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§ 483 

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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§ 484 
 
Information från förvaltningen 

Beslut 
Byggnadsnämndens arbetsutskott noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen informerar byggnadsnämndens arbetsutskott om följande: 

a) Information om beviljat bygglov enligt delegeringsförteckningen: BÅRATORP 1:15 - 
Bygglov för nybyggnad av verksamhet 

b) Detaljplan för verksamheter inom Varla 6–17, 6–18 och 6–22 i Kungsbacka 

c) Detaljplan för bostäder och verksamheter inom ÅSA 5:155 m.fl. i Åsa 

d) Information inför beslut enligt delegeringsförteckningen: SLÄPS-KULLEN 1:125 – 
Nybyggnad av enbostadshus 

Beslutsgång 
Ordförande Thure Sandén (M) prövar om byggnadsnämndens arbetsutskott kan notera 
informationen till protokollet och finner att arbetsutskottet bifaller det. 
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§ 485 
 
Intern kontrollplan 2023 
Dnr BN 2022–005625 

Beslut – Förslag till byggnadsnämnden 
Byggnadsnämnden beslutar att godkänna intern kontrollplan 2023. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunens process för intern styrning och kontroll ska nämnderna varje år anta en intern 
kontrollplan för kommande år. Planen ska bygga på riskanalys (riskidentifiering, riskvärdering och 
riskhantering). Riskanalysen ska avse hela nämndens verksamhetsområde samt några centralt 
förutbestämda områden inom HR, ekonomi och administration/information/IT. Eftersom 
byggnadsnämnden sedan 2020-01-01 ansvarar för ekonomi och budget för Bygg- och 
miljöförvaltningen ingår nämnden för Miljö & Hälsoskydds riskanalys i intern kontrollplan 2023 
för byggnadsnämnden. 
Denna plan och resultatet av granskningen ska följas upp och återrapporteras till nämnderna och 
kommunstyrelsen samtidigt som årsrapporteringen för 2024. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-10-27 

Intern kontrollplan, 2022-10-27 

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

Beslutet skickas till 
Bygg- och miljöförvaltningen 

Nämnden för Miljö och Hälsoskydd 

Kommunstyrelsen 
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§ 486 
 
SKÅRBY 5:11 - Förhandsbesked för omvandling av 
komplementbyggnad till enbostadshus 
Dnr BN 2022–001899 

 
Beslut 
Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar negativt förhandsbesked för nylokalisering på fastigheten. 
Avgiften för beslutet är 19 200 kronor. 

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

Beslutsmotivering 
Ansökan avstyrks med stöd av kommunens översiktsplan, 9 kap. 31 § p. 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 
Området består idag av närmare tjugo bostäder. Bebyggelsetrycket i området är högt och det råder 
stor efterfrågan på mark för byggande. Vägen upp till fastigheten är en smal, mindre grusväg. 
Trafiken till denna leds via Göteborgsvägen, som är en hårt trafikerad väg med en hastighet om 
80km/h, som saknar gatubelysning samt gång- och cykelväg och det medför risk att passera vägen. 
Förutsättningarna för området vittnar om ett starkt bilberoende. 
Utifrån en överhängande risk för prejudicerande effekter med en oönskad bebyggelseutveckling 
som följd, samt översiktsplanens intentioner bedöms att förhandsbesked inte kan beviljas. 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan som kom in 2022-05-18 innebär nylokalisering av befintlig komplementbyggnad till 
permanentbostad inom fastigheten SKÅRBY 5:11  Med ansökan avser 
sökande att omvandla befintlig komplementbyggnad till permanentbostadshus för avstyckning. 
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Fastigheten har en areal 1,7 ha i ett delområde och är idag bebyggd med enbostadshus och 
komplementbyggnader. Fastigheten är belägen utanför detaljplanerat område. 

Fastigheten omfattas delvis av Kommunala naturvårdsplanen, Skårbybergen. 

Förutsättning för skred inom fastigheten. Om lokaliseringen utreds vidare behöver en geoteknisk 
utredning presenteras. 

Tidigare ansökan på fastigheten 

Byggnadsnämnden lämnade positivt förhandsbesked, Tjm § 5108, 2008-03-10 och fastigheten 
Skårby 5:27 avstyckades. 
Ansökan om förhandsbesked med lokalisering av två enbostadshus inom fastigheten inkom 2015- 
10-26, placering i den sydvästra delen, som förvaltningen avvisade och sökande överklagade 
beslutet. Länsstyrelsen återförvisade ärendet till nämnden för fortsatt handläggning då missförstånd 
uppstått gällande underrättelsen. Sökande inkom sedan med ny karta 2017-12-04 med ny placering i 
stället i sydöstra hörnet med två enbostadshus. Förvaltningen skickade ut en underrättelse om avslag 
och sökande återtog sin ansökan. 
2018-11-27 inkom en ansökan om förhandsbesked av ett enbostadshus inom fastigheten, BNAU § 
278, 2019-05-02 lämnade negativt förhandsbesked. 

Ansökan om förhandsbesked inkom 2020-01-31, avser nylokalisering av enbostadshus inom 
fastigheten Skårby 5:11, avslogs av byggnadsnämnden BNAU § 278, 2020-09-03. Ärendet 
överklagades till Länsstyrelsen, som avslog överklagandet. Sökande överklagade till mark- och 
miljödomstolen. Domstolen delade Länsstyrelsens beslut och överklagandet avslogs, 2022-13-23. 

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

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. 
Kungsbacka kommun översiktsplanen Vårt framtida Kungsbacka, antagen 2022-01-26, framgår det 
att utöver utvecklingsorter och naturområden, delats in i tre övergripande zoner; 
landsbygdsutveckling, landsbygd och kustbygd. Skårby 5:11 är belägen inom området Landsbygd. 
Landsbygden 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. 
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 
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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. 
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. 
Aktuella lokaliseringen är belägen drygt 2 km från Anneberg serviceort. I takt med att 
bebyggelsegrupper blir större kan högre krav att tillgodose boende med kommunal service ställas på 
kommunen. 
Vägen upp till fastigheten är en smal, mindre grusväg som har en kraftig lutning. Den aktuella 
platsen ligger drygt 200 meter in på grusvägen. Trafiken till leds via 
Göteborgsvägen som är hårt trafikerad väg, som har en hastighetsgräns på 80 km/h. Närmsta 
kollektivtrafiklinje finns på Göteborgsvägen, busshållplats ligger cirka 2 km från sökt lokalisering. 
Göteborgsvägen saknar gatubelysning samt gång- och cykelväg och det medför risk att passera 
denna. Förutsättningarna för området vittnar om ett starkt bilberoende. 
Området består idag av närmare tjugo bostäder. Bebyggelsetrycket i området är högt och det råder 
stor efterfrågan på mark för byggande. Kring  har sju bostäder tillkommit de senaste 
femton åren. Området saknar kommunalt vatten och avlopp. 
Enligt 2 kap. 1 § PBL ska hänsyn tas till både allmänna och enskilda intressen. Det allmänna 
intresset av att styra bebyggelseutvecklingen bedöms i förevarande fall väga tyngre än det enskilda 
intresset av att bebygga platsen. 
Utifrån en överhängande risk för prejudicerande effekter med en oönskad bebyggelseutveckling 
som följd, samt översiktsplanens intentioner bedöms att förhandsbesked inte kan beviljas. 

Kommunicering 
Förvaltningen har den 4 oktober 2022 sänt ut en preliminär tjänsteskrivelse om avstyrkan till 
sökande. 

Sökande bemöter i sin svarsskrivelse, inkommen 14 oktober 2022, den bedömning som 
förvaltningen har gjort och samtidigt framhäver varför lokaliseringen är lämplig, se bilaga. 

Förvaltningens bemötande 

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. 
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Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-10-18 

Ansökan, 2022-05-18 

Förtydligande av ansökan, 2022-09-22 

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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§ 487 
 
TOM 10:20 - Förhandsbesked för nybyggnad av två 
enbostadshus 
Dnr BN 2022-002189 

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

Avgiften för beslutet är 19 200 kronor. 

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

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

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 
Sammanfattningsvis anser förvaltningen att det finns skäl att meddela negativt förhandsbesked med 
stöd av att föreslagen placering öppnar upp för fler lokaliseringar längs . 

Samhällsservice och infrastruktur är begränsad i området med småvägar som är relativt högt 
belastade. Eftersom den kommunala servicen är tänkt att utvecklas främst i tät- och serviceorterna 
är det inte lämpligt att etablera större bebyggelsegrupper i området. Utifrån en överhängande risk 
för prejudicerande effekter med en oönskad bebyggelseutveckling som följd, samt översiktsplanens 
intentioner bedöms att förhandsbesked inte kan beviljas. 
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Beskrivning av ärendet 
Ansökan som kom in 2022-06-07 innebär nylokalisering av två enbostadshus inom fastigheten 
TOM 10:20. Fastigheten har en areal av 1,5 ha i två delområden. Fastigheten är belägen utanför 
detaljplanerat område. Ansökan var komplett 2022-06-20. 

Fastigheten ligger inom vattenskyddsområde Lygnern-Fjärås Bräcka, tertiär skyddszon. 

Fastigheten ligger inom riksintresse för kulturmiljövård. 

Den föreslagna lokaliseringen är belägen inom ett område som berörs av buller från närliggande 
sand- och grustäkt, Tom grustäkt. 

Bedömning 
Kungsbacka kommun är generellt utsatt för ett hårt tryck med önskemål om att bygga nya 
enbostadshus (se MÖD 2014-02-07 P 4421-13). Efterfrågan beror på en kombination av en attraktiv 
miljö och kommunens läge i Göteborgsregionen. Kommunen har en omfattande 
utbyggnadspotential för friliggande småhus dels i form av outnyttjade byggrätter i äldre planer, 
permanentning av fritidshus samt redan avstyckade tomter utom plan. Detta förhållande ställer 
mycket stora krav på kommunen att hantera transportfrågor med miljöhänsyn och att skapa en 
tillfredsställande samhällsservice. 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 Tom 10:20 ligger utanför detaljplanerat område. Fastigheten omfattas av 
översiktsplanen för Kungsbacka kommun, Vårt framtida Kungsbacka, aktualitetsförklarad 2022-01- 
26 och är belägen utanför Fjärås utvecklingsort. Enligt kommunens översiktsplan är det inte tänkt 
att det ska uppstå utvidgad bebyggelse inom området utan sådan ska ske inom utvecklingsområde 
eller serviceorter. 
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. 
Enligt översiktsplanen anges beträffande de östliga delarna av kommunen bland annat att spridd 
bebyggelse gör det svårare att etablera olika servicefunktioner och erbjuda kollektivtrafik samt att 
trafikarbetet minskar om ny bebyggelse koncentreras kring serviceorter. Tom 10:20 ligger inte inom 
en sådan serviceort, utan är belägen ca 4,5 km utanför Fjärås utvecklingsområde. 

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. 
Bebyggelsetryck 
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I aktuellt fall råder ett högt bebyggelsetryck inom området. Inom en radie av 1 km från 
lokaliseringen har kommunen behandlat minst 30 ansökningar om förhandsbesked sedan 2006 och 
bebyggelsen har i flera fall förtätats vilket visar på att det råder stor efterfrågan på mark för 
byggande inom området. 

Väg 

 är en ca 2 km lång och relativt smal grusväg. Föreslagen lokalisering ligger ca 1 km in 
på denna. 

Samhällsservice 

I takt med att bebyggelsegrupper blir större kan högre krav att tillgodose boende med kommunal 
service ställas på kommunen. Föreslagen lokalisering ligger inom en bebyggelsegrupp utom 
detaljplan som inte ligger i anslutning till någon tät- eller serviceort. Samhällsservice och 
infrastruktur är begränsad i området med småvägar som är relativt högt belastade. Eftersom den 
kommunala servicen är tänkt att utvecklas främst i tät- och serviceorterna är det inte lämpligt att 
etablera större bebyggelsegrupper i området. 
Kollektivtrafiklinjer går vid Gällingevägen och Tostaredsvägen, busshållplats ligger ca 1,3 km från 
Gällingevägen och ca 1,7 km från Tostaredsvägen från sökt lokalisering. Förutsättningarna för 
området vittnar om ett starkt bilberoende, vilket innebär indirekt att en långsiktigt god hushållning 
med energi och miljöförhållanden försvåras. 
Förvaltningen beaktar också risken för att den aktuella åtgärden får en prejudicerande effekt som 
successivt kan komma att utöka bebyggelsen och försvåra kommunens planering. Den cirka 2 km 
långa öppnar även upp för fler lokaliseringar i anslutning till denna. Föreslagen 
lokalisering medför därför enligt förvaltningens mening även ett olämpligt tillskott och en olämplig 
utbredning av bebyggelsen i området, utifrån ett vederbörligt hänsynstagande till 
bebyggelsemönstret och övriga förhållanden på platsen, landskapsbilden och intresset av en god 
helhetsverkan. 

Efterfrågan på mark är hög, vilket ställer mycket höga krav på kommunen att hantera 
transportfrågor med miljöhänsyn och att skapa en tillfredsställande samhällsservice. Även om ett 
enskilt bygglov inte påverkar bebyggelsestrukturen i kommunen, kan många enskilda bygglov få 
omfattande konsekvenser. 

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. 
Mot bakgrund av risken för prejudicerande verkan bedömer förvaltningen sammantaget att ansökan 
ska avstrykas. Med ovanstående skäl menar förvaltningen att en intresseavvägning enligt 
proportionalitetsprincipen i 2 kap. 1 § PBL, mellan allmänna och enskilda intressen har skett och 
förhandsbesked inte kan beviljas. 
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Kommunicering 
Förvaltningen har den 20 september 2022 sänt ut en preliminär tjänsteskrivelse om avstyrkan till 
sökande. 
Sökande har inte inkommit med något yttrande. 

Berörda grannar har getts tillfälle att lämna synpunkter. Följande invändningar har inkommit: 

 

 

 
 

 
Förvaltningen för Teknik har i remissvar meddelat följande gällande framkomligheten för sopbil 
och servicefordon: 

Teknik vill understryka vikten om avstånden till fastighet från räddningsväg. För att möjliggöra 
eventuell räddningsinsats eller sjukvårdsinsats måste räddningsväg eller mått på räddningsväg 
upprättas om byggnaden är längre än 50 meter från befintlig räddningsväg. Det skall då vara en 
minst 3 meter bred körbana, vertikalradie om minst 50 meter, fri höjd (byggnader samt växtlighet) 4 
meter och högsta längslutning 8%. Vägen bör tåla ett axeltryck på minst 100 kN för att undvika 
eventuella skador vid räddningsinsats. Kärl för hushållsavfall töms i anslutning till . 
Eventuellt slamsugningsfordon kan ställa upp på fastigheten. I övrigt har Teknik inget att erinra. 

