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§ 383 

Förändring av ärendelista 
Beslut  
Byggnadsnämndens arbetsutskott godkänner förändring av ärendelista. 

Sammanfattning av ärendet 
Ordförande Thure Sandén (M) anmäler att följande ärenden utgår från dagens sammanträde: 

Ärende nr 10. ALAFORS 4:38 - Förhandsbesked för nybyggnad av ett fritidshus 

Ärende nr 24. NÖTEGÅNG 1:19 – Bygglov för uppförande av byggnad 

Beslutsgång  
Ordförande Thure Sandén (M) prövar om byggnadsnämndens arbetsutskott kan godkänna 
förändring av ärendelistan, och finner att arbetsutskottet bifaller det. 
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§ 384 

Information från förvaltningen 
Beslut  
Byggnadsnämndens arbetsutskott noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen informerar byggnadsnämndens arbetsutskott om följande: 

Duvehed 2:56 - Information om beviljat bygglov enligt delegeringsförteckning  

Beslutsgång 
Ordförande Thure Sandén (M) prövar om byggnadsnämndens arbetsutskott kan notera 
informationen till protokollet och finner att arbetsutskottet bifaller det. 
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§ 385 

Sammanträdesdagar 2023 för byggnadsnämnden och 
byggnadsnämndens arbetsutskott 
Dnr BN 2022-002854 

Beslut - Förslag till beslut i byggnadsnämnden 
Byggnadsnämndens arbetsutskott sammanträder följande datum: 

19 januari, 2 och 16 februari, 2, 16 och 30 mars, 13 och 27 april, 11 och 25 maj, 8 och 22 juni, 6 
juli, 10 och 24 augusti, 14 och 28 september, 12 och 26 oktober, 9 och 30 november och 21 
december. 

Byggnadsnämnden sammanträder följande datum: 

19 januari, 23 februari, 16 mars, 13 april, 17 maj, 15 juni, 6 juli, 24 augusti, 21 september, 19 
oktober, 16 november och 14 december. 

Sammanfattning av ärendet 
Byggnadsnämnden och byggnadsnämndens arbetsutskott fastställer varje år, kommande års 
sammanträdesdagar. Utgångspunkten i planeringen av sammanträdesdagar finns angivna i 
Reglemente för kommunstyrelsen och nämnder i Kungsbacka kommun. I det framgår det att 
nämnden och utskott sammanträder på tid och plats som de själva bestämmer.  

När under månaden byggnadsnämnden och byggnadsnämndens arbetsutskott ska sammanträda 
finns däremot inte angivet. Inte heller hur ofta arbetsutskottet ska sammanträda. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-07-05 

Årsplanering för nämndadministration 2023 

Beskrivning av ärendet 
Förslag till sammanträdesdagar för år 2022 följer tidigare års sammanträdesstruktur. I planeringen 
av sammanträdesdagar har även hänsyn tagits till andra beslutande organs sammanträdesdagar samt 
kommunens årshjul som finns i Stratsys med tidplan och beslutsdatum enligt följande:  

BN 2023-02-23 Beslut om Underlag till kommunbudget 2024, investeringsplan och 
exploateringsplan, beslut om Årsredovisning 2022 och uppföljningsrapport Internkontrollplan 2023, 
tas innan 24 februari med omedelbar justering och skickas till KS.  

BN 2023-05-17 Beslut om uppföljning per april tas innan 20 maj med omedelbar justering och 
skickas till KS.  

BN 2023-09-21 Beslut om uppföljning per augusti tas innan 22 september med omedelbar justering 
och skickas till KS.  
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BN 2023-10-19 Beslut om Lokalplan och Internkontrollplan 2024 tas innan 31 oktober och skickas 
till KS. 

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 
Samtliga nämnder, kommunstyrelsens förvaltning, bygg- och miljöförvaltningen 
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§ 386 

Upphävande av äldre styrdokument 
Dnr BN 2022-003533 

Beslut - Förslag till beslut i byggnadsnämnden 
Byggnadsnämnden upphäver följande dokument då de i och med översiktsplanen Vårt framtida 
Kungsbacka har blivit inaktuella för byggnadsnämndens verksamhet: 

• Bygga hus utanför detaljplan, i utvecklingsområden samt i områden med särskilda 
bygglovskriterier, 2013-07-04 § 193 

• Nämndens ställningstagande avseende förhandsbesked/ bygglov för nylokalisering utom 
detaljplan: Östra kommundelarna samt utom utvecklingsområde enligt  
ÖP 06 – öu, 2006-04-06 

• Nämndens ställningstagande avseende förhandsbesked/ bygglov för nylokalisering utom 
detaljplan: Östra kommundelarna samt inom utvecklingsområde enligt  
ÖP 06 – öi, 2006-04-06 

• Nämndens ställningstagande avseende förhandsbesked/ bygglov för nylokalisering utom 
detaljplan: Västra kommundelarna, ”kustområdet i Halland”, samt inom utvecklingsområde 
enligt ÖP 06 – vi, 2006-04-06 

• Nämndens ställningstagande avseende förhandsbesked/ bygglov för nylokalisering utom 
detaljplan: Västra kommundelarna, ”kustområdet i Halland”, samt utom utvecklingsområde 
enligt ÖP 06 – vu, 2006-04-06 

• Riktlinjer för byggnadsnämndens prövning av nylokalisering utom plan,  
2005-01-13 § 9 

• Byggnadsnämndens riktlinjer för ersättningsbyggnad, 2007-05-07, § 206, reviderad 2009-
07-05, § 132 

• Bygga ett hus på ny plats, 2010-05-06, § 124 

• Kriterier vid bedömning av ombyggnad är att betrakta som huvudbyggnad utanför 
detaljplanelagt område och om allmänna lämplighets- och plan-villkor uppfylls vid 
fastighetsbildning, 2004 

• Riktlinjer för byggnadsnämndens ställningstagande i avstyckningsärenden inom planlagt 
område, 2004-07-01, § 133 

• Riktlinjer för etablering av hästbyar i Kungsbacka kommun godkänd av byggnadsnämnden, 
2007-04-12, § 132 

• Fritidshus - riktlinjer B, 2009-02-05 § 45 
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Beslutsmotivering 
I början av 2022 vann kommunens nya översiktsplan Vårt framtida Kungsbacka laga kraft. I och 
med det har ett antal styrdokument kopplade till ÖP06 blivit inaktuella. Byggnadsnämnden ska 
därför upphäva dessa så att det inte råder några oklarheter i vad för bestämmelser som gäller.  

Sammanfattning av ärendet 
Nedan följer en lista på de dokument det gäller: 

Dokumentnamn Antaget Orsak till att upphäva 

Bygga hus utanför detaljplan, i 
utvecklingsområden samt i 
områden med särskilda 
bygglovskriterier 

2013-07-04 § 193 Kommunens nya översiktsplan Vårt framtida 
Kungsbacka har gjort att denna är inaktuell. 

Nämndens ställningstagande 
avseende förhandsbesked/ 
bygglov för nylokalisering utom 
detaljplan: Östra 
kommundelarna samt utom 
utvecklingsområde enligt ÖP 06 
– öu 

2006-04-06 Kommunens nya översiktsplan Vårt framtida 
Kungsbacka har gjort att denna är inaktuell. 
 
Dokumentet har ersatts av Bygga hus utanför 
detaljplan, i utvecklingsområden samt i områden 
med särskilda bygglovskriterier (antagen av 
byggnadsnämnden 2013-07-04 § 193) 

Nämndens ställningstagande 
avseende förhandsbesked/ 
bygglov för nylokalisering utom 
detaljplan: Östra 
kommundelarna samt inom 
utvecklingsområde enligt ÖP 06 
– öi 

2006-04-06 Kommunens nya översiktsplan Vårt framtida 
Kungsbacka har gjort att denna är inaktuell. 
 
Dokumentet har ersatts av Bygga hus utanför 
detaljplan, i utvecklingsområden samt i områden 
med särskilda bygglovskriterier (antagen av 
byggnadsnämnden 2013-07-04 § 193) 

Nämndens ställningstagande 
avseende förhandsbesked/ 
bygglov för nylokalisering utom 
detaljplan: Västra 
kommundelarna, ”kustområdet i 
Halland”, samt inom 
utvecklingsområde enligt ÖP 06 
– vi 

2006-04-06 Kommunens nya översiktsplan Vårt framtida 
Kungsbacka har gjort att denna är inaktuell. 
 
Dokumentet har ersatts av Bygga hus utanför 
detaljplan, i utvecklingsområden samt i områden 
med särskilda bygglovskriterier (antagen av 
byggnadsnämnden 2013-07-04 § 193) 

Nämndens ställningstagande 
avseende förhandsbesked/ 
bygglov för nylokalisering utom 
detaljplan: Västra 
kommundelarna, ”kustområdet i 
Halland”, samt utom 
utvecklingsområde enligt ÖP 06 
– vu 

2006-04-06 Kommunens nya översiktsplan Vårt framtida 
Kungsbacka har gjort att denna är inaktuell. 
 
Dokumentet har ersatts av Bygga hus utanför 
detaljplan, i utvecklingsområden samt i områden 
med särskilda bygglovskriterier (antagen av 
byggnadsnämnden 2013-07-04 § 193) 
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Riktlinjer för 
byggnadsnämndens prövning av 
nylokalisering utom plan 

2005-01-13 § 9 Kommunens nya översiktsplan Vårt framtida 
Kungsbacka har gjort att denna är inaktuell. 
 
Dokumentet har ersatts av Bygga hus utanför 
detaljplan, i utvecklingsområden samt i områden 
med särskilda bygglovskriterier (antagen av 
byggnadsnämnden 2013-07-04 § 193) 

Byggnadsnämndens riktlinjer för 
ersättningsbyggnad  

2007-05-07, § 206, 
reviderad 2009-07-
05, § 132 

Kommunens nya översiktsplan Vårt framtida 
Kungsbacka har gjort att denna är inaktuell. 
 
Dokumentet har ersatts av Bygga hus utanför 
detaljplan, i utvecklingsområden samt i områden 
med särskilda bygglovskriterier (antagen av 
byggnadsnämnden 2013-07-04 § 193) 

Bygga ett hus på ny plats 2010-05-06, § 124 Kommunens nya översiktsplan Vårt framtida 
Kungsbacka har gjort att denna är inaktuell. 
 
Dokumentet har ersatts av Bygga hus utanför 
detaljplan, i utvecklingsområden samt i områden 
med särskilda bygglovskriterier (antagen av 
byggnadsnämnden 2013-07-04 § 193) 

Kriterier vid bedömning av 
ombyggnad är att betrakta som 
huvudbyggnad utanför 
detaljplanelagt område och om 
allmänna lämplighets- och plan-
villkor uppfylls vid 
fastighetsbildning 

2004 Kommunens nya översiktsplan Vårt framtida 
Kungsbacka har gjort att denna är inaktuell. 
 
Dokumentet har ersatts av Bygga hus utanför 
detaljplan, i utvecklingsområden samt i områden 
med särskilda bygglovskriterier (antagen av 
byggnadsnämnden 2013-07-04 § 193) 

Riktlinjer för 
byggnadsnämndens 
ställningstagande i 
avstyckningsärenden inom 
planlagt område 

2004-07-01, § 133 Kommunens nya översiktsplan Vårt framtida 
Kungsbacka har gjort att denna är inaktuell. 
 

Riktlinjer för etablering av 
hästbyar i Kungsbacka kommun 
godkänd av byggnadsnämnden 

2007-04-12, § 132 Kommunens nya översiktsplan Vårt framtida 
Kungsbacka har gjort att denna är inaktuell. 
 

Fritidshus - riktlinjer B 2009-02-05 § 45 Bestämmelser som ej är förenliga med 
lagstiftningen. 

 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-08-01 
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Bygga hus utanför detaljplan, i utvecklingsområden samt i områden med särskilda 
bygglovskriterier, 2013-07-04 § 193 

Nämndens ställningstagande avseende förhandsbesked/ bygglov för nylokalisering utom detaljplan: 
Östra kommundelarna samt utom utvecklingsområde enligt ÖP 06 – öu, 2006-04-06 

Nämndens ställningstagande avseende förhandsbesked/ bygglov för nylokalisering utom detaljplan: 
Östra kommundelarna samt inom utvecklingsområde enligt ÖP 06 – öi, 2006-04-06 

Nämndens ställningstagande avseende förhandsbesked/ bygglov för nylokalisering utom detaljplan: 
Västra kommundelarna, ”kustområdet i Halland”, samt inom utvecklingsområde enligt ÖP 06 – vi  

Nämndens ställningstagande avseende förhandsbesked/ bygglov för nylokalisering utom detaljplan: 
Västra kommundelarna, ”kustområdet i Halland”, samt utom utvecklingsområde enligt ÖP 06 – vu  

Riktlinjer för byggnadsnämndens prövning av nylokalisering utom plan, 2005-01-13 § 9 

Byggnadsnämndens riktlinjer för ersättningsbyggnad, 2007-05-07, § 206, reviderad 2009-07-05, § 
132 

Bygga ett hus på ny plats, 2010-05-06, § 124 

Kriterier vid bedömning av ombyggnad är att betrakta som huvudbyggnad utanför detaljplanelagt 
område och om allmänna lämplighets- och plan-villkor uppfylls vid fastighetsbildning, 2004 

Riktlinjer för byggnadsnämndens ställningstagande i avstyckningsärenden inom planlagt område, 
2004-07-01, § 133 

Riktlinjer för etablering av hästbyar i Kungsbacka kommun godkänd av byggnadsnämnden, 2007-
04-12, § 132 

Fritidshus - riktlinjer B, 2009-02-05 § 45 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Thure Sandén (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag med den ändringen att i beslutsmeningen 
specificera vilka styrdokument som avses. 

Beslutsgång  
Ordförande Thure Sandén (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, förvaltningens förslag 
med en specificering av styrdokumenten i beslutsmeningen. Ordföranden (M) prövar förslaget och 
finner att arbetsutskottet bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Bygg- och miljöförvaltningen-Bygglovsavdelningen 
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§ 387 

Uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för skola 
inom Iserås 19:1 i Onsala 
Dnr BN 2021-00030 

Beslut 
Byggnadsnämndens arbetsutskott ger samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta förslag till 
detaljplan för skola inom Iserås 19:1 i Onsala.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har tagit beslut om en projektbeställning den 21 juni 2022, som i stora drag 
beskriver innehållet i detaljplanen. Denna kan komma att uppdateras under projektets gång. 
Planområdet ligger i Iserås i Onsala. Området avgränsas i norr av Knapabäcken, i öster av ett 
mindre grönområde samt av ett befintligt bostadsområde, i söder av Mariedalsvägen och i väster av 
åkermark. Planuppdraget innebär att ta fram en detaljplan för att pröva möjligheten till om- och 
tillbyggnad av Iseråsskolan. Inom planområdet ska skolbyggnader, skolgård, angöring och 
parkering inrymmas. Området är i dag bebyggt och det bedrivs skolverksamhet inom planområdet. 
Aktuellt område ligger idag utanför detaljplanelagt område 

Nämnden för Förskola & Grundskola har tidigare framfört ett behov av förändrade lokaler för 
Iseråsskolan inklusive en idrottshall. I lokalplanen för kommunbudget år 2022 finns medel avsatta 
för Iseråsskolan och fullmåttshall.  

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-07-08 

Projektbeställning 2022-05-17 

Protokollsutdrag 2022-06-21, §166 

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 

Kommunstyrelsen 
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§ 388 

Samråd av detaljplan för industri inom del av 
Kungsbacka 6:27 och Hammargård 1:7 mfl i 
Kungsbacka 
Dnr BN 2021-00017 

Beslut - Förslag till beslut i byggnadsnämnden 
Byggnadsnämnden godkänner samrådshandlingen inklusive tillhörande 
miljökonsekvensbeskrivning. 

Byggnadsnämnden uppdrar åt samhällsbyggnadskontoret att genomföra samråd för detaljplan för 
verksamheter inom del av Kungsbacka 6:27 och Hammargård 1:7 mfl i Kungsbacka, inklusive 
tillhörande miljökonsekvensbeskrivning. 

Sammanfattning av ärendet 
Byggnadsnämndens arbetsutskott gav den 11 november 2021 samhällsbyggnadskontoret i uppdrag 
att upprätta detaljplan för verksamheter inom Kungsbacka 6:26 och Hammargård 1:7 mfl.  
Planområdet ligger direkt söder om Kungsbacka stad. Planförslaget innebär att befintliga 
verksamheter, reningsverk och värmeverk, kan utvecklas för att tillgodose den växande stadens 
behov samt ökade miljökrav, genom utökad byggrätt samt möjlighet att ta delar av kringliggande 
berg i anspråk. 
Gällande detaljplaner K86 och KP111 samt ändringsplan KP111A anger användningen ”Allmänt 
område” respektive ”Industri”. Båda detaljplanerna är begränsande för verksamheterna genom 
bland annat byggnadshöjder, prickmark och korsmark. Genomförandetiden har gått ut för samtliga 
detaljplaner. 
En miljökonsekvensbeskrivning har upprättats eftersom detaljplanen omfattar tillståndspliktiga 
verksamheter med risk för betydande miljöpåverkan. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-06-30  
Planförslag med plankarta, illustration, planbeskrivning upprättad 2022-06-30  
Miljökonsekvensbeskrivning, 2022-05-30 

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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§ 389 

Antagande av detaljplan för bostäder inom SÄRÖ 
1:504 i Släp 
Dnr BN 2017-00008 

Beslut - Förslag till beslut i byggnadsnämnden 
Byggnadsnämnden godkänner granskningsutlåtandet. 

Byggnadsnämnden antar detaljplan för bostäder inom Särö 1:504 i Släp, upprättad 2022-07-29. 

