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§ 215 

 

Beslut  

Byggnadsnämndens arbetsutskott godkänner ärendelistan utan förändringar.  

Sammanfattning av ärendet 

Ordförande Thure Sandén (M) konstaterar att 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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§ 216 

 

Beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott noterar informationen till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet  

Det finns ingen anmäld information vid arbetsutskottets sammanträde den 6 maj 2022. 

Beslutsgång 

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

informationen till protokollet och finner att arbetsutskottet bifaller det. 
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§ 217 

 

Dnr BN 2021-000452 

Beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar positivt förhandsbesked för två enbostadshus på 

fastigheten. 

Avgiften för beslutet är 19 200 kronor. Avgiften är reducerad med 19 200 kronor på grund av att 

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

Avgiften är uträknad efter Taxa för Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 

Kommunfullmäktige 2020-09-08 § 97. 

Upplysningar 

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

eller delge berörda sakägare.  

Beslutet vinner laga kraft fyra veckor efter kungörelsen, alternativt tre veckor efter delgivningen, 

om beslutet inte överklagas.  

Enligt 9 kap. 39 § plan- och bygglagen (PBL, SFS 2010:900, PBL) innebär förhandsbeskedet inte 

att åtgärden får påbörjas. 

Slutligt ställningstagande till husets placering och utformning ska ske i samråd med 

Byggnadsförvaltningen. 

Det är inte någon förutsättning för förhandsbesked (eller bygglov) att det finns en nyttjanderätt till 

marken. Frågorna om servitut till väg och avloppsanläggning faller därmed utanför prövningen av 

förhandsbeskedet. 

Beslutsmotivering 

Ansökan avser nylokalisering av två enbostadshus inom en fastighet med en areal om ca 26 hektar 

som är belägen utanför detaljplanerat område samt utvecklingsområdena Anneberg-Älvsåker. 

Fastigheten är i dagsläget obebyggd och omfattas av kommunens naturvårdsplan.  

Med beaktande av att föreslagna lokaliseringar är belägna utanför kommunens utvecklings-områden 

och att föreslagna åtgärder inte bedöms utvidga befintlig bebyggelse inom området eller medför 

negativ prejudicerande verkan bedöms placeringarna vara lämpliga med hänsyn till kravet på 

långsiktig god hushållning av mark och kommunens tätortsutveckling. Även med beaktande av den 

något problematiska vägsituationen i området bedöms nu föreslagna åtgärder inte medföra någon 

påtaglig områdespåverkan. Föreslagna åtgärder anses därmed vara i linje med kommunens 

strategiska planering. Ansökan uppfyller sålunda lämplighets- och hushållningskraven i 2 kap. 2-3 

§§ PBL.  
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Arbetsutskottet bedömer vidare att föreslagna lokaliseringar utgör en lämplig komplettering av 

befintlig bebyggelsegrupp samt passar in i landskapsbilden. Sökta åtgärder förutsätter inte 

planläggning av aktuellt område och uppfyller samtliga krav i 8 kap. PBL. Därtill föreligger inga 

motstående intressen som talar emot ett bygglov. Detta särskilt med beaktande av att det inte 

föreligger några alternativa användningar av förevarande markområde. 

Arbetsutskottet bedömer sammantaget att föreslagna åtgärder passar in i landskapet och närliggande 

bebyggelse samt i övrigt är lämplig utifrån platsens förutsättningar. Åtgärderna bedöms inte heller 

innebära några olägenheter som kan anses vara betydande. 

Beslutet kan överklagas 

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

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

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

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

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

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

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

stöd för överklagan ska dessa bifogas.  

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

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-04-25  

Ansökan, 2021-02-09 

Karta, 2021-02-09 

Svarsskrivelse från sökande 2022-03-01 

Kommunicering 

Förvaltningen har den 10 februari 2022 sänt ut en preliminär tjänsteskrivelse om avstyrkan till 

sökande. 

Sökande bemöter i sin svarsskrivelse, inkommen 1 mars 2022, den bedömning som förvaltningen 

har gjort och samtidigt framhäver varför lokaliseringen är lämplig, se bilaga. 

Sökande hävdar bland annat att aktuell åtgärd handlar om ett mindre tillskott av bebyggelse och att 

föreslagen placeringen intill vägen har en liten inverkan på naturen. Sökande hävdar att åtgärden 

inte riskerar att få en prejudicerande effekt eller öppnar upp för fler lokaliseringar på Passavägen. 

Berörda grannar har getts tillfälle att lämna synpunkter. Invändningar har inkommit, Passavägen är 

enfilig och passerar nära flertalet bostadshus. Man får intrycket att vägen från början inte är byggd 

för att det ska passera hundratalet bilar dagligen. Man kan uppleva att det bör tillkomma en ny väg 

som ansluter till Älvsåkersvägen och som innebär att de som bor långt upp på Passavägen inte 

passerar de bostäder på Passavägen som ligger nära Asserdalsvägen. 

mailto:info@kungsbacka.se
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Förvaltningen för Teknik har i remissvar meddelat följande gällande vändplats och framkomlighet 

för servicefordon, ¨ 

Kärl för hushållsavfall töms i anslutning till Passavägen, vid fastigheternas tillfartsväg. Eventuellt 

slamsugningsfordon ställer upp på fastigheten. Avstånd mellan slamsugningsfordonets 

angöringsplats och anläggning bör inte överstiga 20 meter. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Heinrich Kaufmann (C) yrkar på positivt förhandsbesked med följande motivering. Föreslagna 

lokaliseringar bedöms inte utvidga befintlig bebyggelse eller medföra negativ prejudicerande 

verkan. Föreslagna åtgärder bedöms därför vara lämpliga med hänsyn till kravet på långsiktig god 

hushållning av mark och kommunens tätortsutveckling. Även med beaktande av den något 

problematiska vägsituationen i området bedöms föreslagna åtgärder inte medföra någon påtaglig 

områdespåverkan. Föreslagna åtgärder anses därmed vara i linje med kommunens strategiska 

planering. Föreslagna åtgärder utgör en lämplig komplettering av befintlig bebyggelsegrupp samt 

passar in i landskapsbilden. Åtgärderna förutsätter inte detalj-planeläggning av aktuellt område och 

uppfyller samtliga krav i 8 kap. PBL. Därtill föreligger inga motstående intressen som talar emot 

bygglov. Detta särskilt med beaktande av att det inte föreligger några alternativa användningar av 

förevarande markområde. Sammantaget passar föreslagna åtgärder in i landskapsbilden och 

närliggande bebyggelse samt är i övrigt lämpliga utifrån platsens förutsättningar. Åtgärderna 

bedöms inte heller innebära olägenheter som kan anses vara betydande. 

Beslutsgång 

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

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

arbetsutskottet bifaller Heinrich Kaufmanns (C) yrkande. 

Beslutet skickas till 

Sökande (A-post) 

Post- och Inrikes Tidningar 
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§ 218 

 

Dnr BN 2021-001383 

Beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar negativt förhandsbesked för ett enbostadshus på 

fastigheten. 

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

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

Avgiften är uträknad efter Taxa för Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 

Kommunfullmäktige 2020-09-08 § 97. 

Beslutsmotivering 

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

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

Beslutet kan överklagas 

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

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

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

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

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

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

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

stöd för överklagan ska dessa bifogas.  

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

Sammanfattning av ärendet 

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

stöd av detaljplanekravet. Aktuellt markområde utgör inte någon lucktomt. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-04-08 

Ansökan, 2021-04-26 

Beskrivning av ärendet 

Ansökan som kom in 2021-04-26 innebär nylokalisering av ett enbostadshus inom fastigheten 

RÅGELUND 1:25 (LILJAS VÄG 19). Fastigheten har en areal av 1912 kvm i ett delområde och är 

idag bebyggd med enbostadshus och komplementbyggnad. Fastigheten är belägen utanför 

detaljplanerat område. 

mailto:info@kungsbacka.se
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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 Rågelund 1:25 ligger utanför detaljplanerat område. Fastigheten omfattas av 

översiktsplanen för Kungsbacka kommun, ÖP06, och är belägen inom Frillesås 

utvecklingsområde.  

Prövningen av markens lämplighet för bebyggelse och reglering av bebyggelsemiljöns 

utformning ska ske genom detaljplan när ett nytt byggnadsverk ska uppföras på en plats 

där det råder stor efterfrågan på mark för bebyggelse. Om byggnadsverket kan prövas i 

samband med en prövning av ansökan om förhandsbesked och byggnadsverket eller dess 

användning inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan, behövs det dock ingen 

detaljplan.  

Av kommunens översiktsplan, ÖP06, framgår att det generellt råder ett hårt 

bebyggelsetryck i området, både då området är inom tätort, kustnära samt 

pendlingsavstånd till Göteborg, vilket ställer mycket höga krav på kommunen att hantera 

transportfrågor med miljöhänsyn och att skapa en tillfredsställande samhällsservice. Detta 

styrks även av det höga antalet förhandsbesked som sökts i närområdet.  

Utgångspunkten är alltså att detaljplaneläggning krävs, om inte undantag från kravet på 

detaljplan är uppfyllt genom att byggnadsverket kan prövas i samband med ansökan om 

förhandsbesked. 

Lucktomt 

Mark- och miljööverdomstolen har i dom den 15 juni 2017 i mål P 11043–16 och i dom den 11 

januari 2018 i mål P 3331–17 närmare definierat vad som är att betrakta som en lucktomt. I 

förstnämnda avgörande definieras en lucktomt som ”en mindre fastighet eller ett mindre 

markområde, som saknar huvudbyggnad, och som ligger mellan andra bebyggda mindre fastigheter 

eller markområden”.  

I de ovan nämnda avgörandena från Mark- och miljööverdomstolen framgår att vid bedömningen 

av om prövningen ska ske direkt i ett förhandsbesked så ska risken för prejudicerande effekter 

beaktas. 

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.  

Det aktuella bostadshusets placering framgår av bilden nedan. 
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Som konstaterats ovan är det område inom vilket fastigheten Rågelund 1:25 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 (Liljas väg, Frillesås Björkväg, Norra ringvägen 

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). Således utgör aktuellt markområde inte någon lucktomt. 

Vidare bedömer förvaltningen att en byggnation på aktuell plats får anses innebära en förtätning av 

området. Även detta motiverar att området behöver utredas inom ramen för en detaljplan. 

Kommunicering 

Förvaltningen har den 14 januari 2022 sänt ut en preliminär tjänsteskrivelse om avstyrkan till 

sökande. 

Sökande bemöter i sin svarsskrivelse, inkommen 10 februari 2022, den bedömning som 

förvaltningen har gjort och samtidigt framhäver varför lokaliseringen är lämplig, se bilaga. 

Sökande hävdar bland annat att aktuell åtgärd utgör en lucktomt samt att proportionalitetsprincipen 

gör att förvaltningen inte kan hävda plankrav för området. 

Berörda grannar har getts tillfälle att lämna synpunkter. Inga invändningar har inkommit. 
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Förvaltningen för Teknik har i remissvar meddelat följande gällande möjligheten att lösa 

kommunalt vatten och avlopp samt framkomlighet för servicefordon, 

Insamling av kommunalt avfall, hushållsavfall är möjlig att utföra från fastigheten. 

Fastigheten ligger innanför verksamhetsområde för kommunalt VA vilket innebär att 

kommunen 

kommer att förse den med kommunalt vatten och avlopp. Våra kommunala ledningar 

ligger i direkt 

anslutning till tomtgräns. I övrigt har Teknik inget att erinra. 

 

 

Förvaltningens bemötande 

Det finns inga tidigare ärende eller tjänsteanteckningar i förvaltningens diariesystem gällande 

Rågelund 1:25. Således har förvaltningen inte hävdat plankrav tidigare.  

Fastigheten utgör ingen jord- eller skogsbruksfastighet varför undantaget 

generationsväxling/generationsboende inte är aktuellt i förevarande ärende.  

Som sökande anger i bemötande omfattas inte fastigheten av särskilda bygglovskriterier utan ingår i 

utvecklingsområdet Frillesås. Detta ändrar dock inte förvaltningens ställningstagande. 

Kommunen har i bedömningen ovan redan kommenterat eventuell lucktomt och finner att det inte 

är gällande i detta fall. 

Inkommen svarsskrivelse föranleder inget annat ställningstagande i ärendet och förvaltningen 

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

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

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

utveckling. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Lars Eriksson (S) yrkar bifall till sökande.  

Beslutsgång 

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

respektive Lars Erikssons (S) yrkande. Ordföranden (M) prövar förslagen och finner att 

arbetsutskottet bifaller förvaltningens förslag. 

Beslutet skickas till 

Sökande (delges) 



14 (136)

 

§ 219 

 

Dnr BN 2021-002398 

Beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar negativt förhandsbesked för sex (6) enbostadshus samt ett 

(1) tvåbostadshus på fastigheten Kyvik 5:84. 

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

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

Avgiften är uträknad efter Taxa för Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 

Kommunfullmäktige 2020-09-08 § 97. 

Beslutsmotivering 

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

(SFS 2010:900) med hänvisning till 2 kap. 2-3 och 6 §§ samt 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, med hänvisning till gällande översiktsplan, påverkan på riksintresset 

för rörligt friluftsliv och åtgärdens omfattning. Aktuellt markområde utgör inte någon lucktomt. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-04-19 

Miljö- och hälsoskydd, 2022-03-22 

Bullerutredning, 2021-09-08  

Situationsplan, 2021-08-18  

Karta, 2021-08-18  

mailto:info@kungsbacka.se
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Ansökan, 2021-08-18 

Beskrivning av ärendet 

Ansökan som kom in 2021-08-18 innebär nylokalisering av sex (6) enbostadshus samt ett (1) 

tvåbostadshus inom fastigheten KYVIK 5:84. Fastigheten har en areal av 1,2 ha i ett delområde och 

är idag bebyggd med enbostadshus och komplementbyggnader. Fastigheten är belägen utanför 

detaljplanerat område.  

Fastigheten omfattas av riksintressen för rörligfriluftsliv samt högexploaterad kust.  

Delar av fastigheten ligger inom särskilda bygglovskriterier och utvecklingsområde  

En ansökan om förhandsbesked med samma lokalisering som denna ansökan avstyrktes av 

Byggnadsnämnden 2016-02-25 i en underrättelse. Sökande valde att återta ansökan.  

Även 2011-04-12 avstyrktes en ansökan om förhandsbesked på fastigheten av Byggnadsnämnden i 

en underrättelse. Sökande valde att återta ansökan.  

Den föreslagna lokaliseringen är belägen inom ett område som berörs av buller från kullaviksvägen. 

Sökande har inkommit med en bullerutredning som är granskad av Miljö och hälsoskydd. Som 

framför att de anser att det är lämpligt att följa konsultens förslag i slutsatsen. Vid 

bygglovsprövningen bör andra lösningar redovisas och undersökas för att på andra sätt kunna få en 

bättre ljudmiljö som till exempel flytta planerade hus längre från väg, alternativt undersöka 

bullerdämpande åtgärder längs med fasadgräns. 

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 Kyvik 5:84 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 Kullaviks utvecklingsområde. Lokaliseringen ligger 

kloss an till detaljplan S84, laga kraftvunnen 1974-10-25, och detaljplan SP134, laga kraftvunnen 

1992-02-14.  

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.  
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Av kommunens översiktsplan, ÖP06, ligger delar av fastigheten inom ett område med särskilda 

bygglovskriterier. Dessa områden ligger utanför utvecklingsområden men är ändå utsatta för hårt 

bebyggelsetryck. Inom dessa områden har kommunen en restriktiv hållning till att bygga enstaka 

hus på nya platser utanför detaljplanerat område.  

Vad gäller åtgärdens förenligt med översiktsplanen konstaterar förvaltningen att åtgärden inte 

uppfyller kriterierna för något av undantagen från den restriktiva hållningen till ny bebyggelse. 

Åtgärden innebär att den sammanhållna bebyggelsen kommer att utökas och det råder ett 

dokumenterat högt bebyggelsetryck i området.  

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. 

 

Som konstaterats ovan är det område inom vilket fastigheten Kyvik 8:54 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 (Kullaviksvägen, Gamla Särövägen, Torredsvägen, Backebovägen med flera). I en situation 

då därmed fler fastighetsägare kan komma att resa krav på positivt förhandsbesked under 
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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).  

Delar av tomten är i kuperad terräng och omfattas av riksintresset för rörligt friluftsliv. Några av 

husen är placerade på den kuperade terrängen, vilket kräver stora markåtgärder och kan komma att 

skada riksintresset. Förvaltningen bedömer att det är olämpligt att bebygga den delen av fastigheten.  

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 sex enbostadshus 

samt ett tvåbostadshus 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 2022-03-25 sänt ut en bedömning om avstyrkan till sökande.  

Sökande har inte inkommit med något yttrande i ärendet inom föreslagen tid. 

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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§ 220 

 

Dnr BN 2022-000354 

Beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar negativt förhandsbesked för ett enbostadshus på 

fastigheten Strannegården 1:6. 

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. Fastigheten ligger 

på Onsalahalvön som i nuläget och inom en överskådlig framtid inte kommer att klara mer trafik.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-04-19 

Ansökan, 2022-02-03 

Beskrivning av ärendet 

Ansökan som kom in 2022-02-03 innebär nylokalisering av ett enbostadshus i tvåplan med carport, 

inom fastigheten STRANNEGÅRDEN 1:6. Fastigheten har en areal av 3070 m2 och är idag 

mailto:info@kungsbacka.se
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bebyggd med ett enbostadshus och två komplementbyggnader. Fastigheten är belägen utanför 

detaljplanerat område. Intill den aktuella fastigheten finns detaljplan O110 från 1969.  

Fastigheten är belägen inom riksintresse för rörligt friluftsliv – Kust. 

Befintligt bostadshus är nämnd i länsstyrelsens inventering över kulturhistoriskt värdefull 

bebyggelse från 2007. Klass C. 

Tilltänkta placeringen av bostadshuset hamnar på dagvattensledning 

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 Strannegården 1:6 ligger utanför detaljplanerat område. Fastigheten omfattas av 

översiktsplanen för Kungsbacka kommun, 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, 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.  

Vidare framgår det i ÖP2022 att kommunen ska växa och utvecklas främst inom de prioriterade 

utvecklingsorterna, Kungsbacka stad, Åsa och Anneberg.  

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 Strannegården 1:6 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 (Banagrundsvägen, Ljungbackevägen, Lyngskärsvägen, 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).  

Onsalavägen 

Fastigheten Strannegården 1:6 ligger på Onsalahalvön 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 Onsalavägens 

utbyggnad. Sedan detta principbeslut har kommunstyrelsen avslagit samtliga förfrågningar om 

planläggning för att möjliggöra nya bostadsområden.  
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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.  

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. Ett enbostadshus innebär 

en ökad 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.  

Med ovanstående skäl menar förvaltningen att en intresseavvägning enligt 

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

fem nya bostadshus bedöms olämpligt på fastigheten. 

Kommunicering  

Förvaltningen har den 2022-03-28 sänt ut en bedömning om avstyrkan till sökande.  

Sökande har inte inkommit med något yttrande i ärendet inom föreslagen tid. 

Hanna Ståhl 

Verksamhetschef bygglovavdelningen 

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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§ 221 

 

Dnr BN 2021-003289 

Beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar negativt förhandsbesked för två enbostadshus på 

fastigheten Vallda 4:78. 

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

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

Avgiften är uträknad efter Taxa för Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 

Kommunfullmäktige 2020-09-08 § 97. 

Beslutsmotivering 

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

(SFS 2010:900) med hänvisning till 2 kap. 2-3 och 6 §§ samt 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, med hänvisning till gällande översiktsplan, påverkan på riksintresset 

kulturmiljövård, rörliga friluftslivet, placering på jordbruksmark och i det öppnalanskapet. Aktuellt 

markområde utgör inte någon lucktomt. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-04-07 

Yttrande från sökande, 2022-03-25 

Karta, 2021-11-10 

E-post beskrivning, 2021-11-10 
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Bilga hustyp, 2021-10-22 

Bilaga platsanalys, 2021-10-22 

Bilga Strategi och planering, 2021-10-22 

Ansökan, 2021-10-22 

Beskrivning av ärendet 

Ansökan som kom in 2021-10-22 innebär nylokalisering av två nya enbostadshus inom fastigheten 

VALLDA 4:78 skifte 3. Fastigheten har en areal av 27,8 ha i 4 delområden och skifte 3 är idag 

obebyggd. Fastigheten är belägen utanför detaljplanerat område. Intill den aktuella fastigheten finns 

detaljplan VP84bl2 från 2007. 

Fastigheten är beläggen inom Kommunala naturvårdsplan. 

Fastigheten omfattas av riksintressen för kulturmiljövård, högexploaterad kust och rörligt friluftsliv. 

Fastigheten Vallda 4:78 har 4 delområden och flera ansökningar om förhandsbesked har behandlats 

på fastigheten. Fastigheten Vallda 4:78 skift 2, avslog Byggnadsnämnden ansökan om förhanbesked 

2021-05-27 AU § 218 ärende BN 2020-002159. Vallda 4:78 skifte 6, avslog Byggnadsnämnden 

ansökan om förhanbesked 2021-05-27 AU § 219 ärende BN 2020-001492. Dessa två ärenden är 

överklagat till Länsstyrelsen, beslut har inte fattats av Länsstyrelsen. Vallda 4:78 skift 2 har även 

fått avslag av Byggnadsnämnden 2014-01-21 AU § 4 ärende BN 2013-0787. Ärendet överklagades 

till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen avslog överklagan 2014-06-26 diarienummer 403-1440-14. 

Sökande har även ansökt om planbesked för 14 lägenheter fördelat på tre radhusbyggnader. 

Kommunstyrelsen avslog ansökan 2021-10-19 § 269. Kommunen gjorde bedömningen att 

exploatering av 14 lägenheter fördelat på tre radhusbyggnader, påtagligt kan skada de 

kulturhistoriska värdena. 

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 Vallda 4:78 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 Vallda 

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.  
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Av kommunens översiktsplan, ÖP06, 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. 

 

Som konstaterats ovan är det område inom vilket fastigheten Vallda 4:78 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 
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resas (Dyrestensvägen, Sandövägen, Valldavägen 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). Föreslagen vägdragning till fastigheterna öppnar även upp för ytterligare i 

förlängningen. 

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. Två nya 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. 

Riksintresse kulturmiljövård  

Fastigheten är belägen inom riksintresse för kulturmiljövård Vallda kyrkby. Vallda är en jord-och 

kyrkby av hög ålder. Bebyggelsen är från 1800-talets mitt med kringbyggda gårdar, Vallda 

medeltidskyrka, prästgård och sockenstuga, samt säteri från 1600-talet och den av Hjortsberg 

anlagda storgården Gustavsberg. Odlingsmarker, trädgårdsanläggningar. Området har stora tomter 

och många av de omkringliggande byggnaderna har höga kulturhistoriska värden.  

Kommunala naturvårdsplan- Vallda 

Fastigheten ingår i den kommunala naturvårdsplanen- Vallda (nr. 21). En ur geovetenskaplig 

synvinkel intressant drumlinbildning med känslig landskapsbild och kulturmiljö.  

Landskapsbilden 

Förvaltningen gör bedömningen att placeringen bryter mot bebyggelsemönstret där byggnadernas 

tänkta placering kommer vara väl synlig, med små tomtstorlekar. Att anpassa och placera 

bostadshusen till den omkringliggande bebyggelse skala och karaktär är viktigt för att behålla det 

vackra öppna landskapet och miljön i bygden. 

