för olyckor (prop. 2017/18:167 s. 21). 

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

Enstaka bebyggelse har en begränsad påverkar på kommunens möjlighet att hantera 
bebyggelseutvecklingen, men lämplighetsprövningen ska inte enbart omfatta den enskilda 
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byggnaden, utan hela områden som berörs av bebyggandet. Innebörden av att de allmänna intressen 
som anges i andra kapitlet PBL inte bara ska tillämpas vid planläggning utan också i enskilda 
ärenden om förhandsbesked och bygglov, är att alla åtgärder ska prövas utifrån planmässiga 
grunder. Detta medför att enskilda ärenden inte kan ses isolerat. Även om en enskilt tillkommande 
bostad inte påverkar till exempel kraven på service i området i så stor utsträckning, kan många 
enskilt tillkommande bostäder få omfattande konsekvenser (se prop. 1985/86:1 s. 110-111).  

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 
Den aktuella lokaliseringen ligger utanför kommunens tätorter, dryg 5 km från Åsa som är närmsta 
tätort med duglig samhällsservice och goda kommunikationer. Det aktuella området förbinds med 
Varbergsvägen via Dotetorpsvägen och Ölmevallavägen som utgör asfalterade vägar utan 
gatubelysning. Området saknar separata gång- och cykelvägar samtidigt som närmsta 
kollektivtrafiklinje går på Varbergsvägen, med busshållplats som närmst ca 2,5 km från sökt 
lokalisering. Även den aktuella delen av Varbergsvägen saknar gatubelysning och separat gång- och 
cykelväg samtidigt som den är hårt trafikerad. Förutsättningarna för området tyder på ett starkt 
bilberoende. Vidare ligger området utanför kommunens verksamhetsområde för kommunalt vatten 
och avlopp. 

I det aktuella området, kring den södra delen av Dotetorpsvägen och dess mindre sidovägar, finns 
idag närmare 150 bostäder varav en betydande andel utgör fritidsbostäder. Den befintliga 
bebyggelsen är spridd och hela området ligger utom detaljplan. Bebyggelsetrycket är högt, 
kommunen har hanterat åtminstone närmare 60 ansökningar om nylokaliseringar inom ovannämnt 
område de senaste 15-20 åren, varav 3 är pågående ärenden. De flesta ansökningarna har resulterat i 
nytillkomna bostäder. De tillkommande bostäderna utgör inte längre enstaka etableringar och idag 
finns alltmer bebyggelse i området samtidigt som fler fastigheter har arealmässiga förutsättningar 
att etablera ytterligare bostäder genom liknande anspråk.  

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. Vidare görs bedömningen sammanfattningsvis att en 
fortsatt bebyggelseutveckling i området riskerar att få oönskade konsekvenser för kommunens 
strategiska planering och kommunalekonomiska följder. Den aktuella lokaliseringen bedöms 
följaktligen motverka kommunens strategiska planering, tätortsutveckling samt översiktsplanernas 
intentioner. 

Ska en fortsatt bebyggelseutveckling komma till stånd i området 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. I förevarande fall föreslås också 
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bebyggelsen placeras så att den klättra en bit upp på berget, en struktur som det i regel föreligger 
restriktivitet mot, då det inte sällan innebär större ingrepp på naturförutsättningar samtidigt som 
frågor gällande landskapsbild, olägenheter som insyn ofta blir mer aktuella. Även om den befintliga 
byggnaden på fastigheten redan är placeras som sökt tillkommande bostad, bör frågan om det 
aktuella området lämpar sig för denna typ av bebyggelsestruktur, och därmed ett positivt beslut 
enligt ansökan, inte utredas i en enskild ansökan om förhandsbesked eller bygglov.  

Den samlade bedömningen föregrips sammanfattningsvis genom att ta ställning till det ena enskilda 
förhandsbeskeds- och bygglovsärendet efter det andra. Förvaltningen menar följaktligen att ansökan 
också utlöser kravet på detaljplan. 

Intresseavvägning 
Enligt 2 kap. 1 § PBL ska hänsyn tas till både allmänna och enskilda intressen. Det allmänna 
intresset av att styra bebyggelseutvecklingen bedöms i förevarande fall väga tyngre än det enskilda 
intresset av att bebygga platsen. 

Kommunicering 
Skrivelse som redogör förvaltningens ställningstagande i ärendet har redovisats för sökande. 
Sökande har getts möjligheten till att lämna in synpunkter. 

Sökande har inkommit med svarsskrivelse (se beslutsunderlag, svarsskrivelse från sökande, 2022-
03-08). 

När det kommer till vilka paragrafer i PBL som berörs så redogörs det först i tjänsteskrivelsen, 
under rubriken Lagstiftning.  

När det kommer till beviljade ansökningar i området så har det under en lång tid förts en tillåtande 
inriktning. Som framgår i tjänsteskrivelsen är den dock inte längre hållbar, varvid kommunen har 
avslagit en rad ansökningar i området de senaste åren. När det kommer till likabehandlingsprincipen 
är sålunda ett negativt beslut mest rimligt. Den maximala gränsen för området bedöms sedan länge 
redan vara nådd, och som redogjorts för tjänsteskrivelsen handlar det inte om enstaka beslut, utan 
betydligt fler än så.  

När det kommer till kommunikationer kör Västtrafik inga ordinarie busslinjer i området, utan det är 
endast kommunens skolskjuts som sporadisk åker på Dotetorpsvägen. Som redogjorts för i 
tjänsteskrivelsen är det, med hänsyn till förutsättningarna i området (avstånd till samhällsservice, 
undermålig infrastruktur, spridd bebyggelse etc), är det inte lämpligt att fortsätta med 
bebyggelseutvecklingen i området. 

När det kommer till byggandet av bostäder i kommunen kan följande konstateras. Att bygga 
bostäder som innebär fler invånare handlar inte endast om bara själva bostaden, utan även tekniska 
försörjningssystem, kommunikationer, skolor, ålderdomshem och övrig samhällsservice. 
Kommunfullmäktiges målsättning för bostadsbyggandet omfattar planering för 500 bostäder per år 
under perioden 2019–2023 i Kungsbacka kommun. Kommunstyrelsen minskade nyligen målet från 
750-800 till 500 (KS 2019-03-26, dnr KS/2019:165) eftersom den ökade utvecklingstakten i 
kommunen har visat sig leda till tröskeleffekter med omfattande investeringar som följd. Enligt 
”Planerat bostadsbyggande 2018–2022 för Kungsbacka kommun”, ett dokument framtaget av 
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samhällsbyggnadskontoret (maj 2018), är byggstart för ca 4000 bostäder redan planerade 2018–
2022 (dvs ett snitt på 800 bostäder per år) inom detaljplanelagda områden. I Antagande av 
Kungsbackas bostadsförsörjningsprogram och bostadsmål (2019-2025, med utblick mot 2030), 
2020-04-21, redogörs igen att 500 bostäder per år fortfarande gäller med hänsyn till vad som 
redogjorts för ovan. I beslutet redovisas en uppdaterad lista med planerade bostäder inom 
kommunen. Listan redovisar att 585 byggrätter redan tillkommer inom nya planer 2021, 661 2022, 
720 2023, 830 2024 samt 840 2025. Utöver det beräknas 150 ytterligare bostäder tillkomma per år 
genom permanentning av fritidshus, byggnation av redan oexploaterade tomter inom plan samt 
enstaka tillkommande bostäder utom plan som är förenliga med översiktsplanens intentioner. 
Byggnationer av nya bostäder planeras därmed redan överstiga målsättningen för bostadsbyggandet 
med råge och en betydande andel planeras byggas i Åsa.  

Som nämnt i tjänsteskrivelsen riskerar en fortsatt bebyggelseutveckling i området att kommunen 
blir tvungna att lägga resurser på att bygga ut kommunikationer, infrastruktur, samhällsservice etc. 
Dessa resurser hade kunnat användas mycket mer effektivt på andra platser, i andra delar av 
kommunen, vilket innebär att andra mer gynnsamma projekt riskerar att bli lidande. Ett positivt 
förhandsbesked enligt ansökan bedöms i längden alltså i stället riskera att stjälpa arbetet med att öka 
byggandet som helhet i kommunen. Ett positivt förhandsbesked enligt ansökan bedöms främst 
innebär en kommunalekonomisk risk. 

Vidare gör förvaltningen bedömningen att övriga argument i svarsskrivelsen besvaras i 
tjänsteskrivelsen. Inkommen svarsskrivelse föranleder följaktligen inget annat ställningstagande i 
ärendet, förvaltningen vidhåller sin avstyrkan om att byggnation på platsen inte uppfyller de krav 
som följer av plan- och bygglagen. 

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, eller 4 veckor 
från det att beslutet kungjordes för dem som inte delgetts beslutet. Om skrivelsen har kommit in i 
rätt tid skickar Byggnadsnämnden den vidare till Länsstyrelsen i Hallands län, som prövar det 
överklagade beslutet. Om överklagan kommer in för sent avvisas den. 

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

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

Sammanfattning av ärendet 
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. Vidare görs bedömningen sammanfattningsvis att en 
fortsatt bebyggelseutveckling i området riskerar att få oönskade konsekvenser för kommunens 
strategiska planering och kommunalekonomiska följder. Den aktuella lokaliseringen bedöms 
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följaktligen motverka kommunens strategiska planering, tätortsutveckling samt översiktsplanernas 
intentioner. 

Ska en fortsatt bebyggelseutveckling komma till stånd i området 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. I förevarande fall föreslås också 
bebyggelsen placeras så att den klättra en bit upp på berget, en struktur som det i regel föreligger 
restriktivitet mot, då det inte sällan innebär större ingrepp på naturförutsättningar samtidigt som 
frågor gällande landskapsbild, olägenheter som insyn ofta blir mer aktuella. Även om den befintliga 
byggnaden på fastigheten redan är placeras som sökt tillkommande bostad, bör frågan om det 
aktuella området lämpar sig för denna typ av bebyggelsestruktur, och därmed ett positivt beslut 
enligt ansökan, inte utredas i en enskild ansökan om förhandsbesked eller bygglov.  