Förvaltningens bemötande 

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, 2022-10-31 

Ansökan, 2022-06-07 

Karta, 2022-06-07 

Yttrande från förvaltningen för Teknik, 2022-10-31 

Ärendets behandling på sammanträdet 
Vid sammanträdet redovisas yttrande från förvaltningen för Teknik daterat 2022-10-31. 
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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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§ 488 
 

FÄLARED 2:2 - Förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus 
Dnr BN 2022-001772 

 
Beslut 
Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar positivt förhandsbesked för ett enbostadshus på 
fastigheten. 
Avgiften för beslutet är 19 200 kronor. Avgiften är reducerad med 19 200 kronor på grund av att 
beslutet har tagit mer än 10 veckor. Kostnaden blir därför 0 kronor. 

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

Beslutsmotivering 
Ansökan avser nylokalisering av ett enbostadshus inom en fastighet med en areal om 46,9 hektar 
som är indelad i 6 delområden. Fastigheten är belägen utanför detaljplanerat område och idag 
bebyggd med enbostadshus och komplementbyggnader. 
Byggnadsnämndens arbetsutskott bedömer att föreslagna lokaliseringar av ett enbostadshus är väl 
anpassad till befintlig miljö. Detta med beaktanden av att sökande har vidtagit nödvändiga åtgärder 
för att anpassa lokaliseringen till befintlig bebyggelse. Åtgärden passar vidare in i landskapsbilden 
och följer den övergripande struktur som övrig bebyggelse har i området. Föreslagen lokalisering 
anses därmed som lämplig utifrån förutsättningarna på platsen. 
Med beaktande av att föreslagen lokalisering är begränsad i omfattning och att lovfastigheten i 
dagsläget är bebyggd med enbostadshus & komplementbyggnader så bedöms lokaliseringen även 
vara lämplig med hänsyn till kravet på långsiktig hushållning av mark och kommunens 
tätortsutveckling. Föreslagen åtgärd bedöms därmed vara i linje med kommunens strategiska 
planering. Ansökan bedöms sålunda uppfylla lämplighets- och hushållningskraven i 2 kap. 2-3 § 
PBL. 

Arbetsutskottet bedömer vidare att föreslagen lokalisering inte utgör en förtätning av området och 
att det inte föreligger någon risk för negativ prejudicerande verkan. Detta med beaktande av de 
unika förutsättningar som föreligger i ärendet. Den sökta åtgärden förutsätter inte heller 
planläggning av området och uppfyller samtliga krav i 2 och 8 kap. PBL. Därtill föreligger inga 
motstående intressen som talar emot ett positivt förhandsbesked. 
Arbetsutskottet bedömer sammantaget att den föreslagna lokaliseringen passar in i landskapet och 
närliggande bebyggelse, samt i övrigt är lämplig utifrån platsens förutsättningar. 

 
 
 
 
 



Kungsbacka kommun 
Byggnadsnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2022-11-03 

18 (96) 
 

Justerare Expedierat/bestyrkt 

 
 
 
 
 
 

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

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

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

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

Beskrivning av ärendet 
Ansökan avseende generationsskifte inkom 2022-05-08 och kompletterades 2022-05-31. Ansökan 
avser nylokalisering av ett enbostadshus inom fastigheten FÄLARED 2:2. Fastigheten har en areal 
om 46,9 ha i 6 delområden och är idag bebyggd med enbostadshus och komplementbyggnader. 
Fastigheten är belägen utanför detaljplanerat område. 

En ansökan om förhandsbesked med placering strax söder från aktuell ansökan avslogs av 
byggnadsnämnden 2017-06-21 AU § 243. 
En ansökan om förhandsbesked med placering strax söder från aktuell ansökan beviljades av AU 
2018-11-07, som sedan styckats av och blivit Fälared 2:8 och sedan även bebyggts med bostadshus. 
Ansökan beviljades som generationsskifte. 
Ärendet blev återremitterat från nämnden till förvaltningen för att höra grannar och skicka remisser, 
yttranden redovisas nedan. 

Avlopp 
Sökande har uppgett enskilt avlopp, så en remiss har skickats till Miljö och hälsoskydd som skriver 
följande. 
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Miljö& Hälsoskydd har gett fastighetsägaren information via telefongällande möjlighet för enskilt 
avlopp på fastigheten. 

Enskilt avlopp kan troligen lösas för fastigheten. Ansökan om anläggande av enskilt avlopp måste 
inlämnas och tillstånd erhållas från nämnden för Miljö& Hälsoskydd innan avloppsanläggningen 
senare kan påbörjas och innan Miljö & Hälsoskydd kan besvara en eventuell remiss gällande 
avlopp för bygglov. 
Slutgiltigt besked kan inte lämnas förrän avloppsfrågan prövas genom mottagande av ansökan eller 
anmälan från sökande. 

Inkomna synpunkter 
Om åtgärden avviker mot detaljplan, eller ska utföras utanför detaljplan ska berörda 
sakägare/grannar få tillfälle att yttra sig innan byggnadsnämnden tar beslut, plan- och bygglagen 9 
kap. 25 § (PBL, SFS 2010:900). 
Berörda sakägare har fått tillfälle att yttra sig. Yttrande har inkommit från ägaren till fastigheten 
Fälared 1:6. Förvaltningen har bemött sakägarens yttrande. 

Remisser 
Sophantering och avfall 

Remiss har skickats till förvaltningen för Teknik gällande hantering av sophantering och avfall. 

De skriver följande 

Insamling av hushållsavfall kan ske från den tilltänkta fastigheten. Slamsugningsfordon angör och 
ställer på fastighetens tillfartsväg. 

Förutsättningar för skred 

Då fastigheten enligt kommunens kartfunktion ligger inom område för förutsättningar för skred har 
diskussion förts med samhällsbyggnadskontoret på kommunen om någon geoteknisk utredning 
behöver inkomma. Förvaltningen bad sökande att inkomma med bilder på platsen för att lättare 
kunna göra en bedömning. Bilder inkom från sökande 2022-10-08 som visade flertalet platser med 
berg i dagen. Bedömningen görs att ingen mer utredning behöver göras vid lokaliseringsprövningen 
utan den får i stället ske vid bygglovsskedet. 

Kommunicering 
Förvaltningen har den 2022-08-17 skickat ut en skrivelse till sökande med bedömning i ärendet. 
Sökande har inkommit med ett yttrande som bemöter avslagsskälen i förvaltningens skrivelse. 

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

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-10-17 

Ansökan, 2022-05-08, 2022-05-31 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Lars Eriksson (S) yrkar på att lämna positivt förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus 
med följande motivering; lokaliseringen är väl anpassad till befintlig miljö. Detta med beaktanden 
av att sökande har vidtagit åtgärder för att anpassa lokaliseringen till befintlig bebyggelse. Åtgärden 
passar vidare in i landskapsbilden och följer den övergripande struktur som övrig bebyggelse har i 
området. Lokalisering är därmed lämplig utifrån platsens förutsättningar. Med beaktande av att 
föreslagen lokalisering är begränsad i omfattning och att lovfastigheten i dagsläget är bebyggd med 
enbostadshus & komplementbyggnader så bedöms lokaliseringen även vara lämplig med hänsyn till 
kravet på långsiktig hushållning av mark och kommunens tätortsutveckling. Föreslagen åtgärd 
bedöms därmed vara i linje med kommunens strategiska planering. Därtill utgör föreslagen 
lokalisering inte en förtätning av området och det föreligger inte någon risk för negativ 
prejudicerande verkan. Detta med beaktande av de unika förutsättningar som föreligger i ärendet. 
Den sökta åtgärden förutsätter inte heller planläggning av området och uppfyller samtliga krav i 2 
och 8 kap. PBL. Därtill föreligger inga motstående intressen som talar emot ett positivt 
förhandsbesked. Sammantaget passar lokaliseringen in i landskapet och närliggande bebyggelse 
samt är i övrigt lämplig utifrån platsens förutsättningar. 

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

Beslutet skickas till 
Sökande (A-post) 

Post- och Inrikes Tidningar 

Fastighetsägare till Fälared 1:6 (delges) 
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§ 489 
 
TORPA 11:8 - Förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus 
Dnr BN 2022-002985 

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

Avgiften för beslutet är 18 600 kr. 

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

Upplysning 
Beslutet vinner laga kraft fyra veckor efter kungörelsedelgivning, alternativt tre veckor efter 
förenklad delgivning. 
Kungsbacka kommunfullmäktige har nyligen fattat beslut om att ansluta kommunalt vatten- och 
avlopp till nu aktuellt område vari lovfastigheten är belägen. Den beslutande utbyggnaden är 
planerad att ske år 2025. Anslutning till kommunalt vatten- och avlopp utgör en avgörande 
förutsättning för erhållande av positivt förhandsbesked. Efter planerad utbyggnad av vatten- och 
avlopp, år 2025, föreligger bättre förutsättningar att erhålla positivt förhandsbesked för nybyggnad 
av enbostadshus på förevarande fastighet. 

Beslutsmotivering 
Ansökan avstyrks med stöd av kommunens översiktsplan, 9 kap. 31 § p. 3, plan- och bygglagen 
(SFS 2010:900) med hänvisning till 2 kap § 2-3 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. 
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Beskrivning av ärendet 
Ansökan som kom in 2022-07-17 innebär nylokalisering av ett enbostadshus inom fastigheten 
TORPA 11:8, skifte 5. Fastigheten har en areal av 42,9 ha i 5 delområden och är idag obebyggd. 
Fastigheten är belägen utanför detaljplanerat område. 

En ansökan om förhandsbesked med samma lokalisering som denna ansökan fast för två hus 
avslogs av Byggnadsnämnden 2019-06-20 BNAU § 354. 
Beslut om förlängd handläggningstid togs den 2022-09-19 på grund av att ärendet behöver 
behandlas politiskt. 02985 

Bedömning 
För att mark ska få användas för bebyggelse krävs att den från allmän synpunkt är lämplig för 
ändamålet (2 kap. 4 § PBL). Lämplighetsbedömningen sker vid planläggning eller i ärenden om 
bygglov eller förhandsbesked. Utanför planlagt område finns inte någon i lagstiftningen given 
byggrätt. Bedömningen om åtgärdens lämplighet görs därmed i varje enskilt fall. 
Vid fråga om förhandsbesked (och bygglov) utom detaljplan ska prövningen alltså avse om 
åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen, det vill säga en prövning av markens lämplighet för 
den avsedda åtgärden (prop. 1985/86:1 s.285). Hänsyn ska tas till både allmänna och enskilda 
intressen. De allmänna intressena om lämplig markanvändning kommer till uttryck i 2 kap. PBL. 

 
Översiktsplan – Vårt framtida Kungsbacka 
Kungsbacka kommun har i översiktsplanen Vårt framtida Kungsbacka från 2022, utöver våra 
utvecklingsorter och naturområden, delats in i tre övergripande zoner; landsbygdsutveckling, 
landsbygd och kustbygd. Torpa 11:8 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. 
Utanför kommunens större tätorter är infrastrukturen, kommunikationerna och tillgången till service 
ofta bristande. Den befintliga bebyggelsen är i dessa områden dessutom ofta spridd vilket gör det 
svårare att etablera olika servicefunktioner och erbjuda kollektivtrafik. Från ett ekologiskt och 
kommunalekonomiskt perspektiv är det sålunda i regel fördelaktigt att samla den huvudsakliga 
bebyggelseutvecklingen i de större tätorterna. 
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, 
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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. Torpa 11:8 ligger inte i en 
utvecklingsort. 
En utbyggnad utanför våra orter kan få omfattande ekonomiska konsekvenser för att kunna 
motsvara den kommunala servicen, en spridd bebyggelse bidrar inte till utveckling av hållbara 
strukturer gällande kollektivtrafik, kommunal service och tekniska system. Det är viktigt att vi inte 
steg för steg bygger bort orternas möjligheter att växa på ett ekonomiskt och miljömässigt hållbart 
sätt på lång sikt. Även enstaka enbostadshus behöver sättas i ett större perspektiv, då risken är stor 
att åtgärden kommer att upprepas med anledning av det starka bebyggelsetrycket. 
För att säkerställa en hållbar utveckling inom landsbygden 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. 
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. 
Åtgärden skulle resultera i en ytterligare utökning 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. 

 
Samhällsservice 

Enligt kommunens översiktsplan är det inte tänkt att det ska uppstå utvidgad bebyggelse inom 
området utan sådan ska ske inom utvecklingsorterna. Utanför dessa utvecklingsområden är det inte 
lämpligt med nya bostäder eftersom efterfrågan på tomter är stor och oplanerade bostäder försvårar 
möjligheterna att bedöma behov av förskolor, skolor, kollektivtrafik och tillfartsvägar. Nya bostäder 
försvårar också möjligheterna till en samlad utbyggnad i framtiden. 
Bostadshuset kommer att ligga långt från kommunal service såsom bibliotek, skola, förskola, idrott, 
handel osv. En god bebyggd miljö innebär förtätning kring redan befintliga eller planerade 
kollektivtrafikstråk. Det saknas utbyggda gång- och cykelvägar från fastigheten. Lokaliseringen 
innebär indirekt att en långsiktigt god hushållning med energi och miljöförhållanden försvåras. 
Förutsättningarna för området vittnar om ett starkt bilberoende. 

I takt med att bebyggelsegrupper blir större kan högre krav att tillgodose boende med kommunal 
service ställas på kommunen. Föreslagen lokalisering ligger utmed , utom detaljplan, 
som inte ligger i anslutning till någon tät- eller serviceort. Samhällsservice och infrastruktur är 
begränsad i området med småvägar som är högt belastade. Eftersom den kommunala servicen är 
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tänkt att utvecklas främst i tät- och serviceorterna är det inte lämpligt att etablera större 
bebyggelsegrupper i området. 

Lokaliseringen är därmed inte lämplig med hänsyn till kravet på en långsiktigt god hushållning av 
mark och kommunens tätortsutveckling. 

 
Övrigt 

I ansökan hänvisas till ett antal förhandsbesked i området, dessa påverkar inte bedömningen i 
aktuellt ärende utan prövas utifrån sina förutsättningar. 

 
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 
en ny lokalisering för permanentbostad bedöms olämpligt på fastigheten. 

Kommunicering 
Förvaltningen har 2022-10-12 skickat ut en skrivelse med bedömning till sökande. Sökande har 
inkommit med en svarsskrivelse 2022-10-19 där man försvarar sin ansökan. Yttranden ändrar inte 
förvaltningens ställningstagande. 

