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§ 170 

Förändring av ärendelista 

Beslut  
Byggnadsnämndens arbetsutskott godkänner förändring av ärendelista.  

Sammanfattning av ärendet 
Ordförande Thure Sandén (M) anmäler att ärende nr 35.VALNÖTEN 2 - Bygglov för utvändig 
ändring och tillbyggnad av enbostadshus, utgår. 

Beslutsgång  
Ordförande Thure Sandén (M) prövar om byggnadsnämndens arbetsutskott kan godkänna 
förändring av ärendelistan, och finner att arbetsutskottet bifaller det.  
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§ 171 

Information från förvaltningen 

Beslut 
Byggnadsnämndens arbetsutskott noterar informationen till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet  
Förvaltningen informerar arbetsutskottet om följande:  

1. SKÅRBY 6:19 - Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus samt mur och/eller plank  
samt komplementbyggnad 
Thinh Bui-Ljungqvist, bygglovshandläggare  

2. SPÅRHAGA 2:180 - Bygglov för nybyggnad av enbostadshus – Flertal 
Thinh Bui-Ljungqvist, bygglovshandläggare 

3. VALAND 6 - Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus och verksamhetslokaler 
Gunilla Kriström, konsult  

4. Information om fattat beslut enligt delegeringsförteckning: VARLA 2:443 - Bygglov för 
nybyggnad av kontorsbyggnad, museum 
Cajsa Friberg, bygglovshandläggare  

5. Information om fattat beslut enligt delegeringsförteckning: Detaljplan för verksamheter 
inom del av Bolsheden 1:2,  
Ida Lennartsson, verksamhetschef planavdelningen 

6. Information om fattat beslut enligt delegeringsförteckning: Granskningsbeslut för Särö 
1:504, 
Maria Brink, Planarkitekt  

Beslutsgång 
Ordförande Thure Sandén (M) prövar om byggnadsnämndens arbetsutskott kan notera 
informationen till protokollet och finner att arbetsutskottet bifaller det. 
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§ 172 

Ändring av sammanträdesdagar 2022 för 
byggnadsnämndens arbetsutskott 
Dnr BN 2021-002823 

Beslut 
Byggnadsnämndens arbetsutskott ändrar sina sammanträdesdagar, enligt nedan: 

- Från torsdag 5 maj till fredag 6 maj, 

- Från torsdag 9 juni till fredag 10 juni, 

- Från torsdag 15 september till onsdag 14 september, 

- Från torsdag 1 december till onsdag 30 november. 

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, 2022-03-28 

Beskrivning av ärendet 
Förvaltningschefens åtagande i kommunledningsarbetsforum som är på torsdag förmiddagar 
krockar med byggnadsnämndens arbetsutskotts sammanträden som är på samma dag och tid. 

Förvaltningen föreslår därför byggnadsnämndens arbetsutskott att ändra på sina sammanträdesdagar 
enligt nedan:  

- från torsdag 5 maj till fredag 6 maj,  

- från torsdag 9 juni till fredag 10 juni, 

- från torsdag 15 september till onsdag 14 september, 

- från torsdag 1 december till onsdag 30 november. 

Alla sammanträden startar klockan 9.00. 
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Beslutsgång 
Ordförande Thure Sandén (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, förvaltningens förslag. 
Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Byggnadsnämnden 

Bygg- och miljöförvaltningen 
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§ 173 

Byggnadsnämndens deltagande på internationell 
stadsmässa H22 City Expo i Helsingborg den 13 juni 
2022 
Dnr BN 2022-000684 

Beslut - Förslag till beslut i byggnadsnämnden 
Byggnadsnämnden beslutar att förtroendevalda ledamöter och ersättare i byggnadsnämnden får 
delta på internationell stadsmässa H22 City Expo i Helsingborg den 13 juni 2022.  

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har bjudit in förtroendevalda och ersättare i byggnadsnämnden att delta på 
internationell stadsmässa H22 City Expo i Helsingborg den 13 juni 2022. 

Enligt avsnitt 5.1 punkt 8 i Riktlinjer och regler för förmåner till förtroendevalda, antagna av 
kommunfullmäktige 2018-12-13, § 260, framgår att beslut krävs av nämnden för deltagande av 
förtroendevalda ledamöter och ersättare med dagarvode vid studieresa. 

Detta beslut behövs som underlag för arvodesutbetalningen. Aktuell studieresa är arvodeberättigad. 