Som det framgår i den kommunala naturvårdsplanen- Vallda och kulturmiljövårdsprogram för 

Vallda Kyrkby ska landskapet bibehållas öppet och att ny bebyggelse bör prövas med försiktighet 

för att inte skada riksintresset för kulturmiljövård. 

Jordbruksmark 

Förvaltningen bedömer att platsen för sökt förhandsbesked är att anse som brukningsvärd 

jordbruksmark enligt miljöbalken, vilket även bekräftas av att marken ingår i länsstyrelsen 

klassificering (klass 3) och är utpekat som betesmark. Brukningsvärd jordbruksmark får tas i 

anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga 

samhällsintressen. Att bygga ett enbostadshus är inte ett sådant väsentligt samhällsintresse som 

avses i undantaget i miljöbalken. 

Även om marken eventuellt inte brukas idag ändrar inte det bedömningen då markens läge, 

beskaffenhet och övriga förutsättningar är väl lämpad för jordbruksproduktion (jfr. MÖD P 4193-

19). 
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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 2022-03-07 sänt ut en bedömning om avstyrkan till sökande.  

Sökande har bemöt förvaltningens avstyrkan i en skrivelse som inkom 2022-03-25, i skrivelsen 

framgår bland annat; 

 

1. Detaljplan: Vi har redan ansökt om en detaljplan för det här skiftet som förkastades då 

kommunen ansåg att vi i stället bör ansöka om förhandsbesked, så länge vi håller oss till ett 

mindre antal bostäder enligt samtal med Stina Wikström och hennes två kollegor Viktoria 

Fagerlund och Rickard Ribbås den 13 oktober 2021.   

2. Transportfrågor: Två nya enbostadshus kan knappast ha en direkt påverkan på trafik och 

kollektivtrafik då huvudväg och busshållplats ligger precis i anknytning till marken. 

3. Landskapsbilden: Vi ifrågasätter er invändning att tomterna är för små då kommunen har en 

uttalad strategi om förtätning och därför anpassade vi tomtstorlekarna efter det. En annan 

anledning till att vi gjorde normala tomter var för att bibehålla det öppna landskapet. Med tanke 

på att hagen är ca 4500 kvm stor kan tomterna förstoras avsevärt. Därför ber vi er att 

återkomma med vad ni anser är en normalstor tomt i området så vi kan justera därefter. 

4. Beträffande det kulturhistoriska området och dess höga ålder på bebyggelsen: - Det aktuella 

skiftet ligger inte inne i den gamla bebyggelsen utan strax utanför och är därmed endast 

angränsande till det kulturhistoriska området. - I direkt anslutning till de föreslagna tomterna 

finns det nybyggnation från 1980-talet. Detta redovisade vi i vår ansökan. - I vår ansökan har vi 

även tagit hänsyn till området genom att harmonisera med tidstypiska hus och färgsättning. - 

Drumlinbildning är ett nytt argument som inte passar in i detta ärende då marken är platt och 

ligger i kanten av ett berg. Vänligen se länsstyrelsens beskrivning på drumlinområde.  

5. Jordbruksmark: Ni hävdar återigen att marken är klassad som jordbruksmark. Det är en 

feltolkning att ni hänvisar till länsstyrelsen beträffande jordbruksmark. Jordbruksverket och 

Länsstyrelsen i Halland har nämligen dömt ut Vallda 4:78 som jordbruk pga. bl.a. mycket dålig 

jordmån för att bedriva jordbruk. Dessa dokument har vi skickat med och redovisat i alla våra 

ansökningar men ni väljer att bortse från att Jordbruksverket och Länsstyrelsen i Hallands län 

har tagit beslut om att Vallda 4:78 endast lämpar sig för bostadsändamål. Därför ber vi er att 

förklara varför ni har en annan åsikt och tolkning än Jordbruksverket och Länsstyrelsen i 

Halland? 

 

Förvaltningen bemöter skrivelsen 

Sökande har fått avslag på planbeskedet, kommunen gjorde bedömningen att exploatering av 14 

lägenheter fördelat på tre radhusbyggnader, påtagligt kan skada de kulturhistoriska värdena. Under 

mötet med bygglovsavdelningen gavs information om prövning av förhandsbesked, men även att 

man är restriktiv med nybebyggelse i området. Gällande transportfrågan handlar det inte bara om 

den enskilda, utan ett större perspektiv, för att få en bra service och infrastruktur för hela 

utvecklingsområdet.  
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Fastigheten är belägen inom riksintresset för kulturmiljövård, Vallda kyrkby. Vallda är en jord-och 

kyrkby av hög ålder. Bebyggelsen är från 1800-talets mitt med kringbyggda gårdar, Vallda 

medeltidskyrka, prästgård och sockenstuga, samt säteri från 1600-talet och den av Hjortsberg 

anlagda storgården Gustavsberg. Odlingsmarker, trädgårdsanläggningar. Området har stora tomter 

och många av de omkringliggande byggnaderna har höga kulturhistoriska värden. Bedömning är att 

den sökt åtgärd kunna påtagligt skada riksintresset, då den sökt åtgärd har små tomter och kan störa 

siktlinjen i landskapet. Eventuell påverkan på riksintresset behöver utredas i ett större sammanhang, 

vilket man inte kan göra i ett förhandsbesked. 

Förvaltningen bedömer att marken som brukningsvärd jordbruksmark enligt miljöbalken, vilket 

även bekräftas av att marken ingår i länsstyrelsen klassificering (klass 3) och är utpekat som 

betesmark. Vidare kan man se på flygfoton från 1960 talet, att marken har brukats. Även om 

marken inte brukas, idag ändrar inte det bedömningen, då markens läge, beskaffenhet och övriga 

förutsättningar är väl lämpad för jordbruksproduktion.  

Inkommen svarsskrivelse föranleder inget annat ställningstagande i ärendet och förvaltningen 

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

plan- och bygglagen. 

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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§ 222 

 

Dnr BN 2021-002845 

Beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar negativt förhandsbesked för två enbostadshus på 

fastigheten, med det tillägget i motiveringen. 

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

Byggnadsnämndens arbetsutskott konstaterar inledningsvis att Kungsbacka kommun är utsatt för ett 

hårt tryck med önskemål om att bygga nya enbostadshus. Denna efterfråga beror på en kombination 

av en attraktiv miljö och kommunens läge i Göteborgsregionen. Kommunen har en omfattande 

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

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

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

tillfredsställande samhällsservice. Kommunen har vidare en översiktsplan som är vägledande vid 

ansökningar om att bygga på ny plats utanför detaljplan. Vid tidpunkten aktuell ansökan inkom 

gällde översiktsplanen ÖP06. Under ärendets gång har en ny översiktsplan ”Vårt framtida 

Kungsbacka”, upprättats och vunnit laga kraft den 2022-01-26. Förevarande ansökan prövas mot 

den kommunala översiktsplan som anses vara mest fördelaktig för sökanden.  

För att kunna hantera transportfrågor med miljöhänsyn och skapa samhällsservice som är att 

bedöma som tillfredsställande ämnar Kungsbacka kommun växa och utvecklas främst inom 

utvecklingsområden som är utpekade i kommunens översiktsplan. Aktuell fastighet är inte belägen 

inom ett sådant område. Föreslagen lokalisering är enligt ÖP06 & Vårt framtida Kungsbacka 

belägen utanför gränsen till utvecklingsområde Anneberg-Älvsåker. Utanför utvecklingsområden 

upprättas i regel inte nya detaljplaner utan bebyggelsen regleras genom de grundläggande kraven 

som föreskrivs i plan- och bygglagen. Med beaktande av ovan angivna omständigheter anser 

arbetsutskottet att aktuell lokalisering inte är lämplig med hänsyn till kravet på långsiktigt god 

hushållning av mark och kommunens tätortsutveckling. Ansökan uppfyller därför inte lämplighets- 

och hushållningskraven i 2 kap. 2-3 och 5-6 §§ PBL. 

Föreslagen lokalisering ingår vidare i en sammanhållen bebyggelse. Inom en radie av ca 1 km från 

lokaliseringen har kommunen behandlat över 10 ansökningar om förhandsbesked sedan 2006 och 

bebyggelsen har i flera fall förtätats. Detta visar att området består av sammanhållen bebyggelse 

med flera lovpliktiga byggnader och att det råder stor efterfrågan på mark för byggande. 



29 (136)

 

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

upprätta detaljplaner. Enligt översiktsplanen 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 i förevarande ärende. Ansökan uppfyller därmed inte 9 

kap. 31 § PBL. Härvid har arbetsutskottet även tagit hänsyn till en framtida utveckling av den till 

fastigheten intilliggande järnvägen.  

Sökande har anfört att ansökan gäller en lucka mellan befintliga tomter. Med hänsyn till detta 

konstaterar arbetsutskottet att en lucktomt definieras som en mindre fastighet eller ett mindre 

markområde utan huvudbyggnad som ligger mellan andra bebyggda mindre fastigheter eller 

markområden (se MÖD, domar den 25 februari 2013 i mål nr P 8650-12 och den 15 juni 2017 i mål 

nr P 11043-16). Arbetsutskottet anser inte att föreslagen lokalisering utgör en lucktomt då två 

enbostadshus placeras på tomten samtidigt som det finns plats för fler hus i området. 

Arbetsutskottet bedömer sammantaget att föreslagen lokalisering av två enbostadshus utlöser krav 

på detaljplan, motverkar den kommunala översiktsplanens intentioner samt kommunens strategiska 

planering och tätortsutveckling. Det allmänna intresset av att styra utvecklingen i aktuell 

bebyggelse bedöms vidare väga tyngre än det enskilda intresset av att bebygga platsen. Ansökan 

avstyrks sålunda med stöd av 9 kap. 31 § p. 3, plan- och bygglagen med hänvisning till 2 kap. 2-3 

och 5-6 §§, 4 kap. 2 §.  

Beslutet kan överklagas 

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

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

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

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

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

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

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

stöd för överklagan ska dessa bifogas.  

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

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-03-01 

Ansökan, 2021-09-28 

Karta, 2021-10-29 

VA-intyg, 2021-10-29 

Skrivelse, 2022-02-23 

mailto:info@kungsbacka.se
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Beskrivning av ärendet 

Ansökan som kom in 2021-09-28 innebär nylokalisering av två enbostadshus inom fastigheten 

ALAFORS 4:3. Fastigheten har en areal av 14,9 ha i 3 delområden. Fastigheten är belägen utanför 

detaljplanerat område. 

Föreslagen lokalisering är belägen inom ett område som berörs av buller från järnväg och 

Göteborgsvägen. Om lokaliseringen utreds vidare behöver en bullerutredning presenteras.  

Vatten och avlopp 

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

 

Lagstiftning 

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

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

delar av 8 kap. PBL. 

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

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

och kommunikationsleder. 

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

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

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

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

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

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

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

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

särskilda kulturhistoriska och miljömässiga värden skyddas. 

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

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

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

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

Förslag till beslut på sammanträdet 

Heinrich Kaufmann (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag med tillägget i motiveringen att 

hänsyn tas till kommande utveckling av järnvägen. 

Beslutsgång 

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

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

arbetsutskottet bifaller Heinrich Kaufmanns (C) yrkande. 

Beslutet skickas till 

Sökande (delges) 
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§ 223 

 

Dnr BN 2021-003339 

Beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar negativt förhandsbesked för ett enbostadshus på 

fastigheten, med det tillägget i motiveringen. 

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

Byggnadsnämndens arbetsutskott konstaterar inledningsvis att ansökan avser nylokalisering av tre 

enbostadshus inom en fastighet med en areal om ca 17,4 hektar som är belägen utanför 

detaljplanerat område. Fastigheten har fyra delområden och är i dagsläget obebyggd. Vidare 

konstaterar arbetsutskottet att kommunen har en översiktsplan som ska vara vägledande vid 

ansökningar om nybyggnation utanför detaljplanerat område. Vid tidpunkten för förevarande 

ansökan gällde översiktsplan ÖP06. Under ärendets gång har en ny översiktsplan, benämnd ”Vårt 

framtida Kungsbacka”, vunnit laga kraft. Ärendet prövas mot den översiktsplan som är mest 

fördelaktig för sökanden. 

Arbetsutskottet konstaterar därtill att Kungsbacka kommun är utsatt för ett hårt tryck med önskemål 

om att bygga nya enbostadshus. Det höga bebyggelsetrycket beror på en attraktiv boendemiljö och 

ett strategiskt läge i Göteborgsregionen. Kommunen har en omfattande utbyggnadspotential för 

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

och redan avstyckade tomter utom plan vilket ställer krav på kommunen att hantera transportfrågor 

med miljöhänsyn samt att skapa en tillfredsställande samhällsservice. För att kunna hantera detta 

ska kommunen växa och utvecklas främst inom utvecklingsområden som är utpekade i kommunens 

översiktsplan. Denna del av Kungsbacka är inte ett sådant område. Lokaliseringen är enligt både 

ÖP06 och Vårt framtida Kungsbacka belägen utanför gränsen till utvecklingsområde Åsa. Utanför 

utvecklingsområden upprättas i regel inte nya detaljplaner utan bebyggelsen ska regleras genom de 

grundläggande kraven som föreskrivs i plan- och bygglagen. Med beaktande av ovan anförda 

omständigheter anser arbetsutskott att föreslagna lokaliseringar inte är lämpliga med hänsyn till 

kraven på god och långsiktig hushållning av mark och kommunens tätortsutveckling. Ansökan 

uppfyller därmed inte lämplighets- och hushållningskraven i 2 kap. 2-3 § PBL.  

Arbetsutskottet anser att föreslagna lokaliseringar utgör en förtätning av befintlig bebyggelse-grupp 

som medför viss omgivningspåverkan. De sökta åtgärderna medför sålunda att området behöver 

utredas i ett större sammanhang då tre enbostadshus bedöms medföra viss påverkan på områdets 

karaktär samt avvika från rådande landskapsbild. Detta även med beaktande av att fastigheten 
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saknar en naturlig väganslutning och att det föreligger risk för prejudicerande verkan om 

förevarande ansökan beviljas.  

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

lämpligt att göra detaljplaner. Enligt både ÖP06 och Vårt framtida Kungsbacka upprättas i regel nya 

detaljplaner endast inom utvecklingsområdens gränser och då av sammanhängande och större 

områden. Kommunens behov av att hushålla med mark och prioritera mellan olika 

markanvändningsintressen är så stort i förevarande ärende att arbetsutskottet bedömer att det 

föreligger ett behov av detaljplan. 

Arbetsutskottet konstaterar därtill att förevarande fastighet är belägen inom ett område med 

särskilda bygglovskriterier. Inom områden med särskilda bygglovskriterier har kommunen en 

restriktiv hållning till ny bebyggelse på ny plats utanför detaljplanerat område. Skälet härtill är att 

stor efterfrågan på mark råder i kombination med en splittrad bebyggelsestruktur i dessa delar. 

Kommunens restriktiva hållning är en nödvändig förutsättning för att kunna hantera 

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

som föreskrivs i 2 kapitel PBL. 

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 

översiktsplanen avseende undantagen till den restriktiva hållningen.  

Ärendet har prövats mot samtliga undantag till den restriktiva hållningen. Arbetsutskottet bedömer 

dock att undantagen inte uppfylls eftersom lokaliseringen inte är en avstyckad och obebyggd 

fastighet för bostadsändamål eller en lucktomt i obebyggd jord- eller skogsfastighet som har 

särskilda behov för att möjliggöra drift av fastigheten. Lokaliseringen utgör vidare inte en 

generationsväxling för kommersiell verksamhet eller jod- och skogsbruk eller en komplettering av 

en befintlig bebyggelsegrupp då detaljplanekravet utfaller. Därtill utgör undantaget inte etablering 

av en hästgård.  

Sammanfattningsvis bedömer arbetsutskottet att föreslagen placering av tre nya enbostadshus är 

olämpligt med hänsyn till behovet av en samlad strategi, genom detaljplan, att åtgärderna kan 

innebära en ogenomtänkt bebyggelseutveckling samt att åtgärderna medför en förtätning och inte 

passar in i landskapsbilden. Ansökan avstyrks sålunda med stöd av kommunens översiktsplan, 9 

kap. 31 § p. 2 PBL med hänvisning till 4 kap. 2 §. 

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. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-03-04 

Ansökan, 2021-10-07 

Situationsplan, 2021-10-07 

Skrivelse, 2022-03-03 

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

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

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

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

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

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

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

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

särskilda kulturhistoriska och miljömässiga värden skyddas. 

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

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

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

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

Enligt 3 kap. 6 § miljöbalken ska mark- och vattenområden som har betydelse från allmän synpunkt 

på grund av naturvärden eller kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet 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. 
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Enligt 4 kap. miljöbalken utgör kustområdet Halland, i vilket förevarande fastighet ingår, 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. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Heinrich Kaufmann (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag med tillägget i motiveringen att 

föreslagna åtgärder utgör en förtätning av befintlig bebyggelsegrupp som medför en påverkan på 

omgivningen. De sökta åtgärderna medför sålunda att området behöver utredas i ett större 

sammanhang då tre enbostadshus bedöms medföra viss påverkan på områdets karaktär samt avvika 

från rådande landskapsbild. Detta även med beaktande av att fastigheten saknar en naturlig 

väganslutning och att det föreligger risk för prejudicerande verkan om förevarande ansökan 

beviljas. 

Beslutsgång 

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

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

arbetsutskottet bifaller Heinrich Kaufmanns (C) yrkande. 

Beslutet skickas till 

Sökande (delges) 
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§ 224 

 

Dnr BN 2021-003119 

Beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar negativt förhandsbesked för tre enbostadshus på 

fastigheten, med det tillägget i motiveringen. 

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

Byggnadsnämndens arbetsutskott konstaterar inledningsvis att ansökan avser nylokalisering av tre 

enbostadshus inom en fastighet med en areal om ca 17,4 hektar som är belägen utanför 

detaljplanerat område. Fastigheten har fyra delområden och är i dagsläget obebyggd. Vidare 

konstaterar arbetsutskottet att kommunen har en översiktsplan som ska vara vägledande vid 

ansökningar om nybyggnation utanför detaljplanerat område. Vid tidpunkten för förevarande 

ansökan gällde översiktsplan ÖP06. Under ärendets gång har en ny översiktsplan, benämnd ”Vårt 

framtida Kungsbacka”, vunnit laga kraft. Ärendet prövas mot den översiktsplan som är mest 

fördelaktig för sökanden. 

Arbetsutskottet konstaterar därtill att Kungsbacka kommun är utsatt för ett hårt tryck med önskemål 

om att bygga nya enbostadshus. Det höga bebyggelsetrycket beror på en attraktiv boendemiljö och 

ett strategiskt läge i Göteborgsregionen. Kommunen har en omfattande utbyggnadspotential för 

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

och redan avstyckade tomter utom plan vilket ställer krav på kommunen att hantera transportfrågor 

med miljöhänsyn samt att skapa en tillfredsställande samhällsservice. För att kunna hantera detta 

ska kommunen växa och utvecklas främst inom utvecklingsområden som är utpekade i kommunens 

översiktsplan. Denna del av Kungsbacka är inte ett sådant område. Lokaliseringen är enligt både 

ÖP06 och Vårt framtida Kungsbacka belägen utanför gränsen till utvecklingsområde Åsa. Utanför 

utvecklingsområden upprättas i regel inte nya detaljplaner utan bebyggelsen ska regleras genom de 

grundläggande kraven som föreskrivs i plan- och bygglagen. Med beaktande av ovan anförda 

omständigheter anser arbetsutskott att föreslagna lokaliseringar inte är lämpliga med hänsyn till 

kraven på god och långsiktig hushållning av mark och kommunens tätortsutveckling. Ansökan 

uppfyller därmed inte lämplighets- och hushållningskraven i 2 kap. 2-3 § PBL.  

Arbetsutskottet anser att föreslagna lokaliseringar utgör en förtätning av befintlig bebyggelse-grupp 

som medför viss omgivningspåverkan. De sökta åtgärderna medför sålunda att området behöver 

utredas i ett större sammanhang då tre enbostadshus bedöms medföra viss påverkan på områdets 

karaktär samt avvika från rådande landskapsbild. Detta även med beaktande av att fastigheten 
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saknar en naturlig väganslutning och att det föreligger risk för prejudicerande verkan om 

förevarande ansökan beviljas.  

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

lämpligt att göra detaljplaner. Enligt både ÖP06 och Vårt framtida Kungsbacka upprättas i regel nya 

detaljplaner endast inom utvecklingsområdens gränser och då av sammanhängande och större 

områden. Kommunens behov av att hushålla med mark och prioritera mellan olika 

markanvändningsintressen är så stort i förevarande ärende att arbetsutskottet bedömer att det 

föreligger ett behov av detaljplan. 

Arbetsutskottet konstaterar därtill att förevarande fastighet är belägen inom ett område med 

särskilda bygglovskriterier. Inom områden med särskilda bygglovskriterier har kommunen en 

restriktiv hållning till ny bebyggelse på ny plats utanför detaljplanerat område. Skälet härtill är att 

stor efterfrågan på mark råder i kombination med en splittrad bebyggelsestruktur i dessa delar. 

Kommunens restriktiva hållning är en nödvändig förutsättning för att kunna hantera 

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

som föreskrivs i 2 kapitel PBL. 

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 

översiktsplanen avseende undantagen till den restriktiva hållningen.  

Ärendet har prövats mot samtliga undantag till den restriktiva hållningen. Arbetsutskottet bedömer 

dock att undantagen inte uppfylls eftersom lokaliseringen inte är en avstyckad och obebyggd 

fastighet för bostadsändamål eller en lucktomt i obebyggd jord- eller skogsfastighet som har 

särskilda behov för att möjliggöra drift av fastigheten. Lokaliseringen utgör vidare inte en 

generationsväxling för kommersiell verksamhet eller jod- och skogsbruk eller en komplettering av 

en befintlig bebyggelsegrupp då detaljplanekravet utfaller. Därtill utgör undantaget inte etablering 

av en hästgård.  

Sammanfattningsvis bedömer arbetsutskottet att föreslagen placering av tre nya enbostadshus är 

olämpligt med hänsyn till behovet av en samlad strategi, genom detaljplan, att åtgärderna kan 

innebära en ogenomtänkt bebyggelseutveckling samt att åtgärderna medför en förtätning och inte 

passar in i landskapsbilden. Ansökan avstyrks sålunda med stöd av kommunens översiktsplan, 9 

kap. 31 § p. 2 PBL med hänvisning till 4 kap. 2 §. 

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. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-03-04 

Ansökan, 2021-10-07 

Situationsplan, 2021-10-07 

Skrivelse, 2022-03-03 

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

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

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

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

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

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

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

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

särskilda kulturhistoriska och miljömässiga värden skyddas. 

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

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

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

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

Enligt 3 kap. 6 § miljöbalken ska mark- och vattenområden som har betydelse från allmän synpunkt 

på grund av naturvärden eller kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet 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. 
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Enligt 4 kap. miljöbalken utgör kustområdet Halland, i vilket förevarande fastighet ingår, 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. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Heinrich Kaufmann (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag med tillägget i motiveringen att 

föreslagna åtgärder utgör en förtätning av befintlig bebyggelsegrupp som medför en påverkan på 

omgivningen. De sökta åtgärderna medför sålunda att området behöver utredas i ett större 

sammanhang då tre enbostadshus bedöms medföra viss påverkan på områdets karaktär samt avvika 

från rådande landskapsbild. Detta även med beaktande av att fastigheten saknar en naturlig 

väganslutning och att det föreligger risk för prejudicerande verkan om förevarande ansökan 

beviljas. 