Sammanfattning av ärendet 
Byggnadsnämnden gav den 26 november 2020 samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta 
detaljplan för bostäder inom Särö 1:504.  
Planförslaget har varit utställt för granskning under tiden 27 april – 18 maj 2022. Under 
granskningstiden inkom 18 skrivelser. Inkomna synpunkter berör i huvudsak trafikökning samt 
påverkan på kulturmiljö. Se vidare i granskningsutlåtandet. 
Besvärshänvisning skickas ut till samtliga sakägare som inte fått sina synpunkter tillgodosedda då 
alla synpunkter som inkommit inte har tillgodosetts. 
Planområdet ligger på Särön, Släp och består idag av bebyggd tomtmark om 0,7 hektar. 
Planförslaget innebär att befintlig huvudbyggnad och befintlig chaufförsbostad kan byggas om så 
att flera lägenheter kan inrymmas.  
Gällande detaljplan S88K anger en-två-bostadshus. Genomförandetiden har gått ut 3 januari 2013. 
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, 2022-07-29 

Planförslag med plankarta (inklusive grundkarta upprättad 2022-04-27), planbeskrivning upprättad 
juli 2022. 

Samrådsredogörelse 2022-04-25 

Länsstyrelsens samrådsyttrande 2022-01-12 

Granskningsutlåtande 2022-07-29 

Länsstyrelsens granskningsyttrande 2022-05-17 
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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 
Samhällsbyggnadsbyggnadskontoret-Planavdelningen 

Merx fastigheter  
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§ 390 

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

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

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

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-07-29 

Planförslag med plankarta, (inklusive grundkarta), illustration, planbeskrivning upprättad 2022-07-
08 (utkast) 

Samrådsredogörelse 2022-07-08 

Länsstyrelsens samrådsyttrande 2022-04-21 

Förslag till beslut på sammanträdet  
Thure Sandén (M), Heinrich Kaufmann (C), Lars Eriksson  (S) och Daniel Hognert (M) yrkar 
enhälligt att arbetsutskottet överlämnar ärendet för beslut i byggnadsnämnden, utan eget 
ställningstagande.  

Beslutsgång  
Ordförande Thure Sandén (M) konstaterar att det finns två förslag till beslut, 
samhällsbyggnadskontorets förslag samt Thure Sandéns (M), Heinrich Kaufmanns (C), Lars 
Erikssons (S) och Daniel Hognerts (M) enhälliga yrkande.  

Ordföranden (M) prövar förslagen och finner att arbetsutskottet beslutar enligt Thure Sandéns (M), 
Heinrichs Kaufmanns (C), Lars Erikssons (S) och Daniel Hognerts (M) yrkande. 
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Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadskontoret – Planavdelningen 

Byggnadsnämnden 
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§ 391 

ALAFORS 4:38 - Förhandsbesked för nybyggnad av 
ett fritidshus 
Dnr BN 2022-000929 

Ärendet utgår från arbetsutskottets sammanträde den 11 augusti 2022. 
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§ 392 

GRESSELA 8:1 - Förhandsbesked för nybyggnad av ett 
enbostadshus 
Dnr BN 2021-000421 

Beslut 
Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar positivt förhandsbesked för ett enbostadshus på 
fastigheten Gressela 8:1. 

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. 

Villkor 
På fastigheten Gressela 8:1 finns en fornlämning i form av stensättning (RAÄ-nr L1997:5016) och 
intill fastigheten finns en boplats (RAÄ-nr L1997:4101). Aktuell stensättning och boplats ska 
utredas i en separat prövning enligt kulturmiljölagen (1998:950). Denna prövning ska ske innan 
bygglovsskedet och utföras i samråd med Länsstyrelsen. 

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

Beslutsmotivering 
Ansökan avser nylokalisering av ett enbostadshus inom en fastighet med en areal om ca 7,8 hektar, 
indelad i två delområden. Fastigheten är vidare belägen utanför detaljplanerat område, och i 
dagsläget bebyggd med enbostadshus samt komplementbyggnader. Enligt kommunens 
översiktsplan är den föreslagna lokaliseringen belägen utanför gränsen till Kungsbacka tätort och 
Fjärås utvecklingsområde vari det som huvudregel inte ska uppstå utvidgad bebyggelse. 

Byggnadsnämndens arbetsutskott anser att förevarande ansökan är att bedöma som förenlig med 
kommunens planerade tätortsutveckling. Arbetsutskottet bedömer sålunda att föreslagen 
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lokalisering är lämplig med hänsyn till kravet på en långsiktig god hushållning av mark och 
kommunens tätortsutveckling. Detta särskilt med beaktande av att föreslagen lokalisering är 
begränsad i omfattning och att åtgärden avser ett generationsskifte för den verksamhet i form av 
jordbruk som bedrivs på fastigheten. Därtill utgörs området av sammanhållen bebyggelse och 
lovfastigheten är redan bebyggd med enbostadshus samt ekonomibyggnader. Föreslagen åtgärd 
bedöms sålunda vara i linje med kommunens strategiska planering. Ansökan bedöms även uppfylla 
lämplighets- och hushållningskraven i 2 kap. 2-3 § PBL. 

Arbetsutskottet bedömer vidare att den föreslagna lokaliseringen passar in i landskapsbilden. 
Åtgärden utgör inte en förtätning av området och det föreligger ingen påtaglig risk för negativ 
prejudicerande verkan. Den sökta åtgärden förutsätter vidare ej detaljplanläggning av området och 
uppfyller samtliga krav i 2 och 8 kap. PBL. Därtill föreligger inga motstående intressen som talar 
emot ett positivt förhandsbesked. Berörda grannar har tillfrågats och de flesta har inte haft någon 
erinran. De grannar som haft erinran emot förslaget har inte åberopat skäl som nämnden anser utgör 
betydande olägenheter.  

Byggnadsnämndens arbetsutskott anser sammantaget att föreslagen lokalisering passar in i 
landskapet och närliggande bebyggelse samt i övrigt är lämplig utifrån förutsättningarna på platsen.  

Ovan angivna villkor om att utreda fornlämning och boplats i en separat prövning motiveras med att 
det föreligger ett bevarandevärde och följaktligen goda skäl att uppmärksamma den aktuella 
fornlämningssituationen då åtgärdens lämplighet och genomförbarhet kan påverkas.  

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. 

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

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

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

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

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

Enligt 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. 

Kommunicering  
Förvaltningen har den 2021-10-25 sänt ut en bedömning om avstyrkan till sökande.  

Sökande har inkommit med yttrande i ärendet 2021-12-14; 

Berörda grannar har beretts möjlighet att yttra sig om den föreslagna åtgärden. De fastigheter som 
bedömts berörda är fastighetsägare till fastigheterna; Brogården 1:12, Gressela 1:11, Gressela 1:9, 
Gressela 2:16, Gressela 2:3, Gressela 3:11, Gressela 3:16, Gressela 3:17, Gressela 3:18, Gressela 
3:2, Gressela 3:6, Gressela 4:1, Gressela 4:4, Gressela 4:8, Gressela 4:9, Gressela 6:11, Gressela 
6:13, Gressela 6:14, Gressela 6:15, Gressela 6:16, Gressela 6:6, Gressela 6:9, Gressela 7:6, Hanhals 
5:9, Hanhals 8:2, Hanhals 9:15, Pilagården 1:14, Pilagården 1:17, Pilagården 1:19, Pilagården 1:21, 
Pilagården 1:8, Sätinge 2:10, Sätinge 2:19, Sätinge 2:8, Sätinge 2:9, Sätinge 3:10, Sätinge 3:5, 
Sätinge 3:8, Sätinge 3:9, Torkelstorp 11:1, Torkelstorp 3:4, Torkelstorp 3:5, Torkelstorp 4:7, 
Torkelstorp 6:1, Torkelstorp 6:3 och Torkelstorp 6:4. 

Fastighetsägare till fastigheten Torkelstorp 6:4 inkommer med yttrande 2022-07-19 med erinran. I 
sitt yttrande framför fastighetsägaren till Torkelstorp 6:4 i huvudsak att;  
”Jag anser att ett nytt bostadshus förstör den gamla charmen som finns i denna gård i dagens läge. 
Då det finns så få utav sådana här traditionella kvar. Jag tycker att det ska bevaras i den idylliska 
atmosfär som finns i nuläget. Tycker att läget häromkring ska bevaras så som den är och att bygga 
ytterligare ett hus gör att det lantliga vi uppskattar minimeras. Vi valde att bo här just för lugnet 
och för att det är så pass lite grannar som det är.” 

Sakägarintyg utan erinran finns från fastighetsägare till Gressela 6:9, Gressela 6:13 (en 
fastighetsägare) och Hanhals 9:15 (en fastighetsägare). 

Fastighetsägare till fastigheterna Brogården 1:12, Gressela 1:11, Gressela 1:9, Gressela 2:16, 
Gressela 2:3, Gressela 3:11, Gressela 3:16, Gressela 3:17, Gressela 3:18, Gressela 3:2, Gressela 3:6, 
Gressela 4:1, Gressela 4:4, Gressela 4:8, Gressela 4:9, Gressela 6:11, Gressela 6:13 (en 
fastighetsägare), Gressela 6:14, Gressela 6:15, Gressela 6:16, Gressela 6:6, Gressela 7:6, Hanhals 
5:9, Hanhals 8:2, Hanhals 9:15 (en fastighetsägare), Pilagården 1:14, Pilagården 1:17, Pilagården 
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1:19, Pilagården 1:21, Pilagården 1:8, Sätinge 2:10, Sätinge 2:19, Sätinge 2:8, Sätinge 2:9, Sätinge 
3:10, Sätinge 3:5, Sätinge 3:8, Sätinge 3:9, Torkelstorp 11:1, Torkelstorp 3:4, Torkelstorp 3:5, 
Torkelstorp 4:7, Torkelstorp 6:1 och Torkelstorp 6:3 har inte inkommit med yttrande inom 
föreslagen tid. 

Remisser 
Förvaltningen för Miljö- och Hälsa har beretts möjlighet att inkomma med yttrande. 2022-07-05 
inkommer förvaltningen för Miljö- och Hälsa med yttrande;  
” Enskilt avlopp 
Miljö & Hälsoskydd har mottagit information från avloppsföreningen Torkelstorp östra VAB ekonomisk- och 
samfällighetsförening att rubricerad fastighet är medlem och avser att ansluta sig till föreningens 
avloppsnät.” 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-07-21 

Yttrande Torkelstorp 6:4, 2022-07-19 

Sakägarintyg Gressela 6:9, 2022-07-10 

Sakägarintyg Gressela 6:13, 2022-07-05 

Remissvar Miljö- och hälsoskydd, 2022-07-05 

Sakägarintyg Hanhals 9:15, 2022-07-04 

E-post, 2022-02-09 

Överklagande, 2022-02-08 

E-post, 2022-01-30 

Yttrande 2021-12-14 

Verksamhetsbeskrivning, 2021-03-25 

Karta, 2021-03-25 

Karta (flygfoto), 2021-03-25 

Va-intyg, 2021-03-25 

Bilaga, 2021-02-08 

Ansökan, 2021-02-08 

Ärendets behandling på sammanträdet 
Ärendet behandlades på arbetsutskottets sammanträde den 22 december 2021, § 537. På grund av 
att ett beslutsunderlag saknades vid sammanträdet, tas ärendet ånyo upp vid dagens sammanträde. 
Detta beslut ersätter sålunda beslut fattat i byggnadsnämndens arbetsutskott den 22 december 2021, 
§ 537. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Heinrich Kaufmann (C) yrkar på att lämna positivt förhandsbesked för ett enbostadshus på 
fastigheten Gressela 8:1 med följande motivering; ansökan är att bedöma som förenlig med 
kommunens planerade tätortsutveckling. Föreslagen åtgärd är lämplig med hänsyn till kravet på en 
långsiktig god hushållning av mark och kommunens tätortsutveckling, särskilt med beaktande av att 
föreslagen lokalisering är begränsad i omfattning och att åtgärden avser ett generationsskifte för den 
verksamhet i form av jordbruk som bedrivs på fastigheten. Därtill utgörs området av sammanhållen 
bebyggelse och lovfastigheten är i dagsläget bebyggd med enbostadshus samt ekonomibyggnader. 
Ansökan bedöms även uppfylla lämplighets- och hushållningskraven i 2 kap. 2-3 § PB. Åtgärden 
utgör inte en förtätning av området och det föreligger ingen risk för negativ prejudicerande verkan. 
Den sökta åtgärden förutsätter inte heller detaljplanläggning av området och uppfyller samtliga krav 
i 2 och 8 kap. PBL. Därtill föreligger inga motstående intressen som talar emot ett positivt besked. 
Berörda grannar har hörts och de flesta har inte haft någon erinran. De grannar som haft erinran 
emot förslaget har inte åberopat skäl som kan anser utgör betydande olägenheter. Sammantaget 
passar föreslagen lokalisering in i landskapet och närliggande bebyggelse samt är i övrigt lämplig 
utifrån förutsättningarna på platsen.  

Villkoret om att utreda fornlämning och boplats i en separat prövning motiveras med att det 
föreligger ett bevarandevärde och följaktligen goda skäl att uppmärksamma den aktuella 
fornlämningssituationen då åtgärdens lämplighet och genomförbarhet kan påverkas. 

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

Beslutet skickas till 
Sökande (A-post)  

Post- och Inrikes Tidningar 

Fastighetsägare till Torkelstorp 6:4 (delges) 
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§ 393 

GÄLLINGE-SKÅR 2:1 - Förhandsbesked för nybyggnad 
av ett enbostadshus 
Dnr BN 2022-000555 

Beslut 
Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar positivt förhandsbesked för ett (1) enbostadshus på 
fastigheten Gällinge-Skår 2:1. 

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 för beslutet blir därför 0 kronor. 

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

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

Beslutsmotivering 
Ansökan avser nylokalisering av ett enbostadshus inom en fastighet med en areal om ca 36,6 hektar, 
indelad i fem delområden. Fastigheten är i dagsläget bebyggd med enbostadshus och 
komplementbyggnader. Fastigheten är vidare belägen utanför detaljplanerat område. 

Med beaktande av att föreslagen lokalisering är belägna utanför kommunens utvecklings-områden 
och att åtgärden inte bedöms utvidga befintlig bebyggelse inom området eller medför negativ 
prejudicerande verkan bedöms placeringen vara lämplig med hänsyn till kravet på långsiktig god 
hushållning av mark och kommunens tätortsutveckling. Även med beaktande av den något 
problematiska vägsituationen i området bedöms nu föreslagen åtgärd inte medföra någon påtaglig 
områdespåverkan. Föreslagen åtgärd kompletterar den befintliga bebyggelsestrukturen i området 
och anses vara i linje med kommunens strategiska planering. Ansökan bedömas sålunda uppfylla 
lämplighets- och hushållningskraven i 2 kap. 2-3 §§ PBL.  



Kungsbacka kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 26 (96) 
Byggnadsnämndens arbetsutskott Datum 
 2022-08-11 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

   

  

Arbetsutskottet bedömer vidare att föreslagen åtgärd inte förutsätter detaljplaneläggning av aktuellt 
område och uppfyller samtliga krav i 8 kap. PBL. Därtill föreligger inga motstående intressen som 
talar emot ett positivt förhandsbesked. Detta särskilt med beaktande av att det inte föreligger några 
alternativa användningar av förevarande markområde. 

Arbetsutskottet anser sammantaget att föreslagen åtgärd passar in i landskapet & närliggande 
bebyggelse samt i övrigt är lämplig utifrån platsens förutsättningar. Åtgärden bedöms inte heller 
innebära några olägenheter som kan anses vara betydande. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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.  

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

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

Kommunicering 
Förvaltningen har den 2022-04-28 sänt ut en bedömning om avstyrkan till sökande.  

Sökande har bemöt förvaltningens avstyrkan i en skrivelse som inkom 2022-05-05. 

Berörda grannar har beretts möjlighet att yttra sig om den föreslagna åtgärden. De fastigheter som 
bedömts berörda är fastighetsägare till fastigheten Dugatorp 1:20, Dugatorp 1:3, Dugatorp 1:5, 
Dugatorp 1:8, Dugatorp 2:13, Dugatorp 2:14, Dugatorp 2:6, Dugatorp 2:7, Gällinge-Fågelsång 1:2, 
Gällinge-Fågelsång 1:4, Gällinge-Skår 1:2, Gällinge-Skår 1:3, Gällinge-Skår 2:2, Gällinge-Skår 
2:56, Gällinge-Skår 2:57, Gällinge-Skår 2:59, Gällinge-Skår 2:60, Gällinge-Skår 2:62, Gällinge-
Skår 2:63, Gällinge-Skår 2:64, Gällinge-Skår 2:65, Gällinge-Skår 2:66, Gällinge-Skår 2:67, 
Gällinge-Skår 2:69, Gällinge-Skår 2:70, Gällinge-Skår 2:71, Gällinge-Skår 2:73, Gällinge-Skår 
2:83, Gällinge-Skår 2:84 samt Gällinge-Skår 2:85. 

Sakägarintyg utan erinran finns från fastighetsägare till fastigheterna Gällinge-Skår 2:67 (en 
fastighetsägare), Gällinge-Skår 2:63 (en fastighetsägare), Gällinge-Skår 1:2, Dugatorp 1:20 (en 
fastighetsägare) och Dugatorp 2:14 (en fastighetsägare). 

Fastighetsägare till fastigheterna Dugatorp 1:20 (en fastighetsägare), Dugatorp 1:3, Dugatorp 1:5, 
Dugatorp 1:8, Dugatorp 2:13, Dugatorp 2:14 (en fastighetsägare), Dugatorp 2:6, Dugatorp 2:7, 
Gällinge-Fågelsång 1:2, Gällinge-Fågelsång 1:4, Gällinge-Skår 1:3, Gällinge-Skår 2:2, Gällinge-
Skår 2:56, Gällinge-Skår 2:57, Gällinge-Skår 2:59, Gällinge-Skår 2:60, Gällinge-Skår 2:62, 
Gällinge-Skår 2:63 (en fastighetsägare), Gällinge-Skår 2:64, Gällinge-Skår 2:65, Gällinge-Skår 
2:66, Gällinge-Skår 2:67 (en fastighetsägare), Gällinge-Skår 2:69, Gällinge-Skår 2:70, Gällinge-
Skår 2:71, Gällinge-Skår 2:73, Gällinge-Skår 2:83, Gällinge-Skår 2:84 och Gällinge-Skår 2:85 har 
inte inkommit med yttrande inom föreslagen tid. 