Den samlade bedömningen föregrips sammanfattningsvis genom att ta ställning till det ena enskilda 
förhandsbeskeds- och bygglovsärendet efter det andra. Förvaltningen menar följaktligen att ansökan 
också utlöser kravet på detaljplan. 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan om förhandsbesked inkommen 2021-05-26, kompletterad med ytterligare underlag samt 
komplett för handläggning 2021-06-04, avser en nylokalisering av ett enbostadshus inom 
fastigheten Ölmevalla-Klev 1:42. Fastigheten har en areal av 3286 kvm och är belägen utanför 
detaljplanerat område. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 

Ansökan, 2021-05-26 

Karta, 2021-06-04 

Svarsskrivelse från sökande, 2022-03-08 

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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§ 139 

VALLDA 7:20 - Förhandsbesked för nybyggnad av två 
enbostadshus 
Dnr BN 2021-002051 

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

Avgiften för beslutet är 7200 kronor. Avgiften är reducerad med 7200 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 § och 2 kap 2-4 §§ 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 gäller nylokalisering av två enbostadshus inom fastigheten VALLDA 7:20. Fastigheten 
har en areal av ca 6 ha i 2 delområden och är idag obebyggd. Fastigheten är belägen utanför 
detaljplanerat område i gräns till ett detaljplanerat område. Tomt A omfattar ca 1700 kvm och tomt 
B omfattar ca 1500 kvm och gränsar till strandskyddat område. Ansökan inkom medan ÖP06 
fortfarande var gällande översiktsplan.  

Fastigheten är enligt ÖP06 belägen inom Vallda utvecklingsområde. Inom utvecklingsområden har 
kommunen en restriktiv hållning till nylokalisering av enstaka hus för att inte förhindra en 
kommande planläggning. Ansökan uppfyller inget av undantagen för utvecklingsområden. 
Fastigheten är enligt Vårt framtida Kungsbacka belägen inom område för kustbygd i gräns till 
utvecklingsorten Vallda. För att säkerställa en hållbar utveckling inom kust- och landsbygd behöver 
kommunen tillämpa en restriktiv hållning till nya bostadshus på nya platser. Bägge översiktsplaner 
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är således samstämmiga kring hur markområdet bör användas och att eventuell utveckling ska ske 
genom detaljplan.  

Inom en radie av 1 km från lokaliseringen har kommunen fått in 34 ansökningar om förhandsbesked 
sedan år 2000. Detta visar att det råder stor efterfrågan på mark för byggande i området. Den 
aktuella marken bedöms utgöra brukningsvärd jordbruksmark. Föreslagna placeringar utgör inte 
lucktomter. Risk för prejudicerande verkan finns då fler fastigheter kan bebyggas på samma sätt. 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan som kom in 2021-06-24 innebär nylokalisering av två enbostadshus inom fastigheten 
VALLDA 7:20. Fastigheten har en areal av ca 6 ha i 2 delområden och är idag obebyggd. 
Fastigheten är belägen utanför detaljplanerat område. Tomt A omfattar ca 1700 kvm och tomt B 
omfattar ca 1500 kvm och gränsar till strandskyddat område. 

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

Riksintressen 
3 kap. 6 § miljöbalken framhåller att mark- och vattenområden som har betydelse från allmän 
synpunkt på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet så långt 
möjligt ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada natur- eller kulturmiljön. Behovet av 
grönområden i tätorter och i närheten av tätorter skall särskilt beaktas. Områden som är av 
riksintresse för naturvården, kulturmiljövården eller friluftslivet skall skyddas mot åtgärder som kan 
vålla påtaglig skada. 

4 kap. miljöbalken förklarar att kustområdet Halland, i vilket fastigheten Vallda 7:20 ingår, är ett 
riksintresse där turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen särskilt ska 
beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön. 

Bedömning 
Vid en prövning av förhandsbesked ska prövas om en byggnadsåtgärd över huvud taget kan tillåtas 
på den avsedda platsen, d.v.s. närmast en prövning av platsens lämplighet för den avsedda åtgärden. 
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Fastigheten Vallda 7:20 ligger utanför detaljplanerat område. Fastigheten omfattas av tidigare 
översiktsplan ÖP06 och nu gällande översiktsplan Vårt framtida Kungsbacka, laga kraftvunnen 
2022-01-26. 

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

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

I förarbeten till den äldre plan- och bygglagen anges kompletteringar med byggnader på obebyggda 
så kallade lucktomter som exempel på när det kan vara möjligt med en prövning inom ramen för en 
ansökan om förhandsbesked.  

Nedan bild visar aktuellt markområde: 

 

Översiktsplaner 
Fastigheten omfattas av tidigare översiktsplan ÖP06 och nu gällande översiktsplan Vårt framtida 
Kungsbacka, laga kraftvunnen 2022-01-26. Ansökan inkom innan Vårt framtida Kungsbacka vann 



Kungsbacka kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 59 (97) 
Byggnadsnämndens arbetsutskott Datum 
 2022-03-24 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

   

  

laga kraft.  Bägge översiktsplaner är samstämmiga kring hur markområdet bör användas och hur det 
kan utvecklas. 

ÖP06: 

Fastigheten är enligt ÖP06 belägen inom Vallda utvecklingsområde. 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 kapitel. 

För att undvika en generellt restriktiv tolkning av översiktsplanens anvisningar och underlätta 
avvägningen mellan allmänna och enskilda intressen enligt 2 kap. 1 § PBL finns undantag där 
kommunen under vissa förutsättningar har en positiv hållning till förhandsbesked och bygglov. 
Byggnadsnämnden har i foldern Bygga hus utanför detaljplan utvecklat intentionerna i ÖP06 
avseende undantagen till den restriktiva hållningen. Även om ett eller flera undantag uppfylls måste 
förhandsbesked alltid prövas enligt bestämmelserna i plan- och bygglagen. 

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 
lucka i en del av ett markområde; det bedrivs ingen kommersiell verksamhet på fastigheten; och vid 
komplettering av befintlig bebyggelsegrupp infaller detaljplanekravet. 

Vårt framtida Kungsbacka: 

Kungsbacka kommun har i den nya översiktsplanen, utöver utvecklingsorter och naturområden, 
delats in i tre övergripande zoner; landsbygdsutveckling, landsbygd och kustbygd. Inom 
utvecklingsorterna planeras nya bostadshus generellt genom detaljplan.  

Fastigheten är enligt Vårt framtida Kungsbacka belägen inom område för kustbygd i gräns till 
utvecklingsorten Vallda. Kust- och landsbygd definieras av områden där bebyggelsetryck är starkt, 
som i huvudsak utgörs av mellanrummet kring kommunens utvecklingsorter, kustområdet 
Onsalahalvön och odlingslandskapet i Myra. 

För att säkerställa en hållbar utveckling inom kust- och landsbygd behöver kommunen tillämpa en 
restriktiv hållning till nya bostadshus på nya platser. Detta eftersom ny bebyggelse riskerar att 
försvåra en ändamålsenlig användning och planläggning i framtiden. 

Tydliga gränser mot omgivande landskap är viktigt för utvecklingsorternas identitet. Ibland kan 
utvecklingsorter tendera att växa ihop och då är det viktigt att värna det mellanrum som finns kvar 
för att stärka kulturlandskapets läsbarhet. Kompletteringar får inte medföra krav på planläggning 
och ska vara avgränsad utifrån dess unika förutsättningar. 

Lucktomt 
Lucktomt har i rättspraxis definierats som en mindre fastighet eller ett mindre markområde, som 
saknar huvudbyggnad, och som ligger mellan andra bebyggda mindre fastigheter eller 
markområden. Lucktomter utgörs ofta av en lucka i en bebyggelserad. Ett markområde kan ses som 
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en lucktomt även om det tillhör en bebyggd fastighet och fastigheten ska delas innan uppförandet av 
den nya byggnaden. 

Förvaltningens bedömning är att föreslagna placeringar inte utgör lucktomter. En ny 
bebyggelsestruktur som inte är önskvärd skapas och möjliggör att anspråk på att bygga fler bostäder 
enligt den nya strukturen kan komma att ställas. 

Bebyggelsetryck 
ÖP06 och Vårt framtida Kungsbacka framhåller att det generellt råder ett hårt bebyggelsetryck i 
området, både då området är kustnära samt inom 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. Inom en radie av 1 km från lokaliseringen har kommunen fått in 34 ansökningar om 
förhandsbesked sedan år 2000. Detta visar att det råder stor efterfrågan på mark för byggande i 
området. 

Om undantag skulle medges för prövning av den sökta åtgärden i samband med ansökan om 
förhandsbesked finns ett flertal närliggande fastigheter som har liknande markområden där 
motsvarande anspråk på bebyggelse skulle kunna resas (Vallda 4:8, Vallda 4:10, Vallda 18:5, Valda 
22:2, Vallda 6:3, Vallda 6:50 med flera). I en situation då fler fastighetsägare kan komma att resa 
krav på positivt förhandsbesked under motsvarande förutsättningar som i det aktuella fallet kan ett 
beviljande av ansökan komma att skapa en prejudicerande verkan inte bara i fråga om fastigheter 
inom det aktuella utvecklingsområdet utan även inom andra utvecklingsområden i kommunen 
(Mark- och miljödomstolen 10 januari 2020, Mål nr P 1537-19).  

Vidare bedömer förvaltningen med anledning av åtgärdens omfattning i sig att ärendet inte går att 
hantera i en ansökan om förhandsbesked, utan en planläggning måste ske. 

Inom ramen för en planprocess finns möjlighet att sätta bebyggelseområdet i ett 
samhällsplaneringssammanhang, där frågor om kapaciteten för befintlig infrastruktur och 
samhällsservice, liksom behovet av fler bostäder kan bedömas samt om det givet områdets karaktär, 
lokaliseringens värde som grönyta och i relation till kravet på en långsiktigt god hushållning av 
mark, finns andra platser som är mer lämpliga att förtäta med bebyggelse än den aktuella. Om 
ansökan om förhandsbesked – som i detta fall – befinner sig inom område där kommunen har en 
restriktiv hållning till ny bebyggelse samtidigt som området utgör en sammanhållen bebyggelse är 
ärendet ofta så pass komplext att det bör utredas genom en planprocess. Så länge ärendet utreds som 
ett förhandsbesked bör det därför inte beviljas. 

Jordbruksmark 
Den aktuella marken bedöms utgöra brukningsvärd jordbruksmark. 