Beslutsgång 

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

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

arbetsutskottet bifaller Heinrich Kaufmanns (C) yrkande. 

Beslutet skickas till 

Sökande (delges) 
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§ 225 

 

Dnr BN 2021-001980 

Beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar negativt förhandsbesked för ett enbostadshus på 

fastigheten. 

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

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

Avgiften är uträknad efter Taxa för Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 

Kommunfullmäktige 2020-09-08 § 97. 

Beslutsmotivering 

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

hänvisning till 2 kap. 2-3 och 6 §§, 4 kap. 2 § PBL 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 innebär nylokalisering av ett enbostadshus inom fastigheten. Fastigheten har en areal av 

27,4 ha och är idag bebyggd med enbostadshus och ekonomibyggnader. 

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

är olämpligt med hänsyn till placering högt i terrängen, kravet på en långsiktigt god hushållning av 

mark och kommunens tätortsutveckling samt utlöser detaljplanekravet. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-03-05 

Ansökan, 2021-06-20 

Situationsplan, 2021-06-20 
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VA-intyg, 2021-06-20 

Skrivelse, 2022-02-28 

Beskrivning av ärendet 

Ansökan som kom in 2021-06-20 innebär nylokalisering av ett enbostadshus inom fastigheten 

MYRA 9:1. Fastigheten har en areal av 27,4 ha och är idag bebyggd med enbostadshus och 

ekonomibyggnader. Fastigheten är belägen utanför detaljplanerat område. Den 2017-10-19 

beviljades bygglov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten, Tjm § 2178.  

Vatten och avlopp 

Möjligheten till anslutning av vatten och avlopp via avloppsförening finns. 

 

Berörda sakägare 

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

byggnadsnämnden tar beslut. 

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

Förvaltningen har meddelat sin bedömning om att ansökan inte kan beviljas den 2022-02-21. 

Sökanden har den 2022-02-28 bemött bedömningen med ett yttrande. Sökanden anför bland annat 

att lokaliseringen inte stör befintlig jordbruksdrift eller omgivande landskapsbild, är placerad inom 

rimligt avstånd till kollektivtrafik, är placerad intill mark som redan är ianspråktagen av bebyggelse 

och i närhet till vägar. Lokaliseringen är förenlig med gällande översiktsplan och varken 

detaljplankravet eller högt bebyggelsetryck är giltiga anledningar till ett avslag. 

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. 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 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. 

Bedömning 

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

vägledande vid ansökningar om att bygga på ny plats utanför detaljplan. Vid tidpunkten aktuell 

ansökan inkom gällde översiktsplanen ÖP06. Under ärendets gång har en ny översiktsplan ”Vårt 

framtida Kungsbacka” upprättats och vunnit laga kraft den 2022-01-26. Förvaltningens tolkning är 

att ärendet ska prövas mot den översiktsplan som är mest fördelaktig för sökanden. 

Bebyggelsetryck 

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

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

miljö och kommunens läge i Göteborgsregionen. Kommunen har en omfattande 

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

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

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

tillfredsställande samhällsservice. 

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

som är utpekade i kommunens båda översiktsplaner ÖP06 och Vårt framtida Kungsbacka. Denna 

del av Kungsbacka är inte ett sådant område. Lokaliseringen är enligt båda översiktsplaner belägen 

strax utanför gränsen till utvecklingsområden Fjärås och Kungsbacka. Utanför utvecklingsområden 

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. 

Detaljplanekravet: 

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

detaljplan för byggnadsverk om det råder stor efterfrågan på området för bebyggande. 

Inom en radie av 1 km från lokaliseringen har kommunen behandlat över 10 ansökningar om 

förhandsbesked sedan 2006 och bebyggelsen har i flera fall förtätats, vilket också visar på stor 

efterfrågan för bebyggande. Ansökan uppfyller detaljplanekravet. 

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

göra detaljplaner. Enligt både ÖP06 och Vårt framtida Kungsbacka upprättas i regel nya 

detaljplaner endast inom utvecklingsområdens gränser och då av större sammanhängande områden, 
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aktuell fastighet är inte belägen inom ett sådant område. Kommunens behov av att hushålla med 

mark och prioritera mellan olika markanvändningsintressen är så stort att förvaltningen bedömer att 

detaljplan krävs. Ansökan uppfyller därmed inte 9 kap. 31 § PBL. 

Vidare bedömer förvaltningen att föreslagen lokalisering innebär exploatering av mark utanför 

etablerade bebyggelseområden i en del av kommunen med splittrad bebyggelsestruktur, vilket inte 

är lämpligt med hänsyn till kravet på en långsiktigt god hushållning av mark samt är omotiverat 

placerad högt i terrängen. Ansökan uppfyller därmed inte 2 kap. 3 § PBL:s krav om en 

ändamålsenlig struktur samt 2 kap. 6 § krav om placering med hänsyn till stads- och 

landskapsbilden. 

Sammanfattning 

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

är olämpligt med hänsyn till placering högt i terrängen, kravet på en långsiktigt god hushållning av 

mark och kommunens tätortsutveckling samt utlöser detaljplanekravet. 

Den 19 oktober 2017 beviljades bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus på fastigheten, därmed 

anses sökandens enskilda intresse ha tillgodosetts.  

Med ovanstående skäl menar förvaltningen att en intresseavvägning enligt 

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

ett nytt enbostadshus bedöms olämpligt placerat på fastigheten. 

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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§ 226 

 

Dnr BN 2021-001478 

Beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar positivt förhandsbesked för verksamhetslokal på 

fastigheten. Beskedet är bindande för nämnden i två år. För att starta den sökta åtgärden krävs 

bygglov. 

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

Villkor 

Förvaltningen för Miljö- och Hälsoskyddssynpunkter angående konstruktion av byggnadens väggar 

och tak samt placering av portar ska följas. 

Upplysningar 

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

eller delge berörda sakägare.  

Beslutet vinner laga kraft fyra veckor efter kungörelsen, alternativt tre veckor efter delgivningen, 

om beslutet inte överklagas.  

Enligt 9 kap. 39 § plan- och bygglagen (PBL, SFS 2010:900, PBL) innebär förhandsbeskedet inte 

att åtgärden får påbörjas. 

Slutligt ställningstagande till husets placering och utformning ska ske i samråd med 

Byggnadsförvaltningen. 

Det är inte någon förutsättning för förhandsbesked (eller bygglov) att det finns en nyttjanderätt till 

marken. Frågorna om servitut till väg och avloppsanläggning faller därmed utanför prövningen av 

förhandsbeskedet. 

Beslutsmotivering 

Byggnadsnämndens arbetsutskott beviljar förhandsbesked med motiveringen att åtgärden bedöms 

uppfylla de krav som följer av 9 kap. 31 § PBL. 

Ansökan uppfyller krav på lämplig placering med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och 

kulturvärden på platsen och intresset av en god helhetsverkan.  

Förvaltningen bedömer att föreslagen åtgärd inte medför en sådan påverkan på omgivningen som 

innebär fara för människors hälsa och säkerhet samt att åtgärden inte innebär en sådan betydande 

olägenhet som avses i PBL 2 kap 9 §. Förhandsbesked ska därför beviljas. 
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Beslutet kan överklagas 

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

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

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

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

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

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

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

stöd för överklagan ska dessa bifogas.  

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

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan innebär nylokalisering av verksamhetslokal inom fastigheten. Fastigheten har en areal av 

0,43 ha i 2 delområden och är idag bebyggd med enbostadshus och komplementbyggnader. 

Förvaltningen bedömer att föreslagen åtgärd inte medför en sådan påverkan på omgivningen som 

innebär fara för människors hälsa och säkerhet samt att åtgärden inte innebär en sådan betydande 

olägenhet som avses i PBL 2 kap 9 §. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-03-11 

Ansökan, 2021-05-03 

Situationsplan, 2021-05-03 

Verksamhetsbeskrivning, 2021-05-03 

Bullerutredning, 2021-05-31 

Yttrande Miljö- och Hälsoskydd, 2022-03-03 

Beskrivning av ärendet 

Ansökan som kom in 2021-05-03 innebär nylokalisering av verksamhetslokal inom fastigheten 

RYARED 1:44. Fastigheten har en areal av 0,43 ha i 2 delområden och är idag bebyggd med 

enbostadshus och komplementbyggnader. Fastigheten är belägen utanför detaljplanerat område. 

Ansökan var komplett 2021-05-31.  

Remisser 

Förvaltningen för Miljö- och Hälsoskydd har fått möjlighet att lämna synpunkter gällande buller 

och inkommit med synpunkter om att ansökan kan accepteras om byggnaden konstrueras med 

normaltjocka väggar och tak samt att portarna placeras i fasad mot väst.  

Berörda sakägare 

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

byggnadsnämnden tar beslut. 

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

  

mailto:info@kungsbacka.se
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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 (A-post) 

Post- och Inrikes Tidningar 
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§ 227 

 

Dnr BN 2021-004359 

Beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott att återremittera ärendet till förvaltningen för fortsatt beredning 

och komplettering av beslutsunderlaget. 

Beslutsmotivering 

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

som dess beskaffenhet kräver. Arbetsutskottet ger bygg- och miljöförvaltningen i uppdrag att 

efterhöra möjligheten till alternativa placeringar av föreslagen enbostadshus med sökanden samt att 

höra grannars inställning till föreslagen åtgärd. Därtill får förvaltningen i uppdrag att skicka ärendet 

på remiss till berörda myndigheter.  

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 innebär nylokalisering av ett enbostadshus inom fastigheten STOCKALID 1:12. 

Fastigheten har en areal av 3,7 ha och är idag bebyggd med ett enbostadshus och en 

komplementbyggnad. Den sammantagna bedömningen av ärendet är att den föreslagna placeringen 

av enbostadshuset är olämpligt med hänsyn till behovet av en samlad strategi, möjligen genom 

detaljplan, är befogad för att undvika en ogenomtänkt bebyggelseutveckling och kan leda till 

prejudicerande effekter.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-02-14 

Ansökan, 2021-11-20 

Fastighetskarta, 2021-11-20 

Skrivelse, 2022-02-24 

mailto:info@kungsbacka.se
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Beskrivning av ärendet 

Ansökan som inkom 2021-11-20 avser nylokalisering av ett enbostadshus inom fastigheten 

Stockalid 1:12. Fastigheten har en areal av 3,7 ha och är idag bebyggd med ett enbostadshus och en 

komplementbyggnad. Fastigheten är belägen utanför detaljplanerat 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. 5 § PBL ska bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad för 

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

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

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

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

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

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

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

särskilda kulturhistoriska och miljömässiga värden skyddas. 

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

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

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

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

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. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Per Stenberg (M) yrkar att ärendet återremitteras till förvaltningen för fortsatt beredning och 

komplettering av beslutsunderlaget. Arbetsutskottet ger därför bygg- och miljöförvaltningen i 

uppdrag att efterhöra möjligheten till alternativa placeringar av föreslagen enbostadshus samt att 

höra grannars inställning till föreslagen åtgärd. Därtill ska förvaltningen skicka ärendet på remiss 

till berörda myndigheter.   

Beslutsgång 

Ordförande Thure Sandén (M) prövar Per Stenbergs (M) förslag om återremiss mot avslag och 

finner att arbetsutskottet beslutar enligt Per Stenbergs (M) återremissyrkande. 

Beslutet skickas till 

Bygg- och miljöförvaltningen, bygglovsavdelningen 
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§ 228 

 

Dnr BN 2021-004689 

Beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar negativt förhandsbesked för ett enbostadshus på 

fastigheten. 

Avgiften för beslutet är 9 600 kronor. Avgiften är reducerad med 9 600 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 2 kap. 2-3 §§ och 4 kap. 2 § samt motivering nedan.  

Beslutet kan överklagas 

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

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

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

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

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

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

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

stöd för överklagan ska dessa bifogas.  

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

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan innebär nylokalisering av ett enbostadshus inom fastigheten VALLDA 8:46. Fastigheten 

har en areal av 0,22 ha och är idag bebyggd med enbostadshus och komplementbyggnad. 

Fastigheten är belägen utanför detaljplanerat område och strandskyddet har upphävts.

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

med hänsyn till kommunens översiktsplan, kravet på en långsiktigt god hushållning av mark och 

kommunens tätortsutveckling, utlöser detaljplanekravet och kan leda till prejudicerande effekter då 

flera fastigheter i området kan komma att göra liknande anspråk. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-04-19 

Ansökan, 2021-12-30 

mailto:info@kungsbacka.se
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Situationsplan, 2021-12-30 

Skrivelse, 2022-04-20 

Beskrivning av ärendet 

Ansökan som kom in 2021-12-30 innebär nylokalisering av ett enbostadshus inom fastigheten 

VALLDA 8:46. Fastigheten har en areal av 0,22 ha och är idag bebyggd med enbostadshus och 

komplementbyggnad. Fastigheten är belägen utanför detaljplanerat område och strandskyddet har 

upphävts. 

Berörda sakägare 

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

byggnadsnämnden tar beslut. 

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

Förvaltningen har meddelat sin bedömning om att ansökan inte kan beviljas den 2022-02-15. 

Sökanden har den 2022-04-20 bemött bedömningen med ett yttrande samt angett att de vill få 

ansökan prövad. Sökande anför bland annat att kommunen tidigare godkänt delning av tomter i 

närområdet och att det är ingen skillnad mellan de godkända tomtindelningarna och den aktuella 

lokaliseringen. Sökandens yttrande förändrar inte förvaltningens ställningstagande. 

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. 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. 



51 (136)

 

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 KUSTOMRÅDET: 
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 «Sokbegrepp» 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 

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

vägledande vid ansökningar om att bygga på ny plats utanför detaljplan. Vid tidpunkten aktuell 

ansökan inkom gällde översiktsplanen, ÖP06. Under ärendets gång har en ny översiktsplan ”Vårt 

framtida Kungsbacka” upprättats och vunnit laga kraft den 2022-01-26. Förvaltningens tolkning är 

att ärendet ska prövas mot den översiktsplan som är mest fördelaktig för sökanden. 

Bebyggelsetryck 

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

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

miljö och kommunens läge i Göteborgsregionen. Kommunen har en omfattande 

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

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

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

tillfredsställande samhällsservice. 

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

som är utpekade i kommunens översiktsplan. Denna del av Kungsbacka är inte ett sådant område. 

Lokaliseringen är enligt både ÖP06 och Vårt framtida Kungsbacka belägen utanför 

utvecklingsområden och 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 

Fastigheten är enligt både ÖP06 och Vårt framtida Kungsbacka belägen inom område med 

särskilda bygglovskriterier. Inom områden med särskilda bygglovskriterier har kommunen en 
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restriktiv hållning till ny bebyggelse på ny plats utanför detaljplanerat område. Skälet är att stor 

efterfrågan på mark råder i kombination med en sedan tidigare splittrad bebyggelsestruktur i dessa 

delar. Den restriktiva hållningen är en nödvändig förutsättning för att kommunen ska kunna hantera 

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

som föreskrivs i PBL:s 2:a kapitel. 

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

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

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

Byggnadsnämnden har i foldern Bygga hus utanför detaljplan utvecklat intentionerna i 

översiktsplanen avseende undantagen till den restriktiva hållningen.  

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

undantagen inte uppfylls eftersom lokaliseringen 

- inte är en avstyckad och obebyggd fastighet för bostadsändamål 

- inte är en lucka i en övrigt bebyggd tomtrad  

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

möjliggöra drift av fastigheten 

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

- inte kan ses som en komplettering av en befintlig bebyggelsegrupp då detaljplanekravet utfaller 

- inte gäller etablering av en hästgård 

Även om ett eller flera undantag uppfylls måste förhandsbesked alltid prövas enligt bestämmelserna 

i plan- och bygglagen. 

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. 

Lokalisering av ny bostad inom sammanhållen bebyggelse ställer normalt krav på bland annat 

gemensamma anordningar och flera frågor behöver lösas i ett sammanhang. Detta är ofta inte 

genomförbart i en ansökan om förhandsbesked eller bygglov. Frågan behöver då utredas i en 

detaljplaneprocess. I en detaljplaneprocess kan bebyggelseområdet sättas i ett helhetsperspektiv och 

samhällsplaneringssammanhang där frågor som t.ex. kapaciteten för befintlig infrastruktur och 

samhällsservice, ansvarsfrågor, områdets karaktär, lokaliseringens värde som grönyta, om det finns 

andra platser som är mer lämpliga att förtäta med bebyggelse än den aktuella, m.m. kan utredas. 

Inom en radie av 1 km från lokaliseringen har kommunen behandlat över 10 ansökningar om 

förhandsbesked sedan 2006 och bebyggelsen har i flera fall förtätats. Detta visar att området består 
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av sammanhållen bebyggelse med flera lovpliktiga byggnader och att det råder stor efterfrågan på 

mark för byggande. 

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

detaljplaner. Enligt ÖP06 och Vårt framtida Kungsbacka 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. Ansökan uppfyller därmed inte 9 kap. 31 § PBL. 

Sammanfattning 

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

enbostadshus är olämpligt med hänsyn till kommunens översiktsplan, kravet på en långsiktigt god 

hushållning av mark och kommunens tätortsutveckling, utlöser detaljplanekravet och kan leda till 

prejudicerande effekter då flera fastigheter i området kan komma att göra liknande anspråk. 

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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§ 229 

 

Dnr BN 2021-004588 

Beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar negativt förhandsbesked för ett enbostadshus på 

fastigheten. 

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

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

Avgiften är uträknad efter Taxa för Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 

Kommunfullmäktige 2020-09-08 § 97. 

Beslutsmotivering 

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

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

Beslutet kan överklagas 

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

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

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

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

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

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

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

stöd för överklagan ska dessa bifogas.  

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

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan innebär nylokalisering av ett enbostadshus inom fastigheten VOXLÖV 3:3. Fastigheten 

har en areal av 7,6 ha i 2 delområden och är idag bebyggd med enbostadshus och ekonomibyggnad.  

Den sammantagna bedömningen av ärendet är att aktuellt område inte är lämpat för en fortsatt 

bebyggelseutveckling med hänsyn till de krav som föreskrivs i 2 kap. PBL gällande en 

tillfredställande samhällsservice, infrastruktur och kommunikationer. En fortsatt 

bebyggelseutveckling i området bedöms riskera att få oönskade konsekvenser för kommunens 

strategiska planering och kommunalekonomiska följder. Ansökan utlöser detaljplanekravet och kan 

leda till prejudicerande effekter då flera fastigheter i närområdet med arealmässiga förutsättningar 

kan komma att göra liknande anspråk. 
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Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-04-19 

Ansökan, 2021-12-13 

Situationsplan, 2021-12-13 

Skrivelse, 2022-04-01 

Beskrivning av ärendet 

Ansökan som kom in 2021-12-13 innebär nylokalisering av ett enbostadshus inom fastigheten 

VOXLÖV 3:3. Fastigheten har en areal av 7,6 ha i 2 delområden och är idag bebyggd med 

enbostadshus och ekonomibyggnad. Fastigheten är belägen utanför detaljplanerat område. 

Berörda sakägare 

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

byggnadsnämnden tar beslut. 

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

Förvaltningen har meddelat sin bedömning om att ansökan inte kan beviljas den 2022-03-21. 

Sökanden har den 2022-04-01 bemött bedömningen med ett yttrande. Sökanden anför bland annat 

att lokaliseringen avser en lucktomt då det blir en lucka mellan fastigheterna Voxlöv 3:3 och 

Voxlöv 1:4. 

Inkommen yttrande besvaras i tjänsteskrivelsen och föranleder inget ändrat ställningstagande från 

förvaltningen.  

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. 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 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. 

Bedömning 

Kommunens översiktliga planering  

Kommunen har ett övergripande ansvar för lämplighetsbedömningen av lokaliseringsprövningar 

utifrån de allmänna intressen som regleras i 2 kap. PBL. Av 2 kap. PBL framgår bland annat att 

bebyggelse ska lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till en långsiktig god 

hushållning med mark, möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp, avfallshantering, 

elektronisk kommunikation och samhällsservice, såsom skolor, daghem, sjukvård och äldreomsorg. 

Kommunen har dessutom enligt olika lagar ett serviceansvar mot sina medborgare. Med hänsyn till 

ansvaren har kommunen möjlighet att välja de lämpligaste platserna att bebygga. 

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

vägledande vid ansökningar om att bygga på ny plats utanför detaljplan. Vid tidpunkten aktuell 

ansökan inkom gällde översiktsplanen, ÖP06. Under ärendets gång har en ny översiktsplan ”Vårt 

framtida Kungsbacka” upprättats och vunnit laga kraft den 2022-01-26. Förvaltningens tolkning är 

att ärendet ska prövas mot den översiktsplan som är mest fördelaktig för sökanden. 

Fastigheten är enligt ÖP06 belägen inom randzon till utredningsområde Kungsbacka och enligt Vårt 

framtida Kungsbacka belägen inom utvecklingsort Kungsbacka. Enligt båda översiktsplaner 

behöver flera frågor samordnas och utredas som en helhet vid etablering av ny bebyggelse, vilket 

grundar sig på den rikliga befintliga bebyggelsen i kombination med den stora 

bebyggelseutvecklingen och kommunens utvecklingsintentioner.  

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

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

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

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

grönområden och kommunikationsleder, liksom stadsbilden och eventuella kulturvärden. Även 

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

befintlig samhällsservice, infrastruktur och kommunikationer behöver beaktas. 

För att säkerställa en hållbar bebyggelseutveckling som tillgodoser de allmänna intressena som 

regleras i 2 kap. PBL inom området samt för att inte försvåra en kommande planläggning behöver 

frågor som till exempel vilken markanvändning, exploateringsgrad, bebyggelsestruktur och 

utformning som är mest lämplig för området och den specifika platsen utifrån ett ekonomiskt, 

ekologiskt och socialt hållbart perspektiv utredas som en helhet i en detaljplan. Att utreda dessa 

övergripande frågor i enskilda ansökningar om förhandsbesked och bygglov är inte genomförbart. 
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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. 

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

kan enstaka tillkommande bostäders lämplighet behöva utredas i en detaljplaneprocess eftersom 

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

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

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

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

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

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

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

fysiska förhållanden och prioritera mellan motstående markanvändningsintressen ställer krav på en 

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

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

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

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

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

detaljplaner. Kommunens behov av att hushålla med mark och prioritera mellan olika 

markanvändningsintressen är så stort att förvaltningen bedömer att detaljplan krävs. Ansökan 

uppfyller därmed inte 9 kap. 31 § PBL. 

Lucktomt  

I sitt yttrande har sökanden angett att lokaliseringen avser en lucktomt. En lucktomt definieras som 

en mindre fastighet eller ett mindre markområde, som saknar huvudbyggnad, och som ligger mellan 

andra bebyggda mindre fastigheter eller markområden (se t.ex. Mark- och miljööverdomstolens 

dom den 2013-02-25 i mål nr P 8650-12). Bedömningen görs med hänsyn till områdets befintliga 

bebyggelsestruktur och fastighetsindelning. Av Mark- och miljööverdomstolens avgöranden, P 

11043-16 och P 3331-17, framgår att det vid bedömningen av om prövningen ska ske direkt i ett 

förhandsbesked så ska risken för negativ prejudicerande verkan särskilt beaktas.   