Ordföranden, vice ordföranden och ordinarie AU-ledamöter som deltar i den studieresan har inte 
rätt till dagarvodet, eftersom det ingår i deras deltidsarvodet som betalas ut månadsvis, enligt avsnitt 
4.2 punkt 8 i Riktlinjer och regler för förmåner till förtroendevalda, antagna av kommunfullmäktige 
2018-12-13, § 260.  

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-03-08 

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

Beslutet skickas till 
Förvaltningen för Service-Lönecenter 
  



Kungsbacka kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (161) 
Byggnadsnämndens arbetsutskott Datum 
 2022-04-21 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

   

  

§ 174 

Byggnadsnämndens deltagande vid studiebesök den 
13 maj 2022 
Dnr BN 2022-000683 

Beslut - Förslag till beslut i byggnadsnämnden 
Byggnadsnämnden beslutar att förtroendevalda ledamöter och ersättare i byggnadsnämnden får 
delta vid studiebesök den 13 maj 2022.  

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har bjudit in förtroendevalda och ersättare i byggnadsnämnden vid studiebesök 
fredag förmiddag den 13 maj 2022. 

Enligt avsnitt 5.1 punkt 8 i Riktlinjer och regler för förmåner till förtroendevalda, antagna av 
kommunfullmäktige 2018-12-13, § 260, framgår att beslut krävs av nämnden för deltagande av 
förtroendevalda ledamöter och ersättare med dagarvode vid studiebesök. 

Detta beslut behövs som underlag för arvodesutbetalningen. Aktuellt studiebesök är 
arvodeberättigat. 

Ordföranden, vice ordföranden och ordinarie AU-ledamöter som deltar i vid det studiebesöket har 
inte rätt till dagarvodet, eftersom det ingår i deras deltidsarvodet som betalas ut månadsvis, enligt 
avsnitt 4.2 punkt 8 i Riktlinjer och regler för förmåner till förtroendevalda, antagna av 
kommunfullmäktige 2018-12-13, § 260.  

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-03-08 

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

Beslutet skickas till 
Förvaltningen för Service-Lönecenter 
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§ 175 

Remittering av motion från Torbjörn Andersson (SD) 
om klassisk arkitektur i centrala Kungsbacka 
Dnr BN 2022-000711 

Beslut - Förslag till beslut i byggnadsnämnden 
Byggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.  

Sammanfattning av ärendet 
Torbjörn Andersson (SD) har kommit in med en motion om att kommunen vid nybyggnation i de 
centrala delarna av Kungsbacka aktivt ska arbeta för och främja en mer klassisk arkitektur. Den 
moderna arkitekturen är alltför splittrad och de anser att det finns både estetiska och historiska 
argument för att bygga vidare på den tidiga 1900-tals stilen – nyrenässans, gotisk och nybarock, 
som i folkmun kallas klassisk arkitektur. 

Kommunfullmäktige beslutade 2022-02-08 att remittera en motion från Torbjörn Anderson (SD) 
om klassisk arkitektur i centrala Kungsbacka till kommunstyrelsen för beredning. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har i beslut 2022-03-01 överlämnat motionen till 
Byggnadsnämnden samt till nämnden för Kultur & Fritid för yttrande. 

Motionssvaret har utformats av förvaltningen för Kultur & Fritid och Bygg- och miljöförvaltningen 
i samråd. Svaret ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast 2022-06-10. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-04-05 

Förvaltningens yttrande, 2022-04-05 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-03-01, § 75 

Kommunfullmäktige, 2022-02-08, §12 

Motion från Torbjörn Andersson (SD) om klassisk arkitektur i centrala Kungsbacka  

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 
Kommunstyrelsen 
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§ 176 

Uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för 
hotellverksamhet inom Särö 1:441 m.fl. Säröhus 
Dnr BN 2021-00022 

Beslut 
Byggnadsnämndens arbetsutskott ger samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta förslag till 
detaljplan för hotellverksamhet inom Särö 1:441 m.fl., Säröhus.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har tagit beslut om en projektbeställning den 22 mars 2022, som i stora drag 
beskriver innehållet i detaljplanen. Denna kan komma att uppdateras under projektets gång.  

