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§ 259 

Förändring av ärendelista 
Beslut  
Byggnadsnämndens arbetsutskott godkänner ärendelistan utan förändringar. 

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

Beslutsgång 
Ordförande Thure Sandén (M) prövar om byggnadsnämndens arbetsutskott kan godkänna 
ärendelistan utan förändringar och finner att arbetsutskottet bifaller det. 
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§ 260 

Information från förvaltningen 
Beslut  
Byggnadsnämndens arbetsutskott noterar informationen till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet  
Förvaltningen informerar arbetsutskottet om följande: 

a) ÄSKATORP 4:26 - Information om beviljat bygglov, enligt delegeringsförteckning: 
Bygglov för nybyggnad av verksamhet, Dnr BN 2022-000218 
Thinh Bui-Ljungqvist, bygglovshandläggare  

b) Detaljplan för bostäder inom Norra Kyvik- och Ekekullsområdet – Information om 
synpunkter som inkommit under samråd av detaljplaneförslag 
Stina Wikström, planarkitekt  

Beslutsgång  
Ordförande Thure Sandén (M) prövar om byggnadsnämndens arbetsutskott kan notera 
informationen till protokollet och finner att arbetsutskottet bifaller det. 
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§ 261 

Digital plan 2022 - 2024 Bygg- och miljöförvaltningen 
Dnr BN 2022-001815 

Beslut Förslag till beslut i byggnadsnämnden  
Byggnadsnämnden antar Digital plan för 2022-2024, daterad 2022-05-13. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden antar Digital plan vilket innehåller riktlinjer för det digitala utvecklingsarbetet för 
förvaltningen. Den digitala planen pekar på viktiga önskade effekter såsom att det ska vara enkelt 
att nyttja våra tjänster. Kunder ska känna sig trygga och att de ska leda till ökad effektivitet. 

De digitala projekt som genomförs återfinns i verksamhetsplanerna. 

En viktig del i nämndens arbete är att årligen följa upp de utvecklingsprojekt som genomförts och 
mäta de effekter som nåtts  

Beslutsunderlag  
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-05-13  

Digital plan 2022-2024 

Beslutsgång 
Beslutsgång Ordförande Thure Sandén (M) prövar om byggnadsnämndens arbetsutskott kan notera 
informationen till protokollet och finner att arbetsutskottet bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Bygg- och miljöförvaltningen 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd 
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§ 262 

Kommunrevisionens grundläggande granskning av 
byggnadsnämnden 2021 
Dnr BN 2021-001734 

Beslut - Förslag till beslut i byggnadsnämnden 
Byggnadsnämnden noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunrevisionens grundläggande granskning av byggnadsnämnden 2021 visar  

• att byggnadsnämndens verksamhet styrts utifrån de mål och riktlinjer som 
kommunfullmäktige beslutat,  

• att uppföljning och rapportering gjorts enligt kraven i kommunens styrmodell, och 

• att byggnadsnämnden följt kommunens anvisningar för intern kontroll. 

Kommunrevisionens totala bedömning är att granskningen inte har visat på några avvikelser.  

Kommunrevisionen har i sin granskning identifierat förbättringsområden på övergripande 
kommunnivå. Kommunrevisionen rekommenderar kommunstyrelsen att förtydliga vad som ingår i 
kommunstyrelsens uppsiktsplikt,  genom  att exempelvis sammanställa hur styrelsens uppsikt över 
nämnder och bolag utövas. Kommunstyrelsen rekommenderas också att tydliggöra hur styrelsens 
och nämndernas uppföljning av de kommunövergripande målen och nämndmålen ska ske. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-05-19 

Revisionsrapport, Kungsbacka kommun grundläggande granskning 2021, mars 2022 

Följebrev från kommunrevisionen och Ernst & Young, mars 2022 

Beslutsgång 
Beslutsgång Ordförande Thure Sandén (M) prövar om byggnadsnämndens arbetsutskott kan notera 
informationen till protokollet och finner att arbetsutskottet bifaller det. 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 
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§ 263 

Uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för 
bostäder inom Kläppa 1:12 m.fl. i Åsa 
Dnr BN 2022-00004 

Beslut 
Byggnadsnämndens arbetsutskott ger samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta förslag till 
detaljplan för bostäder inom Kläppa 1:12, 1:13 och del av 1:105 i Åsa.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen lämnade den 24 april 2018 besked att kommunen avser att pröva den begärda 
åtgärden genom en detaljplan inom Kläppa 1:12, 1:13 och del av 1:105 i Åsa. Vid samma tillfälle 
godkändes planprogram för bostäder inom Stockalid 1:4, Kläppa 1:12, 1:13, 1:105 mfl. 

Kommunstyrelsen har tagit beslut om en projektbeställning den 26 april 2022, med ändringen att 
kvalitet tas bort som prioritering och att tid, kvalitet och kostnad får samma prioritering. Denna kan 
komma att uppdateras under projektets gång. 

Uppdraget innebär att möjliggöra för bostäder i enlighet med framtaget planprogram. Planområdet 
ligger nordväst om Åsa station och omfattar cirka 14 hektar. Området består av kuperad terräng i 
varierad grad. Detaljplanen kan komma pröva en högre exploatering än vad planprogrammet 
föreslår om det visar sig vara lämpligt utifrån platsens förutsättningar. Lämpligheten bör prövas 
främst med hänsyn till platsens topografi och stationsnära läge.  

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-05-13 Protokollsutradag, 2022-04-26 KS §91 
Projektbeställning för detaljplan för bostäder inom Kläppa 1:12, 1:13 och del av 1:105, 2022-03-08, 
reviderad 2022-05-02 

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

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadskontoret – planavdelningen 
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§ 264 

Antagande av detaljplan för skolverksamhet och 
bostäder inom Kyvik 5:333 med flera i  Kullavik 
Dnr BN 2021-00003 

Beslut - Förslag till beslut i byggnadsnämnden 
Byggnadsnämnden godkänner granskningsutlåtandet. 

Byggnadsnämnden antar detaljplan för skolverksamhet och bostäder inom Kyvik 5:333 med flera i 
Kullavik, upprättad 2022-05-13. 

Sammanfattning av ärendet 
Byggnadsnämnden gav den 21 maj 2021 samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta 
detaljplan för skolverksamhet och bostäder inom Kyvik 5:333 med flera i Kullavik. 

Planförslaget har varit utställt för granskning under tiden 8 februari – 1 mars 2022. Under 
granskningstiden inkom 14 skrivelser. Inkomna synpunkter berör i huvudsak förtydliganden av 
några specifika planbestämmelser samt påverkan för befintliga träd i planområdets västra del. Se 
vidare i granskningsutlåtandet. 

Planområdet ligger i Kullavik cirka 500 meter öster om Kullaviks centrum. Detaljplanens syfte är 
att göra möjligt för befintlig skolverksamhet att kunna fortsätta bedrivas. Detaljplanen syftar även 
till att låta befintlig markanvändning; kvartersmark för bostäder vara kvar. Intentionen är att skapa 
en detaljplan som är flexibel och fortsatt kan användas även om behovet att skolverksamheten i en 
framtid skulle försvinna. Vidare är syftet att säkerställa ett bevarande av kulturhistoriska värden på 
en äldre byggnad inom planområdet. 

Gällande detaljplan S84 från 1974 anger bostadsändamål, allmän plats för väg samt park. 
Genomförandetiden har gått ut. 

Kontoret har för aktuell detaljplan gjort en undersökning av miljöpåverkan enligt Plan- och 
bygglagen 4 kap. 34 § och Miljöbalken 6 kap. 11 §. Vid undersökningen konstaterades att ett 
genomförande av planen inte innebär betydande miljöpåverkan, varför en miljöbedömning med 
särskild miljökonsekvensbeskrivning inte har gjorts. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-05-13  

Planförslag med plankarta (inklusive grundkarta upprättad) daterad 2022-05-13, planbeskrivning 
upprättad 2022-05-13  

Granskningsutlåtande 2022-05-13 Länsstyrelsens granskningsyttrande 2022-02-28  

Samrådsredogörelse 2021-12-30  

Länsstyrelsens samrådsyttrande 2021-10-13  
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Beslutsgång 
Ordförande Thure Sandén (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
samhällsbyggnadskontorets förslag. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att arbetsutskottet 
bifaller det. 

Beslutet skickas till  
Serviceförvaltningen  

Förvaltningen för förskola och grundskola  

Samhällsbyggnadskontoret - Planavdelningen 
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§ 265 

Antagande av detaljplan för verksamheter inom del 
av Bolsheden 1:2, i Kullavik 
Dnr BN 2015-00082 

Beslut - Förslag till beslut i byggnadsnämnden 
Byggnadsnämnden godkänner granskningsutlåtandet.  

Byggnadsnämnden antar detaljplan för verksamheter inom del av Bolsheden 1:2 i Kullavik, 
upprättad 2022-04-21.  

Sammanfattning av ärendet 
Byggnadsnämnden gav den 23 februari 2016 § 42 samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta 
detaljplan för verksamheter inom del av Bolsheden 1:2.  

Byggnadsnämnden beslutade den 15 september 2016 att godkänna samrådshandlingarna samt 
uppdra åt samhällsbyggnadskontoret att genomföra samråd för detaljplaneförslaget. 

Verksamhetschef plan beslutade den 4 december 2020 på delegation från byggnadsnämnden att 
godkänna granskningshandlingarna och genomföra granskning för detaljplaneförslaget.  
Byggnadsnämnden beslutade den 24 februari 2021 att anta detaljplanen. 

Detaljplanen överklagades och Mark- och miljödomstolen dömde till klagandens fördel, vilket 
innebär att byggnadsnämndens beslut att anta detaljplanen upphävdes.  

Planhandlingarna har kompletterats med en lokaliseringsutredning som motiverar ianspråktagande 
av jordbruksmark. Planhandlingarna har därefter reviderats.  
Planförslaget har varit utställt för ny granskning under tiden 26 april – 10 maj 2022. Under 
granskningstiden inkom 10 skrivelser. Inkomna synpunkter berör i huvudsak hantering av 
dagvatten. Se vidare i granskningsutlåtandet. Kommunen gör bedömningen att inkomna synpunkter 
inte föranleder några ändringar i planhandlingarna.  
Fastighetsägaren till Bångsbo 4:1 har lämnat synpunkter som inte tillgodosetts. 

Planområdet ligger rakt söder om ett befintligt verksamhetsområde, Bolshedens 
verksamhetsområde, och väster om väg 158, och består idag av skogs- och ängsmark på cirka 1,5 
hektar. Marken ägs av kommunen. 
Planförslaget möjliggör uppförandet av verksamheter till en sammanlagd byggnadsarea av 
maximalt 7000 kvadratmeter.  
Kontoret har gjort en undersökning om miljöpåverkan för aktuell detaljplan enligt Plan- och 
bygglagen 4 kap. 34 § och Miljöbalken 6 kap. 11 §. Vid undersökningen konstaterades att ett 
genomförande av planen inte innebär betydande miljöpåverkan, varför en miljöbedömning med 
särskild miljökonsekvensbeskrivning inte har gjorts. 
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Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-05-10 

Planförslag med plankarta (inklusive grundkarta upprättad 2022-04-22), planbeskrivning upprättad 
2022-04-21. 

Samrådsredogörelse upprättad 2020-12-04, + länsstyrelsens samrådsyttrande 

Granskningsutlåtande 1 upprättat 2021-01-29 + länsstyrelsens granskningsyttrande 

Granskningsutlåtande 2 upprättat 2022-05-12 + länsstyrelsens granskningsyttrande 

Vänersborg Tingsrätt Dom P 1517-21, 2022-01-18 

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

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadskontoret - Planavdelningen 
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§ 266 

Samråd av detaljplan för Hedeleden och Klippebergen 
i Kungsbacka 
Dnr BN 2020-00008 

Beslut - Förslag till beslut i byggnadsnämnden 
Byggnadsnämnden godkänner samrådshandlingen, daterad 2021-07-30, reviderad 2022-05-13. 
Med beaktande av den undersökning som vidtagits i ärendet godkänner byggnadsnämnden 
samhällsbyggnadskontorets bedömning om att nu föreslagen detaljplan inte medför någon 
miljöpåverkan som kan anses vara betydande.  
Byggnadsnämnden uppdrar åt samhällsbyggnadskontoret att genomföra samråd för detaljplan för 
Hedeleden och Klippebergen i Kungsbacka. 

Sammanfattning av ärendet 
Planprogram för Nordöstra Kungsbacka stad där Hedeleden och Klippebergen ingår godkändes av 
kommunstyrelsen 2019-09-24 §233. 

Kommunstyrelsen godkände 2020-04-21 §83 projektbeställningen för detaljplanen. 

Byggnadsnämnden beslutade 2020-04-23 §101 att uppdra åt Samhällsbyggnadskontoret att upprätta 
detaljplan för Hedeleden och Klippebergen. 

Byggnadsnämnden lämnade återremiss 2021-09-20 §256, handlingarna är nu reviderade efter 
denna. 
Planområdet ligger i nordöstra Kungsbacka mellan Tölö ängar och Hedestation och sträcker sig 
genom Voxlöv. 
Planförslaget innebär att infrastrukturanläggningen Hedeleden möjliggörs med tillhörande gång- 
och cykelvägar samt att skogsområdet Klippebergen planläggs som natur och säkerställs som 
bostadsnära rekreationsområde. 
Området är inte planlagt i nuläget. 
Kontoret har för aktuell detaljplan gjort en undersökning av miljöpåverkan enligt Plan- och 
bygglagen 4 kap. 34 § och Miljöbalken 6 kap. 11 §. Vid undersökningen konstaterades att ett 
genomförande av planen inte innebär betydande miljöpåverkan, varför en miljöbedömning med 
särskild miljökonsekvensbeskrivning inte har gjorts. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-05-13. 
Planförslag med plankarta, illustration, planbeskrivning upprättad juli 2021, reviderad maj 2022. 
Undersökning av betydande miljöpåverkan, 2021-06-10. 

Projektbeställning, 2020-04-21. 
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Planprogram, upprättat 2018, reviderat aug 2019. 

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

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadskontoret - Planavdelningen 
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§ 267 

ALGUSERED 1:100 - Förhandsbesked för nybyggnad 
av ett enbostadshus 
Dnr BN 2021-003339 

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. Fastigheten har en areal av 
0,21 ha och är idag bebyggd med enbostadshus och komplementbyggnader. Den sammantagna 
bedömningen är att föreslagen placering 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. 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan som kom in 2021-11-02 innebär nylokalisering av ett enbostadshus inom fastigheten 
ALGUSERED 1:100. Fastigheten har en areal av 0,21 ha och är idag bebyggd med enbostadshus 
och komplementbyggnader. Fastigheten är belägen utanför detaljplanerat område. 

mailto:info@kungsbacka.se
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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 2022-02-28. 
Sökanden har den 2022-03-05 bemött bedömningen med ett yttrande samt angett att de vill få 
ansökan prövad. Sökande anför bland annat följande. 

Ansökan bör prövas gentemot de strategier som beslutats i gällande översiktsplan, Vårt framtida 
Kungsbacka. 

Ansökan bör prövas på ett sådant sätt att mark används för det ändamål som är mest lämplig med 
hänsyn till markens beskaffenhet och läge, företräde ska ges åt sådan användning som från allmän 
synpunkt medför en god hushållning. Detta enligt PBL:s intentioner. 

Ansökan ger möjlighet att tillskapa en lucktomt för byggnation på mark som redan är ianspråktagen 
för bostäder. 

En nybyggd gångcykelväg i anslutning till fastigheten bidrar till att platsen är centrumnära, då Särö 
centrum endast är minuter bort på cykel. 

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. 
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 Algusered 1:100 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. 
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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 
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 då tomtmarken är tidigare ianspråktagen    
- 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. 

Lokaliseringen ingår i en sammanhållen bebyggelse. 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 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 
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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. 

Utredningsområde öster om väg 158 

I översiktsplanen ÖP06 utpekades aktuellt område som ett utredningsområde med syftet att utreda 
utbyggnadspotentialen för området öster om Säröleden. Enligt gällande översiktsplan Vårt framtida 
Kungsbacka är området utpekat som ett utredningsområde för utvidgad utvecklingsort. Kommunen 
arbetar för åtgärder som möjliggör snabba personresor i stråket Säröleden. När personresorna 
fungerar och nya resecentrum anlagts i Kullavik och Särö, kan orterna öster om Säröleden 
utvecklas. Fokus kommer att ligga på att nyttja närheten till resecentrum och bygga en blandning av 
bostäder, arbetsplatser och service. Marken nära ett resecentrum har stor potential att utvecklas med 
både bostäder och verksamheter av framför allt centrumkaraktär. Syftet är att spara marken för 
framtida planläggning och därför tillåts ingen ny bebyggelse. 

Sökanden har angett att ansökan bör prövas gentemot de strategier som beslutats i gällande 
översiktsplan, Vårt framtida Kungsbacka. Förvaltningen bedömer att utfallet blir detsamma oavsett 
vilken översiktsplan som ansökan prövas.  

Sammanfattning 
Den sammantagna bedömningen av ärendet 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, 2022-03-07 

Ansökan, 2021-11-02 

Situationsplan, 2021-11-04 

VA-intyg, 2021-11-02 

Skrivelse, 2022-03-05 

Bilagor 
Skrivelse, 2022-03-12 

Ärendets behandling på sammanträdet  
Ärendet behandlades på arbetsutskottets sammanträde den 6 maj 2022. På grund av skrivfel i beslut 
§ 223, tas ärendet ånyo upp vid dagens sammanträde. Aktuellt beslut är likalydande med beslut den 
6 maj 2022 i förevarande ärende. Detta beslut ersätter sålunda beslut fattat i byggnadsnämndens 
arbetsutskott den 6 maj 2022, § 223. 

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. 



Kungsbacka kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21 (144) 
Byggnadsnämndens arbetsutskott Datum 
 2022-05-25 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

   

  

Beslutet skickas till 
Sökande (delges) 
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§ 268 

LERBERG 6:43 - Förhandsbesked för nybyggnad av 
ett enbostadshus 
Dnr BN 2022-000821 

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

Avgiften för beslutet är 9 600 kronor. Avgiften är reducerad med 3 840 kronor på grund av att 
beslutet har tagit mer än 10 veckor. 

Kostnaden blir därför 5 760 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. 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan som kom in 2022-03-20 innebär nylokalisering av ett enbostadshus inom fastigheten 
LERBERG 6:43 (Gottfridssons Väg 30). Fastigheten har en areal av 1 895 kvm och är idag 
bebyggd med enbostadshus och komplementbyggnad. Fastigheten är belägen utanför detaljplanerat 
område. Ansökan bedöms vara komplett 2022-03-04. 

Upplysning 
Servitut för elledning och vattenledning över föreslagen lokalisering. 

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 Lerberg 6:43 ligger utanför detaljplanerat område. Fastigheten omfattas av 
översiktsplanen för Kungsbacka kommun, Vårt framtida Kungsbacka, aktualitetsförklarad 2022-01-
26 och är belägen inom Annebergs 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, Vårt framtida Kungsbacka, framgår att det generellt råder ett hårt 
bebyggelsetryck i området, både då området är inom randzon till 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. Inom dessa områden har 
kommunen en restriktiv hållning till att bygga enstaka hus på nya platser utanför detaljplanerat 
område.  

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

Detaljplanekrav  

Åtgärden innebär att den sammanhållna bebyggelsen kommer att utökas och det råder ett högt 
bebyggelsetryck i området. Åtgärden uppfyller inte heller något av undantagen från den restriktiva 
hållningen till ny enstaka bebyggelse som anges i översiktsplanen. Det är inte lämpligt att pröva 
åtgärden genom förhandsbesked eftersom det finns ett behov av en samlad bedömning och 
samordning och att detaljplanekravet aktualiseras. 

Lucktomt  

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

I de ovan nämnda avgörandena från Mark- och miljööverdomstolen framgår att vid bedömningen 
av om prövningen ska ske direkt i ett förhandsbesked så ska risken för prejudicerande effekter 
beaktas.  
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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. 

Vidare är bebyggelsen längs med Martins Haralds Backe i regel placerad i en rad sett från vägen i 
öster. Föreslagen placering medför en påbörjan av bebyggelse i en andra rad bakom befintlig 
bebyggelse, en sådan placering stämmer inte med det befintliga bebyggelsemönstret.  

Sammanfattningsvis anser förvaltningen att det finns skäl för att meddela negativt förhandsbesked 
med stöd av detaljplanekravet samt att markområdet inte utgör någon lucktomt. 

Kommunicering 
Förvaltningen har den 22 april 2022 sänt ut en preliminär tjänsteskrivelse om avstyrkan till sökande. 

Sökande bemöter i sin svarsskrivelse, inkommen 2 maj 2022, den bedömning som förvaltningen har 
gjort och samtidigt framhäver varför lokaliseringen är lämplig, se bilaga. Sökande hänvisar bland 
annat till att markområdet utgör en lucktomt samt att bebyggelsens placering blir i första raden sett 
från Martin Haralds backe, i enlighet med övriga hus utmed gatan. 

Förvaltningens bemötande 

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

Inkommen svarsskrivelse föranleder inget annat ställningstagande i ärendet och förvaltningen 
vidhåller sin avstyrkan om att byggnation på platsen inte bedöms uppfylla de krav som följer av 
plan- och bygglagen och att förutsättningarna samt byggelsemönstret på platsen förändras på ett 
olämpligt sätt där relativt små enskilda förändringar kan få stora konsekvenser för områdets 
utveckling. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-05-12 

Ansökan, 2022-03-20 

Situationsplan, 2022-03-22 

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

Beslutet skickas till 
Sökande (delges) 
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§ 269 

TORRED 1:64 - Förhandsbesked för nybyggnad av ett 
enbostadshus 
Dnr BN 2022-000673 

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

Avgiften för beslutet är 9 600 kronor. Avgiften är reducerad med 3 840 kronor på grund av att 
beslutet har tagit mer än 10 veckor. Kostnaden blir därför 5 760 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. 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan som kom in 2022-03-04 innebär nylokalisering av ett enbostadshus inom fastigheten 
TORRED 1:64 (Mossaledsvägen 21). Fastigheten har en areal av 3 790 kvm i ett delområde och är 
idag bebyggd med enbostadshus och komplementbyggnader. Fastigheten är belägen utanför 
detaljplanerat område. Ansökan bedöms vara komplett 2022-03-04. 

Området ligger inom strandskyddat område och dispens behövs för att genomföra 
byggnadsåtgärder. 
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Bedömning 
Kungsbacka kommun är generellt utsatt för ett hårt bebyggelsetryck 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. Detta förhållande ställer mycket stora 
krav på kommunen att hantera transportfrågor med miljöhänsyn, tillfredsställande samhällsservice 
samt avvägning mellan olika användningsområden. 

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 Torred 1:64 ligger utanför detaljplanerat område. Fastigheten omfattas av 
översiktsplanen för Kungsbacka kommun, Vårt framtida Kungsbacka, aktualitetsförklarad 2022-01-
26 och är belägen utanför Kullavik utvecklingsområde. 

Av kommunens översiktsplan, Vårt framtida Kungsbacka, framgår att det generellt råder ett hårt 
bebyggelsetryck i området, både då området är inom randzon till 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.  

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

Detaljplanekrav 

Åtgärden innebär att den sammanhållna bebyggelsen kommer att utökas och det råder ett högt 
bebyggelsetryck i området. Åtgärden uppfyller inte heller något av undantagen från den restriktiva 
hållningen till ny enstaka bebyggelse som anges i översiktsplanen. Det är inte lämpligt att pröva 
åtgärden genom förhandsbesked eftersom det finns ett behov av en samlad bedömning och 
samordning och att detaljplanekravet aktualiseras. 

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 



Kungsbacka kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 27 (144) 
Byggnadsnämndens arbetsutskott Datum 
 2022-05-25 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

   

  

lucka i bebyggelsestrukturen, utan betraktas istället som en förtätning av området. Vid sådant 
förhållande föreligger inte en lucktomt. 

Strandskydd  

Frågan om förhandsbesked och frågan om strandskyddsdispens avser två olika prövningar enligt 
olika lagstiftningar. Även om förhandsbesked beviljas och det skulle fordras strandskyddsdispens 
kan det hända att en sådan inte ges och att förhandsbeskedet inte kan utnyttjas.  

Så oavsett frågan om strandskydd handlar detta ärende om förhandsbesked för en byggnad, medan 
frågan om eventuell strandskyddsdispens prövas enligt miljöbalken i annan ordning, efter eventuell 
ansökan därom.  

Sammanfattningsvis anser förvaltningen att det finns skäl för att meddela negativt förhandsbesked 
med stöd av detaljplanekravet samt att markområdet inte utgör någon lucktomt. 

Kommunicering 
Förvaltningen har den 1 april 2022 sänt ut en preliminär tjänsteskrivelse om avstyrkan till sökande. 

Sökande har inte inkommit med något yttrande. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-05-12 

Ansökan, 2022-03-04 

Situationsplan 2022-03-04 

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

Beslutet skickas till 
Sökande (delges) 
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§ 270 

LERBERG 5:49 - Förhandsbesked för nybyggnad av 
två enbostadshus 
Dnr BN 2022-000031 

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

Avgiften för beslutet är 19 200 kronor. 

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

Upplysningar 
Enligt 9 kap. 39 § PBL innebär förhandsbeskedet inte att åtgärden får påbörjas. För att påbörja den 
sökta åtgärden krävs således bygglov. 
Slutligt ställningstagande till husets placering och utformning ska ske i samråd med bygg- och 
miljöförvaltningen. 
Det är inte någon förutsättning för förhandsbesked att det finns en nyttjanderätt till marken. 
Frågorna om servitut till väg och avloppsanläggning faller därmed utanför prövningen av 
förhandsbeskedet. 
Beslutet vinner laga kraft fyra veckor efter kungörelsedelgivning, alternativt tre veckor efter 
förenklad delgivning. Åtgärden får påbörjas tidigast fyra (4) veckor efter att detta beslut har 
kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar. 

Beslutsmotivering 
Ansökan avser nylokalisering av två enbostadshus inom skifte 1 på en obebyggd fastighet med en 
areal om ca 21,1 hektar som är indelad i 35 delområden och belägen utanför planlagt område, i 
Annebergs utvecklingsområde. Fastigheten omfattas såväl av kommunens tidigare översiktsplan, 
ÖP06 som nu gällande översiktsplan, ÖP2022.  

Med beaktande av att föreslagna lokaliseringar är belägna inom ett utvecklingsområde och att 
föreslagna åtgärder inte anses utvidga befintlig bebyggelse eller medför prejudicerande effekt 
bedöms placeringarna vara lämpliga med hänsyn till kravet på långsiktig god hushållning av mark 
och kommunens tätortsutvecklig. Arbetsutskottet har härvid tagit hänsyn till fastighetens placering 
och de kraftledningar som kraftigt begränsar möjligheten till byggnation samt att det finns en 
befintlig tillfartsväg som ur trafiksynpunkt bedöms vara tillfredsställande. Föreslagna åtgärder 
bedöms sålunda inte medför någon påtaglig områdespåverkan. Det föreligger enligt arbetsutskottets 
bedömning inte heller någon alternativ användning av fastigheten. Föreslagna åtgärder anses 
därmed vara i linje med kommunens strategiska planering. Ansökan uppfyller sålunda lämplighets- 
och hushållnings-kraven i 2 kap. 2-3 §§ PBL.  
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Arbetsutskottet bedömer även att föreslagna lokaliseringar 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 ett negativt förhandsbesked. Sammantaget bedöms föreslagna 
åtgärder passa väl in i landskapet och närliggande bebyggelse samt i övrigt vara lämpliga utifrån 
den aktuella 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. 

Beskrivning av ärendet 
Fastigheten Lerberg 5:49 gjordes till en fastighet i februari 2018 och bildades genom 
sammanläggning av fastigheterna Lerberg 16:1, 5:3 och Lerberg 5:12 och därefter klyvning av den 
fastighet som bildats genom sammanläggningen i två klyvningslotter (Lerberg 5:48 och Lerberg 
5:49). Lerberg 5:49 omfattar efter lantmäteriförrättningen Lerberg 5:12 samt ca 30 skiften av 
Lerberg 16:1. Lerberg 5:49 blev efter förrättningen en obebyggd fastighet varaktigt lämpad för 
skogsbruksändamål.  

Ett antal ansökningar om förhandsbesked har prövats inom fastigheten varav flera av dem innan 
aktuell fastighet 5:49 bildades. I tidigare ärenden inom dåvarande Lerberg 16:1 prövades 
lokalisering av två enbostadshus och beviljade 2010-08-17 AU ärende BN 2009-1231. Ytterligare 
lokalisering av tre enbostadshus beviljades 2017-08-23 AU § 321 ärende BN 2016-43. Dessa tre 
bostadshus är placerade intill nu aktuell föreslagen placering.  

Ytterligare ett ärende inom Lerberg 16:1 prövades för två enbostadshus vilket avslogs av 
Byggnadsnämnden 2013-06-18 AU § 260, ärende BN 2013-506.  

En ansökan om förhandsbesked med samma lokalisering som denna ansökan avslogs av 
Byggnadsnämnden 2020-07-02 AU § 226. Sökande överklagade beslutet till Länsstyrelsen som 
avslog överklagan 2021-11-24, Diarienummer 403-5804-2020. 

Kommunicering 
Förvaltningen har den 2022-02-24 sänt ut en bedömning om avstyrkan till sökande.  
Sökande har bemöt förvaltningens avstyrkan i en skrivelse som inkom 2022-03-07. 
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Remiss har skickats till teknikförvaltningen gällande avfallshantering och möjlighet att ansluta till 
Kommunalt vatten och avlopp; 

- Teknikförvaltningen meddelar i remissvar att kärl för hushållsavfalls från befintliga 
fastigheter töms i anslutning till Dalavägen, således bör även tillkommande fastigheter 
tömmas där. I annat fall bör en vändplan iordningställas i anslutning till fastigheterna 
enligt bifogad mall. 