Remisser 
Samhällsbyggnadskontoret har beretts möjlighet att inkomma med yttrande. 2022-07-06 inkommer 
Samhällsbyggnadskontoret med yttrande; 
”Det finns i dagsläget inget uppdrag om detaljplan eller planprogram i området. 
Närmsta närliggande uppdrag är en förstudie för Rosendal 1:2 och 1:3.”. 

Förvaltningen för Teknik har beretts möjlighet att inkomma med yttrande. 2022-07-15 inkommer 
förvaltningen för Teknik med yttrande; 
”Avfallshantering kan ske från den tilltänkta fastigheten. Teknik har inget att erinra.” 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-07-26 
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Sakägarintyg Dugatorp 1:20, 2022-07-16 

Remissvar Förvaltningen för Teknik, 2022-07-15 

Sakägarintyg Gällinge-Skår 2:67, 2022-07-12 

Sakägarintyg Dugatorp 2:14, 2022-07-12 

Sakägarintyg Gällinge-Skår 1:2, 2022-07-07 

Remissvar Samhällsbyggnadskontoret, 2022-07-06 

Sakägarintyg Gällinge-Skår 2:63, 2022-06-29 

Yttrande från sökande, 2022-06-27 

Yttrande från sökande, 2022-05-05 

Ansökan, 2022-02-23 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Heinrich Kaufmann (C) yrkar på att lämna positivt förhandsbesked för ett (1) enbostadshus på 
fastigheten Gällinge-Skår 2:1, med följande motivering; med beaktande av att nu föreslagen 
lokalisering är belägen utanför kommunens utvecklingsområden och att åtgärden inte bedöms 
utvidga befintlig bebyggelse eller medför negativ prejudicerande verkan bedöms placeringen vara 
lämplig med hänsyn till kravet på långsiktig god hushållning av mark och kommunens 
tätortsutveckling. Även med beaktande av den något problematiska vägsituationen i området 
bedöms föreslagen åtgärd inte medföra någon påtaglig områdespåverkan. Föreslagen åtgärd 
kompletterar den befintliga bebyggelsestrukturen i området och är i linje med kommunens 
strategiska planering. Ansökan bedömas sålunda uppfylla lämplighets & hushållningskraven i 2 
kap. 2-3 §§ PBL. Föreslagen åtgärd förutsätter inte detaljplaneläggning av aktuellt område och 
uppfyller samtliga krav i 8 kap. PBL. Därtill föreligger inga motstående intressen som talar emot ett 
positivt förhandsbesked. Detta särskilt med beaktande av att det inte föreligger några alternativa 
användningar av förevarande markområde. Sammantaget passar föreslagen åtgärd in i landskapet 
och närliggande bebyggelse samt är i övrigt lämplig utifrån platsens förutsättningar. Åtgärden 
bedöms inte heller innebära några olägenheter som kan anses vara betydande. 

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

Ordföranden (M) prövar förslagen och finner att arbetsutskottet beslutar enligt Heinrich Kaufmanns 
(C) yrkande. 

Beslutet skickas till 
Sökande (A-post)  

Post- och Inrikes Tidningar 
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§ 394 

LYNGÅS 3:119 - Förhandsbesked för nybyggnad av ett 
enbostadshus 
Dnr BN 2022-001650 

Beslut 
Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar negativt förhandsbesked för ett enbostadshus på 
fastigheten Lyngås 3:119. 

Avgiften för beslutet är 18 000 kronor. 

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

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

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

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

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

Sammanfattning av ärendet 
Sammanfattningsvis anser förvaltningen att det finns skäl för att meddela negativt förhandsbesked 
med stöd av detaljplanekravet. Sökt lokalisering av ett nytt enbostadshus kommer inte att utgöra en 
utfyllnad av en naturlig lucka i bebyggelsestrukturen, utan betraktas i stället som en förtätning av 
området. 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan som kom in 2022-04-26 innebär nylokalisering av ett enbostadshus inom fastigheten 
LYNGÅS 3:119. Fastigheten har en areal av 2800 m2 och är idag bebyggd med enbostadshus och 
komplementbyggnader. Fastigheten är belägen utanför detaljplanerat område.  

Sökande avser att stycka av fastigheten i två delar, där den del befintligt bostadshus står idag får en 
fastighetsarea om ca 1041,6 m2. Den del av fastigheten som ansökan avser får en area om ca 1751 
m2.  

mailto:info@kungsbacka.se
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Fastigheten angränsat till detaljplan O23 från 1938. I närområdet finns även detaljplan OP178 från 
2013 samt O45 från 1946.  

En ansökan om förhandsbesked med samma lokalisering som denna ansökan, avslogs av 
Byggnadsnämnden 2007-01-11 BN § 20 i ärende BN 2006-001148. 

Handläggningstiden i ärendet har förlängts med 10 veckor. 

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

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

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

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

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

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

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

1. en ny sammanhållen bebyggelse, om det behövs med hänsyn till bebyggelsens karaktär, 
omfattning eller inverkan på omgivningen, till behovet av samordning eller till förhållandena i 
övrigt. 
2. en bebyggelse som ska förändras eller bevaras, om regleringen behöver ske i ett 
sammanhang med hänsyn till den fysiska miljö som åtgärden ska genomföras i, till åtgärdens 
karaktär eller omfattning eller till förhållandena i övrigt. 
3. ett nytt byggnadsverk och byggnadsverket eller dess användning får betydande inverkan på 
omgivningen eller om det råder stor efterfrågan på området för bebyggande. 

Bedömning 
Vid en prövning av förhandsbesked ska prövas om en byggnadsåtgärd över huvud taget kan tillåtas 
på den avsedda platsen, dvs. närmast en prövning av platsens lämplighet för den avsedda åtgärden.  
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Fastigheten Lyngås 3:119 ligger utanför detaljplanerat område. Fastigheten omfattas av 
översiktsplanen för Kungsbacka kommun, ÖP2022 ”Vårt framtida Kungsbacka”, antagen 2022-01-
26 och är belägen i Onsalas utvecklingsområde. 

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

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

Vidare framgår det i ”Vårt framtida Kungsbacka” att kommunen ska växa och utvecklas främst 
inom de prioriterade utvecklingsorterna, Kungsbacka stad, Åsa och Anneberg. 

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

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

Det aktuella markområdet framgår av bilden nedan.  
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Som konstaterats ovan är det område inom vilket fastigheten Lyngås 3:119 är lokaliserad, beläget 
inom ett utvecklingsområde med högt bebyggelsetryck. Om undantag skulle medges för prövning 
av den sökta åtgärden i samband med ansökan om förhandsbesked finns ett flertal närliggande 
fastigheter som har liknande markområden där motsvarande anspråk på bebyggelse skulle kunna 
resas (Oskars väg, Konvalescentvägen, Kullatorpen, med flera). I en situation då därmed fler 
fastighetsägare kan komma att resa krav på positivt förhandsbesked under motsvarande 
förutsättningar som i det aktuella fallet kan ett beviljande av ansökan komma att skapa en 
prejudicerande verkan inte bara i fråga om fastigheter inom det aktuella utvecklingsområdet utan 
även inom andra utvecklingsområden i kommunen (Mark- och miljödomstolen 10 januari 2020, 
Mål nr P 1537-19).  

Fastigheten Lyngås 3:119 ligger på Onsalahalvön, som i nuläget och inom en överskådlig framtid, 
inte kommer att klara mer trafik. I Mål för bostadsbyggande 2014-2020, antaget av 
kommunfullmäktige 2014-05-06 (§ 60) skrivs att kommunstyrelsen beslutade i slutet av förra 
decenniet att stoppa bostadsplaneringen i Onsala kommundel i avvaktan på Onsalavägens 
utbyggnad. Sedan detta principbeslut har kommunstyrelsen avslagit samtliga förfrågningar om 
planläggning för att möjliggöra nya bostadsområden.  

Den pågående planeringen av nya Onsalavägen kommer att resultera i en ökad trafiksäkerhet och att 
den gamla Onsalavägen barriäreffekt minskar. Det kommer dock inte att resultera i en högre 
kapacitet när det gäller trafikmängden. 

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

Fastigheten omfattas av riksintresse för högexploaterad kust samt rörligt frilufts liv. 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 Lyngås 3:119 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.  

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

Kommunicering 
Förvaltningen har den 2022-06-28 sänt ut en bedömning om avstyrkan till sökande.  
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Sökandes kontaktperson har bemöt förvaltningens avstyrkan i en skrivelse som inkom 2022-07-19, 
inkommen skrivelse föranleder ingen annan bedömning i ärendet och förvaltningen vidhåller att 
ansökan om byggnation på platsen är olämplig. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-07-26 

Svarsyttrande från sökandes kontaktperson, 2022-07-19 

Ansökan, 2022-04-22 

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) 

  



Kungsbacka kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 34 (96) 
Byggnadsnämndens arbetsutskott Datum 
 2022-08-11 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

   

  

§ 395 

SUNDSTORP 8:2 - Förhandsbesked för nybyggnad av 
två enbostadshus 
Dnr BN 2021-002760 

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

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

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

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

Beslutsmotivering 
Ansökan avser nylokalisering av två enbostadshus inom en fastighet med en areal om cirka 2,9 
hektar som är indelad i två delområden och i dagsläget bebyggd med enbostadshus och 
ekonomibyggnader. Fastigheten är vidare belägen utanför detaljplanerat område och utgörs till 
största del av skogsmark.  

Byggnadsnämndens arbetsutskott bedömer att nu föreslagna åtgärder är lämpliga med hänsyn till 
kravet på hushållning med mark och kommunens tätortsutveckling. Detta med beaktande av att 
föreslagna åtgärder inte förutsätter planläggning eller anses utvidga befintlig bebyggelse på sätt som 
kan medföra menlig prejudicerande verkan. Ansökan utgör vidare komplettering av aktuell 
bebyggelse och anses vara lämplig med beaktande av rådande förutsättningar på fastigheten och i 
området. Föreslagna åtgärder anses därtill passa in i landskapet, inte minst med beaktande av att ett 
av bostadshusen inte kommer att synas från Sätilavägen. Föreslagna åtgärder anses sålunda vara i 
linje med kommunens strategiska planering och uppfylla de krav som ställs på lämplighet- och 
hushållning i 2 kap. PBL. Ansökan uppfyller därtill kraven i 8 kap. PBL.  
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Arbetsutskottet anser sammantaget att föreslagna åtgärder passar in i såväl landskapet som i 
närliggande bebyggelse samt är lämpliga utifrån fastighetens unika förutsättningar. De två 
enbostadshusen bedöms inte heller medföra några olägenheter som kan anses vara betydande. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kommunicering  
Förvaltningen har den 2022-03-29 sänt ut en bedömning om avstyrkan till sökande.  

Sökande har bemöt förvaltningens avstyrkan i en skrivelse som inkom 2022-03-31 och 2022-04-20. 

mailto:info@kungsbacka.se
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Berörda grannar har beretts möjlighet att yttra sig om den föreslagna åtgärden. De fastigheter som 
bedömts berörda är fastighetsägare till fastigheten Fjärås-Buera 1:2, Fjärås-Buera 1:3, Fjärås-Buera 
1:7, Fjärås-Fagered 3:4, Jorred 1:3, Kvarnås 1:15, Sundstorp 1:2, Sundstorp 2:4, Sundstorp 3.3, 
Sundstorp 5:19, Sundstorp 6:1, Sundstorp 6:2, Sundstorp 8:11, Sundstorp 8:12, Sundstorp 8:13, 
Sundsorp 8:4, Sundstorp 8:15, Sundstorp 8:3, Sundstorp 8:6, Sundstorp 8:7, Sundstorp 8:8, 
Sundstorp 8:9, och Sundstorp GA:5 Sundstorps Vägsamfällighet.  

Fastighetsägare till fastigheten Sundstorp 8:14 inkommer med yttrande 2022-06-08 med erinran.  

Fastighetsägare till fastigheten Sundstorp 8:14 inkommer med yttrande 2022-06-08 med erinran.  

Fastighetsägare till fastigheten Sundstorp 8:9 inkommer med yttrande 2022-06-09 med erinran.  

Sakägarintyg utan erinran finns från fastighetsägare till fastigheterna Jorred 1:3, Sundstorp 5:15 och 
Sundstorp 8:15. 

Fastighetsägare till fastigheterna Fjärås-Buera 1:2, Fjärås-Buera 1:3, Fjärås-Buera 1:7, Fjärås-
Fagered 3:4, Jorred 1:3 (en fastighetsägare), Kvarnås 1:15, Sundstorp 1:2, Sundstorp 2:4, Sundstorp 
3:3, Sundstorp 6:1, Sundstorp 6:2, Sundstorp 8:11, Sundstorp 8:12, Sundstorp 8:13, Sundstorp 8:15 
(en fastighetsägare), Sundstorp 8:3, Sundstorp 8:6, Sundstorp 8:7, Sundstorp 8:8 och Sundstorp 
GA:5 Sundstorps Vägsamfällighet har inte inkommit med yttrande inom föreslagen tid. 

Remisser 
Förvaltningen för Miljö- och Hälsa har beretts möjlighet att inkomma med yttrande. 2022-06-02 
inkommer förvaltningen för Miljö- och Hälsa med yttrande med erinran; 
” Den berörda fastigheten är belägen inom ett område där hög skyddsnivå för enskilda avlopp gäller. 
Enskilt avlopp kan troligen lösas för fastigheten. Valet av avloppsanläggning kan dock vara begränsat 
samt även dyrare än normalt på grund av berg och närhet till dricksvattentäkter. Ansökan om 
anläggande av enskilt avlopp måste inlämnas och tillstånd beviljas från nämnden för Miljö & 
Hälsoskydd innan avloppsanläggningen senare kan påbörjas och innan Miljö & Hälsoskydd kan 
besvara en eventuell remiss gällande avlopp för bygglov”. 

Förvaltningen för Teknik har beretts möjlighet att inkomma med yttrande. 2022-06-01 inkommer 
förvaltningen för Teknikmed yttrande med erinran; 
” I det fall att tillfartsväg ska angöras och fastighet har ett avstånd på > 50 meter från befintlig väg  
behöver räddningstjänstens krav tas i beaktning. Det ska i det fall vara en minsta vägbredd på 3 meter,  
fri höjd om 4 meter och maximal längslutning på 8%. Vägar i området får ha en maximal längslutning  
på 8% om avstånd från befintlig räddningsväg till fastighet > 50 meter. En vändplats måste 
iordningställas i anslutning till fastigheten för att insamling av hushållsavfall skall  kunna ske vid 
fastighetsgräns samt slamsugning. Backning med insamlingsfordon räknas inte som ett körsätt och är ej 
tillåtet för att kunna utföra tömning av enskilt avlopp eller avfallskärl. Mall för vändplan bifogas. I 
övrigt har Teknik inget att erinra”. 

Kommunekologen har beretts möjlighet att inkomma med yttrande. 2022-06-07 inkommer 
kommunekologen med yttrande med erinran; 

” Samhällsbyggnadskontoret har granskat handlingarna och gör en bedömning om 
nybyggnationens eventuella påverkan på området som är utpekat i naturvårdsplanen samt 
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området som klassats till högt naturvärde (naturvärdesklass 2) i den kommunövergripande 
naturvärdesinventeringen. 
Området för tänkt byggnation har klassats till naturvärdesklass 2 (högt naturvärde). Områden 
som fått denna klass är av lokal och regional betydelse för att bevara den biologiska 
mångfalden och nå ambitionerna satta i den nya antagna översiktsplanen. Området hyser så 
kallade nyckelbiotopskvalitéer med blockrik mark dominerad av lövskog,  som bedöms vara 
värdefullt för floran och fågelfaunan, naturvärden som också lyfts fram i naturvårdsplanen för 
området. Ett antal rödlistade och fridlysta fåglar har noterats i området däribland mindre 
hackspett, spillkråka och nötkråka. Även den rödlistade och fridlysta arten hasselsnok har 
rapporterats i området.    

Området för tänkt byggnation är beläget inom ytan för grön infrastruktur i den nya 
översiktsplanen där följande riktlinjer ska prioriteras: 
- Viktiga biologiska spridningssamband ska bevaras och förstärkas både i tätorterna och 
på landsbygden. 
- Inom ytor för grön infrastruktur ska friluftsliv, turism, biologisk mångfald och areella 
näringar prioriteras. Generellt tillåts ingen ny bostadsbebyggelse.  

Med anledning av naturvärdena i området yrkar samhällsbyggnadskontoret för att avslå bygglovsansökan”. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-07-06 
Yttrande Sundstorp 8:9, 2022-06-09 
Yttrande Sundstorp 8:14 (två stycken), 2022-06-08 
Yttrande kommunekolog, 2022-06-07 
Sakägarintyg Sundstorp 8:15, 2022-06-05 
Yttrande Miljö- och Hälsoskydd, 2022-06-02 
Yttrande Teknik, 2022-06-01 
Sakägarintyg Jorred 1:3, 2022-05-31 
Sakägarintyg Sundstorp 5:19, 2022-05-29 
Verksamhetsbeskeriving/ svarsyttrande, 2022-04-20 
Svarsyttrande från sökande, 2022-03-31 
E-post, 2022-03-18  
Kartor (två stycken), 2021-12-09  
Ansökan, 2021-10-22 
BNAU 2022-06-23, § 337 

Ärendets behandling på sammanträdet 
Ärendet behandlades på arbetsutskottets sammanträde den 23 juni 2022. På grund av att ett 
beslutsunderlag saknades vid sammanträdet samt att det fanns skrivfel i beslut § 337, tas ärendet 
ånyo upp vid dagens sammanträde. Aktuellt beslut är likalydande med beslut den 23 juni 2022 i 
förevarande ärende. Detta beslut ersätter sålunda beslut fattat i byggnadsnämndens arbetsutskott den 
23 juni 2022, § 337. 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Heinrich Kaufmann (C) yrkar på att lämna positivt förhandsbesked för två enbostadshus på 
fastigheten, med följande motivering; föreslagna placeringar är lämpliga med hänsyn till kravet på 
hushållning med mark och kommunens tätortsutveckling. Detta med beaktande av att föreslagna 
åtgärder inte förutsätter planläggning eller anses utvidga befintlig bebyggelse på sätt som kan 
medföra menlig prejudicerande verkan. Föreslagna lokaliseringar utgör vidare kompletteringar av 
aktuell bebyggelse och är lämplig med beaktande av rådande förutsättningar på fastigheten och i 
området. Föreslagna åtgärder anses därtill passa in i landskapet, inte minst med beaktande av att ett 
av husen inte kommer att synas från Sätilavägen. Föreslagna åtgärder anses sålunda vara i linje med 
kommunens strategiska planering och uppfylla de krav som ställs på lämplighet- och hushållning i 2 
kap. PBL. Ansökan uppfyller därtill kraven i 8 kap. PBL. Sammantaget passar föreslagna åtgärder 
in i såväl landskapet som i närliggande bebyggelse och är lämpliga utifrån fastighetens unika 
förutsättningar. Föreslagna åtgärder medför inte heller medföra olägenheter som kan anses vara 
betydande. 