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

Riksintresse 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 Torpa 11:8 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. 
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Enligt 4 kap. 1 § miljöbalken ska exploatering och andra ingrepp i miljön få komma till stånd endast 
om det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdenas natur- och kulturvärden. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-10-21 

Ansökan, 2022-07-17 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Thure Sandén (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag med tillägg av upplysning enligt följande: 

Kungsbacka kommunfullmäktige har nyligen fattat beslut om att ansluta kommunalt vatten- och 
avlopp till nu aktuellt område vari lovfastigheten är belägen. Den beslutande utbyggnaden är 
planerad att ske år 2025. Anslutning till kommunalt vatten- och avlopp utgör en avgörande 
förutsättning för erhållande av positivt förhandsbesked. Efter planerad utbyggnad av vatten- och 
avlopp, år 2025, föreligger bättre förutsättningar att erhålla positivt förhandsbesked för nybyggnad 
av enbostadshus på förevarande fastighet. 

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 Thure Sandéns (M) 
yrkande. 

Beslutet skickas till 
Sökande (delges) 
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§ 490 
 
BUERA 1:1 - Förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus 
Dnr BN 2022-002974 

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

Avgiften för beslutet är 19 200 kronor. Avgiften är reducerad med 19 200 kronor på grund av att 
beslutet har tagit mer än 10 veckor. Kostnaden blir därför 0 kronor. 
Avgiften är uträknad efter kommunfullmäktiges taxa för byggnadsnämndens verksamhet, antagen 
2020-09-08 § 97. 

Upplysning 
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 tre enbostadshus inom en fastighet med en areal om cirka 77,3 
hektar som är indelad i 12 delområden och i dagsläget bebyggd med enbostadshus samt 
komplementbyggnader. Fastigheten är vidare belägen utanför detaljplanerat område och till viss del 
inom strandskyddat område. 

Byggnadsnämndens arbetsutskott bedömer att föreslagen lokalisering av ett enbostadshus är 
anpassad till landskapsbilden och utgör en lämplig plats för ny bebyggelse. Åtgärden bedöms inte 
förutsätta planläggning och det föreligger ingen påtaglig risk för negativ prejudicerande verkan, 
särskilt med beaktande av de förutsättningar som råder på fastigheten och i området. Arbetsutskottet 
bedömer sålunda att den sökta åtgärden uppfyller de krav som följer av 9 kap. 31 § PBL. Åtgärden 
uppfyller även samtliga krav i 2 och 8 kap. PBL. Därtill föreligger inga motstående intressen som 
talar emot ett positivt besked i samband med förevarande prövning. 
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Sammantaget bedömer byggnadsnämndens arbetsutskott att föreslagen byggåtgärd passar in i 
landskapet & närliggande bebyggelse samt i övrigt är lämplig utifrån platsens förutsättningar. 

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 inkom 2022-07-15. 

Avser nylokalisering av tre enbostadshus inom fastigheten BUERA 1:1 Fastigheten har en areal om 
ca 77,3 ha och är indelad i 12 delområden samt bebyggd med enbostadshus och 
komplementbyggnader. Fastigheten är belägen utanför detaljplanerat område. 

Delar av området ligger inom strandskyddat område och dispens behövs för att genomföra 
byggnadsåtgärder. 
Tidigare ansökningar på fastigheten 

Förhandsbesked inkom 2009-08-04. Förvaltningen har avstyrkt ansökan om nylokalisering av tre 
hus. 
Förhandsbesked inkom 2010-11-09, återtogs av sökande. 

Kommunicering 
Förvaltningen har den 8 september 2022 sänt ut en preliminär tjänsteskrivelse om avstyrkan till 
sökande. 

Sökande bemöter i sin svarsskrivelse, inkommen 21 september 2022, den bedömning som 
förvaltningen har gjort och samtidigt framhäver varför lokaliseringen är lämplig, se bilaga. 
Berörda sakägare har getts tillfälle att lämna synpunkter. Synpunkter har inkommit från 
fastighetsägarna till Buera 1:61, Buera 1:62, Buera 1:78, Buera 1:80. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-10-27 

Ansökan, 2022-07-15 

Situationsplan, 2022-07-15 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Thure Sandén (M) yrkar på att lämna positivt förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus 
med följande motivering; föreslagen lokalisering av ett enbostadshus är anpassad till 
landskapsbilden och utgör en lämplig plats för ny bebyggelse. Åtgärden bedöms inte förutsätta 
planläggning och det föreligger ingen påtaglig risk för negativ prejudicerande verkan, särskilt med 
beaktande av de förutsättningar som råder på fastigheten och i området. Den sökta åtgärden 
uppfyller sålunda de krav som följer av 9 kap. 31 § PBL samt av 2 och 8 kap. PBL. Därtill 
föreligger inga motstående intressen som talar emot ett positivt besked i samband med förevarande 
prövning. Sammantaget passar föreslagen åtgärd in i landskapet och närliggande bebyggelse samt är 
i övrigt lämplig utifrån platsens förutsättningar. 

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 Thure Sandéns (M) 
yrkande. 

Beslutet skickas till 
Sökande (A-post) 

Post-och Inrikes Tidningar 

Fastighetsägare till Buera 1:61 (delges) 

Fastighetsägare till Buera 1:62 (delges) 

Fastighetsägare till Buera 1:78 (delges) 

Fastighetsägare till Buera 1:80 (delges) 
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§ 491 
 
KYVIK 1:39 - Förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus 
Dnr BN 2019-001807 

 
Beslut 
Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar positivt förhandsbesked. 
Avgiften för beslutet är 0 kronor. 

Avgiften är reducerad med 19 200 kronor eftersom beslutet har tagit mer än 10+5 veckor. 

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

Upplysning 
Detaljplanearbete pågår i området. Detaljplan förväntas antas i november 2022. Avstycknings bör 
inte genomföras förrän detaljplanen är antagen, då den annars riskerar att bli planstridig. 

Tekniks yttrande från 2021-10-18 ska beaktas. 

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

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

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

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

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

Överklagan ska innehålla vad för beslut som överklagas, varför det ska ändras och hur det ska 
ändras. Den som överklagar ska också uppge sina kontaktuppgifter i form av namn, postadress, 
telefonnummer och gärna e-postadress, samt underteckna överklagan. Om det finns handlingar som 
stöd för överklagan ska dessa bifogas. 
Överklagandet får gärna skickas per e-post till info@kungsbacka.se. 
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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. Eftersom ansökan 
är över 2 år och därmed ska avgöras utan dröjsmål. Detaljplanekravet eller pågående planarbete 
bedöms i förevarande fall därför inte utgöra hinder för byggnation. 
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. 
likabehandlingsprincipen (2 kap. 2 § kommunallagen (1991:900)) talar emot kommunen. De 
allmänna intressena utgör därför inte heller hinder för byggnation i området. Förhandsbesked ska 
sammanfattningsvis sålunda beviljas. 

Med hänsyn till vad som redogjorts för ovan samt att ansökan i övrigt bedöms uppfylla de krav som 
följer av 2 kap. och de delar av 8 kap. PBL som anges i 9 kap 31 § PBL samt inte medför en 
betydande olägenhet, ska förhandsbesked beviljas. 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan som kom in 2019-10-24 innebär nylokalisering av ett enbostadshus inom fastigheten 
Kyvik 1:39  Fastigheten har en areal av 3717 kvm i ett delområde och är idag 
bebyggd med enbostadshus och komplementbyggnader. Fastigheten är belägen utanför 
detaljplanerat område. 

Byggnadsnämnden beslutade 2021-12-02 (§ 507) att avslå ansökan om förhandsbesked. Sökande 
överklagade beslutet till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen upphävde 2022-08-25 (403-1339-22) beslutet 
och återförvisade ärendet till nämnden för fortsatt handläggning. Länsstyrelsen konstaterar att 
möjligheten att åberopa detaljplanekravet redan har utnyttjats av nämnden genom det beslut om 
anstånd som meddelades den 3 februari 2020. Detaljplanekravet kan med andra ord inte längre 
åberopas som skäl för ett negativt förhandsbesked. 
Länsstyrelsen konstaterar att platsen som ansökan om förhandsbesked avser i nu aktuellt ärende är 
på alla sidor omgiven av bebyggda fastigheter utom i sydvästlig riktning där den naturligt begränsas 
av en befintlig väg. Mot denna bakgrund gör länsstyrelsen bedömningen att lokaliseringen utgör en 
naturlig lucka och därmed är att betrakta som en s.k. lucktomt. Det finns därmed förutsättningar för 
att tillämpa ett av undantagen från den restriktiva hållningen avseende ny bebyggelse. 

Remisser/Berörda sakägare 
Berörda grannar har beretts möjligheten att inkomma med synpunkter. Synpunkter har inkommit 
från lagfarna ägare till Kyvik 1:143. 
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Bedömningen görs att synpunkter besvaras i tjänsteskrivelsen ovan eller är inte relevanta för denna 
prövning. 

Nämnden för Teknik skriver följande: 

Kärl för hushållsavfall töms vid fastighetens tillfartsväg i anslutning till . 

Fastigheten ligger inom verksamhetsområdet för kommunalt vatten och avlopp. VA-ansökan ska 
skickas in till Teknik för separat VA-anslutning till tomt A efter fastighetsreglering. Ny 
förbindelsepunkt kan upprättas 0,5m utanför tomtgräns 

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

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

Mark- och miljööverdomstolen förkortas fortsättningsvis MÖD. 

Detaljplanekravet och pågående planarbete 

Bedömningen om kravet på detaljplan aktualiseras (4 kap. 2 § PBL) görs genom en 
helhetsbedömning av förhållandena i det enskilda fallet. Leder det till slutsatsen att reglering 
behöver ske i ett sammanhang utfaller kravet på detaljplan. Om kommunen vid en ansökan om 
bygglov eller förhandsbesked bedömer att åtgärden erfordrar detaljplaneläggning och hävdar 
detaljplanekravet ska ansökan om förhandsbesked eller bygglov avslås. 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 (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 ärendet efter det andra (prop. 1985/86:1 s. 555). 
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När det kommer till inverkan på omgivningen avses både den inverkan på miljön och den inverkan 
på omgivningen i övrigt som uppstår på grund av bebyggelsen. Som exempel på sådan inverkan kan 
ämnas om bebyggelsen ska uppföras på mark som ur miljösynpunkt är värdefull (om bebyggelsen 
kan antas medföra betydande miljöpåverkan krävs det detaljplan), om den planerade användningen 
ger upphov till buller eller genererar mycket trafik samt den inverkan byggnadsverket i sig har på 
omgivningen, t.ex. på landskapsbilden eller den arkitektoniska stadsmiljön (prop. 2017/18:167 s. 
21-22). 

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

Vidare kan en rad andra förhållanden ha betydelse för bedömningen i det enskilda fallet om 
åtgärden behöver utredas i ett sammanhang, till exempel behovet av att reglera bebyggelsens 
långsiktiga utveckling eller av att kunna hantera risker för olyckor (prop. 2017/18:167 s. 21). 
Det råder högt bebyggelsetryck i området, något som det går att hitta stöd för i kommunens 
översiktsplan, dessutom har många ansökningar om förhandsbesked hanterats i området de senaste 
åren. Det finns ett behov av att övergripande utreda flera frågor i området, bland annat dagvatten, 
trafik, naturvärden, översvämningsrisker och olika markanvändningsintressen. Förvaltningen menar 
att det är uppenbart olämpligt att etablera bostäder i området utan att utreda frågan i en planprocess, 
varvid ansökan bör avslås med hänsyn till detaljplanekravet. 
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 
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 rättsfall 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 grund 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 av 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 
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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 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 MÖD. I ett beslut 5 februari 2015 upphävde MÖD ett beslut 
från byggnadsnämnden och fastställde att kravet på detaljplan inte längre går att hävda, eftersom det 
ända sedan 1969 utgjort motivering till att inte tillåta ytterligare bebyggelse i det aktuella området 
utan att något planarbete har påbörjats (proportionalitetsprincipen). Kommunen har därför svårt att 
hävda plankravet. 

För att undvika en vild bebyggelseutveckling i Kyvik har kommunstyrelsen fattat beslut, 
KS/2017:450 (2017-09-26), om att ett planprogram för området ska upprättas. Planavdelningen 
arbetar för närvarande med framtagandet av planprogrammet. 
Avsikten med planprogrammet är att bland annat utreda övergripande förutsättningar för dagvatten, 
trafik, VA, naturvärden, översvämning och arkeologi. Byggnadsförvaltningen har föreslagit att en 
etappindelning för vidare detaljplaneläggning bör tas fram. Riktlinjer för utformning av 
bebyggelsemiljön och allmän plats bör också fastställas. 
Inriktningen för programarbetet bör vara att se över möjligheten till ny tillfartsväg till området så att 
det nuvarande vägnätet med smala gator i stället övergår från att vara genomfartsgator till att bli 
slutmålsgator. Områden för dagvattenfördröjning bör lokaliseras och med höga natur- och 
friluftsvärden bör identifieras. För nya enbostadshus bör utgångspunkten enligt kommunstyrelsen 
beslut vara att tomtareor inte ska vara mindre än 2000 kvm. 
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. 
Ansökan är inkommen till förvaltningen in 2019-10-24. Ärendet är därmed över 2 år och ska därför 
avgöras utan dröjsmål. 

Med hänsyn till vad som redogjorts för ovan bedömer förvaltningen att detaljplanekravet eller 
pågående planarbete inte utgör hinder för byggnation. 
Övrigt 

I ansökan om förhandsbesked på grannfastigheten Kyvik 4:70 har Mark och miljödomsten (MMD) 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 

 



Kungsbacka kommun 
Byggnadsnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2022-11-03 

35 (96) 
 

Justerare Expedierat/bestyrkt 

 
 
 
 
 

förhandsbesked i området där det uppenbarligen inte har utgjort hinder. Detsamma gäller för 
dagvattenproblematiken. MMD konstaterar även att den kommunrättsliga s.k. 
likabehandlingsprincipen (2 kap. 2 § kommunallagen (1991:900)) talar emot kommunen. Dessa 
frågor torde därför inte heller utgöra hinder för byggnation i förevarande fall. 

Med hänsyn till vad som redogjorts för ovan samt att ansökan i övrigt bedöms uppfylla de krav som 
följer av 2 kap. och de delar av 8 kap. PBL som anges i 9 kap. 31 § PBL samt inte medför en 
betydande olägenhet, ska förhandsbesked beviljas. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-10-21 

Beslut från Länsstyrelsen i Hallands län 403-1339-22, 2022-08-25 

Ansökan, 2019-10-24 

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

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

Beslutet skickas till 
Sökande (A-post) 

Post-och Inrikes Tidningar 

Fastighetsägare Kyvik 1:143 (delges) 
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§ 492 
 
KYVIK 4:70 - Förhandsbesked- lokalisering 
enbostadshus 
Dnr BN 2019-000524 

 
Beslut 
Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar positivt förhandsbesked för nylokalisering av ett 
enbostadshus på fastigheten, i enlighet med domslut från mark- och miljödomstolen. 