- De eventuellt avstyckade tomterna ligger idag utanför verksamhetsområde för kommunalt 
VA. Men eftersom de ligger precis i anslutning så kommer de att tas in i verksamhetsområde 
för VA. Kommunala ledningar ligger i Dalavägen. Med ett eventuellt servitut för väg in till 
de tilltänkta fastigheterna så läggs kommunala förbindelsepunkter i Dalavägen och inte upp 
till fastighetsgräns. 

Sökande bemöter yttrande 
- Anslutningspunkt för vatten och avlopp till dom nya tomterna är framdraget i den nya vägen 

som går in parallellt med fastigheten Lerberg 16:43. 
Avsättning ligger i kurvan upp emot skogen, detta gjordes i samband med VA-utbyggnaden 
av Dalvägen Dim spill 160, vatten 40 mm. I den kurvan kommer vi även att göra vändplan 
till dom boende och renhållningsfordon.  

Berörda grannar, vägförening och Ellevio AB har getts möjligheten att inkomma med synpunkter. 
Inga negativa synpunkter har inkommit i ärendet. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-05-13 

Sökande yttrande, 2022-05-11 

Yttrande från Teknikförvaltningen samt bilaga, 2022-04-05 

Yttrande fån sökande, 2022-03-07 

Karta, 2022-01-12  

Situationsplan, 2022-01-12  

Ansökan, 2022-01-12 

Förslag till beslut på sammanträdet  
Heinrich Kaufmann (C) yrkar på att lämna positivt förhandsbesked för nybyggnad av två 
enbostadshus med följande motivering; med beaktande av att föreslagna lokaliseringar är belägna 
inom ett utvecklingsområde och att föreslagna åtgärder inte anses utvidga befintlig bebyggelse eller 
medför negativ prejudicerande verkan bedöms placeringarna vara lämpliga med hänsyn till kravet 
på långsiktig god hushållning av mark & kommunens tätortsutvecklig. Hänsyn har härvid tagit till 
fastighetens placering och att det finns kraftledningar som kraftigt begränsar möjligheten till 
byggnation samt att det finns en befintlig tillfartsväg till fastigheten som ur trafiksynpunkt bedöms 
vara tillfredsställande. Föreslagna åtgärder anses därmed inte medför någon påtaglig 
områdespåverkan. Det finns inte heller någon alternativ användning av fastigheten. Föreslagna 
åtgärder anses därmed vara i linje med kommunens strategiska planering. Ansökan uppfyller 
sålunda lämplighets- och hushållnings-kraven i 2 kap. 2-3 §§ PBL. Föreslagna lokaliseringar utgör 
en lämplig komplettering av befintlig bebyggelsegrupp samt passar in i landskapsbilden. Åtgärderna 
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förutsätter inte planeläggning av aktuellt område och uppfyller samtliga krav i 8 kap. PBL. Därtill 
föreligger inga motstående intressen som talar emot ett negativt förhandsbesked. Föreslagna 
åtgärder bedöms passa in i landskapet och närliggande bebyggelse samt i övrigt vara lämpliga 
utifrån förutsättningarna på aktuell plats. Åtgärderna bedöms inte heller innebära betydande 
olägenheter. 

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 beslutar enligt Heinrich Kaufmanns 
(C) yrkande om att lämna positivt förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus. 

Beslutet skickas till 
Sökande (A-post) 

Post- och Inrikes Tidningar 
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§ 271 

MYRA 1:10 - Förhandsbesked för nybyggnad av två 
enbostadshus 
Dnr BN 2022-000676 

Beslut 
Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar negativt förhandsbesked för två enbostadshus på 
fastigheten Myra 1:10. 

Avgiften för beslutet är 14 400.  

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

Beslutsmotivering 
Byggnadsnämndens arbetsutskott avstyrker förevarande ansökan med stöd av kommunens 
översiktsplan, 9 kap. 31 § p. 3, plan- och bygglagen, PBL samt med hänvisning till 2 kap 2-3 och 6 
§§ PBL. Arbetsutskottet bedömer, i enlighet med förvaltningens förslag, att föreslagna åtgärder 
motverkar översiktsplanens intentioner, kommunens strategiska planering & tätorts-utveckling. 
Platsen där byggnaderna föreslås placeras utgör brukningsbar jordbruksmark och föreslagna 
åtgärder utgör inte ett väsentligt samhällsintresse vars behov inte kan tillgodoses på ett från allmän 
synpunkt tillfredsställande sätt. Det allmänna intresset av att hushålla med mark samt att styra 
utvecklingen i nu aktuell bebyggelse bedöms väga tyngre än det enskilda intresset av att bebygga 
platsen med två enbostadshus. Föreslagna lokaliseringar är dessutom belägna inom ett 
skyddsområde för naturgasledning samt inom ett område som kan beröras av bullerproblematik från 
Myravägen. Arbetsutskottet bedömer därtill att föreslagen åtgärd inte är lämplig med hänsyn till 
vägsituationen i området, det vill säga vägens beskaffenhet som är problematisk och att det i nuläget 
inte föreligger en tillfredsställande lösning på en tillfartsväg till 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. 

mailto:info@kungsbacka.se
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Sammanfattning av ärendet 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan som kom in 2022-03-07 innebär nylokalisering av två nya enbostadshus med tillhörande 
komplementbyggnader, inom fastigheten MYRA 1:10. Fastigheten har en areal av 7 876 kvm i ett 
delområde och är idag bebyggd med enbostadshus & komplementbyggnader. Fastigheten är belägen 
utanför detaljplanerat område.  

Fastigheten är belägen inom skyddsområde för naturgasledning.  

Två ansökningar om förhandsbesked med samma lokalisering som denna ansökan avvisades av 
Byggnadsnämnden, 2017-02-28 Tjm § 1177 (ärende 2016-000269) och 2017-09-21 Tjm §1951 
(ärende 2017-000542). Ärendena avvisades då sökande inte hade inkommit begärda 
kompletteringar.  

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

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

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

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.  

3 kap. 4 § miljöbalken anger att brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse 
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.  

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

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

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

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

När det gäller att bedöma möjligheterna att ordna olika former av samhällsservice handlar det oftast 
om kommunalekonomiska överväganden. I vilken grad ett beslut i ett förhandsbeskeds- eller 
bygglovsärende kommer att påverka kommunens ekonomi beror på i vilken utsträckning 
bebyggelsen ställer krav på ökad kommunal service. Förhandsbesked och bygglov kan nekas om 
bebyggelsen medför oacceptabla kommunalekonomiska effekter (jfr prop. 1985/86:1 sid. 268-271).  

Kommunen kan inte erbjuda lika god tillgång och kvalité på service, infrastruktur och 
kommunikationer överallt i kommunen, eftersom det bland annat inte är ekonomisk genomförbart. 
Det medför bland annat att nytillkomna bostäder i vissa områden riskerar att uppleva undermålig 
tillgång till detta. Kommunen kan bli ålagda att åtgärda det om behovet är tillräckligt starkt, vilket 
inte minst nästan alltid är förenat med stora kostnader. Växer ett område kan behovet öka vilket 
alltså är förenat med en större kommunalekonomisk risk. Även till synes mindre åtgärder, som till 
exempel att förse ett område med skolskjuts för att det är långt till skola, infrastrukturen är 
undermålig och tillgången till befintlig kollektivtrafik är dålig, kan vara förenat med stora 
kostnader. Det föreligger sålunda starka incitament för kommunen att styra 
bebyggelseutvecklingen, och kommunen har möjligheten att välja de lämpligaste platserna att 
bebygga.  

Kommunen har i enlighet med 3 kap. 1-6 §§ PBL en översiktsplan som samspelar med nationella 
strategier och är framtagen i samråd med länsstyrelsen, regionala organ och grannkommuner. I 
kommunens översiktsplan kommer den övergripande strategin för kommunens 
bebyggelseutveckling till uttryck. Översiktsplanen täcker hela kommunen och talar om hur 
kommunen avses att utvecklas, vilka områden som avses att bebyggas, var det behövs nya vägar 
och cykelbanor och vilka områden som avses att sparas för rekreation. Översiktsplanen har en 
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viktig roll som måldokument och vägvisare mot en mer hållbar framtid och är ett verktyg för att 
sätta bebyggelseutvecklingen och enskilda beslut om den fysiska miljön i ett större perspektiv.  

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

Kungsbacka kommuns översiktsplan, Vårt framtida Kungsbacka, antagen 2022-01-26, konstaterar 
att kommunen generellt är utsatt för ett hårt tryck med önskemål om att bygga nya enbostadshus (se 
även Mark- och miljööverdomstolens dom 2014-02-07 P 4421-13). Efterfrågan beror på en 
kombination av en attraktiv miljö och kommunens läge i Göteborgsregionen. Samtidigt har 
kommunen en omfattande utbyggnadspotential för friliggande småhus dels i form av outnyttjade 
byggrätter i äldre planer, permanentning av fritidshus samt redan avstyckade tomter utom plan. 
Detta förhållande ställer mycket stora krav på kommunen att hantera transportfrågor med 
miljöhänsyn och att skapa en tillfredsställande samhällsservice, såsom vatten och avlopp, vägar, 
skolor med mera.  

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

Översiktsplanen delar sålunda in kommunen i olika områden. Genom planläggning av större 
sammanhängande områden ska bebyggelse främst tillkomma inom de områden som är redovisade 
som utvecklingsområden. Utvecklingsområdena utgör i huvudsak kommunens större tätorter.  

Utanför kommunens tätorter och dess randzoner redovisar dock översiktsplanerna en större tolerans 
till ansökningar om bygglov och förhandsbesked som avser att tillskapa nya enstaka byggrätter. 
Anledningen är att kommunen vill skapa mer balans mellan den starkt expanderade västra delen av 
kommunen och den modest växande östra delen, men också för att bebyggelsetrycket i dessa 
områden över lag är lägre och den befintliga bebyggelsen inte är lika riklig samtidigt som enstaka 
tillkommande bebyggelse har en begränsad påverkan på transporter, infrastruktur samt behovet på 
tillgång till samhällsservice och kommunikationer. Utvidgad bebyggelse ska dock inte växa fram i 
dessa områden, den ska precis som redogjorts för ovan tillkomma inom tätorterna. 

Bedömning 
Den aktuella lokaliseringen ligger inom vad översiktsplanerna redovisar som utanför kommunens 
utvecklingsorter och dess randzoner, långt till samhällservis, över 2 km från Fjärås som är närmsta 



Kungsbacka kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 36 (144) 
Byggnadsnämndens arbetsutskott Datum 
 2022-05-25 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

   

  

tätort med duglig samhällsservice. Trafiken till området leds via Myravägen som utgör en smal 
asfalterade väg som saknar gatubelysning och gång- och cykelväg. Närmsta kollektivtrafiklinje går 
på Gåsevadholmsvägen, närmast busshållplats ligger ca 1,6 km från sökt lokalisering. 
Förutsättningarna för området tyder på ett starkt bilberoende. Vidare ligger området utanför 
kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp.  

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 översiktsplanen anvisningar finns det heller 
inga intentioner att en sådan ska ske i området.  

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. Bebyggelsetrycket är högt i området, kommunen har hanterat över 50 ansökningar 
om förhandsbesked längst Myravägen och dess sidovägar de senaste 15-20 åren. Utöver det har 
över 40 ansökningar även hanterats kring den södra delen av Gåsevadholmsvägen. Samtidigt finns 
fler fastigheter i området som har arealmässiga förutsättningar att etablera ytterligare bostäder 
genom liknande anspråk, kan det antas få så kallade prejudicerande effekter.  

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.  

Jordbruksmark  
Vid lämplighetsbedömningen av en lokalisering ska bland annat prövas om åtgärden uppfyller 
kraven på lämplig markanvändning i 2 kap. PBL. Det innebär att bestämmelserna om hushållning 
med markområden i 3 kap. miljöbalken ska tillämpas.  

Jord- och skogsbruk är av nationell betydelse och brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för 
bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen 
och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att 
annan mark tas i anspråk (3 kap. 4 § miljöbalken).  

Med att ”marken tas i anspråk” avses enligt förarbetena till den ursprungliga bestämmelsen i den nu 
upphävda naturresurslagen sådana åtgärder som på ett varaktigt sätt drar marken ur produktion, 
såsom utbyggnad av bostadsområden, industrier, upplag, vägar, ledningar osv. Att komplettera 
befintlig bebyggelse med ytterligare någon enstaka byggnad ansågs dock i nyss nämnda förarbeten 
vara förenligt med bestämmelsen (prop. 1985/86:3 s. 158 f.).  

Begreppet jordbruksmark avser både kultiverad och naturlig mark (se Mark- och 
miljööverdomstolens avgörande den 1 april 2016 i mål nr P 4087-15). Sådan mark är brukningsvärd 
om den med hänsyn till läge, beskaffenhet och övriga förutsättningar är väl lämpad 
förjordbruksproduktion (prop. lag om hushållning med naturresurser 1985/86:3 s.158). Vid den 
bedömningen bör beaktas att jordbruksmark är en begränsad resurs med avgörande betydelse för att 
trygga livsmedelsförsörjningen i landet och att syftet med bestämmelsen var att säkerställa en 
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långsiktig hushållning (se MÖD 2017:17 samt prop. 1985/86:3 sid. 53). I praxis har framhållits att 
hänsyn ska tas till jordbrukslandskapet och det framtida behovet av jordbruksproduktion, inte till 
fastighetens rådande produktionsstatus, kvalitet eller om det vid tillfället finns ett reellt intresse av 
att bruka den (se bl.a. Mark- och miljööverdomstolens domar den 1 april 2016 i mål P 4087-15 och 
den 3 februari 2017 i mål P 4848-16).  

Enligt 12 kap. 7 § miljöbalken är jordbruksmark sådan åkermark och betesmark som ingår i 
fastighet som är taxerad som lantbruksenhet. Mark- och miljööverdomstolen konstaterar dock att 
fastighetstaxeringen, vare sig avsaknad av taxering eller taxering som eller annat än lantbruksenhet, 
inte är avgörande för om 3 kap. 4 § miljöbalken är tillämplig, se dom 2020-06-09 mål nr P 8347-19. 
I samma dom konstaterar även Mark- och miljööverdomstolen att den omständigheten att ett 
fastighetsbildningsbeslut kan syfta till en viss markanvändning inte har någon bindande verkan vid 
prövningen enligt PBL och inte heller är avgörande för om 3 kap. 4 § miljöbalken är tillämplig (jfr 
Mark- och miljööverdomstolens dom den 27 maj 2019 i mål nr P 7083-18).  

Genom att studera flygfoton kan det konstateras att markytan som byggnationen föreslås ta i 
anspråk 1963 och 1971 samt de senaste 20 åren har utgjord åkermark. Markytorna är stödberättigad 
åkermark enligt Jordbruksverkets jordbruksblock (2013-2019) och redovisade som jordbruksmark 
klass 6 enligt länsstyrelsens klassning. Marken är en del av större sammanhängande 
jordbrukslandskap.  

Förvaltningen bedömer att marken med hänsyn till läge, beskaffenhet och övriga förutsättningar 
utgör sådan jordbruksmark som är väl lämpad för jordbruksproduktion och att marken därmed är 
brukningsvärd i 3 kap. 4 § miljöbalkens mening. Den tilltänkta bebyggelsen innebär att en del av ett 
större område av sammanhängande jordbruksmark tas i anspråk för bebyggelse och inte till exempel 
att en lucka i bebyggelseraden fylls igen. Trots att den sökta åtgärden är av relativt begränsad 
omfattning anser förvaltningen att det därmed inte är fråga om en sådan komplettering som ändå 
kan tillåtas (se bland annat Mark- och miljööverdomstolens dom 2019-11-08 mål nr P 4193-19 samt 
dom 2018-02-28 mål nr P 4520-17).  

När det kommer till om bebyggelsen behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och om 
behovet inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark 
tas i anspråk kan följande konstateras.  

Väsentliga samhällsintressen kan vara att tillgodose bostadsförsörjningsbehovet, att lokalisera 
bostäder och arbetsplatser nära varandra, att skapa väl fungerande och lämpliga tekniska 
försörjningssystem och att säkerställa viktiga rekreationsintressen (prop. 1985/86:3 s. 53).  

Förvaltningen menar att det i paragrafens rekvisit ”väsentliga samhällsintressen” inte inryms 
enskildas intresse av att bygga enstaka bostadshus, utan att det handlar om större lösningar i allmän 
regi och en samlad planering i samband med större planläggning. Det är vidare inte redovisat att 
behovet av bostäder i närområdet inte skulle kunna tillgodoses på något annat tillfredsställande sätt 
utan att brukningsvärd jordbruksmark tas i anspråk  

Intresset av att uppföra enbostadshuset enligt ansökan kan följaktligen inte betraktas som ett sådant 
väsentligt samhällsintresse som inte kan tillgodoses genom att annan ur allmän synpunkt lämplig 
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mark tas i anspråk (se bland annat Mark- och miljööverdomstolens dom 2016-04-01 mål nr P 4087-
15 samt dom 2017-02-03 mål nr P 4848-16). 

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

Kommunicering 
Förvaltningen har den 2022-04-22 sänt ut en bedömning om avstyrkan till sökande.  

Sökande har bemöt förvaltningens avstyrkan i en skrivelse som inkom 2022-05-12, inkommen 
skrivelse föranleder ingen annan bedömning i ärendet och förvaltningen vidhåller att ansökan om 
byggnation på platsen är olämplig. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-05-13 

Fullmakt, 2022-05-12 

Yttrande från sökande, 2022-05-12 

Ansökan, 2022-03-07 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Heinrich Kaufmann (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag med ett tillägg till motivering att 
föreslagen åtgärd inte är lämplig med hänsyn till vägsituationen i området, det vill säga vägens 
beskaffenhet som är problematisk och att det i nuläget inte föreligger någon lösning på en 
tillfartsväg till fastigheten som kan anses vara tillfredsställande. 

Beslutsgång 
Ordförande Thure Sandén (M) konstaterar att det finns två förslag till beslut, förvaltningens förslag 
och Heinrich Kaufmanns (C) yrkande om tillägg till beslutsmotiveringen. 

Ordföranden (M) prövar förslagen och finner att arbetsutskottet bifaller förvaltningens förslag med 
tillägg till beslutsmotiveringen.  

Beslutet skickas till 
Sökande (delges) 

Fastighetsägare 
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§ 272 

KYVIK 4:70 - Förhandsbesked för nybyggnad av ett 
enbostadshus 
Dnr BN 2022-001187 

Beslut 
Byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar om anstånd att avgöra ansökan om förhandsbesked tills 
detaljplanearbetet i området har avslutats, dock längst till 2024-04-10. 

Beslutsmotivering 
Lagstiftning 

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

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

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

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

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

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

Enligt 2 kap. 6 § PBL ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda 
marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och 
kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan samt behovet av framtida 
förändringar och kompletteringar. Vidare ska bebyggelseområdets särskilda kulturhistoriska och 
miljömässiga värden skyddas. 
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Enligt 2 kap. 9 § PBL får lokalisering, placering och utformning av byggnadsverk inte ske så att den 
avsedda användningen eller byggnadsverket kan medföra en sådan påverkan på omgivningen i 
övrigt som innebär fara för människors hälsa eller betydande olägenhet på annat sätt. 

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

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

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

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

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

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

Enligt 9 kap. 28 § gäller att om ett ärende om lov eller förhandsbesked avser en byggnad eller ett 
markområde som omfattas bland annat av ett påbörjat planarbete, får byggnadsnämnden besluta att 
ärendet om lov eller förhandsbesked inte ska avgöras förrän planarbetet har avslutats. Om 
kommunen inte har avslutat planarbetet inom två år från det att ansökningen om lov eller 
förhandsbesked kom in till byggnadsnämnden, ska dock ärendet om lov eller förhandsbesked 
avgöras utan dröjsmål. 

Kommunens översiktliga planering 

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

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

När det gäller att bedöma möjligheterna att ordna olika former av samhällsservice handlar det oftast 
om kommunalekonomiska överväganden. I vilken grad ett beslut i ett förhandsbeskeds- eller 
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bygglovsärende kommer att påverka kommunens ekonomi beror på i vilken utsträckning 
bebyggelsen ställer krav på ökad kommunal service.  

Kommunen kan inte erbjuda lika god tillgång och kvalité på service, infrastruktur och 
kommunikationer överallt i kommunen, eftersom det bland annat inte är ekonomisk genomförbart. 
Det medför bland annat att nytillkomna bostäder i en del områden riskerar att uppleva undermålig 
tillgång till detta. Kommunen kan bli ålagda att åtgärda problemen om behovet är tillräckligt starkt, 
vilket i regel är förenat med stora kostnader. Växer ett område kan behovet öka vilket alltså är 
förenat med en större kommunalekonomisk risk. Det föreligger sålunda starka incitament för 
kommunen att styra bebyggelseutvecklingen, och kommunen har möjligheten att välja de 
lämpligaste platserna att bebygga. 

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

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

Kungsbacka kommuns översiktsplaner, Vårt framtida Kungsbacka, antagen 2022-01-26, konstaterar 
att kommunen generellt är utsatt för ett hårt tryck med önskemål om att bygga nya enbostadshus (se 
även Mark- och miljööverdomstolens dom 2014-02-07 P 4421-13). Efterfrågan beror på en 
kombination av en attraktiv miljö och kommunens läge i Göteborgsregionen. Samtidigt har 
kommunen en omfattande utbyggnadspotential för friliggande småhus dels i form av outnyttjade 
byggrätter i äldre planer samt permanentning av fritidshus. Detta förhållande ställer mycket stora 
krav på kommunen att hantera transportfrågor med miljöhänsyn och att skapa en tillfredsställande 
samhällsservice, såsom vatten och avlopp, vägar, skolor med mera. 

Utanför kommunens större tätorterna är infrastrukturen, kommunikationerna och tillgången till 
service ofta bristande. Den befintliga bebyggelsen är i dessa områden dessutom ofta spridd vilket 
gör det svårare att etablera olika servicefunktioner och erbjuda kollektivtrafik. Från ett socialt, 
ekologiskt och kommunalekonomiskt perspektiv är det följaktligen i regel fördelaktigt att samla den 
huvudsakliga bebyggelseutvecklingen i anslutning till de större tätorterna. På så sätt stärks 
möjligheten att samnyttja lokaler, ytor och trafikstråk mer effektivt än om den nya bebyggelsen 
sprids ut. Översiktsplanen redovisar följaktligen att den huvudsakliga bebyggelseutvecklingen ska 
ske i kommunens tätorter. 
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Med hänsyn till mängden befintlig bebyggelse samt pågående och framtida utbyggnad, föreligger 
det ett starkt behov av att utreda och samordna flera frågor vid etablering av ny bebyggelse inom 
tätorterna. Hänsyn behöver bland annat tas till behovet av framtida förändringar och 
kompletteringar samt tätortens utveckling som helhet. Det behöver till exempel finnas tillgång till 
lämpliga platser för lek, motion och annan utevistelse, torg, parker och andra grönområden samt 
möjligheter att anordna en rimlig samhällsservice och kommersiell service. Samtidigt ska hänsyn 
tas till utformning av bebyggelse, grönområden och kommunikationsleder, liksom stadsbilden och 
eventuella kulturvärden. Även tekniska frågor gällande till exempel hantering av avfall, trafikmiljö, 
dagvatten samt kapaciteten för befintlig infrastruktur, kommunikationer och samhällsservice 
behöver beaktas. 

För att säkerhetsställa att mark används på ett rationellt sätt, för att garantera en hållbar 
bebyggelseutveckling som tillgodoser de allmänna intressena som regleras i andra kapitlet PBL 
inom och i anslutning till tätorterna samt för att inte försvåra eller förhindra utvecklingen av 
tätorterna och kommande planläggning behöver frågor som till exempel vilken markanvändning, 
exploateringsgrad, bebyggelsestruktur och utformning som är mest lämplig för området och den 
specifika platsen utifrån ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart perspektiv utredas som en 
helhet på ett övergripande plan, det vill säga i detaljplan. Att utreda dessa övergripande frågor i 
enskilda ansökningar om förhandsbesked och bygglov är inte genomförbart.  

Även om en enstaka bebyggelse har en begränsad påverkar på tätortens utveckling, ska 
lämplighetsprövningen inte enbart omfatta den enskilda byggnaden, utan hela områden som berörs 
av bebyggandet. Innebörden av att de allmänna intressen som regleras i andra kapitlet PBL inte bara 
ska tillämpas vid planläggning utan också i enskilda ärenden om förhandsbesked och bygglov, är att 
alla åtgärder ska prövas utifrån planmässiga grunder. Detta medför att enskilda ärenden inte kan ses 
isolerat. Även om en enskild åtgärd inte påverkar till exempel bebyggelsestrukturen i området som 
helhet i så stor utsträckning, kan många enskilda åtgärder få omfattande konsekvenser (se prop. 
1985/86:1 s. 110-111). I områden där bebyggelsetrycket är högt och möjligheten till att genomföra 
fler liknande åtgärder finns, är risken för prejudicerande effekter överhängande, varvid en enskild 
åtgärd kan sprida sig och följaktligen få omfattande konsekvenser. 

Översiktsplanen redovisar följaktligen en restriktiv hållning till ansökningar om förhandsbesked och 
bygglov som avser att tillskapa nya byggrätter inom tätorterna utom detaljplan. 

Detaljplanekravet 

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

Vid bedömningen om kravet på detaljplan aktualiseras vid en förändring av befintlig bebyggelse (se 
4 kap. 2 § 2 PBL) ska hänsyn tas till den fysiska miljö som åtgärden ska genomföras i, det vill säga 
den angränsande bebyggelsemiljön. Med förändring av befintlig bebyggelse avses till exempel 
förtätning eller utvidgning av befintliga bebyggelseområden samt ändrad användning av en befintlig 
byggnad. Den planerade åtgärdens påverkan på den befintliga bebyggelsemiljön har en central 
betydelse vid bedömningen av om åtgärden behöver prövas genom detaljplan. För att trygga 
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väsentliga drag i den yttre miljön eller för att uppnå en lämplig anknytning mellan en ny åtgärd och 
den befintliga bebyggelsen är fall där det kan behövas reglering genom detaljplan. Andra 
förhållanden av betydelse för bedömningen kan t.ex. vara annan inverkan på omgivningen än på 
den befintliga bebyggelsemiljön eller om åtgärden medför något ytterligare behov av samordning 
(prop. 2017/18:167 s. 21-22). 

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

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

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

Bedömning kommunens översiktliga planering och detaljplanekravet 

Aktuell lokalisering ligger mitt i Kullaviks tätort, i ett villaområde. Kullavik och det aktuella 
området har under längre tid varit utsatt för hårt bebyggelsetryck (se antal ansökningar om 
förhandsbesked i området). Det finns ett stort antal ytterligare icke-planlagda fastigheter i området 
som till sin storlek och utformning har möjlighet att bebyggas på liknande sätt som den aktuella 
ansökan. Risken för prejudicerande effekter är sålunda överhängande. 

Bedömningen görs att det finns ett behov av att ta ställning till vad mark lämpligast används till, 
såsom bostäder, rekreation osv, och i så fall i vilken utsträckning, i ett större sammanhang inom det 
aktuella området. Samtidigt bedöms det också finnas ett behov av att övergripande utreda flera 
frågor, bland annat dagvatten, trafik, naturvärden, översvämningsrisker och olika 
markanvändningsintressen. Det bedöms också finnas ett behov av att reglera befintlig bebyggelse 
och framtida förändringar och kompletteringar i detaljplan för att säkerställa kvaliteter i 
boendemiljön, som exempelvis goda ljusförhållanden, utsikter med mera. Ny bebyggelse i området 
bedöms uppenbart riskera att inverka på bebyggelsemiljön i området, som i samband med framtida 
helhetsplanering av området kan visa sig oönskad, och därmed riskerar att inverka negativt på 
området som helhet, samtidigt som det kan komplicera framtida planläggning. Förvaltningen menar 
sålunda att det är uppenbart att nytillkomna bostäder i området utlöser kravet på detaljplan.  

Proportionalitetsprincipen 

Även om en kommun har möjligheten att avslå en ansökan om förhandsbesked och bygglov med 
hänvisning till detaljplanekravet, så framgår det dock, enligt Högsta förvaltningsdomstolen, av den 
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allmänna principen om proportionalitet, att det förr eller senare – beroende på omständigheterna i 
det enskilda fallet – inträder en skyldighet för kommunen att pröva den sökta åtgärden på ett sådant 
sätt att sökande får besked om kommunens ställningstagande till åtgärden i fråga.  

Enligt RÅ 2010 ref. 90 framgår det att den avvägning som ska göras enligt 2 kap. 1 § PBL 
innefattar en proportionalitetsprövning som kan innebära att en ansökan om förhandsbesked ska 
beviljas, trots att kommunen enligt andra bestämmelser i lagen har haft fog för att avslå ansökan.  

RÅ 2010 ref 90. gällde en ansökan om förhandsbesked avseende nybyggnation i ett område med 
högt bebyggelsetryck. Kommunen hade i målet i nästan 50 års tid hävdat att det krävdes en 
detaljplan innan en slutgiltig ställning kunde tas till ansökan. Trots detta hade något planarbete inte 
påbörjats och det fanns inte heller några konkreta planer på att så skulle ske. Domstolen fann mot 
den bakgrunden att nämnden inte hade haft rätt att avslå ansökan med enbart den motiveringen att 
fastigheten skulle detaljplaneläggas. 
Bedömningen om det strider mot proportionalitetsprincipen att avslå ett förhandsbesked eller 
bygglov ska göras med utgångspunkt från förhållandena vid tiden då prövningen görs (jfr RÅ 2010 
ref. 90). Prövningen ska följaktligen inte grundas på någon bedömning av när en 
detaljplaneläggning skulle kunna bli aktuell (Högsta domstolen, dom den 3 november 2016, mål nr 
T 260-15). Den tid som ska läggas till grund för bedömningen är den faktiska tiden under vilken 
detaljplanekravet har gjorts gällande. 
Byggnadsnämnden har sedan början på 2000-talet meddelat ett knappt tjugotal negativa 
förhandsbesked i det aktuella området, med hänvisning till översiktsplanens restriktiva hållning och 
kravet på planläggning. Ett flertal av dessa har överklagats av sökanden till länsstyrelsen och vidare 
till mark- och miljödomstolen och i vissa fall mark- och miljööverdomstolen. I ett beslut 5 februari 
2015 upphävde mark- och miljööverdomstolen ett av byggnadsnämndens beslut och fastställde att 
kravet på detaljplan inte längre går att hävda, eftersom det ända sedan 1969 har utgjort motivering 
till att inte tillåta ytterligare bebyggelse i det aktuella området, samtidigt som något planarbete inte 
har påbörjats. Detaljplanekravet utgör sålunda inte ett hinder för byggnation i området. 