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

Ordföranden (M) prövar förslagen och finner att arbetsutskottet beslutar enligt Heinrich Kaufmanns 
(C) yrkande. 

Beslutet skickas till 
Sökande (A-post)  

Post- och Inrikes Tidningar 

Fastighetsägare till fastigheten Sundstorp 8:14 (delges) 

Fastighetsägare till fastigheten Sundstorp 8:9 (delges) 
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§ 396 

TORKELSTORP 1:4 - Förhandsbesked för nybyggnad 
av enbostadshus 
Dnr BN 2021-003308 

Beslut 
Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar positivt förhandsbesked för ett enbostadshus på 
fastigheten Torkelstorp 1:4. 

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 för beslutet blir därför 0 kronor. 

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

Villkor:  
Inom det aktuella området finns en fornlämning (RAÄ-nr Hanhals 97:1) och boplats med ungefärlig 
utsträckning om ca 145x50 meter (N-S). Ytterligare tre boplatser belägna i samma topografiska 
miljö finns registrerade i närheten, L1997:4406, L1997:4020 och L1997:4556. Föreslagen 
byggåtgärd får ej placeras på fornlämningar. Slutlig lokalisering av föreslagen åtgärd ska därför 
anpassas med hänsyn taget till fornlämning och boplats inom aktuellt område. Aktuell 
fornlämningsplats ska sålunda utredas i en separat prövning enligt kulturmiljölagen (1998:950). En 
sådan prövning ska utmynna i ett beslut innan bygglovsskedet och utföras i samråd med 
Länsstyrelsen, till exempel för eventuell utgrävning.  

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

Beslutsmotivering 
Ansökan avser nylokalisering av ett nytt enbostadshus inom en fastighet med en areal om ca 24,2 
hektar, indelad i fyra delområden. Fastigheten som i dagsläget är obebyggd är belägen utanför 
detaljplanerat område.  
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Med beaktande av att föreslagen lokalisering är belägna utanför kommunens utvecklings-områden 
och att föreslagen åtgärd inte bedöms utvidga befintlig bebyggelse inom området eller medför 
negativ prejudicerande verkan bedöms placeringen vara lämpliga med hänsyn till kravet på 
långsiktig god hushållning av mark och kommunens tätortsutveckling. Detta särskilt med beaktande 
av att fastigheten är relativt stor och innehar unika förutsättningar som i övrigt saknas inom aktuellt 
område. Åtgärden bedöms inte heller medföra någon områdespåverkan som är att bedöma som 
omfattande eller påtaglig. Ansökan uppfyller sålunda lämplighets- och hushållningskraven i 2 kap. 
2-3 §§ PBL.  

Arbetsutskottet bedömer vidare att föreslagen lokalisering utgör en lämplig komplettering av 
befintlig bebyggelsegrupp samt passar in i landskapsbilden. Den sökta åtgärden förutsätter inte 
detaljplaneläggning av aktuellt område och uppfyller samtliga krav i 8 kap. PBL. Därtill föreligger 
inga motstående intressen som talar emot ett bygglov. Detta särskilt med beaktande av att berörda 
grannar inte har någon erinran emot föreslagen åtgärd och att det inte föreligger några alternativa 
användningar av förevarande markområde. 

Arbetsutskottet anser sammantaget att föreslagen åtgärd passar in i landskapet & närliggande 
bebyggelse samt i övrigt är lämplig utifrån platsens förutsättningar. Föreslagen åtgärd bedöms inte 
heller innebära några olägenheter som kan anses vara betydande. 

Ovan angivna villkor om fornlämningar motiveras med att det föreligger ett bevarandevärde och 
följaktligen skäl att utreda fornlämningssituationen närmare för att kunna anpassa bygg-åtgärden till 
aktuella fornlämningsplatser.  

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. 

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

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

Förhandsbesked ska enligt 2 kap. 3 § PBL, med hänsyn till bland annat natur- och kulturvärden, 
främja en ändamålsenlig struktur och estetiskt tilltalande utformning av bebyggelse, grönområden 
och kommunikationsleder. 
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Enligt 2 kap. 4 § PBL får mark tas i anspråk för att bebyggas endast om marken från allmän 
synpunkt är lämplig för ändamålet. 

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

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

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

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

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

Riksintressen 
Länsstyrelsen har fått möjlighet att yttra sig 2022-03-31.  

”Det planerade arbetsföretaget berör direkt fornlämning i form av en boplats, L1997:3947. I 
Riksantikvarieämbetets kulturmiljöregister beskrivs den enligt följande;  

Boplats med ungefärlig utsträckning av 145x50 m (N-S). På boplatsen hittades en mängd 
flintavslag, 1 kärna, flera spån. Några av flintorna var brända. Enligt Göteborgsinventeringen (år 
1917) har där tidigare hittats 4 skrapor, 1 litet borr, 1 tveeggad pilspets (?), främre delen av 1 
trekantigspjutspetts (?), ryggspån (?) samt kärnor, spånor och skärvor.  

Ytterligare tre boplatser belägna i samma topografiska miljö finns registrerade i närheten, 
L1997:4406, L1997:4020 och L1997:4556.  

Då det planerade arbetsföretaget är beläget inom boplatsen L1997:3947 bedömer Länsstyrelsen att 
det vore lämpligt att välja annan plats för nybyggnation. Den topografiska miljö och närheten till 
övriga fornlämningar är en indikation på att det kan finnas idag okända fornlämningar under mark. 
Fornlämningar är skyddade enligt 2 kap 1 § Kulturmiljölagen (KML). Enligt 2 kap 2 § KML hör ett 
så stort område till en fornlämning som behövs för att ge den ett tillräckligt utrymme med hänsyn 
till dess art och betydelse.  

Se bifogat yttrande. 
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Kommunicering 
Förvaltningen har den 2022-05-02 sänt ut en bedömning om avstyrkan till sökande.  

Sökande har bemöt förvaltningens avstyrkan i en skrivelse som inkom 2022-05-21. 

Berörda grannar har beretts möjlighet att yttra sig om den föreslagna åtgärden. De fastigheter som 
bedömts beröra är fastighetsägare till fastigheterna; Torkelstorp 9:3, Torkelstorp 9:2, Torkelstorp 
9:1, Torkelstorp 8:1, Torkelstorp 5:8, Torkelstorp 5:4, Torkelstorp 5:10, Torkelstorp 2:15, 
Torkelstorp 2:14, Torkelstorp 2:13, Torkelstorp 2:11, Torkelstorp 2:10, Torkelstorp 13:1, 
Torkelstorp 12:1, Torkelstorp 10:2, Torkelstorp 10:1, Torkelstorp 1:9, Torkelstorp 1:8,  
Torkelstorp 1:7, Torkelstorp 1:6, Torkelstorp 1:4, Torkelstorp 1:3, Torkelstorp 1:2,  
Torkelstorp 1:12, Torkelstorp 1:11, Torkelstorp 1:10 och Gressela 7:3. 

Fastighetsägare till fastigheten Torkelstorp 1:9 inkommer med yttrande 2022-07-19. 

Fastighetsägare till fastigheten Torkelstorp 1:11 har inkommit med yttrande 2022-07-11 med 
erinran. 

Fastighetsägare till fastigheten Torkelstorp 1:11 (en fastighetsägare) har inkommit med yttrande 
2022-07-11 med erinran.  

Sakägarintyg utan erinran finns från fastighetsägare till fastigheterna Torkelstorp 1:4 (2 
fastighetsägare), Torkelstorp 1:3 (2 fastighetsägare), Torkelstorp 1:12, Torkelstorp 1:10 (2 
fastighetsägare). 

Fastighetsägare till fastigheterna Gressela 7:3, Torkelstorp 1:2, Torkelstorp 1:3 (en fastighetsägare), 
Torkelstorp 1:6, Torkelstorp 1:7, Torkelstorp 1:8, Torkelstorp 10:1, Torkelstorp 10:2, Torkelstorp 
12:1, Torkelstorp 13:1, Torkelstorp 2:10, Torkelstorp 2:11, Torkelstorp 2:13, Torkelstorp 2:14, 
Torkelstorp 2:15, Torkelstorp 5:10, Torkelstorp 5:4, Torkelstorp 5:8, Torkelstorp 8:1, Torkelstorp 
9:1, Torkelstorp 9:2 och Torkelstorp 9:3 har inte inkommit med yttrande inom föreslagen tid. 

Remisser  
Förvaltningen för Teknik har beretts möjlighet att inkomma med yttrande. 2022-07-08 inkommer 
förvaltningen för Teknik med yttrande med erinran. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-07-20 

Yttrande från Torkelstorp 1:9, 2022-07-19 

Yttrande från Torkelstorp 1:11, 2022-07-11 

Yttrande från Torkelstorp 1:11, 2022-07-11 

Remissvar från Förvaltningen för teknik, 2022-07-08 

Sakägarintyg Torkelstorp 1:4, 2022-07-01 

Sakägarintyg Torkelstorp 1:3, 2022-07-01 

Sakägarintyg Torkelstorp 1:10, 2022-07-01 
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Sakägarintyg Torkelstorp 1:3, 2022-07-01 

Sakägarintyg Torkelstorp 1:4, 2022-07-01 

Sakägarintyg Torkelstorp 1:10, 2022-07-01 

Sakägarintyg Torkelstorp 1:12, 2022-06-29 

Yttrande från sökande, 2022-05-21 

Remissutlåtande Länsstyrelsen, 2022-03-31 

Bullerutredning, 2021-12-05 

Karta, 2021-12-05 

Verksamhetsbeskrivning, 2021-12-05 

Karta, 2021-10-31 

Intyg VA, 2021-10-31 

Ansökan, 2021-10-31 

Förslag till beslut på sammanträdet  
Heinrich Kaufmann (C) yrkar på att lämna positivt förhandsbesked för ett enbostadshus på 
fastigheten, med följande motivering; med beaktande av att föreslagen lokalisering är belägen 
utanför utvecklingsområden och att föreslagen åtgärd inte anses utvidga befintlig bebyggelse inom 
området eller medför negativ prejudicerande verkan bedöms placeringen vara lämpliga med hänsyn 
till kravet på långsiktig god hushållning av mark och kommunens tätortsutveckling. Detta särskilt 
med beaktande av att fastigheten är relativt stor och innehar unika förutsättningar som i övrigt 
saknas inom aktuellt område. Åtgärden bedöms inte heller medföra någon områdespåverkan som är 
att bedöma som omfattande eller påtaglig. Ansökan uppfyller sålunda lämplighets- och 
hushållningskraven i 2 kap. 2-3 §§ PBL. Föreslagen lokalisering utgör vidare en lämplig 
komplettering av befintlig bebyggelsegrupp samt passar in i landskapsbilden. Den sökta åtgärden 
förutsätter inte detaljplaneläggning av aktuellt område och uppfyller samtliga krav i 8 kap. PBL. 
Därtill föreligger inga motstående intressen som talar emot ett bygglov. Detta särskilt med 
beaktande av att berörda grannar inte har någon erinran emot föreslagen åtgärd och att det inte 
föreligger några alternativa användningar av förevarande markområde. Sammantaget passar 
föreslagen åtgärd in i landskapet och närliggande bebyggelse samt är i övrigt lämplig utifrån 
platsens förutsättningar. Föreslagen åtgärd bedöms inte heller innebära några olägenheter som kan 
anses vara betydande. 

Villkor om fornlämningar motiveras med att det föreligger ett bevarandevärde och följaktligen skäl 
att utreda fornlämningssituationen närmare för att kunna anpassa bygg-åtgärden till aktuella 
fornlämningsplatser. 

Beslutsgång  
Ordförande Thure Sandén (M) konstaterar att det finns två förslag till beslut, förvaltningens förslag 
respektive Heinrich Kaufmanns (C) yrkande.  
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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 Torkelstorp 1:11 (delges) 
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§ 397 

YSBY 1:13  - Förhandsbesked för nybyggnad av ett 
enbostadshus 
Dnr BN 2022-001236 

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

Avgiften för beslutet är 18 000 kronor. 

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

Beslutsmotivering 
Ansökan avstyrks med stöd av 9 kap. 31 § p. 2, plan- och bygglagen (SFS 2010:900) med 
hänvisning till 2 kap. 2-3 och 6 §§, 4 kap. 2 § samt motivering nedan. 

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

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

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

Sammanfattning av ärendet 
Sammanfattningsvis anser förvaltningen att det finns skäl att meddela negativt förhandsbesked med 
stöd av detaljplanekravet. Sökt lokalisering av ett nytt enbostadshus kommer inte att utgöra en 
utfyllnad av en naturlig lucka i bebyggelsestrukturen, utan betraktas i stället som en förtätning av 
området. 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan som kom in 2022-04-13 innebär nylokalisering av ett enbostadshus inom fastigheten 
YSBY 1:13 skifte tre. Fastigheten har en areal av 1,3 ha i tre delområden och är idag obebyggd. 
Fastigheten är belägen utanför detaljplanerat område.  

Fastigheten Ysby 1:13 styckades av från Ysby 1:5 2020, då tillkom Ysby 1:13 skifte ett och skifte 
två. 2021 gjordes en förrättning av skifte ett, där en bit mark styckades av för att bli en fristående 
fastighet (Ysby 1:14), detta gjorde att skifte ett delades upp i två separata delar och skifte 3 tillkom.  

mailto:info@kungsbacka.se
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Fastigheten är belägen inom utvecklingsområde – Kungsbacka stad.  

En naturvärdesinventering är utförd på fastigheten i uppdrag av Kungsbacka kommun 2019.  

En ansökan om förhandsbesked med samma lokalisering har behandlades av förvaltningen. Efter 
kommunicering om avslag valde sökande att återta sin ansökan. BN 2020-002791.  

Innan avstyckningen söktes ett förhandsbesked på fastigheten Ysby 1:5 med samma lokalisering. 
Även den ansökan återtogs av sökande efter kommunicering om avslag. BN 2017-000648.  

Den föreslagna lokaliseringen är belägen inom ett område som berörs av buller från väg 158 
Säröleden. Sökande har inkommit med en skrivelse från Trafikverket gällande bullerskyddsåtgärder 
daterad 2020-11-17. Om lokaliseringen utreds vidare behöver en bullerutredning presenteras.  

Handläggningstiden i ärendet har förlängts med 10 veckor. 

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

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

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

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

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

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

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

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

1. en ny sammanhållen bebyggelse, om det behövs med hänsyn till bebyggelsens karaktär, 
omfattning eller inverkan på omgivningen, till behovet av samordning eller till förhållandena i 
övrigt,  
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2. en bebyggelse som ska förändras eller bevaras, om regleringen behöver ske i ett 
sammanhang med hänsyn till den fysiska miljö som åtgärden ska genomföras i, till åtgärdens 
karaktär eller omfattning eller till förhållandena i övrigt.  

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

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

Fastigheten YSBY 1:13 ligger utanför detaljplanerat område. Fastigheten omfattas av 
översiktsplanen för Kungsbacka kommun ÖP2022, ”Vårt framtida Kungsbacka”, antagen 2022-01-
26, och är belägen i Kungsbacka stads utvecklingsområde.  

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

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

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

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

Förvaltningen kan konstatera att de i aktuellt område finns fler fastigheter som har förutsättningar 
för att på liknande sätt ge plats åt ytterligare bostadshus. Förvaltningen menar att det i föreliggande 
fall rör sig om en fastighet och en sökt åtgärd som inte har några unika förutsättningar. Sökt 
lokalisering av ett nytt enbostadshus kommer inte att utgöra en utfyllnad av en naturlig lucka i 
bebyggelsestrukturen, utan betraktas i stället som en förtätning av området.  

Det aktuella markområdet framgår av bilden nedan. 
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Som konstaterats ovan är det område inom vilket fastigheten Ysby 1:13 är lokaliserad, beläget inom 
ett utvecklingsområde med högt bebyggelsetryck. Om undantag skulle medges för prövning av den 
sökta åtgärden i samband med ansökan om förhandsbesked finns ett flertal närliggande fastigheter 
som har liknande markområden där motsvarande anspråk på bebyggelse skulle kunna resas 
(Bröndomevägen, Gläntans väg, Ysbygatan, med flera). I en situation då fler fastighetsägare kan 
komma att resa krav på positivt förhandsbesked under motsvarande förutsättningar som i det 
aktuella fallet kan ett beviljande av ansökan komma att skapa en prejudicerande verkan inte bara i 
fråga om fastigheter inom det aktuella utvecklingsområdet utan även inom andra 
utvecklingsområden i kommunen (Mark- och miljödomstolen 10 januari 2020, Mål nr P 1537-19). 