Förvaltningen bedömer att lokaliseringen inte uppfyller undantaget lucktomt då det är uppenbart att 

ytterligare fastigheter i området har arealmässiga förutsättningar för att ge plats åt ytterligare 

bostadshus. Detta innebär att föreslagen åtgärd inte kommer att utgöra en utfyllnad av en naturlig 

lucka i bebyggelsestrukturen, utan betraktas som en förtätning av området. Vidare kan 

lokaliseringen komma att skapa en negativ prejudicerande verkan inte bara i fråga om fastigheter 

inom det aktuella området utan även inom särskilda bygglovskriterier och utvecklingsområden i 

andra delar av kommunen. Därmed är inte undantaget lucktomt tillämpbar. 
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Sammanfattning 

Den sammantagna bedömningen av ärendet är att aktuellt område inte är lämpat för en fortsatt 

bebyggelseutveckling med hänsyn till de krav som föreskrivs i 2 kap. PBL gällande en 

tillfredställande samhällsservice, infrastruktur och kommunikationer. En fortsatt 

bebyggelseutveckling i området bedöms riskera att få oönskade konsekvenser för kommunens 

strategiska planering och kommunalekonomiska följder. Ansökan utlöser detaljplanekravet och kan 

leda till prejudicerande effekter då flera fastigheter i området som har arealmässiga förutsättningar 

kan komma att göra liknande anspråk. Den 2022-01-13 avslog byggnadsnämndens arbetsutskott en 

liknande ansökan om förhandsbesked på fastigheten Voxlöv 3:15, BNAU § 12. 

Ansökan har prövats utifrån översiktsplanen ÖP06 och Vårt framtida Kungsbacka. Förvaltningen 

bedömer att utfallet blir detsamma oavsett vilken översiktsplan som ansökan prövas.  

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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§ 230 

 

Dnr BN 2021-004504 

Beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar negativt förhandsbesked för ett enbostadshus på 

fastigheten.  

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

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

Avgiften är uträknad efter Taxa för Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 

Kommunfullmäktige 2020-09-08 § 97.  

Beslutsmotivering  

Ansökan avstyrks med stöd av 9 kap. 31 § p. 2-3, plan- och bygglagen (SFS 2010:900) med 

hänvisning till 2 kap. 2-3 och 6 §§ och 4 kap. 2 § samt motivering nedan.  

Beslutet kan överklagas 

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

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

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

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

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

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

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

stöd för överklagan ska dessa bifogas.  

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

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan innebär nylokalisering av ett enbostadshus. Fastigheten har en areal av 16 ha i ett 

delområde och är idag bebyggd med ett enbostadshus och ekonomibyggnader/stall. Fastigheten är 

belägen utanför detaljplanerat område.  

Området kring Kungsbackafjorden har stor betydelse för friluftsliv och landskapsbild och ingår i 

kommunal naturvårdsplan för Kungsbackafjorden och omfattas av riksintresse för det rörliga 

friluftslivet enligt 4 kap 2 § Miljöbalken (MB).  

Placering föreslås i terräng med brant stigning som sluttar med 5 meter på 25 meter.  

Bebyggelsen i området kännetecknas av större och glest liggande fastigheter i ett 

jordbrukslandskap. En sammanhållen bebyggelse har kommit till stånd på aktuell plats och 
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föreslagen lokalisering medför ett olämpligt tillskott och olämplig utbredning av bebyggelsen i 

området. 

Inom en radie av 1 km från lokaliseringen har kommunen fått in 16 ansökningar om förhandsbesked 

sedan år 2005. Detta visar att det råder relativt stor efterfrågan på mark för byggande i området. 

Grannfastigheten Dotetorp 1:20 har nekats förhandsbesked år 2012, 2019 och 2021.  

Med hänsyn till områdets natur- och kulturvärden, risk för prejudicerande verkan och med 

beaktande av att lokaliseringen inte ligger inom ett utvecklingsområde bedömer förvaltningen 

sammantaget att ansökan ska avstyrkas.  

Den föreslagna placeringen av nytt enbostadshus bedöms vara olämpligt med hänsyn till att behovet 

av en samlad strategi, möjligen genom detaljplan, är befogad för att undvika en ogenomtänkt 

bebyggelseutveckling. Föreslagen lokalisering utgör inte heller en så kallad lucktomt som kan 

hanteras ensamt i ett förhandsbesked.  

Beslutsunderlag  

• Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-04-06  

• Situationsplan, 2021-12-04  

• Ansökan, 2021-12-03  

Beskrivning av ärendet  

Ansökan som inkom 2021-12-03 innebär nylokalisering av ett enbostadshus inom fastigheten 

DOTETORP 1:12 (VARBERGSVÄGEN 1230). Fastigheten har en areal av 16 ha i ett delområde 

och är idag bebyggd med ett enbostadshus och ekonomibyggnader/stall. Fastigheten är belägen 

utanför detaljplanerat område.  

Området ingår i kommunal naturvårdsplan för Kungsbackafjorden och omfattas av riksintresse för 

det rörliga friluftslivet enligt 4 kap 2 § Miljöbalken (MB).  

Placering föreslås i terräng med brant stigning som sluttar med 5 meter på 25 meter.  

Lagstiftning  

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

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

delar av 8 kap. PBL.  

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

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

och kommunikationsleder.  

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

synpunkt är lämplig för ändamålet.  

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

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

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

särskilda kulturhistoriska och miljömässiga värden skyddas.  
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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 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. MB förklarar att kustområdet Halland, i vilket fastigheten Dotetorp 1:12 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.  

Fastigheten Dotetorp 1:12 ligger utanför detaljplanerat område. Fastigheten omfattas av tidigare 

översiktsplan ÖP06 och nu gällande översiktsplan Vårt framtida Kungsbacka, laga kraftvunnen 

2022-01-26. Ansökan inkom medan ÖP06 fortfarande var gällande.  

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.  
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Nedan bild (upprättad av förvaltningen) visar aktuellt område med kryss: 

 

Bebyggelsen i området kännetecknas av större och glest liggande fastigheter i ett 

jordbrukslandskap. En sammanhållen bebyggelse har kommit till stånd på aktuell plats och 

föreslagen lokalisering medför ett olämpligt tillskott och olämplig utbredning av bebyggelsen i 

området.  

Förslaget innebär att hänsyn inte tas i tillräcklig utsträckning till landskapsbilden och 

kulturlandskapets läsbarhet då ansökan innebär att byggelsemönstret på platsen förändras på ett 

olämpligt sätt som leder till mindre fastigheter och tätare bebyggelse. I rättsfallet M 93/1916/9 

konstaterades att relativt små enskilda förändringar kan få stora konsekvenser för 

bebyggelsemönstrets utveckling.  

Översiktsplaner  
Fastigheten omfattas av tidigare översiktsplan ÖP06 och nu gällande översiktsplan Vårt framtida 

Kungsbacka, laga kraftvunnen 2022-01-26. Bägge översiktsplaner är samstämmiga kring att 

kommunen främst ska växa och utvecklas inom utvecklingsområden utpekade i översiktsplanen.  

ÖP06:  

Fastigheten är enligt ÖP06 belägen inom kustområde mellan utvecklingsområdena Åsa och 

Kungsbacka. En etablering av nytt bostadshus på föreslagen plats strider mot kommunens 
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övergripande idé om hur bebyggelsen ska utvecklas utanför utvecklingsområdena vad det gäller 

lämplig bebyggelsestruktur och närhet till samhällsservice.

I en bedömning av lokaliseringens värde som grönyta och i relation till kravet på en långsiktigt och 

god hushållning av mark, finns andra platser som är mer lämpliga att förtäta med bebyggelse än den 

aktuella.  

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. En utbyggnad utanför orterna kan få omfattande ekonomiska 

konsekvenser för att kunna motsvara den kommunala servicen. En spridd bebyggelse bidrar inte till 

utveckling av hållbara strukturer gällande kollektivtrafik, kommunal service och tekniska system.  

Fastigheten är enligt Vårt framtida Kungsbacka belägen inom område för kustbygd. 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. Även enstaka enbostadshus 

behöver sättas i ett större perspektiv, då risken är stor att åtgärden kommer att upprepas med 

anledning av det starka bebyggelsetrycket.  

Naturvärden  

Området ingår i den kommunala naturvårdsplanen för Kungsbackafjorden. Värdena beskrivs vara 

ostörda och vidsträckta grundområden och strandängar som har ett synnerligen stort värde för den 

vetenskapliga naturvården. Av geovetenskapligt intresse är nybildningen av marskland i 

strandzonen. Grundområdena, bland de främsta i landet, är av stort värde ur fiskeribiologisk 

synpunkt och för marinbiologisk forskning. De botaniska intressena är stora. De ornitologiska 

värdena är omfattande och området har en internationell status som våtmark. Området kring 

Kungsbackafjorden har stor betydelse för friluftsliv och landskapsbild.  

Då det inte längre är enstaka hus som byggts i området, utan en sammanhållen bebyggelse som 

håller på att skapas, kommer en utökning av bebyggelsen på aktuell plats påverka både 

landskapsbild, djurliv och friluftsliv på ett negativt och avhållande sätt.  

Bebyggelsetryck  
ÖP06 och Vårt framtida Kungsbacka framhåller att det generellt råder ett hårt bebyggelsetryck i 

Kungsbacka kommun, 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. Inom en radie av 1 km från lokaliseringen har 

kommunen fått in 16 ansökningar om förhandsbesked sedan år 2005. Detta visar att det råder 

relativt 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 
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motsvarande anspråk på bebyggelse skulle kunna resas (Dotetorp 1:20 som har nekats 

förhandsbesked år 2012, 2019 och 2021, Dotetorp 1:21, Dotetorp 1:22, Asserlund 2:1, Asserlund 

2:2, Asserlund 3:2, Asserlund 3:3 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 området utan även inom andra liknande kustområden i kommunen (Mark- och 

miljödomstolen 10 januari 2020, Mål nr P 1537-19).

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

detaljplaner. Enligt översiktsplanerna 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. Ansökan uppfyller därmed inte 9 kap. 31 § PBL.  

Kollektivtrafik och service  
Den kommunala översiktsplaneringen främjar en hållbar utveckling som ska minska bilberoende. 

Avståndet till närmaste tätort och närhet till samhällsservice är långt. Skulle det behövas en utökad 

service i området pga. ytterligare nybyggnation kan det krävas att kommunen prövar och reglerar 

detta med en detaljplan, som syftar till just en sådan samhällsplanering vid mer än något enstaka 

hus.  

Då efterfrågan på mark är hög (både då området är kustnära samt längs med Varbergsvägen som 

leder till utvecklingsområdena Kungsbacka stad/Fjärås station i norr och Åsa i söder), ställs det 

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

tillfredsställande samhällsservice.  

Med hänsyn till översiktsplanerna och 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 bebyggelseutveckling i området riskerar att få oönskade konsekvenser 

för kommunens strategiska planering och kommunalekonomiska följder.  

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.  

Slutsats  

Med hänsyn till områdets natur- och kulturvärden, risk för prejudicerande verkan och med 

beaktande av att lokaliseringen inte ligger inom ett utvecklingsområde bedömer förvaltningen 

sammantaget att ansökan ska avstyrkas.  
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Den föreslagna placeringen av nytt enbostadshus bedöms vara olämpligt med hänsyn till att behovet 

av en samlad strategi, möjligen genom detaljplan, är befogad för att undvika en ogenomtänkt 

bebyggelseutveckling. Föreslagen lokalisering utgör inte heller en så kallad lucktomt som kan 

hanteras ensamt i ett förhandsbesked.  

I en avvägning mellan de allmänna intressena att bevara en värdefull natur- och kulturmiljö samt 

styra bebyggelseutvecklingen och det enskilda intresset att exploatera fastigheten med ett 

bostadshus, bedöms de allmänna intressena väga tyngst.  

Kommunicering  
Sökande har getts möjlighet att yttra sig över tjänsteskrivelsen och har 2022-04-20 inkommit med 

ett bemötande, se bilaga.  

Sökande har i sitt yttrande bl. a anfört att ett positivt förhandsbesked inte har en prejudicerande 

verkan och att VA kan lösas genom Torpa avloppsförening. Sökande har återtagit sitt i yttrandet 

åberopade skäl om generationsskifte då detta inte är pågående just nu. 

Sökandes yttrande föranleder ingen annan bedömning än ovan. 

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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§ 231 

 

Dnr BN 2021-004428 

Beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar negativt förhandsbesked för ett enbostadshus på 

fastigheten.  

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 beslutet 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 § plan- och bygglagen (SFS 

2010:900) och 2 kap 2- 4, 6 §§ 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. I de östra delarna 

av kommunen som aktuell fastighet är belägen i gäller generella bestämmelser enligt plan- och 

bygglagen (PBL), till exempel att byggnadens placering skall vara lämplig i landskapet. Utvidgad 

bebyggelse ska dock inte växa fram i dessa områden, utan ska tillkomma inom tätorterna.  

Huset föreslås att placeras i ett skogsområde i närheten av jordbruksmark. Närmaste bostadshus 

ligger ca 200 meter nordost om aktuellt område. En serviceväg för traktor leder fram till 

åkermarken. En farbar bilväg behöver anläggas med en sträckning på ca 300 meter.  
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Så som aktuell lokalisering är placerad i landskapet skapas en struktur som inte stämmer överens 

med det befintliga bebyggelsemönstret då den är placerad långt ifrån annan bebyggelse. Den 

tillkommande bostaden splittrar bebyggelsen ytterligare i stället för att vara ett lämpligt tillskott i 

det bebyggda området. Om lokaliseringen tillåts skulle det ge en positiv förväntan hos 

fastighetsägare i området att göra liknande ansökningar och då ge prejudicerande effekt. Om alla 

bygger på detta sätt är det ingen hållbar utveckling för området.  

Förvaltningens bedömning är att landskapsbilden förändras på ett negativt sätt med en helt ny 

etablering i orörd skogs- och jordbruksmark. Bebyggelsen splittras och har inte stöd varken i 2 kap 

PBL eller Kungsbacka kommuns riktlinjer för byggande utanför detaljplan.  

Med hänsyn till kommunens översiktsplan, landskapsbilden, intresset av en god helhetsverkan, en 

avvikande bebyggelsestruktur, risk för en prejudicerande effekt, oönskade konsekvenser för 

kommunens strategiska planering och kommunalekonomiska följder bedöms inte föreslagen plats 

vara lämplig att bebygga.  

I sitt yttrande till tjänsteskrivelsen har sökande anfört att bostaden är en del av ett generationsskifte. 

Förvaltningen gör bedömningen att en generationsbostad enligt sökandes yttrande inte väger tungt 

då föreslagen placering inte ligger i samband med övriga byggnader på brukscentrat. 

Generationsskifte bedöms följaktligen inte vara tillämpbart.  

Beslutsunderlag  

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-03-24  

Situationsplan, 2021-11-25  

Karta, 2021-11-25  

Intyg, 2021-11-25  

Ansökan, 2021-11-25  

Beskrivning av ärendet  

Ansökan som kom in 2021-11-25 innebär nylokalisering av 1 enbostadshus inom fastigheten 

Dugatorp 1:2. Fastigheten har en areal om ca 88 ha i 8 delområden. Delområde 2 som ansökan 

avser har en areal om ca 9,6 ha och är idag obebyggd. Ytterligare en ansökan om förhandsbesked 

som omfattar 2 bostadshus är inlämnad på delområde 4 samt en ansökan som omfattar 1 

enbostadshus, även den på delområde 4. Fastigheten är belägen utanför detaljplanerat område. 

Dugatorp, Skår, Bykärrs vatten och avlopp, ekonomisk förening har 2021-11-23 lämnat intyg om att 

det finns kapacitet att ansluta ytterligare byggnation för vatten, avlopp och fiber.  

Lagstiftning  

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

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

delar av 8 kap. PBL.  
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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. 

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

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

och kommunikationsleder.  

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

synpunkt är lämplig för ändamålet.  

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

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

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

särskilda kulturhistoriska och miljömässiga värden skyddas.  

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

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

ska så långt möjligt tas till vara.  

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.  

Fastigheten Dugatorp 1:2 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. 
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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 om förhandsbesked inkom medan ÖP06 

fortfarande var gällande. Bägge översiktsplaner är eniga i att kommunen främst ska expandera inom 

tätorterna. Vid utveckling av landsbygden är kollektivtrafik och samhällsservice viktiga faktorer 

som måste fungera tillfredsställande då det ställs mycket stora krav på kommunen att hantera 

transportfrågor med miljöhänsyn och att skapa en tillfredsställande samhällsservice, såsom vatten 

och avlopp, vägar, skolor med mera.  

 



70 (136)

 

ÖP06:  

Kungsbacka kommun önskar rikta expansionen till utvecklingsområdena. Utanför kommunens 

större tätorter 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. 

I de östra delarna av kommunen som aktuell fastighet är belägen i gäller generella bestämmelser 

enligt plan- och bygglagen (PBL), till exempel att byggnadens placering skall vara lämplig i 

landskapet. Utvidgad bebyggelse ska dock inte växa fram i dessa områden, utan ska tillkomma 

inom tätorterna. Bebyggelseutvecklingen ska koncentreras till orter med kollektivtrafikförsörjning, 

så kallade serviceorter för att minska bilberoendet och skapa en bättre miljö.  

Vårt framtida Kungsbacka:  

Kungsbacka kommun har i den nya översiktsplanen, utöver utvecklingsorter och naturområden, 

delats in i tre övergripande zoner; landsbygdsutveckling, landsbygd och kustbygd. Ny bebyggelse 

prioriteras inom utvecklingsorter och verksamhetsområden. Att fler kommuninvånare ska ha nära 

till vardagsservice, rekreation, kultur och god kollektivtrafik eftersträvas.  

Fastigheten är enligt Vårt framtida Kungsbacka belägen inom område för landsbygdsutveckling. 

För att få hållbar landsbygdsutveckling ska ny bebyggelse ske endast genom enstaka 

lokaliseringsprövningar och i första hand ske genom komplettering och användning av mark som 

redan är tagen i anspråk intill annan bebyggelse, i närheten av vägar och på ett sätt som ansluter till 

det historiska bebyggelsemönstret. Genom att styra landsbygdsutvecklingen längs stråk med god 

infrastruktur motverkas en utspridd bebyggelse.  

Bebyggelsen ska utvecklas sammanhållet genom kompletteringar som inte utökar befintliga 

bebyggelsegrupper. Särskild hänsyn ska tas till jord- och skogsbruket så att inte tillkommande 

bebyggelse begränsar deras möjlighet att utvecklas. En spridd bebyggelseutveckling i områden på 

landsbygden kan långsiktigt leda till ökade kostnader för kommunen vad gäller service till 

medborgarna. Det är inte tänkt att en utvidgad bebyggelse ska växa fram, utan sådan ska ske inom 

utvecklingsorterna.  

Natur- och kulturvärden samt bebyggelsestruktur  

I prövningen av en ny lokalisering är det viktigt att ta platsens lokala förutsättningar i beaktande. 

Bland annat ska ny bebyggelse ta hänsyn till bevarandet av natur- och terrängförhållanden samt 

möjlighet till solljus. Kungsbacka arkitekturprogram poängterar att bebyggelse ska samlas i stället 

för att spridas ut. Den estetiska aspekten ligger i att husen får ”stöd” av varandra i bybildningar. 

Grundprincipen för hur hus bäst placeras är att låta landskapet dominera över huset.  
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Huset föreslås att placeras i ett skogsområde i närheten av jordbruksmark. Markerad avstyckning 

har en höjdskillnad på 5 meter från + 60 i norr till + 55 i söder och huset föreslås på en färdig 

golvhöjd på + 56,2. Närmaste bostadshus ligger ca 200 meter nordost om aktuellt område. En 

serviceväg för traktor leder fram till åkermarken. En farbar bilväg behöver anläggas med en 

sträckning på ca 300 meter.  

Så som aktuell lokalisering är placerad i landskapet skapas en struktur som inte stämmer överens 

med det befintliga bebyggelsemönstret då den är placerad långt ifrån annan bebyggelse. Den 

tillkommande bostaden splittrar bebyggelsen ytterligare i stället för att vara ett lämpligt 

tillkommande tillskott i det bebyggda området. Om lokaliseringen tillåts skulle det ge en positiv 

förväntan hos fastighetsägare i området att göra liknande ansökningar och då ge prejudicerande 

effekt. Om alla bygger på detta sätt är det ingen hållbar utveckling för området.  

Förvaltningens bedömning är att landskapsbilden förändras på ett negativt sätt med en helt ny 

etablering i orörd skogs- och jordbruksmark. Bebyggelsen splittras och har inte stöd varken i 2 kap 

PBL eller Kungsbacka kommuns riktlinjer för byggande utanför detaljplan. 

Bebyggelsetryck  

ÖP06 och Vårt framtida Kungsbacka framhåller att det generellt råder ett hårt bebyggelsetryck i 

kommunen, både då den är kustnära samt inom pendlingsavstånd till Göteborg, även om de östra 

delarna generellt är utsatt för ett lägre tryck. Nyetableringar av bostäder 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 10 ansökningar om förhandsbesked 

de senaste 10 åren. Detta visar att det råder stor efterfrågan på mark för byggande i området.  

Kollektivtrafik och service  

Närmaste busshållplats ligger ca 1,4 km från föreslagen plats och det är ca 2,2 km till den närmaste 

serviceorten, Gällinge, där skola finns. Det saknas gång- och cykelbana och större delen av vägen 

fram till Gällinge är obelyst. En planstudie över Gällinge, gjord 2009, som avgränsas av bl. a närhet 

till kollektivtrafik påpekar att området för planstudien inte ska vara mer vidsträckt än att det är 

gångavstånd till hållplatsen för att bussen ska ha möjlighet att konkurrera med bilen på 

landsbygden. Aktuellt område är inte med i planstudien då det har betraktats som för långt till 

samhällsservice och inte skapar en hållbar utveckling. Förutsättningarna för föreslagen placering 

tyder på ett bilberoende.  

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

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

är lämpat för en bebyggelseutveckling. Bedömningen görs sammanfattningsvis att en 

bebyggelseutveckling i området riskerar att få oönskade konsekvenser för kommunens strategiska 

planering och kommunalekonomiska följder.  
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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.  

Slutsats  

Med hänsyn till kommunens översiktsplan, landskapsbilden, intresset av en god helhetsverkan, en 

avvikande bebyggelsestruktur, risk för en prejudicerande effekt, oönskade konsekvenser för 

kommunens strategiska planering och kommunalekonomiska följder bedöms inte föreslagen plats 

vara lämplig att bebygga.  

I en avvägning mellan de allmänna intressena att bevara landskapsbilden samt styra 

bebyggelseutvecklingen så att en långsiktig och god hushållning av mark upprätthålls och det 

enskilda intresset att bebygga platsen, bedöms det allmänna intresset väga tyngst.  

Kommunicering  

Sökande har 2022-03-01 getts möjlighet att yttra sig över tjänsteskrivelsen och har bl. a anfört i en 

skrivelse, inkommen 2022-03-20, att då fastigheten saknar boningshus ska nybyggnaden bli 

mangårdsbyggnad för att kunna utveckla jord- och skogsbruket (spannmål, skog), att på föreslagen 

placering tidigare funnits en gård, att placeringen utgör en lucktomt, att bil inte behövs för att nå 

serviceutbud och att ett positivt förhandsbesked inte ger prejudicerande effekt. Se bilaga för hela 

yttrandet.  

Förvaltningens kommentar till yttrandet: I ansökan anges att förhandsbesked önskas för en planerad 

avstyckning av tomt samt nybyggnad av bostadshus. Det anges inte generationsskifte i ansökan som 

orsak till byggnation eller i vilken utsträckning sökande eller någon i samma hushåll arbetar inom 

jord- och skogsbruket på fastigheten.  