Avgiften för beslutet är 0 kronor. Avgiften är reducerad med 6900 kronor eftersom beslutet har tagit 
mer än 10+5 veckor. 
Avgiften är uträknad efter Taxa för Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 
Kommunfullmäktige 2011-12-06 § 246. 

Villkor 
Lokalisering av förevarande enbostadshus ska ske i enlighet med den byggrätt som föreskrivs i 
föreslagen detaljplan för bostäder inom Norra Kyvik & Ekekullsområdet. Föreslagen åtgärd ska 
sålunda inte lokaliseras till någon annan del av fastigheten vari det inte föreligger byggrätt enligt 
föreslagen detaljplan för bostäder inom Norra Kyvik- och Ekekullsområdet i Kullavik. 

Upplysning 
Detaljplanearbete pågår i området. Detaljplan förväntas antas i november 2022. Avstycknings bör 
inte genomföras förrän detaljplanen är antagen, då den annars riskerar att bli planstridig. 

Tekniks yttrande från 2021-07-07 ska beaktas. 

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

Slutligt ställningstagande till husets placering och utformning ska ske i samråd med 
Byggnadsförvaltningen. 
Det är inte någon förutsättning för förhandsbesked (eller bygglov) att det finns en nyttjanderätt till 
marken. Frågorna om servitut till väg och avloppsanläggning faller därmed utanför prövningen av 
förhandsbeskedet. 

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

Beslutet kan överklagas 

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

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

Sammanfattning av ärendet 
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. Eftersom ansökan 
är över 2 år och därmed ska avgöras utan dröjsmål. Detaljplanekravet eller pågående planarbete 
bedöms i förevarande fall därför inte utgöra hinder för byggnation. 
I en tidigare ansökan om förhandsbesked på aktuell 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. 
likabehandlingsprincipen (2 kap. 2 § kommunallagen (1991:900)) talar emot kommunen. De 
allmänna intressena utgör därför inte heller hinder för byggnation i området. Förhandsbesked ska 
sammanfattningsvis sålunda beviljas. 
Med hänsyn till vad som redogjorts för ovan samt att ansökan i övrigt bedöms uppfylla de krav som 
följer av 2 kap. och de delar av 8 kap. PBL som anges i 9 kap 31 § PBL samt inte medför en 
betydande olägenhet, ska förhandsbesked beviljas. 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan avser nybyggnad av ett (1) enbostadshus inom fastigheten Kyvik 4:70. Fastigheten har en 
areal av ca 5216 kvm i ett delområde och är idag bebyggd med enbostadshus och 
komplementbyggnader. Fastigheten är belägen utanför detaljplanerat område. 

Remisser/Berörda sakägare 

Berörda grannar har beretts möjligheten att inkomma med synpunkter. Synpunkter har inkommit 
från lagfarna ägare till Kyvik 4:263 gällande eventuella framtida sprängningar som skulle påverka 
deras fastighet. 

Nämnden för Teknik skriver följande. 

Fastigheten Kyvik 4:70 ligger innanför verksamhetsområde för VA och kan förses med 
kommunalt vatten och spillvatten. 

 
Möjlighet att ansluta fastigheten till fiber via Kungsbacka Bredbandsnät finns. På fastigheten 
finns idag ett servitut för fiber som behöver tas hänsyn till vid byggnation. 
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Hur det nya enbostadshuset planeras anslutas till befintlig väg behöver redovisas för att en 
bedömning av möjligheterna att ordna med trafik ska kunna göras. Brännefjällsvägen, som är 
en smal väg med skarp kurva och dålig sikt, ger en mindre god framkomlighet och 
tillgänglighet och är även mindre lämplig för byggtrafik. Norra Kyviksvägen och 
Brännefjällsvägen är enskilda vägar som ingår i Kyviks vägförening. 

 
Insamling av hushållsavfall är möjlig att utföra från fastigheten. 

 
I samband med förhandsbeskedet som lämnades 2017 på Kyvik 4:70 hade nämnden för Teknik 
inget att erinra mot föreslagen tillfartsväg. Aktuell lokalisering använder sig av samma tillfartsväg. 
Förvaltningen vill samtidigt upplysa att frågor gällande sprängningsarbeten hanteras i en eventuell 
kommande bygglovsprövning med tillhörande tekniskt samråd. 
Sprängning får inte utan tillstånd äga rum inom område som omfattas av detaljplan. Ansökan om att 
få tillstånd för att spränga prövas hos polisen. 

Bedömning 
För att mark ska få användas för bebyggelse krävs att den från allmän synpunkt är lämplig för 
ändamålet (2 kap. 4 § PBL). Lämplighetsbedömningen sker vid planläggning eller i ärenden om 
bygglov eller förhandsbesked. 
Utanför planlagt område finns inte någon i lagstiftningen given byggrätt. Bedömningen om 
åtgärdens lämplighet görs därmed i varje enskilt fall. 
Vid fråga om bygglov och förhandsbesked utom detaljplan ska prövningen alltså avse om åtgärden 
kan tillåtas på den avsedda platsen, det vill säga en prövning av markens lämplighet för den avsedda 
åtgärden (prop. 1985/86:1 s.285). Hänsyn ska tas till både allmänna och enskilda intressen. De 
allmänna intressena om lämplig markanvändning kommer till uttryck i 2 kap. PBL. 
Mark- och miljööverdomstolen förkortas fortsättningsvis MÖD. 

Detaljplanekravet och pågående planarbete 

Bedömningen om kravet på detaljplan aktualiseras (4 kap. 2 § PBL) görs genom en 
helhetsbedömning av förhållandena i det enskilda fallet. Leder det till slutsatsen att reglering 
behöver ske i ett sammanhang utfaller kravet på detaljplan. Om kommunen vid en ansökan om 
bygglov eller förhandsbesked bedömer att åtgärden erfordrar detaljplaneläggning och hävdar 
detaljplanekravet ska ansökan om förhandsbesked eller bygglov avslås. 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 (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 
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marken i dessa områden behöver utnyttjas på ett rationellt och ändamålsenligt sätt. Bebyggelsens 
lämplighet och utformning kan behöva bedömas i ett sammanhang samtidigt som sakägare och 
övriga intressenters intresse av tidig information och medverkan måste tillgodoses. Man bör i dessa 
lägen inte föregripa den samlade bedömning som måste ske i form av detaljplan genom att ta 
ställning i det ena ärendet efter det andra (prop. 1985/86:1 s. 555). 
När det kommer till inverkan på omgivningen avses både den inverkan på miljön och den inverkan 
på omgivningen i övrigt som uppstår på grund av bebyggelsen. Som exempel på sådan inverkan kan 
ämnas om bebyggelsen ska uppföras på mark som ur miljösynpunkt är värdefull (om bebyggelsen 
kan antas medföra betydande miljöpåverkan krävs det detaljplan), om den planerade användningen 
ger upphov till buller eller genererar mycket trafik samt den inverkan byggnadsverket i sig har på 
omgivningen, t.ex. på landskapsbilden eller den arkitektoniska stadsmiljön (prop. 2017/18:167 s. 
21-22). 

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

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

Det råder högt bebyggelsetryck i området, något som det går att hitta stöd för i kommunens 
översiktsplan, dessutom har många ansökningar om förhandsbesked hanterats i området de senaste 
åren. Det finns ett behov av att övergripande utreda flera frågor i området, bland annat dagvatten, 
trafik, naturvärden, översvämningsrisker och olika markanvändningsintressen. Förvaltningen menar 
att det är uppenbart olämpligt att etablera bostäder i området utan att utreda frågan i en planprocess, 
varvid ansökan bör avslås med hänsyn till detaljplanekravet. 

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 
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 rättsfall 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 grund 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 
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den bakgrunden att nämnden inte hade haft rätt att avslå ansökan med enbart den motiveringen att 
fastigheten skulle detaljplaneläggas. 

Bedömningen av 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 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 MÖD. I ett beslut 5 februari 2015 upphävde MÖD ett beslut 
från byggnadsnämnden och fastställde att kravet på detaljplan inte längre går att hävda, eftersom det 
ända sedan 1969 utgjort motivering till att inte tillåta ytterligare bebyggelse i det aktuella området 
utan att något planarbete har påbörjats (proportionalitetsprincipen). Kommunen har därför svårt att 
hävda plankravet. 

För att undvika en vild bebyggelseutveckling i Kyvik har kommunstyrelsen fattat beslut, 
KS/2017:450 (2017-09-26), om att ett planprogram för området ska upprättas. Planavdelningen 
arbetar för närvarande med framtagandet av planprogrammet. 

Avsikten med planprogrammet är att bland annat utreda övergripande förutsättningar för dagvatten, 
trafik, VA, naturvärden, översvämning och arkeologi. Byggnadsförvaltningen har föreslagit att en 
etappindelning för vidare detaljplaneläggning bör tas fram. Riktlinjer för utformning av 
bebyggelsemiljön och allmän plats bör också fastställas. 

Inriktningen för programarbetet bör vara att se över möjligheten till ny tillfartsväg till området så att 
det nuvarande vägnätet med smala gator i stället övergår från att vara genomfartsgator till att bli 
slutmålsgator. Områden för dagvattenfördröjning bör lokaliseras och med höga natur- och 
friluftsvärden bör identifieras. För nya enbostadshus bör utgångspunkten enligt kommunstyrelsen 
beslut vara att tomtareor inte ska vara mindre än 2000 kvm. 
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. 

Ansökan är inkommen till förvaltningen in 2019-04-01. Ärendet är därmed över 2 år och ska därför 
avgöras utan dröjsmål. 

Med hänsyn till vad som redogjorts för ovan bedömer förvaltningen att detaljplanekravet eller 
pågående planarbete inte utgör hinder för byggnation. 

Övrigt 
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I en tidigare ansökan om förhandsbesked på aktuell 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. MMD konstaterar även att den kommunrättsliga s.k. 
likabehandlingsprincipen (2 kap. 2 § kommunallagen (1991:900)) talar emot kommunen. Dessa 
frågor torde därför inte heller utgöra hinder för byggnation i förevarande fall. 
Med hänsyn till vad som redogjorts för ovan samt att ansökan i övrigt bedöms uppfylla de krav som 
följer av 2 kap. och de delar av 8 kap. PBL som anges i 9 kap. 31 § PBL samt inte medför en 
betydande olägenhet, ska förhandsbesked beviljas. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-10-21 

Dom mark- och miljödomstolen mål P 1126-22 

Beslut Länsstyrelsen i Hallands län 403-8305-2021, 2022-02-22 

Ansökan, 2019-04-01 

Yttrande från Kyvik 4:263, 2022-11-02 

Ärendets behandling på sammanträdet 
Vid sammanträdet redovisas yttrande från Kyvik 4:263 daterat 2022-11-02. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Heinrich Kaufmann (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag med tillägg av följande villkor; 
Lokalisering av förevarande enbostadshus ska ske i enlighet med den byggrätt som föreskrivs i 
föreslagen detaljplan för bostäder inom Norra Kyvik & Ekekullsområdet. Föreslagen åtgärd ska 
sålunda inte lokaliseras till någon annan del av fastigheten vari det inte föreligger byggrätt enligt 
föreslagen detaljplan för bostäder inom Norra Kyvik & Ekekullsområdet i Kullavik. 

Beslutsgång 
Ordförande Thure Sandén (M) konstaterar att det finns två förslag till beslut, förvaltningens förslag 
respektive Heinrich Kaufmanns (C) yrkande om ett tillägg av villkor. 
Ordföranden (M) prövar förslagen och finner att arbetsutskottet beslutar enligt Heinrich Kaufmanns 
(C) yrkande. 

Beslutet skickas till 
Sökande (A-post) 

Post- och Inrikes Tidningar 

Fastighetsägare till Kyvik 4:263 (delges) 
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§ 493 
 
Antagande av detaljplan för bostäder inom Norra 
Kyvik- och Ekekullsområdet i Kullavik 
Dnr BN 2021- 00019 

Beslut - Förslag till byggnadsnämnden 
Byggnadsnämnden godkänner granskningsutlåtandet. 

Byggnadsnämnden antar detaljplan för bostäder inom Norra Kyvik- och Ekekullsområdet upprättad 
2022-10-27, med ändring av detaljplanens bestämmelse om minsta fastighetsstorlek för Kyvik 1:39 
att ändras från 2000 kvadratmeter till 1150 kvadratmeter för att möjliggöra byggnation och 
fastighetsbildning i enlighet med det av byggnadsnämnden beslutade förhandsbeskedet för samma 
fastighet. 

Sammanfattning av ärendet 
Byggnadsnämndens arbetsutskott gav den 30 september 2021 samhällsbyggnadskontoret i uppdrag 
att upprätta detaljplan för bostäder inom Norra Kyvik- och Ekekullsområdet. Planprogram har 
godkänts den 23 februari 2021. 

Planförslaget har varit utställt för granskning under tiden 6 september – 28 september 2022. Under 
granskningstiden inkom 51 skrivelser inklusive yttranden från berörda myndigheter och kommunala 
nämnder. Inkomna synpunkter från fastighetsägare i området berör i huvudsak samma frågor som 
under samrådet. Även under granskningen ifrågasattes den begränsning som detaljplanen innebär 
för de som vill dela sin fastighet och bygga ytterligare bostadshus. Länsstyrelsen skriver i sitt 
yttrande att de befarar att strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser. Samtliga 
yttranden är sammanfattade och kommenterade i granskningsutlåtandet. Av utlåtandet framgår 
också vilka ändringar, justeringar och kompletteringar som har gjorts i planförslaget till följd av 
synpunkter som inkom under granskningen. 

De fastighetsägare vilka lämnat synpunkter under samråd och granskning som inte tillgodosetts 
redovisas i granskningsutlåtandet. 
Planområdet ligger i Kullavik och omfattar det område som kallas Norra Kyvik och Ekekullen. 
Området omfattas idag inte av någon detaljplan. Planförslaget innebär tolv nya byggrätter, samt en 
bekräftelse av befintliga byggrätter, för enbostadshus. Detaljplanen föreslår också allmän plats för 
vägar och naturmark. 