Allmänna intressen 
I ansökan om förhandsbesked på fastigheten Kyvik 4:70 har mark- och miljödomsten i dom 2017-
02-14 (Mål nr P 4141-16) konstaterat att andra allmänna intressen hänförliga till kommunens 
översiktsplanering - trafiksituationen, skolans begränsade kapacitet samt utvecklingspotential i 
befintliga detaljplaner - inte framstår som tillräckligt starka för att meddela ett negativt 
förhandsbesked, eftersom kommunen har meddelat andra positiva beslut om förhandsbesked i 
området där det uppenbarligen inte har utgjort hinder. Detsamma gäller för dagvattenproblematiken. 
Mark- och miljödomstolen konstaterar att den kommunrättsliga s.k. likabehandlingsprincipen (2 
kap. 2 § kommunallagen (1991:900)) talar emot kommunen. De allmänna intressena torde därför 
inte heller utgöra hinder för byggnation i området. 

Anstånd 

Området har varit föremål för planläggning i flera omgångar. Situationen i området är invecklad 
varvid arbetet inte har mynnat ut i detaljplan tidigare. Med hänsyn till det starka behovet av att 
planlägga området samt nyliga händelser har frågan aktualiserats igen. För att undvika en vild 
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bebyggelseutveckling i området antog kommunstyrelsen 2021-02-23 ett planprogram för området, 
där det framgår att avsikten är att detaljplanelägga området. Detaljplanearbetet är för närvarande 
pågående. 

Enligt 9 kap. 28 § gäller att om ett ärende om lov eller förhandsbesked avser en byggnad eller ett 
markområde som omfattas bland annat av ett påbörjat planarbete, får byggnadsnämnden besluta att 
ärendet om lov eller förhandsbesked inte ska avgöras förrän planarbetet har avslutats. Om 
kommunen inte har avslutat planarbetet inom två år från det att ansökningen om lov eller 
förhandsbesked kom in till byggnadsnämnden, ska dock ärendet om lov eller förhandsbesked 
avgöras utan dröjsmål. 

En förutsättning för att enligt 9 kap. 28 § PBL meddela anstånd med att besluta om förhandsbesked 
är att arbetet för att bland annat anta en detaljplan har påbörjats. Av förarbetena till bestämmelsen 
framgår att det inte är möjligt att göra något entydigt uttalande om vad som ska förstås med att 
påbörja ett planarbete. Oftast torde det finnas protokollförda beslut som visar att frågan har väckts, 
men om sådana inte finns bör det krävas att kommunen kan peka på någon konkret åtgärd som har 
vidtagits av något kommunalt organ i form av utredningar, förslag till program eller liknande (se 
prop. 1985/86:1 s 734). 

Med hänsyn till vad som redogjorts för ovan görs bedömningen att tillkommande bostäder i 
området, såväl den aktuella lokaliseringen, kan försvåra den redan komplicerade planfrågan 
ytterligare. Den aktuella ansökan om förhandsbesked ska därför inte avgöras innan 
detaljplanearbetet har avslutats. 

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 
Förvaltningen menar att det är uppenbart att det föreligger ett starkt behov av planläggning i 
samband med en bebyggelseutveckling i området och att detaljplanekravet därmed utfaller. Med 
hänsyn till proportionalitetsprincipen kan kommunen dock inte hävda plankravet.  

I ansökan om förhandsbesked på närliggande fastighet, Kyvik 4:70, har mark- och miljödomsten i 
dom 2017-02-14 (Mål nr P 4141-16) konstaterat att andra allmänna intressen hänförliga till 
kommunens översiktsplanering - trafiksituationen, skolans begränsade kapacitet samt 
utvecklingspotential i befintliga detaljplaner - inte framstår som tillräckligt starka för att meddela ett 
negativt förhandsbesked, eftersom kommunen har meddelat andra positiva beslut om 
förhandsbesked i området där det uppenbarligen inte har utgjort hinder. Detsamma gäller för 
dagvattenproblematiken. Mark- och miljödomstolen konstaterar att den kommunrättsliga s.k. 
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likabehandlingsprincipen (2 kap. 2 § kommunallagen (1991:900)) talar emot kommunen. De 
allmänna intressena torde därför inte heller utgöra hinder för byggnation i det aktuella området. 

För att undvika en vild bebyggelseutveckling i området har kommunstyrelsen antagit ett 
planprogram, där det framgår att avsikten är att detaljplanelägga området. Planläggning pågår för 
närvarande. Bedömningen görs att tillkommande bostäder i området kan försvåra den redan 
komplicerade planfrågan ytterligare. Ansökan om förhandsbesked ska därför inte avgöras innan 
detaljplanearbetet har avslutats. 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan inkommen 2022-04-10 avser förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus inom 
fastigheten Kyvik 4:70. Fastigheten har en areal av 5216 kvm och ligger utom detaljplan. 

Kommunen har för närvarande runt 20 pågående ansökningar i området. Beslut om anstånd har 
fattats i samtliga. I enstaka ärenden har tiden för anstånd gått ut, en del av dessa har kommunen 
varit tvungna att beviljats, medan en del för närvarande prövas av överinstanser. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 

Ansökan, 2022-04-10 

Karta, 2022-04-10 

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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§ 273 

TORRED 1:7 - Förhandsbesked för nybyggnad av ett 
enbostadshus 
Dnr BN 2021-002246 

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

Beslutsmotivering 
Byggnadsnämndens arbetsutskott bedömer att förevarande ärende inte är färdigberett i den 
omfattning som dess beskaffenhet kräver. Arbetsutskottet ger bygg- och miljöförvaltningen i 
uppdrag att utreda frågan om det finns markrättigheter i form av servitut på fastigheten samt var på 
fastigheten dessa ledningar är placerade i förhållande till föreslagen placering av det tilltänkta 
enbostadshuset.  

Beskrivning av ärendet 
Ansökan inkom 21-07-23 och avser nylokalisering av ett enbostadshus inom aktuell fastighet. 
Fastigheten har en areal av 24,6 ha i fem delområden och är idag obebyggd. Sökande har lämnat in 
ett nyttjanderättsavtal för att anlägga plats för parkering på fastigheten Torred 1:66. Fastigheten är 
belägen utanför detaljplanerat område. Ansökan var komplett 22-02-13. 

En ansökan om förhandsbesked med en annan lokalisering på fastigheten avslogs av nämnden 21-
05-06 BN § 184 då ansökan inte var förenligt med anvisningar i kommunens översiktsplan samt 
tomtplatsen var placerad på jordbruksmark. Sökanden överklagade nämndens beslut hos 
länsstyrelsen och handläggning av överklagandet pågår alltjämt.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Thure Sandén (M) yrkar att ärendet återremitteras till förvaltningen för fortsatt beredning och 
komplettering av beslutsunderlaget. Arbetsutskottet ger därför i uppdrag till förvaltningen att utreda 
frågan om det föreligger markrättigheter i form av servitut på fastigheten samt var på fastigheten 
VA-ledningar är placerade i förhållande till föreslagen placering av det tilltänkta enbostadshuset. 

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

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

Beslutet skickas till 
Bygg- och miljöförvaltningen-Bygglovsavdelningen 
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§ 274 

STALLEBACKA 1:5 - Förhandsbesked för nybyggnad 
av ett enbostadshus 
Dnr BN 2022-000362 

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 §§ 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 STALLEBACKA 1:5. 
Fastigheten har en areal av 4,37 ha i 4 delområden och är idag bebyggd med enbostadshus och 
ekonomibyggnader.  

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 
ändamålsenlig struktur. 

Nämnden har tidigare beviljat bygglov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheterna Stallebacka 
1:14 och Stallebacka 1:15 som avstyckats från Stallebacka 1:5, därmed anses den enskildes 
intressen ha tillgodosetts. 
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Beskrivning av ärendet 
Ansökan som kom in 2022-02-03 innebär nylokalisering av ett enbostadshus inom fastigheten 
STALLEBACKA 1:5. Fastigheten har en areal av 4,37 ha i 4 delområden och är idag bebyggd med 
enbostadshus och ekonomibyggnader. 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. 

Tjänstemän från Bygg- och miljöförvaltningen besiktigade platsen den 2022-04-28 och gör 
bedömningen att ett nytt enbostadshus placerat högt upp i terrängen är olämpligt och passar inte in i 
landskapsbilden, se bilaga 1.  

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

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

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

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

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. 
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För att kunna hantera detta ska kommunen växa och utvecklas främst inom utvecklingsorterna som 
är utpekade i kommunens översiktsplan Vårt framtida Kungsbacka. Denna del av kommunen är inte 
ett sådant område. Lokaliseringen är enligt Vårt framtida Kungsbacka belägen utanför 
utvecklingsorterna, inom område för landsbygdsutveckling. På landsbygden ska inga större 
utbyggnader ske då avstånden kan vara längre och befolkningsunderlaget räcker inte till för att 
erbjuda invånarna kollektivtrafik och offentlig eller kommersiell service. En spridd 
bebyggelseutveckling 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 utpekade utvecklingsorter. 

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. 

Olämplig struktur: 
Landskapstypen för området är småbruten med dalgångar med flack jordbruksmark som avdelas 
med skogbevuxna bergshöjder. Landavägen passerar genom detta typiska landskap, där merparten 
av bebyggelsen i området är placerad längsmed Landavägen och nås via kortare 
insticks/tillfartsvägar.  

Föreslagen lokalisering placeras högt upp i terrängen och nås från Landavägen via en ca 230 meter, 
smal tillfartsväg. Tillfartsvägen har grusbeläggning, är bitvis brant och tillgängligheten till 
markområdet får anses vara begränsad med tanke på att tillfartsvägen redan idag nyttjas av bostäder 
på fastigheterna Stallebacka 1:14 och Stallebacka 1:15. 

Lokaliseringen stämmer inte överens med det befintliga bebyggelsemönstret där merparten av 
bebyggelsen ligger längsmed Landavägen och nås via kortare insticks/tillfartsvägar. 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. 

Sammanfattning 
Den sammantagna bedömningen av ärendet är att den föreslagna placeringen av nytt enbostadshus 
är olämpligt med hänsyn till kommunens översiktsplan, kravet på en långsiktigt god hushållning av 
mark och ändamålsenlig struktur. 

Nämnden har tidigare beviljat bygglov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheterna Stallebacka 
1:14 och Stallebacka 1:15 som avstyckats från Stallebacka 1:5, därmed anses den enskildes 
intressen ha tillgodosetts.  

Bilagor 
Foton platsbesök, 2022-04-28  

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-05-09 

Ansökan, 2022-02-03 

Situationsplan, 2022-02-03 
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Beslutsgång 
Ordförande Thure Sandén (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, förvaltningens förslag. 
Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Sökande (delges) 
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§ 275 

VALLDA 12:8 - Förhandsbesked för nybyggnad av ett 
enbostadshus 
Dnr BN 2021-004471 

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

Avgiften för beslutet är 18 000 kronor. Avgiften är reducerad med 18 000 kronor på grund av att 
beslutet har tagit mer än 10 veckor. Kostnaden blir därför 0 kronor.  

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

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

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

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

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

Sammanfattning av ärendet  
Ansökan avser förhandsbesked för ett bostadshus utanför detaljplanerat område på en fastighet med 
hästverksamhet. Sökande hävdar generationsskifte som orsak till behovet av en ny bostad på 
fastigheten men uppger att han inte är anställd i verksamheten utan jobbar med skötsel av hästar på 
helgen på fritidsbasis. 2018-08-15 beslutade Byggnadsnämndens arbetsutskott att ge positivt 
förhandsbesked för ett bostadshus på fastigheten då generationsskifte även den gången hävdades. 
Denna del av fastigheten styckades sedan av 2019-12-13 till en egen fastighet, Vallda 12:18, och 
har därefter bebyggts. Det är uppenbart att även den tillkommande bostaden har samma möjlighet 
att bli en egen enhet och är därmed inte en del av den befintliga verksamheten. 

Aktuell lokalisering är belägen i ett område som ÖP06 redovisar som särskilda bygglovskriterier 
och enligt Vårt framtida Kungsbacka är belägen inom område för kustbygd i gräns till 
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detaljplanelagt område. För att säkerställa en hållbar utveckling inom kust- och landsbygd behöver 
kommunen tillämpa en restriktiv hållning till nya bostadshus på nya platser.  

Med hänsyn till områdets natur- och kulturvärden, risk för prejudicerande verkan, avsaknad av skäl 
till generationsskifte 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.  

Beskrivning av ärendet  
Ansökan som inkom 2021-12-01 innebär nylokalisering av ett enbostadshus inom fastigheten 
VALLDA 12:8 (Trålvägen 15). Fastigheten har en areal om 26 ha i tre delområden och är idag 
bebyggd med ett enbostadshus och ekonomibyggnader/stall. Fastigheten är belägen utanför 
detaljplanerat område. Sökande hävdar generationsskifte som orsak till behovet av en ny bostad på 
fastigheten. 

2018-08-15 beslutade Byggnadsnämndens arbetsutskott att ge positivt förhandsbesked för ett 
bostadshus på fastigheten då generationsskifte även den gången hävdades. Denna del av fastigheten 
styckades sedan av 2019-12-13 till en egen fastighet, Vallda 12:18, och har därefter bebyggts. 

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

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

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

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

Riksintressen  
3 kap. 6 § miljöbalken framhåller att mark- och vattenområden som har betydelse från allmän 
synpunkt på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet så långt 
möjligt ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada natur- eller kulturmiljön. Behovet av 
grönområden i tätorter och i närheten av tätorter skall särskilt beaktas. Områden som är av 
riksintresse för naturvården, kulturmiljövården eller friluftslivet skall skyddas mot åtgärder som kan 
vålla påtaglig skada.  
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4 kap. miljöbalken förklarar att kustområdet Halland, i vilket fastigheten Vallda 12:8 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.  

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.  

Fastigheten Vallda 12:8 ligger utanför detaljplanerat område. Fastigheten omfattas av tidigare 
översiktsplan ÖP06 och nu gällande översiktsplan Vårt framtida Kungsbacka, laga kraftvunnen 
2022-01-26. Ansökan inkom innan Vårt framtida Kungsbacka vann laga kraft. Bägge 
översiktsplaner är samstämmiga kring hur markområdet bör användas och hur det ska utvecklas. 
Nedan bild, upprättad av förvaltningen, visar aktuellt markområde: 
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ÖP06:  
Aktuell lokalisering är belägen i ett område som ÖP06 redovisar som särskilda bygglovskriterier. 
Områden som redovisas som särskilda bygglovskriterier ligger utanför kommunens tätorter och 
omger i regel utvecklingsområdena. Dessa områden ligger i de västra och centrala delarna av 
kommunen och är som mest utsatta för bebyggelsetryck (ÖP06 sid 110). Inom områden som 
redovisas som särskilda bygglovskriterier intar kommunen en restriktiv hållning mot tillkommande 
bostäder. Översiktsplanens anvisning om en restriktiv hållning inom särskilda bygglovskriterier är 
en nödvändig förutsättning för att kommunen skall kunna hantera bebyggelseutvecklingen på ett 
sätt som uppfyller de grundläggande kraven som föreskrivs i andra kapitlet PBL.  

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.  
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Förvaltningen har prövat ansökan mot undantagen för särskilda bygglovskriterier i ÖP06 och finner 
att inget av undantagen uppfylls. Ytterligare utveckling av kriterierna generationsskifte och 
lucktomt beskrivs nedan under respektive rubrik. 

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

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

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

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

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 21 ansökningar om förhandsbesked sedan år 2003. Detta visar att det råder stor 
efterfrågan på mark för byggande i området.  

Om undantag skulle medges för prövning av den sökta åtgärden i samband med ansökan om 
förhandsbesked finns ett flertal närliggande fastigheter som har liknande markområden där 
motsvarande anspråk på bebyggelse skulle kunna resas. 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). 

En utvidgad sammanhållen bebyggelse håller på att utvecklas i gränsen till ett område med 
detaljplan. Lokalisering av en ny bostad inom en sammanhållen bebyggelse ställer normalt krav på 
bl. a gemensamma anordningar och att flera frågor behöver lösas i ett sammanhang, vilket ofta inte 
är genomförbart i en ansökan om förhandsbesked eller bygglov. I ett sådant sammanhang, möjligen 
genom en detaljplaneprocess, kan bl. a ansvarsfrågor utredas, bebyggelseområdet kan sättas i ett 
samhällsplaneringssammanhang där frågor som t. ex kapaciteten för befintlig infrastruktur och 
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samhällsservice, områdets karaktär, lokaliseringens värde som grönyta samt om det finns andra 
platser som är mer lämpliga att förtäta med bebyggelse än den aktuella, kan bedömas.  

Generationsskifte  
Sökande hävdar att ett generationsskifte påkallar behovet av ytterligare en bostad på fastigheten. 
2018-08-15 beslutade Byggnadsnämndens arbetsutskott att ge positivt förhandsbesked för ett 
bostadshus på fastigheten då generationsskifte även den gången hävdades. Denna del av fastigheten 
styckades sedan av 2019-12-13 till en egen fastighet, Vallda 12:18, och har därefter bebyggts. 

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 
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.  

Ett generationsboende har redan tillåtits på fastigheten. Att detta sedan har styckats av till en egen 
fastighet visar att bostaden inte var i omedelbar anslutning till verksamheten så som avses. Det är 
uppenbart att den tillkommande bostaden har samma möjlighet att bli en egen enhet och är därmed 
inte en del av den befintliga verksamheten. Föreslagen plats ligger således inte i omedelbar 
anslutning till den befintliga bebyggelsen i verksamheten utan får anses vara fristående från denna 
enhet.  

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 redan finns 2 hushåll som är 
involverade i driften av verksamheten som bor på aktuell fastighet samt den anslutande fastigheten 
Vallda 12:18. Sökande har uppgett att han inte är anställd i verksamheten utan jobbar med skötsel 
av hästar på helgen på fritidsbasis. När det kommer till vad verksamheten kan komma att bli i 
framtiden och vilka som ska driva den, prövas ansökan mot de förutsättningar som föreligger idag. 

Förvaltningen gör sammanfattningsvis bedömningen att en generationsbostad enligt sökandes 
yttrande inte väger tungt då föreslagen placering inte ligger i direkt samband med övriga byggnader 
på brukscentrat. Generationsskifte bedöms inte heller vara tillämpbart då ett sådant skifte gjordes 
2018. 
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.  
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Förvaltningens bedömning är att föreslagen placering inte utgör en lucktomt. En ny 
bebyggelsestruktur som inte är önskvärd skapas genom förtätning av området och möjliggör att 
anspråk på att bygga fler bostäder enligt den nya strukturen kan komma att ställas. Detta kan få 
prejudicerande effekter och därigenom medföra konsekvenser för kommunens planering och 
försvåra en framtida rationell planläggning av området. MÖD har i flera tidigare avgöranden (se 
t.ex. MÖD dom 29 februari 2016 i mål nr P 8773-15) erinrat om att risken för prejudicerande 
effekter är ett sådant förhållande som innebär hinder mot att tillämpa undantagsregeln. 

Slutsats  
Med hänsyn till områdets natur- och kulturvärden, risk för prejudicerande verkan, avsaknad av skäl 
till generationsskifte 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.  

I en avvägning mellan de allmänna intressena att bevara riksintresset och natur- och kulturmiljön 
samt styra bebyggelseutvecklingen och det enskilda intresset att exploatera fastigheten med ett 
bostadshus, bedöms de allmänna intressena väga tyngst.  

Kommunicering  
Sökande har 2022-04-27 getts möjlighet att yttra sig över tjänsteskrivelsen och har bl. a anfört i en 
skrivelse, inkommen 2022-05-10, att ansökan är unik och därför inte kan bli prejudicerande, att 
generationsväxling föreligger, att föreslagen plats är i direkt anslutning till verksamheten, att i 
tidigare generationsväxling med positivt förhandsbesked 2018 är fastighetsägaren inte längre 
delaktig i verksamheten och att domar som hänvisas till i tjänsteskrivelsen inte är helt tillämpbar i 
denna ansökan. Se bilaga för hela yttrandet. 

Vad sökande anför föranleder ingen annan bedömning än ovan. 

Beslutsunderlag  
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-05-11 

Förtydligande kring andel i verksamheten, inkommen 2022-04-03 

Karta, flygfoto, inkommen 2021-12-01 

Karta, detalj, inkommen 2021-12-01 

Ansökan, inkommen 2021-12-01 

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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§ 276 

BUERA 16:7  - Förhandsbesked för nybyggnad av två 
enbostadshus 
Dnr BN 2022-000944 

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

Avgiften för beslutet är 19 200 kr. 

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), kommunens översiktsplan 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. 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan som kom in 2022-03-29 innebär nylokalisering av två enbostadshus inom fastigheten 
BUERA 16:7 (Lerkilsvägen 7). Fastigheten har en areal av 3,27 ha i fyra delområden och aktuellt 
skifte där ansökan avser är idag obebyggd, men skifte två är bebyggd med enbostadshus och 
komplementbyggnader. Fastigheten är belägen utanför detaljplanerat område och området är 
skogbeklätt. 

En ansökan om förhandsbesked med samma lokalisering som denna ansökan avslogs av 
Byggnadsnämndens arbetsutskott 2016-10-25, AU § 453.  

I närheten av föreslagen lokalisering finns flertalet fornlämningar (RAÄ-nummer Vallda 74:1, 75:1, 
75:2 samt 75:3).  

mailto:info@kungsbacka.se
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Där lokaliseringarna avses placeras så finns en naturvärdesinventering, klass 4, äldre tall i 
jordbrukslandskapet med inslag av död ved.  

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. 

Bedömning 

Kommunens översiktsplan  
Kungsbacka kommun har i översiktsplanen Vårt framtida Kungsbacka, utöver våra utvecklingsorter 
och naturområden, delats in i tre övergripande zoner; landsbygdsutveckling, landsbygd och 
kustbygd. Buera 16:7 ligger inom området kustbygd.  

Kustbygden definieras av områden där bebyggelsetrycket är starkt. För att säkerställa en hållbar  

utveckling inom kust- och landsbygden behöver kommunen tillämpa en restriktiv hållning till  

kompletteringar av nya bostadshus.   

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.  

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 utvecklingsorter som är 
utpekade i kommunens översiktsplan Vårt framtida Kungsbacka. Buera 16:7 ligger inte i en 
utvecklingsort.  

Aktuell lokalisering är varken avgränsad genom omgivande bebyggelsen eller några höjder i 
området. Förvaltningen bedömer vidare att åtgärden skulle kunna få en prejudicerande konsekvens i 
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form av fortsatt randbebyggelse. Ny lokalisering i området kan ge en betydande förväntan hos ägare 
till intilliggande fastigheter om positiva besked på ansökningar om bland annat ytterligare ny 
bebyggelse.  

De två nya bostadshusen skulle utgöra en utökning av en befintlig bebyggelsegrupp som ansluter 
till varandra och därför får sägas utgöra så kallad sammanhållen bebyggelse. Även om den nu 
aktuella byggnationen kan sägas utgöra en i vissa avseenden naturlig komplettering till den 
befintliga bebyggelsegruppen så innebär åtgärden en ytterligare utökning av ett område med 
sammanhållen bebyggelse inom ett område med ett högt bebyggelsetryck och där många allmänna 
intressen konkurrerar om en begränsad markresurs.   

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.  

Kommunicering 
Förvaltningen skickade ut en skrivelse 2022-04-26 till sökande med bedömning i ärendet och 
sökande inkom med yttrande 2022-05-08 där man försvarade sin ansökan. Yttrandet föranleder 
inget annat ställningstagande från förvaltningen utan motiveringen finns i aktuell tjänsteskrivelse, 
och foldern Bygga hus utanför detaljplan var framtagen i samband med föregående översiktsplan, 
ÖP06, och inte med den nu gällande Vårt framtida Kungsbacka.  

Sammanfattning 
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. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-05-09 

Ansökan, 2022-03-29 

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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§ 277 

LUNNA 4:7 - Förhandsbesked för nybyggnad av två 
enbostadshus 
Dnr BN 2022-000658 

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

Avgiften för beslutet är 19 200 kr. 

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, 2 kap. 4 § plan- och 
bygglagen (SFS 2010:900), kommunens översiktsplan 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. 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan som kom in 2022-03-03 innebär nylokalisering av två enbostadshus inom fastigheten  
LUNNA 4:7 (Valldavägen 336). Fastigheten har en areal av 54,3 ha i sju delområden och är  
idag bebyggd med enbostadshus och komplementbyggnader. Fastigheten är belägen utanför  
detaljplanerat område.  

En ansökan om förhandsbesked på samma skifte som aktuell ansökan avslogs av 
Byggnadsnämnden 2005-07-07 PB § 175.   

Positivt förhandsbesked beviljades 1996-09-15 för nybyggnad av enbostadshus, nybyggnad och  
avstyckning har därefter skett och nya fastighetens beteckning är Lunna 4:12.  
Lokaliseringarna ligger kloss an en naturvärdesinventering, klass 4, lövrik blandskog. 
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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. 4 § PBL får mark tas i anspråk för att bebyggas endast om marken från allmän  
synpunkt är lämplig för ändamålet.  

Bedömning 

Kommunens översiktsplan  
Kungsbacka kommun har i översiktsplanen Vårt framtida Kungsbacka, utöver våra utvecklingsorter 
och naturområden, delats in i tre övergripande zoner; landsbygdsutveckling, landsbygd och 
kustbygd. Lunna 4:7 ligger inom området kustbygd.  

Kustbygden definieras av områden där bebyggelsetrycket är starkt. För att säkerställa en hållbar  
utveckling inom kust- och landsbygden behöver kommunen tillämpa en restriktiv hållning till  
kompletteringar av nya bostadshus.   

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.  

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 utvecklingsorter som är  
utpekade i kommunens översiktsplan Vårt framtida Kungsbacka. Lunna 4:7 ligger inte i en  
utvecklingsort.  
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Förvaltningen bedömer att åtgärden skulle kunna få en prejudicerande konsekvens i form av fortsatt 
bebyggelse. Ny lokalisering i området kan ge en betydande förväntan hos ägare till intilliggande 
fastigheter om positiva besked på ansökningar om bland annat ytterligare ny bebyggelse.  

De två nya bostadshusen skulle utgöra en utökning av en befintlig bebyggelsegrupp som ansluter 
till  
varandra och därför får sägas utgöra så kallad sammanhållen bebyggelse. Även om den nu aktuella  
byggnationen kan sägas utgöra en i vissa avseenden naturlig komplettering till den befintliga  
bebyggelsegruppen så innebär åtgärden en ytterligare utökning av ett område med sammanhållen  
bebyggelse inom ett område med ett högt bebyggelsetryck och där många allmänna intressen  
konkurrerar om en begränsad markresurs.   

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.  

Jordbruksmark  
Vad som utgör brukningsvärd jordbruksmark avgörs med utgångspunkt i markens läge, dess 
beskaffenhet och övriga omständigheter.   

Kommunens översiktsplan har en restriktiv hållning till exploatering på jordbruksmark och genom  
att bibehålla utrymme för de areella näringarna finns förutsättningar för utveckling av  
lantbruksföretagen.  

Genom att studera flygfoton kan det konstateras att markytan som byggnationerna föreslås placeras 
på 1963 och 1976 samt de senaste 20 åren har hållits röjd, underhållen och utgjort brukad åkermark.  

Även äldre kartor från 1919 och 1959 klargör att marken använts som jordbruksmark. Fastigheten 
är taxerad som bebyggd lantbruksenhet. Marken bedöms därmed av ovan skäl utgöra brukningsvärd  
jordbruksmark.  

3 kap. 4 § miljöbalken säger att brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller 
anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov 
inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i 
anspråk.  

Med jordbruksmark avses enligt 12 kap. 7 § miljöbalken åker- och betesmark som ingår i  
fastighet som är taxerad som lantbruksenhet. Sådan mark är brukningsvärd om den med  
hänsyn till läge, beskaffenhet och övriga förutsättningar är väl lämpad för  
jordbruksproduktion (prop. 1985/86:3 sid. 158). Vid den bedömningen bör även beaktas att  
jordbruksmark är en begränsad resurs med avgörande betydelse för att trygga  
livsmedelsförsörjningen i landet och att syftet med bestämmelsen är att säkerställa en  
långsiktig hushållning (jfr prop. 1985/86:3 sid. 53).  

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

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

Väsentliga samhällsintressen 
Brukningsvärd jordbruksmark får endast tas i anspråk för bebyggelse om det behövs for att 
tillgodose väsentliga samhällsintressen. 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" inte inryms enskildas intresse av att 
bygga enstaka bostadshus, utan att det här handlar mer om större lösningar i allmän regi och en 
samlad planering i samband med större planläggning. I det nu aktuella ärendet föreligger inga 
sådana väsentliga samhällsintressen som krävs enligt 3 kap. 4 § miljöbalken. Därmed utgör 
bestämmelsen hinder för aktuell byggnation. Det allmänna intresset av att långsiktigt bevara 
brukningsvärd jordbruksmark väger tyngre än det enskilda intresset av att bebygga den aktuella 
platsen. 