För att bemöta de nya uppgifterna kan konstateras att det är ca 1,6 km väg till vad som kan ses som 

fastighetens brukscentra där det förekommer ekonomibyggnader. Föreslagen plats 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.  

I prövningen av undantaget för generationsskifte 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 
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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.  

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.  

Förvaltningen gör sammanfattningsvis bedömningen att en generationsbostad enligt sökandes 

yttrande inte väger tungt då föreslagen placering inte ligger i samband med övriga byggnader på 

brukscentrat. Generationsskifte bedöms följaktligen inte vara tillämpbart.  

I yttrandet hänvisas till att det idag inte finns någon huvudbyggnad på fastigheten. Bostaden på 

Dugatorp 1:17, som i fastighetsinformation från lantmäteriet uppges vara från 1929, styckades av 

från Dugatorp 1:2 1981 och har alltså utgjort en huvudbyggnad på fastigheten. I hänvisning till 

gården som ska ha funnits på skifte 2 anger sökanden inte årtal för när den försvann. Den kan inte 

ses på flygfoton från 60- eller 70-tal, inte heller på den häradsekonomiska kartan från 1959-1965.  

I sökandes yttrande framkommer ingen information som föranleder annan bedömning än ovan.  

Förvaltningens kommentar till yttrandet skickas till sökande.  

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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§ 232 

 

Dnr BN 2021-003092 

Beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar negativt förhandsbesked för ett enbostadshus på 

fastigheten. 

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

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

Avgiften är uträknad efter Taxa för Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 

Kommunfullmäktige 2020-09-08 § 97. 

Beslutsmotivering 

Ansökan avstyrks med stöd av 9 kap. 31 § p. 2–3, plan- och bygglagen (SFS 2010:900) med 

hänvisning till 2 kap. 2–3, 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. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-03-24 

Sökandes yttrande, 2022-03-22 

Ansökan, 2021-10-09 

Beskrivning av ärendet 

Ansökan som kom in 2021-10-09 innebär nylokalisering av ett enbostadshus inom fastigheten 

Fälared 3:9. Fastigheten har en areal av 6759 m2 i ett delområde och är idag bebyggd med 

enbostadshus och komplementbyggnad. Fastigheten är belägen utanför detaljplanerat område. 

En ansökan om förhandsbesked på samma fastighet beviljades av Byggnadsnämnden 2011-02-08, 

Tjm § 5118.03 

mailto:info@kungsbacka.se
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Området runt Lygnern-Rolfsån, där fastigheten Fälared 3:9 ingår, är ett riksintresse för friluftslivet. 

Lagstiftning 

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

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

delar av 8 kap. PBL. 

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

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

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

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

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

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

och kommunikationsleder. 

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

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

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

särskilda kulturhistoriska och miljömässiga värden skyddas. 

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

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

ska så långt möjligt tas till vara. 

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. 

Bedömning 

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

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

miljö och kommunens läge i Göteborgsregionen. Kommunen har en omfattande 

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

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

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

tillfredsställande samhällsservice. 

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

som är utpekade i kommunens översiktsplan ÖP06. Fälared 3:9 är inte ett sådant område. 

Lokaliseringen är enligt ÖP06 belägen strax utanför gränsen till utvecklingsområde Hjälm och 

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

service ställas på kommunen. Samhällsservice och infrastruktur är i dagsläget begränsad i området, 

bland annat saknas gång-och cykelbanor. Eftersom den kommunala servicen är tänkt att utvecklas 

främst i tät- och serviceorterna är det inte lämpligt att etablera större bebyggelsegrupper i området. 

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

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

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

tätortsutveckling. Ansökan uppfyller därmed inte lämplighets- och hushållningskraven i 2 kap. 2–3 

§ PBL. 

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. Lokaliseringen ingår i en sammanhållen 

bebyggelse. Inom en radie av 1 km från lokaliseringen har kommunen behandlat över 25 

ansökningar om förhandsbesked sedan 2006 och bebyggelsen har i flera fall förtätats. Detta visar att 

området består av sammanhållen bebyggelse med flera lovpliktiga byggnader och att det råder stor 

efterfrågan på mark för byggande. 

Inom ramen för en planprocess finns möjlighet att sätta bebyggelseområdet i ett 

samhällsplaneringssammanhang, där frågor om kapaciteten för befintlig infrastruktur och 

samhällsservice, behovet av fler bostäder, områdets karaktär, lokaliseringens värde som grönyta i 

relation till kravet på en långsiktigt god hushållning av mark samt om det finns andra platser som är 

mer lämpliga att förtäta med bebyggelse än den aktuella, kan bedömas. Om ansökan om 

förhandsbesked – som i detta fall – befinner sig inom ett område med stort bebyggelsetryck 

samtidigt som området nyligen har förtätats och att etableringen innebär att området utgör en ny 

sammanhållen bebyggelse, är ärendet ofta såpass komplext att det bör utredas genom en 

planprocess. Vidare måste det även beaktas att åtgärden kan få oönskade prejudicerande effekter. 

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

Naturförutsättningar och landskapsbild 

I prövningen av ett förhandsbesked är det viktigt att ta platsens lokala förutsättningar i beaktande. 

Bland annat ska ny bebyggelse ta hänsyn till bevarandet av natur- och terrängförhållanden. 
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Förvaltningen bedömer enligt inlämnat kartmaterial samt efter platsbesök att den föreslagna 

tomtplatsen är placerad uppe på en höjd. Terrängen är bergig och kuperad i ett område med 

nivåskillnader och naturmark, så omfattande markförändringar kommer att krävas.  

På aktuell plats kommer inte kunna ordnas en bostadstomt så att naturförutsättningarna tas tillvara. 

Sprängningsarbeten, schaktning och fyllnader riskerar att skada naturvärdena. 

Förvaltningen bedömer att marken inte kommer att användas för det ändamål som den är mest 

lämpad för med hänsyn till beskaffenhet och läge. Fastigheten ligger inom ett område som är högt 

beläget i landskapet och lokaliseringen föreslås inom ett skogbeklätt höjdparti och påverkar 

landskapsbilden och natur- och kulturvärdena på platsen. Föreslagen lokalisering ligger dessutom i 

anslutning till ett område med skyddad landskapsbild. 

Enligt förarbeten till plan- och bygglag (prop. 1985/86:1) nämns att byggnader ska förläggas på 

lägre nivå än på de högsta partierna där de kan bryta landskapets konturer. 

I kommunens arkitekturprogram, ramprogram för Kungsbacka kommun beskrivs att 

grundprincipen för hur hus bäst placeras är att låta landskapet dominera över huset.  

Ansökan bedöms inte uppfylla kraven enligt 2 kap. 3 och 6 §. Förvaltningen bedömer att den tomt 

som skapas på berget skapar kraftig påverkan på landskapsbilden, på ett sätt som inte bedöms 

lämpligt enligt 8 kap. 9 § PBL. 

Riksintresse friluftslivet 

Lygnern med omgivningar är ett storslaget och naturskönt område med omfattande värden. I 

området finns värdefull naturskog och ädellövskog med ett rikt växt- och djurliv.  

Föreslagen lokalisering ligger inom ett område som är riksintresse för det rörliga friluftslivet. En 

etablering av enbostadshus på fastigheten kan skada riksintressets värden och marken bör ur allmän 

synpunkt inte exploateras med hänsyn till att den nya bebyggelsen medför en ny hemfridszon inom 

riksintresset för det rörliga friluftslivet.  

Väg 

Vägen från Hällingsjövägen till fastigheten är en undermålig väg där två bilar inte kan mötas på ett 

sätt som bedöms lämpligt enligt PBL 2 kap. 5 § (möjligheterna att ordna trafik och samhällsservice 

i övrigt). 

Tidigare beviljat förhandsbesked 

Byggnadsnämnden beviljade ett förhandsbesked för ett hus på aktuell fastighet år 2010, ägarna till 

Fälared 3:6 överklagade beslutet för att de inte ville ha mer trafik på vägen. Länsstyrelsen upphävde 

nämndens beslut för att man inte bemött yttrandena från grannarna. Nämnden tog då ett nytt beslut 

år 2011 där man bemötte yttrandena enligt följande.  

”Synpunkt har lämnats in av ägare till Fälared 3:6 gällande utnyttjande av befintlig tillfartsväg. 

Denna fråga tas upp i lantmäterimyndighetens handläggning vid förrättning för avstyckning.” 

Beslutet överklagades inte. Inget bygglov inlämnades och fastigheten avstyckades inte. 

Ett förhandsbesked är bindande för nämnden i två år. Det har gått 11 år sedan beslutet togs så det är 

således inte bindande längre.  
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Enligt ÖP06 så gäller generella bestämmelser – positiv hållning då bebyggelsetrycket i stora delar 

av östra kommundelarna var lågt 2006. Sedan 2011 när förhandsbeskedet beviljades tills idag så har 

situationen förändrats avsevärt, då högt bebyggelsetryck råder i aktuellt område. Förutsättningarna 

för ansökan om förhandsbesked har således ändrats i området och kommunens behov av att hushålla 

med mark och prioritera mellan olika markanvändningsintressen är så stort att förvaltningen 

bedömer att detaljplan krävs. 

Ny Översiktsplan – Vårt framtida Kungsbacka 

Kungsbacka kommuns idag gällande översiktsplan, Vårt framtida Kungsbacka, vann laga kraft 26 

januari 2022. Eftersom ansökan på aktuell fastighet inkom när översiktsplanen ÖP06 var gällande 

så gör förvaltningen bedömningen av ansökan utifrån ÖP06, men vill framhålla att i Vårt framtida 

Kungsbacka så är aktuellt område utpekat som grön infrastruktur. Det innebär mark eller 

vattenområden som knyter ihop och skapar kontinuitet i naturområden. Inom ytor för grön 

infrastruktur ska friluftsliv, turism, biologisk mångfald och areella näringar prioriteras och generellt 

tillåts ingen ny bostadsbebyggelse inom dessa områden. 

Kommunicering 
Förvaltningen skickade ut en skrivelse med bedömning till sökande 2022-03-02, sökande inkom 

med ett yttrande 2022-03-22 där man försvar sin ansökan. 

Förvaltningen har varit på platsbesök och har med hjälp av kartmaterial varit där lokaliseringen 

avses att placeras, och förvaltningen vidhåller att lokaliseringen kräver omfattande markarbeten. 

Yttrandet föranleder inget annat ställningstagande från förvaltningen. 

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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§ 233 

 

Dnr BN 2021-003949 

Beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar negativt förhandsbesked för ett enbostadshus på 

fastigheten. 

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

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

Avgiften är uträknad efter Taxa för Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 

Kommunfullmäktige 2020-09-08 § 97. 

Beslutsmotivering 

Ansökan avstyrks med stöd av kommunens översiktsplan, 9 kap. 31 § p. 2-3, plan- och bygglagen 

(SFS 2010:900) med hänvisning till 2 kap. 2-3 och 6 §§, 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. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-03-24 

Yttrande från sökande, 2022-03-20 

Ansökan, 2021-11-09, komplett 2021-12-21 

Beskrivning av ärendet 

Ansökan som kom in 2021-11-09 innebär nylokalisering av ett enbostadshus inom fastigheten 

Kyvik 5:242. Fastigheten har en areal av 4685 m2 i ett delområde och är idag bebyggd med 

enbostadshus och komplementbyggnader. Fastigheten är belägen utanför detaljplanerat område.  

mailto:info@kungsbacka.se
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Den föreslagna lokaliseringen är belägen inom ett område som berörs av buller från 

Kullaviksvägen. En bullerutredning har presenterats som bedömer att gällande krav för ekvivalent 

ljudnivå på 60 dB(A) klaras utmed det planerade bostadshusets samtliga fasader.   

På fastigheten har tidigare två förhandsbesked beviljats; 2002-11-19 (diarienummer 2002-1368) 

som senare beviljades bygglov för en tandläkarklinik (diarienummer 2003-0039), samt 2004-04-16 

(diarienummer 2003-1163) som avsåg nybyggnad av två enbostadshus som ersättning för två äldre 

byggnader som revs, vilket beviljades bygglov för under 2005 för två nya enbostadshus, 

(diarienummer 2005-0402 samt 2005-0489).  

Lagstiftning 

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

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

delar av 8 kap. PBL.  

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

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

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

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

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

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

och kommunikationsleder.  

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

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

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

särskilda kulturhistoriska och miljömässiga värden skyddas.  

Riksintresse friluftsliv  

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 aktuell fastighet 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 

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

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

attraktiv miljö och kommunens läge i Göteborgsregionen. Kommunen har en omfattande  
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utbyggnadspotential för friliggande småhus dels i form av outnyttjade byggrätter i äldre planer, 

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

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

tillfredsställande samhällsservice.  

Kommunen har i enlighet med 3 kap. 1-6 §§ PBL en översiktsplan, ÖP06, aktualiserad 2018, som 

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

ÖP06 belägen inom Kullavik utvecklingsområde. Lokaliseringen ligger kloss an till detaljplanerna 

S84 lagakraftvunnen 1974-10-25, SP159 lagakraftvunnen 2015-06-15 samt pågående planarbete för 

Kyvik 5:333 med flera för skola och förskola.  

Inom utvecklingsområden har kommunen en restriktiv hållning till nylokalisering av enstaka hus för 

att inte förhindra en kommande planläggning. Den restriktiva hållningen är en nödvändig 

förutsättning för att kommunen ska kunna hantera bebyggelseutvecklingen inom dessa områden på 

ett sätt som uppfyller de grundläggande kraven som föreskrivs i PBL:s 2: a kapitel.  

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 utan är redan en del av tomten på Kyvik 5:242; det bedrivs ingen 

kommersiell verksamhet på fastigheten; och vid komplettering av befintlig bebyggelsegrupp infaller 

detaljplanekravet.  

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. 

Detaljplanekrav  

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.  

Lokaliseringen ingår i en sammanhållen bebyggelse. Den aktuella fastigheten ligger i Kullavik, där 

bebyggelsetrycket i området kan anses vara uppenbart. Att det rör sig om en tätort, där det generellt 

kan sägas råda en stor efterfrågan på utrymme för bebyggelse, och att bebyggelsen vuxit fram utan 

detaljplan talar för att markens lämplighet för åtgärden bör bedömas genom en detaljplan. Även 

antalet förhandsbesked som hanterats i närområdet visar på bebyggelsetryckets styrka i området.  
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Lokaliseringen är belägen i ett område med flertalet detaljplaner.  

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. 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.  

Kommunens behov av att hushålla med mark och prioritera mellan olika markanvändningsintressen 

är så stort att förvaltningen bedömer att detaljplan krävs.   

Lucktomt  

Lokaliseringen utgör idag naturtomt till Kyvik 5:242 i ett område som nyligen förtätats med 

ytterligare bebyggelse. 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 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.   
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Aktuell fastighet ligger inom utvecklingsområde Kullavik som har ett högt bebyggelsetryck. I 

området finns flera fastigheter som är tillräckligt stora för att kunna delas och förtäta området 

ytterligare, exempelvis Kyvik 5:84, Kyvik 5:102, Kyvik 2:63 och Kyvik 2:14.  

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.  

Kommunens översiktsplan framhåller en restriktiv hållning med att bevilja förhandsbesked för 

enstaka byggnader för att inte förändra bebyggelsemönster eller medverka till att skapa en generellt 

sett icke planerad eller önskvärd förtätning som inte tar hänsyn till allmänna behov och intressen.  

Byggnadsnämnden har antagit kriterier för undantag från den restriktiva hållningen. Ett sådant 

undantag är när området utgör en s.k. lucktomt. Undantaget för lucktomt är inte avsett för delning 

av större tomter och markområden eftersom sådan delning kan få negativ prejudicerande effekt.    

För att de utvecklingsområden som pekas ut i kommunens översiktsplan ska fungera på lång sikt 

krävs att infrastruktur och kommunal service håller jämna steg med utvecklingen av bebyggelsen. 

Detta säkerställs genom att tillkommande bebyggelse föregås av detaljplan. Även om det i ett 

enskilt fall kan visas att viss kommunal service finns tillgänglig måste frågan ses i ett större 

perspektiv och behovet av långsiktighet särskilt beaktas. Successiv förtätning inom ett område, som 

sker genom förhandsbesked snarare än genom detaljplan, leder på sikt till att såväl den kommunala 

planeringen som utövandet av det kommunala planmonopolet försvåras.  

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. 

Kommunicering 

Förvaltningen skickade ut skrivelse med bedömning till sökande 2022-03-10, och sökande inkom 

med yttrande på skrivelsen 2022-03-20 där man försvarar sin ansökan. Yttrandet föranleder inget 

annat ställningstagande från förvaltningen utan motivering finnes i skrivelsen. 

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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§ 234 

 

Dnr BN 2021-003155 

Beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar negativt förhandsbesked för ett enbostadshus på 

fastigheten. 

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

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

Avgiften är uträknad efter Taxa för Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 

Kommunfullmäktige 2020-09-08 § 97. 

Beslutsmotivering 

Ansökan avstyrks med stöd av 9 kap. 31 § p. 2, plan- och bygglagen (SFS 2010:900) med 

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

Beslutet kan överklagas 

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

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

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

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

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

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

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

stöd för överklagan ska dessa bifogas.  

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

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-03-28 

Sökandes yttrande, 2022-03-15 

Ansökan, 2021-10-14 

Beskrivning av ärendet 

Ansökan som kom in 2021-10-14 innebär nylokalisering av ett enbostadshus inom fastigheten Myra 

3:18. Fastigheten är taxerad som lantbruksenhet, har en areal av 21,24 ha i 5 delområden och är idag 

bebyggd med ekonomibyggnader. Fastigheten är belägen utanför detaljplanerat område.  

Sökande uppger att de ska riva en del av befintlig byggnad för att kunna uppföra en ny byggnad. 

mailto:info@kungsbacka.se
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Vid den föreslagna lokaliseringen finns servitut som belastar aktuell fastighet. Sökande har uppgett 

i sin ansökan att de servitut som finns på vägen kommer att flyttas vid en förrättning. 

Lagstiftning 

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

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

delar av 8 kap. PBL. 

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

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

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

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

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

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

och kommunikationsleder. 

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

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

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

särskilda kulturhistoriska och miljömässiga värden skyddas. 

Bedömning 

Bebyggelsetryck 

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

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

miljö och kommunens läge i Göteborgsregionen. Kommunen har en omfattande 

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

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

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

tillfredsställande samhällsservice. 

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

som är utpekade i kommunens översiktsplan ÖP06. Myra 3:18 är inte ett sådant område. 

Lokaliseringen är enligt ÖP06 belägen strax utanför gränsen till utvecklingsområde Fjärås. 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. 

Detaljplanekrav 

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 
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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. 

Lokaliseringen ingår i en sammanhållen bebyggelse. Inom en radie av 1 km från lokaliseringen har 

kommunen behandlat över 30 ansökningar om förhandsbesked sedan 2006 och bebyggelsen har i 

flera fall förtätats. Detta visar att området består av sammanhållen bebyggelse med flera lovpliktiga 

byggnader och att det råder stor efterfrågan på mark för byggande. 

Den befintliga bebyggelsen längst Myravägen och dess sidovägar är spridd. Bebyggelsen har växt  

fram utan planläggning, där ett stort antal bostäder har tillkommit de senaste 15 åren. De  

tillkommande bostäderna utgör inte längre enstaka och idag är bebyggelsen längst Myravägen  

alltmer tilltagen. 

Bedömningen görs 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 översiktsplanens intentioner. 

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

Övrigt 

Möjligheten att resa hållbart från fastigheten är begränsade då det är cirka 1,5–2,5 km till 

kollektivtrafik och Myravägen saknar gång- och cykelväg. Förutsättningarna för området vittnar om 

ett starkt bilberoende. 

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

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

är lämpat för en större bebyggelseutveckling. Enligt ÖP06s anvisningar finns det heller inga  

intentioner att en sådan ska ske i området.  

Kommunicering 

Förvaltningen skickade ut en skrivelse med bedömning till sökande 2022-02-25, och sökande har 

inkommit med ett yttrande där man försvarar sin ansökan samt hänvisar till undantag från den 

restriktiva hållningen och att lokaliseringen är en lucka.  

Förvaltningen svarade sökande på yttrandet att bedömningen kvarstår och att undantagen inte gäller 

för aktuell fastighet då den inte ligger inom ett restriktivt område. 

Förvaltningens kommentar om lucktomt 

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 
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lucka i bebyggelsestrukturen, utan betraktas i stället som en förtätning av området. Vid sådant 

förhållande föreligger inte en lucktomt. Förvaltningen bedömer att det inte är fråga om en lucktomt 

då flera fastigheter i närområdet kan göra liknande anspråk, och att en byggnation på aktuell plats 

får anses innebära en förtätning av området.  

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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§ 235 

 

Dnr BN 2021-004320 

Beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar negativt förhandsbesked för tre enbostadshus på 

fastigheten. 

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

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

Avgiften är uträknad efter Taxa för Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 

Kommunfullmäktige 2020-09-08 § 97. 

Beslutsmotivering 

Ansökan avstyrks med stöd av 9 kap. 31 § p. 2, plan- och bygglagen (SFS 2010:900) med 

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

Beslutet kan överklagas 

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

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

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

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

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

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

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

stöd för överklagan ska dessa bifogas.  

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

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-03-24 

Sökandes yttrande, 2022-03-17 

Ansökan, 2021-11-15 

Beskrivning av ärendet 

Ansökan som kom in 2021-11-15 innebär nylokalisering av tre enbostadshus inom fastigheten Myra 

s:20, där delägare är Myra 1:11, Myra 1:4 samt Vallby 7:12 enligt fastighetsregistret. Fastigheten 

har en areal av 6,4 ha i ett delområde och är idag obebyggd. Fastigheten är belägen utanför 

detaljplanerat område. 
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Lagstiftning 

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

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

delar av 8 kap. PBL.  

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

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

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

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

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

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

och kommunikationsleder.  

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

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

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

särskilda kulturhistoriska och miljömässiga värden skyddas. 

Bedömning 

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

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

miljö och kommunens läge i Göteborgsregionen. Kommunen har en omfattande 

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

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

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

tillfredsställande samhällsservice.  

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

som är utpekade i kommunens översiktsplan ÖP06. Aktuell fastighet är inte ett sådant område.  

Lokaliseringen är enligt ÖP06 belägen strax utanför gränsen till utvecklingsområde Fjärås. Utanför 

utvecklingsområdena upprättas i regel inte nya detaljplaner utan bebyggelsen ska regleras genom 

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.  

Detaljplanekrav  
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.  
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Lokaliseringen ingår i en sammanhållen bebyggelse. Inom en radie av 1 km från lokaliseringen har 

kommunen behandlat över 30 ansökningar om förhandsbesked sedan 2006 och bebyggelsen har i  

flera fall förtätats. Detta visar att området består av sammanhållen bebyggelse med flera lovpliktiga 

byggnader och att det råder stor efterfrågan på mark för byggande.  

 

Den befintliga bebyggelsen längst Myravägen och dess sidovägar är spridd. Bebyggelsen har växt  

fram utan planläggning, där ett stort antal bostäder har tillkommit de senaste 15 åren. De   

tillkommande bostäderna utgör inte längre enstaka och idag är bebyggelsen längst Myravägen   

alltmer tilltagen.  

Bedömningen görs att en fortsatt bebyggelseutveckling i området riskerar att få oönskade   

konsekvenser för kommunens strategiska planering och kommunalekonomiska följder. Den aktuell 

lokaliseringen bedöms följaktligen motverka kommunens strategiska planering, tätortsutveckling  

samt översiktsplanens intentioner.  