Kommunstyrelsen gav den 25 maj 2021 kommundirektören i uppdrag att ta fram 
projektbeställningar för nya detaljplaner, dels för utveckling av Säröhus inom Särö 1:441, dels för 
bostäder inom Särö 1:440. Vid samma tillfälle beslutades att detaljplaneläggning skulle prövas 
separat för vardera av fastigheterna Särö 1:441 och Särö 1:440 samt att det tidigare beslutet från 
2018 om planläggning skulle ändras så att byggnadsnämnden avvaktar med att utarbeta förslag till 
detaljplan till dess kommunstyrelsen återkommer med nytt beslut. 

Ett planprogram har sedan tidigare upprättats för området och godkänts av kommunstyrelsen den 27 
mars 2018 vilket ligger till grund för detaljplaneläggningen.  

Planområdet för Särö 1:441 ligger på Särös norra sida och omfattar hotell- och 
konferensanläggningen Säröhus. Uppdraget innebär ta fram en detaljplan för att Säröhus ska kunna 
utveckla sin verksamhet genom att bygga ut bland annat SPA-avdelning och fler hotellrum. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-04-08   

Protokollsutdrag 2022-03-22 KS§69   

Projektbeställning, 2022-02-16  

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 
Fastighetsägaren 

Samhällsbyggnadskontoret - planavdelningen 
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§ 177 

Samråd av detaljplan för bostäder och 
utbildningslokaler inom del av Tölö 6:4 m.fl. i 
Kungsbacka stad 
Dnr BN 2020-00032 

Beslut - Förslag till beslut i byggnadsnämnden 
Byggnadsnämnden godkänner samrådshandlingen. 

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

Byggnadsnämnden uppdrar åt samhällsbyggnadskontoret att genomföra samråd för detaljplan för 
bostäder och utbildningslokaler inom del av Tölö 6:4 m.fl. i Kungsbacka stad. 

Sammanfattning av ärendet 
Byggnadsnämndens arbetsutskott gav den 6 maj 2021 samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att 
upprätta detaljplan för bostäder och utbildningslokaler inom del av Tölö 6:4 m.fl. i Kungsbacka 
stad.  

Planprogram har godkänts den 24 september 2019 av kommunstyrelsen. 

Planområdet ligger i Tölö ängar, öster om Hedeleden. Planförslaget innebär att möjligheten att 
bygga bostäder och utbildningslokaler prövas. Inom planområdet ryms förskola/skola inklusive 
idrottshall och cirka 130 bostäder samt närrekreation för området. Tillfart till området sker från 
befintlig cirkulation på Hedeleden. Bebyggelsen består av fristående villor, parhus och radhus i 1-2 
våningar samt lägenheter i flerfamiljshus i 4 våningar. Möjlighet till rekreation och friluftsliv 
säkerställs genom kopplingar till närliggande natur och promenadstigar. 

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. 

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. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-04-08   
Planförslag med plankarta, illustration, planbeskrivning upprättad 2022-04-08  
Undersökning av betydande miljöpåverkan, 2022-04-08  
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Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Samhällsbyggnadskontoret - planavdelningen 
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§ 178 

Antagande av detaljplan för bostäder och förskola 
inom del av Frillesås-Rya 2:1 i Frillesås 
Dnr BN 2020-00015 

Beslut - Förslag till beslut i byggnadsnämnden 
Byggnadsnämnden godkänner granskningsutlåtandet. 
Byggnadsnämnden antar detaljplan för bostäder och förskola inom del av Frillesås-Rya 2:1 i 
Frillesås, upprättad 2022-04-08. 

Sammanfattning av ärendet 
Byggnadsnämndens arbetsutskott gav den 5 november 2020 samhällsbyggnadskontoret i uppdrag 
att upprätta detaljplan för bostäder och förskola inom del av Frillesås-Rya 2:1.  
Planförslaget har varit utställt för granskning under tiden 23 november – 14 december 2021. Under 
granskningstiden inkom 12 skrivelser. Inkomna synpunkter berör i huvudsak geotekniska 
förutsättningar, strandskydd, VA-ledningar och biltrafik. Se vidare i granskningsutlåtandet. 
Fastighetsägarna till Frillesås-Rya 3:91 har lämnat synpunkter som inte tillgodosetts. 
Planområdet ligger i södra delen av Frillesås. Planförslaget innebär att en ny förskola samt ca 90 
bostäder möjliggörs i lägenheter, radhus och kedjehus. 
Marken är inte planlagd sedan tidigare. 
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, 2022-04-08 

Planförslag med plankarta (inklusive grundkarta upprättad 2021-11-04), illustration, 
planbeskrivning upprättad, 2022-04-08  