Sammanfattning  
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 2022-04-26 skickat ut en skrivelse med bedömning i ärendet till sökande. 
Sökande inkom 2022-05-11 med en svarsskrivelse där man försvarar sin ansökan, och hänvisar till 
att det beviljats förhandsbesked på Lunna 4:9 år 2018. 

Sökande var frågande i sin skrivelse till naturvärdesinventeringen, och vid en positiv inställning till 
ansökan så hade förvaltningen remitterat kommunekologerna i frågan och då hade det utretts vilka 
värden som finns. 

Förvaltningen bedömer att lokaliseringarna inte utgör lucktomt. Flertalet fastigheter i området har 
liknande förutsättningar och aktuell fastighet skulle kunna styckas av i flera fastigheter utmed 
Gräppåsvägen. 

I övrigt anser förvaltningen att frågorna i sökandes skrivelse är besvarade i ovan motivering.  

Svarsskrivelsen föranleder inget annat ställningstagande för förvaltningen. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-05-10 
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Ansökan, 2022-03-03 

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

Beslutet skickas till 
Sökande (delges) 
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§ 278 

FRILLESÅS-RYA 2:79 - Bygglov för tillbyggnad av 
flerbostadshus 
Dnr BN 2021-004655 

Beslut 
Byggnadsnämndens arbetsutskott avslår ansökan om bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus på 
fastigheten Frillesås-rya 2:79.  

Avgiften för beslutet är 4800 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. 

Befintliga byggnader, som åtgärden avser, stämmer inte med detaljplanen avseende att befintliga 
huvudbyggnader inom fastigheten är placerade på prickad mark till ca 315 kvm byggnadsarea, och 
även miljörummet är till största delen byggd på prickad mark. Avvikelserna har dock godtagits vid 
tidigare bygglovsprövning enligt ÄPBL, så planstridigt utgångsläge föreligger inte.  

Föreslagen åtgärd avviker från detaljplanens bestämmelser beträffande placering på mark som inte 
får bebyggas, i och med påbyggnad av befintlig del som ligger på prickad mark. 
Tillbyggnaden/påbyggnaden innebär således att punktprickad mark (till ca 56 kvm bruttoarea, en 
större del av lägenheternas ytor) bebyggs i strid med detaljplanen. Enligt avgörande från Mark- och 
miljööverdomstolen (dom 2014-05-06 mål nr P 11603-13) ska en påbyggnad på del som ligger på 
prickad mark konstateras som ytterligare avvikelse från bestämmelsen.  

Fastigheten får även en total byggnadsarea om ca 1538 kvm och den totala byggbara arean enligt 
detaljplanen är ca 1440 kvm, vilket får anses strida mot syftet.  

De sammantagna avvikelserna i och med sökt åtgärd kan inte anses vara en sådan liten avvikelse 
som avses i 9 kap. 31 b § eller förenlig med detaljplanens syfte. 

Bygglov ska därför inte beviljas. 

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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Om byggnaden är mycket lång, ligger på sluttande mark eller består av olika byggnadskroppar, 
visuellt väl avskilda från varandra, kan det finnas skäl att räkna ut medelmarknivå och 
byggnadshöjd för var del för sig.  

Förvaltningen gör bedömningen att det finns skäl att dela upp byggnaden i olika byggnadskroppar. 
Den föreslagna tillbyggda delen ligger något förskjuten mot befintlig byggnad och utgör en tydlig 
egen del.  

Förvaltningen anser att fasaderna mot nordväst, entréfasaderna, är de beräkningsgrundande 
fasaderna.  

Avståndet från det dominerande fasadplanet till allmän plats är mer än 6 m. Byggnadshöjden 
beräknas därför utifrån medelmarknivån invid fasad.  

Byggnadshöjden på befintlig byggnad mäts till 5,6 m och på den tillkommande delen 5,95 m vilket 
är under tillåten byggnadshöjd 7,0 m.  

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 registrerades 2021-12-23. 

Ansökan gäller tillbyggnad av ett flerbostadshus i form av en påbyggnad med ca 124,5 kvm 
bruttoarea, på en idag lägre del av flerbostadshuset som innehåller panncentral och tvättstuga. 
Balkong/loftgång med en byggnadsarea/öppenarea om totalt 17,5 kvm tillkommer också.  

Ansökan avviker från gällande detaljplan då påbyggnaden utförs på del som ligger på prickad mark, 
mark som enligt detaljplanen inte får bebyggas. Sedan tidigare har befintliga byggnader, som 
åtgärden avser, beviljats avvikelse från detaljplanen på prickad mark till ca 315 kvm byggnadsarea 
med stöd av ÄPBL och även miljörummet är till största delen byggd på prickad mark. De 
sammantagna avvikelserna kan därför inte anses vara en sådan liten avvikelse som avses i 9 kap. 31 
b § eller förenlig med detaljplanens syfte. Fastigheten får även en total byggnadsarea om ca 1538 
kvm och den totala byggbara arean enligt detaljplanen är ca 1440 kvm, vilket får anses strida mot 
syftet. Bygglov ska därför inte beviljas.  

Beskrivning av ärendet 
Ansökan registrerades 2021-12-23. 
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Ansökan gäller tillbyggnad av ett flerbostadshus i form av en påbyggnad med ca 124,5 kvm 
bruttoarea, på en idag lägre del av flerbostadshuset, som i övrigt är i två våningar, som innehåller 
panncentral och tvättstuga. Loftgång/balkong med en byggnadsarea/öppenarea om totalt 17,5 kvm 
tillkommer. 

Ansökan har reviderats 2022-05-04, efter att förvaltningen underrättat sökande om sin bedömning. 
Förråd till lägenheterna ska inredas i befintlig del på bottenplan. Lägenheterna nås med trappa till 
loftgång/balkong. Trappan förbereds med tomrör för trapphiss. Yttrande från certifierad sakkunnig 
avseende tillgänglighet har inkommit på det första förslaget, revideringen anses inte påverka 
yttrandet. Sophantering/tillgänglig parkering/postlådor nås inom 25 från entréer.  

Tänkt fasadmaterial är mineritskivor, i kulörer NCS 2005-Y10R och 7502-Y. Tak i bandfalsad plåt, 
aluzink.  

Tidigare omfattade ansökan balkonger och en komplementbyggnad i form av lägenhetsförråd, 
placerade på prickad mark, vilket tagits bort i revideringen.  

Den aktuella fastigheten är bebyggd med två flerbostadshus i två våningar byggda 1972, ett 
miljörum och pelletsficka och pelletskruv; de två senare ska rivas.  

Fastigheten har idag en bebyggd area av ca 1520 kvm, med de två flerbostadshusen (685 kvm + 805 
kvm) och miljörummet (33 kvm).  

Fastigheten får en total byggnadsarea om ca 1538 kvm.  

I ansökan ingår också en tillgänglig parkering. Sökande har svarat i e-post 2022-05-11 att vad gäller 
ytterligare parkeringsmöjligheter för lägenheterna så finns det ett överskott med lediga 
parkeringsplatser på den stora befintliga parkeringen som man kan nyttja. Sophantering sker i 
befintligt miljörum.  

Ansökan var komplett 2022-03-23 men reviderades 2022-05-04. 

Planförutsättningar 
Fastigheten som ska bebyggas ligger inom detaljplan LF23 från 1968 vars syfte är att möjliggöra 
byggnader för bostäder på platsen. I detaljplanen regleras bland annat att med S betecknat område 
får bebyggas endast med hus som uppföras sammanbyggda eller såsom enfamiljs radhus, byggnader 
får uppföras till högst två våningar och inte till en större höjd än 7,0 m, punktprickad mark får inte 
bebyggas. Högsta tillåtna exploatering i mark är inte uttryckt i planbestämmelser, utan regleras av 
byggruta omgiven av prickad mark. Den byggbara arean uppgår till ca 1440 kvm.  

Avvikelse från detaljplan  

Ansökan avviker från gällande detaljplan då påbyggnaden utförs på del som ligger på prickad mark, 
mark som inte får bebyggas.  

Övriga förutsättningar 

Platsen ligger inom Frillesås samhälle, i ett bebyggt bostadsområde.  
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Kommunicering 
Sökande har i samband med kompletteringen 2022-03-23 skickat in en bilaga där de beskriver 
anledningen till ansökan, bl.a.: ”Det råder bostadsbrist i kommunen och det ingår i den kommunala 
byggherrens uppdrag att tillskapa två nya hyreslägenheter med en rimlig månadshyra på en redan 
befintlig fastighet. I vår mening bör därför byggnadsnämnden även nu medge detta och ge 
bygglov.”  

Underrättelse om förvaltningens bedömning har skickats till sökande 2022-04-19 och sökande har 
givits möjlighet att yttra sig.  

Sökande har inkommit med skrivelse och revidering 2022-05-04. Sökande skriver i e-post: ”Vi har 
således arbetat om utformningen i ansökan och i stort sett tagit hand om alla avvikelser mot den 
gamla detaljplanen, se bifogade ritningar. Avvikelsen iom påbyggnaden om 56 kvm är att betrakta 
som liten, då den ligger rakt ovanpå bottenvåningens befintliga BYA och tar således ingen 
ytterligare mark i anspråk. Det är Ekstas uppdrag att tillskapa nya bostäder för kommunens invånare 
och ett förtätningsprojekt som detta där en tidigare panncentral ersätts med två mindre 
hyreslägenheter, tycker vi är mycket lämpligt och hoppas att byggnadsnämnden gör samma 
bedömning och beviljar bygglov.” 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-05-11. 

E-post från sökande, 2022-05-12. 

Revidering ritningar och sökandes yttrande i e-post, 2022-05-04. 

Komplettering ritningar och bilaga, 2022-03-23.  

Ansökan, 2021-12-23. 

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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§ 279 

STORKEN 9 - Bygglov för utvändig ändring av 
tvåbostadshus; ändring av takkonstruktion, 
takmaterialbyte och installation av solcellspaneler 
Dnr BN 2022-000698 

Beslut 
Byggnadsnämndens arbetsutskott avslår ansökan om bygglov för utvändig ändring av 
tvåbostadshus; installation av solcellspaneler. 

Byggnadsnämndens arbetsutskott beviljar bygglov för utvändig ändring av tvåbostadshus; ändring 
av takmaterial från kopparplåt till papp. 

Avgiften för beslutet är 4800 kronor. 

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

Beslutsmotivering 
Huvudbyggnaden på Storken 9 har högsta klassning i inventering över kulturhistorisk bebyggelse 
och ingår i kommunens kulturmiljöprogram, omnämnd som en av de bärande delarna i miljön som 
ett mycket fint exempel på funktionalistisk villaarkitektur från 1930-talet. Byggnaden har 
genomgått vissa förändringar med tillbyggnader och fasadändringar de senaste åren men har 
behållit sin karaktär i stort.  

Avseende ändringen av takmaterial bedömer förvaltningen att det byggnadshistoriska och 
arkitekturhistoriska värdet till del påverkas i och med att det förmodade originalmaterialet på taket 
tas bort. Den låga lutningen på taket (3,5 grader) är dock inte optimalt för ett plåttak. Samtidigt 
bevaras kopparplåt på takfot, stuprör och skorstenar vilket gör att upplevelsevärdet av materialet till 
en del består. Förvaltningen gör den sammantagna bedömningen att det är godtagbart att byta 
takmaterialet och att det inte är att betrakta som en förvanskning i lagens mening.  

Avseende den tidigare ansökta ändringen av takkonstruktionen från valmat till sadeltak bedömde 
förvaltningen att det är ett alltför stort ingrepp i byggnadens karaktär och form och att detta är att 
betrakta som en förvanskning i lagens mening.  

Ärendet har reviderats till att inte omfatta en takkonstruktionsändring men ställningen som 
solcellspanelerna vilar på är tänkta att monteras ut över valmen och därmed förändra byggnadens 
form, vilket förvaltningen inte bedömer som lämpligt med hänvisning till byggnadens 
kulturhistoriska värde.  

Avseende montering av solcellspaneler är det förvaltningens uppfattning att det kan vara 
acceptabelt att montera solceller som följer byggnadens befintliga takfall in mot trädgården, då detta 
även är en reversibel åtgärd, men inte åt gaturummet då detta stör det miljöskapande värdet i 
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området. Även om synligheten av panelerna eventuellt inte uppstår från den närmsta gatan så 
bedöms de bli synliga på håll.  

Förvaltningen anser, inte minst med bakgrund av de tidigare ändringarna byggnaden genomgått, att 
det är av vikt att slå vakt om att byggnadens kulturhistoriska och arkitektoniska värden bevaras.  

Sammanfattningsvis gör förvaltningen bedömningen att det allmänna intresset att bevara karaktären 
i ett område med höga kulturvärden och det enskilda husets höga kulturvärde väger tyngre än det 
enskilda intresset att installera solceller på taket, såsom presenteras i ansökan, då åtgärden 
väsentligt ändrar husets och områdets karaktär. 

Revideringen av ansökan föranleder ingen annan bedömning från förvaltningens sida om att 
åtgärden att montera solcellspaneler på byggnaden, på det ansökta viset, är olämpligt.  

Enligt plan- och bygglagen 9 kap 30 § (PBL, SFS 2010:900) ska bygglov ges för en åtgärd inom ett 
område med detaljplan, om 

   1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser 

      a) överensstämmer med detaljplanen, eller 

      b) avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare bygglovsprövning 
enligt denna lag eller äldre bestämmelser eller vid en fastighetsbildning enligt 3 kap. 2 § första 
stycket andra meningen fastighetsbildningslagen (1970:988), 

   2. åtgärden inte strider mot detaljplanen, 

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

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

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

Sådana åtgärder som genomförts utan bygglov med stöd av 4-4 c §§ eller motsvarande äldre 
bestämmelser ska inte beaktas vid bedömningen av om ett byggnadsverk eller en åtgärd 
överensstämmer med detaljplanen. Lag (2018:636). 

Alla av de ansökta åtgärderna bedöms inte uppfylla de krav som ställs enligt 9 kap 30 § plan- och 
bygglagen punkt 4, med hänvisning till 2 kap. 6 § punkt 1: Vid planläggning, i ärenden om bygglov 
och vid åtgärder avseende byggnader som inte kräver lov enligt denna lag ska bebyggelse och 
byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med 
hänsyn till 

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

Ansökt åtgärd uppfyller heller inte 8 kap. 13 § i alla delar: En byggnad som är särskilt värdefull 
från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt får inte förvanskas, eller 8 
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kap. 17 §: Ändring av en byggnad och flyttning av en byggnad ska utföras varsamt så att man tar 
hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och tar till vara byggnadens tekniska, historiska, 
kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden. 

Bygglov ska därför inte beviljas avseende installationen av solcellspaneler. Bygglov kan beviljas 
för takmaterialbyte från kopparplåt till papp. 

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 gällde vid detta tillfälle 
även ändring av takkonstruktionen, från ett valmat tak till sadeltak, vilket utgått i den senaste 
revideringen men solcellsställningen kommer att dras ut över valmen i stället. Byggnaden har 
högsta klass i kulturhistorisk inventering och ligger inom kulturmiljöprogram. Förvaltningen 
bedömer att bygglov kan beviljas för takmaterialsbyte men att solcellspanelerna med ställning inte 
ska beviljas, med hänvisning till att byggnaden förvanskas.  

Beskrivning av ärendet 
Ansökan registrerades 2022-03-09. 

Ansökan gäller utvändig ändring av ett tvåbostadshus som innebär att solcellspaneler monteras på 
hela huvudbyggnadens tak samt utbyte av befintligt kopparplåtstak till svart papp. Vissa 
kopparplåtsdetaljer såsom vid takfot, stuprör och skorstenar ämnas sparas. Ansökan omfattade först 
också ändring av takkonstruktion, ändring av befintligt valmat tak till sadeltak, men detta har utgått 
i och med revidering 2022-05-12. Däremot dras ställningen till solcellspanelerna ut över valmen i 
stället.  

I ansökan beskriver sökande åtgärderna: ”I samband med takomläggning planeras montage av 
solpaneler. Åtgärden bör innebära minimal synlighet från gata eller trädgård. Takvinkel är ca 3,5 
grader, för låg för plåttak, omläggningen blir i svart ytpapp där synliga plåtar såsom skorstenar, 
takfot, stuprör fortsatt består av plåt. Taket förändras från valmat till sadeltak. Svarta solpaneler 
monteras i takets vinkel. Huset har en förbrukning på 48 000 kwh utan elbilar med ny effektiv 
bergvärmepump. Förslaget med solpaneler ger ett beräknat årligt tillskott på ca 25-30 000 kwh och 
är helt nödvändigt för husets fortsatta överlevnad som privatbostad. Övriga nödvändiga åtgärder 
såsom isolering av vind, isolerfönster mm är redan utförda. Den stora förbrukningen beror på husets 
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konstruktion samt storlek. Idag ligger elpriset på 308 per kwh. Utformningen är framtagen i 
samarbete med Gruppsol för maximal dagsnytta för fastigheten.” 

Ansökans komplettdatum räknades först från dagen då ansökan kom in, 2022-03-09, då 
förvaltningen inte begärde in komplettering inom tre veckor. Sökande har därefter ändrat ansökan 
och reviderat ritningarna 2022-05-12.   

Ärendet är avstämt med kommunantikvarien.  

Planförutsättningar 

Fastigheten som ska bebyggas ligger inom detaljplan K24 från 1949 vars syfte är att möjliggöra 
byggnader för bostäder på platsen. Det finns även ett tillägg K24B från 2014, där syftet var att ge 
bättre förutsättningar att bibehålla Västra Villastadens karaktär, med bland annat den gröna 
förgårdsmarken, genom att huvudbyggnad får innehålla högst 2 bostadslägenheter. I detaljplanen 
och tillägget regleras bland annat i övrigt att prickad mark inte får bebyggas, byggnader får 
uppföras endast fristående, en huvudbyggnad får finnas, en femtedel av fastighetens areal får 
bebyggas, två våningar får uppföras om maximalt 7,5 m byggnadshöjd, tak får ha en lutning om 
maximalt 30 grader.  

I tillägget framgår det under Tidigare ställningstagande att det aktuella området finns med i 
Kungsbacka kommuns förslag till kulturmiljöprogram som då var under framtagande.  

Övriga förutsättningar 
Fastigheten omfattas av Kulturmiljöprogram för Kungsbacka kommun och är upptagen i 
bebyggelseinventering för kulturhistoriskt värdefulla byggnader med klassningen A, vilket är den 
högsta klassningen. I kulturmiljöprogrammet för området Västra Villastaden står inledningsvis:  

”Västra Villastaden domineras av en funktionalistiskt stram arkitektur, med välbevarad karaktär och 
i många fall även material. Här finns påkostade villor från 1930-talet, liksom nyare inslag från 
1940-, 50- och 60-talen. Trädgårdarna och allén som avgränsar området i norr är också viktiga 
komponenter i den väl sammanhållna kulturmiljön.” Storken 9 står vidare omnämnd i texten: ” De 
mest konsekvent genomförda funktionalistiska husen är de två villor som byggdes först: Storken 9 
och Tranan 21. Båda byggnaderna uppfördes 1936.” 

Under rekommendationer för området står att läsa: ”Byggnaders individuella arkitektur och 
tidstypiska drag respekteras. Färgskalan domineras av ljusa kulörer, vitt som brutits med t.ex. gult 
eller grått. Byggnaderna har platta tak eller flacka sadeltak. Där tegeltäckningen finns kvar bör det 
eftersträvas att bibehålla denna vid omläggning. Andra bevarandevärda karaktärsdrag är utskjutande 
taksprång, enkla förstukvistar med utsprång, fönster med två, tre eller fyra lufter i nätta bågar, 
fönsteromfattningar samt över- och understycken till fönster.” 

Kommunicering 
Underrättelse har skickats till sökande 2022-04-20 om förvaltningens bedömning och sökande har 
beretts möjlighet att yttra sig.  

Skrivelse inkom 2022-04-22 från sökande. Eftersom det är långt infogas här den sammanfattning 
som sökande själv gjort i sin skrivelse: 
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1. Åtgärden uppfyller gällande detaljplan och skall godkännas, åtgärden förändrar inte byggnaden 
på ett sätt som kan uppfattas och uppfyller därför kraven i lagen om stads, landskapsbild, natur- 
kulturvärden samt intresset av en god helhetsverkan. (finns MÖD dom om uppfattningsvärdet när 
fastigheter inte är detaljskyddade). 

2. Åtgärden uppfyller en nationell plan angående energianvändning, normalt sätt är inte åtgärden 
bygglovspliktig. Åtgärden avser och ger en positiv miljöpåverkan och uppfyller behovet minska 
trycket på energinäten. 

3. Flera fastigheter i västra villastaden har solpaneler, bla. Svanen 8 och måsen 3 bägge med paneler 
mot gata. Dessa hus har sadeltak med tydlig sebarhet från gata, det finns såklart en möjlighet att 
dessa fastigheter missat att begära bygglov. Men som en byggnadsinspektör berättade för mig, man 
får gå med skygglappar i kommunen när man är ute för allt man ser….. Är det så kommunen skall 
jobba undrar jag. Man blundar och premierar de som kör på medan de som söker och vill ha en god 
helhetsverkan fastnar i köer och diskussioner.  Jag jobbar med detta, det är ett hett ämne med alla 
man pratar med, både privata och kommersiella, konstigt nog brukar det vara enkelt för de med 
kontakter…. 

4. Föreslaget utförande från förvaltningen ger skillnad mellan 12 kr/kwh till 22 kr/kwh batteri ej 
inräknat vilket försämrar kalkylen ytterligare. Effekt 28 000 kwh – 7 000 kwh på årlig basis. Inte 
försvarbart varken ur miljöhänsyn eller ekonomi.  

5. Det går inte att likställa en fastighet med byggnadsminne, antingen är det ett byggnadsminne med 
detaljskydd eller inte.  

6. Ett nekande av ansökan gör att fastigheten riskerar rivning, för fastighetsägaren är det inte 
möjligt att inte ha klara besked från förvaltningen avseende ersättning eller skydd. Med tanke på en 
nyligen dom i MÖD i Härryda är det troligt att en rivning blir godkänd i högre instans. 

Sökande har även den 20/4 2022 svarat i e-post angående förvaltningens preliminära bedömning.  

Förvaltningens bemötande av skrivelsen:  

Det är inte en förutsättning att byggnaden ska ha skyddsbestämmelser i detaljplan för att 
förvaltningen ska anse att en åtgärd inte uppfyller 8 kap. 13 § (ref MÖD 2012:13). Inventeringen 
och kulturmiljöprogrammet innebär inte lagskydd/begränsningar i sig men är ett underlag och hjälp 
för förvaltningen när den ska göra sin bedömning om huruvida ett förslag tillgodoser lagens krav.  

Byggnadsnämnden har inte beviljat bygglov för solcellspaneler på de fastigheter som nämns i 
yttrandet. Åtgärderna är lovpliktiga, och omfattas inte av undantaget i 9 kap. 3 c § PBL då området 
är ett särskilt värdefullt bebyggelseområde såsom avses i paragrafen, och förvaltningen hade med 
all sannolikhet inte varit positiv till att bevilja paneler åt gaturummet till.  

Jämförelse av ärendet kan göras med det ärende i Lund som avgjordes av MÖD (Mark- och 
miljööverdomstolen) 2021: På en tvåvåningsvilla från 1936 med flackt valmat sadeltak hade ägaren 
ansökt om bygglov för att förse samtliga takfall med solcellspaneler. Solcellerna skulle utformas 
som fyrkantiga svarta lådor som endast delvis utfyllde takfallen. Kommunen hade beviljat bygglov 
för solceller mot trädgården men avslagit ansökan för de övriga takfallen. Mot bakgrund av 
bevaringsprogram och detaljplan gjorde MÖD bedömningen att byggnaden ingick i ett sådant 
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särskilt värdefullt bebyggelseområde som avses i 8 kap. 13 PBL och därmed omfattades av 
förvanskningsförbudet. Med den utformning som redovisats i bygglovsansökan ansåg domstolen att 
åtgärden inte uppfyllde förvanskningsförbudet och varsamhetskravet enligt 8 kap. 13 och 17 §§ 
PBL. Kommunens beslut skull därför stå fast. (MÖD 2021‑11‑09 mål nr P 10501‑20) [ p-10501-20-
dom-2021-11-09.pdf (domstol.se) ] 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-04-22 

Revidering ritningar och ändring av ansökan, 2022-05-12 

Sökandes yttrande i e-post, 2022-04-22 

E-post, 2022-04-20 

Ansökan med tillhörande handlingar, 2022-03-09 

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

Beslutet skickas till 
Sökande (delges) 
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§ 280 

HEDE 9:26 - Tidsbegränsat bygglov för uppsättning 
av skylt 
Dnr BN 2022-000940 

Beslut 
Byggnadsnämndens arbetsutskott beviljar tidsbegränsat bygglov för uppsättning av skylt.  

Det tidsbegränsade lovet gäller till och med 2024-01-31. 

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 7 200 kronor. Av detta kostar bygglovet 3 600 kronor och byggskedet 3 600 
kronor. Observerar att eventuell utstakning och lägeskontroll inte är med i ovanstående belopp.  

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

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 beslutet 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. 33 § (PBL, SFS 2010:900) kan ett tidsbegränsat bygglov ges för 
en åtgärd som uppfyller några, men inte alla förutsättningar enligt 9 kap. 30- 32 §§ i PBL, om 
sökanden begär detta och åtgärden avses att pågå under en begränsad tid.  

Åtgärden som ansökan avser är avsedd att pågå under en begränsad tid. Sökande har begärt 
tidsbegränsat bygglov och har i sin ansökan beskrivit det tidsbegränsade behovet enligt följande; att 
skylten enbart kommer vara uppsatt under den begränsade tid som avtal med Kungsbacka kommun 
medger. Skylten bedöms inte uppfylla alla förutsättningar enligt 9 kap. 30 § PBL med hänvisning 
till 2 kap. 6 § plan- och bygglagen. Skylten bedöms inte vara lämplig utifrån intresset av god 
helhetsverkan och bedöms inte vara ett lämpligt inslag i stads-och landskapsbilden.  
Skylten bedöms därmed uppfylla krav enligt 9 kap. 33 § PBL. Slutligen bedömer förvaltningen att 
åtgärden inte innebär en sådan betydande olägenhet som avses i PBL 2 kap 9 §. Tidsbegränsat 
bygglov ska därför beviljas. 
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Beslutet kan överklagas 
Detta beslut överklagas genom att en skrivelse skickas till Byggnadsnämnden, Kungsbacka 
kommun, inom tre veckor från den dag då den som vill överklaga tog del av beslutet. Om skrivelsen 
har kommit in i rätt tid skickar Byggnadsnämnden den vidare till Länsstyrelsen i Hallands län, som 
prövar det överklagade beslutet. Om överklagan kommer in för sent avvisas den. 

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

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

Beskrivning av ärendet 
Ansökan registrerades 2022-03-29. 

Ansökan gäller uppsättning av en bildväxlande skylt. Skylten har en höjd om 2,7 m och en bredd 
om 1,4 m. Bägge sidor av skylten är bildväxlande. Skylten är belyst med en ljusstyrka om 300 
candela/m2. Skylten får bildväxla max 12 gånger per dygn. Skylten ska inte och får inte ha rörligt 
motiv. 

Sökande har i beskrivning av det tidsbegränsade behovet angett att de söker tidsbegränsat bygglov 
då de har ett avtal med Kungsbacka kommun som löper under en begränsad tid.   

Sökande har i avvecklingsplanen redovisat att när det tidsbegränsade lovet upphör kommer skylten 
lyftas bort med en kran. Marken fylls därefter med grus, sand och jord och därefter sås gräsfrön. 

Tjänstemän har under lovprövningen genomfört besök på den föreslagna platsen.  

Ansökan var komplett 2022-04-07. 

Planförutsättningar 
Fastigheten som ska bebyggas ligger inom detaljplan TP58 vars syfte är att möjliggöra byggnader 
för industri, parkering, bussangöring samt naturområden. Skylten som ansökan avser har en 
föreslagen placering på mark som enligt gällande detaljplan ska utgöra allmän platsmark i form av 
parkering/bussangöring med gångstråk. Förvaltningen bedömer att skylten överensstämmer med 
detaljplanen.  

Remisser 
Förvaltningen för Teknik har fått möjligheter att lämna synpunkter gällande åtgärden. Av yttrande 
från Teknik daterat 2022-05-10 framgår att Teknik är generellt negativt inställda till skyltning i 
trafikmiljöer eftersom det tar fokus från vägen och trafiksituationen. Av trafiksäkerhetsmässiga skäl 
anser Teknik att bildväxling inte bör ske mer än 12 per dygn och att växlingen sker jämt över 
dygnet. Rörliga motiv är inte lämpligt att ha alls i anslutning till trafikmiljö. 

Reklamskylten bör monteras på ett fackmässigt sätt. Marken under och runt reklamtavlan bör 
hårdgöras för att underlätta för driften runt reklamtavlan. Innan anläggning av skylten måste 
polistillstånd för nyttjande av offentlig plats måste ansökas om och godkännas av polisen. 
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Öppningstillstånd måste ansökas om och godkännas av kommunen innan byggnation. En godkänd 
trafikanordningsplan (TA-plan) krävs innan öppningstillstånd ges. 

Vid driftarbete av skylten får inte påverka framkomligheten för trafiken eller närliggande gång- och 
cykelvägar. Teknik tillåter inte körning med driftfordon på gång- och cykelvägar eller parkering i 
grönområden. Om trafiken påverkas måste TA-plan lämnas och godkännas av kommunen. 

Avslutningsvis upplyser Teknik att Kungsbacka Bredbandsnät har fiber i närheten av skylten. 
Aktsamhet och skydd av befintlig ledning krävs vid arbetet. 