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

Bebyggelsestruktur  
Kungsbacka kommun har tagit fram ett dokument som heter Karaktärisering av Kungsbackas östra 

kommundelar. Där kan man läsa följande:  

”Bebyggelsen ligger enskilt eller i små samlingar med ett par tre hus i varje grupp. Man vill från  

kommunens sida undvika att det bildas en obruten rad av hus längs hela skogsbrynet och därför är  

det viktigt att husgrupperna inte är för stora. En lämplig storlek på grupp kan vara ca tre-fem hus.  

Sedan behövs det ett uppehåll innan nästa husgrupp.”  

”Ofta ligger inte husen så tätt att det behövs några skarpa gränser mellan tomterna. ”Upplösta”  

tomtgränser är vanligt där gränsen markeras diskret med någon enstaka buske eller ett uthus.” 

Aktuell ansökan är tre fastigheter lokaliserade bredvid varandra som kommer placeras i ett naturligt 

släpp mellan två bebyggelseområden. De föreslagna husen kommer att bygga igen det öppna partiet 

och bilda en obruten rad av hus vilket inte stämmer överens med karaktäriseringen.   

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

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

 

Övrigt  

Möjligheten att resa hållbart från fastigheten är begränsade då det är cirka 1,5–2,5 km till 

kollektivtrafik och Myravägen saknar gång- och cykelväg. Förutsättningarna för området vittnar om 

ett starkt bilberoende.  

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

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



91 (136)

 

är lämpat för en större bebyggelseutveckling. Enligt ÖP06s anvisningar finns det heller inga 

intentioner att en sådan ska ske i området.   

Ny Översiktsplan – Vårt framtida Kungsbacka  

Kungsbacka kommuns idag gällande översiktsplan, Vårt framtida Kungsbacka, vann laga kraft 26 

januari 2022. Eftersom ansökan på aktuell fastighet inkom när översiktsplanen ÖP06 var gällande 

så gör förvaltningen bedömningen av ansökan utifrån ÖP06, men vill framhålla att i Vårt framtida 

Kungsbacka så är aktuellt område utpekat som landsbygd utanför utvecklingsort. För att 

säkerställa en hållbar utveckling inom landsbygden behöver kommunen tillämpa en 

restriktiv hållning till kompletteringar av nya bostadshus.   

Kommunicering 
En skrivelse med förvaltningens bedömning i ärendet skickades till sökande 2022-03-09, och 

sökande inkom med ett yttrande den 2022-03-17 där man försvarar sin ansökan. 

Ansökan föranleder inget annat ställningstagande från förvaltningen. 

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) 

Beslutet ska skickas även till: 
Myra 1:4 

Jakobsson,Bo Evert 

MYRAVÄGEN 441 

434 98 KUNGSBACKA 

 

Vallby 7:12 

Brattström,Jan-Erik Ikke Gudmund & Brattström, Sonja Gunilla 

MYRAVÄGEN 548 

439 73 FJÄRÅS 
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§ 236 

 

Dnr BN 2022-000346 

Beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar positivt förhandsbesked för nybyggnad av 

ekonomibyggnad för vinproduktion. 

Avseende framtida planer på café/restaurang får dess lämplighet och inverkan på intilliggande 

täktverksamhet avgöras vid bygglovsprövning när det blir aktuellt.   

Avgiften för beslutet är 19 200 kronor Avgiften är reducerad med 7 680 kronor (40%) på grund av 

att beslutet har tagit mer än 10 veckor. Kostnaden blir därför 11 520 kronor. Avgiften är uträknad 

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

Upplysning 

Exakt placering och utformning av verksamhetsbyggnad får bedömas i bygglovsansökan.  

Vid utformning och drift av verksamhet nära bostäder bör man tänka på att inte medföra störningar 

för sin omgivning. Om klagomål uppstår från grannar kan enheten för Miljö och Hälsa begränsa 

verksamheten för att minska störningarna. 

Enligt 9 kap. 39 § PBL innebär förhandsbeskedet inte att åtgärden får påbörjas. För att påbörja den 

sökta åtgärden krävs således bygglov. 

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

miljöförvaltningen. 

Det är inte någon förutsättning för förhandsbesked att det finns en nyttjanderätt till marken. 

Frågorna om servitut till väg och avloppsanläggning faller därmed utanför prövningen av 

förhandsbeskedet. 

Beslutet vinner laga kraft fyra veckor efter kungörelsedelgivning, alternativt tre veckor efter 

förenklad delgivning. Åtgärden får påbörjas tidigast fyra (4) veckor efter att detta beslut har 

kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar. 

Beslutsmotivering 

Ansökan om förhandsbesked för verksamhet för vingård med restaurang, konferens och 

övernattning styrks med stöd av 9 kap. 31 § p. 3, plan- och bygglagen (SFS 2010:900) 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 
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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 nybyggnad av ekonomibyggnad för vinproduktion.  Motsvarande ansökan har 

prövats på samma plats ett år tidigare och fått nej. Skillnaden denna gång är garage för bilsamling 

utgått, samt att tydligare beskrivning finns för jordbruksmarkens beskaffenhet, varvid förvaltning 

gör ny bedömning att det är ett mindre och avgränsat ingrepp i brukningsvärd jordbruksmark som 

ändå kan tillåtas, dels utifrån verksamhetens art och dels utifrån den nya översiktsplanen som 

särskilt lyfter fram satsningar på turism och besöksmål.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-04-21 

Remissvar Miljö och Hälsa 2022-04-13 

Verksamhetsbeskrivning 2022-02-03, 2022-02-08 

VA-intyg 2022-02-08 

Karta 2022-02-03 

Ansökan med illustration, 2022-02-03 

Beskrivning av ärendet 

Ansökan som kom in 2022-02-03 innebär nylokalisering av en ekonomibyggnad för vinproduktion 

inom fastigheten TOM 10:30. Fastigheten har en areal av 4 ha i fyra delområden och är idag 

bebyggd med ett vindskydd för hästar. Fastigheten är belägen utanför detaljplanerat område.  

Ansökan gäller en ekonomibyggnad för vinodling. Sökande planerar att starta en vinodling på 

marken som ligger i anslutning till den föreslagna lokaliseringen. Fastigheten inom skifte två 

används idag som hästhage.  

Byggnaden föreslås med en storlek om 175 kvm och en gårdsplan planeras att anläggas vid 

byggnaden. Byggnaden avses inrymma produktionslokaler för vintillverkning, vinkällare samt ytor 

för framtida vinprovning/gårdsförsäljning. Förvaring av maskiner och utrustning som används i 

produktionen, bl.a. traktor, harv, betesputs och övriga maskiner för vintillverkning. Byggnaden 

planerar sökande att utföra med sluttningsvåning och anpassning till terrängen, i en stil som 

anpassas till äldre jordbruksbyggnader i faluröd kulör. Tillfart till byggnaden kan ske via befintlig 

väg i norra delen som utgör en samfällighet. I anslutning till vägen kan inlastning och en mindre 

parkering anläggas 

mailto:info@kungsbacka.se
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Sökande uppger att ”markförhållandena på platsen med mycket sandjord gör att marken oftast är 

mycket torr och inte lämplig för odling av grödor och inget rationellt jordbruk. Däremot lämpar sig 

marken mycket väl för vinodling”… ”1000 plantor är beställda och kommer att levereras och 

planteras våren 2022. Ytterligare 2000 plantor är beställda för plantering 2023”. …” När 

verksamheten kommit i gång planeras vinprovningar/vinvandringar samt gårdsförsäljning i 

byggnaden. ”… ”När verksamheten kommit i gång planeras vinprovningar/vinvandringar samt 

gårdsförsäljning i byggnaden.” … Finns planer på ett mindre fik eller restaurang på övervåningen i 

framtiden med utsikt över vinodlingen. ”…Samråd har skett med kommunens näringslivsavdelning 

som anser att verksamheten kan komma att bli ett intressant besöksmål i Kungsbacka kommun.” . 

Fastigheten ligger inom tertiär zon för skyddsområde för Lygnern-Fjärås Bräcka samt inom 

riksintresse för kulturmiljövård Fjärås-Bräcka och angränsar till en sand-och grustäkt, Tom 

grustäkt.  

Tidigare ärenden 

Fyra tidigare förhandsbesked har prövats inom fastigheten. I tre ärenden; ärende 2010– 001477, 

2011–000136 och 2011–005418 har sökande återtagit sin ansökan om förhandsbesked för 

enbostadshus då det föreligger en stor risk för bullerstörning i samband med transporter till 

angränsande sand- och grustäkt. Bygglov för vindskydd för hästar beviljades 2017-06-15 Tjm § 

1596.  

2021-000556 prövade motsvarande byggnad för vinproduktion med snarlik placering, innehållande 

även bilgarage, vilket avslogs 2021-10-22 huvudsakligen med motiveringen: ”Det inte finns någon 

pågående jordbruksverksamhet idag som motiverar ett omedelbart behov av byggnaden. Enligt 

ansökan ska byggnaden även användas som en komplementbyggnad i form av ett garage för 

uppställning av veteranbilar. En sådan komplementbyggnad ska placeras i anslutning till ett 

befintligt bostadshus eller gård. Den föreslagna tomtplatsen är placerad på åkermark 

(jordbruksmark) som ur ett allmänt intresse är olämpligt att bebygga”   

Lagstiftning 

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

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

delar av 8 kap. PBL. 

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

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

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

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

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

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

och kommunikationsleder. 

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

synpunkt är lämplig för ändamålet. 
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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. 

Bedömning Jordbruksmark 

Förvaltningen konstaterar att sökt lokalisering av ekonomibyggnad ingår i jordbruksblock som 

Jordbruksverket klassat som brukningsvärd jordbruksmark samt utgörs av jordbruksmark som har 

brukats som sådan i ett längre historiskt perspektiv. Tom 10:30 är taxerad som jordbruksfastighet 

och ingår i ett större sammanhängande jordbrukslandskap. Marken har utgjort kultiverad åkermark 

enligt flygfoton från 1960- och 70-talen samt äldre kartmaterial.  

Enligt 3 kap. 4 § miljöbalken får brukningsvärd jordbruksmark 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.  

Enligt prop. 1985/86:3 s 53 kan väsentliga samhällsintressen vara t.ex. bostadsförsörjningsbehovet, 

intresset av att kunna lokalisera bostäder och arbetsplatser nära varandra, att skapa väl fungerande 

och lämpliga tekniska försörjningssystem samt att säkerställa viktiga rekreationsintressen.  

Förvaltningen bedömer att det i "väsentliga samhällsintressen" ingår turism och besöksändamål 

med stöd av översiktsplanen Vårt framtida Kungsbacka där sådana ska prioriteras för att öka 

kommunens attraktionskraft.  

Förvaltningen bedömer vidare att verksamheter som möjliggör arbetstillfällen kan vara ett 

väsentligt intresse och byggnaden sker i anknytning till planerad jordbruksproduktion i form av 

vinodling.  

Kommunicering har skett med sökande att hitta annan placering inom fastigheten som inte utgör 

jordbruksmark eller placering i det öppna landskapet, men alternativa placeringar har inte varit 

lämpliga av andra skäl.  

Det allmänna intresset av att långsiktigt bevara brukningsvärd jordbruksmark får i detta fall stå 

tillbaka för satsningen på turism och besöksmål i form av vingård. Sammantaget bedöms den 

aktuella platsen uppfylla lämplighetskraven i 2 kap. 2-4 §§ PBL. 
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Bedömning Verksamhet 

Verksamheten, i detta fall vinproduktion, bedöms inte ha samma prejudicerande effekt som 

enbostadshus då efterfrågan på föreslagen verksamhet inte är lika stor. Förädling, i detta fall av 

jordbruksprodukten vindruva, bedöms lämpligt att i mindre skala kunna placeras i anslutning till 

gården och produktionen. Därmed krävs inte planläggning för föreslagen verksamheten utan det kan 

prövas inom ramen för förhandsbesked. Jordbruksrelaterad verksamhet behöver inte placeras inom 

kommunens utpekade verksamhetsområden för tillverkningsindustri. 

Enligt kommunens översiktsplan Vårt framtida Kungsbacka bidrar jordbruk och turistnäringar till 

en levande landsbygd. Landsbygden ska fortfarande vara förknippad med jord-och skogsbruk. Det 

finns en stor potential för att komplettera jord- och skogsbruket med lokal förädling och 

besöksnäringar samt utveckling av matturismen med exempelvis restauranger, caféer, gårdsbutiker 

och besöksgårdar. Företag som kompletterar jord- och skogsbruket ska prioriteras.  

Kungsbacka kommuns Turismstrategi 2017-2021 anger bl.a. att företagen är i fokus och det är 

viktigt att bygga upp identiteten Kungsbacka som destination. Kommunen ska stödja idéer som 

stärker reseanledningar till Kungsbacka, för att främja utvecklingen av besöksnäringen. Besöksmål, 

aktiviteter och upplevelser behöver bli fler och bättre för att attrahera fler besökare under hela året i 

kommunen. Besöksnäringsfrågorna ska finnas med i samhällsplaneringen för att ge verksamma 

inom besöksnäringen goda förutsättningar till etablering och utveckling. 

Utveckling av vingården i form av vinprovningar bedöms som lämpligt komplement till 

verksamheten. För att få servera alkoholhaltiga drycker krävs restaurang, som det uppges finnas 

framtida planer för. Utifrån Miljö och Hälsas yttrande behöver restaurang särskilt lämplighetsprovs 

utifrån schaktverksamhetens status på intilliggande fastighet. Om byggnation tillåts och en 

olägenhet visar sig råda kommer Miljö & Hälsoskydd vara tvungna att kräva åtgärder av 

verksamhetsutövaren för att minimera eller eliminera eventuella olägenheter. En ren 

ekonomibyggnad utan besökare bedöms inte kunna störas på grund av bullervärden varvid 

bullerutredning inte krävts in i denna prövning.  Eftersom schaktverksamheten dels kan komma att 

förändras, och ansökan inte specifikt har uppgett att man vill pröva restaurangverksamhet utan 

nämns som framtida plan i kompletterande verksamhetsbeskrivning, så utreder inte 

byggnadsnämnden restaurangens lämplighet fullt ut i denna prövning. Löser man 

bullerproblematiken kan restaurang vara ett lämpligt komplement till vingården som också stärker 

turismen. Det behöver i bygglov säkerställas så att planerad verksamhet inte störs av buller från 

schaktverksamheten. 

Bedömning föreslagen plats 

Placeringen bör helst ske samlat i befintlig bebyggelserad, verksamheten bedöms inte medföra 

sådana betydande olägenheter än att det kan placeras i närheten av bostadsbebyggelse. Föreslagen 

placering kan också godtas under förutsättning att den utformas väl anpassat till landskapet och den 

byggnadstradition som finns för jordbruksbyggnader. I ansökan finns medskickat en illustration, 

och det anges att byggnaden ska placeras i souterräng. I lokaliseringsprövningen bedömer vi inte 

det utan utformningen och markanpassning prövas i bygglovsprövningen.  
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Att beakta är kort anslutning till väg, med minsta möjliga parkeringsyta för besökande är att föredra 

för att undvika att mer brukningsvärd jordbruksmark än nödvändigt tas i anspråk. 

Ansökan om förhandsbesked uppfyller därmed 9 kap. 31 § PBL för föreslagen verksamhet  

Med ovanstående skäl menar förvaltningen att en intresseavvägning enligt 

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

verksamheten med föreslagen ekonomibyggnad bedöms lämpligt för platsen. 

Beslutsgång 

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

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

Beslutet skickas till 

Sökande (A-post) 

Post- och Inrikes Tidningar 

 



98 (136)

 

§ 237 

 

Dnr BN 2022-000698 

Beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet till bygg- och miljöförvaltningen 

för fortsatt beredning och komplettering av beslutsunderlaget. 

Beslutsmotivering 

Byggnadsnämndens arbetsutskott bedömer att förevarande bygglovsärende inte är berett i den 

omfattning som dess beskaffenhet kräver. Arbetsutskottet ger därför i uppdrag till bygg- och 

miljöförvaltningen att utreda frågan om det är möjligt att installera solceller på befintligt tak samt 

att utreda frågan om vilka övriga åtgärder som sökanden ämnar vidta på fastigheten. 

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 kom in 2022-03-09 och gäller utvändig ändring av ett tvåbostadshus; byte av 

kopparplåtstak till papp och montering av solcellspaneler på taket. Ansökan gäller även ändring av 

takkonstruktionen, från ett valmat tak till sadeltak. Byggnaden har högsta klass i kulturhistorisk 

inventering och ligger inom kulturmiljöprogram. Förvaltningen bedömer att bygglov kan beviljas 

för takmaterialsbyte men att övriga åtgärder bör avslås, med hänvisning till att byggnaden 

förvanskas.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-04-22 

Sökandes yttrande, 2022-04-22 

E-post, 2022-04-20 

mailto:info@kungsbacka.se
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Komplettering fasadritningar, 2022-04-01 

Ansökan med tillhörande handlingar, 2022-03-09 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Thure Sandén (M) yrkar att ärendet återremitteras till förvaltningen för fortsatt beredning och 

komplettering av beslutsunderlaget. Arbetsutskottet ger därför bygg- och miljöförvaltningen i 

uppdrag att utreda frågan om det är möjligt att installera solcellspaneler på befintligt tak samt att 

utreda frågan om vilka övriga åtgärder som sökanden ämnar vidta på fastigheten. 

Beslutsgång 

Ordförande Thure Sandén (M) prövar eget förslag om återremiss mot avslag och finner att 

arbetsutskottet beslutar enligt eget återremissyrkande. 

Beslutet skickas till 

Bygg- och miljöförvaltningen, bygglovsavdelningen 
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§ 238 

 

Dnr BN 2022-001601 

Beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott beviljar ansökan om bygglov för tillbyggnad och påbyggnad av 

komplementbyggnad. 

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

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

Avgiften för beslutet är 14 400 kronor. Av detta kostar bygglovet 10 800 kronor och byggskedet        

3 600. 

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

Avgiften är uträknad efter Taxa för Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 

Kommunfullmäktige 2019-08-13 § 107. 

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 

Byggnadsnämndens arbetsutskott konstaterar inledningsvis följande sakuppgifter i ärendet. 

Ansökan avser tillbyggnad av ett garage med en byggnadsarea om 32 kvadratmeter genom utökning 

av byggnadsarea och våningsantal. Föreslagen ny taknockshöjd uppgår till ca 6,9 meter. Av 

uppgifter som sökande tillfört ärendet framgår att föreslagen tillbyggnation ska möjliggöra en 

utökning av hobbyverksamheten på fastigheten. Förvaltningen har tidigare hanterat föreslagen 

åtgärd i ett annat ärende, dnr 2021-000799. Nämnden avslog ansökan 2022-03-24 varefter sökande 

reviderade ansökan genom att flytta aktuell byggnad ca 2,43 m nära tomtgräns mot tidigare 1,7 

meter.  

Med beaktande av ovan angivna sakuppgifter gör byggnadsnämndens arbetsutskott följande 

bedömning. Arbetsutskottet anser att föreslagen byggnationsåtgärd är tillräckligt anpassade till 

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

helhetsverkan. Detta med beaktande av att den lovsökta byggnaden, även efter tillbyggnaden, 

kommer att underordna sig huvudbyggnaden såvitt avser höjd och area samt att åtgärden är 
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tillräckligt anpassad till övrig bebyggelse såvitt avser färg, form och storlek. Sökanden har vidare 

reviderad ansökan för att bättre anpassa garaget till fastighetsgräns och till övriga byggnader i 

området. Förevarande åtgärd bedöms sålunda inte störa natur- och kulturvärdena i området. Med 

hänsyn härtill bedömer arbetsutskottet att föreslagen åtgärd uppfyller kraven i 9 kap. 31 § PBL samt 

2 kap. 6 § första stycket PBL. 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. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-04-22 

Situationsplan, 2022-03-22  

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

Ansökan, 2021-03-08 

Beskrivning av ärendet 

Ansökan registrerades 2022-03-08. 

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 2,43 meter från tomtgräns mot grannfastighet. 

Ansökan bedömdes komplett den 2022-03-22. 

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). 

mailto:info@kungsbacka.se
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Berörda sakägare har fått tillfälle att yttra sig över den reviderade ansökan, dock i ärende med dnr 

2021-000799. Då det är exakt samma åtgärd som prövas i denna ansökan bedöms den tidigare 

underrättelsen vara tillräcklig. 

Inga invändningar har inkommit. 

I ärende med dnr 2021-000799 hördes grannar vid två tillfällen. Vid det första tillfället placerades 

komplementbyggnaden 1,7 meter från tomtgräns. Berörd sakägare hade då invändningar mot 

åtgärden då de ansåg att den placerades för nära tomtgräns.  

Sökanden reviderade då ansökan och placerade komplementbyggnaden 2,43 meter från tomtgräns. 

Förvaltningen gjorde då ett nytt grannehörande men inga invändningar inkom. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Thure Sandén (M) och Heinrich Kaufmann (C) yrkar bifall till ansökan med motiveringen att 

föreslagen åtgärd är tillräckligt anpassad till stads- och landskapsbilden samt natur- och 

kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan. Detta med beaktande av att den 

lovsökta byggnaden underordnar sig huvudbyggnaden såvitt avser höjd och area samt att åtgärden 

är tillräckligt anpassad till övriga byggnader i området såvitt avser färg, form och storlek. Sökanden 

har vidare reviderat ansökan för en bättre placering längst fastighetsgräns och för att anpassa 

garaget till övriga byggnader i området. Åtgärd bedöms sålunda inte störa natur- och kulturvärdena 

i området. Med hänsyn härtill bedöms åtgärden uppfyller kraven i 9 kap. 31 § PBL samt 2 kap. 6 § 

första stycket PBL. 

Beslutsgång 

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

respektive eget med fleras yrkande. Ordföranden (M) prövar förslagen och finner att arbetsutskottet 

bifaller eget med fleras yrkande. 

Beslutet skickas till 

Sökande, Skatteverket (A-post) 

Post- och Inrikes Tidningar 
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§ 239 

 

Dnr BN 2021-002729 

Beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott avslår ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus samt 

installation av eldstad.  

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 

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

område med detaljplan, om åtgärden stämmer med detaljplanen. Trots detta kan, enligt PBL 9 kap. 

31 b §, bygglov ges för en åtgärd som utgör en avvikelse från detaljplanen om avvikelsen är 

förenlig med detaljplanens syfte och avvikelsen är liten. 

Föreslagen åtgärd avviker från detaljplanens bestämmelser på grund av att 9,7 m² av tillbyggnaden 

föreslås placeras på mark som inte får bebyggas. På fastigheten finns alternativa placeringar utanför 

prickmarken som kan nyttjas för en tillbyggnad av enbostadshuset. Förvaltningen bedömer att 

avvikelsen i både totala och relativa mått inte är liten eller förenlig med detaljplanens syfte. 

Mot bakgrund av det ovananförda ska bygglov inte beviljas. 

Beslutet kan överklagas 

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

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

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

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

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

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

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

stöd för överklagan ska dessa bifogas.  

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

mailto:info@kungsbacka.se
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Sammanfattning av ärendet 

Ansökan gäller tillbyggnad av ett enbostadshus med en byggnadsarea om 80,7 m2. 18 m2 av garaget 

rivs och fastigheten får en total byggnadsarea om 199,5 m². 