Kontoret har för aktuell detaljplan gjort en undersökning av miljöpåverkan enligt Plan- och 
bygglagen 4 kap. 34 § och Miljöbalken 6 kap. 11 §. Vid undersökningen konstaterades att ett 
genomförande av planen inte innebär betydande miljöpåverkan, varför en miljöbedömning med 
särskild miljökonsekvensbeskrivning inte har gjorts. 
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Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-10-27 

Planförslag med plankarta (inklusive grundkarta upprättad 2022-08-12), illustration, 
planbeskrivning upprättad 2022-10-27. 

Samrådsredogörelse 2022-08-22 

Länsstyrelsens samrådsyttrande 2022-04-21 

Granskningsutlåtande 2022-10-27 

Länsstyrelsens granskningsyttrande 2022-09-22 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Thure Sandén (M) yrkar bifall till samhällsbyggnadskontorets förslag med följande ändring; 

Detaljplanens bestämmelse om minsta fastighetsstorlek för Kyvik 1:39 ändras från 2000 
kvadratmeter till 1150 kvadratmeter för att möjliggöra byggnation och fastighetsbildning i enlighet 
med det av byggnadsnämnden beslutade förhandsbeskedet för samma fastighet. 

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

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

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadskontoret, Planavdelningen 
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§ 494 
 
Samrådsbeslut för Detaljplan för förskola med mera i 
Gräskärr inom KOLLA 5:6 i Kungsbacka stad 
Dnr BN 2022- 00011 

Beslut - Förslag till byggnadsnämnden 
Byggnadsnämnden godkänner samrådshandlingen. 

Byggnadsnämnden uppdrar åt samhällsbyggnadskontoret att genomföra samråd för detaljplan för 
förskola med mera i Gräskärr inom Kolla 5:6 i Kungsbacka stad. 

Sammanfattning av ärendet 
Byggnadsnämndens arbetsutskott gav den 10 juni 2022 samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att 
upprätta detaljplan för förskola med mera i Gräskärr inom Kolla 5:6. 
Planområdet ligger väster om Kolla Parkstad. I norr gränsar området mot Gräskärrsvägen och 
Kungsbackaskogen och i öster mot Onsalavägen. Planområdet består idag dels av gammal 
övervuxen jordbruksmark dels av en skogsbeklädd slänt med inslag av berg i dagen. Området är 
cirka 1,7 hektar och marken ägs av kommunen. 

Planuppdraget innebär att ta fram en detaljplan för att pröva möjligheten att bygga en förskola med 
skolgård, angöring och parkering. Förskolan ska möjliggöra för 160 barn och ska byggas två till tre 
våningar. Tillfartsväg anläggas från Onsalavägen. 

Uppdraget innebär även att planlägga en flexibel byggrätt för kommunal service det vill säga 
möjliggöra för förskola, skola, bostäder med särskild service (Bmss) och vård- och omsorgsboende 
inom samma byggrätt för att ge kommunen handlingsfrihet i en framtid om behovet av 
förskoleplatser minskar. 

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, 2022-10-21 

Planförslag med plankarta, illustration, planbeskrivning upprättad oktober 2022 

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. 
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Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadskontoret, Planavdelningen 

Service 
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§ 495 
 
Antagande av detaljplan för bostäder inom Skårby 2:3 
i Anneberg 
Dnr BN 2021- 00023 

Beslut - Förslag till byggnadsnämnden 
Byggnadsnämnden godkänner granskningsutlåtandet. 

Byggnadsnämnden antar detaljplan för bostäder inom Skårby 2.3 i Anneberg, upprättad 
2022-10-21. 

Sammanfattning av ärendet 
Byggnadsnämnden gav den 15 augusti 2019 samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta 
detaljplan för bostäder inom Skårby 2:3. Sedan dess har uppdraget delats upp i två detaljplaner 
varav denna innefattar befintlig bebyggelse inom fastigheten. 

Planförslaget har varit utställt för granskning under tiden 23 september – 7 oktober 2022. Under 
granskningstiden inkom 9 skrivelser. Inkomna synpunkter berör i huvudsak att synpunkter från 
samrådet har tillgodosetts. Se vidare i granskningsutlåtandet. 

Ellevio, Trafikverket och Lantmäteriet har lämnat synpunkter som inte tillgodosetts. 

Planområdet ligger i Anneberg inom fastigheten Skårby 2:3. Planförslaget innebär att befintliga 
byggnader inom området kan ges permanenta bygglov. De innefattar 77 lägenheter. 

Det finns ingen detaljplan för området idag. 

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, 2022-10-21 

Planförslag med plankarta (inklusive grundkarta upprättad 2022-09-07) 
Planbeskrivning upprättad oktober 2022 

Samrådsredogörelse 2022-09-20 

Länsstyrelsens samrådsyttrande 2021-10-01 

Granskningsutlåtande 2022-10-21 

Länsstyrelsens granskningsyttrande 2022-10-07 
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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 
Samhällsbyggnadskontoret, Planavdelningen 
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§ 496 
 
KUNGSBACKA 2:1 - Bygglov för uppsättning av skyltar 
samt skärmtak 
Dnr BN 2022-002873 

 
Beslut 
Byggnadsnämndens arbetsutskott beviljar ansökan om bygglov för uppsättning av skyltar samt 
skärmtak. 

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från det 
att beslutet vann laga kraft. 
Tekniskt samråd och en kontrollansvarig krävs inte i detta ärende, enligt 10 kap. 10 § plan- och 
bygglagen med hänvisning till 7 kap. 5 § plan- och byggförordningen. 

Avgiften för beslutet är 14 400 kronor. 

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 
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. 

Föreslagna skyltar och skärmtak avviker från detaljplanens bestämmelser såvitt avser delvis 
placering på mark som inte får bebyggas. Utifrån samtliga i ärendet rådande omständigheter 
bedömer arbetsutskottet att förevarande avvikelser, om än ej små i absoluta mått och tal, utgör 
godtagbara avvikelser från detaljplanen som i kontextuell mening är att bedöma som relativt små 
och förenliga med planens övergripande syfte. Föreslagna skyltar och skärmtak är vidare lämpligt 
utformade och placerade med hänsyn till stads- och landskapsbilden och intresset av en god 
helhetsverkan. Bygglov ska därför beviljas. 

 



Kungsbacka kommun 
Byggnadsnämndens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Datum 
2022-11-03 

49 (96) 
 

Justerare Expedierat/bestyrkt 

 
 
 
 
 

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 2022-07-06. 

Ansökan gäller uppsättningar av tre skyltar samt två skärmtak med beställningsarmaturer vid 
. 

Varje skärmtak har en byggnadsarea i form av öppenarea om 6 m2. Skärmtaken har en höjd om 3,0 
m från marknivån. Skärmtaken består av vit glasfiber. På de stolpar som taken är förankrade i sitter 
en beställningsbox. Varje armatur är belyst med en ljusstyrka om 200 candela. 

Två av skyltarna utgör skärmar med en höjd om 2,6 m, en längd om 1,96 m och en tjocklek om 0,11 
m. Skärmarna består av trä med grönlackerad plåt. Skärmarna har två digitala skyltdisplayer med 
menyer. Armaturerna är belysta med en ljusstyrka om 300 candela. 

En av skyltarna består av en skärm med en höjd om 2,6 m, en längd om 1,1 m och en tjocklek om 
0,11 m. Skärmen består av trä med grönlackerad plåt. Skärmen har en digital skyltdisplay med 
menyer. Armaturen är belyst med en ljusstyrka om 300 candela. 

Ansökan var komplett 2022-08-12. Handläggningstiden förlängdes 2022-10-18. 

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. 

 
Yttrande 
Sökande har inkommit med ett yttrande till förvaltningen 2022-10-18. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-10-21 

Beslut om förlängd handläggningstid, 2022-10-18 

Yttrande från sökande, 2022-10-18 
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Grannyttrande, 2022-10-14 

Information, 2022-08-12 

Situationsplan, 2022-08-12 

Skyltritning, 2022-08-12 

Ansökan, 2022-07-06 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Per Stenberg (M) yrkar på att bevilja ansökan om bygglov för uppsättning av skyltar samt skärmtak 
med följande motivering; föreslagna skyltar och skärmtak avviker från detaljplanens bestämmelser 
såvitt avser delvis placering på mark som inte får bebyggas. Utifrån samtliga i ärendet rådande 
omständigheter bedöms förevarande avvikelser, om än ej små i absoluta mått och tal, utgör 
godtagbara avvikelser från detaljplanen som i kontextuell mening är att bedöma som relativt små 
och förenliga med detaljplanens övergripande syfte. Föreslagna skyltar och skärmtak är vidare 
lämpligt utformade och placerade med hänsyn till stads & landskapsbilden och intresset av en god 
helhetsverkan. 

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

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

Beslutet skickas till 
Sökande (A-post) 

Skatteverket (A-post) 
Post- och Inrikes Tidningar 
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§ 497 
 
VINDRUVAN 3 - Bygglov för till- och ombyggnad av 
enbostadshus 
Dnr BN 2022-002144 

 
Beslut 
Byggnadsnämndens arbetsutskott beviljar ansökan om bygglov för till- och ombyggnad av 
enbostadshus. 
Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från det 
att beslutet vann laga kraft. 

Avgiften för beslutet är 13 800 kronor. 

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

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

Beslutsmotivering 
Ansökan avser om- och tillbyggnad av ett enbostadshus. Tillbyggnaden avser utbyggnad av ett 
vardagsrum med en area om ca 17 kvadratmeter. Efter tillbyggnaden får enbostadshuset en 
byggnadsarea om totalt 218 kvm. Övriga åtgärder som ansökan avser är höjning av vägglivet, 
ändring av takkonstruktionen och ändring av planlösningen i bostadshuset. Ansökan avser även 
utvändig ändring gällande fasad och tak på befintlig byggnad. 
Enligt 9 kap. 30 § plan- och bygglagen 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. 

Förevarande ansökan om lov avviker från detaljplanens bestämmelser såvitt avser avstånd till 
fastighetsgräns. Detaljplanen från 1963 reglerar inte byggnadens avstånd till fastighetsgräns varför 
vägledning därom får hämtas från övergångsbestämmelserna till plan- och bygglagen vilka 
föreskriver att 39 § byggnadsstadgan ska tillämpas. Enligt denna bestämmelse får inte en byggnad 
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placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter. Föreslagen tillbyggnation i norr är placerad 3,1 meter 
närmare gräns än vad byggnadsstadgan medger. 

Byggnadsnämndens arbetsutskott konstaterar inledningsvis att föreslagen tillbyggnation har en 
placering närmare tomtgräns än vad byggnadsstadgan medger. Arbetsutskottet konstaterar vidare att 
en bedömning om avvikelsen inte ska göras i absoluta mått och tal utan i relation till samtliga i 
ärendet föreliggande omständigheter, däribland att föreslagen åtgärd har anpassats till 
landskapsbilden och övrig bebyggelse, att föreslagen åtgärd är estetiskt tilltalande och att berörda 
grannar inte har någon erinran emot föreslagen åtgärd på aktuell plats. Det föreligger vidare 
speciella förutsättningar i förevarande ärende då åtgärden är nödvändig av byggnads-tekniska skäl 
samt utgör en klar förbättring av tomtens unika förutsättningar. Sammantaget bedömer 
arbetsutskottet att förevarande avvikelse är att bedöma som godtagbar och förenlig med 
detaljplanens övergripande syfte. Bygglov ska därför beviljas för till- och ombyggnad av ett 
enbostadshus på förevarande fastighet. 

Såvitt avser bygglov för utvändig ändring anser arbetsutskottet att denna åtgärd stämmer med 
detaljplanen och uppfyller kraven enligt 9 kap. 30 § p. 4 PBL. Åtgärden bedöms lämplig med 
hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärden på platsen och intresset av en god 
helhetsverkan. Vidare bedömer åtgärden inte innebär en sådan betydande olägenhet som avses i 
PBL 2 kap 9 §. Bygglov ska därför beviljas. 

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

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

Beskrivning av ärendet 
Ansökan registrerades 2022-05-31. 

Ansökan avser om- och tillbyggnad av enbostadshus. Tillbyggnaden i form av utbyggnad av 
vardagsrum har en byggnadsarea om 17,3 m2. Enbostadshuset får en total byggnadsarea om 218 
m2. Förutom utbyggnad av vardagsrum inkluderar ansökan en tillbyggnad i nordväst. Enligt 
sökande ska inte någon byggnadsdel rivas, men vägglivet ska höjas och takkonstruktionen ändras. 
Tillbyggnaden kläs med träpanel i brun kulör, S4005-Y20R. Taket kläs med plåt med integrerade 
solceller i svart kulör, RAL9005. Ombyggnationen utgör en ändring av planlösning i bostadshuset. 
Ansökan avser även utvändig ändring av enbostadshus. Befintlig byggnad har tegelröda 
betongpannor på taket och fasaden har röd träpanel med vit puts. Den utvändiga ändringen innebär 
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ändring av fasad och tak på befintlig byggnad. Byggnaden kläs i stället med träpanel i kulör S4005- 
Y20R och taket med svart plåt med integrerade solceller. 

Ansökan var komplett 2022-09-13. 

Kommunicering 
Berörda sakägare har fått möjlighet att yttra sig. Inga synpunkter har inkommit. Däremot upplyser 
fastighetsägare till Vindruvan 12 att om marknivån ändras exempelvis genom sprängning utgår 
fastighetsägarna från att deras fastighet kommer besiktas före och efter utförandet. 

 
Yttrande 
Sökande har inkommit med ett yttrande till förvaltningen 2022-09-22. I sitt yttrande skriver sökande 
att på grannfastigheter finns hus med höga husliv nära gräns. Vidare beskriver sökande att befintlig 
utformning av garaget, med ett tak som sluttar rätt ner i marken, inte är tilltalande varken för dem 
som fastighetsägare eller för området. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-10-21 

Grannyttrande, 2022-10-12 

Grannyttrande, 2022-10-11 

Yttrande med bilder från sökande, 2022-09-22 

Situationsplan, 2022-08-21 

Planritning, 2022-08-21 

Sektionsritning, 2022-08-21 

Fasadritning, 2022-08-21 

Ansökan, 2022-07-15 

Planritning, 2022-08-21 

Sektionsritning, 2022-08-21 

Fasadritning, 2022-08-21 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Thure Sandén (M) yrkar på att bevilja ansökan om bygglov för till- och ombyggnad av 
enbostadshus med följande motivering; föreslagen tillbyggnation har en placering närmare 
tomtgräns än vad byggnadsstadgan medger. En bedömning om avvikelsen ska dock inte göras i 
absoluta mått och tal utan i relation till samtliga i ärendet föreliggande omständigheter, däribland att 
föreslagen åtgärd har anpassats till landskapsbilden och övrig bebyggelse, att föreslagen åtgärd är 
estetiskt tilltalande och att berörda grannar inte har någon erinran emot föreslagen åtgärd på aktuell 
plats. Det föreligger vidare speciella förutsättningar i ärendet då åtgärden är nödvändig av 
byggnadstekniska skäl samt utgör en klar förbättring av tomtens unika förutsättningar. 
Sammantaget bedöms förevarande avvikelse vara godtagbar och förenlig med detaljplanens 
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övergripande syfte. Såvitt avser bygglov för utvändig ändring anses denna åtgärd stämma överens 
med detaljplanen och uppfyller kraven enligt 9 kap. 30 § p. 4 PBL. Åtgärden bedöms lämplig med 
hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärden på platsen och intresset av en god 
helhetsverkan. Vidare bedömer åtgärden inte innebär en sådan betydande olägenhet som avses i 
PBL 2 kap 9 §. 