Samhällsbyggnadskontoret har som fastighetsägare fått möjligheter att lämna synpunkter gällande 
åtgärden. Av yttrande från Samhällsbyggnadskontoret daterat 2022-04-29 framgår att 
Samhällsbyggnadskontoret inte har några invändningar mot åtgärden. 

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). 

Åtgärden är planenlig, därför har inga grannar hörts. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-05-13 

Remissvar från Teknik, 2022-05-10 

Remissvar från Samhällsbyggnadskontoret, 2022-04-29 

Beskrivning av tidsbegränsat behov, 2022-04-07 

Avvecklingsplan, 2022-04-07 

Skyltbeskrivning, 2022-04-05 

Situationsplan, 2022-03-29 

Skyltritning, 2022-03-29 

Ansökan, 2022-03-29 

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 
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§ 281 

KUNGSBACKA 2:9 - Tidsbegränsat bygglov för 
uppsättning av skylt 
Dnr BN 2022-000918 

Beslut 
Byggnadsnämndens arbetsutskott avslår ansökan om tidsbegränsat bygglov för uppsättning av skylt.  

Avgiften för beslutet är 4 800 kronor.  

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

Beslutsmotivering 
Enligt 9 kap. 33 § plan- och bygglagen, PBL, kan ett tidsbegränsat bygglov ges för en åtgärd som 
uppfyller några, men inte alla förutsättningar enligt 9 kap. 30- 32 §§ i PBL, om sökanden begär det 
och åtgärden avses att pågå under en begränsad tid. I förevarande lovärende avser ansökan en åtgärd 
som är avsedd att pågå under en begränsad tid. Likväl har sökande begärt ett tidsbegränsat bygglov. 
Vidare bedöms föreslagen skylt inte uppfylla alla förutsättningar enligt 9 kap. 31 b § PBL. 
Föreslagen skylt har dock en placering på mark som enligt gällande detaljplan är avsedd för gång- 
och cykelväg. Arbetsutskottet bedömer därför att det inte anses vara förenligt med detaljplanens 
syfte att uppföra nu aktuell reklamskylt på allmän platsmark. Arbetsutskottet anser inte heller att 
planavvikelsen kan anses vara liten i förevarande ärende. Arbetsutskottet anser därtill att föreslagen 
åtgärd utgör ett störande inslag i trafikmiljön och att det föreligger risk att skylten utgör fara för 
trafiksäkerhet genom att bland annat störa trafikanternas uppmärksamhet i trafiken. Föreslagen 
åtgärd utgör sålunda en olägenhet för trafikanter som anses vara betydande enligt 2 kap. 9 § PBL. 
Arbetsutskottet anser även att föreslagen skylt inte utgör en estetiskt tilltalande lösning som passar 
in i aktuellt område. Skylten bedöms därmed inte uppfylla samtliga krav enligt PBL varför 
tidsbegränsat lov ej 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. 
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Beskrivning av ärendet 
Ansökan registrerades 2022-03-28. 

Ansökan gäller uppsättning av en bildväxlande skylt. Skylten har en höjd om 2,7 m och en bredd 
om 1,4 m. Bägge sidor av skylten är bildväxlande. Skylten är belyst med en ljusstyrka om 300 
candela/m2. Skylten får bildväxla max 12 gånger per dygn. Skylten ska inte och får inte ha rörligt 
motiv. 

Sökande har i beskrivning av det tidsbegränsade behovet angett att de söker tidsbegränsat bygglov 
då de har ett avtal med Kungsbacka kommun som löper under en begränsad tid.   

Sökande har i avvecklingsplanen redovisat att när det tidsbegränsade lovet upphör kommer skylten 
lyftas bort med en kran. Marken fylls därefter med grus, sand och jord och därefter sås gräsfrön. 

Tjänstemän har under lovprövningen genomfört besök på den föreslagna platsen.  

Ansökan var komplett 2022-04-20. 

Planförutsättningar 
Fastigheten som ska bebyggas ligger inom detaljplan K73bl1 vars syfte är att möjliggöra bland 
annat gata, gång- och cykelväg, parkmark. 

Avvikelse från detaljplan 
Ansökan avviker från gällande detaljplan då 

- Skylten har en föreslagen placering på mark som ska utgöra gång- och cykelväg. 

Remisser 
Förvaltningen för Teknik har fått möjligheter att lämna synpunkter gällande åtgärden. Av yttrande 
från Teknik daterat 2022-04-27 framgår att Teknik är generellt negativt inställda till skyltning i 
trafikmiljöer eftersom det tar fokus från vägen och trafiksituationen. Av trafiksäkerhetsmässiga skäl 
anser Teknik att bildväxling inte bör ske mer än 12 per dygn och att växlingen sker jämt över 
dygnet. Rörliga motiv är inte lämpligt att ha alls i anslutning till trafikmiljö. 

Skylten behöver ha polistillstånd för nyttjande av offentlig plats som måste ansökas om och 
godkännas av polisen. 

Vid driftarbete av skylten får inte påverka framkomligheten för trafiken eller närliggande gång- och 
cykelvägar. Teknik tillåter inte körning med driftfordon på gång- och cykelvägar eller parkering i 
grönområden. Om trafiken påverkas måste TA-plan lämnas och godkännas av kommunen. 

Det finns en dagvattenledning under reklamskylten. Då skylten redan är på plats och bygglovet är 
tidsbegränsat fungerar nuvarande placering. Vid akut driftstörning (ledningskollaps eller dylikt) 
kommer skylten behöva flyttas temporärt. Kungsbacka Bredbandsnät har fiber i närheten av skylten, 
aktsamhet och skydd av befintliga ledningar krävs vid arbete. 

Samhällsbyggnadskontoret har som fastighetsägare fått möjligheter att lämna synpunkter gällande 
åtgärden. Av yttrande från Samhällsbyggnadskontoret daterat 2022-04-29 framgår att 
Samhällsbyggnadskontoret inte har några invändningar mot åtgärden. 
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Kommunicering 
Om åtgärden avviker mot detaljplan, eller ska utföras utanför detaljplan ska berörda 
sakägare/grannar få tillfälle att yttra sig innan byggnadsnämnden tar beslut, plan- och bygglagen 9 
kap. 25 § (PBL, SFS 2010:900). 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-05-13 

Remissvar från Samhällsbyggnadskontoret, 2022-04-29 

Remissvar från Teknik, 2022-04-27 

Situationsplan, 2022-04-20 

Ansökan, 2022-04-07 

Beskrivning av tidsbegränsat behov, 2022-04-05 

Avvecklingsplan, 2022-04-05 

Skyltbeskrivning, 2022-04-05 

Skyltritning, 2022-04-05 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Thure Sandén (M) yrkar avslag på ansökan tidsbegränsat bygglov för uppsättning av 
skylt med följande motivering; föreslagen reklamskylt har en placering på mark som enligt gällande 
detaljplan är avsedd för gång- och cykelväg. Det är inte förenligt med detaljplanens syfte att 
uppföra nu aktuell reklamskylt på allmän platsmark. Planavvikelsen kan inte heller anses vara liten. 
Föreslagen åtgärd utgör vidare ett störande inslag i trafikmiljön och det finns risk att skylten utgör 
fara för trafiksäkerhet genom att störa trafikanternas uppmärksamhet i trafiken. Föreslagen åtgärd 
utgör sålunda en betydande olägenhet enligt 2 kap. 9 § PBL. Föreslagen skylt utgör inte heller en 
estetiskt tilltalande lösning som passar in i aktuellt område. Skylten anses därmed inte uppfylla 
samtliga krav enligt PBL. 

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

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

Beslutet skickas till 
Sökande (delges) 
  



Kungsbacka kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 83 (144) 
Byggnadsnämndens arbetsutskott Datum 
 2022-05-25 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

   

  

§ 282 

VARLA 2:198 - Tidsbegränsat bygglov för uppsättning 
av skylt 
Dnr BN 2022-000920 

Beslut 
Byggnadsnämndens arbetsutskott avslår ansökan om tidsbegränsat bygglov för uppsättning av skylt.  

Avgiften för beslutet är 4 800 kronor.  

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

Beslutsmotivering 
Enligt 9 kap. 33 § plan- och bygglagen, PBL, kan ett tidsbegränsat bygglov ges för en åtgärd som 
uppfyller några, men inte alla förutsättningar enligt 9 kap. 30-32 §§ i PBL, om sökanden begär det 
och åtgärden avses att pågå under en begränsad tid. I förevarande lovärende avser ansökan en åtgärd 
som är avsedd att pågå under en begränsad tid. Likväl har sökande begärt ett tidsbegränsat bygglov. 
Vidare bedöms föreslagen skylt inte uppfylla alla förutsättningar enligt 9 kap. 31 b § PBL. 
Arbetsutskottet bedömer dock att föreslagen skylt har en placering på mark som enligt gällande 
detaljplan är avsedd för gång & cykelväg. Arbetsutskottet anser därför att det inte anses vara 
förenligt med planens syfte att uppföra nu aktuell skylt på allmän platsmark. Arbetsutskottet anser 
inte heller att avvikelse emot detaljplanen är att bedöma som liten i förevarande ärende. 
Arbetsutskottet anser därtill att föreslagen åtgärd utgör ett störande inslag i trafikmiljön och att det 
föreligger risk att skylten utgör fara för trafiksäkerhet genom att bland annat störa trafikanternas 
uppmärksamhet i trafiken. Föreslagen åtgärd utgör sålunda en olägenhet för trafikanter som anses 
vara betydande enligt 2 kap. 9 § PBL. Arbetsutskottet bedömer därtill att föreslagen skylt inte utgör 
en estetiskt tilltalande lösning som passar in i aktuellt område. Skylten bedöms därmed inte 
överensstämma med gällande detaljplan eller uppfylla samtliga lagkrav enligt PBL varför 
tidsbegränsat lov 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. 
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Beskrivning av ärendet 
Ansökan registrerades 2022-03-28. 

Ansökan gäller uppsättning av en bildväxlande skylt. Skylten har en höjd om 2,7 m och en bredd 
om 1,4 m. Bägge sidor av skylten är bildväxlande. Skylten är belyst med en ljusstyrka om 300 
candela/m2. Skylten får bildväxla max 12 gånger per dygn. Skylten ska inte och får inte ha rörligt 
motiv. 

Sökande har i beskrivning av det tidsbegränsade behovet angett att de söker tidsbegränsat bygglov 
då de har ett avtal med Kungsbacka kommun som löper under en begränsad tid.   

Sökande har i avvecklingsplanen redovisat att när det tidsbegränsade lovet upphör kommer skylten 
lyftas bort med en kran. Marken fylls därefter med grus, sand och jord och därefter sås gräsfrön. 

Tjänstemän har under lovprövningen genomfört besök på den föreslagna platsen.  

Ansökan var komplett 2022-04-13. 

Planförutsättningar 
Fastigheten som ska bebyggas ligger inom detaljplan TP45B vars syfte är att möjliggöra bland 
annat gata, gång- och cykelväg, byggnader för industri. 

Avvikelse från detaljplan 
Ansökan avviker från gällande detaljplan då skylten har en föreslagen placering på mark som ska 
utgöra allmän platsmark, mark avsedd för gång- och cykelväg. 

Remisser 
Förvaltningen för Teknik har fått möjligheter att lämna synpunkter gällande åtgärden. Av yttrande 
från Teknik daterat 2022-04-21 framgår att Teknik är generellt negativt inställda till skyltning i 
trafikmiljöer eftersom det tar fokus från vägen och trafiksituationen. 

Av trafiksäkerhetsmässiga skäl anser Teknik att bildväxling inte bör ske mer än 12 per dygn och att 
växlingen sker jämt över dygnet. Rörliga motiv är inte lämpligt att ha alls i anslutning till 
trafikmiljö. 

Reklamskylten ska monteras på ett fackmässigt sätt. Marken under och runt reklamtavlan bör 
hårdgöras för att underlätta för driften runt reklamtavlan. Innan anläggning av skylten måste 
polistillstånd för nyttjande av offentlig plats ansökas om och godkännas av polisen. 
Öppningstillstånd måste ansökas om och godkännas av kommunen innan byggnation. En godkänd 
trafikanordningsplan (TA-plan) krävs innan öppningstillstånd ges. 

Vid driftarbete av skylten får inte påverka framkomligheten för trafiken eller närliggande gång- och 
cykelvägar. Teknik tillåter inte körning med driftfordon på gång- och cykelvägar eller parkering i 
grönområden. Om trafiken påverkas måste TA-plan lämnas och godkännas av kommunen. 

Kungsbacka Bredbandsnät, har fiber i närheten av skylten så aktsamhet och skydd av befintlig 
ledning krävs vid arbetet. 
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Kommunicering 
Om åtgärden avviker mot detaljplan, eller ska utföras utanför detaljplan ska berörda 
sakägare/grannar få tillfälle att yttra sig innan byggnadsnämnden tar beslut, plan- och bygglagen 9 
kap. 25 § (PBL, SFS 2010:900). 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-05-13 

Remissvar från Teknik, 2022-04-21 

Skyltbeskrivning, 2022-04-13 

Skyltritning, 2022-04-13 

Beskrivning av tidsbegränsat behov, 2022-04-11 

Avvecklingsplan, 2022-04-11 

Situationsplan, 2022-03-28 

Ansökan, 2022-03-28 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Thure Sandén (M) yrkar avslag på ansökan tidsbegränsat bygglov för uppsättning av 
skylt med följande motivering; föreslagen reklamskylt har en placering på mark som enligt gällande 
detaljplan är avsedd för gång & cykelväg. Det är inte förenligt med planens syfte att uppföra nu 
aktuell skylt på allmän platsmark. Föreslagen åtgärd utgör inte heller en avvikelse emot detaljplanen 
som är att bedöma som liten. Därtill utgör föreslagen åtgärd ett störande inslag i trafikmiljön och 
det föreligger risk att skylten utgör fara för trafiksäkerhet genom att störa trafikanternas 
uppmärksamhet i trafiken. Föreslagen åtgärd utgör sålunda en olägenhet för trafikanter som anses 
vara betydande. Föreslagen åtgärd är inte heller att bedöma som en estetiskt tilltalande lösning som 
passar in i aktuellt område. Skylten bedöms därmed inte överensstämma med gällande detaljplan 
eller uppfylla samtliga lagkrav enligt PBL. 

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

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

Beslutet skickas till 
Sökande (delges) 
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§ 283 

VARLA 2:198 - Tidsbegränsat bygglov för uppsättning 
av skylt 
Dnr BN 2022-000921 

Beslut 
Byggnadsnämndens arbetsutskott avslår ansökan om tidsbegränsat bygglov för uppsättning av skylt.  

Avgiften för beslutet är 4 800 kronor.  

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

Beslutsmotivering 
Enligt 9 kap. 33 § plan- och bygglagen, PBL, kan ett tidsbegränsat bygglov ges för en åtgärd som 
uppfyller några, men inte alla förutsättningar enligt 9 kap. 30-32 §§ i PBL, om sökanden begär det 
och åtgärden avses att pågå under en begränsad tid. I förevarande lovärende avser ansökan en åtgärd 
som är avsedd att pågå under en begränsad tid. Likväl har sökande begärt ett tidsbegränsat bygglov. 
Vidare bedöms föreslagen skylt inte uppfylla alla förutsättningar enligt 9 kap. 31 b § PBL. 
Arbetsutskottet bedömer dock att föreslagen skylt har en placering på mark som enligt gällande 
detaljplan är avsedd för gång & cykelväg. Arbetsutskottet anser därför att det inte anses vara 
förenligt med planens syfte att uppföra nu aktuell skylt på allmän platsmark. Arbetsutskottet anser 
inte heller att avvikelse emot detaljplanen är att bedöma som liten i förevarande ärende. 
Arbetsutskottet anser därtill att föreslagen åtgärd utgör ett störande inslag i trafikmiljön och att det 
föreligger risk att skylten utgör fara för trafiksäkerhet genom att bland annat störa trafikanternas 
uppmärksamhet i trafiken. Föreslagen åtgärd utgör sålunda en olägenhet för trafikanter som anses 
vara betydande enligt 2 kap. 9 § PBL. Arbetsutskottet bedömer därtill att föreslagen skylt inte utgör 
en estetiskt tilltalande lösning som passar in i aktuellt område. Skylten bedöms därmed inte 
överensstämma med gällande detaljplan eller uppfylla samtliga lagkrav enligt PBL varför 
tidsbegränsat lov 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. 
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Beskrivning av ärendet 
Ansökan registrerades 2022-03-28. 

Ansökan gäller uppsättning av en bildväxlande skylt. Skylten har en höjd om 2,7 m och en bredd 
om 1,4 m. Bägge sidor av skylten är bildväxlande. Skylten är belyst med en ljusstyrka om 300 
candela/m2. Skylten får bildväxla max 12 gånger per dygn. Skylten ska inte och får inte ha rörligt 
motiv. 

Sökande har i beskrivning av det tidsbegränsade behovet angett att de söker tidsbegränsat bygglov 
då de har ett avtal med Kungsbacka kommun som löper under en begränsad tid.   

Sökande har i avvecklingsplanen redovisat att när det tidsbegränsade lovet upphör kommer skylten 
lyftas bort med en kran. Marken fylls därefter med grus, sand och jord och därefter sås gräsfrön. 

Tjänstemän har under lovprövningen genomfört besök på den föreslagna platsen.  

Ansökan var komplett 2022-04-13. 

Planförutsättningar 
Fastigheten som ska bebyggas ligger inom detaljplan TP45bl1 vars syfte är att möjliggöra bland 
annat gata, gång- och cykelväg, naturområde samt byggnader för industri. 

Avvikelse från detaljplan 
Ansökan avviker från gällande detaljplan då skylten har en föreslagen placering på mark som ska 
utgöra genomgång för gång- och cykeltrafik. 

Remisser 
Förvaltningen för Teknik har fått möjligheter att lämna synpunkter gällande åtgärden. Av yttrande 
från Teknik daterat 2022-04-21 framgår att Teknik är generellt negativt inställda till skyltning i 
trafikmiljöer eftersom det tar fokus från vägen och trafiksituationen. 

Av trafiksäkerhetsmässiga skäl anser Teknik att bildväxling inte bör ske mer än 12 per dygn och att 
växlingen sker jämt över dygnet. Rörliga motiv är inte lämpligt att ha alls i anslutning till 
trafikmiljö. 

Reklamskylten ska monteras på ett fackmässigt sätt. Marken under och runt reklamtavlan bör 
hårdgöras för att underlätta för driften runt reklamtavlan. Innan anläggning av skylten måste 
polistillstånd för nyttjande av offentlig plats ansökas om och godkännas av polisen. 
Öppningstillstånd måste ansökas om och godkännas av kommunen innan byggnation. En godkänd 
trafikanordningsplan (TA-plan) krävs innan öppningstillstånd ges. 

Vid driftarbete av skylten får inte påverka framkomligheten för trafiken eller närliggande gång- och 
cykelvägar. Teknik tillåter inte körning med driftfordon på gång- och cykelvägar eller parkering i 
grönområden. Om trafiken påverkas måste TA-plan lämnas och godkännas av kommunen. 

Kungsbacka Bredbandsnät, har fiber i närheten av skylten så aktsamhet och skydd av befintlig 
ledning krävs vid arbetet. 
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Samhällsbyggnadskontoret har som fastighetsägare fått möjligheter att lämna synpunkter gällande 
åtgärden. Av yttrande från Samhällsbyggnadskontoret daterat 2022-04-27 framgår att 
Samhällsbyggnadskontoret inte har några invändningar mot åtgärden. 

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

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-05-13 

Remissvar från Samhällsbyggnadskontoret, 2022-04-27 

Remissvar från Teknik, 2022-04-21 

Skyltbeskrivning, 2022-04-13 

Skyltritning, 2022-04-13 

Beskrivning av tidsbegränsat behov, 2022-04-12 

Avvecklingsplan, 2022-04-12 

Situationsplan, 2022-03-28 

Ansökan, 2022-03-28 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Thure Sandén (M) yrkar avslag på ansökan tidsbegränsat bygglov för uppsättning av 
skylt med följande motivering; föreslagen reklamskylt har en placering på mark som enligt gällande 
detaljplan är avsedd för gång & cykelväg. Det är inte förenligt med planens syfte att uppföra nu 
aktuell skylt på allmän platsmark. Åtgärden utgör inte heller en avvikelse emot detaljplanen som är 
att bedöma som liten. Därtill utgör föreslagen åtgärd ett störande inslag i trafikmiljön och det 
föreligger risk att skylten utgör fara för trafiksäkerhet genom att störa trafikanternas 
uppmärksamhet i trafiken. Föreslagen åtgärd utgör sålunda en olägenhet för trafikanter som anses 
vara betydande. Föreslagen åtgärd är inte heller en estetiskt tilltalande lösning som passar in i 
aktuellt område. Skylten bedöms därmed inte överensstämma med gällande detaljplan eller uppfylla 
samtliga lagkrav enligt PBL. 

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

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

Beslutet skickas till 
Sökande (delges)  



Kungsbacka kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 89 (144) 
Byggnadsnämndens arbetsutskott Datum 
 2022-05-25 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

   

  

§ 284 

KYVIK 2:109 - Anmälan om nybyggnad av 
komplementbyggnad 
Dnr BN 2022-001237 

Beslut 
Byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar att vägra startbesked för nybyggnad av 
komplementbyggnad på fastighet Kyvik 2:109. 

Avgiften för beslutet är 3 600 kronor. Avgiften är uträknad efter Taxa för Byggnadsnämndens 
verksamhet, beslutad i Kommunfullmäktige 2020-09-08 § 97. 

Beslutsmotivering 
Det är förvaltningen bedömning att det inte finns förutsättning för att bevilja startbesked för den 
byggnad som ansökan avser. En komplementbyggnad ska placeras i omedelbar närhet av 
enbostadshuset. Byggnaden har en föreslagen placering som innebär att avståndet från 
huvudbyggnaden till komplementbyggnadens södra gavel uppgår till 35,1 m. Förvaltningen 
bedömer att placeringen inte är att anse som i omedelbar närhet av bostadshuset. Byggnaden 
bedöms ha en placering utanför bostadshusets hemfridszon. Mark- och miljööverdomstolens 
(MÖD) dom P 605-13, 2013-07-02 har varit vägledande i förvaltningens bedömning. I domen så 
anses ett avstånd på 31,2 meter inte vara i ”omedelbar närhet av enbostadshuset”.  Domen är 
prejudicerande. 

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

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

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

Beskrivning av ärendet 
Fastigheten är om 3 125 m2. Fastigheten ligger inom planlagt område. 

Anmälan gäller nybyggnad av komplementbyggnad med en byggnadsarea om 30,0 m2. Byggnaden 
kläs med träpanel i kulör S3500-N. Taket kläs med svart papp, S9000. Byggnaden är avsedd att 
användas som gäststuga. 
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Byggnaden har en föreslagen placering 5,4 m från fastighetsgräns i sydost och 11,2 m från 
fastighetsgräns i sydväst. 

Ärendet bedöms vara komplett 2022-05-02. 

Kommunicering 
Sökande inkom med ett yttrande till förvaltningen 2022-05-08. I yttrandet skriver sökande bland 
annat att den föreslagna placeringen är en naturlig placering på tomten som gynnar landskapsbilden 
och harmoniserar med intilliggande bebyggelse. Sökande vill även lyfta att syftet med att en 
komplementbyggnad ska placeras i omedelbar närhet av huvudbyggnaden är för att inte öka 
hemfridszonen. Den föreslagna placeringen av byggnaden kommer enligt sökande inte öka 
hemfridszonen. Placeringen är även vald i samråd med grannar med hänsyn till ledningsservitut och 
utsikt.  

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-05-13 

Beslut om förlängd handläggningstid, 2022-05-13 

Yttrande från sökande, 2022-05-08 

Situationsplan, 2022-05-02 

Planritning, 2022-05-02 

Fasadritningar, 2022-05-02 

Förslag kontrollplan, 2022-05-02 

Sektionsritning, 2022-05-02 

Anmälan, 2022-05-02 

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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§ 285 

MÅ 3:131 - Bygglov för nybyggnad av enbostadshus 
samt komplementbyggnad 
Dnr BN 2022-000732 

Beslut 
Byggnadsnämndens arbetsutskott beviljar ansökan om nybyggnad av enbostadshus samt nybyggnad 
av komplementbyggnad.  

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

Golvhöjden för huvudbyggnaden fastställs till +18,8  

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

Avgiften för beslutet är 31 200 kronor. Av detta kostar bygglovet 10 800 kronor och byggskedet 20 
400 kronor. Observera att eventuell utstakning och lägeskontroll inte är med i ovanstående belopp. 

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

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. Fastighetsägaren till Torp 2:3 delges 
beslutet.  

Beslutsmotivering 
Arbetsutskottet bedömer dock, i motsats till bygg- och miljöförvaltningen samt med hänsyn till den 
aktuella L-byggnadens utformning och placering att det föreligger särskilda skäl att dela upp 
byggnaden i två huskroppar och mäta dem var för sig. Vid en beräkning enligt denna modell tas 
hänsyn inte till höjd på gavel på kortsidan och resultatet innebär att byggnaden inte innebär en 
avvikelse från gällande detaljplan. Arbetsutskottet bedömer sålunda att föreslagen åtgärd är 
planenlig utifrån en beräkning av byggnadshöjd utifrån indelning i olika byggnads-kroppar.  

Efter konstaterande av att föreslagen byggåtgärd är planenlig gör arbetsutskottet följande 
bedömning såvitt avser övriga lagkrav enligt PBL; föreslagna åtgärd tar i tillräcklig stor omfattning 
hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur & kulturvärdena på platsen och intresset av en god 
helhetsverkan. Byggnadernas storlek bedöms inte påverka omgivningen på ett sådant sätt att de inte 
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uppfyller anpassningskraven. Detta särskilt med beaktande av att de sökta åtgärderna har begränsad 
storlek och åverkan i området. Föreslagna åtgärder anses inte heller strida emot kravet på god 
helhetsverkan. Det har i ärendet inte heller framkommit att föreslagna åtgärder bryter en enhetlighet 
i området eller avviker från övrig bebyggelse på ett sådant sätt att bygglov inte kan beviljas. Det har 
inte heller framkommit i ärendet att sökta åtgärder medför olägenheter som kan antas vara 
betydande. Arbetsutskottet anser samman-taget att det vid en avvägning mellan enskilda intressen 
och allmänna intressen finns skäl att bevilja lov för nybyggnation av bostadshus och 
komplementbyggnad i förevarande ärende. 

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

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

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

Beskrivning av ärendet 
Ansökan registrerades 2022-03-11. 

Ansökan gäller nybyggnad av enbostadshus samt nybyggnad av komplementbyggnad. 
Enbostadshuset har en byggnadsarea om 171,1 m2 varav 1,3 m2 utgör öppenarea under tak. 
Komplementbyggnaden har en byggnadsarea om 29,1 m2. Fastigheten får en total area om 200 m2. 

Byggnaderna kläs med träpanel i kulör S7005-G50Y. Taket på byggnaderna kläs med svart papp. 

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

Ansökan var komplett 2022-03-11. 

Planförutsättningar 
Fastigheten som ska bebyggas ligger inom detaljplan FJP31vars syfte är att möjliggöra byggnader 
för bostäder. I detaljplanen regleras bland annat vilken mark som får bebyggas. Huvudbyggnad ska 
placeras minst 4 m från gräns, komplementbyggnad ska placeras minst 1,5 m från gräns, garage ska 
placeras minst 6 m från gata, största tillåtna byggnadsarea är 200 m2 därav max 40 m2 för 
komplementbyggnad. Högsta tillåtna byggnadshöjd är 4,5 m och högsta tillåtna nockhöjd är 7,0 m. 

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.  

Beslutsunderlag 
Yttrande, 2022-05-24 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-05-13 

Beslut om förlängd handläggningstid, 2022-05-11. 

Fasadritningar, 2022-03-11 

Fasad, plan- och sektionsritning för komplementbyggnad, 2022-03-11 

Planritning, 2022-03-11 

Sektionsritning, 2022-03-11 

Markplaneringsritning, 2022-03-11 

Situationsplan, 2022-03-11 

Ansökan, 2022-03-11 

Ärendets behandling på sammanträdet 
Vid sammanträdet redovisas yttrande som inkommit från sökande daterat 2022-05-24. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Thure Sandén (M) yrkar bifall till ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt 
komplementbyggnad med följande motivering; det föreligger särskilda skäl till at dela upp aktuell 
L-byggnad i två huskroppar och mäta dem var för sig. Vid en beräkning enligt denna modell tas 
hänsyn inte till höjd på gavel på kortsidan och resultatet innebär att byggnaden inte innebär en 
avvikelse från gällande detaljplan. Föreslagen åtgärd bedöms vara planenlig utifrån denna 
beräkningsmodell. Såvitt avser krav enligt PBL görs bedömningen att föreslagen åtgärd i tillräcklig 
stor omfattning tar hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärden på platsen och 
intresset av en god helhetsverkan. Byggnadernas storlek bedöms inte påverka omgivningen på ett 
sådant sätt att de inte uppfyller anpassningskraven. Detta särskilt med beaktande av att de sökta 
åtgärderna har begränsad storlek och åverkan i området. Föreslagna åtgärder anses inte heller strida 
emot kravet på god helhetsverkan. Det har i ärendet inte heller framkommit att föreslagna åtgärder 
bryter en enhetlighet i området eller avviker från övrig bebyggelse på ett sådant sätt att bygglov inte 
kan beviljas. Det har vidare inte framkommit i ärendet att sökta åtgärder medför olägenheter som 
kan antas vara betydande. Vid avvägning mellan enskilda intressen och allmänna intressen finns 
skäl att bevilja lov för nybyggnation av bostadshus och komplementbyggnad i förevarande ärende. 

Lars Eriksson (S) yrkar bifall till Thure Sandéns (M) yrkande. 