Föreslagen åtgärd avviker från detaljplanens bestämmelser på grund av att 9,7 m² av tillbyggnaden 

föreslås placeras på mark som inte får bebyggas. På fastigheten finns alternativa placeringar utanför 

prickmarken som kan nyttjas för en tillbyggnad av enbostadshuset. Förvaltningen bedömer att 

avvikelsen i både totala och relativa mått inte är liten eller förenlig med detaljplanens syfte. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-04-01 

Ansökan, 2021-09-19 

Situationsplan, 2022-01-03 

Fasadritningar, 2022-01-03 

Plan- och sektionsritning, 2022-01-18 

Sektionsritning, 2022-01-03  

Yttrande, 2022-04-05 

Beskrivning av ärendet 

Ansökan registrerades 2021-09-19. 

Ansökan gäller tillbyggnad av ett enbostadshus med en byggnadsarea om 80,7 m2. 18 m2 av garaget 

rivs och fastigheten får en total byggnadsarea om 199,5 m². 

Ansökan var komplett 2022-01-18. 

Planförutsättningar 

Fastigheten som ska bebyggas ligger inom detaljplan O128 vars syfte är att möjliggöra byggnader 

för bostäder. I detaljplanen regleras bland annat total byggnadsarea om 200 m² och prickmark får 

inte bebyggas 

Avvikelse från detaljplan  
Ansökan avviker från gällande detaljplan då 9,7 m2 motsvarande 5,5 procent av enbostadshusets 

byggnadsarea, är placerad på mark som enligt detaljplan inte får bebyggas. 

Beräkning av byggnadshöjd 

Tillbyggnadens byggnadshöjd är inom detaljplanens bestämmelser.  

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.  
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Förvaltningen har meddelat sin bedömning om att ansökan inte kan beviljas den 2022-02-25. 

Sökanden har den 2022-04-05 bemött bedömningen med ett yttrande. Sökanden anför i sitt yttrande 

i huvudsak följande. 

Planlösningen ger ett flöde i huset som faller sig naturligt med rummens placering och användning. 

Detta är den mest logiska placeringen sett till hur hela tomten är uppbyggd samt att vi vill ta hänsyn 

till väderstreck. Det finns även en estetisk tanke till just denna placering. Det är i förhållande till 

husen runt omkring, att vi inte vill ha insyn från grannar och även att det ser genomtänkt ut att lägga 

utbyggnad just på den gaveln av huset. Målet är att det ska se så naturligt ut som möjligt och att 

man får känslan av att den alltid har funnits där. 

Sökandens yttrande förändrar inte förvaltningens ställningstagande.  

Beslutsgång 

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

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

Beslutet skickas till 

Sökande (delges) 
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§ 240 

 

Dnr BN 2021-002203 

Beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott avslår ansökan om bygglov för ändrad användning 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 

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 

2, med hänvisning till att ansökan förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 §.  

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

vägledande vid ansökningar om att bygga på ny plats utanför detaljplan. Vid tidpunkten aktuell 

ansökan inkom gällde översiktsplanen, ÖP06. Under ärendets gång har en ny översiktsplan ”vårt 

framtida Kungsbacka”, ÖP22, upprättats och vunnit laga kraft den 2022-01-26. Förvaltningens 

tolkning är att ärendet ska prövas mot den översiktsplan som är mest fördelaktig för sökanden.  

Fastigheten är belägen inom Onsala utvecklingsområde där kommunen enligt båda översiktsplaner 

är restriktiv till ny bebyggelse för att inte förhindra en kommande planläggning. Den restriktiva 

hållningen är en nödvändig förutsättning för att kommunen ska kunna hantera 

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

som föreskrivs i PBL:s 2:a kapitel. Tillkommande bostadshus ska ske genom detaljplaneläggning.  
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Via Karsegårdsvägen och Gottskärsvägen ansluter den aktuella fastigheten till Onsalavägen som i 

nuläget och inom en överskådlig framtid inte kommer att klara mer trafik. Den stora 

trafikbelastningen på Onsalavägen och dess många anslutande lokala vägar innebär att området inte 

är lämplig med fler bostäder. 

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. 

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 komplementbyggnad från gäststuga till permanentboende 

med en byggnadsarea om 35 m2. 

Den sammantagna bedömningen av ärendet är att ytterligare enbostadshus på fastigheten är 

olämpligt med hänsyn till behovet av en samlad strategi, möjligen genom detaljplan. 

Via Karsegårdsvägen och Gottskärsvägen ansluter den aktuella fastigheten till Onsalavägen som i 

nuläget och inom en överskådlig framtid inte kommer att klara mer trafik. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-03-10 

Ansökan, 2021-07-15 

Situationsplan, 2021-10-11 

Plan-, fasad- och sektionsritning, 2021-10-11 

Skrivelse, 2022-02-28 

Beskrivning av ärendet 

Ansökan registrerades 2021-07-15. 

Ansökan gäller ändrad användning av komplementbyggnad från gäststuga till permanentboende 

med en byggnadsarea om 35 m2. 

Ansökan var komplett 2021-10-11. 
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Planförutsättningar 

Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. 

Kommunicering 

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

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

kap. 25 § (PBL, SFS 2010:900). 

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

Förvaltningen har meddelat sin bedömning om att ansökan inte kan beviljas den 2022-02-28. 

Sökanden har den 2022-02-28 bemött bedömningen med ett yttrande samt angett att han vill få 

ansökan prövad. Sökanden anför i sitt yttrande i huvudsak att en eventuell planläggning inte kan 

vara skäl för avslag då byggnaden är redan uppförd och ärendet ska inte prövas mot kommunens 

översiktsplan utan mot PBL, då översiktsplanen inte är bindande. 

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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§ 241 

 

Dnr BN 2020-000053 

Beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott avslår ansökan i den del som avser tillbyggnad av uterum och 

beviljar ansökan i den del som avser fasadändring.  

Avgiften för beslutet är 4 800 kronor. Av detta kostar bygglovet 3 000 kronor och byggskedet 1 800 

kronor. Avgiften för beslutet är reducerad med 3 000 kronor på grund av att beslutet har tagit mer 

än 10 veckor. Kostnaden för beslutet blir därför 1 800 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 den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser överensstämmer 

med detaljplanen eller avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare 

bygglovsprövning enligt denna lag eller äldre bestämmelser eller vid en fastighetsbildning enligt 3 

kap. 2 § första stycket andra meningen fastighetsbildningslagen (1970:988) och om åtgärden inte 

strider mot detaljplanen.  

Trots att åtgärden inte stämmer med detaljplanen kan, enligt PBL 9 kap. 31 b §, bygglov ges för en 

åtgärd som utgör en avvikelse från detaljplanen om avvikelsen är förenlig med detaljplanens syfte 

och avvikelsen är liten.  

Föreslagen tillbyggnad avviker från detaljplanens bestämmelser beträffande avstånd till grannes 

tomtgräns.  
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Förvaltningen bedömer att det inte finns särskilda skäl till placeringen av uterummet 1,2 meter från 

tomtgräns mot grannfastighet då möjlighet att placera uterummet 4,5 meter från tomtgräns finns. En 

placering av tillbyggnaden 4,5 meter från tomtgräns försvårar inte heller planlösningen i bostaden. 

Förvaltningen gör bedömningen att tillbyggnaden kan göras på annan plats på tomten så som avses i 

39 § byggnadsstadgan.  

Befintlig byggnad som åtgärden avser avviker från detaljplanen gällande avstånd till tomtgräns. 

Huvudbyggnadens avstånd till tomtgräns är 0,8 meter vilket motsvarar att 26 kvm av 

byggnadsarean är placerad för nära tomtgräns. Huvudbyggnaden överskrider också tillåten 

byggnadshöjd med 1 meter. Avvikelserna har inte godtagits tidigare vid en fastighetsbildning enligt 

3 kap. 2 § första stycket andra meningen fastighetsbildningslagen (1970:988) eller bygglovs-

prövning enligt ÄPBL eller PBL. Har inte avvikelsen godtagits tidigare ska en bedömning göras om 

avvikelsen kan anses vara en sådan liten avvikelse som avses i 9 kap. 30 § första stycket 1 b.  

Förvaltningen bedömer att de befintliga avvikelserna från detaljplanens bestämmelser vad det gäller 

avstånd till tomtgräns och byggnadshöjden inte kan förklaras vara en sådan liten avvikelse, förenlig 

med detaljplanen, som avses i 9 kap. 30 § första stycket 1 b i PBL. Planstridigt utgångsläge 

föreligger därför.  

Förvaltningen bedömer att de befintliga avvikelserna sammantagna med tillkommande avvikelse 

inte är liten eller förenlig med detaljplanens syfte. Inte heller i en prövning av 9 kap 31 c PBL 

bedöms åtgärden vara liten, förenlig med detaljplanens syfte som tillgodoser ett allmänt behov eller 

allmänt intresse, inte heller innebär användningen av marken ett lämpligt komplement till 

användningen som bestämts i detaljplanen. Bygglov ska därför inte beviljas i den delen som gäller 

tillbyggnad med uterum.  

När planstridigt utgångsläge föreligger kan enbart sådana ändringar som avses i 9 kap. 2 § första 

stycket 3 b och c PBL beviljas:  

b) om det i byggnaden inreds någon ytterligare bostad eller någon ytterligare lokal för handel, 

hantverk eller industri, eller c) om byggnaden byter färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial 

eller byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas på annat sätt.  

Ovanstående ändringar kan dock bara beviljas om detaljplanen medger åtgärden och om det inte 

strider mot 8 kap 13 § PBL.  

Förvaltningen bedömer att fasadändringen i ansökan kan beviljas enligt 9 kap. 2 § första stycket 3 c 

PBL.  

Beräkning av byggnadshöjd  

Byggnadshöjden har beräknats genom att först bedöma om det finns skäl att dela upp byggnaden i 

olika byggnadskroppar. Därefter har den beräkningsgrundande fasaden, samt det dominerande 

fasadplanet bestämts, och till sist har det konstaterats varifrån höjden ska mätas.  
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För byggnader med en traditionell rektangulär planutformning – två långsidor och två gavlar – ska 

huvudregeln enligt Boverkets allmänna råd tillämpas vid fastställande av beräkningsgrundande 

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

långsidorna som bedöms ha störst allmänpåverkan ska väljas som beräkningsgrundande. 

Förvaltningen anser att fasaden mot Krokvägen, entréfasaden i nordost, är den 

beräkningsgrundande fasaden.  

Avståndet från det dominerande fasadplanet till allmän plats är mer än 6 m. Byggnadshöjden på 

befintlig huvudbyggnad beräknas därför utifrån medelmarknivån invid fasad. Utifrån angivna 

förhållanden mäts byggnadshöjden till 4,5 meter, det vill säga 1 meter över högsta tillåtna 

byggnadshöjd.  

Beslutet kan överklagas 

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

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

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

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

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

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

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

stöd för överklagan ska dessa bifogas.  

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

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan gäller tillbyggnad av ett enbostadshus med ett uterum samt fasadändring. Uterummet har 

en byggnadsarea om 31 kvm och har redan byggts utan bygglov och startbesked.  

Förvaltningen bedömer att det inte finns särskilda skäl till placeringen av uterummet 1,2 meter från 

tomtgräns mot grannfastighet då möjlighet att placera uterummet 4,5 meter från tomtgräns finns. En 

placering av tillbyggnaden 4,5 meter från tomtgräns försvårar inte heller planlösningen i bostaden. 

Förvaltningen gör bedömningen att tillbyggnaden kan göras på annan plats på tomten så som avses i 

39 § byggnadsstadgan. 

Befintlig byggnad som åtgärden avser avviker från detaljplanen gällande avstånd till tomtgräns. 

Huvudbyggnadens avstånd till tomtgräns är 0,8 meter vilket motsvarar att 26 kvm av 

byggnadsarean är placerad för nära tomtgräns. Huvudbyggnaden överskrider också tillåten 

byggnadshöjd med 1 meter. Avvikelserna har inte godtagits tidigare vid en fastighetsbildning enligt 

3 kap. 2 § första stycket andra meningen fastighetsbildningslagen (1970:988) eller bygglovs-

prövning enligt ÄPBL eller PBL. Har inte avvikelsen godtagits tidigare ska en bedömning göras om 

avvikelsen kan anses vara en sådan liten avvikelse som avses i 9 kap. 30 § första stycket 1 b.  

Förvaltningen bedömer att de befintliga avvikelserna från detaljplanens bestämmelser vad det gäller 

avstånd till tomtgräns och byggnadshöjden inte kan förklaras vara en sådan liten avvikelse, förenlig 
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med detaljplanen, som avses i 9 kap. 30 § första stycket 1 b i PBL. Planstridigt utgångsläge 

föreligger därför och nu lovsökta tillbyggnad kan inte beviljas. 

Beskrivning av ärendet  

Ansökan registrerades 2019-12-29 och gäller tillbyggnad av ett enbostadshus med ett uterum. 

Uterummet är på 31 kvm och har redan byggts utan bygglov och startbesked.  

Vidare gäller ansökan fasadändring som innebär att sätta träpanel på hela huvudbyggnaden. Idag 

består fasaden av tegel, träpanel och puts.  

Ansökan var komplett 2020-05-18. Efter granskningsyttrande 2021-10-14 har sökande valt att göra 

ändringar i ansökan som därefter bedömdes vara komplett för bygglovsbeslut 2022-02-23. Tekniska 

handlingar har inte lämnats in.  

Planförutsättningar  

Fastigheten som ska bebyggas ligger inom detaljplan V42 vars syfte är att möjliggöra byggnader för 

bostäder. I detaljplanen regleras bland annat högsta antal våningar till 1 och högsta byggnadshöjd 

till 3,5 meter. Hus ska uppföras fristående.  

I detaljplanen, som är från 1968 regleras inte byggnaders avstånd till fastighetsgräns. Enligt plan- 

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

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

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

utan att det påverkar grannar eller att ett lämpligt bebyggande av området försvåras.  

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

särskilda skäl är placeringen att betrakta som planenlig.  

Avvikelse från detaljplan  

Ansökan avviker från gällande detaljplan då  

- tillbyggnaden har föreslagits placerad 1,2 meter från fastighetsgräns, vilket motsvarar att 13 

kvm av byggnadsarean är placerad för nära tomtgräns. 

Befintliga avvikelser  

- byggnadshöjden för huvudbyggnaden mäts till 4,5 meter vilket är 1 meter högre än vad 

detaljplanen medger  

- huvudbyggnadens avstånd till tomtgräns är 0,8 meter vilket motsvarar att 26 kvm av 

byggnadsarean är placerad för nära tomtgräns.  

De befintliga avvikelserna har inte godtagits tidigare vid en fastighetsbildning enligt 3 kap. 2 § 

första stycket andra meningen fastighetsbildningslagen (1970:988) eller bygglovsprövning enligt 

ÄPBL eller PBL. 
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Övriga förutsättningar  

Åtgärden i delen som gäller uterum är redan utförd utan bygglov eller startbesked. Ansökan om 

tillbyggnad med uterum ser inte ut som utfört uterum. I ansökan har anpassningar gjorts för att 

uppnå krav gällande tillgänglighet och rumshöjd. 

Kommunicering 

Sökande har 2022-03-11 getts möjlighet att yttra sig över tjänsteskrivelsen. Sökande anför bl. a att 

handläggningstiden varit orimligt lång (1,5 år från det att ansökan bedömdes komplett), att åtgärden 

bör bedömas som en mindre avvikelse och att kommunen bör inhämta skriftligt utlåtande från 

berörda grannar. Se bifogat yttrande. 

Beslutsunderlag  

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-04-04  

Situationsplan, 2022-02-23  

Fasadritning, 2022-02-22  

Plan- och sektionsritning, 2022-02-22  

Ansökan, 2019-12-29  

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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§ 242 

 

Dnr BN 2021-002077 

Beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott beviljar bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus och nybyggnad 

av grindstugor samt rivning av del av befintlig byggnad. 

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

att beslutet vann laga kraft. 

Golvhöjden för tillbyggnaden fastställs till +10,00 och +14,40 i entréplan och för grindstugorna      

+ 2,0. 

Kontrollansvarig för åtgärden är xxxxxx. 

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

43 200 kronor.  

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

Avgiften är uträknad efter Taxa för Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 

Kommunfullmäktige 2020-09-08 § 97. 

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.  

Renovering av dammen ska ske under tiden på året då groddjur inte kan befinna sig i denna. 

Perioden då renovering kan ske utan konflikt med groddjur sträcker sig från 1 juni till 30 september. 

Fällning av träd kan kräva tillstånd av länsstyrelsen om dessa hyser hotade arter. Detta gäller även 

om träden inte kräver marklov. 
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Beslutsmotivering 

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

område med detaljplan om åtgärden stämmer med detaljplanen. Trots detta kan, enligt PBL 9 kap. 

31 b §, bygglov ges för en åtgärd som utgör en avvikelse från detaljplanen om avvikelsen är 

förenlig med detaljplanens syfte och avvikelsen är liten. 

Föreslagen åtgärd avviker från detaljplanens bestämmelser beträffande att 45 kvm hårdgörs med 

asfalt på mark längs med den sydöstra fasaden på område som inte får hårdgöras eller användas som 

parkering. Avvikelsen påkallas av ett angeläget behov av att tillgodose tillgängligheten till entréer 

genom angöring för av- och påstigning på den hårdgjorda ytan.  

Förvaltningen bedömer att avvikelsen är liten och förenlig med detaljplanens syfte.  

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

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

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

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

Bygglov ska därför beviljas. 

Rivningslov ska enligt 9 kap 34 § PBL ges för en åtgärd som avser en byggnad eller byggnadsdel 

som inte omfattas av rivningsförbud i detaljplan eller områdesbestämmelser, eller bör bevaras på 

grund av byggnadens eller bebyggelsens historiska, kulturhistoriska, miljömässiga eller 

konstnärliga värde. Den del av byggnaden som ska rivas omfattas inte av rivningsförbud och 

bedöms inte heller ha ett kulturhistoriskt värde som gör att den bör bevaras. Rivningslov 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 rivning av en del av huvudbyggnaden utan rivningförbud eller kulturhistoriskt 

värde. Vidare gäller ansökan en tillbyggnad med flerbostadshus samt en ändring av den 

kvarvarande huvudbyggnaden, som har klass C i bebyggelseinventering för kulturhistoriskt 

värdefulla byggnader, från kontor till flerbostadshus. Även två nya komplementbyggnader uppförs. 

Total byggnadsarea för nyuppförda delar är 1147 kvm och har en bruttoarea om 3893 kvm. 

mailto:info@kungsbacka.se
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Syftet med detaljplanen för området är att möjliggöra byggnader för bostäder. Syftet är också att 

tillgodose de kulturvärden som finns interiört och exteriört på huvudbyggnaden och befintliga 

komplementbyggnader genom skydds- och bevarandebestämmelser samt en väl anpassad 

tillbyggnad. Även parken som omger byggnaderna är försedda med ett flertal skyddsbestämmelser, 

bland annat skydd av värdefulla träd. 

Föreslagen åtgärd avviker från detaljplanens bestämmelser beträffande att 45 kvm hårdgörs med 

asfalt på mark längs med den sydöstra fasaden på område som inte får hårdgöras eller användas som 

parkering. Avvikelsen påkallas av ett angeläget behov av att tillgodose tillgängligheten till entréer 

genom angöring för av- och påstigning på den hårdgjorda ytan.  

Förvaltningen bedömer att avvikelsen är liten och förenlig med detaljplanens syfte.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-04-20 

Sektionsritning, A-D inkommen 2022-04-19 

Planritning källare rivning, inkommen 2022-04-14 

Planritning BV rivning, inkommen 2022-04-14 

Planritning entréplan rivning, inkommen 2022-04-14 

Planritning vindsplan rivning, inkommen 2022-04-14 

Ansökan rivning, inkommen 2022-04-14 

Situationsplan rivning, inkommen 2022-04-14 

Fasadritning NV rivning, inkommen 2022-04-14 

Fasadritning NV rivning, inkommen 2022-04-14 

Fasadritning SO rivning, inkommen 2022-04-14 

Fasadritning SV rivning, inkommen 2022-04-14 

Markplaneringsritning norra delen inkommen 2022-03-22 

Markplaneringsritning södra delen inkommen 2022-03-22 

Sektionsritning, A-D vägar inkommen 2022-03-22 

Fasadritning, alla fasader, inkommen 2022-03-22 

Fasadritning, nordväst, inkommen 2022-03-22 

Fasadritning, sydost, inkommen 2022-03-22 

Fasadritning, sydväst/nordost, inkommen 2022-03-22 

Planritning, vån 1-3, inkommen 2022-03-22 

Planritning, vån 4-5, inkommen 2022-03-22 

Planritning, vån 1 del 1, inkommen 2022-03-22 
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Planritning, vån 2 del 1, inkommen 2022-03-22 

Planritning, vån 3 del 1, inkommen 2022-03-22 

Planritning, vån 4 del 1, inkommen 2022-03-22 

Planritning, vån 5 del 1, inkommen 2022-03-22 

Utlåtande tillgänglighet, inkommen 2022-03-02 

Sektionsritning, 1-2, inkommen 2022-03-01 

Planritning, vån 2 del 2, inkommen 2022-03-01 

Planritning, vån 3 del 2, inkommen 2022-03-01 

Planritning, vån 4 del 2, inkommen 2022-03-01 

Planritning, vån 5 del 2, inkommen 2022-03-01 

Fasad-, plan-, och sektionsritning grindstugor, inkommen 2022-03-01 

Nybyggnadskarta, inkommen 2022-03-01 

Antikvariskt utlåtande, inkommen 2022-03-01 

Antikvarisk kontrollplan, inkommen 2022-03-01 

Ansökan, 2021-06-29 

Beskrivning av ärendet 

Ansökan registrerades 2021-06-29 och bedömdes komplett 2021-09-30. Efter granskningsutlåtande 

2021-12-21 valde sökande att ändra sitt förslag som därefter bedömdes komplett 2022-04-19. 

Ansökan gäller rivning av en del av huvudbyggnaden utan rivningförbud eller kulturhistoriskt 

värde. Vidare gäller ansökan en tillbyggnad med flerbostadshus samt en ändring av den 

kvarvarande huvudbyggnaden, som har klass C i bebyggelseinventering för kulturhistoriskt 

värdefulla byggnader, från kontor till flerbostadshus. Även två nya komplementbyggnader uppförs. 

Total byggnadsarea för nyuppförda delar är 1147 kvm och har en bruttoarea om 3893 kvm. I 

ansökan ingår också planering av marken runt byggnaderna. Den nya marknivån finns redovisad på 

fasadritningen och markplaneringsritningarna. 

Planförutsättningar 

Fastigheten som ska bebyggas ligger inom detaljplan SP170, laga kraftvunnen 2019-10-11, vars 

syfte är att möjliggöra byggnader för bostäder. Syftet är också att tillgodose de kulturvärden som 

finns interiört och exteriört på huvudbyggnaden och befintliga komplementbyggnader genom 

skydds- och bevarandebestämmelser samt en väl anpassad tillbyggnad.  

I detaljplanen regleras bland annat byggrätten genom prickad och korsprickad mark, höjden på 

byggnader genom nockhöjd, totalhöjd eller byggnadshöjd, anpassnings- och 

utformningsbestämmelser, takvinkel, marklov för fällning av träd med stamdiameter över 30 cm på 
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en höjd av 1 meter över mark och bygglov för ljusanordningar. Vidare skyddas befintliga värdefulla 

byggnader och andra kulturvärden av skydds- och bevarandebestämmelser. 