3 kap. 4 § miljöbalken säger att brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller 
anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov 
inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i 
anspråk. 
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Med brukningsvärd jordbruksmark avses mark som med hänsyn till läge, beskaffenhet och övriga 
förutsättningar är lämpad för jordbruksproduktion (prop. 1985/86:3 sid. 158). Vid den bedömningen 
bör även beaktas att jordbruksmark är en begränsad resurs med avgörande betydelse för att trygga 
livsmedelsförsörjningen i landet och att syftet med bestämmelsen är att säkerställa en långsiktig 
hushållning (jfr prop. 1985/86:3 sid. 53). 

I praxis har framhållits att vid bedömningen av om jordbruksmark är brukningsvärd eller inte ska 
hänsyn tas till jordbrukslandskapet och det framtida behovet av jordbruksproduktion, men inte till 
fastighetens rådande produktionsstatus, kvalitet eller om det vid tillfället finns ett reellt intresse av 
att bruka den (se bl. a Mark- och miljööverdomstolens, MÖD:s, domar den 1 april 2016 i mål P 
4087-15 och den 3 februari 2017 i mål P 4848-16). 

Förvaltningen bedömer att placeringen i ansökan är att se som brukningsvärd jordbruksmark och en 
lokalisering av två enbostadshus här är inte ett väsentligt samhällsintresse som inte kan bli 
tillgodosett på annan plats (se MÖD Mål nr P 4087-15, 2016-04-01). Ansökan uppfyller därmed 
inte 2 kap. 2 § PBLs bestämmelse om god hushållning. 

Slutsats 
Med hänsyn till kommunens översiktsplan och detaljplankravet föreligger ett starkt allmänt intresse 
av att styra bebyggelseutvecklingen i området. Föreslagna lokaliseringar är även placerade på 
jordbruksmark och utgör inte så kallade lucktomter. 

I en avvägning mellan det allmänna intresset att styra bebyggelseutvecklingen och bevara 
jordbruksmark och det enskilda intresset att exploatera fastigheten med två nya enbostadshus, 
bedöms det allmänna intresset väga tyngst. 

Kommunicering 
Sökande har getts möjlighet att yttra sig över tjänsteskrivelsen och har 2022-03-02 inkommit med 
ett bemötande, se bilaga. 

Sökandes yttrande föranleder ingen annan bedömning än ovan. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-03-03 

Bilaga, 2021-06-24 

Ansökan, 2021-06-24 

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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§ 140 

ÅSA 1:92/ÅSA 1:90 - Förhandsbesked för nybyggnad 
av ett enbostadshus 
Dnr BN 2021-001881 

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

Avgiften för beslutet är 7200 kronor. Avgiften är reducerad med 7200 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 § och 2 kap 2-4 §§ samt motivering nedan. 

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

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

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

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan avser förhandsbesked för ett bostadshus utanför detaljplanerat område. Fastigheten 
omfattas av Fördjupning av översiktsplanen för Åsa. 

Sökande åberopar ett generationsskifte i verksamheten Knutsgård Växtodling AB som omfattar 250 
ha mark, har en omsättning på 4,5 miljoner (2020) och sysselsätter 2 heltidsanställda. Varken 
sökande, eller någon som bor i samma hushåll som sökande, arbetar inom verksamheten idag. 

I Fördjupning av översiktsplanen för Åsa finns 7 områden utpekade som bebyggelseområden där 
förtätning kan vara möjliga. Områdena behöver utredas innan exploatering sker och ändring av 
markanvändning ska i dessa områden ske i ett större planeringssammanhang genom 
detaljplaneläggning. 
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Aktuellt område ingår i bebyggelseområde 6 – Norra Hulta som uppskattas kunna möjliggöra ett 
fyrtiotal bostäder. Att förtäta området genom enskilda förhandsbesked försvårar en framtida 
rationell planläggning av området.  

Förhandsbesked i tätortsnära områden med högt bebyggelsetryck kan även väntas få en 
prejudicerande effekt och därigenom ytterligare försvåra möjligheterna för en kontrollerad 
bebyggelseutveckling. 

Önskad placering utgör inte heller en lucktomt. 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan om förhandsbesked för ett enbostadshus inkom 2021-06-07 och bedömdes komplett 2021-
09-04. Fastigheterna Åsa 1:90 och Åsa 1:92 inom vilka bostadshuset föreslås att lokaliseras har en 
sammantagen areal om ca 5,9 ha. Fastigheterna är belägna utanför detaljplanerat område. På Åsa 
1:90 finns två fornlämningar, RAÄ-nummer Ölmevalla 41:1, stensättning, samt RAÄ-nummer 
Ölmevalla 39:1, stensättning. 

En tidigare ansökan om förhandsbesked på Åsa 1:90, gällande tre bostadshus, avslogs av 
byggnadsnämndens arbetsutskott 2018-06-07. 

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

Riksintressen 
3 kap. 6 § miljöbalken framhåller att mark- och vattenområden som har betydelse från allmän 
synpunkt på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet så långt 
möjligt ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada natur- eller kulturmiljön. Behovet av 
grönområden i tätorter och i närheten av tätorter skall särskilt beaktas. Områden som är av 
riksintresse för naturvården, kulturmiljövården eller friluftslivet skall skyddas mot åtgärder som kan 
vålla påtaglig skada. 

4 kap. miljöbalken förklarar att kustområdet Halland, i vilket fastigheterna Åsa 1:90 / Åsa 1:92 
ingår, är ett riksintresse där turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen 
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särskilt ska beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra ingrepp i 
miljön. 

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

Fastigheterna Åsa 1:90 / Åsa 1:92 ligger utanför detaljplanerat område. Fastigheterna omfattas av 
tidigare översiktsplan ÖP06, nu gällande översiktsplan Vårt framtida Kungsbacka, laga kraftvunnen 
2022-01-26 och fördjupad översiktsplan för Åsa. 

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

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

I förarbeten till den äldre plan- och bygglagen anges kompletteringar med byggnader på obebyggda 
så kallade lucktomter eller nya bostäder i samband med ett generationsskifte i ett jordbruksföretag 
som exempel på när det kan vara möjligt med en prövning inom ramen för en ansökan om 
förhandsbesked.  

Nedan bild (upprättad av förvaltningen) visar aktuellt markområde med pil, samt brukscentrum: 
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Översiktsplaner 
Fastigheten omfattas av tidigare översiktsplan ÖP06 och nu gällande översiktsplan Vårt framtida 
Kungsbacka, laga kraftvunnen 2022-01-26. Bägge översiktsplaner är samstämmiga kring hur 
markområdet bör användas. Fastigheten omfattas också av Fördjupning av översiktsplanen för Åsa. 

ÖP06: 

Fastigheten är enligt ÖP06 belägen inom Åsa utvecklingsområde. 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 kapitel. 

För att undvika en generellt restriktiv tolkning av översiktsplanens anvisningar och underlätta 
avvägningen mellan allmänna och enskilda intressen enligt 2 kap. 1 § PBL finns undantag där 
kommunen under vissa förutsättningar har en positiv hållning till förhandsbesked och bygglov. 
Byggnadsnämnden har i foldern Bygga hus utanför detaljplan utvecklat intentionerna i ÖP06 
avseende undantagen till den restriktiva hållningen. Även om ett eller flera undantag uppfylls måste 
förhandsbesked alltid prövas enligt bestämmelserna i plan- och bygglagen. 

Förvaltningen har prövat ansökan mot undantagen för utvecklingsområden i ÖP06 och finner att 
inget av undantagen uppfylls. 
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Vårt framtida Kungsbacka: 

Kungsbacka kommun har i den nya översiktsplanen, utöver utvecklingsorter och naturområden, 
delats in i tre övergripande zoner; landsbygdsutveckling, landsbygd och kustbygd.  

Utvecklingen i kommunen ska främja en struktur som fungerar väl för invånare, samtidigt som den 
är resurssnål både vad det gäller ekonomi och hur naturen hanteras. Ny bebyggelse prioriteras inom 
utvecklingsorter och verksamhetsområden. Inom utvecklingsorterna planeras nya bostadshus 
generellt genom detaljplan.  

Fastigheten är enligt Vårt framtida Kungsbacka belägen inom område för prioriterad utvecklingsort 
Åsa. Utvecklingen av de prioriterade orterna är så viktig att de utreds i fördjupade översiktsplaner 
som ska styra hur orterna växer på bästa sätt. Åsa utvecklingsort har en aktuell fördjupad 
översiktsplan från 2013: Fördjupning av översiktsplanen för Åsa. 

Fördjupning av översiktsplanen för Åsa: 

Syftet med den fördjupade översiktsplanen för Åsa är främst att ange den framtida 
markanvändningen och bebyggelseutvecklingen på orten och ligga till grund för beslut om 
detaljplaneläggning och bygglovsfrågor. 

I Fördjupning av översiktsplanen för Åsa finns 7 områden utpekade som bebyggelseområden där 
förtätning kan vara möjliga. Områdena behöver utredas innan exploatering sker och ändring av 
markanvändning ska i dessa områden ske i ett större planeringssammanhang genom 
detaljplaneläggning. 

Aktuellt område ingår i bebyggelseområde 6 – Norra Hulta som uppskattas kunna möjliggöra ett 
fyrtiotal bostäder. Att förtäta området genom enskilda förhandsbesked försvårar en framtida 
rationell planläggning av området.  

Förhandsbesked i tätortsnära områden med högt bebyggelsetryck kan även väntas få en 
prejudicerande effekt och därigenom ytterligare försvåra möjligheterna för en kontrollerad 
bebyggelseutveckling. 

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

Lucktomt 
Lucktomt har i rättspraxis definierats som en mindre fastighet eller ett mindre markområde, som 
saknar huvudbyggnad, och som ligger mellan andra bebyggda mindre fastigheter eller 
markområden. Lucktomter utgörs ofta av en lucka i en bebyggelserad. Ett markområde kan ses som 
en lucktomt även om det tillhör en bebyggd fastighet och fastigheten ska delas innan uppförandet av 
den nya byggnaden. 