Trafikverket har tre viktiga pågående åtgärdsvalsstudier, en av dom berör väg 158 Säröleden, dessa 
visar att kommunen har tagit höjd för att kunna genomföra åtgärderna. Säröleden har nationell 
betydelse och är ett viktigt trafikstråk mellan Kungsbacka och Göteborg. Längs stråket har områden 
utvecklats kraftigt med både bostäder och verksamheter och har stor potential att utvecklas 
ytterligare. Stråkets roll i trafiksystemet måste ses i ett större sammanhang och 
befolkningsutvecklingen i regionen kräver infrastruktur för att möta behovet av effektiva 
persontransporter. Genom att arbeta för att stärka kollektivtrafiken längs Säröleden skapas en 
attraktivare och snabbar pendlingsmöjlighet mellan Kungsbacka och Göteborg. Behovet av 
infrastruktur är starkt kopplat till den stora arbetspendlingen norrut mot Göteborg. Denna 
utveckling sker i samverkan med Trafikverket, Hallandstrafiken och Västtrafik.  
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En naturinventering är utförd på fastigheten 2019-09-25 av Jakobi Sustainability AB på uppdrag av 
Kungsbacka kommun. Naturvärden består av äldre varierad lövdominerad skog med i mindre delar 
påtagligt inslag av död ved. Ask, skogslind, klippfrullania och mindre hackspett har observerats på 
plats. Enligt utförd naturvärdesinventering så har området högt naturvärde (Naturvärdesklass 2).  

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

Kommunicering 
Förvaltningen har den 2022-06-28 sänt ut en bedömning om avstyrkan till sökande. 

Sökande har via e-post 2022-07-14, meddelat att de inte delar förvaltningens bedömning, och vill 
att ärendet prövas av Byggnadsnämnden. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-07-26 

Skrivelse från sökande, 2022-07-14 

Ansökan, 2022-04-13 

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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§ 398 

BY 1:26 - Förhandsbesked för nybyggnad av ett 
enbostadshus 
Dnr BN 2021-002263 

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

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

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

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

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

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

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

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan innebär nylokalisering av ett enbostadshus inom fastigheten. Fastigheten är idag bebyggd 
med ett enbostadshus och belägen utanför detaljplanerat område. En del av fastigheten ligger inom 
strandskyddat område och en ansökan om strandskyddsdispens har inlämnats. 

Den sammantagna bedömningen av ärendet är att den föreslagna placeringen av nytt enbostadshus 
är olämpligt med hänsyn till kommunens översiktsplan, kommunens strategiska planering och 
tätortsutveckling samt utlöser detaljplanekravet. 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan som kom in 2021-07-27 innebär nylokalisering av ett enbostadshus inom fastigheten BY 
1:26. Fastigheten har en areal av 0,35 ha och är idag bebyggd med ett enbostadshus. 

Fastigheten är belägen utanför detaljplanerat område. 

mailto:info@kungsbacka.se
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En del av fastigheten ligger inom strandskyddat område och dispens krävs för att genomföra 
byggnadsåtgärder. En ansökan har inlämnats, diarienummer BN 2021-002445. 

Vatten och avlopp 

Möjligheten till anslutning av vatten och avlopp via avloppsförening finns. 
 
Berörda sakägare 
Enligt plan- och bygglagen 9 kap. 25 § ska berörda sakägare få tillfälle att yttra sig innan 
byggnadsnämnden tar beslut. 
Berörda sakägare har fått tillfälle att yttra sig. Inga invändningar har kommit in. 

Remisser 

Miljö & Hälsoskydd har fått möjligheter att lämna synpunkter gällande behov av bullerutredning. 
Av yttrande daterat 2022-05-16 anför Miljö & Hälsoskydd bland annat följande.  

En översiktlig bullerberäkning visar att planerad byggnation kan utsättas för buller nära eller över 
riktvärden i Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader. Med hänvisning till detta 
bedömer Miljö & Hälsoskydd att sökande bör presentera en bullerutredning innan eller i samband 
med att bygglov söks. Om uteplats planeras ska även denna presenteras i bullerutredningen genom 
att rekommenderad plats utses och eventuella skyddsåtgärder presenteras, se bilaga 1. 

Förvaltningen har meddelat sin bedömning om att ansökan inte kan beviljas den 2022-02-16.  

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

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

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

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

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



Kungsbacka kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 52 (96) 
Byggnadsnämndens arbetsutskott Datum 
 2022-08-11 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

   

  

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

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

4 kap. miljöbalken förklarar att kustområdet Halland, i vilket fastigheten BY 1:26 ingår, är ett 
riksintresse där turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen särskilt ska 
beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön. 

Bedömning 
Kommunen har i enlighet med 3 kap. 1-6 §§ plan- och bygglagen en översiktsplan som är 
vägledande vid ansökningar om att bygga på ny plats utanför detaljplan. Vid tidpunkten aktuell 
ansökan inkom gällde översiktsplanen ÖP06. Under ärendets gång har en ny översiktsplan ”Vårt 
framtida Kungsbacka”, upprättats och vunnit laga kraft den 2022-01-26. Förvaltningens tolkning är 
att ärendet ska prövas mot den översiktsplan som är mest fördelaktig för sökanden. 

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

För att kunna hantera detta ska kommunen växa och utvecklas främst inom utvecklingsområden 
som är utpekade i kommunens översiktsplan. Denna del av Kungsbacka är inte ett sådant område. 
Lokaliseringen är enligt både ÖP06 och Vårt framtida Kungsbacka belägen utanför 
utvecklingsområden. Utanför utvecklingsområden upprättas i regel inte nya detaljplaner utan 
bebyggelsen ska regleras genom de grundläggande kraven som föreskrivs i plan- och bygglagen. 

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

Särskilda bygglovskriterier 

Fastigheten är enligt både ÖP06 och Vårt framtida Kungsbacka belägen inom område med 
särskilda bygglovskriterier. Inom områden med särskilda bygglovskriterier har kommunen en 
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restriktiv hållning till ny bebyggelse på ny plats utanför detaljplanerat område. Skälet är att stor 
efterfrågan på mark råder i kombination med en sedan tidigare splittrad bebyggelsestruktur i dessa 
delar. Den restriktiva hållningen är en nödvändig förutsättning för att kommunen ska kunna hantera 
bebyggelseutvecklingen inom dessa områden på ett sätt som uppfyller de grundläggande kraven 
som föreskrivs i PBL:s 2:a kapitel. 

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

Ärendet har prövats mot undantagen till den restriktiva hållningen. Förvaltningen bedömer att 
undantagen inte uppfylls eftersom lokaliseringen 
- inte är en avstyckad och obebyggd fastighet för bostadsändamål 
- inte är en lucka i en övrigt bebyggd tomtrad  
- inte är en obebyggd jord- eller skogsbruksfastighet med särskilt behov av bostadshus för att 

möjliggöra drift av fastigheten 
- inte är ett generationsskifte för kommersiell verksamhet eller jord- och skogsbruk  
- inte kan ses som en komplettering av en befintlig bebyggelsegrupp då detaljplanekravet utfaller  
- inte gäller etablering av en hästgård 

Även om ett eller flera undantag uppfylls måste förhandsbesked alltid prövas enligt bestämmelserna 
i plan- och bygglagen. 

Detaljplanekravet 

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

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

Lokaliseringen ingår i en sammanhållen bebyggelse. Inom en radie av 1 km från lokaliseringen har 
kommunen behandlat över 10 ansökningar om förhandsbesked sedan 2006 och bebyggelsen har i 
flera fall förtätats. Detta visar att området består av sammanhållen bebyggelse med flera lovpliktiga 
byggnader och att det råder stor efterfrågan på mark för byggande. 

Kommunen har enligt 1 kap. 2 § planmonopol och kan på så vis styra var det är lämpligt att göra 
detaljplaner. Enligt både ÖP06 och Vårt framtida Kungsbacka upprättas i regel nya detaljplaner 
endast inom utvecklingsområdens gränser och då av större sammanhängande områden. 
Kommunens behov av att hushålla med mark och prioritera mellan olika markanvändningsintressen 
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är så stort att förvaltningen bedömer att detaljplan krävs. Ansökan uppfyller därmed inte 9 kap. 31 § 
PBL. 

Sammanfattning 
Den sammantagna bedömningen av ärendet är att den föreslagna placeringen av nytt enbostadshus 
är olämpligt med hänsyn till kommunens översiktsplan, kommunens strategiska planering och 
tätortsutveckling samt utlöser detaljplanekravet. 

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

Därmed kan ansökan inte beviljas. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-03-02 

Ansökan, 2021-07-27 

Situationsplan, 2021-07-27 

VA-intyg, 2021-10-26 

Yttrande Miljö & Hälsoskydd, 2022-05-16  

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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§ 399 

BÅRATORP 1:12 - Förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus 
Dnr BN 2022-000466 

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 för beslutet blir därför 0 kronor. 

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

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

Beslutsmotivering 
Ansökan avser nylokalisering av ett enbostadshus inom en fastighet med en areal om ca 14,8 hektar, 
indelad i två delområden, som är belägen utanför detaljplanerat område. Fastigheten är i dagsläget 
bebyggd med enbostadshus och komplementbyggnader. 

Med beaktande av att föreslagen lokalisering är belägna inom utvecklingsorten Kungsbacka och att 
åtgärden inte bedöms utvidga befintlig bebyggelse inom området eller medför negativ 
prejudicerande verkan bedöms placeringen vara lämplig med hänsyn till kravet på långsiktig god 
hushållning av mark och kommunens tätortsutveckling. Föreslagen åtgärd bedöms inte heller 
medföra någon påtaglig områdespåverkan utan kompletterar den befintliga strukturen av 
bebyggelsen i området. Det rör sig om en förhållandevis unik fastighet som inte går att jämföra med 
samtliga övriga fastigheter inom förevarande område. Föreslagen åtgärd är vidare placerad vid 
bergsfoten där det inte är möjligt att bebygga bostäder i ett andra led. Med hänsyn härtill anses 



Kungsbacka kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 56 (96) 
Byggnadsnämndens arbetsutskott Datum 
 2022-08-11 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

   

  

föreslagen åtgärd vara i linje med kommunens strategiska planering. Ansökan bedömas sålunda 
uppfylla lämplighets- och hushållningskraven i 2 kap. 2-3 §§ PBL.  

Arbetsutskottet bedömer vidare att föreslagen åtgärd inte förutsätter detaljplaneläggning av aktuellt 
område och uppfyller samtliga krav i 8 kap. PBL. Därtill föreligger inga motstående intressen som 
talar emot ett positivt förhandsbesked. Detta särskilt med beaktande av att det inte föreligger några 
alternativa användningar av förevarande markområde. 

Arbetsutskottet anser sammantaget att föreslagen åtgärd passar in i landskapet & närliggande 
bebyggelse samt i övrigt är lämplig utifrån platsens förutsättningar. Åtgärden bedöms inte heller 
innebära några olägenheter som kan anses vara betydande. 

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

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

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

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

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

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

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

Enligt 2 kap. 6 § PBL ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda 
marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och 
kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan. Vidare ska bebyggelseområdets 
särskilda kulturhistoriska och miljömässiga värden skyddas. 
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Enligt 8 kap. 9 § PBL ska en obebyggd tomt som ska bebyggas anordnas på ett sätt som är lämpligt 
med hänsyn till landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen. Naturförutsättningarna 
ska så långt möjligt tas till vara. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-05-09 

Ansökan, 2022-02-15 

Tomtkarta, 2022-02-15 

VA-intyg, 2022-02-15 

Förslag till beslut på sammanträdet  
Heinrich Kaufmann (C) yrkar på att lämna positivt förhandsbesked för ett enbostadshus på 
fastigheten med följande motivering; med beaktande av att föreslagen lokalisering är belägna inom 
utvecklingsorten Kungsbacka och att åtgärden inte bedöms utvidga befintlig bebyggelse inom 
området eller medför negativ prejudicerande verkan bedöms placeringen vara lämplig med hänsyn 
till kravet på långsiktig hushållning av mark & kommunens tätortsutveckling. Föreslagen åtgärd 
bedöms inte heller medföra någon påtaglig områdespåverkan utan anses kompletterar den befintliga 
strukturen av bebyggelsen i området. Förevarande fastighet är förhållandevis unik i sin storlek och 
övriga förutsättningar vilket inte går att jämföra med samtliga övriga fastigheter inom förevarande 
område. Föreslagen åtgärd är vidare placerad vid bergsfoten där det inte är möjligt att bebygga 
bostäder i ett andra led. Med hänsyn härtill anses föreslagen åtgärd vara i linje med kommunens 
strategiska planering. Ansökan bedömas sålunda uppfylla lämplighets- och hushållningskraven i 2 
kap. 2-3 §§ PBL. Vidare förutsätter föreslagen åtgärd inte detaljplaneläggning av aktuellt område 
och uppfyller samtliga krav i 8 kap. PBL. Därtill föreligger inga motstående intressen som talar 
emot ett positivt besked, inte minst med beaktande av att det inte föreligger några alternativa 
användningar av förevarande markområde. Sammantaget passar föreslagen byggåtgärd in i 
landskapet och närliggande bebyggelse. Åtgärden är även lämplig utifrån platsens förutsättningar 
och bedöms inte innebära några olägenheter som kan anses vara betydande.  

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

Ordföranden (M) prövar förslagen och finner att arbetsutskottet beslutar enligt Heinrich Kaufmanns 
(C) yrkande.  

Beslutet skickas till 
Sökande (A-post) 

Post- och Inrikes Tidningar  
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§ 400 

FJÄRÅS DJÄKNEGÅRD 2:3 - Förhandsbesked för 
nybyggnad av ett enbostadshus 
Dnr BN 2021-002621 

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 för beslutet blir därför 0 kronor. 

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

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

Beslutsmotivering 
Ansökan avser nylokalisering av ett enbostadshus inom en fastighet med en areal om ca 1 492 kvm 
i ett delområde. Fastigheten är vidare belägen utanför detaljplanerat område och är idag obebyggd. 

Byggnadsnämndens arbetsutskott bedömer att föreslagen nylokalisering av ett enbostadshus utgör 
en lämplig komplettering av befintlig bebyggelsegrupp. Aktuella tomten är avstyckad för 
bostadsändamål och således lämplig för föreslagen åtgärd. Fastigheten är vidare ansluten till 
kommunalt vatten- och avlopp. Föreslagen åtgärd passar vidare in i landskapsbilden och följer den 
struktur som övrig bebyggelse har i området. Placeringen är lämplig utifrån den specifika platsens 
förutsättningar varför arbetsutskottet anser att den sökta åtgärden uppfyller de krav som följer av 9 
kap. 31 § PBL. Åtgärden förutsätter inte planläggning av nu aktuellt område och uppfyller samtliga 
krav i 2 och 8 kap. PBL. Därtill föreligger inga motstående intressen som skulle tala emot ett 
positivt förhandsbeskedbesked i samband med förevarande prövning. De omständigheter som vissa 
berörda grannar framfört som erinran emot åtgärden medför inte någon olägenhet som kan anses 
vara betydande.  
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Arbetsutskottet bedömer sammantaget att föreslagna lokaliseringar passar väl in i landskapet och 
närliggande bebyggelse samt i övrigt är lämpliga 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. 

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

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

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

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

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

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

Enligt 2 kap. 2 § PBL ska mark- och vattenområden användas för det eller de ändamål som 
områdena är mest lämpade för med hänsyn till läge, beskaffenhet och behov. Företräde ska ges åt 
sådan användning som från allmän synpunkt medför en god hushållning. Bestämmelserna om 
hushållning med mark- och vattenområden i 3 och 4 kap. miljöbalken tillämpas. 
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Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-03-15 

Ansökan, 2021-09-09 

Situationsplan, 2021-10-01 

VA-intyg, 2021-10-14 

Bilagor 
Grannyttrande, 2022-05-13 

Yttrande från sökande, 2022-06-08 

Förslag till beslut på sammanträdet  
Thure Sandén (M) yrkar på att lämna positivt förhandsbesked för ett enbostadshus på fastigheten, 
men följande motivering; föreslagen nylokalisering av ett enbostadshus utgör en lämplig 
komplettering av befintlig bebyggelsegrupp. Den aktuella tomten är avstyckad för bostadsändamål 
och således lämplig för föreslagen åtgärd. Fastigheten är vidare ansluten till kommunalt vatten- och 
avlopp. Föreslagen åtgärd passar vidare in i landskapsbilden och följer den struktur som övrig 
bebyggelse har i området. Placeringen är lämplig utifrån den specifika platsens förutsättningar 
varför den sökta åtgärden uppfyller de krav som följer av 9 kap. 31 § PBL. Åtgärden förutsätter inte 
planläggning av nu aktuellt område och uppfyller samtliga krav i 2 och 8 kap. PBL. Därtill 
föreligger inga motstående intressen som skulle tala emot ett positivt förhandsbeskedbesked i 
samband med förevarande prövning. De omständigheter som vissa berörda grannar framfört som 
erinran emot åtgärden medför inte någon olägenhet som kan anses vara betydande. Sammantaget 
passar den föreslagen åtgärden 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 eget yrkande. 

Beslutet skickas till 
Sökande (A-post)  

Post- och Inrikes Tidningar 

Fjärås Djäknegård 2:1 (delges) 
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§ 401 

KÖPSTADEN 3:66 - Förhandsbesked för nybyggnad av 
ett enbostadshus 
Dnr BN 2021-001618 

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 för beslutet blir därför 0 kronor. 