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 Thure Sandéns (M) 
yrkande. 
Beslutet skickas till 
Sökande (A-post) 
Skatteverket (A-post) 
Post- och Inrikes Tidningar 
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§ 498 
 
KOLLA 5:149 - Bygglov för nybyggnad av kontor och 
gym 
Dnr BN 2022-001914 

 
Beslut 
Byggnadsnämndens arbetsutskott beviljar ansökan om bygglov för nybyggnad av kontor och gym. 

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 bygganden fastställs till + 5,1. 

Kontrollansvarig för åtgärden är . 

Avgiften för beslutet är 87 600 kr. 

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 verksamhetsbyggnad med en byggnadsarea om ca 1 420 kvm och 
en bruttoarea om ca 4 415 kvm. Aktuell byggnad innehåller fyra plan som ämnas inredas för olika 
ändamål. Plan ett ämnas till viss del inredas för ett gym medan plan två & tre ämnas inredas som 
kontor. Plan fyra ska utgöra ett teknikutrymme. 

I detaljplanen regleras användningen för aktuell fastighet till handel och kontor. Föreslagen åtgärd 
avviker från detaljplanens bestämmelser beträffande användning då hela första plan, förutom 
fastighetens gemensamma teknik- och kommunikationsutrymmen, utgörs av ett gym. Gymmet 
utgör ca 28% av den totala bruttoarean. 

Byggnadsnämndens arbetsutskott anser att bedömningen om avvikelse från detaljplanens 
användningsbestämmelser inte ska göras utifrån absoluta mått och tal utan i förhållande till samtliga 
i ärendet förekommande omständigheter, däribland att föreslagen gym har en relativt begränsad 
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omfattning inom plan ett av byggnaden och att användningen är förenlig med den övriga 
verksamheten på fastigheten samt med planens övergripande syfte att möjliggöra ytor för handel av 
varor samt tjänster. Arbetsutskottet bedömer sålunda att förevarande avvikelse, om än ej liten i 
kontextuell mening, utgör en godtagbar avvikelse som är förenlig med planens övergripande syfte. 
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 2022-05-23 och gäller nybyggnad av en verksamhetsbyggnad med en 
byggnadsarea om 1420 kvm och en bruttoarea om 4415 kvm. Plan 1 utgörs, förutom fastighetens 
gemensamma teknik- och kommunikationsutrymmen, av ett gym. Plan 2 och 3 utgörs av kontor och 
plan 4 av teknikutrymme. 

I ansökan ingår också planering av marken runt byggnaderna. Den nya marknivån finns redovisad 
på fasad- och markplaneringsritningarna. 
Ansökan var komplett 2022-08-09. Beslut om förlängd handläggningstid, 10 veckor, togs 
2022-10-10. 

Planförutsättningar 

Fastigheten som ska bebyggas ligger inom detaljplan KP118C vars syfte är att möjliggöra 
byggnader för bostäder, skola och verksamheter. I detaljplanen regleras bland annat användningen 
för aktuell fastighet till handel och kontor och byggnadshöjden till 9 meter. 
Genomförandetiden är 15 år och slutar 2029-07-04. 

Avvikelse från detaljplan 

Ansökan avviker från gällande detaljplan då 

plan 1 har en annan användning än handel och kontor. Plan 1 föreslås användningen gym på en 
bruttoarea om 1254 kvm. Avvikelsen utgör 28 % av den totala bruttoarean. 

Beräkning av byggnadshöjd 

Byggnadshöjden har beräknats genom att först bedöma om det finns skäl att dela upp byggnaden i 
olika byggnadskroppar. Därefter har den beräkningsgrundande fasaden, samt det dominerande 
fasadplanet bestämts, och till sist har det konstaterats varifrån höjden ska mätas. 
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För byggnader med en traditionell rektangulär planutformning – två långsidor och två gavlar – ska 
huvudregeln enligt Boverkets allmänna råd tillämpas vid fastställande av beräkningsgrundande 
fasad (se MÖD:s avgörande i mål nummer 8739-15). Gavlarna ska inte påverka höjdmåttet. Den av 
långsidorna som bedöms ha störst allmänpåverkan ska väljas som beräkningsgrundande. 
Förvaltningen anser att den västra fasaden mot Onsalavägen är den beräkningsgrundande fasaden. 

Avståndet från det dominerande fasadplanet till allmän plats är mindre än 6 m. Byggnadshöjden 
beräknas därför utifrån medelmarknivån på den allmänna platsen vilken är cirka + 5,0 meter. 
Utifrån angivna förhållanden mäts byggnadshöjden till 8,86 meter. 

Övriga förutsättningar 
Parkering sker med 57 bilplatser på egen fastighet och 17 bilplatser genom samnyttjande av 
kommunens parkeringsplatser norr om fastigheten. 123 cykelplatser anordnas på egen fastighet. 

Öppettider till gymmet föreslås till klockan 07-22. 

Remisser 

Samhällsbyggnadskontoret, Mark & Exploatering, har 2022-08-30 bl. a lämnat synpunkter på 
att exploateringsavtalet inte följs enligt följande: 
”Urval av villkor i markanvisningsavtalet: 

1. Byggnaden ska endast innehålla kontorslokaler, inga andra verksamheter är tillåtna 

2. Byggnaden och dess användning ska följa detaljplanens bestämmelser utan avvikelser 

3. Byggnad och parkeringsytor ska utformas enligt detaljplanens gestaltningsprinciper och 
samspela med befintlig bebyggelse 

4. Höjdsättningen av byggnader och mark inom Kolla 5:149 ska anpassas till befintlig 
höjdsättning på angränsande kommunal allmän plats och trafik‐/parkeringsmark 

5. Bolaget ska uppfylla p‐talet för kontor som är 20‐25 platser/1000 kvm BTA 

6. Parkering ska i huvudsak ske inom egen mark, men det kan bli aktuellt att samutnyttja 
kommunal parkering 

7. Bolaget ansvarar för att kontakta Ellevio för att klargöra hur/om deras kraftledning utmed 
Månstensvägen, vid/inom Kolla 5:149 berörs av den planerade byggnationen. Ellevio har ett 
servitut för ledningen, som bland annat belastar Kolla 5:149. 

8. Köpeavtal ska upprättas när bolaget tagit fram skisser som uppfyller detaljplanens 
bestämmelser, gestaltningsprinciper, parkeringstal m.m. 

Enligt samhällsbyggnadskontorets bedömning uppfyller Maxemals ansökan om bygglov inte punkt 
1, 2, 4, 7 och 8. Övriga punkter (3, 5 och 6) bör besvaras/kontrolleras av förvaltningen för teknik.” 
Se bilaga för hela utlåtandet. 
Förvaltningen för teknik har 2022-08-26 samt i tillägg 2022-08-31 bl. a lämnat yttrande kring 
dagvatten, höjdsättning, otillräckliga växtbäddar, höjd på häckar, placering av träd och vändplan för 
insamlingsfordon, se bilaga. 
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Miljö & Hälsoskydd har i sitt yttrande 2022-09-01 hänvisat till att det är Arbetsmiljöverket som 
har tillsyn på kontor och andra lokaler dit endast anställda har tillträde och därför inte lämnar 
utlåtande gällande dessa lokaler, se bilaga. 
Sökande har tagit del av förvaltningarnas yttrande och 2022-09-22 gett in nya markplanerings- 
ritningar samt ett svar på invändningarna, se bilaga. 
Efter att de justerade handlingarna kommunicerats med Samhällsbyggnadskontoret och 
Förvaltningen för teknik, svarar Samhällsbyggnadskontoret i yttrande 2022-10-04 att de inte har 
några nya synpunkter med anledning av revideringarna och överlåter åt Förvaltningen för teknik att 
granska parkering, angöring, tillgänglighet och planteringar. 
Förvaltningen för teknik svarar följande i ett yttrande 2022-10-17 angående reviderade ritningar i 
förhållande till tidigare remissvar: ”Teknik har inga kvarstående synpunkter. Exploatören har 
justerat ritningar så att det nu finns möjlighet för backvändning för renhållningsfordon. Justeringar 
har även gjorts avseende trädplaceringar och växtbäddar”. 

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. Annons har även satts in i dagstidningar då 
berörkretsen har bedömts som stor. 

Invändningar har kommit in från granne på  angående byggnadens höjd och 
våningsantal, se bilaga. 
Bostadsrättsföreningen  har ställt frågor, bl. a om gestaltning, se bilaga. Efter att ha 
fått fasadritningar och illustration har föreningen inte hörts av. 

Sökande har tagit del av invändningarna, men har inte ändrat sin ansökan. 

Sökande har även getts möjlighet att yttra sig över tjänsteskrivelsen och har bland annat framfört att 
detaljplanens övergripande syfte är ”att skapa en stadsdel med småstadens typiska karaktärsdrag”. 
Sökande fortsätter att det framhålls i planhandlingarna att det för stads-mässigheten är viktigt med 
verksamheter och service vid knutpunkter inom området och menar att vid en syftesorienterad 
tillämpning och plantolkning borde gym kunna inrymmas inom ändamålet Handel. Sökande anser 
att under alla förhållanden bör den sökta användningen av bottenvåningen anses utgöra en 
godtagbar avvikelse som är helt förenlig med detaljplanens syfte. Se bilaga för hela yttrandet. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-10-21 

Dagvattenredovisning, inkommen 2022-09-22 

Parkeringsredovisning, inkommen 2022-09-22 

Situationsplan, inkommen 2022-09-22 

Markplaneringsritning, inkommen 2022-09-22 
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Illustration, inkommen 2022-06-30 

Verksamhetsbeskrivning, inkommen 2022-06-30 

Tillgänglighetsbeskrivning, inkommen 2022-06-30 

Uppgift om material och kulör, inkommen 2022-06-30 

Ljudbeskrivning, inkommen 2022-06-30 

Fasadritning, inkommen 2022-06-30 

Fasadritning, inkommen 2022-06-30 

Fasadritning, inkommen 2022-06-30 

Fasadritning, inkommen 2022-06-30 

Sektionsritning, inkommen 2022-06-30 

Planritning, inkommen 2022-06-30 

Planritning, inkommen 2022-06-30 

Planritning, inkommen 2022-06-30 

Planritning, inkommen 2022-06-30 

Planritning, inkommen 2022-06-30 

Planritning, inkommen 2022-06-30 

Planritning, inkommen 2022-06-30 

Planritning, inkommen 2022-06-30 

Anmälan om kontrollansvarig, inkommen 2022-06-30 

Ansökan, inkommen 2022-05-23 

Bilagor 
Sökandes bemötande av tjänsteskrivelsen, inkommen 2022-10-21 

Utlåtande nr 2 förvaltningen för Teknik, inkommen 2022-10-17 

Utlåtande nr 2 Samhällsbyggnadskontoret, inkommen 2022-10-04 

Sökandes svar på remissyttranden, inkommen 2022-09-22 

Utlåtande Brf Kolla Botaniska, inkommen 2022-09-06 

Utlåtande remissvar Miljö & Hälsoskydd, inkommen 2022-09-01 

Remissvar tillägg till Tekniks yttrande nr 1, inkommen 2022-08-31 

Bilaga till Samhällsbyggnadskontorets yttrande, inkommen 2022-08-30 

Utlåtande nr 1 Samhällsbyggnadskontoret, inkommen 2022-08-30 
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Utlåtande nr 1 Teknik, inkommen 2022-08-26 

Yttrande från granne, med erinran, inkommen 2022-08-20 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Per Stenberg (M) och Lars Eriksson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Thure Sandén (M) yrkar på att bevilja ansökan om bygglov för nybyggnad av kontor och gym med 
följande motivering; bedömning om avvikelse från planens användningsbestämmelser ska inte 
göras utifrån absoluta mått och tal utan i förhållande till samtliga omständigheter i ärendet, 
däribland att föreslagen gym har en relativt begränsad omfattning inom plan ett av byggnaden och 
att användningen är förenlig med den övriga verksamheten på fastigheten samt med planens 
övergripande syfte. Förevarande avvikelse är sålunda, om än ej liten i kontextuell mening, en 
godtagbar avvikelse som är förenlig med planens övergripande syfte. Bygglov ska därför beviljas. 

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 Thure Sandéns (M) 
yrkande. 

Beslutet skickas till 
Sökande (A-post) 

Skatteverket (A-post) 
Post- och Inrikes Tidningar 
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§ 499 
 
LILJAN 1 - Förlängning av tidsbegränsat bygglov för 
ändrad användning 
Dnr BN 2022-004557 

 
Beslut 
Byggnadsnämndens arbetsutskott beviljar förlängning av tidsbegränsat bygglov från 2023-01-01 till 
och med 2023-06-30 för ändrad användning av undervisningslokal till boende. 

Avgiften för beslutet är 9 600 kronor. 

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

Upplysningar 
Startbesked och slutbesked behöver inte ges eftersom åtgärden är pågående. Det krävs ingen 
kontrollansvarig och inget tekniskt samråd behöver hållas. 
Om åtgärden påbörjas efter att fyra veckor har förflutit från kungörelsen men innan lovbeslutet har 
vunnit laga kraft sker det på egen risk eftersom lovbeslutet kan komma att upphävas om det 
överklagas. 
Beslutet kommer även att skickas till berörda sakägare. 

Beslutsmotivering 
Enligt plan- och bygglagen (PBL, SFS 2010:900) ska bygglov ges för en åtgärd inom ett område 
med detaljplan om åtgärden uppfyller kraven enligt 9 kap 30 §. 
För en åtgärd som inte uppfyller alla förutsättningar enligt ovan kan ett tidsbegränsat bygglov ges (9 
kap 33 § PBL). Ett tidsbegränsat bygglov får ges om sökanden begär det och åtgärden avses att 
pågå under en begränsad tid. Ett tidsbegränsat lov kan förlängas med högst 5 år i taget, dock får 
tiden inte överstiga 15 år. 