Förvaltningens bedömning är att föreslagen placering inte utgör en lucktomt. En ny 
bebyggelsestruktur som inte är önskvärd skapas och möjliggör att anspråk på att bygga fler bostäder 
enligt den nya strukturen kan komma att ställas. 
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Generationsskifte 
Sökande åberopar ett generationsskifte i verksamheten Knutsgård Växtodling AB som omfattar 250 
ha mark, har en omsättning på 4,5 miljoner (2020) och sysselsätter 2 heltidsanställda. Varken 
sökande, eller någon som bor i samma hushåll som sökande, arbetar inom verksamheten idag. 

I prövningen av undantaget är den tillkommande bostadens direkta koppling till verksamheten och 
behovet av att bo på fastigheten för driften av verksamheten av väsentligt tyngd. I bedömningen om 
undantaget är tillämpbart tas hänsyn till vad för typ av verksamhet som pågår på fastigheten samt 
vilken sysselsättningsgrad verksamheten bidrar med. För att principen ska kunna hävdas är det 
dessutom nödvändigt att generationsbostaden ingår som en del av den befintliga 
verksamhetsbebyggelsen, vilket innebär att den ska placeras i direkt anslutning till den, något som 
även MÖD konstaterar i sin rättsprövning (se t. ex. MÖD dom den 30 oktober 2013 mål nr P 6781–
13). Om möjlighet finns att stycka av den tillkommande bostaden till en egen enhet på grund av att 
placering inte är i anslutning till befintlig bebyggelse och det inte finns ett särskilt skäl till det, bryts 
sambandet och undantaget kan inte hävdas. 

När det kommer till vad verksamheten kan komma att bli i framtiden och vilka som ska driva den, 
prövas ansökan mot de förutsättningar som föreligger idag.  

En verksamhet som behöver ständig närvaro och därmed medför ett behov av att bo i direkt 
anslutning till pågående verksamhetsbebyggelse kan t. ex. vara en med djur som kräver ständig 
uppsikt. I aktuellt fall gör förvaltningen bedömningen att det inte är en nödvändighet för 
verksamhetens fortsatta drift att bo i direkt anslutning till den. Givetvis är det fördelaktigt att bo i 
närheten av en pågående verksamhet, men att bo i närheten av verksamheten behöver nödvändigtvis 
inte innebära på sökt lokalisering. Kommunen har en omfattande utbyggnadspotential för 
friliggande småhus i form av outnyttjade byggrätter i äldre planer, permanentning av fritidshus, 
samt redan avstyckade tomter utom plan. 

Enligt ansökan är den tänkta byggnadsplatsen belägen ca 700 meters väg från den befintliga 
bebyggelsen på brukscentrat som är belägen på fastigheten Åsa 1:11. Platsen ligger således inte i 
omedelbar anslutning till den befintliga bebyggelsen i verksamheten utan får anses vara fristående 
från denna enhet. Det är uppenbart att den tillkommande bostaden kommer bli en egen enhet och 
därmed inte en del av verksamheten. Skälet till placeringen bedöms inte vara starkt. 

Förvaltningen gör sammanfattningsvis bedömningen att en generationsbostad enligt ansökan inte 
väger tungt. Varken sökande eller någon som sammanbor med sökande arbetar i verksamheten och 
föreslagen placering ligger inte i samband med övriga byggnader på brukscentrat.  
Generationsskifte bedöms följaktligen inte vara tillämpbart. 

Bebyggelsetryck 
ÖP06 och Vårt framtida Kungsbacka framhåller att det generellt råder ett hårt bebyggelsetryck i 
området, både då området är kustnära samt inom 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. Inom en radie av 1 km från lokaliseringen har kommunen fått in 15 ansökningar om 
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förhandsbesked sedan år 2004. Detta visar att det råder stor efterfrågan på mark för byggande i 
området. 

Om undantag skulle medges för prövning av den sökta åtgärden i samband med ansökan om 
förhandsbesked finns ett flertal närliggande fastigheter som har liknande markområden där 
motsvarande anspråk på bebyggelse skulle kunna resas (Åsa 1:11, Åsa 1:21, Åsa 1:134, Åsa 1:185, 
Åsa 2:6 med flera). I en situation då fler fastighetsägare kan komma att resa krav på positivt 
förhandsbesked under motsvarande förutsättningar som i det aktuella fallet kan ett beviljande av 
ansökan komma att skapa en prejudicerande verkan inte bara i fråga om fastigheter inom det 
aktuella utvecklingsområdet utan även inom andra utvecklingsområden i kommunen (Mark- och 
miljödomstolen 10 januari 2020, Mål nr P 1537-19). 

Slutsats 
Med hänsyn till kommunens översiktsplan, fördjupade översiktsplan och detaljplankravet föreligger 
ett starkt allmänt intresse av att styra bebyggelseutvecklingen i området. Föreslagen lokalisering 
utgör inte en så kallad lucktomt. Ett generationsskifte kan inte hävdas då placeringen av 
bostadshuset inte ligger i anslutning till brukscentrat och varken sökande, eller någon som bor i 
samma hushåll som sökande, arbetar i jordbruksföretaget. 

I en avvägning mellan det allmänna intresset att styra bebyggelseutvecklingen och det enskilda 
intresset att exploatera fastigheten med ett enbostadshus, bedöms det allmänna intresset väga tyngst. 

Kommunicering 
Sökande har 2022-02-14 getts möjlighet att yttra sig över tjänsteskrivelsen men har inte återkommit. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-03-09 

Verksamhetsbeskrivning, 2021-09-04 

Karta, brukscentrum, 2021-09-04 

Situationsplan, 2021-07-04 

Ansökan, 2021-06-07 

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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§ 141 

KÖPSTADEN 1:28 - Bygglov för utvändig ändring av 
enbostadshus, solceller 
Dnr BN 2022-000418 

Beslut 
Byggnadsnämndens arbetsutskott avslår ansökan om bygglov för utvändig ändring av enbostadshus 
(solceller).  

Avgiften för beslutet är 4 800 kronor. 

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

Beslutsmotivering 
Fastigheten ligger inom detaljplanerat område och inom ett område som omfattas av riksintresse för 
Försvarsmakten.  

Enligt plan- och bygglagen 9 kap 30 § (PBL, SFS 2010:900) 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. 

Den åtgärd som ansökan avser bedöms inte uppfylla de krav som ställs enligt 9 kap 30 § plan- och 
bygglagen med hänvisning till 2 kap. 9 § PBL. Av Försvarsmaktens remissvar framgår att åtgärden 
bedöms utgöra en risk för påtaglig skada på riksintresse för totalförsvarets militära del. En 
solenergianläggning på fastigheten kan enligt yttrandet påtagligt motverka totalförsvarets intressen 
genom att elektromagnetiska störningar från solenergianläggningen kan försvåra utnyttjandet av 
totalförsvarets anläggningar. Förvaltningen har ingen anledning till att betvivla remissvaret och 
åtgärden bedöms utifrån Försvarsmaktens yttrande utgöra en betydande olägenhet för omgivning. 
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Bygglov ska därför inte beviljas. Förvaltningen bedömer för föreslagen åtgärd att det allmänna 
intresset är större än det enskilda intresset.  

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 registrerades 2022-02-11. 

Ansökan gäller utvändig ändring av enbostadshus som innebär att solceller monteras på taket. 
Solcellerna har en föreslagen placering på bostadshusets västra och östra tak. 

Ansökan var komplett 2022-02-11. 

Övriga förutsättningar 
Fastigheten ligger inom ett område som omfattas av riksintresse för Försvarsmakten. 

Remisser 
Försvarsmakten har fått möjligheter att lämna synpunkter gällande att solceller uppförs på 
bostadshusets tak. Av yttrande daterat 2022-02-28 framgår att Försvarsmakten motsätter sig att 
solceller uppförs på fastigheten. Försvarsmakten meddelar i sitt remissvar att åtgärden utgör en risk 
för påtaglig skada på riksintresse för totalförsvarets militära del.  Försvarsmakten bedömer att en 
solenergianläggning på fastigheten påtagligt kan motverka totalförsvarets intressen genom att 
elektromagnetiska störningar från solenergianläggningen kan försvåra utnyttjandet av 
totalförsvarets anläggningar. Därav motsätter sig Försvarsmakten att bygglov beviljas för föreslagen 
åtgärd. 

Försvarsmakten meddelar 2022-03-11 att en ändring i produkten inte kommer förändra 
Försvarsmaktens ställningstagande. Då bygglov ges för en åtgärd och inte en produkttyp gör 
Försvarsmakten sina riskbedömningar utifrån det som finns på marknaden som genererar mest 
störningar. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-03-11 

Remissvar, 2022-02-28 

Beskrivning, 2022-02-27 

mailto:info@kungsbacka.se
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Information, 2022-02-11 

Fasadritningar, 2022-02-11 

Karta, 2022-02-11 

Detaljritning, 2022-02-11 

Ansökan, 2022-02-11 

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) 

Försvarsmakten 
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§ 142 

LIDEN 1:13 - Bygglov för anläggande av mur 
Dnr BN 2022-000313 

Beslut 
Byggnadsnämndens arbetsutskott beviljar ansökan om bygglov för anläggande av en ny 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 10 800 kronor. Av detta kostar bygglovet 7 200 kronor och byggskedet  
3 600 kronor. 

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

Villkor: 
Anläggande av ny mur ska, i enlighet med ansökan, avse återställande av en redan befintlig mur på 
fastigheten.  

Upplysning 
Beslutet kommer att kungöras i Post- och Inrikes Tidningar. Dessutom kommer vi att informera 
berörda sakägare.  

Beslutet vinner laga kraft fyra veckor efter kungörelse, alternativt tre veckor efter delgivning. 
Åtgärden får påbörjas tidigast fyra veckor efter att detta beslut har kungjorts i Post- och Inrikes 
Tidningar. Det förutsätter att byggnadsnämnden har utfärdat ett startbesked. Om åtgärden påbörjas 
efter att fyra veckor har förflutit från kungörelsen men innan lovbeslutet har fått laga kraft sker det 
på egen risk eftersom lovbeslutet kan komma att upphävas om det överklagas. 

Ni får inte påbörja byggnadsarbetet innan byggnadsnämnden gett startbesked. 