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

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

Beslutsmotivering 
Ansökan avser nylokalisering av ett enbostadshus inom en fastighet som är belägen utanför 
detaljplanerat område. Fastigheten är vidare belägen inom ett område som enligt kommunens 
översiktsplan omfattas av särskilda bygglovskriterier 

Byggnadsnämndens arbetsutskott bedömer att föreslagen lokalisering av ett nytt enbostadshus är 
lämplig med hänsyn till kravet på långsiktig god hushållning av mark och tätortsutveckling. Detta 
med beaktande av att föreslagen lokalisering är begränsad i sin omfattning och utgör en lämplig 
samt naturlig komplettering av befintlig bebyggelsegrupp. Föreslagen åtgärd anses sålunda inte ha 
någon större inverkan på strukturen i aktuell bebyggelse och bör därför inte föregås av 
planläggning. Ansökan anses sålunda uppfylla lämplighets & hushållningskraven i 2 kap. 2-3 § 
PBL. Ansökan bedöms vidare inte medföra en förtätning av området med negativ prejudicerande 
verkan som följd. Föreslagen åtgärd passar in i landskapsbilden och tomten är lämplig för 
byggnation av ett enbostadshus. Föreslagen byggnationsåtgärd bedömd därtill inte medföra någon 
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betydande olägenhet för den övriga bebyggelsen. Ansökan om förhandsbesked uppfyller sålunda 
kraven i 9 kap. 31 § PBL. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Enligt 2 kap. 2 § PBL ska mark- och vattenområden användas för det eller de ändamål som 
områdena är mest lämpade för med hänsyn till läge, beskaffenhet och behov. Företräde ska ges åt 
sådan användning som från allmän synpunkt medför en god hushållning. Bestämmelserna om 
hushållning med mark- och vattenområden i 3 och 4 kap. miljöbalken tillämpas. 
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Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-03-14 

Ansökan, 2021-05-11 

Situationsplan, 2021-05-25 

Flygfoto, 2021-05-25 

Bilaga 
Svarsskrivelse, 2022-06-08  

Förslag till beslut på sammanträdet  
Daniel Hognert (M) yrkar på att lämna positivt förhandsbesked för ett enbostadshus på fastigheten, 
men följande motivering; föreslagen lokalisering av ett nytt enbostadshus är lämplig med hänsyn till 
kravet på långsiktig god hushållning av mark och tätortsutveckling. Detta med beaktande av att 
föreslagen lokalisering är begränsad i sin omfattning och utgör en lämplig samt naturlig 
komplettering av befintlig bebyggelsegrupp. Föreslagen åtgärd anses sålunda inte ha någon större 
inverkan på strukturen i aktuell bebyggelse och bör därför inte föregås av planläggning. Ansökan 
anses sålunda uppfylla lämplighets & hushållningskraven i 2 kap. 2-3 § PBL. Ansökan bedöms 
vidare inte medföra en förtätning av området med negativ prejudicerande verkan som följd. 
Föreslagen åtgärd passar in i landskapsbilden och tomten är lämplig för byggnation av ett 
enbostadshus. Föreslagen byggnationsåtgärd bedömd därtill inte medföra någon betydande 
olägenhet för den övriga bebyggelsen. Ansökan om förhandsbesked uppfyller sålunda kraven i 9 
kap. 31 § PBL. 

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

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

Beslutet skickas till 
Sökande (A-post)  

Post- och Inrikes Tidningar 
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§ 402 

MYREKULLA 7:4 - Förhandsbesked för nybyggnad av 
ett enbostadshus 
Dnr BN 2021-001762 

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 för beslutet blir därför 0 kronor. 

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

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

Beslutsmotivering 
Ansökan avser nylokalisering av ett enbostadshus inom en fastighet med en areal om ca 2,1 hektar 
som i dagsläget är bebyggd med enbostadshus och ekonomibyggnader. Fastigheten är vidare 
belägen utanför detaljplanerat område. Föreslagen lokalisering ligger strax utanför gränsen till 
utvecklingsområdena Fjärås och Kungsbacka. Sökande har angivit att det föreligger ett behov av 
föreslagen åtgärd för att kunna bedriva jordbruk på fastigheten.  

Arbetsutskottet bedömer att föreslagen lokalisering är lämplig med hänsyn till kravet på en 
långsiktig god hushållning av mark och kommunens tätortsutveckling. Detta med beaktande av att 
föreslagen lokalisering är begränsad i omfattning och att lovfastigheten i dagsläget är bebyggd med 
enbostadshus samt ekonomibyggnader. Därtill är lokaliseringen lämplig med beaktande av att 
föreslagen bostadshus inte ämnas placeras på jordbruksmark. Föreslagen åtgärd bedöms sålunda 
vara i linje med kommunens strategiska planering. Ansökan bedöms även uppfylla lämplighets- och 
hushållningskraven i 2 kap. 2-3 § PBL. Arbetsutskottet anser vidare att den föreslagna 
lokaliseringen passar in i landskapsbilden. Åtgärden utgör inte en förtätning av området och det 
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föreligger följaktligen ingen påtaglig risk för prejudicerande verkan. Den sökta åtgärden förutsätter 
vidare inte planläggning av området och uppfyller samtliga krav i 2 och 8 kap. PBL. Arbetsutskottet 
bedömer sammantaget att den föreslagna lokaliseringen passar in i landskapet och 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. 

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

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

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

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

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

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

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. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-03-07 

Ansökan, 2021-05-25 

Situationsplan, 2021-08-30 

Skrivelse, 2021-08-30 

Förslag till beslut på sammanträdet  
Lars Eriksson (S) yrkar på att lämna positivt förhandsbesked för ett enbostadshus på fastigheten., 
med följande motivering; föreslagen lokalisering är lämplig med hänsyn till kravet på en långsiktig 
god hushållning av mark och kommunens tätortsutveckling. Föreslagen lokalisering är begränsad i 
omfattning och att lovfastigheten i dagsläget är bebyggd med enbostadshus samt 
ekonomibyggnader. Därtill är lokaliseringen lämplig med beaktande av att föreslagen bostadshus 
inte ämnas placeras på jordbruksmark. Föreslagen åtgärd bedöms sålunda vara i linje med 
kommunens strategiska planering. Ansökan bedöms även uppfylla lämplighets- och 
hushållningskraven i 2 kap. 2-3 § PBL. Lokaliseringen passar vidare in i landskapsbilden. Åtgärden 
utgör inte en förtätning av området och det föreligger följaktligen ingen påtaglig risk för negativ 
prejudicerande verkan. Den sökta åtgärden förutsätter vidare inte planläggning av området och 
uppfyller samtliga krav i 2 och 8 kap. PBL. Sammantaget passar föreslagen lokalisering 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.  

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

Beslutet skickas till 
Sökande (A-post)  

Post- och Inrikes Tidningar 
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§ 403 

SKÅRBY 6:11 - Förhandsbesked för nybyggnad av tre 
enbostadshus 
Dnr BN 2022-001047 

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

Avgiften för beslutet är 17 400 kronor Avgiften är reducerad med 6 960 kronor på grund av att 
beslutet har tagit mer än 10 veckor. Kostnaden blir därför 10 440 kronor. 

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

Beslutsmotivering 
Ansökan avstyrks med stöd av kommunens översiktsplan, 9 kap. 31 § p. 2-3, plan- och bygglagen 
(SFS 2010:900) med hänvisning till 4 kap. 2 § samt motivering nedan.  

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

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

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

Beskrivning av ärendet 
Ansökan som inkom 2022-04-06, komplett 2022-05-17, innebär nylokalisering av tre enbostadshus 
inom fastigheten SKÅRBY 6:11 (ARENDALSVÄGEN 92). Fastigheten har en areal av 7746 kvm i 
två delområden och är idag bebyggd med enbostadshus och komplementbyggnader. Fastigheten är 
belägen utanför detaljplanerat område.2022-001047 

Fastigheten ligger inom kommunal naturvårdsplan för Skårbybergen, ett område med mycket stora 
biologiska värden som framför allt är knutna till ädellövskogen. Området i övrigt har betydelse för 
friluftsliv och landskapsbild. 
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Lagstiftning 
Förhandsbesked ska enligt 9 kap. 31 § plan och bygglagen (PBL) ges för en åtgärd utanför ett 
område med detaljplan, om åtgärder inte förutsätter planläggning och uppfyller kraven i 2 kap. och 
delar av 8 kap. PBL. 

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

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

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

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

Bedömning 
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  

Kommunen har i enlighet med 3 kap. 1-6 §§ PBL en översiktsplan, Vårt framtida Kungsbacka, som 
är vägledande vid ansökningar om att bygga på ny plats utanför detaljplan. Fastigheten är enligt 
översiktsplanen belägen inom Kungsbacka stads utvecklingsort.  

Inom utvecklingsorter planeras nya bostadshus generellt genom detaljplan eftersom det finns ett 
behov av att samordna fysiska förhållanden, hushålla med mark och prioritera mellan motstående 
markanvändningsintressen i dessa områden. Inom utvecklingsorterna har kommunen en restriktiv 
hållning till nylokalisering av enstaka hus för att inte förhindra en kommande planläggning. Den 
restriktiva hållningen är en nödvändig förutsättning för att kommunen ska kunna hantera 
bebyggelseutvecklingen inom dessa områden på ett sätt som uppfyller de grundläggande kraven 
som föreskrivs i PBL:s 2:a kapitel.  
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Fastigheten ligger även inom den fördjupade översiktsplanen för Kungsbacka stad. Enligt den så 
ingår fastigheten i området I. Norra Borgås där det står skrivet: 

”En ny del av Borgås ska utredas på Bräckaberget. I områdets närhet finns ett antal bostäder och när 
området Norra Borgås utreds är det ytterst viktigt att studera avgränsningen mot dessa. Flera 
alternativ för tillfart finns och det ska undersökas vilket som är mest lämpligt. 

Utredningsområdet ligger inom område utpekat i naturvårdsplanen. Området har betydelse för 
friluftsliv och landskapsbild. Det har också höga biologiska värden som framför allt är knutna till 
ädellövskog. Innan området kan tas i anspråk ska rätt avgränsning och användning med hänsyn till 
naturvärden och landskapsbild utredas.” 

Detaljplanekrav 

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

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

Aktuell fastighet ligger i randzonen till Kungsbacka stad, i ett bebyggt område med bebyggda 
tomter kring fastigheten. Området består av sammanhållen bebyggelse med flera lovpliktiga 
byggnader och det råder stor efterfrågan på mark för byggande. Föreslagen lokalisering ingår i en 
grupp bebyggelse som vuxit fram utan detaljplaneläggning, vilket också talar för att 
markanvändningen behöver utredas i en detaljplaneprocess (jfr prop. 1985/86:1 s. 555 f). 

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

Lokaliseringen innebär en förändring av områdets bebyggelse- och tomtstruktur, som med hänsyn 
till det höga bebyggelsetrycket kan medföra en större påverkan i området. 
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Förvaltningen bedömer att förslaget i ansökan riskerar att få prejudicerande effekter med en 
förändrad bebyggelsestruktur som följd. Bedömningen görs att en eventuell utbyggnad av området 
måste regleras i ett sammanhang genom en detaljplanprocess enligt 4 kap. 2 § PBL. 

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

Markförändringar 

Lokaliseringen som är placerad längst åt öster på inkommen karta 2022-05-17 avser att ersätta en 
befintlig byggnad. Husets nya placering går in på befintlig bergsknalle och kommer att kräva 
väsentliga markåtgärder. 

Den tomt som skapas mot berget bedöms skapa kraftig påverkan på landskapsbilden, på ett sätt som 
inte bedöms lämpligt enligt 8 kap. 9 § PBL. 

Övrigt 

På fastigheten i sydväst går det VA-ledningar som föreslagen byggnad kan beröra. 

Kommunicering 
Förvaltningen skickade ut en skrivelse med bedömning till sökande 2022-06-13, inget svar har 
inkommit från sökande. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-07-06 

Ansökan, 2022-04-06 

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, fastighetsägare till Skårby 6:11 (delges) 

  



Kungsbacka kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 71 (96) 
Byggnadsnämndens arbetsutskott Datum 
 2022-08-11 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

   

  

§ 404 

ALSLÖV 9:13 - Förhandsbesked för nybyggnad av ett 
enbostadshus 
Dnr BN 2021-002537 

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 för beslutet blir därför 0 kronor. 

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

Villkor 
Trafikverkets yttrande gällande väganslutning från aktuell fastighet till Hällingsjövägen ska beaktas 
särskilt. Trafikverket har anfört att väganslutningen till fastigheten bör breddas mot sydost för att 
förbättra trafiksäkerheten i anslutningspunkten. Det positiva förhandsbeskedet villkoras därför med 
ett krav på att anlägga en tillfartsväg till fastigheten som är att bedöma som tillfredställande ur 
trafiksäkerhetssynpunkt och som följer de rekommendationer Trafik-verket har angivit i sitt 
yttrande. Nuvarande anslutning är för smal och tillfartsvägen ansluter inte vinkelrätt emot väg 974 
vilket utgör en trafiksäkerhetsrisk för mötande fordon.  

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

Beslutsmotivering 
Ansökan avser nylokalisering av ett nytt enbostadshus inom en fastighet med en areal om ca 11,5 
hektar som är indelad i flera delområden. Fastigheten är vidare belägen utanför planlagt område och 
i dagsläget bebyggd med enbostadshus och komplementbyggnader. 
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Arbetsutskottet bedömer att föreslagen lokalisering är lämplig med hänsyn till kravet på en 
långsiktig god hushållning av mark och kommunens tätortsutveckling. Detta med beaktande av att 
föreslagen lokalisering är begränsad i omfattning och att lovfastigheten i dagsläget är bebyggd med 
enbostadshus samt ekonomibyggnader. Därtill har sökande, efter samråd med kommunen, reviderat 
föreslagen placering så att bostadshuset får en mer tillfredsställande placering. Föreslagen åtgärd 
bedöms numera vara i linje med kommunens strategiska planering. Ansökan bedöms även uppfylla 
lämplighets- och hushållningskraven i 2 kap. PBL. Arbetsutskottet bedömer vidare att den 
föreslagna lokaliseringen passar in i landskapsbilden. Åtgärden utgör inte en förtätning av området 
och det föreligger följaktligen ingen påtaglig risk för negativ prejudicerande verkan. Den sökta 
åtgärden förutsätter inte planläggning av området och uppfyller samtliga krav i 2 och 8 kap. PBL. 

Av betydelse för arbetsutskottets ställningstagande ovan är Trafikverkets yttrande gällande 
väganslutningen till Hällingsjövägen. Trafikverket erfordrar att väganslutningen till aktuell fastighet 
breddas mot sydost för att förbättra trafiksäkerheten i anslutningspunkten. Trafik-verket har i sitt 
yttrande anfört att nuvarande anslutning är för smal och att tillfartsvägen inte ansluter vinkelrätt mot 
väg 974, vilket utgör en allvarlig säkerhetsrisk för mötande fordon. Arbetsutskottet förutsätter att 
tillfartsvägen till aktuell fastighet åtgärdas i enlighet med Trafikverkets yttrande för att förbättra 
trafiksäkerheten i området. Villkoret gällande krav på tillfartsväg motiveras följaktligen med att 
föreslagen åtgärd behöver vara lämplig utifrån den aktuella platsens förutsättningar, däribland 
trafiksäkerhetssituationen.  

Arbetsutskottet anser sammantaget, förutsatt att Trafikverkets föreslagna åtgärder åtgärdas, att 
föreslagen lokalisering passar in i landskapet och 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. 

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

Förhandsbesked ska enligt 2 kap. 3 § PBL, med hänsyn till bland annat natur- och kulturvärden, 
främja en ändamålsenlig struktur och estetiskt tilltalande utformning av bebyggelse, grönområden 
och kommunikationsleder. 
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Enligt 2 kap. 4 § PBL får mark tas i anspråk för att bebyggas endast om marken från allmän 
synpunkt är lämplig för ändamålet. 

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

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

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-07-08 

Ansökan, 2021-09-01 

Yttrande från Trafikverket 2022-03-28 

Yttrande från Förvaltningen för Teknik 2022-05-23 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Heinrich Kaufmann (C) yrkar på att lämna positivt förhandsbesked för ett enbostadshus på 
fastigheten, med följande motivering; föreslagen lokalisering är lämplig med hänsyn till kravet på 
en långsiktig god hushållning av mark och kommunens tätortsutveckling. Detta med beaktande av 
att föreslagen lokalisering är begränsad i omfattning och att lovfastigheten i dagsläget är bebyggd 
med enbostadshus samt ekonomibyggnader. Därtill har sökande, efter samråd med kommunen, 
reviderat föreslagen placering så att bostadshuset får en betydligt mer tillfredsställande placering. 
Föreslagen åtgärd bedöms numera vara i linje med kommunens strategiska planering. Ansökan 
bedöms även uppfylla lämplighets- och hushållningskraven i 2 kap. PBL. Föreslagna lokalisering 
passar vidare in i landskapsbilden. Åtgärden utgör inte en förtätning av området och det föreligger 
följaktligen ingen påtaglig risk för negativ prejudicerande verkan. Den sökta åtgärden förutsätter 
inte planläggning av området och uppfyller samtliga krav i 2 och 8 kap. PBL. Ett positivt besked 
förutsätter dock att tillfartsvägen till aktuell fastighet åtgärdas i enlighet med Trafikverkets yttrande 
för att trafiksäkerheten i området ska bli bättre och för att föreslagen åtgärd ska kunna bedömas vara 
lämplig utifrån platsens förutsättningar.    

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

Beslutet skickas till 
Sökande (A-post)  

Post- och Inrikes Tidningar 
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§ 405 

NÖTEGÅNG 1:19 - Bygglov för uppförande av byggnad 
Dnr BN 2022-001572 

Ärendet utgår från arbetsutskottets sammanträde den 11 augusti 2022. 
  



Kungsbacka kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 76 (96) 
Byggnadsnämndens arbetsutskott Datum 
 2022-08-11 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

   

  

§ 406 

IDALA-GÅRDSHORN 1:6  - Bygglov för nybyggnad av 
garage 
Dnr BN 2022-000818 

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

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 garagebyggnaden fastställs till samma golvhöjd som för bostadshuset   

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

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

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

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

Beslutsmotivering 
Ansökan avser nybyggnad av en komplementbyggnad i form av garage med en byggnadsarea om 
84 kvadratmeter. Fastigheten som är belägen utanför detaljplanelagt område får en total 
byggnadsarea om 270 kvm. 

Kungsbacka kommun har riktlinjer för bebyggelse utanför detaljplanelagda områden. Dessa 
riktlinjer fungerar som vägledning vid bygglovsansökningar och anger en begränsning av 
byggnadsarea för komplementbyggnader till maximalt 70 kvm. Arbetsutskottet bedömer dock att 
föreslagen byggnationsåtgärd är tillräckligt anpassade till stads- och landskapsbilden samt natur- 
och kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan. Detta särskilt med beaktande av 
att den lovsökta byggnaden har en adekvat storlek för dess användning och inte överordnar sig 
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huvudbyggnaden på fastigheten, att aktuell avvikelse från riktlinjerna är liten och att sökanden har 
reviderat sin ansökan för att bättre anpassa byggnaden till omgivningen. Komplementbyggnaden är 
sålunda tillräckligt anpassad till övrig bebyggelse i området och föreslagen åtgärd bedöms inte störa 
natur- och kulturvärdena i området. Med hänsyn härtill anser arbetsutskottet att föreslagen åtgärd 
uppfyller kraven i 9 kap. 31 § PBL samt 2 kap. 6 § första stycket PBL. 