Föreslagen användning strider mot detaljplanens bestämmelser beträffande områdets avsedda 
användning för industri. Sökanden har begärt ett tidsbegränsat bygglov för åtgärden som ska pågå 
under en begränsad tid. Sammanlagd tid för åtgärden överstiger inte 15 år. Ansökan uppfyller 
kraven för tidsbegränsat lov och kan därför beviljas. Vidare bedömer förvaltningen att åtgärden inte 
innebär en sådan betydande olägenhet som avses i PBL 2 kap. 9 §. 
Starbesked och slutbesked ges inte eftersom åtgärden redan är påbörjad och utförd med stöd av ett 
startbesked och tagen i bruk med stöd av ett slutbesked. Byggnadsnämnden har redan i tidigare lov 
tagit ställning till att åtgärden uppfyller kraven enligt lovet, kontrollplanen, startbeskedet och 
kompletterande villkor och att det inte fanns skäl att ingripa. 
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Beslutet kan överklagas 
Detta beslut överklagas genom att en skrivelse skickas till byggnadsnämnden, Kungsbacka 
kommun, inom tre veckor från den dag då den som vill överklaga tog del av beslutet. Om skrivelsen 
har kommit in i rätt tid skickar byggnadsnämnden den vidare till Länsstyrelsen i Hallands län, som 
prövar det överklagade beslutet. Om överklagan kommer in för sent avvisas den. 

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

Sammanfattning av ärendet 
2016-09-20 lämnades tidsbegränsat lov för ändrad användning från undervisningslokal till boende, 
2 lägenheter, för nyanlända. Detta lov har förlängts två gånger och det nuvarande lovet gäller till 
och med 2022-12-31. 

Ytterligare en ansökan om förlängning har nu kommit in som påkallats av det tillfälliga behovet av 
boende till flyktingar från Ukraina. Den tidsbegränsade användningen som boende avser att pågå 
fram till 2023-06-30 då rivning av byggnaderna kommer att påbörjas. Sammanlagd tid för de 
tidsbegränsade loven understiger 15 år. 

Användningen strider mot detaljplanen som anger industri. 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan registrerades 2022-08-31 och bedömdes komplett 2022-09-06. 

Ansökan avser förlängning av tidsbegränsat lov förändrad användning från undervisningslokal till 
boende. Nuvarande användning har pågått sedan 2016-09-20. Sammanlagd tid för de 
tidsbegränsade loven understiger 15 år. 
Fastigheten, innehållande verksamheter, ligger i förhållandevis nära anslutning till bostadsområden 
väster om fastigheten samt med närhet till stort serviceutbud i centrala Kungsbacka. 2 lägenheter för 
boende är iordningställda. 

Planförutsättningar 
Fastigheterna som ansökan avser ligger inom detaljplan K 25. Denna detaljplan fastställdes 1950 
och möjliggör byggnation av industri som inte är störande för omgivningen. En ny detaljplan för 
bostäder är under framtagande i området. 

Avvikelse från detaljplan 

Ansökan avviker från gällande detaljplan avseende 

- användningen 
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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, 2022-10-17 

Ändring av ansökningsperiod, inkommen 2022-09-06 

Återställningsbeskrivning, inkommen 2022-08-31 

Situationsplan, inkommen 2022-08-31 

Plan- och sektionsritning, inkommen 2022-08-31 

Ansökan, inkommen 2022-08-31 

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

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

Beslutet skickas till 
Sökande (A-post) 

Skatteverket (A-post) 

Post-och Inrikes Tidningar 
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§ 500 
 
LILJAN 2 - Förlängning av tidsbegränsat bygglov för 
ändrad användning 
Dnr BN 2022-004498 

 
Beslut 
Byggnadsnämndens arbetsutskott beviljar förlängning av tidsbegränsat bygglov från 2023-01-01 till 
och med 2023-06-30 för ändrad användning av samlingslokal till boende. 

Avgiften för beslutet är 9600 kronor. 

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

Upplysningar 
Startbesked och slutbesked behöver inte ges eftersom åtgärden är pågående. Det krävs ingen 
kontrollansvarig och inget tekniskt samråd behöver hållas. 
Om åtgärden påbörjas efter att fyra veckor har förflutit från kungörelsen men innan lovbeslutet har 
vunnit laga kraft sker det på egen risk eftersom lovbeslutet kan komma att upphävas om det 
överklagas. 
Beslutet kommer även att skickas till berörda sakägare. 

Beslutsmotivering 
Enligt plan- och bygglagen (PBL, SFS 2010:900) ska bygglov ges för en åtgärd inom ett område 
med detaljplan om åtgärden uppfyller kraven enligt 9 kap 30 §. 
För en åtgärd som inte uppfyller alla förutsättningar enligt ovan kan ett tidsbegränsat bygglov ges 
(9 kap 33 § PBL). Ett tidsbegränsat bygglov får ges om sökanden begär det och åtgärden avses att 
pågå under en begränsad tid. Ett tidsbegränsat lov kan förlängas med högst 5 år i taget, dock får 
tiden inte överstiga 15 år. 

Föreslagen användning strider mot detaljplanens bestämmelser beträffande områdets avsedda 
användning för industri. Sökanden har begärt ett tidsbegränsat bygglov för åtgärden som ska pågå 
under en begränsad tid. Sammanlagd tid för åtgärden överstiger inte 15 år. Ansökan uppfyller 
kraven för tidsbegränsat lov och kan därför beviljas. Vidare bedömer förvaltningen att åtgärden inte 
innebär en sådan betydande olägenhet som avses i PBL 2 kap. 9 §. 
Starbesked och slutbesked ges inte eftersom åtgärden redan är påbörjad och utförd med stöd av ett 
startbesked och tagen i bruk med stöd av ett slutbesked. Byggnadsnämnden har redan i tidigare lov 
tagit ställning till att åtgärden uppfyller kraven enligt lovet, kontrollplanen, startbeskedet och 
kompletterande villkor och att det inte fanns skäl att ingripa. 
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Beslutet kan överklagas 
Detta beslut överklagas genom att en skrivelse skickas till byggnadsnämnden, Kungsbacka 
kommun, inom tre veckor från den dag då den som vill överklaga tog del av beslutet. Om skrivelsen 
har kommit in i rätt tid skickar byggnadsnämnden den vidare till Länsstyrelsen i Hallands län, som 
prövar det överklagade beslutet. Om överklagan kommer in för sent avvisas den. 

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

Sammanfattning av ärendet 
2016-09-20 lämnades tidsbegränsat lov för ändrad användning från samlingslokal till boende, 2 
lägenheter, för nyanlända. Detta lov har förlängts två gånger och det nuvarande lovet gäller till och 
med 2022-12-31. 

Ytterligare en ansökan om förlängning har nu kommit in som påkallats av det tillfälliga behovet av 
boende till flyktingar från Ukraina. Den tidsbegränsade användningen som boende avser att pågå 
fram till 2023-06-30 då rivning av byggnaderna kommer att påbörjas. Sammanlagd tid för de 
tidsbegränsade loven understiger 15 år. 

Användningen strider mot detaljplanen som anger industri. 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan registrerades 2022-08-31 och bedömdes komplett 2022-09-06. 

Ansökan avser förlängning av tidsbegränsat lov förändrad användning från samlingslokal till 
boende. Nuvarande användning har pågått sedan 2016-09-20. Sammanlagd tid för de 
tidsbegränsade loven understiger 15 år. 
Fastigheten, innehållande verksamheter, ligger i förhållandevis nära anslutning till bostadsområden 
väster om fastigheten samt med närhet till stort serviceutbud i centrala Kungsbacka. 2 lägenheter för 
boende är iordningställda. 

Planförutsättningar 
Fastigheterna som ansökan avser ligger inom detaljplan K 25. Denna detaljplan fastställdes 1950 
och möjliggör byggnation av industri som inte är störande för omgivningen. En ny detaljplan för 
bostäder är under framtagande i området. 

Avvikelse från detaljplan 

Ansökan avviker från gällande detaljplan avseende 

- användningen 
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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, 2022-10-17 

Ändrad ansökningsperiod, inkommen 2022-09-06 

Återställningsbeskrivning, inkommen 2022-08-31 
Situationsplan, inkommen 2022-08-31 

Planritning, inkommen 2022-08-31 

Ansökan, inkommen 2022-08-31 

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

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

Beslutet skickas till 
Sökande (A-post) 
Skatteverket (A-post) 

Post-och Inrikes Tidningar 
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§ 501 
 
VALLBY 2:27 - Bygglov för nybyggnad av 
enbostadshus och komplementbyggnad samt 
installation av eldstad 
Dnr BN 2022-002287 

 
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 möjligheten till alternativ placering. 

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan innebär nylokalisering av ett enbostadshus på fastigheten Vallby 2:27 belägen i Myra 
odlingslandskap. Ansökan om bygglov har inte föregåtts av ansökan om förhandsbesked, således 
finns inget giltigt förhandsbesked för åtgärden. Aktuell fastighet har aldrig varit bebyggd med en 
fungerande bostad och det finns ingen given byggrätt. 
Fastigheten Vallby 2:27 styckades av från Vallby 2:14 år 2013 och är bebyggd med en 
komplementbyggnad som vid avstyckningen hamnade på nuvarande Vallby 2:27. Ytterligare en 
byggnad i mycket dåligt skick och som revs mellan 2013 och 2015 fanns på fastigheten. 
Förhandsbesked har tidigare både nekats och getts på stamfastigheten Vallby 2:14. 

Fastigheten är enligt Vårt framtida Kungsbacka belägen inom område för landsbygd i Myra 
odlingslandskap. Kust- och landsbygd definieras av områden där bebyggelsetrycket är starkt, som i 
huvudsak utgörs av mellanrummet kring kommunens utvecklingsorter, kustområdet Onsalahalvön 
och det storskaliga odlingslandskapet i Myra. Inom kust- och landsbygd behöver kommunen 
tillämpa en restriktiv hållning till nya bostadshus på nya platser. 
Aktuell ansökan är en avstyckad fastighet lokaliserad i en i övrigt bebyggd rad utmed . 
Fastigheten utgör ett naturligt och karaktäristiskt släpp i bebyggelseområdet. Det föreslagna 
bostadshuset kommer att bygga igen det öppna partiet och bilda en obruten rad av hus vilket inte 
stämmer överens med karaktäriseringen för kommunens östra delar. Inom en radie av 1 km från 
lokaliseringen har kommunen behandlat 40 ansökningar om förhandsbesked sedan 2005 och 
bebyggelsen har i flera fall förtätats. 
Förvaltningen bedömer att sökt åtgärd och fastighet inte har några unika förutsättningar eftersom 
det finns fler fastigheter och markbitar i närområdet som har arealmässiga förutsättningar för att på 
liknande sätt ge plats åt ytterligare bostadshus (se bilaga 3). Föreslagen byggnation på nu aktuell 
plats anses, trots sin definitionsmässiga karaktär av lucktomt, snarare utgöra en oönskad förtätning 
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av området, varvid bedömningen görs att undantaget lucktomt inte är tillämpbart då dessa luckor är 
karaktäristiska för jordbrukslandskapet. Bebyggelsen utmed  behöver betraktas i sin 
helhet då flera förtätningar gjorts som bildat ny sammanhållen bebyggelse. 
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. 

Ansökan har återremitterats till förvaltningen för att höra grannar och remissinstanser. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-10-21 

Fasad-, plan- och sektionsritning, inkommen 2022-07-06 

Fasad-, plan- och sektionsritning, inkommen 2022-07-04 

Anmälan om kontrollansvarig, inkommen 2022-07-04 

Intyg VA-förening, inkommen 2022-07-10 

Markplaneringsritning, inkommen 2022-06-13 
Situationsplan, inkommen 2022-06-13 

Ansökan, inkommen 2022-06-13 

Bilagor 
Bilaga 1 fotografi (1973) 

Bilaga 2 fotografi (2010) 

Bilaga 3 karta över möjliga förtätningar 

Sökandes yttrande över grannes synpunkter, inkommen 2022-10-20 

Sökandes bilaga till yttrande över grannes synpunkter (lantmäteriprotokoll), inkommen 2022-10-20 

Sökandes yttrande över tjänsteskrivelse, inkommen 2022-08-10 
Utlåtande Teknik, inkommen 2022-10-06 

Remissvar från granne med erinran, inkommen 2022-09-29 

Remissvar från granne med erinran, inkommen 2022-09-29 

Bilaga till erinran, inkommen 2022-09-29 

Bilaga till erinran, inkommen 2022-09-29 

Bilaga till erinran, inkommen 2022-09-29 

Utlåtande Länsstyrelsen, inkommen 2022-09-27 

Utlåtande Trafikverket, inkommen 2022-09-21 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Thure Sandén (M) yrkar på att ärendet återremitteras till bygg- och miljöförvaltningen för fortsatt 
beredning och komplettering av beslutsunderlaget. Arbetsutskottet ger i uppdrag till bygg- och 
miljöförvaltningen att utreda möjligheten till alternativ placering. 

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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§ 502 
 
SKÄLLARED 3:60 - Tidsbegränsat bygglov för 
restaurang/café och turistbyrå 
Dnr BN 2022-004028 

 
Förslag 
Byggnadsnämndens arbetsutskott beviljar ansökan om förlängning av tidsbegränsat bygglov om 
fem år för verksamhet i form av restaurang, café & turistbyrå. 

Avgiften för beslutet är 12 000 kronor. 

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

Upplysning 
Byggnadsnämndens arbetsutskott har beviljat förevarande ansökan om tidsbegränsat bygglov med 
en förväntan om att sökande initierar en ansökan om planbesked eller redovisar en tydlig 
avvecklingsplan avseende verksamheten på fastigheten innan det tidsbegränsade lovet löpt ut. 
Upplysningsvis informeras sökande även om att befintlig verksamhet på fastigheten i form av 
restaurang, café & turistbyrå ska avgränsas till att endast ske inom detaljplanelagt område. 
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. 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. 

Beslutsmotivering 
Enligt plan- och bygglagen 9 kap. 33 § (PBL, SFS 2010:900) får ett tidsbegränsat bygglov ges för 
en åtgärd som uppfyller någon eller några men inte alla förutsättningar enligt 30–32 a §§, om 
sökanden begär det och åtgärden avses att pågå under en begränsad tid. Ett sådant lov ska ges, om 
åtgärden har stöd i en detaljplanebestämmelse om tillfällig användning av byggnad eller mark. 