Beslutsmotivering 
Ansökan avser anläggande av en ny mur som ska ersätta en befintlig mur. Fastigheten som ska 
bebyggas ligger inom detaljplan O104 vars syfte är att möjliggöra byggnader för bland annat 
bostäder. I detaljplanen regleras bland annat vilken mark som får bebyggas. Befintlig mur har en 
längd om 17 meter och är placerad på allmän platsmark som inte får bebyggas.  

Föreslagen åtgärd avviker sålunda från detaljplanens bestämmelse beträffande placering av 
byggnadsverk på mark som inte får bebyggas. Arbetsutskottet konstateraratt förevarande avvikelse 
från planen inte kan anses vara liten. Arbetsutskottet anser dock att förevarande avvikelse inte 
enbart ska bedömas utifrån absoluta mått och tal utan i förhållande till samtliga i ärendet 
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föreliggande omständigheter, däribland att föreslagen ny mur ska ersätta en befintlig mur och att 
åtgärden inte strider emot planens övergripande syfte.  

Arbetsutskottet bedömer sammantaget att förevarande avvikelse från detaljplanen är förenlig med 
planens syfte och att avvikelsen är godtagbar, även om den ej är liten i absoluta mått och tal. 
Arbetsutskottet anser vidare att föreslagen åtgärd är lämpligt utformad och placerad med hänsyn till 
stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärden på platsen och intresset av en god 
helhetsverkan. Detta med beaktande av den föreslagna nya murens begränsade åverkan i området. 
Därtill innebär föreslagen åtgärd inte en sådan betydande olägenhet som avses i PBL 2 kap 9 §.  

I beslutet uppställt villkor motiveras med att beviljad åtgärd i form av anläggande av en ny mur 
behöver ersätta befintlig mur för att åtgärden ska anses utgöra en godtagbar avvikelse från 
detaljplanens bestämmelser om placering på mark som inte får bebyggas.   

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. 

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.  

Beskrivning av ärendet 
Ansökan registrerades 2022-01-30. 

Ansökan gäller uppförande av en mur om 17 meter. Muren har en föreslagen placering i sydvästra 
delen av fastigheten. Muren är 80 cm hög och 80 cm bred.  

Sökande har i sin ansökan beskrivit att det på fastigheten finns en befintlig stengärdesgård. På den 
plats där sökande önskar uppföra en ny mur har det tidigare funnits en stengärdesgård. Tidigare 
stengärdesgården har rasat. Den nya muren kommer ansluta till befintlig mur. 

Ansökan var komplett 2022-02-27. 

Beslutsunderlag 
Yttrande, 2022-03-16 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-03-11 

mailto:info@kungsbacka.se


Kungsbacka kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 74 (97) 
Byggnadsnämndens arbetsutskott Datum 
 2022-03-24 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

   

  

Svar från berörd sakägare, 2022-03-11 

Svar från berörd sakägare, 2022-03-09 

Svar från berörd sakägare, 2022-03-09 

Sektionsritning, 2022-02-27 

Fasadritningar, 2022-02-27 

Situationsplan, 2022-02-27 

Fotografi, 2022-01-30 

Ansökan, 2022-01-30 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Thure Sandén (M) yrkar bifall till ansökan om bygglov för anläggande av mur med följande 
motivering; föreslagen åtgärd utgör en godtagbar avvikelse från detaljplanens bestämmelser om 
placering på mark som inte får bebyggas som får anses stämma överens med planens övergripande 
syfte. Villkoret motiveras med att åtgärden inte kan anses utgöra en godtagbar avvikelse från planen 
om den nya muren inte lokaliseras på samma plats som befintlig mur på fastigheten. 

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 beslutar enligt eget förslag. 

Beslutet skickas till 
Sökande (A-post)  

Skatteverket (A-post)  

Post- och Inrikes Tidningar 
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§ 143 

LERBERG 6:5 - Bygglov för nybyggnad av 
enbostadshus och garage, samt rivning samt flytt av 
komplementbyggnad 
Dnr BN 2022-000222 

Beslut 
Byggnadsnämndens arbetsutskott beviljar ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och 
garage, samt rivning samt flytt av komplementbyggnad.  

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

Golvhöjden för huvudbyggnaden fastställs till +10,95.   

För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Kontrollansvarig för åtgärden är XX. 

Avgiften för beslutet är 34 800 kronor. Av detta kostar bygglovet 14 400 kronor och byggskedet 
20 400 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. 

Upplysning 
Beslutet kommer att kungöras i Post- och Inrikes Tidningar. Dessutom kommer vi att informera 
berörda sakägare.  

Beslutet vinner laga kraft fyra veckor efter kungörelse, alternativt tre veckor efter delgivning. 
Åtgärden får påbörjas tidigast fyra veckor efter att detta beslut har kungjorts i Post- och Inrikes 
Tidningar. Det förutsätter att byggnadsnämnden har utfärdat ett startbesked. Om åtgärden påbörjas 
efter att fyra veckor har förflutit från kungörelsen men innan lovbeslutet har fått laga kraft sker det 
på egen risk eftersom lovbeslutet kan komma att upphävas om det överklagas. 

Ni får inte påbörja byggnadsarbetet innan byggnadsnämnden gett startbesked. 

Beslutsmotivering 
Förevarande ansökan avser nybyggnad av ett enbostadshus om ca 292 kvm och garage om 74 kvm 
inom en fastighet som är belägen utanför detaljplanerat område men inom sammanhållen 
bebyggelse. I ansökan ingår vidare rivning samt flytt av komplementbyggnad. Kungsbacka 
kommun har generella riktlinjer som anger att byggnadsarea för komplementbyggnader som får 
vara högst 70 kvm och att total byggnadsarea får vara ca 300 kvm för fastigheter utom detaljplan. 
Sökta åtgärder uppgår sammantaget till 346 kvm.  
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Byggnadsnämndens arbetsutskott bedömer att föreslagna åtgärder i tillräcklig stor omfattning tar 
hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur & kulturvärdena på platsen & intresset av en god 
helhetsverkan samt att byggnadernas storlek inte bedöms påverka omgivningen på ett sådant sätt att 
den inte uppfyller anpassningskraven. Detta särskilt med beaktande av att de sökta åtgärderna har 
begränsad storlek och åverkan i området. Föreslagna åtgärder anses inte heller strida emot kravet på 
god helhetsverkan. Det har i ärendet inte heller framkommit att föreslagna åtgärder bryter en 
enhetlighet i området eller avviker från övrig bebyggelse på sådant sätt att bygglov inte kan 
beviljas.  

Sammantaget bedömer arbetsutskottet att det vid en avvägning mellan enskilda intressen och 
allmänna intressen finns skäl att bevilja bygglov för nybyggnation av ett enbostadshus och garage 
jämte rivning samt flytt av komplementbyggnad i förevarande ärende. 

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 
Bygglovet avser ett enbostadshus om 292 m2, samt ett garage om 74 m2 på fastigheten Lerberg 6:5 
som ligger inom sammanhållen bebyggelse. Kommunens generella riktlinjer anger en byggnadsarea 
för komplementbyggnader om högst 70 m2 och en total byggnadsarea om ca 300 m2 för fastigheter 
utom detaljplan. Sökta åtgärder uppgår tillsammans till 346 m2.  

Beskrivning av ärendet 
Ansökan registrerades 2022-01-20. 

Fastigheten Lerberg 6:5 ligger utanför detaljplanelagt område inom sammanhållen bebyggelse. 
Sökande har i ansökan föreslagit ett enbostadshus i två våningar med en byggnadsarea om 292 m2, 
varav 58 m2 i öppenarea, byggnadshöjd uppgår till 7,2 meter. Vidare föreslås en 
komplementbyggnad i form av ett garage med ett loft inredd som gästbostad med en byggnadsarea 
om 74 m2 och en byggnadshöjd på 3,8 meter. Sökta åtgärder uppgår tillsammans till 346 m2. 

Byggnaderna kläs i liggande träpanel i vit kulör NCS S0502-Y och ett tak i svart dubbelfalsad plåt i 
svart kulör NCS S9000-N. 

I samband med sökta åtgärder skall en komplementbyggnad om 34 m2 flyttas, befintligt bostadshus 
om 189 m2 samt två mindre komplementbyggnader om 50 m2 skall rivas. Inom fastigheten som 
mäter 34 278 m2 finns även ett ridhus, ett stall samt flertalet mindre komplementbyggnader. 
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Ansökan var komplett 2022-02-14. 

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 fått tillfälle att yttra sig, inga invändningar har inkommit.   

Förvaltningen har under telefonsamtal med sökanden 2022-02-02, 2022-02-04, 2022-02-07, 2022-
02-09, 2022-02-11, 2022-02-14, 2022-02-16 meddelat sin bedömning samt utrett frågeställningar.  

Förvaltningen har meddelat sin bedömning till sökande i en underrättelse 2022-02-15. 

Sökanden har den 2022-02-18 inkommit med ett yttrande. Sökanden anför bland annat att 
bygglovsansökan inte avviker speciellt från bebyggelsen runtomkring och hänvisar till fastigheter i 
området med större garage och större byggnadsareor än vad riktlinjer anger.  

Sökande har övervägt att ta bort garaget och söka den vid ett senare tillfälle, men meddelat via mejl 
2022-02-28 meddelat att hon vill gå vidare med befintligt förslag. 

Förvaltningen vidhåller sin bedömning. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-03-02 

Yttrande från sökande, 2022-02-18 

Nybyggnadskarta, 2022-02-14 

Ansökan, 2022-01-20 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Thure Sandén (M) yrkar på att bevilja ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och 
garage, samt rivning samt flytt av komplementbyggnad. Yrkandet motiveras med att föreslagna 
åtgärder i tillräcklig stor omfattning tar hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur & 
kulturvärdena på platsen & intresset av en god helhetsverkan samt att byggnadernas storlek inte 
bedöms påverka omgivningen på ett sådant sätt att de inte uppfyller kraven på anpassning. Detta 
särskilt med beaktande av att de sökta åtgärderna har begränsad storlek och åverkan i området. 
Föreslagna åtgärder strider inte heller mot kravet på god helhetsverkan och det har i ärendet inte 
framkommit att föreslagna åtgärder bryter en enhetlighet i området eller avviker från övrig 
bebyggelse på sådant sätt att bygglov inte kan beviljas.  