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

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

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

Förvaltningen har meddelat sin bedömning om att ansökan inte kan beviljas den 2022-06-15. 
Sökanden har den 2022-06-28 inkommit med ett reviderat förslag samt bemött bedömningen med 
ett yttrande. Sökanden anför i huvudsak följande. 

Byggnadsarean har minskats från 94 m2 till 84 m2. Garaget kommer att underordna sig 
huvudbyggnaden. Garagets byggnads- och nockhöjd är lägre än huvudbyggnaden. Byggnadsarean 
om 84 m2 är mindre än halva huvudbyggnadens byggnadsarea. Hela skrivelsen återfinns som bilaga 
1.  

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-07-18 

Fasad-, plan- och sektionsritning, inkommen 2022-06-28 

Situationsplan, inkommen 2022-06-28 

Ansökan, inkommen 2022-03-20 

Bilagor 
Yttrande, 2022-06-28 

Förslag till beslut på sammanträdet  
Lars Eriksson (S) yrkar bifall till ansökan om bygglov för nybyggnad av garage, med följande 
motivering; föreslagen åtgärd är tillräckligt anpassad till stads & landskapsbilden samt natur- och 
kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan. Detta med beaktande av att den 
lovsökta byggnaden har en adekvat storlek för dess användning och inte överordnar sig 
huvudbyggnaden på fastigheten, att aktuell avvikelse från riktlinjerna är liten och att sökanden har 
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reviderat sin ansökan för att bättre anpassa byggnaden till omgivningen. Komplementbyggnaden är 
sålunda tillräckligt anpassad till övrig bebyggelse i området och föreslagen åtgärd bedöms inte störa 
natur- och kulturvärdena i området. Med hänsyn härtill uppfyller föreslagen åtgärd kraven i 9 kap. 
31 § PBL samt 2 kap. 6 § första stycket PBL. 

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

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

Beslutet skickas till 
Sökande (A-post)  

Skatteverket (A-post)  

Post- och Inrikes Tidningar 
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§ 407 

FRILLESÅS-RYA 2:1 - Bygglov för nybyggnad av 
verksamhet 
Dnr BN 2022-002063 

Beslut 
Byggnadsnämndens arbetsutskott beviljar bygglov för nybyggnad av verksamhet, förskola med 
tillhörande sidobyggnader, mur.  

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

Golvhöjden för huvudbyggnaden fastställs till +11,00  

Miljöhus fastställs till +10,50 

Förråd fastställs till +9,30 

Kontrollansvarig för åtgärden är XX. 

Avgiften för beslutet är 80 400 kronor. Av detta kostar bygglovet 37 200 kronor och byggskedet 43 
200 kronor.  

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

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

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

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

Beslutet kommer även att skickas till berörda sakägare.  

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

Tekniks yttrande från 2022-07-22 gällande att miljöhuset bör vara väl tilltaget för att säkerställa 
utsortering av samtliga avfallsfraktioner.  
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Vidare bedömer förvaltningen att åtgärden inte innebär en sådan betydande olägenhet som avses i 
PBL 2 kap 9 §.  

Bygglov ska därför beviljas. 

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

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

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

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan avser nybyggnad av verksamhet, förskola med tillhörande sidobyggnader och mur.  

Förskoleverksamhet för 160 barn 

Byggnadsarea för huvudbyggnaden är 911,3 m², Boa 1 675,5 m² och 1 822,6 m² bruttoarea. 
Sidobyggnaderna har en bruttoarea om totalt 79 m². Fastigheten får en total byggnadsarea om 990 
m².  Huvudbyggnaden utförs i trä och kommer att ha 3 olika kulörer i NCS S2502-4, NCS 4030-
R80B och NCS S2040-G60Y. Sammanlagda gårdsytan är 5 164 m² det ger en friyta om 32,3 m² per 
barn. Området omfattas av detaljplan LFP50. Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggnader för 
skola, bostäder och parkering. I detaljplanen regleras b.la högsta nockhöjd begränsas till 10 meter. 
E1 Största sammanlagda byggnadsarea (BYA) är 1200 kvadratmeter. Utöver detta får 
komplementbyggnader uppföras. P1 Huvudbyggnad ska placeras 4,0 meter från fastighetsgräns. 
Komplementbyggnad ska placeras minst 1,0 meter från fastighetsgräns. F3 Byggnad ska utformas 
med fasader av trä. Minsta takvinkel är 14 grader. M1 Högsta tillåtna ekvivalenta bullernivå för 
skolgård som är avsedd för lek, vila och pedagogisk verksamhet är 50 dBA och maximal ljudnivå är 
70 dBA. För övriga vistelseytor inom skolgården är högsta tillåtna ekvivalent ljudnivå 55 dBA och 
maximal ljudnivå är 70 dBA. M2 Skydd mot ljusstörningar från bilar ska finnas. 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan avser nybyggnad av verksamhet, förskola med tillhörande sidobyggnader och mur.  

Förskoleverksamhet för 160 barn. 

Byggnadsarea för huvudbyggnaden är 911,3 m², Boa 1 675,5 m² och 1 822,6 m² bruttoarea. 
Sidobyggnaderna har en bruttoarea om totalt 79 m². 

Nockhöjd 9,83 meter. Takvinkel 14 grader. 

Fastigheten får en total byggnadsarea om 990 m².  Huvudbyggnaden utförs i trä och kommer att ha 
3 olika kulörer i NCS S2502-4, NCS 4030-R80B och NCS S2040-G60Y.  
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Den sammanlagda gårdsytan är 5 164 m², det ger en friyta om 32,3 m² per barn.  

Mur uppförs vid parkering för skydd mot ljusstörningar från strålkastare. 

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

Ansökan var komplett 2022-07-08 

Planförutsättningar 
Fastigheten som ska bebyggas ligger inom detaljplan LPF50 vars syfte är att möjliggöra byggnader 
för bostäder, skoländamål. parkering.  

 Området omfattas av detaljplan LFP50. Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggnader för skola, 
bostäder och parkering. I detaljplanen regleras b.la högsta nockhöjd begränsas till 10 meter. E1 
Största sammanlagda byggnadsarea (BYA) är 1200 kvadratmeter. Utöver detta får 
komplementbyggnader uppföras. P1 Huvudbyggnad ska placeras 4,0 meter från fastighetsgräns. 
Komplementbyggnad ska placeras minst 1,0 meter från fastighetsgräns. F3 Byggnad ska utformas 
med fasader av trä. Minsta takvinkel är 14 grader. M1 Högsta tillåtna ekvivalenta bullernivå för 
skolgård som är avsedd för lek, vila och pedagogisk verksamhet är 50 dBA och maximal ljudnivå är 
70 dBA. För övriga vistelseytor inom skolgården är högsta tillåtna ekvivalent ljudnivå 55 dBA och 
maximal ljudnivå är 70 dBA. M2 Skydd mot ljusstörningar från bilar ska finnas. 

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

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

Avståndet från det dominerande fasadplanet till allmän plats är mer än sex m. Byggnadshöjden 
beräknas därför utifrån medelmarknivån invid fasad. Utifrån angivna förhållanden mäts 
byggnadshöjden till 9,83 meter. 

Remisser 
Räddningstjänsten har i remissvar 2022-07-06 inget att erinra, Trafikverket har i remissvar daterad 
2022-07-13 inget att erinra. 
Förvaltningen för Teknik har i remissvar daterad 2022-07- 22 anfört följande: 

Vatten & Avlopp – har inget att erinra i ärendet.   

Avfall & Återvinning har inget att erinra mot miljöhusets placering. Insamlingsfordon kan angöra 
utan att behöva backa. Miljöhuset bör vara väl tilltaget för att säkerställa utsortering av samtliga 
avfallsfraktioner.  
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Planering Trafik och Utemiljö har inget att erinra.  

Avlopp 

Fastigheten ansluts till kommunalt avlopp. 

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

Åtgärden är planenlig, därför har inga grannar hörts. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-07-20 

Remissvar från Tekniska förvaltningen daterad 2022-07-22 

Remissvar från Trafikverket daterad 2022-07-13 

6 Foton med redovisning av kulörer inkom 2022-07-08 

Fasad, plan och sektionsritningar med revideringsdatum 2022-07-06 inkom till förvaltningen 2022-
07-07 

Remissvar från Räddningstjänsten daterad 2022-07-06 

Reviderad redovisning av ljusinsläpp daterad 2022-07-06 

Plan, fasad och sektionsritning förråd inkom till förvaltningen 2022-07-05 

Befintliga ritningar Plan, fasad och sektionsritning förråd inkom till förvaltningen 2022-07-05 

Utrustningslista, växtförteckning inkom till förvaltningen 2022-07-04 

Situationsplaner Befintlighetsplan del 1 - 3 inkom till förvaltningen 2022-07-04 

Situationsplan inkom till förvaltningen 2022-07-04 

Markplaneringsritningar Del 1 - 3 inkom till förvaltningen 2022-07-04 

Sektionsritning mur vid parkering inkom till förvaltningen 2022-07-04 

Detaljritning kantstöd inkom till förvaltningen 2022-07-04 

Detaljritning skärmtak inkom till förvaltningen 2022-07-04 

Uppgift om material och färgsättning inkom till förvaltningen 2022-07-04 

Nybyggnadskarta inkom till förvaltningen 2022-07-04 

Parkeringsredovisning inkom till förvaltningen 2022-07-04 

Verksamhetsbeskrivning inkom till förvaltningen 2022-07-04 

Tillgänglighetsbeskrivning inkom till förvaltningen 2022-07-04 

Brandskyddsbeskrivning inkom till förvaltningen 2022-07-04 
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Plan, fasad, sektion ÅV-Hus inkom till förvaltningen 2022-07-04 

Detaljritning pergola inkom till förvaltningen 2022-05-24 

Ansökan inkom till förvaltningen 2022-05-24  

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 
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§ 408 

KOLLA 3:56 - Bygglov för tillbyggnad av 
enbostadshus 
Dnr BN 2022-001756 

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

Avgiften för beslutet är 4 800 kronor.  

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

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

Föreslagen åtgärd avviker från detaljplanens bestämmelser beträffande den högst tillåtna 
byggnadsarean. I gällande detaljplan, TP50A, så regleras den totala byggnadsarean för 
användningsområdet till 6 500 m2, exklusive komplementbyggnader, teknikhus, utanpåliggande 
förråd, balkonger och trapphus. Om området delas upp i fler fastigheter så ska den sammanlagda 
byggnadsarean fördelas proportionerligt till den byggbara arean på varje fastighet. Den högst 
tillåtna byggnadsarean på fastigheten Kolla 3:56 är 53,1 m2. 

Vid beräkning av den totala byggnadsarean inom detaljplanens användningsområde så uppgår 
byggnadsarean till 6 965 m2 vilket är en avvikelse om 465 m2 vilket motsvarar 7,15%. 
Byggnadsarean för fastigheten får inte överstiga 53,1 m2, exklusive komplementbyggnader, 
utanpåliggande förråd, balkonger, trapphus med mera. Inskickat förslag skulle innebära en 
avvikelse om 19,9 m2 vilket motsvarar 37,4%. Förvaltningen bedömer att avvikelsen inte är liten 
eller förenlig med detaljplanens syfte. 

Fastigheten ligger inom ett område med beslutade råd och riktlinjer, Smekalles äng. I råd och 
riktlinjerna framgår det att det inte bedöms vara lämpligt för området med tillbyggnader i form av 
uterum. Det finns en tydlig och enhetlig gestaltning i området med öppna uteplatser och 
gemensamma ytor som bör bevaras. Förvaltningen bedömer att föreslagen åtgärd inte är passande 
för områdets enhetliga gestaltning och karaktär. Området är tätbebyggt och det är därför viktigt att 
de begränsade utomhusytorna inte försvinner. Åtgärden bedöms därför inte uppfylla de krav som 
ställs i 2 kap. 6 § plan- och bygglagen. Ett beviljat bygglov skulle få en prejudicerande effekt i 
området. 

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

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

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

Beskrivning av ärendet 
Ansökan registrerades 2022-05-06. 

Ansökan gäller tillbyggnad av ett enbostadshus med en byggnadsarea om 18,1 m2. Tillbyggnaden 
placeras på enbostadshusets sydöstra fasad, 0,6 meter från tomtgräns i nordöst och 1,6 meter från 
tomtgräns i sydöst. 

Tillbyggnadens fasader består av trä i en ljusgrå kulör, NCS S 1002-Y samt aluminium i en beige 
kulör, RAL 9010. 

Fastigheten får en total byggnadsarea om 73 m². 

Ansökan var komplett för beslut men inte startbesked 2022-06-29. 

Planförutsättningar 
Fastigheten som ska bebyggas ligger inom detaljplan TP50A vars syfte är att möjliggöra byggnader 
för bostäder. I detaljplanen regleras bland annat den totala byggnadsarean för området till 6 500 m2, 
exklusive komplementbyggnader, teknikhus, utanpåliggande förråd, balkonger och trapphus. Om 
området delas upp i fler fastigheter så ska den sammanlagda byggnadsarean fördelas 
proportionerligt till den byggbara arean på varje fastighet. Byggnadsarean för fastigheten får inte 
överstiga 53,1 m2, exklusive komplementbyggnader, utanpåliggande förråd, balkonger, trapphus 
med mera. 
Avvikelse från detaljplan  
Ansökan avviker från gällande detaljplan då  

- bostadshuset har en byggnadsarea som är 19,9 m2 större än vad detaljplanen medger, 
motsvarande 37,4% procent av den sammanlagda byggnadsarean. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-07-26 

Sektionsritning, 2022-06-28 

Plan- och fasadritning, 2022-06-28 

mailto:info@kungsbacka.se
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Fasad-,plan- och sektionsritning, befintligt utseende, 2022-06-28 

Situationsplan, 2022-06-08 

Ansökan, 2022-05-06 

Råd och riktlinjer Smekalles äng, 2008-06-04 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Daniel Hognert (M) yrkar på att bevilja ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus. 

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

Ordföranden (M) prövar förslagen och finner att arbetsutskottet beslutar enligt förvaltningens 
förslag.  

Beslutet skickas till 
Fastighetsägare (delges) 
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§ 409 

VARLA 12:68 och VARLA 9:55 - Tidsbegränsat bygglov 
för anläggande av byggnader 
Dnr BN 2021-004453 

Beslut - Förslag till beslut i byggnadsnämnden 
Byggnadsnämnden beviljar tidsbegränsat bygglov för anläggande av byggnader för stadsodling.  

Lovet upphör att gälla 2027-05-31.  

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

Avgiften för beslutet är 28 800 kronor. Av detta kostar bygglovet 20 400 kronor och byggskedet 8 
400 kronor. Observerar att eventuell utstakning och lägeskontroll inte är med i ovanstående belopp.  

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

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

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

Beslutet kommer även att skickas till berörda sakägare.  

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

Förvaltningen bedömer att ansökan uppfyller kraven enlig 9 kap. 33 §, PBL då åtgärden inte 
bedöms uppfylla alla förutsättningar enligt 9 kap. 31 §. Förutsättningarna på fastigheten kommer 
förändras då det är pågående planarbete på fastigheten. Föreslagen åtgärd bedöms därmed inte 
uppfylla kraven enligt 2 kap. 6 § PBL stycke 8. Sökande har även begärt tidsbegränsat bygglov på 
platsen. På den plats där byggnad i form av bajamaja uppförs bedöms det inte finnas förutsättningar 
för att bevilja permanent lov. Byggnaden har nämligen en placering på mark som inte får bebyggas 
och som är avsedd för parkering. Alla förutsättningar för att bevilja lov enligt 9 kap. 31 b § plan- 
och bygglagen bedöms inte vara uppfyllda, däremot bedöms förutsättning enligt 9 kap. 33 § PBL 
uppfyllas för åtgärden. 
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Slutligen bedömer förvaltningen att åtgärden inte innebär en sådan betydande olägenhet som avses i 
PBL 2 kap 9 §. Tidsbegränsat bygglov ska därför beviljas. 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan registrerades 2021-11-29. 

Ansökan avser tidsbegränsat lov under perioden 2022-06-01 till 2027-05-31. 

Föreningen Tillsammansodling söker bygglov för uppförande av byggnader för att möjliggöra 
stadsodling för allmänheten. Sökande beskriver i sin ansökan att syftet är att skapa en social grön 
yta för odling. Odlingen kommer inte bestå av enskilda odlingslotter utan alla odlar tillsammans på 
hela odlingsytan. Utöver den gemensamma odlingen är syftet med platsen att sprida kunskap genom 
studiebesök, föreläsningar och genom aktiviteter på området.  

Ansökan avser uppförande av ett växthus med en area om 136,5 m2. Växthuset kläs med vit 
växthusfilm. Byggnaden har en nockhöjd och totalhöjd om 3,8 m. 

Ansökan avser även uppförande av en byggnad med en area om 99,5 m2. Byggnadens tak kläs med 
papp i kulör S8000N samt solpaneler. Byggnaden kläs med träpanel i kulör S6000N. Byggnaden 
som är utformad med ett pulpettak har en nockhöjd om 5,6 m. 

Ansökan avser även uppförande av ett stängsel/viltskydd runt odlingsområdet. Odlingsområdet har 
en yta om cirka 3470 m2. Stängslet har en total längd om 235 m. Stängslet har en total höjd om 2,0 
m.  

Ansökan avser även uppförande av en "bajamaja"/utomhus toalett. Byggnadsverket har en area om 
1,3 m2 och en nockhöjd och totalhöjd om 2,35 m. Byggnaden kläs med träpanel i kulör S6000N. 
Taket kläs med plast i vit kulör, S0500N. 

Utöver byggnaderna anordnas på odlingsområdet cykelplats, kompostplats, grillplats, bikupor och 
picknickbord. 

Sökande har i avvecklingsplanen beskrivit att när det tidsbegränsade lovet upphör demonteras alla 
byggnadsverk och forslas bort. Alla byggnadsverk är utformade för att enkelt kunna demonteras, 
Viltskydd/stängsel kommer monteras ner och rullas ihop. När jorden har planats ut kommer den 
beläggas med gräsfrön. 