Beslutsgång 
Ordförande Thure Sandén (M) konstaterar att det finns två förslag till beslut, förvaltningens förslag 
respektive eget m.fl. yrkande. Ordföranden (M) prövar förslagen och finner att arbetsutskottet 
beslutar enligt eget m.fl. yrkande. 
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Beslutet skickas till 
Sökande (A-post)  

Skatteverket (A-post)  

Post- och Inrikes Tidningar 

Fastighetsägaren till Torp 2:3 (delges) 
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§ 286 

RÖRSJÖ 1:18 - Bygglov för tillbyggnad av 
enbostadshus samt komplementbyggnader 
Dnr BN 2021-003220 

Beslut 
Byggnadsnämndens arbetsutskott beviljar bygglov för tillbyggnad av enbostadshus samt nybyggnad 
av komplementbyggnader. 

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 är densamma som för befintlig huvudbyggnad. 

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

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

Beslutsmotivering 
Arbetsutskottet konstateras inledningsvis följande; ansökan avser tillbyggnation om ca 25 kvm av 
ett enbostadshus samt ändrad utformning av träräcken runt en altan. Ansökan avser även lovpliktiga 
tillbyggnader om total ca 80 kvm, vilka vidtagits mellan åren 2004 – 2012. Lovfastigheten har en 
areal om ca 3 815 kvm. På fastigheten finns utöver bostadshuset fem komplementbyggnader som 
ingår i lovansökan; ett växthus med en byggnadsarea om 17,8 kvm, en byggnad som används som 
hundgård med en byggnadsarea om cirka 13,9 kvm, en maskinhall med en byggnadsarea om 112 
kvm, en stallbyggnad med övervåning inredd som gäststuga om 138 kvm och ett garage med en 
byggnadsarea om ca 77,6 kvm. Komplement-byggnaderna har en sammanlagd byggnadsarea om ca 
360 kvm. Lovfastigheten får med en-bostadshus, tillbyggnader och komplementbyggnader en 
sammanlagd byggnadsarea om ca 660 kvm. Lovfastigheten är belägen utanför detaljplanerat 
område.  

Enligt plan- och bygglagen 9 kap. 31 § ska bygglov ges för en åtgärd utanför ett område med 
detaljplan, om åtgärden inte strider mot områdesbestämmelser, inte förutsätter planläggning enligt 4 
kap. 2 eller 3 §, och uppfyller de krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 
9-11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§ i de delar som inte har prövats i 
områdesbestämmelser. 

Ansökta åtgärder bedöms uppfylla de krav som ställs enligt 9 kap 31 § PBL, med hänvisning till att 
byggnaderna bedöms vara anpassade till stads- och landskapsbilden. Arbetsutskottet bedömer 
sålunda att föreslagna åtgärder är tillräckligt anpassade till stads- & landskapsbilden samt natur & 
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kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan. Detta särskilt med beaktande av att 
såväl tillbyggnationer av enbostadshus som nybyggnad av komplement-byggnader är väl anpassade 
till övrig bebyggelse såvitt avser färg och form samt att bostads-huset har en lämplig storlek och 
utformning som ger ett samlat helhetsintryck i förevarande område. Även med beaktande av att 
fastigheten är bebyggt med mer byggnadsarea än övriga fastigheter i bebyggelsegruppen bedöms 
föreslagna åtgärder vara lämpliga med hänsyn till landskapsbilden & intresset av en god 
helhetsverkan, särskilt med beaktande av att ett positivt beslut inte bedöms medföra någon negativ 
prejudicerande verkan i det aktuella området. Föreslagna byggnationer bedöms inte heller störa 
natur- och kulturvärdena i området. Med hänsyn härtill bedömer arbetsutskottet att föreslagna 
åtgärder uppfyller kraven i 9 kap. 31 § PBL samt 2 kap. 6 § första stycket PBL. 

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

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

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

Beskrivning av ärendet 
Fastigheten har en area om 3815 m2. Ansökan registrerades 2021-10-21 och var komplett 2022-05-
10. Ansökan gäller tillbyggnad av enbostadshus. Tillbyggnaden har en area om 24,8 m2. 
Enbostadshuset får en total byggnadsarea om 300 m2. Tillbyggnaden kläs likt befintlig byggnad 
med röd träpanel. Taket kläs med svart papp. Ansökan avser även ändrad utformning av träräcken 
runt altan. Räcken ändras från stående träribbor till glasräcken. 

Utöver den tillbyggnad som ansökan avser har förvaltningen med hjälp av daterade 
flygfotografier konstaterat att det uppfördes en tillbyggnad på enbostadshuset mellan 2004 och 2008 
och därefter ytterligare en tillbyggnad mellan åren 2008 och 2012. Det är en utbyggnad i söder som 
uppfördes vid denna tidpunkt. Förvaltningen har inte funnit något beviljat bygglov för denna 
byggnation. Tillbyggnaden har en uppskattad byggnadsarea om 80 m2 och en placering ca 0,5 m 
från gräns i söder. Tillbyggnaden bedöms vara av sådan omfattning att den kräver lov och då den 
finns redovisad på ritningarna inkluderas den i prövningen. Sökande har även skriftligt meddelat att 
de önskar få åtgärden prövad. 

Komplementbyggnaderna har en sammanlagd byggnadsarea om 360,5 m2. Fastigheten får med 
enbostadshus, tillbyggnader och komplementbyggnader en sammanlagd byggnadsarea om 660,5 
m2. 
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Övrig information:  
 Bygglov beviljades för uppförande av en komplementbyggnad i form av garage 1978. 

Byggnaden skulle enligt beviljat bygglov ha en byggnadsarea om 41,3 m2. Den byggnad 
som är uppförd på platsen är inte utformad enligt tidigare beviljat bygglov, utan har enligt 
inskickade ritningar en byggnadsarea om 77,6 m2.  

 Bygglov beviljades för uppförande av en komplementbyggnad i form av garage 2006. 
Byggnaden skulle enligt beviljat bygglov ha en byggnadsarea om 80,8 m2. Den byggnad 
som är uppförd på platsen är inte utformad enligt tidigare beviljat bygglov, utan har enligt 
inskickade ritningar en byggnadsarea om 112,2 m2.  

 Bygglov beviljades för uppförande av en komplementbyggnad i form av stall 1998. 
Byggnaden skulle enligt beviljat bygglov ha en byggnadsarea om 70 m2. Den byggnad som 
är uppförd på platsen är inte utformad enligt tidigare beviljat bygglov, utan har enligt 
inskickade ritningar en byggnadsarea om 139 m2. Utöver att den uppförda byggnaden har en 
större byggnadsarea än vad tidigare beviljat bygglov medger, så har det även tillkommit en 
takkupa. 

Planförutsättningar 
Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. 

Kommunicering 
Berörda sakägare har fått möjlighet att yttra sig. Inga synpunkter har inkommit. 

Sökande har i ett yttrande daterat 2022-01-31 informerat att anledning till att de vill bygga ut är på 
grund av att X. Vidare förklarar sökande att de bedriver en mindre hästverksamhet på fastigheten 
och en byggverksamhet med eget kontor i bostadshuset. Sökande inkommer med bilder samt 
areauppgifter på alla uppförda byggnader på fastigheten 2022-02-07. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-05-13 

Beslutade råd och riktlinjer för Kungsbacka kommun 

Fasad-, plan- och sektionsritning hundgård, 2022-05-10  

Fasad-, plan- och sektionsritning hundväxthus, 2022-05-10  

Fasad-, plan- och sektionsritning garage, 2022-05-10  

Fasad-, plan- och sektionsritning maskinhall, 2022-05-10  

Planritning befintlig för bostadshus, 2022-05-10 

Planritning befintlig för bostadshus, 2022-05-10 

Planritning blivande för bostadshus, 2022-05-10 

Planritning för stallbyggnad, 2022-05-10 
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Sektionsritning bostadshus, 2022-05-10 

Fasadritning befintlig för bostadshus, 2022-05-10 

Fasadritning befintlig för bostadshus, 2022-05-10 

Fasadritning befintlig för bostadshus, 2022-05-10 

Fasadritning befintlig för bostadshus, 2022-05-10 

Fasadritning blivande för bostadshus, 2022-05-10 

Fasadritning blivande för bostadshus, 2022-05-10 

Fasadritning blivande för bostadshus, 2022-05-10 

Fasadritning blivande för bostadshus, 2022-05-10 

Fasadritning och sektionsritning stallbyggnad, 2022-05-10 

Situationsplan, 2022-05-10 

Sektionsritning bostadshus, 2022-05-10 

Sektionsritning bostadshus, 2022-05-10 

Yttrande, 2022-02-07 

Ansökan, 2021-10-21 

Förslag till beslut på sammanträdet  
Heinrich Kaufmann (C) yrkar bifall till ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus samt 
nybyggnad av komplementbyggnader med följande motivering; sökta åtgärder bedöms uppfylla de 
krav som ställs enligt 9 kap 31 § PBL, med hänvisning till att byggnaderna anses vara anpassade till 
stads- och landskapsbilden. Föreslagna åtgärder bedöms sålunda vara väl anpassade till stads- & 
landskapsbilden samt natur & kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan. Detta 
med beaktande av att såväl tillbyggnationer som nybyggnation av komplementbyggnader är väl 
anpassade till övrig bebyggelse såvitt avser färg och form samt att enbostadshuset har en lämplig 
storlek och utformning som ger ett samlat helhetsintryck i förevarande område. Även med 
beaktande av att fastigheten är bebyggt med mer area än övriga fastigheter i bebyggelsegruppen 
bedöms föreslagna åtgärder vara lämpliga med hänsyn till landskapsbilden & intresset av en god 
helhetsverkan, särskilt med beaktande av att ett positivt beslut inte bedöms medföra någon negativ 
prejudicerande verkan i bostadsområdet. Föreslagna byggnationer bedöms inte heller störa natur- 
och kulturvärdena i området. Med hänsyn härtill bedöms föreslagna åtgärder 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 Heinrich Kaufmanns (C) yrkande. Ordföranden (M) prövar förslagen och finner att 
arbetsutskottet beslutar enligt Heinrich Kaufmanns (C) yrkande.  
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Beslutet skickas till 
Sökande (A-post)  

Skatteverket (A-post)  

Post- och Inrikes Tidningar 
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§ 287 

SÄRÖ 1:324- Bygglov för tillbyggnad av 
tvåbostadshus 
Dnr BN 2022-000637 

Beslut 
Byggnadsnämndens arbetsutskott avslår ansökan om tillbyggnad av tvåbostadshus. 

Avgiften för beslutet är 4 800 kronor. Avgiften är uträknad efter Taxa för Byggnadsnämndens 
verksamhet, beslutad i Kommunfullmäktige 2020-09-08 § 97. 

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

Föreslagen åtgärd avviker från detaljplanens bestämmelser beträffande att cirka 7,5 m2 av 
tillbyggnaden hamnar på den mark som enligt detaljplanen inte får bebyggas. Detta motsvarar cirka 
20 procent av tillbyggnaden. Förvaltningen bedömer att avvikelsen inte är liten eller förenlig med 
detaljplanens syfte.  

Nybyggnad av tvåbostadshus beviljades 1985-04-22, AU § 255. Även befintligt bostadshus avviker 
mot detaljplanen. Av befintligt bostadshus är cirka 20 m2 placerat på den mark som inte får 
bebyggas enligt detaljplanen.  Den avvikelse som befintligt bostadshus utgör har inte tidigare 
prövats under äldre plan- och bygglagen eller plan- och bygglagen.  

De sammantagna avvikelserna i och med sökt åtgärd kan inte anses vara en sådan liten avvikelse 
som avses i 9 kap. 31 b § PBL.  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. 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan registrerades 2022-03-02. 
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Ansökan gäller tillbyggnad av ett tvåbostadshus. Tillbyggnaden har en byggnadsarea om 37,4 m2. 
Tillbyggnaden kläs likt befintlig byggnad i röd träpanel. Taket på tillbyggnaden kläs med svart plåt. 

Komplementbyggnad har enligt senast beviljat bygglov en byggnadsarea om Garage har enligt 
senast beviljat lov en byggnadsarea om 85 m2. 

Ansökan var komplett för lovprövning men ej startbesked 2022-05-06. 

Planförutsättningar 
Fastigheten som ska bebyggas ligger inom detaljplan S88 vars syfte är att möjliggöra byggnader för 
bostäder. I detaljplanen regleras bland annat vilken mark som får bebyggas. Punktprickad mark 
betecknar mark som inte får bebyggas. Största tillåtna byggnadsarea är 300 m2 varav max 50 m2 för 
komplementbyggnad. Byggnad får uppföras med max 1 våning. 

Avvikelse från detaljplan  
Ansökan avviker från gällande detaljplan då  

- del av tillbyggnaden, närmare bestämt 7,5 m2 motsvarande 20 procent av tillbyggnadens 
byggnadsarea, är placerad på mark som enligt detaljplan inte får bebyggas. 

Övriga förutsättningar 
Fastigheten omfattas av riksintresse för kulturmiljövård och Kulturmiljöprogram.  

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-05-13 

Plan- och fasadritning, 2022-05-06 

Situationsplan, 2022-05-06 

Fasad-, plan- och sektionsritning, 2022-05-06 

Ansökan, 2022-03-02 

 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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§ 288 

BUKÄRR 4:91 - Bygglov för nybyggnad av 
enbostadshus, installation av eldstad, 
komplementbyggnad samt rivning 
Dnr BN 2021-002755 

Beslut 
Byggnadsnämndens arbetsutskott avslår ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus, 
installation av eldstad samt komplementbyggnad, på fastigheten Bukärr 4:91. 

Avgiften för beslutet är 18 000 kronor. Avgiften är reducerad med 18 000 kronor på grund av att 
beslutet har tagit mer än 10 veckor. Kostnaden blir därför 0 kronor. 

Avgiften är uträknad efter Taxa för Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 
Kommunfullmäktige 2019-08-13 § 107. 

Beslutsmotivering 

Bygglov 
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.  

Rivningsanmälan 
Byggnadsförvaltningen bedömer att inga hinder föreligger för att bevilja rivningsanmälan för att 
riva befintlig komplementbyggnad. Sökande har via e-post meddelat att han inte vill riva byggnaden 
om inte bygglovet 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 
Sammanfattningsvis anser förvaltningen att det finns skäl att avslå ansökan om bygglov med stöd 
av detaljplanekravet. Aktuella åtgärder kan inte anses vara en ersättningsbyggnad. 
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Beskrivning av ärendet 
Ansökan som kom in 2021-09-21 innebär nylokalisering av ett enbostadshus samt 
komplementbyggnad inom fastigheten BUKÄRR 4:91. Fastigheten har en areal av 842 
kvadratmeter och är idag bebyggd med komplementbyggnad. Enbostadshusets utformas med två 
våningar med takkupa, tilltänkta byggnadsarea blir 100 kvm, varav öppenarea blir 6,1 kvm, under 
altan. Fasad utförs med stående träpanel, kulör NCS S0502-Y. Taket utförs med enkupigt lertegel, 
kulör NCS S3040-Y60R. Byggnaden placeras som närmast 2,63 meter fastighetsgränsen. 
Komplementbyggnaden i form av carport och förråd med en tilltänkt byggnadsarea blir 31 kvm, 
varav öppenarea blir 20,5 kvm under carport. Fasad utförs med stående träpanel, kulör NCS S0502-
Y. Taket utförs med enkupigt lertegel, kulör NCS S3040-Y60R.  

Ansökan avser även rivningsanmälan för rivning av befintligt byggnad om ca 47,5 kvm. 

Fastigheten är belägen utanför detaljplanerat område och omfattas av riksintressen för rörligt 
friluftsliv. I och med att det inte finns ett aktuellt förhandsbesked för åtgärden görs en 
lokaliseringsprövning i bygglovsprövningen. 

Bedömning 
Fastigheten Bukärr 4:91 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 Särö - Bukärrs 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 bygglov eller 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 bygglov eller 
förhandsbesked.  

Det aktuella markområdet framgår av bilden nedan. 
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Som konstaterats ovan är det område inom vilket fastigheten Bukärr 4:91 är lokaliserad, beläget 
inom ett utvecklingsområde med högt bebyggelsetryck. Om undantag skulle medges för prövning 
av den sökta åtgärden i samband med ansökan om bygglov finns ett flertal närliggande fastigheter 
som har liknande markområden där motsvarande anspråk på bebyggelse skulle kunna resas (Särö 
Skansenvägen, Bukärrsvägen, Västra Särövägen, med flera). I en situation då därmed fler 
fastighetsägare kan komma att resa krav på positivt förhandsbesked eller beviljande av bygglov 
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).  

Avstyckning 
En ansökan om förrättning inkom till Lantmäterimyndigheten (LM) 2007-06-26. Avstyckningen var 
snarlik den avstyckning som har godkänts av LM 2019. Av ansökan framgår det att byggnad tre har 
använt som bostad de senaste 15-20 åren och tänktes anslutning till Kommunalt VA 2007. LM 
ställdes positiv till avstyckningen. Vid samrådet för avstyckningen vägrade byggnadsnämnden att 
medge avstyckning, med hänvisnings att åtgärden strider mot översiktsplanen samt 
byggnadsnämndens riktlinjer för ersättningsbyggnad vid nylokalisering. Ansökan återtogs.  

Fastigheten styckades av för bostadsändamål 2019-08-19. Vid samrådet för avstyckningen var 
byggnadsnämnden negativ till avstyckningen, med hänvisade till översiktsplanens riktlinjer, 
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avstyckningen skulle föranleda en olämplig bebyggelse och motverka en framtida planläggning av 
området, byggnadsnämnden hänvisar även till tidigare ansökan om avstyckning. 
Lantmäterimyndigheten gjorde en annan bedömning, med hänvisning till att; 

Förrättningen innebär avstyckning av befintligt bostadshus, kommer markanvändningen inte att 
förändras efter fastighetsbildningen och föranleder därav ingen olämplig bebyggelse. Inte strider 
mot 3 kap. 3 § FBL. Med grund i att markförändringen blir oförändrad och därmed inte påverkar 
framtida planläggning, vilket sker i linje med översiktsplanens riktlinjer.  

Det innebär dock i sig inte att fastigheten har en rätt att byggas. Platsens lämplighet att bebyggas 
prövas i en ansökan om bygglov eller förhandsbesked utifrån de förutsättningar som gäller vid 
prövningstillfället.  

Ersättningsbyggnad  
Sökande uppger att det idag finns ett bostadshus på tomten som funnits där redan då han köpte 
fastigheten Bukärr 4:89. Förvaltningen har kontaktat kommunarkivet som uppger att några 
bygglovshandlingar för byggnaden inte finns. De enda som har hittats är fotoinventeringar från 
1969-1977. Av flygfoton får förvaltningen anta att det handlar om byggnad nummer tre, som nämns 
i inventeringen som gäststuga. Av ansökan av förrättningen 2007 uppgav sökande att byggnaden 
har använts som bostad de senaste 15-20 åren. Byggnadsnämnden har antagit riktlinjer gällande 
ersättningsbostad, 2013-07- 04, BN § 10, som säger att byggnaden ska ha en standard och karaktär 
som talar för att det är en bostad och dokumentation ska visa att byggnaden använts som bostad 
under de senaste tio åren. Byggnaden bör inte vara mindre än 60 kvm.  

Med de som redovisats ovan bedömer förvaltningen att trots att byggnaden har använts de senaste 
35-40 åren som bostadshus, så finns det ingen dokumentation på att det handlar om ett bostadshus, 
av fotoinventeringen gör förvaltningen bedömningen att byggnaden utgör en komplementbyggnad. 
Vidare bedömer förvaltningen att befintlig byggnad om 47,5 kvm, inte följer riktlinjerna för 
ersättningsbyggnad som ska vara minst 60 kvm. Således uppfylls inte kraven för lokaliseringen att 
vara en ersättningsbyggnad. Därför blir det en prövning enligt PBL lokaliseringsprövning.  

Övrigt  
En ansökan om förhandsbesked för lokalisering av enbostadshus på grannfastigheten Bukärr 4:32, 
avslogs av Byggnadsnämnden 2019-06-20 AU § 344. Sökande överklagade beslutet till 
Länsstyrelsen, som upphävde beslutet och återförvisade ärendet för vidare handläggning. Beslut 
2020-07-29, 403-5529-2019. Byggnadsnämnden överklagade beslutet till Mark- och 
miljödomstolen, som ändrar Länsstyrelsens beslut och fastställer Byggnadsnämndens beslut, 2021- 
01-12 Mål nr P 3523-20 och gjorde följande bedömning.  

Det allmänna intresset av att genom detaljplaneläggning reglera om, och i så fall hur, 
tomtindelningen i området ska förändras i ett större sammanhang väger vid nuvarande 
förhållanden tyngre än det enskilda intresset av att bygga ett nytt bostadshus. Det råder därmed 
sådant krav på detaljplaneläggning att det finns tillräckliga skäl för att inte tillåta den sökta 
åtgärden vid prövning av ansökan om förhandsbesked. 
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Vidare bedömer förvaltningen att en byggnation på aktuell plats får anses innebära en förtätning av 
området. Då föreslagen lokalisering ingår i en grupp bebyggelse som vuxit fram utan 
detaljplaneläggning, vilket också talar för att markanvändningen behöver utredas i en 
detaljplaneprocess (jfr prop. 1985/86:1 s. 555 f).  

Tillgängligheten uppnås inte i sovrummet på bottenplan samt WC. Markplaneringsritning saknas, 
således även redovisad infart och tilltänkta plushöjder. 

Enligt 2 kap. 1 § PBL ska hänsyn tas till både allmänna och enskilda intressen. Som konstaterats 
ovan så föreligger ett starkt allmänt intresse av att styra bebyggelseutvecklingen i området. 
Förvaltningen bedömer att det enskilda intresset av att etablera ett bostadshus på föreslagen plats är 
svagt i förhållande till det allmänna intresset och menar att det allmänna intresset väger tyngre. 

Kommunicering 
Förvaltningen har den 2022-04-11 sänt ut en bedömning om avstyrkan till sökande. Sökande har 
bemöt förvaltningens avstyrkan i en skrivelse som inkom 2022-05-04, inkommen skrivelse 
föranleder ingen annan bedömning i ärendet och förvaltningen vidhåller att ansökan om byggnation 
på platsen är olämplig. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-05-09 

E-post, 2022-05-10 

Yttrande från sökande, 2022-05-04 

Ansökan, 2021-09-21 

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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§ 289 

ALGUSERED 1:75 - Bygglov för nybyggnad av 
komplementbyggnad 
Dnr BN 2021-003070 

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

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

Golvhöjden för huvudbyggnaden fastställs till + 12,05 

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

Avgiften för beslutet är 14 400 kronor. Av detta kostar bygglovet 10 800 kronor och byggskedet 3 
600 kronor. Observera att eventuell utstakning och lägeskontroll inte är med i ovanstående belopp. 

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

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

Beslutsmotivering 
Ansökan avser nybyggnad av en komplementbyggnad i form av ett garage med en byggnadsarea 
om ca 149 kvadratmeter och en nockhöjd om ca 6,1 meter. Fastigheten föreslås få en total 
byggnadsarea om ca 360 kvm. På fastighetens nordöstra del finns idag en Attefalls 
komplementbyggnad om 24 kvm. Fastigheten är belägen utanför detaljplanerad område.  

Byggnadsnämnden har framtagit riktlinjer för komplementbyggnader utanför detaljplanerat område. 
Riktlinjerna fungerar som vägledning vid bygglovsansökningar. Riktlinjerna anger bland annat att 
komplementbyggnader ska underordna sig huvudbyggnaden och bör ges en lägre nockhöjd än 
huvudbyggnaden. I de fall där huvudbyggnaden är liten är det lämpligt att arean på 
komplementbyggnaden inte är större än halva huvudbyggnadens yta. Föreslagen åtgärd avviker från 
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nämndens rekommenderade area för en komplementbyggnad. Befintlig huvudbyggnad har en 
nockhöjd om 6 meter och en byggnadsarea om 127 kvm.  

Arbetsutskottet bedömer dock att förevarande avvikelse från nämndens framtagna riktlinjer inte ska 
bedömas utifrån enbart absoluta mått och tal utan i förhållande till samtliga i ärendet föreliggande 
omständigheter. Arbetsutskottet anser att föreslagen komplementbyggnad är lämpligt utformad och 
placerad med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärden på platsen och 
intresset av en god helhetsverkan. Detta med beaktande av att föreslagen åtgärd har harmoniserats 
med huvudbyggnaden på fastigheten och kompletterar denna byggnad med sina funktioner. 
Föreslagen åtgärd ger vidare inte ett intryck av att vara ekvivalent med förevarande huvudbyggnad 
utan intar snarare en lågmäld ställning. Åtgärden bedöms även ha en begränsad åverkan i området. 
Därtill innebär föreslagen åtgärd inte en olägenhet som kan anses vara betydande. 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. 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan registrerades 2021-10-06. 

Ansökan gäller nybyggnad av en komplementbyggnad i form av garage med en byggnadsarea om 
149,1 m2 och en nockhöjd på 6,1 meter. Del av befintligt stall rivs och fastigheten får en total 
byggnadsarea om 360,1 m². På fastighetens nordöstra del finns en Attefalls komplementbyggnad 
om 24 m². 

Ansökan var komplett 2022-05-02. 

Planförutsättningar 
Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. 

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

Berörda sakägare har fått tillfälle att yttra sig. Inga invändningar har inkommit.  
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Förvaltningen har meddelat sin bedömning om att ansökan inte kan beviljas den 2022-04-07. 
Sökanden har den 2022-04-07 bemött bedömningen med ett yttrande. Sökanden anför i sitt yttrande 
i huvudsak att en del av stallet ska ersättas med ett garage som är lika högt som stallet. Hela 
skrivelsen återfinns som bilaga 1. 

Sökandens yttrande förändrar inte förvaltningens ställningstagande.  

Sökande har inkommit med ett reviderat förslag den 2022-05-02 där nockhöjden sänkts till 6,1 
meter.  

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-05-06 

Ansökan, 2021-10-06 

Situationsplan, 2021-11-17 

Fasadritning, 2022-05-02 

Plan- och sektionsritning, 2022-05-02 

Bilagor 
Skrivelse, 2022-04-07 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Thure Sandén (M) yrkar bifall till ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad med 
följande motivering; förevarande avvikelse från nämndens framtagna riktlinjer ska inte bedömas i 
förhållande till samtliga i ärendet föreliggande omständigheter. Föreslagen komplementbyggnad är 
lämpligt utformad och placerad med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärden 
på platsen och intresset av en god helhetsverkan. Detta med beaktande av att föreslagen åtgärd har 
harmoniserats med huvudbyggnaden på fastigheten och kompletterar denna byggnad med sina 
funktioner. Föreslagen åtgärd ger vidare inte ett intryck av att vara ekvivalent med förevarande 
huvudbyggnad utan intar snarare en lågmäld ställning. Åtgärden bedöms även ha en begränsad 
åverkan i området. Därtill innebär föreslagen åtgärd inte en olägenhet som kan anses vara 
betydande.  

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

Beslutet skickas till 
Sökande (A-post)  

Skatteverket (A-post)  

Post- och Inrikes Tidningar 
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§ 290 

GRESSELA 4:11 - Bygglov för nybyggnad av 
enbostadshus samt installation av eldstad 
Dnr BN 2021-004616 

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

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

Golvhöjden för huvudbyggnaden fastställs till +19 

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

Avgiften för beslutet är 34 800 kronor. Av detta kostar bygglovet 14 400 kronor och byggskedet  
20 400 kronor. Observera att eventuell utstakning och lägeskontroll inte är med i ovanstående 
belopp. 

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

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

Beslutsmotivering 
Byggnadsnämndens arbetsutskott noterar inledningsvis följande; ansökan avser nybyggnad av ett 
enbostadshus med en byggnadsarea om ca 215 kvm varav ca 73 kvm är öppenarea. Aktuell fastighet 
har en areal om 6 334 kvm och förevarande lovprövning har föregåtts av ett positivt förhandsbesked 
2021-05-06, AU § 182.  

Förutsättningarna för att meddela bygglov utanför ett område med detaljplan framgår av 9 kap. 31 § 
PBL. Enlig denna bestämmelse ska ansökningar om bygglov bifallas bland annat om åtgärden 
uppfyller vissa av kraven i 2 och 8 kap. PBL. Av 8 kap. 9 § första stycket PBL framgår det att en 
obebyggd tomt ska bebyggas och ordnas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- eller 
landskapsbilden och till natur och kulturvärdena på platsen samt att tomten ska anordnas så att 
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naturförutsättningarna så långt som möjligt tas till vara. I detta ligger att bland annat att tomtens 
förutsättningar ska beaktas.  

Byggnadsnämndens arbetsutskott bedömer att föreslagen åtgärd i tillräcklig stor omfattning tar 
hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god 
helhetsverkan samt att enbostadshusets storlek och föreslagna placering inte anses ha någon negativ 
inverkan på omgivningen på ett sådant sätt att förslaget inte bedöms uppfylla anpassningskraven. 
Detta särskilt med beaktande av att sökande har reviderat ansökan för att bättre anpassa 
enbostadshuset till övriga byggnader i bebyggelsen såvitt avser lokalisering, storlek och åverkan. 
Sökande har därvid särskilt beaktat frågan om topografi, växtlighet och markbeskaffenhet på ett 
tillfredsställande sätt genom de ändringar som vidtagits. Föreslagen åtgärd anses inte heller strida 
emot kravet på god helhetsverkan. Det har vidare i ärendet inte framkommit att föreslagen åtgärd 
bryter en enhetlighet i området eller i övrigt avviker från bebyggelse på sådant sätt att bygglov inte 
kan beviljas.  

Sammantaget bedömer arbetsutskottet att det vid en avvägning mellan enskilda intressen och 
allmänna intressen finns skäl att bevilja bygglov för nybyggnation av ett enbostadshus och 
installation av eldstad i förevarande ärende. Ansökt åtgärd bedöms sålunda uppfylla de krav som 
ställs enligt 9 kap 31 § plan- och bygglagen punkt 3, med hänvisning till 2 & 8 kap. PBL. 