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

Beslutet skickas till 
Sökande (A-post)  

Skatteverket (A-post)  

Post- och Inrikes Tidningar 
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§ 144 

FRILLESÅS-RYA 2:8 - Bygglov för till- och påbyggnad 
av komplementbyggnad 
Dnr BN 2021-000799 

Beslut 
Byggnadsnämndens arbetsutskott avslår ansökan om bygglov för tillbyggnad och påbyggnad 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 de så kallade anpassningsbestämmelserna i 2 kap PBL. Byggnadens höjd och 
storlek bedöms inte följa den stads- och landskapsbild som finns i området. Området består i 
huvudsak av en- och tvåvåningshus med vidbyggda eller fristående garage. Komplementbyggnader 
med en taknockshöjd på 6,9 meter är ett främmande inslag i stads- och landskapsbilden. Vidare 
riskerar komplementbyggnadens höjd och storlek att ge intrycket av att fastigheten har två 
huvudbyggnader på fastigheten då höjdskillnaden mellan huvudbyggnaden och 
komplementbyggnaden endast uppgår till 1,7 meter. 

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 registrerades 2021-03-08. 

Ansökan gäller tillbyggnad av ett garage med en byggnadsarea om 32,1 m2. Tillbyggnaden sker 
dels genom att byggnadens byggnadsarea utökas och dels genom att byggnaden får ytterligare en 
våning. Byggnadens nya taknockshöjd uppgår till 6,9 meter. Sökanden uppger att de bedriver 
biodling på hobbynivå och att tillbyggnaden avser att möjliggöra en utökning av hobbyn.  

Förvaltningen har den 2021-11-15 skickat ett meddelande om bedömning till sökanden där det 
framgår att ansökan inte kan beviljas på grund av byggnadens höjd. 

Sökanden har den 2021-11-29 inkommit med ett yttrande där de framför att de vill få ansökan 
prövad.   

Ansökan uppfyller inte kraven för att tillstyrka bygglov då anpassningsbestämmelserna i 2 kap inte 
uppfylls. Detta beror dels på att komplementbyggnadens höjd på 6,9 meter är ett främmande inslag i 
stads- och landskapsbilden och dels för att komplementbyggnadens höjd och storlek riskerar att ge 
intrycket av att fastigheten har två huvudbyggnader på fastigheten då höjdskillnaden mellan 
huvudbyggnaden och komplementbyggnaden endast uppgår till 1,7 meter. 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan registrerades 2021-03-08. 

Ansökan gäller tillbyggnad av ett garage med en byggnadsarea om 32,1 m2. Tillbyggnaden sker 
dels genom att byggnadens byggnadsarea utökas och dels genom att byggnaden får ytterligare en 
våning. Sökanden uppger att de bedriver biodling på hobbynivå och att tillbyggnaden avser att 
möjliggöra en utökning av hobbyn.  

Komplementbyggnaden är i ansökan placerad 1,7 meter från tomtgräns mot grannfastighet.  

Ansökan bedömdes komplett den 2021-05-13. 

Förvaltningen har den 2021-11-15 skickat ett meddelande om bedömning till sökanden där det 
framgår att ansökan inte kan beviljas på grund av byggnadens höjd. 

Sökanden har den 2021-11-29 inkommit med ett yttrande där de framför att de vill få ansökan 
prövad. 

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). 

mailto:info@kungsbacka.se


Kungsbacka kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 81 (97) 
Byggnadsnämndens arbetsutskott Datum 
 2022-03-24 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

   

  

Berörda sakägare har fått tillfälle att yttra sig över ansökan. Invändningar har inkommit från 
Samhällsbyggnadskontoret i egenskap av fastighetsägare till Frillesås-Rya 2:1. De anser att 
byggnaden bör flyttas några meter in från den gemensamma fastighetsgränsen för att säkerställa att 
byggnaden kan skötas och byggas utan att inskränka på kommunens mark. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-01-09 

Yttrande från sökanden, 2021-11-29 

Fasad-, plan- och sektionsritning, 2021-05-13 

Situationsplan, 2021-04-06 

Ansökningsblankett, 2021-04-06 

Ansökan, 2021-03-08 

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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§ 145 

HJÄLMARED 6:2 - Bygglov för tillbyggnad av 
enbostadshus samt installation av eldstad 
Dnr BN 2021-001838 

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

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

För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Kontrollansvarig för åtgärden är XX. 

Färdig golvhöjd fastställs till +48,503. 

Avgiften för beslutet är 22 800 kronor. Av detta kostar bygglovet 10 800 kronor och byggskedet  
12 000 kronor. Avgiften för bygglovet är reducerad med 10 800 kronor på grund av att beslutet har 
tagit mer än 10 veckor. Kostnaden för bygglovet och byggskedet blir därför 12 000 kronor. 
Observera att eventuell utstakning och lägeskontroll inte är med i ovanstående belopp. 

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

Upplysning 
Beslutet kommer att kungöras i Post- och Inrikes Tidningar. Dessutom kommer vi att informera 
berörda sakägare.  

Beslutet vinner laga kraft fyra veckor efter kungörelse, alternativt tre veckor efter delgivning. 
Åtgärden får påbörjas tidigast fyra veckor efter att detta beslut har kungjorts i Post- och Inrikes 
Tidningar. Det förutsätter att byggnadsnämnden har utfärdat ett startbesked. Om åtgärden påbörjas 
efter att fyra veckor har förflutit från kungörelsen men innan lovbeslutet har fått laga kraft sker det 
på egen risk eftersom lovbeslutet kan komma att upphävas om det överklagas. 

Ni får inte påbörja byggnadsarbetet innan byggnadsnämnden gett startbesked. 

Beslutsmotivering 
Förevarande ansökan avser tillbyggnad av ett enbostadshus med en byggnadsarea om 235 kvm. 
Efter tillbyggnation får befintligt enbostadshus en total byggnadsarea om ca 436 kvm.  

Kungsbacka kommun har riktlinjer för bebyggelse utanför detaljplanelagda områden vilka fungerar 
som vägledning vid lovansökningar. Riktlinjerna anger bland annat att den totala byggnadsarean för 
fastigheter utanför detaljplanelagda områden inte ska överstiga 300 kvm varav uthus och andra 
komplementbyggnader får utgöra högst 70 kvm. 
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Byggnadsnämndens arbetsutskott bedömer att föreslagen åtgärd i tillräcklig stor omfattning tar 
hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur & kulturvärdena på platsen & intresset av en god 
helhetsverkan samt att de olika byggnadernas storlek inte bedöms påverka omgivningen på ett 
sådant sätt att de inte uppfyller anpassningskraven. Detta särskilt med beaktande av att den sökta 
åtgärden har en godtagbar storlek, är placerad på en relativt stor tomt och att den sökta åtgärden 
utgör en minimal åverkan i området. Föreslagen åtgärd anses inte heller strida emot kravet på god 
helhetsverkan. Det har i ärendet inte framkommit att föreslagen åtgärd bryter en enhetlighet i 
området eller avviker från övrig bebyggelse på sådant sätt att bygglov inte kan beviljas.  

Sammantaget bedömer arbetsutskottet att det vid en avvägning mellan enskilda intressen och 
allmänna intressen finns skäl att bevilja bygglov för tillbyggnad av ett enbostadshus samt 
installation av eldstad. 

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 registrerades 2021-06-02. 

Ansökan gäller tillbyggnad av ett enbostadshus med en byggnadsarea om 235 m2. Enbostadshuset 
får en total byggnadsarea om 436 m2. Tillsammans med uthuset väster om huvudbyggnaden uppgår 
fastighetens totala byggnadsarea till ca 456 m2. 

Sökanden har även framfört att de avser riva en komplementbyggnad om 93 m2 på fastighetens 
nordöstra del som de uppger är en ekonomibyggnad. 

I ansökan ingår också planering av marken runt byggnaden. Den nya marknivån finns redovisad på 
fasadritningarna. 

Ansökan var komplett 2021-07-08. 

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). 
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Berörda sakägare har fått tillfälle att yttra sig över ansökan. Inga invändningar mot ansökan har 
inkommit. 

Vi anser att bygglov skall beviljas enligt PBL 9 § 31, då inga hinder för byggnationen finns i PBL 
kapitel 2. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-01-19 

Situationsplan, 2021-07-08 

Planritning, 2021-07-08 

Sektionsritning, 2021-07-08 

Fasadritning, 2021-07-01 

Anmälan KA, 2021-07-01 

Ansökan, 2021-06-02 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Thure Sandén (M) yrkar på att bevilja ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus samt 
installation av eldstad. Yrkandet motiveras enligt följande; föreslagen åtgärd tar hänsyn till stads- 
och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan. De 
olika byggnadernas storlek påverkar inte omgivningen på ett sådant sätt att de inte uppfyller 
anpassningskraven. Detta särskilt med beaktande av att den sökta åtgärden har en godtagbar storlek, 
är placerad på en relativt stor tomt och att den sökta åtgärden utgör en minimal åverkan i området. 
Föreslagen åtgärd anses inte heller strida emot kravet på god helhetsverkan. Det har i ärendet inte 
framkommit att föreslagen åtgärd bryter en enhetlighet i området eller avviker från övrig 
bebyggelse på sådant sätt att bygglov inte kan beviljas. 

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 beslutar enligt eget förslag. 

Beslutet skickas till 
Sökande (A-post)  

Skatteverket (A-post)  

Post- och Inrikes Tidningar  
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§ 146 

LERBERG 2:10 - Bygglov för tillbyggnad av 
enbostadshus 
Dnr BN 2021-002669 

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

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

Golvhöjd fastställs till +47,5.  

För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Kontrollansvarig för åtgärden är XX. 

Avgiften för beslutet är 22 800 kronor. Av detta kostar bygglovet 10 800 kronor och byggskedet  
12 000 kronor. Avgiften för bygglovet är reducerad med 10 800 kronor på grund av att beslutet har 
tagit mer än 10 veckor. Kostnaden för bygglovet och byggskedet blir därför 12 000 kronor. 

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

Upplysning 
Beslutet kommer att kungöras i Post- och Inrikes Tidningar. Dessutom kommer vi att informera 
berörda sakägare.  