Ansökan var komplett 2022-06-29. 
Planförutsättningar 

Fastigheten Varla 12:68 som ska bebyggas ligger inom detaljplan TP54 vars syfte är att möjliggöra 
byggnader för skola. I detaljplanen regleras bland annat vilken mark som är avsedd för parkering, 
vilken mark som får bebyggas. 

Fastigheten Varla 9:55 omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. 
Avvikelse från detaljplan  
Ansökan avviker från gällande detaljplan då  
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- Byggnad i form av bajamaja är i sin helhet placerad på mark som är avsedd för parkering 
och som inte får bebyggas.  

Remisser 

Miljö & Hälsoskydd har fått möjligheter att lämna synpunkter gällande åtgärderna. I yttrande från 
Miljö & Hälsoskydd daterat 2022-07-11 skriver Miljö och Hälsoskydd följande: 

Föreningen har redovisat att det spillvatten som uppkommer vid sköljning av grönsaker, som av 
olika anledningar behöver sköljas på plats, kommer återanvändas för bevattning. Inget ordnat 
avlopp behövs därmed för denna station. 

Till en början skriver föreningen att toalett eller liknande behövs får lösas av medlemmarna på egen 
hand. En så kallad guldkanna kommer kunna nyttjas för att sprida urinen på odlingsplatsen. Det kan 
behövas dispens från det kommunala ansvaret för att själv få hantera detta avfall från verksamheten: 
Lokala Renhållningsföreskrifter Kungsbacka kommun Reviderade av kommunfullmäktige 2016-12-
06, § 26 Reviderade av Nämnden för Teknik 2018-11-21 § 22 

2 § Termer och begrepp som används i dessa föreskrifter har samma betydelse som i 15 kap. 
miljöbalken och avfallsförordningen. I övrigt används följande begrepp med de betydelserna som 
här anges: 

1. Med hushållsavfall avses avfall som kommer från hushåll och därmed jämförligt avfall från 
annan verksamhet./…/ 

52 § Anmälan om kompostering eller annat omhändertagande av hushållsavfall på den egna 
fastigheten samt ansökan om dispens från skyldighet att lämna hushållsavfall till kommunen 
handläggs av nämnden för Teknik. 

Beroende på när åtgärden planeras och huruvida de nya renhållningsföreskrifterna börjat gälla 
hanteras anmälan av Teknik eller Miljö & Hälsoskydd. 

Eventuell bajamaja införskaffas när verksamheten har blivit större. En bajamaja omfattas av 
tillsynen som utförs av Miljö & Hälsoskydd men kräver ingen anmälan eller ansökan under 
förutsättning att avfallet exklusivt hämtas och hanteras av kommunens renhållare. Kontakt med 
Teknik bör därför göras i god tid innan eventuell uppställning av bajamaja. 

Föreningen har redogjort att övrigt avfall som uppkommer till en början kan hanteras genom att 
avfallet tas med hem. Om det senare uppkommer ett större behov så anordnas 
sophämtningsabonnemang med kommunen. 

Miljö & Hälsoskydd har inga synpunkter över placering eller uppförande av redovisade byggnader 
eller viltskydd på fastigheten. 

Miljö & Hälsoskydd ser att föreslagen placering av kompost, eventuellt sopkärl och eventuell 
bajamaja med avseende på avstånd till det skyddsvärda vattendraget är bra. Det förväntas att 
komposter ordnas på ett skadedjursskyddat sätt. 
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Miljö & Hälsoskydd vill påminna om att åtgärder som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- 
och växtlivet inom strandskyddat område kan skada växt- och djurlivet. Spridning av gödsel 

eller dylikt samt grävningsarbeten för plantering brukar omfattas av begreppet väsentligt förändra, 

särskilt om vattenförekomsten är känslig vilket Kungsbackaån är. Vissa av åtgärderna som kan ses i 
”Idéskiss 2022-06-16” som anordning av bär- och fruktträdgårdslund kan behöva dispens från 
strandskyddet om det placeras inom det strandskyddade området. 

Miljö & Hälsoskydd sammanfattar sitt yttrande med att de ser fortsatt positivt på de planerade 
åtgärderna och underlaget som uppdaterats besvarar tidigare ställda frågor. Inga ytterligare 
funderingar har uppstått och inga övriga synpunkter förekommer för det planerade. 

Förvaltningen för Teknik har fått möjligheter att lämna synpunkter gällande åtgärderna. I 
yttrandet från Teknik daterat 2022-07-12 skriver Teknik att området som odlingarna och 
byggnaderna ska uppföras på utgör idag är jordbruksmark. Området ingår i kommunens 
skyfallskartering för Kungsbacka stad. Delar av området mot Kungsbackaån riskerar att utsättas för 
översvämning vid höga nivåer i Kungsbackaån.  

Om det uppstår kommunalt hushållsavfall på fastigheten så skall det hämtas vid fastigheten. 
Abonnemang för detta ändamål tecknas hos Kungsbacka kommun. Vad gäller uppställningsplats för 
kärl på hämtdagen har Avfall & återvinning inget att erinra. 

Den föreslagna placeringen av odlingsplatsen nås i nuläget endast via gång- och cykelbana. Det är 
inte tillåtet att framföra motorfordon (med undantag för moped) på gång- och cykelbana, vilket 
tillsammansodlingen behöver informera sina besökare och odlare om. 

Slingan trafikeras av buss i linjetrafik och uppställning, lastning och lossning får endast ske vid 
tider då det inte hindrar bussens framkomlighet. Uppställning kräver TA-plan. 

Inga arbeten får genomföras på kommunens mark utan tillstånd. En dialog behöver föras med 
förvaltningen för Teknik om anläggande av gångbanor som ansluter till befintlig gång- och 
cykelbana. Placering av Baja-maja på kommunens mark kräver tillstånd vilket behöver ansökas om 
när det blir aktuellt. 

Det är viktigt att sopkärl placeras så att det inte skymmer sikten för trafikanter. 

Kompost och odlingsjord ska förvaras utanför område som riskerar att översvämmas. Rätt hantering 
och förvaring minskar risken att fosforrikt material sköljs ned till Kungsbackaån vilket skulle bidra 
till en ökad näringstillförsel och övergödning av både Kungsbackaån och Kungsbackafjorden. 

Slutligen informerar Teknik att försörjning av vatten och avloppstjänster sker på annat sätt än 
kommunalt ansvar.  

Kommunledningskontoret har fått möjligheter att lämna synpunkter gällande åtgärderna. I 
yttrandet från Kommunledningskontoret daterat 2022-06-29 skriver Kommunledningskontoret att 
för Varla 9:55, Kungsgärde finns beslut om planprogram från 2014. Planprogrammet är påbörjat 
men pausades 2018. I de skisser som finns framtagna i planprogramsarbetet finns en förskola med 
tillhörande uteyta placerad på platsen där det tidsbegränsade bygglovet är sökt. Eftersom 
planprogrammet pausades innan samråd finns dock inga ytterligare beslut än just uppdraget. Det är 
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oklart när planprogrammet startas upp igen och om eventuella omtag i förlaget/skisserna då kan 
komma att göras. 

Utifrån planeringsperspektivet skulle ett tillfälligt lov på 5 år inte skulle krocka med ett eventuellt 
återupptagande av planeringen av området. Men att det vore en fördel att ha flexibiliteten i att om 
fem år avgöra om en förlängning är lämplig istället för att ge 10 års tillfälligt bygglov idag. Detta 
baserat på att det är en central plats i Kungsbacka som med fördel bör utvecklas mer permanent. 

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 
Tjänsteskrivelse, 2022-07-29 

Remissvar, 2022-07-12 

Remissvar, 2022-07-11 

Remissvar, 2022-06-29 

Fasad-, plan- och sektionsritning, 2022-06-21 

Fasad-, plan- och sektionsritning, 2022-06-21 

Planritning, 2022-06-21 

Planritning, 2022-06-21 

Situationsplan, 2022-06-21 

Beskrivning, 2022-06-21 

Illustration, 2022-06-16 

Ansökan, 2022-03-30 

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 
Kultur och Fritid, betalningsansvarig 

Sökande 

Aranäs, fastighetsägare 
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§ 410 

RÅÖ 1:14 - Strandskyddsdispens för anläggande av 
tennisbana 
Dnr BN 2022-000916 

Beslut - Förslag till beslut i byggnadsnämnden 
Byggnadsnämnden beviljar inte strandskyddsdispens för anläggande av tennisbana. 

Beslutsmotivering 
Förvaltningen anser att åtgärden omfattas av förbuden inom strandskyddat område. Av 7 kap 15 § 
miljöbalken (MB) framgår:  

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

Huvudregeln är att nya byggnader inte får uppföras inom strandskyddat område (7 kap. 15 § MB). 
Strandskyddsdispens får endast ges om det föreligger särskilda skäl. Dessa finns uppräknade i 7 
kap. 18 c § MB. Sökande har som särskilt skäl angett:  

Punkt 1. Platsen är redan ianspråktagen  

Dispensregeln ska tillämpas mycket restriktivt och dispens får meddelas endast om det är förenligt 
med strandskyddets syften. Vid en ändring av bestämmelserna om strandskyddsdispens 2009 
betonades att de särskilda skäl som anges i miljöbalken är uttömmande. Exempel på omständigheter 
som enligt förarbetena i sig inte bör anses utgöra skäl för dispens är att området saknar särskilda 
värden för strandskyddets syften, att endast en liten del av strandskyddsområdet tas i anspråk eller 
att området sällan eller aldrig utnyttjas av besökare. Inte heller förhållandet att terrängen är oländig 
och svårtillgänglig eller att åtgärden genomförs i närheten av befintlig bebyggelse bör i sig kunna 
betraktas som skäl för dispens.  

Vid dispensprövningen ska hänsyn tas även till enskilda intressen; en inskränkning i en enskilds rätt 
att använda mark eller vatten får inte gå längre än som krävs för att syftet med strandskyddet ska 
tillgodoses (7 kap. 25 § miljöbalken). Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för 
allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet.  

2018-04-13 prövade Länsstyrelsen i Hallands län Kungsbacka kommuns beslut om att bevilja 
strandskyddsdispens för en tennisbana på en annan placering på fastigheten, ca 70 meter sydost om 
nu föreslagen placering (dnr 526-1136-18). Länsstyrelsens beslut innehåller följande kommentar 
samt bilder på Fastighetskarta 1960 och Ortofoto 2018: ”Strandskydd har gällt på platsen sedan det 
infördes genom 1952-års strandlag. Av fastighetskartan från 1960 framgår trädgårdens omfattning 
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då, se nedan. Den överensstämmer till största delen med det område som kringgärdas av stenmur 
enligt markering på ortofotot från 2018, se nedan”. Se bilagt beslut för bilder. 

Vidare framgår av Länsstyrelsens tidigare beslut att tillträdesförbudet som gäller för Onsala 
Rymdobservatorium (dnr 435-15478-06) inte innebär att allmänheten saknar tillträde till området 
som fastigheten Råö 1:14 ligger inom, utan ska ges tillträde i den utsträckning som kan ske utan att 
forskningen störs. 

Förvaltningen har vid sin granskning av ansökan kunnat konstatera att nu sökta åtgärd av en privat 
tennisbana delvis ligger på mark ianspråktagen som trädgård och delvis utanför den stenmur i 
nordost som Länsstyrelsen pekar på utgör gräns för fastighetens ianspråktagna trädgård. Cirka 280 
kvm är förlagd utanför stenmuren och bedöms ligga utanför det som kan hävdas som ianspråktaget 
för tomt. Eventuella vägar eller stigar som löper utanför tomten kan inte hävdas vara privata på så 
sätt att allmänheten inte har tillträde till dem. 

Förvaltningen bedömer att det inte föreligger särskilda skäl för att medge dispens från 
strandskyddsbestämmelserna, eftersom ingen av punkterna i MB 7 kap. 18 c § är uppfyllda. 
Området där tennisbanan föreslås placeras ligger delvis på område som varken är privat tomtmark 
eller är helt otillgängligt för allmänheten på grund av tillträdesförbud. 

En privat tennisbana inom området skulle avhålla allmänheten från att utöva allemansrätten. Ett 
sådant hinder för allemansrätten är inte obetydligt och inte heller av underordnad betydelse i 
förhållande till sökandes intresse av att utföra åtgärden på aktuell plats. Mot denna bakgrund 
bedömer förvaltningen att de allmänna intressena väger tyngre än de enskilda intressena i detta fall. 

Sammanfattning av ärendet 
Fastigheten är belägen utanför detaljplanerat område och åtgärden avser en privat tennisbana av 
storleken 648 kvm som föreslås i sin helhet inom 300 meter strandskydd för havskusten.  

I en tidigare överprövning av kommunens beslut om strandskyddsdispens har Länsstyrelsen 
konstaterat att stenmuren i nordost är en avgränsning för ianspråktagen tomt, se bild i 
Länsstyrelsens beslut (bilaga). Det område som nu är föremål för dispensansökan utgörs av cirka 
370 kvm klippt gräsmatta av typen tomtmark och till cirka 280 kvm av träd och vegetation av typen 
ängsmark. Den senare delen är belägen utanför stenmuren i nordost och ingår inte i tomtplatsen. 

Förvaltningen bedömer att det inte föreligger särskilda skäl för att medge dispens från 
strandskyddsbestämmelserna, eftersom ingen av punkterna i MB 7 kap. 18 c § är uppfyllda. 
Området där tennisbanan föreslås placeras ligger delvis på område som varken är privat tomtmark 
eller är helt otillgängligt för allmänheten på grund av tillträdesförbud. 

En privat tennisbana inom området skulle avhålla allmänheten från att utöva allemansrätten. Ett 
sådant hinder för allemansrätten är inte obetydligt och inte heller av underordnad betydelse i 
förhållande till sökandes intresse av att utföra åtgärden på aktuell plats. Mot denna bakgrund 
bedömer förvaltningen att de allmänna intressena väger tyngre än de enskilda intressena i detta fall. 
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Beskrivning av ärendet 
Ansökan om dispens från strandskydd på del av fastigheten Råö 1:14 inkom 2022-03-27. Åtgärden 
avser en privat tennisbana av storleken 648 kvm och föreslås i sin helhet inom 300 meter 
strandskydd för havskusten.  

Fastigheten är belägen utanför detaljplanerat område och delen som är föremål för dispensansökan 
utgörs av cirka 370 kvm klippt gräsmatta av typen tomtmark och till cirka 280 kvm av träd och 
vegetation av typen ängsmark.  

Området omfattas av riksintresse för naturvård och friluftsliv enligt 3 kap MB samt högexploaterad 
kust och rörligt friluftsliv enligt 4 kap MB. Området ingår även i kommunal naturvårdsplan för 
Råö-Lunnö. 

Kommunicering  
Förvaltningen underrättade den sökande 2022-05-16 om att ansökan om strandskyddsdispens inte 
bedöms kunna beviljas och gav sökande möjlighet att föreslå en ny placering om så önskades.  
2022-05-31 inkom sökande med kompletterande information till sin ansökan och utan ändring av 
placering. 2022-06-13 gavs sökande möjlighet till yttrande över tjänsteskrivelse. Sökande lämnade 
in sitt yttrande över tjänsteskrivelsen 2022-07-18, se bilagor. 

I sitt yttrande skriver sökande bl. a: ”För det fall kommunen vidhåller sin ståndpunkt om 
tomtplatsavgränsning menar vi att dispensprövningen likväl ska omfatta en intresseavvägning enligt 
7 kap 25 § mot bakgrund av egendomsskyddet enligt Regeringsformen”. 

Förvaltningen får förmoda att hänvisningen till 7 kap 25 § syftar på Miljöbalken  

”Vid prövning av frågor om skydd av områden enligt detta kapitel skall hänsyn tas även till 
enskilda intressen. En inskränkning i enskilds rätt att använda mark eller vatten som grundas på 
skyddsbestämmelse i kapitlet får därför inte gå längre än som krävs för att syftet med skyddet skall 
tillgodoses”. 

och att hänvisningen till Regeringsformen syftar på 2 kap 15 § 

”Vars och ens egendom är tryggad genom att ingen kan tvingas avstå sin egendom till det allmänna 
eller till någon enskild genom expropriation eller något annat sådant förfogande eller tåla att det 
allmänna inskränker användningen av mark eller byggnad utom när det krävs för att tillgodose 
angelägna allmänna intressen. 

Den som genom expropriation eller något annat sådant förfogande tvingas avstå sin egendom ska 
vara tillförsäkrad full ersättning för förlusten. Ersättning ska också vara tillförsäkrad den för vilken 
det allmänna inskränker användningen av mark eller byggnad på sådant sätt att pågående 
markanvändning inom berörd del av fastigheten avsevärt försvåras eller att skada uppkommer som 
är betydande i förhållande till värdet på denna del av fastigheten. Ersättningen ska bestämmas 
enligt grunder som anges i lag. 

Vid inskränkningar i användningen av mark eller byggnad som sker av hälsoskydds-, miljöskydds- 
eller säkerhetsskäl gäller dock vad som följer av lag i fråga om rätt till ersättning. 
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Alla ska ha tillgång till naturen enligt allemansrätten oberoende av vad som föreskrivits ovan. Lag 
(2010:1408)”. 

Förvaltningen menar att Kungsbacka kommun inte ansökt om expropriation, att ett avslag av 
dispensansökan inte inskränker pågående markanvändning och att strandskydd är ett allmänt 
angeläget intresse som är skyddat av annan lag. 

Vad sökande anfört i övrig föranleder ingen annan bedömning än ovan. 

Beslutsunderlag 
Bilaga, inkommen 2022-05-31 

Situationsplan, inkommen 2022-04-24 

Ansökan, inkommen 2022-03-27 

Karta, inkommen 2022-03-27 

Bilagor 
Länsstyrelsens i Hallands län beslut, dnr 526-1136-18 

Yttrande, inkommen 2022-07-18 

Karta, inkommen 2022-07-18 

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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Ärende om tillsyn 
Ärende § 411 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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