Byggnadsnämndens arbetsutskott bedömer att föreslagen verksamhet på fastigheten är av tillfällig 
karaktär och att det föreligger goda möjligheter att i framtiden detaljplanelägga aktuellt område, 
förutsatt att befintlig verksamhet på fastigheten avgränsas till att endast förekomma inom nu 
planlagt område. För det fall att befintlig verksamheten på fastigheten inte ämnas bedrivas efter att 
det tidsbegränsade lovet upphör föreligger goda möjligheter till att avveckla verksamheten, förutsatt 
att sökande inkommer med en avvecklingsplan. Därför föreligger skäl att bevilja tidsbegränsat 
bygglov om fem år. 
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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 2022-08-11. Ansökan gäller tidsbegränsat bygglov för en verksamhet i form 
av ett café/restaurang och turistbyrå med en byggnadsarea om 115 m2. Fastigheten har en areal om 
840m2 och är bebyggd med ett kontorshus/flerbostadshus samt en komplementbyggnad. Sökta 
åtgärden inryms i komplementbyggnaden, i den del av byggnaden som är närmst  
Resterande del av byggnaden används som förråd och verkstad. I ansökningshandlingarna finns 
även en uteservering om 56 m2 redovisad. Uteserveringen utförs med trädäck, en pergola samt ett 
staket som omger hela serveringsytan. Denna uteservering är placerad delvis på samfälldheten 
Skällared S:5 och delvis på punktprickad mark som inte får bebyggas. 

Verksamheten har tidigare haft ett tidsbegränsat bygglov sedan 2018, under tiden de återuppbyggt 
sin hotellverksamhet efter en brand. 
Skälet sökande ger till önskan om förlängning av det tidsbegränsade lovet om 5 år, är att arbetet 
med detaljplanen för bostäder, lokaler, restaurang och småbåtshamn på Hamnkrogen (Skällared 
3:55) pågår. Antagandet planeras 2023. I och med att Hamnkrogen kommer att rivas i samband med 
planeringen menar sökande att det är viktigt att  kan vara kvar och ge service under 
byggtiden till matgäster och besökande. Vidare anger sökande att de diskuterat en planändring för 
resterande del av Gottskärs hamn, inkluderat aktuell fastighet, med planarkitekten som handlägger 
planförslaget för Hamnkrogen. De menar att det kan innebära att anläggningen kan ges permanent 
lov i senare skede. 

Sökande anser att skälen uppfyller kravet av ett tidsbegränsat behov för ett tidsbegränsat lov och 
menar även att det är viktigt att det finns fortsatt möjlighet till ett aktivt Gottskär med  
café, matservering och bemannat infocenter. 

Ansökan var komplett 2022-08-11. 

Tjänstemän från Bygg- och miljöförvaltningen besiktigade platsen 2022-09-08. 
Planförutsättningar 
Fastigheten som ska bebyggas ligger inom detaljplan O78, byggnadsplan för Gottskär. Detaljplanen 
redovisar fastigheten som B I v – område som får användas endast för bostadsändamål och, där så 
prövas lämpligt för handels- hantverk-, hotell-, och pensionatändamål samt för samlingslokaler. 
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Inom tomtplats med B betecknat område får endast en huvudbyggnad och ett uthus eller annan 
gårdsbyggnad uppföras. 

Byggnad får uppföras i högst en våning med tillåten vindsinredning. Minsta tomtstorlek är 1000 
m2. Högst en femtedel av tomtytan får bebyggas. På vid tiden för detaljplanens fastställelse 
befintliga byggnader som upptar större yta, må dock byggnadsnämnden medgiva, att till nybyggnad 
hänförliga åtgärder vidtas, där så prövas lämpligt. Komplementbyggnad får inte uppta större yta än 
40 m2. Det står även att uthus eller annan gårdsbyggnad inte får uppföras till större höjd än 2,5 
meter. 
Avvikelse från detaljplan 

- Huvudbyggnaden samt komplementbyggnaden omfattar en byggnadsarea om 410 m2. 
Planen medger 168 m2. 

- Komplementbyggnaden är 180 m2 (Planen medger 40 m2) och är delvis placerad på prickad 
mark som inte får bebyggas. 

- Komplementbyggnaden har en byggnadshöjd om 3 meter, vilket är 0,5 meter högre än 
detaljplanen medger. 

- Ett café/restaurang och turistbyrå kan inte ses som ett komplement till befintlig 
huvudbyggnad (som idag enligt sökande används som kontor och flerbostadshus, men vad 
förvaltningen kunnat finna lovprövats senast som Marinhotell år 1991, då ansökan om att 
göra en utställningsyta på vindsvåningen inkom till förvaltningen). Två huvudbyggnader på 
fastigheten medges inte enligt detaljplanen. 

- I detaljplanen, som är från 1960, regleras inte byggnaders avstånd till fastighetsgräns. Enligt 
plan- och bygglagens (PBL, SFS 2010:900) övergångsbestämmelser gäller då 39 § 
byggnadsstadgan. Enligt denna bestämmelse får inte en byggnad placeras närmare 
tomtgräns än 4,5 meter. Huvudbyggnad är placerad på tomtgränsen åt söder och med 4 
meter till tomtgräns i öster. Komplementbyggnaden är placerad på tomtgräns åt norr samt 
med 2 meter till tomtgräns i öster. 

- Den uteplats som är redovisad i ansökningshandlingarna har en planstridig placering. 
Uteplatsen är placerad delvis på prickad mark samt delvis på vägmark. 
Genom att flera avvikelser föreligger finns inte förutsättningar att bevilja ett permanent lov. 

Samråd 
För att undersöka möjligheten att bevilja tidsbegränsat lov med anledning av att fastigheten skulle 
kunna tas upp i pågående planarbete för intilliggande fastighet, har planavdelningen tillfrågats i 
ärendet. Planavdelningen meddelade att de bedömde att det inte skulle vara möjligt att ta fram en ny 
detaljplan för fastigheten med tanke på marknivån och kommande havsnivåhöjningar. 

Förvaltningen för Miljö- och hälsoskydd har även tillfrågats i ärendet angående verksamheten. Ett 
utlåtande gavs i tidigare tidsbegränsade bygglov 2018, där förvaltningen för Miljö- och hälsoskydd 
framförde att verksamheten hade anmält registrering av livsmedelsanläggning och att Miljö- och 
hälsoskydd tidigare yttrat sig över verksamheten då serveringstillstånd söktes. Verksamheten är ett 
registrerat tillsynsobjekt hos Miljö- och hälsoskydd och i övrigt hade de inget att erinra. 
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Angående den nya ansökan anger Förvaltningen för Miljö- och hälsoskydd att verksamheten fortsatt 
har tillsyn av dem angående livsmedel och alkoholtillstånd. Om det är samma förhållanden som 
tidigare och det gäller en utökad period ser man inget behov av att remittera dem på nytt. Miljö- och 
hälsoskydd anger att en långsiktig verksamhet skulle behövas titta närmare på ur störningssynpunkt. 

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. 

En underrättelse om förvaltningens ställningstagande skickades till sökande 2022-10-10 

Svar på underrättelsen inkom 2022-10-14. Sökande anger här att huvudskälet att söka tillfälligt 
bygglov är att  är ett livskraftigt företag som skapar många arbetsplatser och 
god service i området både i nuläget och framöver, samt är ett positivt supplement till existerande 
företag i området, också under byggnadsprocessen av SKÄLLARED 3:55. Sökande anser att deras 
verksamhet är bra för Gottskär, allmänheten, besöksnäringen, och Kungsbacka Kommun då flera 
olika serveringsalternativ skapar liv i hamnen. Slutligen skriver sökande att SKÄLLARED 3:60 inte 
varit drabbade av översvämningar i hamnen. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-10-07 

Bilaga 1, Svar på underrättelse, 2022-10-14 

Ansökan, 2022-08-11 

Planritning, 2022-08-11 

Fasadritningar, 2022-08-11 

Verksamhetsbeskrivning, 2022-08-11 

Avvecklingsplan, 2022-08-11 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Per Stenberg (M) yrkar på att bevilja ansökan om tidsbegränsat bygglov för restaurang/café och 
turistbyrå med tillägg av upplysning enligt följande; byggnadsnämndens arbetsutskott har beviljat 
förevarande ansökan om tidsbegränsat bygglov med en förväntan om att sökande initierar en 
ansökan om planbesked eller redovisar en tydlig avvecklingsplan avseende verksamheten på 
fastigheten innan det tidsbegränsade lovet löpt ut. Upplysningsvis informeras sökande även om att 
befintlig verksamhet på fastigheten ska avgränsas till att endast ske inom detaljplanelagt område. 

Per Stenberg (M) yrkande om beviljande av ansökan motiveras enligt följande; föreslagen 
verksamhet på fastigheten är av tillfällig karaktär och det föreligger goda möjligheter att i framtiden 
detaljplanelägga aktuellt område, förutsatt att befintlig verksamhet på fastigheten avgränsas till att 
endast förekomma inom nu planlagt område. För det fall att befintlig verksamheten på fastigheten 
inte ämnas bedrivas efter att det tidsbegränsade lovet upphör föreligger goda möjligheter till att 
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avveckla verksamheten, förutsatt att sökande inkommer med en avvecklingsplan. Därför föreligger 
skäl att bevilja tidsbegränsat bygglov om fem år. 

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

Beslutet skickas till 
Sökande (A-post) 

Skatteverket (A-post) 

Post- och Inrikes Tidningar 
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§ 503 
 
ÖLMANÄS 5:43 - Strandskyddsdispens för nybyggnad 
av enbostadshus 
Dnr BN 2022-002193 

 
Beslut – förslag till byggnadsnämnden 
Byggnadsnämnden beviljar inte strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus. 

Kostnaden för beslutet är 9 600 kronor. Kostnaden är uträknad efter Taxa för Byggnadsnämndens 
verksamhet, beslutad i Kommunfullmäktige 2020-09-08 § 97. 

Beslutsmotivering 
Lagstiftning 

Enligt 7 kap 15 § miljöbalken (MB) får inom ett strandskyddsområde 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. 
Kommunen får enligt 7 kap 18b § MB i det enskilda fallet ge dispens från förbuden i 7 kap 15 § 
MB, om det finns särskilda skäl och dispensen avser något annat än det som anges i 18 a § punkt 1 
och 2 MB. 

För att dispens från strandskyddet ska kunna ges krävs särskilda skäl enligt 7 kap 18 c-d §§ MB. 
Därutöver får åtgärden enligt 7 kap 26 § MB inte strida mot strandskyddets syften, som enligt 7 kap 
13 § MB är att trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden, och bevara 
goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten 

Bedömning 
Den sökta åtgärden avses genomföras inom ett område som omfattas helt av det utökade 
strandskyddet från havet. Den aktuella platsen berörs av strandskydd från flera håll. Som närmst 
ligger platsen ca 160 meter från havet. 
Vid bedömningen av om det finns särskilda skäl för att medge dispens ska det göras en avvägning 
mellan de enskilda intresse av att ta området i anspråk och de allmänna intressen som 
bestämmelserna om strandskydd syftar till att skydda. Av förarbetena till bestämmelsen framgår att 
en noggrann bedömning ska göras i förhållande till strandskyddets syften. 
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Strandskyddet är ett allmänt intresse som är så starkt att utgångspunkten är att det i normalfallet har 
företräde framför andra allmänna eller enskilda intressen. Möjligheten att besluta om undantag från 
strandskyddet ska tillämpas med stor restriktivitet (se prop. 2008/09:119 s. 53 och prop. 1997/98:45 
del l, s.317). 

Som skäl för att medge dispens hävdar sökande att marken redan har tagits i anspråk på ett sätt som 
gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften samt att markytan är genom en väg, järnväg, 
bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering väl avskilt från området närmast strandlinjen. 

När det kommer till undantaget att marken redan är i anspråkstagen kan följande konstateras. I 
förarbetena till den aktuella bestämmelsen uttalas att mark som har tagits i anspråk ofta utgörs av 
etablerade tomtplatser runt bostadshus (se prop. 2008/09:119 s. 105.). För att marken ska anses vara 
ianspråktagen ska det vara fråga om ett lagligt ianspråktagande (se bl.a. MÖD 2009:35). Av praxis 
framgår att om en byggnad utvidgar hemfridszonen mer än obetydligt avseende mark som var 
allemansrättsligt tillgänglig kan dispens inte medges (se samma rättsfall). 

Det aktuella markområdet utgör ett avverkat skogsområde. Ett nytt bostadshus på platsen innebär en 
ny tomtplats med en ny utvidgad hemfridszon. Förvaltningen menar att området inte är 
ianspråktaget, varvid undantaget inte uppfylls. 

När det kommer till undantaget att området är väl avskilt från strandlinjen kan följande konstateras. 
I förarbetena (prop. 1997/98:45 del 2 s. 89) framgår att det som betraktas avskiljande måste ha en 
sådan effekt att den plats som dispensen avser saknar betydelse för allmänhetens friluftsliv. Det 
betyder att det som betraktas som avskiljande måste ha sådan effekt att allmänheten typiskt sett 
avstår från att passera den. 
I förevarande fall förekommer en del befintlig bebyggelse på platsen. Det finns dock flera passager 
ner till strandlinjen mellan de befintliga husen. Bebyggelsen är inte sådan att allmänheten typiskt 
sett skulle avhålla sig från att passera bredvid dem. Platsen är alltså inte väl avskild så att dispens 
kan ges på den grunden. 

Vidare görs bedömningen att det är uppenbart att kriterier för övriga undantag för dispens inte 
uppfylls. Ett nytt bostadshus på platsen innebär sammanfattningsvis en ny tomtplats med en ny 
hemfridszon som avhåller allmänheten samt påverkar djur- och växtlivet på platsen vilket strider 
mot strandskyddets syften. Det allmänna intresset av att bevara platsen obebyggd bedöms 
följaktligen väga tyngre än det enskilda att ta den i anspråk för ett bostadshus. 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan registrerad 2022-06-08 gäller strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus på 
fastigheten Ölmanäs 5:43. 

Kommunicering 
En redogörelse med förvaltningens ställningstagande har skickats till sökande. Sökande har getts 
möjligheten att inkomma med synpunkter. 
Sökande har inkommit med synpunkter (se svarsskrivelse för alla synpunkter). 
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Även om området är inhägnat så menar förvaltningen att det är uppenbart att en helt ny tomtplats 
och hemfridszon på platsen är mer privatiserande samt får en större påverkan på området. 
Förvaltningen menar att det är uppenbart att åtgärden är dispenspliktig, att något särskilt skäl för 
dispens inte uppfylls samt att det allmänna intresset i aktuellt fall väger tyngre. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-10-21 

Ansökan, 2022-06-08 

Karta, 2022-06-19 

Fasadritningar, 2022-06-19 

Svarsskrivelse med bilagor från sökande, 2022-10-14 

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

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

Beslutet skickas till 
Sökande (delges) 
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Ärenden om tillsyn 
Ärende mellan §§ 504-508 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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