Beslutet vinner laga kraft fyra veckor efter kungörelse, alternativt tre veckor efter delgivning. 
Åtgärden får påbörjas tidigast fyra veckor efter att detta beslut har kungjorts i Post- och Inrikes 
Tidningar. Det förutsätter att byggnadsnämnden har utfärdat ett startbesked. Om åtgärden påbörjas 
efter att fyra veckor har förflutit från kungörelsen men innan lovbeslutet har fått laga kraft sker det 
på egen risk eftersom lovbeslutet kan komma att upphävas om det överklagas. 

Ni får inte påbörja byggnadsarbetet innan byggnadsnämnden gett startbesked. 

Beslutsmotivering 
Ansökan gäller tillbyggnad av ett enbostadshus med en byggnadsarea om cirka 170 kvm. 
Enbostadshuset får en total byggnadsarea om 368,5 kvm efter föreslagen tillbyggnation.  

Kungsbacka kommun har riktlinjer för bebyggelse utanför detaljplanelagda områden vilka fungerar 
som vägledning vid lovansökningar utanför detaljplanelagda områden. Riktlinjerna anger bland 
annat att den totala byggnadsarean för fastigheter utanför planlagda områden inte ska överstiga 300 
kvm. Oaktat att föreslagen åtgärd överstiger kommunens riktlinjer så anser arbetsutskottet att 
åtgärden är väl anpassad till kringliggande bebyggelse samt lämplig med hänsyn till stads- och 
landskaps-bilden samt naturförutsättningarna på den aktuella platsen. Föreslagen åtgärd tar vidare 
stöd i terrängen och marknivåförändringar på fastigheten bedöms inte medföra onödiga ingrepp i 
naturen. Föreslagen åtgärd uppfyller sammantaget kraven på hur en tomt ska bebyggas och ordnas 
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på ett sätt som anges i 8 kap. 9 § 1 st. PBL samt kraven på anpassning enligt 2 kap. 6 § PBL. 
Bygglov ska därmed 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. 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan registrerades 2021-09-13. 

Ansökan gäller tillbyggnad av ett enbostadshus med en byggnadsarea om 170,5 m2. Enbostadshuset 
får en total byggnadsarea om 368,5 m2.  

Ansökan var komplett 2021-09-29. 

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. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-02-08 

Ansökan, 2021-09-13 

Situationsplan, 2021-09-13 

Planritningar, 2021-09-13 

Sektionsritning, 2021-09-13 

Fasadritningar, 2021-09-13 

Anmälan KA, 2021-09-29 

Bilagor 
Skrivelse, 2022-02-08 

mailto:info@kungsbacka.se


Kungsbacka kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 87 (97) 
Byggnadsnämndens arbetsutskott Datum 
 2022-03-24 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

   

  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Thure Sandén (M) yrkar på att bevilja ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med 
följande motivering; föreslagen åtgärd är väl anpassad till kringliggande bebyggelse och lämpliga 
med hänsyn till stads- och landskaps-bilden samt naturförutsättningarna på platsen. De 
marknivåförändringar som ämnas vidtas är nödvändiga för att genomföra byggåtgärden. Åtgärden 
tar vidare stöd i terrängen och medföra inga onödiga ingrepp i naturen. Föreslagen åtgärd uppfyller 
sammantaget kraven på hur en tomt ska bebyggas och ordnas samt anpassas till området. 

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 beslutar enligt eget förslag. 

Beslutet skickas till 
Sökande (A-post)  

Skatteverket (A-post)  

Post- och Inrikes Tidningar  
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§ 147 

ALANIA 11 - Bygglov för ändrad användning av 
verksamhet 
Dnr BN 2021-002182 

Beslut 
Byggnadsnämndens arbetsutskott beviljar bygglov för ändrad användning av verksamhet till 
restaurang och bryggeri. 

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 XX. 

Avgiften för beslutet är 45 600 kronor. Av detta kostar bygglovet 21 600 kronor och byggskedet   
24 000 kronor.  

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. 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. Efter det att genomförandetiden för en 
detaljplan har gått ut får enligt 9 kap 31 c § 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. 
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Sökt åtgärd avser ändrad användning av en lokal med ca 500 kvm bruksarea. Av dessa utgör ca 320 
kvm restaurang, kontor och personalutrymmen och 180 kvm utgör bryggeriverksamhet. Bryggeriet 
kommer att förse både den egna restaurangen samt externa köpare med öl. 

Detaljplanen från 1979 ska tolkas utifrån den lagstiftning som gällde vid tidpunkten då planen togs 
fram. I Statens planverk från 1976 förklaras att handel kan avse varuhus eller andra affärshus, 
innehållande butiker eller kontor eller bådadera samt hotell, restauranger och lagerbyggnader.  

Planens syfte anges till att möjliggöra nybebyggelse och/eller genomgripande upprustning av 
kvarteret med bestående användningsbestämmelser. Restaurangen med kontor och 
personalutrymmen är överensstämmande med användningsbestämmelsen BH, bostads- och 
handelsändamål.  

Föreslagen åtgärd avviker från detaljplanens bestämmelser beträffande den delen av verksamheten 
som avser bryggeri, vilket utgör ca 36 % av bruksarean. Förvaltningen bedömer att bryggeriet 
strider mot gällande markanvändning och att detta inte kan anses vara en sådan liten avvikelse, 
förenlig med detaljplanens syfte som avses i 9 kap 31 b §, PBL.  

Enligt 9 kap. 31 c § punkten 2 PBL så 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.  

I en prövning av 9 kap 31 c § punkt 2, PBL har särskild uppmärksamhet ägnats åt eventuella 
moment som kan ha störande omgivningspåverkan. Sökande har lämnat in en detaljerad 
verksamhetsbeskrivning som omfattar leveranser, buller och lukt. Miljö & Hälsoskydd/Hälsoskydd 
inne bedömer att risken för luktstörning är låg och har ingen erinran under förutsättning att 
verksamheten säkerställer att ljudisoleringen runt bryggerilokalen är tillräcklig för att buller från 
verksamheten inte blir störande för närboende. Förvaltningen för Teknik påpekar att det finns en 
befintlig lastzon på Vallgatan som kan användas och att verksamhetens leveranser bör styras till 
lastzonens tidsreglering för minsta störning. Den kompletterande användningen är inte dominerande 
i förhållande till den planenliga användningen. Omgivningspåverkan bedöms inte heller vara av 
sådan art att verksamheten skulle störa mer än planenlig användning.  

Förvaltningen bedömer att 9 kap 31 c § punkt 2, PBL är tillämplig på delen av ansökan med 
bryggeriverksamhet och bedömer denna som ett lämpligt komplement till den i planen angivna 
markanvändningen BH. Verksamheten är nära förknippad med restaurangdelen och ger möjlighet 
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till att lokalt bryggt öl kan erbjudas. Även visningar av bryggeriverksamheten arrangeras och bidrar 
till att utveckla service- och kulturutbudet i centrum. 

Avsteg från tillgängligheten görs för personal. Avstegen finns beskrivna i tillgänglighetsutlåtande 
som kom in 2022-03-02 och beskrivning av personalens arbetsuppgifter finns i bilaga inkommen 
2021-10-14. Avstegen bedöms vara motiverade med hänsyn till verksamhetens art.  

Vidare bedömer förvaltningen att åtgärden inte innebär en sådan betydande olägenhet som avses i 
PBL 2 kap. 9 §. Bygglov ska därför beviljas. 

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

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

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

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan gäller ändrad användning av tidigare biograf till restaurang och bryggeri. Restaurangen 
med kontor och personalutrymmen är överensstämmande med användningsbestämmelsen BH, 
bostads- och handelsändamål.  

Föreslagen åtgärd avviker från detaljplanens bestämmelser beträffande den delen av verksamheten 
som avser bryggeri, vilket utgör ca 36 % av bruksarean. 

Förvaltningen bedömer att 9 kap 31 c § punkt 2, PBL är tillämplig på delen av ansökan med 
bryggeriverksamhet och bedömer denna som ett lämpligt komplement till den i planen angivna 
markanvändningen BH. 

Särskild uppmärksamhet har i prövningen ägnats åt eventuella moment som kan ha störande 
omgivningspåverkan. Sökande har lämnat in en detaljerad verksamhetsbeskrivning som omfattar 
leveranser, buller och lukt. Miljö & Hälsoskydd/Hälsoskydd inne bedömer att risken för 
luktstörning är låg och har ingen erinran under förutsättning att verksamheten säkerställer att 
ljudisoleringen runt bryggerilokalen är tillräcklig för att buller från verksamheten inte blir störande 
för närboende. Förvaltningen för Teknik påpekar att det finns en befintlig lastzon på Vallgatan som 
kan användas och att verksamhetens leveranser bör styras till lastzonens tidsreglering för minsta 
störning. 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan gäller ändrad användning av ca 500 kvm bruksarea från biograf till restaurang och 
bryggeri. 
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Ansökan registrerades 2021-07-12 och bedömdes komplett 2021-11-04. Efter granskningsyttrande 
2022-01-13 har sökande valt att revidera sin ansökan som därefter bedömdes komplett 2022-02-07. 

Planförutsättningar 
Fastigheten som ansökan gäller ligger inom detaljplan K72 från 1979 vars syfte är att möjliggöra 
byggnader för bostäder och handel. I detaljplanen regleras bland annat att med BH betecknat 
område endast får användas för bostads- och handelsändamål. 

I Statens planverk från 1976 förklaras användningsbestämmelsen H enligt följande:  

Med H betecknat område får användas endast för handelsändamål. För mera utpräglad 
affärsbebyggelse regleras markens användning vanligen med bestämmelse av ovannämnda lydelse. 
Bestämmelsen kan avse områden för t. ex varuhus eller andra affärshus, innehållande butiker eller 
kontor eller bådadera samt hotell, restauranger och lagerbyggnader. I de fall en närmare precisering 
anses erforderlig används tilläggsbokstav. Mindre omfattande hantverksrörelse, som kan anses 
nödvändig för affärsrörelsens bedrivande anses inbegripen i handelsändamålet. 

Avvikelse från detaljplan  
Ansökan avviker från gällande detaljplan då  

• bryggeridelen av verksamheten inte överensstämmer med användningsbestämmelsen BH. 

Övriga förutsättningar 
Fastigheten omfattas av Kulturmiljöprogram för Kungsbacka kommun och bebyggelseinventering 
för kulturhistoriskt värdefulla byggnader med klassningen C samt fornlämning L1997:1225 som 
avser kulturlager från stadsbebyggelse från medeltid till 1500- och 1600-talen. 