Granskningsutlåtande, 2022-04-08          

Länsstyrelsens granskningsyttrande, 2022-01-04 

Samrådsredogörelse, 2021-11-05 

Länsstyrelsens samrådsyttrande, 2021-07-14 
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Beslutsgång 
Ordförande Thure Sandén (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
samhällsbyggnadskontorets förslag. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att arbetsutskottet 
bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadskontoret - Planavdelningen 
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§ 179 

Samråd av detaljplan för bostäder inom Särö 1:440 i 
Särö 
Dnr BN 2021-00021 

Beslut - Förslag till beslut i byggnadsnämnden 
Byggnadsnämnden godkänner samrådshandlingarna. 
Med beaktande av den undersökning som vidtagits i ärendet godkänner byggnadsnämnden 
samhällsbyggnadskontorets bedömning om att nu föreslagen detaljplan inte medför någon 
miljöpåverkan som kan anses vara betydande. 
Byggnadsnämnden uppdrar åt samhällsbyggnadskontoret att genomföra samråd för detaljplan för 
bostäder inom Särö 1:440 i Särö, inklusive tillhörande undersökning av miljöpåverkan. 

Sammanfattning av ärendet 
Byggnadsnämndens arbetsutskott gav den 12 december 2021 samhällsbyggnadskontoret i uppdrag 
att upprätta detaljplan för bostäder inom Särö 1:440. Planprogram har godkänts den 27 mars 2018. 
Detaljplanen syftar till att pröva möjligheten för ytterligare två enbostadshus utöver befintligt 
enbostadshus inom fastigheten Särö 1:440. Planområdet ligger på halvön Särö och omfattar cirka 
8000 kvadratmeter. Ny bebyggelse får uppföras till en byggnadsarea om 250 kvadratmeter per 
fastighet med en högsta nockhöjd om 7 meter. Komplementbyggnader får uppta max 50 
kvadratmeter per fastighet med en högsta nockhöjd om 4,5 meter. Befintlig bebyggelse regleras i 
likhet med ny bebyggelse och delar av bebyggelsen görs planenlig. 
Fastigheten innehåller idag ett enbostadshus med tillhörande komplementbyggnader samt ett 
skogsparti som angränsar till Särö Nordanskog. Halvön Särö omfattas av riksintresse för kulturmiljö 
och Särö Nordanskog är riksintresse för naturvård. Gällande detaljplaner anger bostäder som 
användning. Större delen av fastigheten utgöras av prickmark i gällande detaljplan vilket förhindrar 
möjligheten att uppföra ytterligare bostäder.  
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, 2022-04-08 

Planförslag med plankarta och planbeskrivning, 2022-04-08 

Undersökning av betydande miljöpåverkan, 2022-04-08 
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Beslutsgång 
Ordförande Thure Sandén (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
samhällsbyggnadskontorets förslag. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att arbetsutskottet 
bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadskontoret – planavdelningen 
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§ 180 

Beslut om miljöpåverkan för ändring av detaljplan för 
Hede 3:19 och 3:156 i Kungsbacka 
Dnr BN 2019-00049 

Beslut - Förslag till beslut i byggnadsnämnden 
Med beaktande av den undersökning som vidtagits i ärendet godkänner byggnadsnämnden 
samhällsbyggnadskontorets bedömning om att nu föreslagen detaljplan inte medför någon 
miljöpåverkan som kan anses vara betydande. 
Byggnadsnämnden uppdrar åt samhällsbyggnadskontoret att under samråd för detaljplan också 
genomföra samråd för undersökning av betydande miljöpåverkan. 

Sammanfattning av ärendet 
Byggnadsnämnden lämnade 2019-10-24 besked att kommunen avser att ändra befintlig detaljplan 
inom Hede 3:19 och Hede 3:156 i Kungsbacka.  

Syftet med ändringen är att ändra del av Hede 3:19 ändras från allmän plats, park, till kvartersmark 
för industri i syfte att möjliggöra för körytor för industrifastigheten Hede 3:156. 

Byggnadsnämnden gav också samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta förslag till ändring 
av detaljplan samt genomföra samråd och granskning. 

Inför samråd behöver en undersökning göras för att bedöma om det som detaljplaneändringen 
möjliggör kommer att medföra en betydande miljöpåverkan eller ej. Samhällsbyggnadskontoret har 
gjort en sådan undersökning och kommit fram till att detaljplanen inte innebär en betydande 
miljöpåverkan.  