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

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

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

Beskrivning av ärendet 
Ansökan registrerades 2021-12-20. Placeringen reviderades 2022-03-21.  

Ansökan gäller nybyggnad av ett enbostadshus med en byggnadsarea om 214,9 m2 varav 73,3 m2 
är öppenarea. Den aktuella fastigheten har en areal om 6334 m2 och ligger i en lutning. 
Nivåskillnaden mellan fastighetens lägsta del åt sydväst och fastighetens högsta del i nordost är ca 
12 meter. Denna bygglovsprövning har föregåtts av en lokalisering genom förhands-besked beviljat 
2021-05-06, AU § 182. 

Ansökan var komplett 2022-03-21. 

Övriga förutsättningar 
Bullernivå vid fasad kommer enligt beräkning inte överstiga 60 dB, beräknat till år 2040. 
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Kommunicering 
Enligt 9 kap. § 25 punkt 1 (PBL, SFS 2010:900), ska byggnadsnämnden underrätta den som avses i 
5. Kap 11 § första stycket 2 och 3 och ge dem tillfälle att yttra sig över en åtgärd som innebär en 
avvikelse från en detaljplan eller områdesbestämmelse. Underrättelse enligt första stycket behöver 
inte ske om det är uppenbart att lov inte kan ges. Lag (2015:668) 
Berörda sakägare är inte givits möjlighet att yttra sig då förvaltningen bedömer att lov inte kan ges. 

Telefonsamtal med sökande 2022-03-31, 2022-04-01 

Förvaltningens bedömning med preliminär tjänsteskrivelse sänd till sökande 2022-04-14 

Yttrande från sökande 2022-04-20 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-04-22 

Sökandes yttrande 2022-04-20 

Reviderade ritningar 2022-03-10 

Ansökan, 2021-12-20 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Heinrich Kaufmann (C) yrkar bifall till bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt installation av 
eldstad med följande motivering; föreslagen åtgärd tar i tillräcklig stor omfattning hänsyn till stads- 
och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan. 
Enbostadshusets storlek och föreslagna placering anses inte ha någon negativ inverkan på 
omgivningen på ett sådant sätt att förslaget inte anses uppfylla anpassningskraven. Detta särskilt 
med beaktande av att sökande har reviderat ansökan för att bättre anpassa enbostadshuset till övriga 
byggnader i bebyggelsen såvitt avser lokalisering, storlek och åverkan. Sökande har därvid särskilt 
beaktat frågan om topografi, växtlighet och markbeskaffenhet på ett tillfredsställande sätt genom de 
ändringar som vidtagits. Föreslagen åtgärd anses inte heller strida emot kravet på god 
helhetsverkan. Det har vidare i ärendet inte framkommit att föreslagen åtgärd bryter en enhetlighet i 
området eller i övrigt avviker från bebyggelse på sådant sätt att bygglov inte kan beviljas. Vid en 
avvägning mellan enskilda intressen och allmänna intressen finns skäl att bevilja lov för 
nybyggnation av ett bostadshus och installation av eldstad i förevarande ärende. Ansökt åtgärd 
bedöms sålunda uppfylla de krav som ställs enligt PBL. 

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 beslutar enligt Heinrich Kaufmanns (C) yrkande.  

Beslutet skickas till 
Sökande (A-post)  

Skatteverket (A-post)  

Post- och Inrikes Tidningar  
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§ 291 

VARLA 2:100 - Bygglov för tillbyggnad av 
enbostadshus 
Dnr BN 2021-002795 

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

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. 

Avgiften är uträknad efter Taxa för Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 
Kommunfullmäktige 2019-08-13 § 107. 

Beslutsmotivering 

Avvikelse från detaljplan  
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 byggnadshöjd, våningsantal 
och placering på mark som inte får bebyggas. Förvaltningen bedömer att avvikelserna inte är små 
eller förenliga med detaljplanens syfte. 

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). 

Befintlig byggnad, som åtgärden avser, stämmer inte med detaljplanen med anledning av 
huvudbyggnadens placering på korsmarkerad mark och avvikelsen har inte godtagits vid en tidigare 
bygglovsprövning enligt ÄPBL eller PBL, såsom avses i 9 kap. 30 §.  

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

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

Det föreligger därför ett planstridigt utgångsläge och den sökta åtgärden kan därför inte beviljas.  

Ansökt åtgärd bedöms heller inte uppfylla de krav som ställs enligt 9 kap 30 § plan- och bygglagen 
punkt 4, med hänvisning till: 2 kap. 6 § första stycket 1 då tillbyggnaden inte bedöms vara utformad 
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på ett sådant sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och 
kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan. 

Aktuell fastighet är placerad på en gata med 1,5 plans hus på ena sidan gatan och enplanshus på 
andra sidan. Sökt åtgärd gäller en tillbyggnad på ett hus i raden med enplanshus. Det finns två gator 
i området som har samma bebyggelsestruktur. Området är bebyggt i en sluttning och har en tydlig 
bebyggelsestruktur efter topografin. Gatorna som ligger nedanför gatan med fastigheten för den nu 
aktuella föreslagna åtgärden är bebyggda med enplanshus. 

Avvikelserna bedöms om de godkänns ha en prejudicerande effekt i området. 

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.  

Om byggnaden är mycket lång, ligger på sluttande mark eller består av olika byggnadskroppar, 
visuellt väl avskilda från varandra, kan det finnas skäl att räkna ut medelmarknivå och 
byggnadshöjd för var del för sig.  

Förvaltningen gör bedömningen att det inte finns skäl att dela upp byggnaden i olika 
byggnadskroppar. 

Aktuell byggnad har inte en helt rektangulär form, men det finns en tydlig längdriktning parallellt 
med Nils Ebbesgårdsgatan. Utbyggnaden mot öster har inte en sådan storlek, utformning eller 
gestaltning att den kan ses som en vinkelbyggnad. Förvaltningen anser därför att det inte finns skäl 
att dela upp byggnaden i olika byggnadskroppar vid beräkning av byggnadshöjden. Detta antagande 
stämmer med det resonemang som Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) för i dom 2014-11-25 (P 
1907-14).  

Av praxis följer att för byggnader av ej traditionell typ ska den beräkningsgrundande fasaden i 
första hand vara den som har störst allmän påverkan (se MÖD:s avgörande i mål nummer P2053:12, 
P2076-12, P6270-12 och P7109-15). Förvaltningen anser att fasaden parallellt med Nils 
Ebbesgårdsgatan, är den beräkningsgrundande fasaden och att den södra, framskjutande, delen av 
entréfasaden, det ursprungliga gavelpartiet nu är att betrakta som det dominerande fasadplanet med 
störst allmän påverkan.   

Avståndet från byggnaden till allmän plats är mer än 6 m. Byggnadshöjden beräknas därför utifrån 
medelmarknivån invid fasad. Utifrån angivna förhållanden mäts byggnadshöjden till 5,4 meter. 

Fastigheten Varla 2:100 ingår i ett område som omfattas av detaljplan T18 laga kraftvunnen 1975. 
Enligt detaljplanen får fastigheten bebyggas med ett bostadshus med en byggnadshöjd om högst 3,5 
meter. Byggnaden bedöms därför överstiga högsta tillåtna byggnadshöjd med 1,9 meter. 

Bedömning av våningsantal 
Byggnadsplanen ska tolkas med stöd av plan- och bygglagen (1987:10), förkortas  
ÄPBL, och den äldre plan- och byggförordningen (1987:383), förkortas ÄPBF. 
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Begreppen våning och vind definieras inte i ÄPBL eller ÄPBF, eller på annat ställe i den äldre plan- 
och bygglagstiftningen. Vid tolkning av detaljplaners bestämmelser som rör dessa begrepp har man 
enligt praxis (se bl.a Mark- och miljööverdomstolens dom den 20 februari 2013 i mål nr  
P 8789-12) tagit ledning av hur de har definierats i Terminologi centrum TNC, Plan- och 
byggtermer 1994 (TNC 95). Där definieras ”våning” som ”del av hus avgränsad av motsvarande 
ytor i två på varandra följande bjälklag samt ytterväggarnas utsidor eller motsvarande”. ”Vind” 
definieras som ”utrymme i byggnad begränsat mot det fria huvudsakligen av yttertak och begränsat 
nedåt av det översta bjälklaget”. Enligt 9 § fjärde stycket ÄPBF ska som våning räknas även vind 
där bostadsrum eller arbetslokal kan inredas, om den enligt tredje stycket beräknade 
byggnadshöjden är mer än 0,7 m högre än nivån för vindsbjälklagets översida. 

Av inlämnade ritningar framgår det att byggnadshöjden är högre än 0,7 meter än vindbjälklagets 
översida på större delen av det övre planet vilket också medför att det är full ståhöjd i större delen 
av vindsplanet och att bostadsrum kan inredas. Förvaltningen bedömer därför att vindsplanet utgör 
en våning. Byggnaden har därmed en våning mer än vad detaljplanen tillåter. 

Fastigheten Varla 2:100 ingår i ett område som omfattas av detaljplan T18 laga kraftvunnen 1975. 
Enligt detaljplanen får fastigheten bebyggas med ett bostadshus med högst en våning. 

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

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

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

Beskrivning av ärendet 
Ansökan registrerades 2021-09-24. 

Ansökan gäller tillbyggnad av ett enbostadshus med en byggnadsarea om 56,2 m2. 
Tillbyggnadens utformning är i två plan och med en nockhöjd som överstiger nockhöjden på den 
befintliga byggnaden.  

Tillbyggnaden uppförs på fasaden mot öster, nuvarande långsidan, takkupor placeras på det 
tillkommande takfallet mot söder och norr. 

Befintlig garagebyggnad har för avsikt att rivas för att lämna plats för tillbyggnaden. 

Planförutsättningar 

Fastigheten som ska bebyggas ligger inom detaljplan T18 vars syfte är att möjliggöra byggnader för 
bostäder. I detaljplanen regleras bland annat byggnadshöjd som begränsas till 3,5 meter samt att 
byggnad får uppföras med höst en våning. 

mailto:info@kungsbacka.se
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Avvikelse från detaljplan  
Ansökan avviker från gällande detaljplan då  

- del av huvudbyggnaden närmare bestämt 15,7 m2 motsvarande 8,75 procent av 
byggnadsarean, är placerad på korsmarkerad mark som enligt detaljplan endast får bebyggas 
med uthus, garage och dylika mindre gårdsbyggnader 

- huvudbyggnaden har två våningar 

- byggnadshöjden för huvudbyggnaden mäts till 5,4 meter vilket är 1,9 meter högre än vad 
detaljplanen medger 

Kommunicering 
Enligt 9 kap. § 25 punkt 1 (PBL, SFS 2010:900), ska byggnadsnämnden underrätta den som avses i 
5. Kap 11 § första stycket 2 och 3 och ge dem tillfälle att yttra sig över en åtgärd som innebär en 
avvikelse från en detaljplan eller områdesbestämmelse. Underrättelse enligt första stycket behöver 
inte ske om det är uppenbart att lov inte kan ges. Lag (2015:668) 
Berörda sakägare har inte givits möjlighet att yttra sig då förvaltningen bedömer att lov inte kan 
ges. 

Telefonsamtal med sökande 2021-10-13 

Förvaltningens bedömning med tjänsteskrivelse sänds till sökande 2021-11-15 

Möte med sökande och arkitekt 2022-01-19 

Möte med sökande och arkitekter 2022-02-09 

E-post med förvaltningens bedömning gällande skisser med två alternativa förslag 2022-02-18 

E-post med förvaltningens ställningstagande 2022-03-21 

Meddelande från sökande 2022-04-30 

Tjänsteskrivelse 2022-05-05 

Sökandes yttrande 2022-05-12 

Sökande anför i sitt yttrande bland annat att förslagen åtgärd inte innebär mer byggnadsarea på 
korsmarkerad eller prickad mark. Förslagna åtgärders avvikelse i förhållande till detaljplanen är nu 
som då att betrakta som liten och förenlig med detaljplanens syfte. Sökande anser inte heller att 
gatan har en enhetlig bebyggelsestruktur med hänvisning till byggnaden på Varla 2:102. 

Yttrandet biläggs tjänsteskrivelsen i sin helhet. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-05-05 

Sektionsritning 2021-10-21 

Reviderad planritning 2021-10-21 

Ansökan, 2021-09-24 
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Beslutsgång 
Ordförande Thure Sandén (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, förvaltningens förslag. 
Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Sökande (delges) 
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§ 292 

ÄLVSÅKER 7:3 - Bygglov i efterhand för tillbyggnad 
av enbostadshus samt kamin, att vägra startbesked 
Dnr BN 2021-002502 

Beslut - Förslag till beslut i byggnadsnämnden 
Byggnadsnämnden beslutar, med stöd av 11 kap. 23 § plan- och bygglagen (2010:900) att vägra 
startbesked för tillbyggnad av enbostadshus samt kamin då krav på rumshöjd inte är uppfyllt. 

Avgiften för beslutet är 3 600 kronor. 

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

Beslutsmotivering 

Det är förvaltningens bedömning att rumshöjden inte följer de krav som ställs i Boverkets 
Byggregler (BBR) 3:31 för utrymmen man vistats i tillfälligt, eller rum att vistas i mer än tillfälligt. 

Tillbyggnaden som beviljats bygglov i efterhand rymmer utrymmen för förråd, bastu samt 
rekreation (uterum) enligt bilaga 1. 

Rumshöjden i tillbyggnaden varierar mellan 1,970 m och 2,050 m. 

Rumshöjd är ett tekniskt egenskapskrav och prövas i startbeskedet. 

Utrymmet för rekreation (uterum) bedöms vara ett rum att vistas i mer än tillfälligt. 

Det är således förvaltningens bedömning att startbesked ska vägras för åtgärden. 

Gällande bestämmelser 
Enligt 8 kap. 4 § pkt 3 plan- och bygglagen (2010:900) ska ett byggnadsverk ha de tekniska 
egenskaper som är väsentliga i fråga om skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön. 

I Boverkets Byggregler (BBR) 3:31 anges att rumshöjden i byggnader ska vara tillräcklig för att 
undvika olägenheter för människors hälsa. I BBR 3:3111 och 3:312 anges rumshöjder för rum att 
vistas i mer än tillfälligt respektive rum att vistas i tillfälligt. 

Rumshöjden i bostäder ska enligt BBR 3:3111 vara minst 2,40 meter. I småhus får dock 
rumshöjden i vinds- och suterrängvåningar samt källare vara lägst 2,30 meter. I begränsade delar av 
rum får dessa rumshöjder underskridas. I sådana delar av rum där ståhöjd behövs får rumshöjden 
dock inte vara lägre än 2,10 meter under horisontella delar av tak eller 1,90 meter under snedtak. 

Av BBR 3:312 avseende ”Rum att vistas i tillfälligt” framgår att det i rum eller avskiljbara delar av 
rum i bostäder och publika lokaler avsedda för människor att vistas i tillfälligt rumshöjden inte ska 
vara lägre än 2,10 meter. 
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Enligt 11 kap. 23 § pkt 1 PBL ska byggnadsnämnden med ett startbesked godkänna att en åtgärd 
som avses i 3 § får påbörjas, om åtgärden kan antas komma att uppfylla de krav som gäller enligt 
denna lag eller föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen. 

Beskrivning av ärendet 
Fastigheten Älvsåker 7:3 ligger utanför detaljplanerat område och har en areal om 
3 353 m2. 

Ansökan gäller bygglov i efterhand för tillbyggnad av enbostadshus samt installation av kamin i 
bastu. Tillbyggnaden har en byggnadsarea om 24 kvm. 

En anmälan om byggnation utan bygglov och startbesked upprättades 2022-02-18, ärendenummer 
BN 2022-000489. 

Rumshöjden i tillbyggnaden varierar mellan 1,970 m och 2,050 m. 

Vid kompletteringsbegäran 2022-02-16 fick sökande upplysningen om att förvaltningen kommer att 
föreslå byggnadsnämnden att startbesked inte ska beviljas eftersom rumshöjden är otillräcklig i 
tillbyggnaden. 
Kommunicering 
2022-02-16 meddelades sökande om att eftersom rumshöjden är otillräcklig kommer förvaltningen 
att föreslå byggnadsnämnden att startbesked inte ska beviljas. 

2022-02-21 svarade sökande att man anser att utrymmet utgör biarea och att det inte är ett utrymme 
att vistas i mer än tillfälligt. 

2022-02-22 informerade förvaltningen vad som framgår av Boverkets Byggregler avseende 
rumshöjd. 

2022-02-22 meddelade sökande än en gång i telefonsamtal att man inte anser att uterumsdelen är ett 
rum att vistas i mer än tillfälligt och hänvisar till en handläggare i Göteborgs Stad. 

2022-03-22 beviljades bygglov och åter igen informeras sökande om att förvaltningen kommer att 
föreslå byggnadsnämnden att startbesked inte ska beviljas eftersom rumshöjden är otillräcklig i 
tillbyggnaden. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-05-04 

Bilaga 1: Ritning tillhörande beviljat bygglov från 2022-03-22, D 2022-000984 

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 delges 
Sökande (delges) 
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§ 293 

BUERA 8:95 - Bygglov för nybyggnad av tankstation 
Dnr BN 2020-003295 

Beslut - Förslag till beslut i byggnadsnämnden 
Byggnadsnämnden beviljar bygglov för nybyggnad av tankstation. 

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

Golvhöjden för huvudbyggnaden fastställs till +1,8  

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

Avgiften för beslutet är 7 200 kronor.  

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

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

Villkor 
Fastigheten är belägen inom område som omfattas av strandskyddet, enligt 7 kap MB. Sökande 
uppmanas att ansöka om strandskyddsdispens. 

Upplysningar 
Åtgärden får dock inte påbörjas innan dispens från strandskyddsbestämmelserna enligt Miljöbalken 
7 kap. 13 § beviljats. Ansökan om strandskyddsdispens har inte inkommit till Bygg- och 
Miljöförvaltningen. 

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  

Beskrivning av ärendet 
Ansökan registrerades 2022-03-11. Den inkomna ansökan är en reviderad ansökan i tidigare ärende 
där beslut om bygglov fattats av Bygg- och Miljönämnden, Kungsbacka kommun, 2021-07-08, BN 
§ 209. En ny ansökan var nödvändig p.ga yttrande från Räddningstjänsten i Göteborg, där en 
mindre ändring av brandmur och mindre justering av anläggningens läge gav upphov till att ett nytt 
bygglov krävs.  
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Ansökan avser nybyggnad av en tankstation i form av tankcontainer med en byggnadsarea om 15 
m2 (2500*6000 mm) som placeras på en gjuten platta om 33,3 m2 (3500*9500 mm). Fasaden utgörs 
av plåt/betong i kulör S5040-Y80R och takbeklädnaden är svart plåt (NCS S 9000N). 

Tankstationen förses aven med en brandskyddsmur i betong som placeras på den sydöstra gaveln av 
containern, muren blir 2 meter hög och 2,5 meter lång. Muren sträcker sig längs med fasadsida mot 
sydost, nordost och nordväst.  

Tankstationen placeras på den västra sidan av vägen, på piren, bredvid fiskebryggan och isboden. 
Placeringen är som närmast 1,7 meter från kajkanten i väster, vid vattnet.  

Sökande är beviljad strandskyddsdispens för den tidigare placeringen, vilket var 2,4 meter från 
kajkanten vid vattnet. Enligt tidigare beslut om beviljat strandskydd, begränsades marken som får 
tas i anspråk till åtgärdens yta på marken. Eftersom nuvarande ansökan avser en närmare placering 
vid kajkanten, bedöms en ny ansökan om strandskyddsdispens vara aktuell och sökande är 
informerad om detta via sitt ombud. Ingen ansökan om strandskydd för den nya placeringen har 
inkommit till förvaltningen (2022-05-11). 

Marken för placeringen består av sprängstenskäglor. Sökande uppger i ansökan att tankning av 
båtar sker idag med bränsle på dunk, vilket ökar risken för spill och minimeras med denna 
etablering. Man har vidare anfört att man vill uppföra stationen för att minimera all annan tankning 
än vid stationen. 

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

Ansökan var komplett 2022-05-02. 

Beräkning av byggnadshöjd 

Byggnadshöjden har beräknats genom att först bestämma om byggnaden ska ses som sammansatt 
eller inte. Därefter har den beräkningsgrundande fasaden, samt det dominerande fasadplanet 
bestämts, och till sist har det konstaterats varifrån höjden ska mätas.  

För byggnader med en traditionell rektangulär planutformning – två långsidor och två gavlar – 
ska huvudregeln enligt Boverkets allmänna råd tillämpas vid fastställande av beräkningsgrundande 
fasad (se MÖD:s avgörande i mål nummer 8739-15). Gavlarna ska inte påverka höjdmåttet. Den av 
långsidorna som bedöms ha störst allmänpåverkan ska väljas som beräkningsgrundande. 
Förvaltningen anser att fasaden mot väster är den beräkningsgrundande fasaden och att den västra 
delen av fasaden är att betrakta som det dominerande fasadplanet med störst allmän påverkan.   

Avståndet från det dominerande fasadplanet till allmän plats är mindre än sex m. Byggnadshöjden 
beräknas därför utifrån medelmarknivån på den allmänna platsen vilken är cirka + 1,5 meter. 
Utifrån angivna förhållanden mäts byggnadshöjden till 2,65 meter. 

Planförutsättningar 
Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. Fastigheten Buera 8:95 har en 
fastighetsarea på ca 11,2 ha, i ett delområde och är taxerad som industrienhet, lager. Fastigheten är 
bebyggd med flertalet byggnader sedan tidigare. Buera 8:95 omfattas av strandskydd enligt 
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Miljöbalken 7 kap. 13 §. Fastigheten omfattas även av riksintresse för rörligt friluftsliv, 
högexploaterad kust och friluftsliv Särö skärgård-Vallda Sandö - Halvön Särö. Vidare ingår den 
aktuella fastigheten i Naturvårdsplan Västra Hagen- Lerkil, Kungsbacka kommun. 

Beslutsmotivering 
Lagstiftning 

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

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

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

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

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

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

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

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

Kommunens översiktliga planering 

Utanför planlagt område finns inte någon i lagstiftningen given byggrätt. Bedömningen om en 
åtgärds lämplighet görs i en prövning genom planläggning eller i ärenden om bygglov eller 
förhandsbesked. Prövningen avser om åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen, det vill säga en 
prövning av markens lämplighet för den avsedda åtgärden (prop. 1985/86:1 s.285). 
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Kommunen har i enlighet med 3 kap. 1-6 §§ PBL en översiktsplan som samspelar med nationella 
strategier och är framtagen i samråd med länsstyrelsen, regionala organ och grannkommuner. I 
kommunens översiktsplan kommer den övergripande strategin för kommunens 
bebyggelseutveckling till uttryck. Översiktsplanen täcker hela kommunen och talar om hur 
kommunen avses att utvecklas, vilka områden som avses att bebyggas, var det behövs nya vägar 
och cykelbanor och vilka områden som avses att sparas för rekreation. Översiktsplanen har en 
viktig roll som måldokument och vägvisare mot en mer hållbar framtid och är ett verktyg för att 
sätta bebyggelseutvecklingen och enskilda beslut om den fysiska miljön i ett större perspektiv. 

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

I Kungsbacka kommuns översiktsplan, Vårt framtida Kungsbacka, antagen 2022-01-26 framgår att 
den aktuella fastigheten är lokaliserad i ett område som har pekats ut som riksintresse som ska 
skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada dess värden, det vill säga värden som har betydelse 
från allmän synpunkt och som inte kan återskapas om de förstörs. Hänsyn ska tas till riksintresset 
oavsett om en planerad verksamhet sker innanför eller utanför riksintressets område.  

Bedömning 

Kungsbacka har en lång kuststräcka och västkustens unika skärgårdsmiljö har sin södra utpost i 
kommunen. De marina miljöerna har stor artrikedom och bidrar med flera viktiga 
ekosystemtjänster. Fastigheten Buera 8:95 ingår i området Västra Hagen-Lerkil enligt 
Naturvårdsplanen, Kungsbacka kommun. Landskapet beskrivs som ett omfattande kustlandskap 
med strandnära ljunghedar och strandängar mm i ett skärgårdslandskap. Den norra delen av 
området, där den aktuella lokaliseringen av tankstationen är, utgörs fortfarande av en oexploaterad 
lunga. Strandsträckan kring Lerkil består mestadels av kal klipphed.  

Fastigheten Buera 8:95 är belägen utanför detaljplanerat område och omfattas inte av några 
områdesbestämmelser. Den sökta åtgärden avser nybyggnad av en tankstation bestående av 
tankcontainer med en byggnadsarea om 15 m2 (2500*6000 mm) som placeras på en gjuten platta 
om 33,3 m2 (3500*9500 mm). Tankstationen förses med en brandskyddsmur i betong som placeras 
på den sydöstra gaveln av containern, muren blir 2 meter hög och 2,5 meter lång. Muren sträcker 
sig längs med fasadsida mot sydost, nordost och nordväst. 

Det aktuella området ingår i riksintresse för friluftslivet, enligt 3 kap miljöbalken. Riksintressen för 
friluftslivet har stora friluftslivsvärden sett i ett nationellt perspektiv, på grund av särskilda natur- 
och kulturkvaliteter, variationer i landskapet och god tillgänglighet för allmänheten. Enligt 
Kungsbacka kommuns översiktsplan beskrivs området som ett turistiskt centrum med en naturskön 
skärgård som är rik på öar och kobbar med utsökta tillfällen för båtliv, friluftsfiske och även bad på 
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vissa platser. Vidare i översiktsplanen framgår, att det råder restriktivitet till ny bostadsbebyggelse 
och inom utvecklingsorterna Kullavik och Särö tillgodoses riksintresset genom att det ligger inom 
område för vardagsnära friluftsliv. Riktlinjer för dessa områden anger att förutsättningarna för det 
vardagsnära friluftslivet ska bevaras och utvecklas samt att gröna stråk ska värnas. Översiktsplanens 
inriktning är att riksintressena ska respekteras och att inga åtgärder ska tillåtas som påtagligen kan 
skada riksintressenas värden negativt. Vissa av riksintressena kan komma att påverkas när fler 
bostäder och verksamheter ska lokaliseras i kommunen. 

Kustområdet i Halland omfattas av särskilda bestämmelser för hushållning med mark och vatten. 
Området i sin helhet är enligt 4 kapitlet § 2 miljöbalken av riksintresse och inom kustområdet ska 
turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen särskilt beaktas vid 
bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön. 

Miljöbalkens 4 kapitel § 4 anger också att inom kustområdet får fritidsbebyggelse komma till stånd 
endast i form av kompletteringar till befintlig bebyggelse. Om det finns särskilda skäl får dock 
annan fritidsbebyggelse komma till stånd, företrädesvis sådan som tillgodoser det rörliga 
friluftslivets behov eller avser enkla fritidshus i närheten av de stora tätortsregionerna. Kustområdet 
räknas till högexploaterade kust och syftet med att peka ut området som riksintresse, är att bevara 
kustområdets nuvarande karaktär och underlätta ett allsidigt utnyttjande av området för turism och 
rörligt friluftsliv. Bestämmelserna utgör inget hinder för utveckling av befintliga tätorter, utveckling 
av det lokala näringslivet eller utförande av anläggning som behövs för totalförsvaret. 

Kommunen tillgodoser riksintresset genom att det till största delen ligger inom Kustbygd, där det 
generellt inte tillåts någon ny bostadsbebyggelse, men biologisk mångfald, turism och friluftsliv 
prioriteras. De befintliga utvecklingsorterna inom riksintresset, Kullavik, Särö, Vallda, Onsala, Åsa 
och Frillesås utvecklas i huvudsak genom förtätning. Inom utredningsområdena för bebyggelse som 
finns i anslutning till Kullavik och Särö tillåts ingen ny bebyggelse.  

Kusten är en viktig tillgång i Kungsbacka kommun, attraktiv för både besökare och invånare. Här 
spelar gästhamnarna och andra kust relaterade besöksmål en viktig roll. Kommunen har en positiv 
inställning till utveckling som gör det attraktivt att vistas i och runt kusten. Syftet är att långsiktigt 
stimulera den lokala och regionala utvecklingen av kusten. Turism - och friluftsverksamheter är 
viktiga då de främjar kustens attraktivitet och stärker kommunen. Vid kustcentra är 
förutsättningarna för näringsliv goda och kommunen uppmuntrar här till etableringar. 

För att säkerhetsställa att mark används på ett rationellt sätt, för att garantera en hållbar 
bebyggelseutveckling som tillgodoser de allmänna intressena som regleras i 2 kapitlet PBL, inom 
och i anslutning till tätorterna, samt för att inte försvåra eller förhindra utvecklingen av tätorterna 
och en kommande planläggning, behöver frågor som till exempel vilken markanvändning, 
exploateringsgrad, bebyggelsestruktur och utformning som är mest lämplig för området och den 
specifika platsen, utifrån ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart perspektiv utredas som en 
helhet på ett övergripande plan, det vill säga i detaljplan. Att utreda dessa övergripande frågor i 
enskilda ansökningar om förhandsbesked och bygglov är inte genomförbart. 

Även om en enstaka bebyggelse har en begränsad påverkar på tätortens utveckling, ska 
lämplighetsprövningen inte enbart omfatta den enskilda byggnaden, utan hela områden som berörs 
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av bebyggandet. Innebörden av att de allmänna intressen som regleras i 2 kapitlet PBL, inte bara 
ska tillämpas vid planläggning utan också i enskilda ärenden om förhandsbesked och bygglov, är att 
alla åtgärder ska prövas utifrån planmässiga grunder. Detta medför att enskilda ärenden inte kan ses 
isolerat. Även om en enskild åtgärd inte påverkar till exempel bebyggelsestrukturen i området som 
helhet i så stor utsträckning, kan många enskilda åtgärder få omfattande konsekvenser (se prop. 
1985/86:1 s. 110-111). I områden där bebyggelsetrycket är högt och möjligheten till att genomföra 
fler liknande åtgärder finns, är risken för prejudicerande effekter överhängande, varvid en enskild 
åtgärd kan sprida sig och följaktligen få omfattande konsekvenser. 