Avvikelse från detaljplan  

Ansökan avviker från gällande detaljplan då  

- 45 kvm hårdgörs med asfalt på mark längs med den sydöstra fasaden på område som inte får 

hårdgöras eller användas som parkering. Ytan ska användas till angöring för av- och 

påstigning för att tillgodose tillgängligheten till entréer.  

Övriga förutsättningar 

Fastigheten omfattas bebyggelseinventering för kulturhistoriskt värdefulla byggnader med 

klassningen C. Parken som omger byggnaderna är försedda med ett flertal skyddsbestämmelser, 

bland annat skydd av värdefulla träd.  

Innan startbesked ska en fullständig trädskyddsplan för byggprojektet redovisas för att se till att 

intrång i trädskyddsområden inte sker. Trädskyddsplanen ska innehålla information och 

instruktioner angående skyddsåtgärderna och de tilltänkta förändringarna i närheten av de träd som 

ska skyddas. Trädskyddsplanen kommer remitteras till kommunekologen och behöver lämnas in i 

god tid innan startbesked önskas. 

Remisser 

Förvaltningen för Teknik, kommunantikvarien och kommunekologen har getts möjlighet att yttra 

sig angående förslaget. 

Förvaltningen för Teknik har inget att erinra under förutsättning att riktlinjer för sophantering 

uppfylls. Sökande har bekräftat att dessa riktlinjer kommer att uppfyllas. Se bilaga. 

Kommunekologen har inget att erinra mot förslaget men påpekar att dammen ska renoveras under 

tiden på året då groddjur inte kan befinna sig i denna. Perioden då renovering kan ske utan konflikt 

med groddjur sträcker sig från 1 juni till 30 september. Se bilaga. 

Kommunantikvarien har ingen erinran mot förslaget. Antikvariskt utlåtande - 

konsekvensbeskrivning avseende ombyggnad för bostadslägenheter -riktlinjer för detaljprojektering 

och genomförande samt en Antikvarisk kontrollplan avseende ombyggnad av bostadslägenheter 

båda utförda av Lindholm restaurering daterade 2022-02-28 ligger till grund för yttrandet från 

kommunantikvarien och ska vara underlag för det fortsatta arbetet. Den antikvariska medverkan ska 

följas upp i projektets genomförande. Se bilaga.

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

Beslutsgång 

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

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

Beslutet skickas till 

Sökande, Skatteverket (A-post) 

Post- och Inrikes Tidningar 
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§ 243 

 

Dnr BN 2020-003653 

Beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott avslår ansökan om bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus på 

fastigheten. 

Avgiften för beslutet är 10 800 kronor. Avgiften är reducerad med 10 800 kronor på grund av att 

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

Avgiften är uträknad efter Taxa för Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 

Kommunfullmäktige 2020-09-08 § 97. 

Beslutsmotivering 

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

hänvisning till 2 kap. 2-3 och 5 §§ samt motivering nedan. 

Beslutet kan överklagas 

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

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

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

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

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

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

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

stöd för överklagan ska dessa bifogas.  

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

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-04-14 

Ansökan, 2021-01-28 

Yttrande från Miljö- och Hälsoskydd 2022-02-03, MH-2021-4790-4 

Yttrande från Kungsbacka brukshundsklubb 2021-12-21 

Yttrande från fastighetsägare till Höglanda 1:9 inkom 2022-03-10 

Beskrivning av ärendet 

Ansökan som kom in 2021-01-28 innebär bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus inom 

fastigheten Höglanda 1:9. Fastigheten har en areal av 2, 25 ha i två delområden och är idag 

obebyggd. Fastigheten är belägen utanför detaljplanerat område.  

mailto:info@kungsbacka.se
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Ansökan har inte föregåtts av någon lokaliseringsprövning genom bygglov, varför en prövning av 

markens lämplighet att bebyggas görs inom aktuell bygglovsansökan.  

Förvaltningen har hört berörda sakägare. Invändningar har inkommit från Kungsbacka 

Brukshundsklubb som bedriver sin verksamhet intill aktuell fastighet (se bilaga). De framhåller att 

de inte anser att byggnation på platsen är lämplig med hänsyn till klubbens verksamhet som innebär 

störningar för eventuella boende i form av skällande hundar, träning med skott och stark belysning 

av planerna. Vid bebyggelse riskerar klubbens verksamhet att begränsas eller läggas ner vilket 

skulle innebära ett hårt slag för klubbens 500 medlemmar.  

Ägare till Höglanda 1:9 bemöter detta i skrivelse till förvaltningen (se bilaga).  

Lagstiftning 

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

detaljplan, om åtgärder inte förutsätter planläggning och uppfyller kraven i 2 kap. och delar av 8 

kap. PBL. 

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

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

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

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

Enligt 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. 

Bedömning 

Lokaliseringsprövning av bostäder 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

bygglov få omfattande konsekvenser för kommunen. 

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

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

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

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

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 kombi-nation 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 samhälls-service. 

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

tätorter som är utpekade i kommunens översiktsplan. I Kungsbackas utbyggnadsstrategi framgår 

bland annat att ny byggnation till största del ska ligga i anslutning till kollektivtrafik och kommunal 

service.  

Fastigheten Höglanda 1:9 ligger inte inom ett område där kommunen har för avsikt att utveckla 

kommunal service, detta ska istället i första hand ske inom utpekade utvecklingsorter. 

Bostadshuset kommer att ligga långt från samhällsservice såsom skola, förskola, idrott, handel osv. 

En god bebyggd miljö innebär förtätning kring redan befintliga eller planerade kollektivtrafikstråk. 

Det saknas utbyggda gång- och cykelvägar från fastigheterna och det är långt till kollektivtrafik. 

Föreslagna byggnader ligger längst in på en smal grusväg som är ca 1,5 km lång som nyttjas av 

intilliggande brukshundsklubb och hundpensionat.  Avståndet till närmaste busshållplats som ligger 

längs Höglandavägen är ca 3,5 km. Bostadshusets placering talar för ett starkt bilberoende och 

lokaliseringen innebär indirekt att en långsiktigt god hushållning med energi och miljöförhållanden 

försvåras.  

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

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

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

tätortsutveckling. 

Det aktuella området är fritt från bostadsbebyggelse bortsätt från ett bostadshus med hundpensionat 

på Näsbacka 1:1. Beläget cirka 130 meter bort från Höglanda 1:9. I övrigt präglas området av 

barnamossens återvinningscentral och en intilliggande hundklubb, vilka är verksamheter som 

genererar störningar och ej är lämpliga att lokalisera nära bostadsbebyggelse. 



123 (136)

 

Hundklubben bedriver sin verksamhet i nära anslutning till bostadshusets placering. Miljö & 

Hälsoskydd avråder från byggnation på platsen i sitt remissyttrande 2022-02-03, MH-2021-4790-4, 

med hänvisning till risken för störningar och olägenheter för människors hälsa enligt Miljöbalkens 

definition kan uppstå. 

Att bygga bostäder i nära anslutning till verksamheten kan innebära betydande inskränkningar för 

verksamhetsutövaren om olägenheter uppstår. I detta fall rör det sig om en befintlig verksamhet 

som har bygglov 1989-12-2) och bedömts vara lämpligt lokaliserad utifrån områdets 

förutsättningar.  

Ny bostadsbebyggelse ska i första hand lokaliseras i anslutning till befintliga bostadsområden med 

utbyggd infrastruktur och kommunikationer, samt närhet till samhällsservice. Vid en 

intresseavvägning görs därför sammantaget bedömningen att området inte är lämpat att bebygga 

med bostäder.  

Sammantaget bedöms inte ansökan uppfylla lämplighets- och hushållningskraven i 2 kap. 2-3, 5 §§ 

PBL. 

Beslutsgång 

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

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

Beslutet skickas till 

Sökande (delges)  

Kungsbacka brukshundsklubb (A-post) 
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§ 244 

 

Dnr BN 2021-000309 

Beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott avslår ansökan om bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus 

och komplementbyggnad på fastigheten. 

Avgiften för beslutet är 10 800 kronor. Avgiften är reducerad med 10 800 kronor på grund av att 

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

Avgiften är uträknad efter Taxa för Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 

Kommunfullmäktige 2020-09-08 § 97. 

Beslutsmotivering 

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

hänvisning till 2 kap. 2-3 och 5 §§ samt motivering nedan. 

Beslutet kan överklagas 

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

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

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

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

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

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

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

stöd för överklagan ska dessa bifogas.  

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

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-04-13 

Ansökan, 2021-01-28 

Yttrande från Miljö- och Hälsoskydd 2022-02-03, MH-2021-4790-4 

Yttrande från Kungsbacka brukshundsklubb 2021-12-21 

Yttrande från fastighetsägare till Höglanda 1:9 inkom 2022-03-10 

Beskrivning av ärendet 

Ansökan som kom in 2021-01-28 innebär bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus och 

komplementbyggnad inom fastigheten Höglanda 1:9. Fastigheten har en areal av 2, 25 ha i två 

delområden och är idag obebyggd. Fastigheten är belägen utanför detaljplanerat område.  

mailto:info@kungsbacka.se


125 (136)

 

Ansökan har inte föregåtts av någon lokaliseringsprövning genom bygglov, varför en prövning av 

markens lämplighet att bebyggas görs inom aktuell bygglovsansökan.  

Förvaltningen har hört berörda sakägare. Invändningar har inkommit från Kungsbacka 

Brukshundsklubb som bedriver sin verksamhet intill aktuell fastighet (se bilaga). De framhåller att 

de inte anser att byggnation på platsen är lämplig med hänsyn till klubbens verksamhet som innebär 

störningar för eventuella boende i form av skällande hundar, träning med skott och stark belysning 

av planerna. Vid bebyggelse riskerar klubbens verksamhet att begränsas eller läggas ner vilket 

skulle innebära ett hårt slag för klubbens 500 medlemmar.  

Ägare till Höglanda 1:9 bemöter detta i skrivelse till förvaltningen (se bilaga).  

Lagstiftning 

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

detaljplan, om åtgärder inte förutsätter planläggning och uppfyller kraven i 2 kap. och delar av 8 

kap. PBL. 

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

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

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

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

Enligt 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. 

Bedömning 

Lokaliseringsprövning av bostäder 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

bygglov få omfattande konsekvenser för kommunen. 

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

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

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

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

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 kombi-nation 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 samhälls-service. 

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

tätorter som är utpekade i kommunens översiktsplan. I Kungsbackas utbyggnadsstrategi framgår 

bland annat att ny byggnation till största del ska ligga i anslutning till kollektivtrafik och kommunal 

service.  

Fastigheten Höglanda 1:9 ligger inte inom ett område där kommunen har för avsikt att utveckla 

kommunal service, detta ska istället i första hand ske inom utpekade utvecklingsorter. 

Bostadshuset kommer att ligga långt från samhällsservice såsom skola, förskola, idrott, handel osv. 

En god bebyggd miljö innebär förtätning kring redan befintliga eller planerade kollektivtrafikstråk. 

Det saknas utbyggda gång- och cykelvägar från fastigheterna och det är långt till kollektivtrafik. 

Föreslagna byggnader ligger längst in på en smal grusväg som är ca 1,5 km lång som nyttjas av 

intilliggande brukshundsklubb och hundpensionat.  Avståndet till närmaste busshållplats som ligger 

längs Höglandavägen är ca 3,5 km. Bostadshusets placering talar för ett starkt bilberoende och 

lokaliseringen innebär indirekt att en långsiktigt god hushållning med energi och miljöförhållanden 

försvåras.  

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

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

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

tätortsutveckling. 

Det aktuella området är fritt från bostadsbebyggelse bortsätt från ett bostadshus med hundpensionat 

på Näsbacka 1:1. Beläget cirka 130 meter bort från Höglanda 1:9. I övrigt präglas området av 

barnamossens återvinningscentral och en intilliggande hundklubb, vilka är verksamheter som 

genererar störningar och ej är lämpliga att lokalisera nära bostadsbebyggelse. 
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Hundklubben bedriver sin verksamhet i nära anslutning till bostadshusets placering. Miljö & 

Hälsoskydd avråder från byggnation på platsen i sitt remissyttrande 2022-02-03, MH-2021-4790-4, 

med hänvisning till risken för störningar och olägenheter för människors hälsa enligt Miljöbalkens 

definition kan uppstå. 

Att bygga bostäder i nära anslutning till verksamheten kan innebära betydande inskränkningar för 

verksamhetsutövaren om olägenheter uppstår. I detta fall rör det sig om en befintlig verksamhet 

som har bygglov 1989-12-2) och bedömts vara lämpligt lokaliserad utifrån områdets 

förutsättningar.  

Ny bostadsbebyggelse ska i första hand lokaliseras i anslutning till befintliga bostadsområden med 

utbyggd infrastruktur och kommunikationer, samt närhet till samhällsservice. Vid en 

intresseavvägning görs därför sammantaget bedömningen att området inte är lämpat att bebygga 

med bostäder.  

Sammantaget bedöms inte ansökan uppfylla lämplighets- och hushållningskraven i 2 kap. 2-3, 5 §§ 

PBL. 

Beslutsgång 

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

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

Beslutet skickas till 

Sökande (delges)  

Kungsbacka brukshundsklubb (A-post) 
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§ 245 

 

Dnr BN 2021-000619 

Beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott avslår ansökan avseende ändrad användning från 

komplementbyggnad till tvåbostadshus, samt tillbyggnad.   

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. 

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. 2-3 §, samt motivering nedan.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-04-08 

Ansökan, 2021-02-22 

Meddelande från sökande 2022-02-10 

Yttrande från Teknik 2022-04-04 

Beskrivning av ärendet 

Ansökan inkom 2021-02-22 och innebär tillbyggnad av enbostadshus samt ändrad användning av 

komplementbyggnad till tvåbostadshus inom fastigheten SKÅRBY 6:16. Fastigheten har en areal 

av 1200 kvadratmeter och är belägen utanför detaljplanerat område. 

Förvaltningen har hört berörda grannar. Svar har inkommit från ägare till Skårby 6:7, som meddelar 

att de inte har något emot själva byggnationen, men förtydligar fastighetsgräns och vägservitut (se 

bifogat dokument).    

Bedömning 

Lokaliseringsprövning av bostäder 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

bygglov få omfattande konsekvenser för kommunen. 

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

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

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

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

Översiktsplan och tätortsutveckling 

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 kombi-nation 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 samhälls-service. 

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

som är utpekade i kommunens översiktsplan. Utvecklingsområden är områden där möjligheterna att 

bygga bostäder och verksamheter behöver utredas ytterligare. Planerade områden ägs inte alltid av 

kommunen, och kommunen exploaterar inte mot markägarens vilja. Det är därför osäkert om och i 

så fall marken kan exploateras i större utsträckning. Utvecklingsområden kan fungera som reserv 

för att klara takten för utbyggnad, de kan också behövas om kommunen vill bygga ut snabbare.   

Även om Skårby 6:16 inte är placerad inom område där bostäder planeras eller utreds i dagsläget 

gör förvaltningen bedömningen att det i framtiden i samband med eventuell detaljplaneläggning kan 

komma att ingå i området Borgås-Björkris som nämns i FÖP, Fördjupad plan för Kungsbacka tätort 

s. 7. Området skulle också kunna bli aktuellt som ett tätortsnära rekreationsområde vilket är en 

viktig faktor vid planeringen av nya bostadsområden. Även frågor om lämplig struktur på 

bebyggelse och kommunikationsleder bör prövas genom en detaljplan. Lokaliseringen är enligt 

ÖP06 belägen strax innanför gränsen till utvecklingsområde Kungsbacka stad. Inom 

utvecklingsområdena upprättas i regel nya detaljplaner för mer omfattande bebyggelse. Det är inte 

aktuellt att planlägga för enstaka ny bebyggelse bland annan beroende på topografi, vatten- och 

avlopp, vägfrågor mm.  

Detaljplanekrav, sammanhållen bebyggelse samt stor efterfrågan på bebyggande   

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. Om bedömningen görs att en åtgärd fodrar planläggning ska bygglov utanför 

detaljplan ej beviljas.  
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Sammanhållen bebyggelse är enligt 1 kap. 4 § PBL bebyggelse på tomter som gränsar till varandra 

eller skiljs åt endast av en väg, gata eller parkmark. Aktuell fastighet ingår i en sammanhållen 

bebyggelse, nära tätort där det med stöd av översiktsplanen råder ett högt bebyggelsetryck. Detta 

visar att området består av sammanhållen bebyggelse med flera lovpliktiga byggnader och att det 

råder stor efterfrågan på mark för byggande. 

Bedömning 

Förvaltningen menar att föreslagna åtgärden avseende ytterligare bostäder på fastigheten avviker 

från områdets struktur, som i huvudsak består av bostadsfastigheter med ett enbostadshus och 

tillhörande komplementbyggnad. Fastigheten Skårby 6:16 är 1200 kvadratmeter stor och är redan 

bebyggd med ett enbostadshus. Förslaget i ansökan innebär två ytterligare bostäder samt en 

tillbyggnad av komplementbyggnaden vilket avviker från områdets övriga struktur och innebär en 

förtätning som bedöms vara olämplig för förhållande till områdets karaktär.  

Efterfrågan på mark att bebygga i området är hög, då fastigheten ligger i randzonen till 

Kungsbacka stad. I de områden det föreligger hög efterfrågan på mark att bebygga innebär 

beviljade nyetableringar som frångår den befintliga strukturen i området att fler fastighetsägare 

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

fallet. Detta ställer höga krav på kommunen att kunna kontrollera eventuella utbyggnader för att 

växa hållbart och att skapa en tillfredsställande samhällsservice. Enstaka lokaliseringar av bostäder 

genom bygglov behöver då sättas i ett större perspektiv eftersom risken är stor att en beviljad 

åtgärd kommer att upprepas inom fler fastigheter i området. Även om en enskild prövning om att 

få uppföra ett enbostadshus kan tyckas ha en liten inverkan lokalt, kan många enskilda 

lokaliseringar få omfattande konsekvenser. Ett beviljande av ansökan kan komma att skapa en 

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

närliggande områden i kommunen. 

Med hänsyn till fastighetens storlek och att den redan är bebyggd med ett bostadshus bedömer 

förvaltningen att det finns en överhängande risk att åtgärden får prejudicerande effekter i området, 

som öppnar upp för ytterligare bostäder och eventuella delningar av fastigheter med liknande 

arealmässiga förutsättningar. Utifrån områdets bebyggelsestruktur och fastighetsindelning skulle 

detta innebära en betydligt högre exploateringsgrad i området än vad som är tänkt. 

Mot bakgrund av risken för prejudicerande verkan och med beaktande av att lokaliseringen 

ligger inom område som enligt översiktsplanen ska vara restriktiv mot ny enstaka bebyggelse 

utanför detaljplan bedömer förvaltningen att ansökan ska avstyrkas.  

Med beaktning av antalet bygglovspliktiga byggnader i området, det höga bebyggelsetrycket och 

konsekvenserna de prejudicerande effekterna av ett positivt bygglov i detta fall kan få, görs 

bedömningen att en eventuell förtätning av området behöver föregås av en mer omfattande 

utredning vilken görs genom detaljplaneläggning, med hänsyn till 4 kap. 2 § PBL. 

Vidare bedöms den tillkommande byggnadsdelen innebära att den befintliga byggnaden får en 

storlek och karaktär av bostadshus, vilket inte är lämpligt utifrån områdets karaktär och 

bebyggelsestruktur med tanke på hur byggnaden är placerad.   
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Förvaltningen gör sammantaget bedömningen att ett ytterligare bostäder på fastigheten är olämpligt 

med hänsyn till områdets struktur, de allmänna intressen som kommer till yttryck i kommunens 

översiktsplan, samt att en eventuell utbyggnad av området genom en samlad strategi, möjligen 

genom detaljplan, är befogad för att undvika oönskade prejudicerande effekter och en ogenomtänkt 

bebyggelseutveckling.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Heinrich Kaufmann (C) yrkar bifall till ansökan. 

Per Sternberg (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Lars Eriksson (S) yrkar bifall till Per Stenbergs (M) yrkande. 

Beslutsgång 

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

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

arbetsutskottet bifaller förvaltningens förslag. 

Beslutet skickas till 

Sökande (delges)  
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§ 246 

 

Dnr BN 2021-002445 

Förslag till beslut i byggnadsnämnden 

Byggnadsnämnden beviljar strandskyddsdispens för enbostadshus. 

Som tomt för enbostadshus får tas i anspråk hela fastigheten By 1:26. 

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

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

Upplysningar 

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

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

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

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

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

länsstyrelsen kan upphäva byggnadsnämndens beslut. 

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

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

utföra åtgärder i vattenområden. 

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

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

strandskyddsbestämmelserna. Sökanden och/eller fastighetsägaren uppmanas att själv informera 

grannar och andra som kan beröras av åtgärden. 

Beslutsmotivering 

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

förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor för 

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

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

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

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

miljöbalken.  

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

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

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

grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, anläggningar eller 
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anordningar som avses i 1 och 2, eller (4) åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för 

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

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

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

miljöbalken finns bestämmelser om fri passage för allmänheten, tomtplatsavgränsning och 

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

förenas med villkor. 

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

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

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

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

området närmast strandlinjen, 

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

tillgodoses utanför området, 

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

området, 

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

utanför området, eller 

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

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

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

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

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

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

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

Motivering 

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

strandskyddsbestämmelserna enligt MB 7 kap. 18 c §, eftersom fastigheten redan tagits i anspråk på 

ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. Hela fastigheten bedöms vara 

ianspråktagen och allmänhetens tillträde till fastigheten bedöms sedan länge ha försvunnit. Tomten 

har en tydlig avgränsning mot omkringliggande mark. 

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

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

försämras. 

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 



134 (136)

 

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 registrerades 2021-08-23.  

Ansökan gäller strandskyddsdispens för uppförande av nytt enbostadshus. Fastighetsägaren avser 

att stycka av fastigheten i det fall positivt förhandsbesked för enbostadshus beviljas, diarienummer 

2021-002263. 

Den föreslagna byggnationen hamnar delvis inom strandskyddat område. Infart för den förslagna 

avstyckningen sker via befintlig väg. 

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

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

strandskyddsbestämmelserna enligt MB 7 kap. 18 c §, eftersom fastigheten redan tagits i anspråk på 

ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. Hela fastigheten bedöms vara 

ianspråktagen och allmänhetens tillträde till fastigheten bedöms sedan länge ha försvunnit. Tomten 

har en tydlig avgränsning mot omkringliggande mark. Därmed fastställs som tomtplats för 

enbostadshus hela fastigheten By 1:26. 

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

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

försämras.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-03-18 

Fotografier, 2021-09-05 

Situationsplan, 2021-09-05 

Planritning, 2021-09-05 

Ansökan, 2021-08-23 

Beskrivning av ärendet 

Ansökan registrerades 2021-08-23.  

Ansökan gäller strandskyddsdispens för helt ny byggnad. Fastighetsägaren avser att stycka av 

fastigheten i det fall positivt förhandsbesked för enbostadshus beviljas, diarienummer 2021-002263. 

Den föreslagna byggnationen hamnar delvis inom strandskyddat område. Infart för den förslagna 

avstyckningen sker via befintlig väg. 

mailto:info@kungsbacka.se
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Den föreslagna placeringen är belägen inom 300 meter från havet inom strandskyddat område. 

Beslutsgång 

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

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

Beslutet skickas till 

Sökanden, länsstyrelsen (delgivningskvitto) 

Avdelningen för Miljö & Hälsoskydd (internpost) 

Kommunstyrelsen (internpost) 
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Ärende mellan §§ nr 247-258 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). 

 