Remisser 
Remiss har skickats till Miljö & Hälsoskydd, förvaltningen för Teknik och kommunantikvarien. Se 
bifogade remissvar. 

Miljö & Hälsoskydd/Hälsoskydd inne bedömer att risken för luktstörning är låg då lukt som skulle 
kunna upplevas som störande endast uppstår vid ett fåtal tillfällen per vecka och då endast under 
kortare perioder. Remissinstansen har inga invändningar mot att bygglov beviljas under 
förutsättning att verksamheten säkerställer att ljudisoleringen runt bryggerilokalen är tillräcklig för 
att buller från verksamheten inte blir störande för närboende. 

Förvaltningen för Teknik bedömer att förväntad distribuerad volym vad det gäller dricksvatten och 
avloppsvatten har en liten påverkan på kommunens allmänna VA anläggning. Remissinstansen 
påpekar att verksamheten ska följa krav i Kungsbackas Allmänna bestämmelser för användandet av 
Kungsbacka kommuns allmänna vatten – och avloppsanläggning (ABVA) och Rent Vatten - råd 
och regler för yrkesverksamheter och efter samverkan med Avloppsenheten redovisa analysresultat 
för utgående avloppsvatten efter verksamhetsstart. Vid olycka eller annat utsläpp som kan påverka 
avloppsvattnet negativt ska Avloppsenheten kontaktas. Eventuell fettavskiljare måste placeras i 
anslutning till plats där insamlingsfordon kan angöra utan att utgöra ett hinder för övrig trafik. 
Slangdragning bör ej vara längre än 20 meter. 
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Vidare påpekar förvaltningen för Teknik att det finns en befintlig lastzon på Vallgatan. 
Tidsregleringen för denna är kl 7-17 vardagar och kl (7-13) lördagar, verksamhetens leveranser bör 
därför styras till dessa tider.  

Kommunantikvarien har inga synpunkter på ansökan. 

Samtal har förts med räddningstjänsten som anser att remiss inte är nödvändig inför bygglov utan 
kan tas innan startbesked ges. Dock vill de redan nu flagga för att alla utrymningsvägar ska kunna 
leda fram till det fria, dvs ända ut på gata. 

Avlopp 
Fastigheten är ansluten till kommunalt avlopp. 

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

Berörda sakägare har fått tillfälle att yttra sig. Annonsering i Kungsbacka Posten och Norra Halland 
har gjorts. Inga invändningar har kommit in. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-03-11 

Mejl, lukt och ventilation, 2022-02-07 

Verksamhetsbeskrivning, 2022-02-07 

Tillgänglighetsutlåtande, 2022-02-03 

Nybyggnadskarta, 2022-01-20 

Fasadritning söder, 2022-01-20 

Planritning entresolplan, 2022-01-20 

Planritning entréplan, 2022-01-20 

Sektionsritning, 2022-01-20 

Mejl, undantag tillgänglighet 2021-10-14 

Ansökan, 2021-07-12 

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) 
Skatteverket (A-post) 
Post- och Inrikes Tidningar  
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§ 148 

LIDEN 1:79 - Bygglov för nybyggnad av enbostadshus, 
installation av eldstad samt mur 
Dnr BN 2021-000453 

Beslut 
Byggnadsnämndens arbetsutskott avslår ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus, 
installation av eldstad samt mur.  

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 2011-12-06 § 246.  

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. 

Fastighet Liden 1:79 omfattas av en tilläggplan för detaljplan O 115 i Onsala som laga kraft 2010-
12-30. I detaljplanen regleras att bebyggelsen inte får uppta större än 1/5 av tomtens areal. 
Föreslagen åtgärd avviker från denna bestämmelse och huvudbyggnaden överskrids med 27,3 m² 
byggnadsarea, byggnaden placeras delvis på prickmark, mark som inte får bebyggas, närmare 
bestämt 55 m² byggnadsarea. Vidare omfattas ansökan av stödmur i natursten som längst 13,7 meter 
som placeras utmed den västra fastighetsgränsen på mark som inte får bebyggas. Del av stödmur 
avser 1 meter lång, placeras utmed norra grannfastigheten på mark som inte får bebyggas. 
Förvaltningen bedömer att avvikelserna inte är liten eller förenlig med detaljplanens syfte. 

Åtgärden bedöms inte vara lämpligt utformade eller placerade med hänsyn till stads- och 
landskapsbilden, natur- och kulturvärden på platsen och intresset av en god helhetsverkan. 
Byggnaderna bedöms därav inte uppfylla anpassningskrav enligt 2 kap. 6 § PBL. Markåtgärderna 
som prövas i samband med bygglovet innebär att naturförutsättningarna på tomten inte tas till vara 
på ett godtagbart sätt.  

Det finns därför inga särskilda skäl och sökt åtgärd är således inte planenlig med avseende på 
överskriden byggrätt och placering på mark som inte får bebyggas. Finns inga särskilda skäl ska en 
bedömning göras huruvida den överskridna byggrätten och placeringen kan prövas som en sådan, 
avvikelse som avses i 9 kap. 31 b. Förvaltningen bedömer att åtgärden inte kan ses som en liten 
avvikelse eller är förenlig med detaljplanens syfte som avses i paragrafen.  

Bygglov ska därför inte 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. 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan registrerades 2021-02-09 

Ansökan gäller nybyggnad av enbostadshus, installation av eldstad samt mur med en byggnadsarea 
om 193,5 m2, varav 23,9 m2 är öppenarea under carport.  

Huvudbyggnaden är i ansökan placerad 6,75 meter mot den norra fastighetsgränsen och 7 meter 
från den östra fastighetsgränsen.  

Huvudbyggnaden är fördelad på fyra rum, kök och två badrum. Fasaden kläs i puts och liggande 
träpaneler i beige kulör S 0502-Y. Taket kläs med 2-kupiga betongpannor i grå kulör S 7502-Y.  

I ansökan ingår också planering av marken i form av mur utmed den västra och norra 
fastighetsgränsen. Den nya marknivån finns redovisad på fasadritningen/markplaneringsritningen. 

Ansökan var komplett 2021-08-06. 

Planförutsättningar 

Fastigheten som ska bebyggas ligger inom ändring av detaljplan, tillägg till plankarta avseende 
bestämmelser och beskrivning för detaljplan O 115 i Onsala, vars syfte är att möjliggöra byggnader 
för bostäder. I detaljplanen regleras bland annat att, punktprickning betecknad mark får ej bebyggas. 
Bebyggelsen får icke uppta större areal än 1/5 av tomtplatsens areal. 

Avvikelse från detaljplan  
Ansökan avviker från gällande detaljplan då  

- Huvudbyggnaden omfattar en byggnadsarea om 193,5 m², vilket är 27, 3 m2 större än vad 
planen medger, motsvarande 16,4 procent av den sammanlagda byggnadsarean 

- del av huvudbyggnaden, närmare bestämt 55 m2 motsvarande 33 procent av byggnadsarean, 
placeras på mark som enligt detaljplan inte får bebyggas 

- stödmur utmed den norra fastighetsgräns på en sträcka av 1 meter lång och 0,8 meter hög 
placeras på mark som enligt detaljplan inte får bebyggas 

mailto:info@kungsbacka.se
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- Stödmur i fyra etapper som längst 13,7 meter lång och 0,8 meter hög, sträcker sig utmed den 
västra fastighetsgräns placeras på mark som 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). 

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

Yttrande från sökande 
Yttrande har inkommit från sökande den 2022-03-06. I yttrandet anser sökande bland annat att man 
kan ta hänsyn till att bruksarean är 142,4 m² och bruttoarean 165,2 m². Vilket ligger innanför 1/5 av 
tomtarealen. Sökande motiverar valet av placering dels för att få upp husets södertak för att kunna 
sätta upp solceller och dels att ingen blir direkt påverkad av placeringen. Man har också avsiktligt 
placerat huset 8 meter från grannen norrut annars behöver väggen ha högre krav på brandskydd. 
Vidare framför sökande att man försöker tillvarata tomtens naturförutsättningar utifrån huset 
placering. Det framgår tydligt på ritning nr 20-3621-A16 att muren har en längd som är anpassad 
till vår grannes carport/vedförråd. Man har också valt att återanvända sprängsten för att anlägga mur 
i etapper västerut dels ur en estetisk synvinkel, dels ur en säkerhetsaspekt. Ändringar i ansökan 
avser borttagning av carport och entré om totalt 28,3 BYA, mur på prickmark tas bort utmed norra 
och västra fastighetsgräns. 
Yttrandet finns i sin helhet som ett beslutsunderlag. 

Förvaltningen svar  
Enligt detaljplanen får bebyggelsen inte upptaga större areal än 1/5 av tomtplatsens areal. Det är 
viktigt att hålla isär byggnadsarea med bruksarea och bruttoarea. Enligt Svensk Standard 
SS21054:2009 utgörs byggnadsarea av den area byggnaden upptar på marken och projektionen av 
de byggnadsdelar som påverkar användbarheten av underliggande mark. Förvaltningen gör en 
prövning mot gällande detaljplan och lagstiftning. I planbestämmelserna framgår det tydligt hur stor 
man får bygga och begränsning av markens bebyggande. Trots att förslaget är reviderad bedöms 
inte 55 m² byggnadsarea på prickmark som en liten avvikelse enligt 9 kap. 31 b PBL och föranleder 
ingen annan bedömning.  

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-03-07 

Yttrande från sökande, 2022-03-07 

Nytt förslag från sökande 2022-02-25 

Sektionsritning, 2021-08-06 

Marksektion, 2021-08-06 

Plan- och sektionsritning, 2021-08-06 

Nybyggnadskarta, 2021-08-06 
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Fasadritning mur, 2021-08-06 

Fasadritning, 2021-08-06 

Ansökan, 2021-02-09 

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

Beslutet skickas till 
Sökande (delges) 
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Ärenden om tillsyn 
Ärende mellan §§ 149-169 som gäller tillsyn, förbud eller föreläggande, innehåller en mängd 
personuppgifter och publiceras därför inte på webbplatsen med anledning av Dataskyddsförordningen, 
GDPR (General Data Protection Regulation) 
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