Förvaltningen gör bedömningen att den tillkommande tankstationen inte innebär att en utvidgad 
bebyggelse uppstår, som kan ha en prejudicerande effekt. Föreslagen byggnation bedöms i 
dagsläget inte öka kraven på samhällsservice nämnvärt, eller motverka kommunens möjlighet att 
styra bebyggelseutvecklingen i området.  

Vid hav, sjöar och vattendrag gäller generellt strandskydd som omfattar land- och vattenområdet 
intill 100 meter från strandlinjen. Konflikter med strandskyddsbestämmelserna är vanliga i 
Kungsbacka, mycket på grund av ett högt bebyggelsetryck i kombination med att alla vatten 
omfattas av generellt eller utökat strandskydd. Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga 
förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor för 
djur- och växtlivet på land och i vatten. Strandskydd regleras i Miljöbalken och åtgärder inom 
strandskyddat område kan kräva dispens. Den aktuella fastigheten är belägen inom strandskyddat 
område och fastigheten har en beviljad strandskyddsdispens för den tidigare placeringen av 
tankstationen, enligt beslut BN § 219 2021-07-08. Enligt den beviljade strandskyddsdispensen 
framgår att den mark som får tas i anspråk är begränsad till åtgärdens yta på marken. Enligt den nu 
aktuella bygglovsansökan för tankstationen, skiljer sig placeringen av tankstationen från den 
ursprungliga tänkta placeringen, vilket det tidigare beslutet om strandskyddsdispens är baserad på. 
Den aktuella strandskyddsdispensen avsåg en placering 2,4 meter väster, från vattenbrynet, västra 
sidan av vägen på piren, bredvid fiskebryggan och isboden. Den nu aktuella placeringen är 1,7 
meter väster från vattenbrynet, västra sidan av vägen på piren, bredvid fiskebryggan och isboden. 
En placering 0,7 meter närmare vattenbrynet, väster. Den sökande framför i sitt yttrande till Miljö- 
och Hälsoskydd att de tidigare har fått strandskyddsdispens: dnr BN 2020-003294 , beslut 2021-07-
21 , 526-6235-21. Efter försök att få besked, hos Miljö- och hälso-skyddsinspektör, Länsstyrelsen 
och Bygglovsavdelning om en ny strandskyddsdispens är nödvändig, med den ringa förändringen i 
förhållande till tidigare godkända bygglov och strandskyddsdispens, har de inte lyckats få ett klart 
besked. Bedömningen är dock genomgående att förändringen är liten i förhållande till tidigare 
godkända beslut. Byggherrens bedömning är att förändringen är obetydlig i avseende på 
strandskyddsdispensens syfte att tillgodose tillgänglighet och tillträde för allmänheten, samt 
påverkan för djur och växtlighet. De särskilda skäl som föreligger för strandskyddsdispens är 
fortfarande samma som tidigare framför den sökande. Den sökande är rekommenderad av 
Kungsbacka kommun att söka en ny strandskyddsdispens 2022-03-17 och 2022-03-18, samt att 
sökande bör söka kontakt med Länsstyrelsen för att verifiera om en ny ansökan om 
strandskyddsdispens måste göras. Den sökande är upplyst om att det är byggherrens ansvar att se till 
att nödvändiga tillstånd och dispenser finns, enligt 9 kap. 23 § PBL. 
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Miljö & Hälsoskydd framför i sitt yttrande att det i ansökan inte framgår om det planeras någon 
klack ut mot kajkanten eller något fall från kajkanten, för att fånga upp eventuellt drivmedelsspill 
och att detta bör tillkomma, för att minska risk för läckage ut över kajkanten. Spillzonen för 
påfyllnad och spillzon mellan tankstation och kajkant ska ha en beläggning som är ogenomtränglig 
för petroleumprodukter och får inte ha några sprickor. Vidare i sitt yttrande framför Miljö & 
Hälsoskydd, att de gör bedömningen att enbart asfalt inte är ogenomträngligt material för diesel 
eller petroleumprodukter och att eventuella skarvar mellan betong och asfalt ska vara täta, detta 
gäller även skarvar mellan spillzon och tankstation. Spillzonen för påfyllnad behöver motsvara 
fordonet som levererar drivmedel. Ytan får inte luta till omgivande vatten. Spillzonen vid tankning 
behöver täcka en yta som motsvarar tankningsslangens längd plus en meter. Cisterner och 
rörledningar ska utformas enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och 
vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor, NFS 2021:10 och MSBFS 
2018:3 föreskrifter och allmänna råd om cisterner med anslutna rörledningar för brandfarliga 
vätskor. Cisterner, rörledningar och slangledningar ska vara skyddade mot korrosion genom 
placering, materialval eller korrosionsskyddssystem. Cisterner, rörledningar och slangledningar 
utomhus ska dessutom vara väderbeständiga samt motståndskraftiga mot UV-strålning. Vidare i 
yttrandet framför Miljö- och hälsa även information om att den sökande måste se till att erhålla 
strandskyddsdispens för de ändrade åtgärderna samt att tillsynsmyndigheten skriftligen skall 
informeras senast fyra veckor innan installationen påbörjas eller hanteringen inleds och att cisterner 
som innehåller brandfarliga vätskor med anslutna rör- och slangdragningar ska före driftsättning 
b.la genomgå föreskriven installationskontroll. Den sökande bemöter i sitt yttrande Miljö- och 
Hälsoskydds erinran, att de avser att ha fall på den nya betongplattan mot en brunn som kan 
förslutas/stängas för att stoppa ev. drivmedels-spill från att rinna ut i hav/omgivning. Drivmedels-
spill kan sedan saneras innan öppning av brunn. Denna nya platta gjuts i tät betong som är 
ogenomtränglig för petroleumprodukter. Befintlig betongplatta används för uppställning av 
tankfordon vid påfyllning och motsvarar fordonets storlek. Ev. sprickor/skarvar i befintlig 
betongplatta tätas vid behov för att säkerställa att läckage inte kan uppstå. Vidare kommer de också 
att kontrollera den befintliga betongplattans specifikationer i avseende på betongens täthet. Om 
tätheten i betongen inte uppfyller krav på ogenomtränglighet för petroleumprodukter, kommer en 
extra coating att appliceras på området för att säkerställa tätheten. Ytan som är avsedd för tankning 
av fordonet lutar mot en mycket lång betongkant med dagvatten-avlopp, vid spill är det möjligt att 
stänga av avloppet och sanera spill. 

Den sökande framför även i yttrandet, att de finner att kravet att spillzonen vid tankning ska behöva 
täcka en yta som motsvarar tankningsslangens längd plus en meter, något märklig på en tankstation 
avsedd för båtar. Tankningsslangen måste ovillkorligen dras utanför spillzonen för tankning av 
båtar i havet. Största risken för spill vid tankning bör rimligen vara vid båtens påfyllningsanslutning 
och det är omöjligt att påverka via tank-stationens utformning. Cistern och rörledningar skall 
utformas enligt Naturvårdsverkets regler om skydd mot mark- och vattenföroreningar. Detta är krav 
som byggherren ställer på entreprenörens tankstation. De är bekanta med dessa krav sedan tidigare. 
då de anlagt tankstationer i Göteborgsområdet. 

Vid en sammanvägd bedömning finner förvaltningen med hänsyn till det omgivande områdets 
karaktär som båthamn, att placeringen följer den struktur som övrig bebyggelse har på piren och är 
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lämplig utifrån platsens förutsättningar. Vidare bedömer förvaltningen att byggnadsåtgärden i form 
av tankstation inte förutsätter planläggning och kan tillåtas på platsen, dvs marken är lämplig för 
den avsedda åtgärden och uppfyller de allmänna intressen om lämplig markanvändning som 
kommer i uttryck i 2 kap. samt 8 kap, PBL. Den sökandes framförda bemötande till Miljö- och 
Hälsoskydd, Kungsbacka kommun, på de punkter som Miljö- och Hälsoskydd framfört i sitt 
yttrande, bedöms som rimliga åtgärder för att förhindra läckage, spill och annan hälsovådlig 
åverkan för människa, miljö och omgivningen i allmänhet.  

För den aktuella åtgärden krävs en giltig strandskyddsdispens. 

Ansökan uppfyller kraven enligt PBL 9 kap 31 § punkt 3 då byggnaden 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. 

Avlopp 

Tankstationen kommer inte ansluts till kommunalt avlopp. 

Remisser 
Miljö & Hälsoskydd har beretts möjlighet att yttra sig om den föreslagna åtgärden. 2022-04-08 
inkommer Miljö- och Hälsa med ett yttrande där de framför att det i ansökan inte framgår om det 
planeras någon klack ut mot kajkanten eller något fall från kajkanten, för att fånga upp eventuellt 
drivmedelsspill och att detta bör tillkomma för att minska risk för läckage ut över kajkanten. 
Spillzonen för påfyllnad och spillzon mellan tankstation och kajkant ska ha en beläggning som är 
ogenomtränglig för petroleumprodukter och får inte ha några sprickor. Miljö & hälsoskydd gör 
bedömningen att enbart asfalt inte är ogenomträngligt material för diesel eller petroleumprodukter. 
Eventuella skarvar mellan betong och asfalt ska vara täta, detta gäller även skarvar mellan spillzon 
och tankstation. Spillzonen för påfyllnad behöver motsvara fordonet som levererar drivmedel. Ytan 
får inte luta till omgivande vatten. Spillzonen vid tankning behöver täcka en yta som motsvarar 
tankningsslangens längd plus en meter. Cisterner och rörledningar ska utformas enligt 
Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av 
brandfarliga vätskor och spilloljor, NFS 2021:10 och MSBFS 2018:3 föreskrifter och allmänna råd 
om cisterner med anslutna rörledningar för brandfarliga vätskor. Cisterner, rörledningar och 
slangledningar ska vara skyddade mot korrosion genom placering, materialval eller 
korrosionsskyddssystem. Cisterner, rörledningar och slangledningar utomhus ska dessutom vara 
väderbeständiga samt motståndskraftiga mot UV-strålning. Vidare i yttrandet framför Miljö- och 
hälsa även information om att den sökande måste se till att erhålla strandskyddsdispens för de 
ändrade åtgärderna samt att tillsynsmyndigheten skriftligen skall informeras senast fyra veckor 
innan installationen påbörjas eller hanteringen inleds och att cisterner som innehåller brandfarliga 
vätskor med anslutna rör- och slangdragningar ska före driftsättning b.la genomgå föreskriven 
installationskontroll.  

Sökande delges Miljö- och hälsas yttrande 2022-04-13 och bereds möjlighet att inkomma med ett 
svarsyttrande. 2022-05-04 inkommer den sökande med svarsyttrande där det framförs att;  
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Klack eller fall mot bryggkant för spill: ” Vi avser att ha fall på den nya betongplattan mot en brunn 
som kan förslutas/stängas för att stoppa ev. drivmedels-spill från att rinna ut i hav/omgivning. 

Drivmedels-spill kan sedan saneras innan öppning av brunn. Denna nya platta gjuts i tät betong som 
är ogenomtränglig för petroleumprodukter”. 
Spillzon för fordon: ” Befintlig betongplatta används för uppställning av tankfordon vid påfyllning 
och motsvarar fordonets storlek. Ev. sprickor/skarvar i befintlig betongplatta tätas vid behov för att 
säkerställa att läckage inte kan uppstå. Vi kommer också att kontrollera den befintliga 
betongplattans specifikationer i avseende på betongens täthet. Om tätheten i betongen inte uppfyller 
krav på ogenomtränglighet för petroleumprodukter kommer en extra coating att appliceras på 
området för att säkerställa tätheten. 

Ytan avsedd för tank-fordonet lutar mot en mycket lång betongkant med dagvatten avlopp, vid spill 
är det möjligt att stänga av avloppet och sanera spill. 

Spillzonen vid tankning behöver täcka en yta som motsvarar tankningsslangens längd plus en 
meter: Vi finner detta krav något märklig på en tankstation avsedd för båtar. Tankningsslangen 
måste ovillkorligen dras utanför spillzonen för tankning av båtar i havet. Största risken för spill vid 
tankning bör rimligen vara vid båtens påfyllningsanslutning och det är omöjligt att påverka via 
tank-stationens utformning”. 

Strandskyddsdispens:” Vi har tidigare fått strandskyddsdispens: dnr BN 2020-003294 , beslut 2021-
07-21 , 526-6235-21. Efter försök att få besked, hos Miljö- och hälso-skyddsinspektör, 
Länsstyrelsen och Bygglovsavdelning om en ny strandskyddsdispens är nödvändig med den ringa 
förändringen i förhållande till tidigare godkända bygglov och strandskyddsdispens, har vi inte 
lyckats få ett klart besked. Bedömningen är dock genomgående att förändringen är liten i 
förhållande till tidigare godkända beslut. Vår bedömning är att förändringen är obetydlig i avseende 
på strandskyddsdispensens syfte att tillgodose tillgänglighet och tillträde för allmänheten samt 
påverkan för djur och växtlighet. De särskilda skäl som föreligger för strandskyddsdispens är 
fortfarande samma som tidigare. 

- Cistern och rörledningar skall utformas enligt Naturvårdsverkets regler om skydd mot mark- och 
vattenföroreningar: 

Detta är krav som vi ställer på entreprenörens tankstation. De är bekanta med dessa krav sedan 
tidigare då de anlagt tankstationer i Göteborgsområdet”. 

Räddningstjänsten har beretts möjlighet att yttra sig mot den föreslagna åtgärden. 2022-04-05 
inkommer Räddningstjänsten i Storgöteborg med yttrande;  
”Uppförande av brandmur påverkar inte vår tidigare bedömning inför bygglov”. 

Räddningstjänsten har tidigare yttrat sig 2021-05-21 att de inte har några invändningar mot 
placeringen och har därmed inget att erinra inför bygglov. Dock bör fastställandet av 
brandvattenförsörjningen samt insatsplanering samordnas i samband med upprättandet av 
tankstationen samt att tillstånd enligt Lagen om Brandfarlig och Explosiv vara måste sökas för 
verksamheten.  
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Kommunicering 
Enligt plan- och bygglagen 9 kap. 25 § ska berörda sakägare få tillfälle att yttra sig innan 
byggnadsnämnden tar beslut. De sakägare som bedömts berörda är fastighetsägare till fastigheterna 
Buera 12:1, Buera 12:31, Buera 8:27, Buera 8:81.  

Fastighetsägare till fastigheten Buera 8:27, Buera 8:81 inkom med svarsyttrande 2022-04-05 utan 
erinran. Fastighetsägare till fastigheterna Buera 12:1, Buera 12:31 har inte inkommit med yttrande 
inom föreslagen tid.  

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan avser nybyggnad av tankstation i form av tankcontainer med en byggnadsarea om 15 m2 
som placeras på en gjuten platta om 33,3 m2. Tankstationen förses även med en brandskyddsmur i 
betong som placeras på den sydöstra gaveln av containern, muren blir 2,7 meter hög och totalt 13,3 
meter lång. Enligt ansökan förväntas tankstationen betjäna båtsällskapets medlemmar men även 
Lerkilsbåtvarv, gästbåtar och även andra båtar från intilliggande hamnar. 

Placeringen är på västra sidan av vägen på L-piren, bredvid fiskebryggan och isboden. Marken för 
placeringen består av sprängstenskäglor. Den aktuella fastigheten är belägen utanför detaljplan och 
omfattas inte av några områdesbestämmelser. Fastigheten Buera 8:95 omfattas av strandskydd 
enligt Miljöbalken 7 kap. 13 §. Fastigheten omfattas även av riksintresse för rörligt friluftsliv, 
högexploaterad kust och friluftsliv Särö skärgård-Vallda Sandö - Halvön Särö. Vidare ingår den 
aktuella fastigheten i Naturvårdsplan Västra Hagen- Lerkil, Kungsbacka kommun. 

Den aktuella ansökan är en reviderad ansökan i tidigare ärende, där beslut om bygglov fattats av 
Bygg- och Miljönämnden, Kungsbacka kommun, 2021-07-08, BN § 209. Den föreslagna 
placeringen är belägen inom 100 meter från vattnet och därmed inom strandskyddat område. 
Fastigheten har en beviljad strandskyddsdispens för den tidigare placeringen av tankstationen, enligt 
beslut BN § 219 2021-07-08. Enligt den beviljade strandskyddsdispensen framgår att den mark som 
får tas i anspråk är begränsad till åtgärdens yta på marken. Den nu reviderade ansökan innebär en 
ändrad placering av tankstationen om 0,7 meter väster, närmare vatten.  

Vid en sammanvägd bedömning finner förvaltningen med hänsyn till det omgivande områdets 
karaktär som båthamn, att placeringen följer den struktur som övrig bebyggelse har på piren och är 
lämplig utifrån platsens förutsättningar. Vidare bedömer förvaltningen att byggnadsåtgärden i form 
av tankstation inte förutsätter planläggning och kan tillåtas på platsen, dvs marken är lämplig för 
den avsedda åtgärden och uppfyller de allmänna intressen om lämplig markanvändning som 
kommer i uttryck i 2 kap. samt 8 kap, PBL. Den sökandes framförda bemötande till Miljö- och 
Hälsoskydd, Kungsbacka kommun, på de punkter som Miljö- och Hälsoskydd framfört i sitt 
yttrande, bedöms som rimliga åtgärder för att förhindra läckage, spill och annan hälsovådlig 
åverkan för människa, miljö och omgivningen i allmänhet.  

För den aktuella åtgärden krävs en giltig strandskyddsdispens. 

Ansökan uppfyller kraven enligt PBL 9 kap 31 § punkt 3 då byggnaden är lämpligt utformade och 
placerade med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärden på platsen och 
intresset av en god helhetsverkan. Vidare bedömer förvaltningen att åtgärden inte innebär en sådan 
betydande olägenhet som avses i PBL 2 kap 9 §. Bygglov ska därför beviljas. 
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Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-05-11 
Svarsyttrande sökande, 2022-05-02 
Remissvar Miljö- och hälsoskydd, 2022-04-08 
Utlåtande Räddningstjänsten, 2022-04-05 
Remissvar Samhällsbyggnadskontoret, 2022-04-05 
E-post, 2022-03-21 
Ansökan, 2022-03-11 

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

Beslutet skickas till 
Sökande, Miljö- och Hälsoskydd fk, Grannar (Buera 8:27, Buera 8:81, Buera 12:1, Buera 12:31), 
Post- och Inrikes Tidningar 
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§ 294 

SINTORP 4:145 - Strandskyddsdispens för nybyggnad 
av komplementbyggnad 
Dnr BN 2022-001581 

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

Som tomt får hela fastigheten tas i anspråk. 

Villkor: 
• Entreprenörer eller andra som utför åtgärderna ska informeras om villkor som är förenade 

med dispensen och övriga försiktighetsmått som krävs. 

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

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

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 anser att åtgärden omfattas av förbud inom strandskyddat område då det ska uppföras 
en komplementbyggnad inom 100 m från vattendrag. 

Förvaltningen bedömer att det föreligger särskilda skäl för att medge dispens från 
strandskyddsbestämmelserna enligt MB 7 kap. 18 c §, eftersom platsen redan har tagits i anspråk på 
ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. 

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. 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan registrerades 2022-04-20.  
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Ansökan gäller strandskyddsdispens för nybyggnad av komplementbyggnad med en byggnadsarea 
om 30,0 m2. Byggnaden har en föreslagen placeringen inom 80 m meter från vattendrag med 
strandskydd. Den föreslagna placeringen är inom en villatomt med gräsmatta. På platsen finns en 
befintlig byggnad om cirka 15 m2 som sökande avser att riva. Komplementbyggnaden om 30 m2 
ska därefter uppföras på samma plats. 

Ansökan var komplett 2022-04-20. 
Ansökan reviderades 2022-05-11. 

Kommunicering 
Förvaltningen har skickat ansökan om strandskyddsdispens på remiss till Miljö och Hälsoskydd. 

I remissvaret från Miljö och Hälsoskydd daterat 2022-05-09 anges bland annat att Miljö och 
Hälsoskydd har inget att erinra mot att dispens ges under förutsättning att den förenas med 
nedanstående villkor: 

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

• Att sökanden ändrar dispensskäl till punkt 1. (enligt 7 kap. 18c§ miljöbalken). 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-05-13 

Ansökan, 2022-05-11 

Remissvar från Miljö & Hälsoskydd, 2022-05-09 

Situationsplan, 2022-04-20 

Fasad-plan och sektionsritning, 2022-04-20 

Ansökan, 2022-04-20 

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), Förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd (internpost), 
kommunstyrelsen (internpost) 
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§ 295 

ONSALA-KULLEN 1:8 - Strandskyddsdispens för 
nybyggnad av enbostadshus 
Dnr BN 2022-000393 

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

Som tomt för enbostadshus får tas i anspråk hela fastigheten Onsala-Kullen 1:8. 

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). 

Avgiften för beslutet är 10 800 kronor.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Motivering 

Förvaltningen bedömer att det föreligger särskilda skäl för att medge dispens från 
strandskyddsbestämmelserna enligt MB 7 kap. 18 c §, eftersom 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 och enbostadshuset placering skiljs åt från 
strandlinjen av en bilväg. Därmed fastställs som tomtplats för enbostadshus hela fastigheten Onsala-
Kullen 1:8. 
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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. 

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan registrerades 2022-02-07.  

Ansökan gäller strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus med en byggnadsarea om 105 
m2. Byggnaden ska ersätta befintligt boningshus om 45 m2. 

Den föreslagna placeringen är belägen inom 90 meter från en sjö 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 och enbostadshuset placering skiljs åt från 
strandlinjen av en bilväg. Därmed fastställs som tomtplats för enbostadshus hela fastigheten Onsala-
Kullen 1:8. 

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.  

Beskrivning av ärendet 
Ansökan registrerades 2022-02-07.  

Ansökan gäller strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus med en byggnadsarea om 105 
m2. Byggnaden ska ersätta befintligt boningshus om 45 m2. 

Den föreslagna placeringen är belägen inom 90 meter från en sjö inom strandskyddat område. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-05-03 

Situationsplan, 2022-02-07 

Fasadritning, 2022-02-07 

Ansökan, 2022-02-07 

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

Beslutet skickas till 
Sökanden, länsstyrelsen (delgivningskvitto), Förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd (internpost), 
kommunstyrelsen (internpost) 
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§ 296 

RÖSHULT 1:9 - Strandskyddsdispens för tillbyggnad 
av enbostadshus 
Dnr BN 2022-000352 

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

Som tomt för bostadshuset får tas i anspråk den mark som redovisas på bifogad situationsplan.  

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

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 

Strandskyddet för Svintjärnen infördes enligt Länsstyrelsen i Halland år 1966. 

Studerar man äldre flygfoton från 1963 samt 1971 anar man att en byggnad finns på platsen som 
ansökan avser. I fotoinventeringen från 1969 finns ett fritidshus och gästhus/redskapsbod 
dokumenterat som inte bedöms vara alldeles nybyggt och sökandes ombud har inkommit med 
flertalet äldre kartor, se bilagor, som visar att byggnaden funnits där innan strandskyddet infördes. 

Mark som har tagits i anspråk utgörs ofta av etablerade tomtplatser runt ett bostadshus. Tomten är 
det område där markägaren kan hävda en privat zon, där allmänheten inte har rätt att vistas. Utanför 
tomtplatsen eller hemfridszonen gäller allemansrätten 

Den tänkta tillbyggnaden avses att uppföras i direkt anslutning till den befintliga bostaden. 
Förvaltningen bedömer att den tänkta tillbyggnaden till största del ligger inom den redan etablerade 
hemfridszonen. Den planerade tillbyggnaden sträcker sig dock, i viss omfattning, utanför trädgården 
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vilket innebär att det sker en utökning av det privatiserade området. Viss utökning av 
hemfridszonen har dock tillåtits om utvidgningen har varit obetydlig, (se MÖD 2009:35). I det 
aktuella fallet bedöms den utökning av hemfridszonen som sker i och med tillbyggnaden vara liten. 
Med hänsyn till den vegetation och topografi på den del av fastigheten där tillbyggnaden planeras 
anser förvaltningen att platsen för tillbyggnaden är ianspråktagen på det sätt som avses i 7 kap. 18 c 
§ första stycket 1 p. MB. 
Förvaltningen bedömer att det föreligger särskilda skäl för att medge dispens från 
strandskyddsbestämmelserna enligt MB 7 kap. 18 c §, eftersom marken redan tagits i anspråk på ett 
lagligt sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften.  

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. 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan registrerades 2022-02-02.  

Ansökan gäller strandskyddsdispens för tillbyggnad av enbostadshus. Tillbyggnaden sker åt norr. 

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

Kommunicering 
Förvaltningen har 2022-04-12 skickat ansökan om strandskyddsdispens på remiss till Miljö och 
hälsoskydd om marken tagits lagligen ianspråktaget. 

I remissvaret daterat 2022-05-03 anges bland annat att strandskyddet infördes 1966 för Svintjärnen 
enligt Länsstyrelsen.  

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-05-03 

Miljö och hälsoskydds yttrande, 2022-05-03 

Kartor från sökandes ombud, 2022-04-20 

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), Förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd (internpost), 
kommunstyrelsen (internpost) 
  



Kungsbacka kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 140 (144) 
Byggnadsnämndens arbetsutskott Datum 
 2022-05-25 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

   

  

§ 297 

ISERÅS 18:1 - Strandskyddsdispens för nybyggnad av 
komplementbyggnad 
Dnr BN 2022-001011 

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

Som tomt får tas i anspråk den mark som redovisas på bifogad situationsplan.  

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

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

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

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

Beslutsmotivering 
Förvaltningen anser att åtgärden omfattas av förbuden inom strandskyddat område. För att en 
dispens från förbuden inom strandskyddat område ska prövas krävs särskilda skäl. Dessa finns 
uppräknade i 7 kap. 18 c § miljöbalken.  

Sökande har som särskilt skäl angett: Punkt 1. Platsen är redan ianspråktagen 

Förvaltningen bedömer att det föreligger särskilda skäl för att medge dispens från 
strandskyddsbestämmelserna enligt MB 7 kap. 18 c §, eftersom platsen redan är ianspråktagen som 
privat tomtmark för bostadshus. Av flygfoto från 1960-talet framgår att fastigheten har varit 
bebyggd med bostadshus och att det aktuella området har utgjort tomtmark en längre tid. Platsen för 
åtgärden belägen i ett bostadsområde och är omgiven av ett flertal bebyggda bostadsfastigheter med 
tillhörande hemfridszoner. Den aktuella byggnaden placeras väster om befintligt bostadshus vilket 
gör att ytterligare yta mot strandkanten inte tas i anspråk.  
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Den föreslagna åtgärden bedöms inte utvidga den befintliga hemfridszonen på ett betydande sätt, 
eller medföra någon ytterligare avhållande effekt, eller betydande påverkan på djur- och växtliv för 
det aktuella vattendraget. 

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

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

Beskrivning av ärendet 
Ansökan registrerades 2022-04-04 och gäller Strandskyddsdispens för nybyggnad av 
komplementbyggnad med en byggnadsarea om ca 60 m2. 

Den föreslagna placeringen är belägen inom 100 meter från havet och därmed inom strandskyddat 
område. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-05-12 

Ansökan 2022-04-04 

Tomtplatsavgränsning upprättad 2022-05-12 

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

Beslutet skickas till 
Sökanden, länsstyrelsen (delgivningskvitto), Förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd (internpost), 
kommunstyrelsen (internpost) 
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§ 298 

RÖSHULT 2:2 - Strandskyddsdispens för nybyggnad 
av komplementbyggnad 
Dnr BN 2022-000322 

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

Som tomt får tas i anspråk den mark som redovisas på bifogad situationsplan.  

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

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. Bygglov och strandskyddsdispens är separata 
prövningar utifrån olika lagstiftningar. Att kommunen medger dispens från strandskyddet innebär 
det inte ett ställningstagande utifrån plan- och bygglagen inför en eventuell bygglovsansökan.  

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 
Åtgärden ligger inom 100 meter från strandkant och bedöms omfattas av förbuden inom 
strandskyddat område. För att en dispens från förbuden inom strandskyddat område ska prövas 
krävs särskilda skäl. Dessa finns uppräknade i 7 kap. 18 c § miljöbalken. Sökande har som särskilt 
skäl angett: 

Punkt 1. Platsen är redan ianspråktagen 

Förvaltningen bedömer att det föreligger särskilda skäl för att medge dispens från 
strandskyddsbestämmelserna enligt MB 7 kap. 18 c §, eftersom platsen redan är ianspråktagen som 
privat tomtmark för bostadshus. 
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Av flygfoto från 1971 framgår att fastigheten har varit bebyggd med bostadshus där tomtplatsen har 
en likande utbredning som i dagsläget, det aktuella området har utgjort tomtmark en längre tid.  

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

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

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

Beskrivning av ärendet 
Ansökan registrerades 2022-01-31 och gäller strandskyddsdispens för nybyggnation av 
komplementbyggnad innehållandes verkstad, förråd, carport samt inglasad altan. Den föreslagna 
byggnaden har en byggnadsarea om ca 85 m2. 

Den föreslagna placeringen är belägen inom 100 meter från sjön Stora Djursjön och därmed inom 
strandskyddat område. 

Beslutsunderlag 
Ansökan 2022-01-31 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-05-13 

Tomtplatsavgränsning, upprättad av förvaltningen 2022-05-10 

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), Förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd (internpost), 
kommunstyrelsen (internpost) 
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Justerare  Expedierat/bestyrkt 

   

  

Ärenden om tillsyn 
Ärende mellan §§ nr 299-305 som gäller tillsyn, förbud eller föreläggande, innehåller en mängd 
personuppgifter och publiceras därför inte på webbplatsen med anledning av 
Dataskyddsförordningen, GDPR (General Data Protection Regulation) 
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