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-04-08 

Undersökning av miljöpåverkan, 2022-04-08 

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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§ 181 

Beslut om miljöpåverkan för ändring av detaljplan 
Lunna 9:43 V64 i Vallda 
Dnr BN 2016-00094 

Beslut - Förslag till beslut i byggnadsnämnden 
Med beaktande av den undersökning som vidtagits i ärendet godkänner byggnadsnämnden 
samhällsbyggnadskontorets bedömning om att nu föreslagen detaljplan inte medför någon 
miljöpåverkan som kan anses vara betydande. 
Byggnadsnämnden uppdrar åt samhällsbyggnadskontoret att under samråd för detaljplan också 
genomföra samråd för undersökning av betydande miljöpåverkan. 

Sammanfattning av ärendet 
Byggnadsnämnden lämnade 2017-03-09 besked att kommunen avser att ändra befintlig detaljplan 
inom Lunna 9:43 mfl i Vallda 

Syftet med detaljplaneändringen är att skapa moderna och mer ändamålsenliga bestämmelser 
gällande byggrätterna inom planområdet för V64. 

Byggnadsnämnden gav också samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta förslag till ändring 
av detaljplan samt genomföra samråd och granskning. 

Inför samråd behöver en undersökning göras för att bedöma om det som detaljplaneändringen 
möjliggör kommer att medföra en betydande miljöpåverkan eller ej. Samhällsbyggnadskontoret har 
gjort en sådan undersökning och kommit fram till att detaljplanen inte innebär en betydande 
miljöpåverkan. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-04-08 

Undersökning av miljöpåverkan, 2022-04-08 

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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§ 182 

Beslut om miljöpåverkan för upphävande av 
detaljplan för Frillesås-Rya 1:192 och del av Frillesås-
Rya 1:71 
Dnr BN 2019-00032 

Beslut - Förslag till beslut i byggnadsnämnden 
Med beaktande av den undersökning som vidtagits i ärendet godkänner byggnadsnämnden 
samhällsbyggnadskontorets bedömning om att nu föreslagen detaljplan inte medför någon 
miljöpåverkan som kan anses vara betydande. 
Byggnadsnämnden uppdrar åt samhällsbyggnadskontoret att under samråd för detaljplan också 
genomföra samråd för undersökning av betydande miljöpåverkan. 

Sammanfattning av ärendet 
Byggnadsnämnden lämnade 2019-06-20 besked att kommunen avser att upphäva befintlig 
detaljplan inom Frillesås-Rya 1:192 samt inom del av Frillesås-Rya 1:71.  

Syftet med upphävandet av detaljplanen är att möjliggöra för prövning av bygglov för ett 
enbostadshus inom respektive fastighet.  
Byggnadsnämnden gav också samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta förslag till 
upphävandeplan samt genomföra samråd. 

Inför samråd behöver en undersökning göras för att bedöma om det som detaljplaneändringen 
möjliggör kommer att medföra en betydande miljöpåverkan eller ej. Samhällsbyggnadskontoret har 
gjort en sådan undersökning och kommit fram till att detaljplanen inte innebär en betydande 
miljöpåverkan.  

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-04-08 

Undersökning av miljöpåverkan, 2022-04-08 

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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§ 183 

Beslut om uppdrag, samråd och miljöpåverkan för 
ändring av detaljplan inom Staragården 10:1 i Onsala 
Dnr BN 2022-00007 

Beslut - Förslag till beslut i byggnadsnämnden 
Byggnadsnämnden ger samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta förslag till ändring av 
detaljplan för skola inom Staragården 10:1 i Onsala. 
Med beaktande av den undersökning som vidtagits i ärendet godkänner byggnadsnämnden 
samhällsbyggnadskontorets bedömning om att nu föreslagen detaljplan inte medför någon 
miljöpåverkan som kan anses vara betydande.  
Byggnadsnämnden uppdrar åt samhällsbyggnadskontoret att genomföra samråd för ändring av 
detaljplan för skola inom Staragården 10:1 i Onsala och för undersökning av betydande 
miljöpåverkan. 

Sammanfattning av ärendet 
Byggnadsnämnden lämnade 2020-09-17 besked att kommunen avser att inleda en planeringsprocess 
för fastigheten Staragården 10:1 i Onsala. 

Syftet med ändringen är att möjliggöra för mer skollokaler i Onsala samt utreda omfattningen av 
parkmark runt skolbyggnaden. Fastigheten är idag planlagd för allmänt ändamål samt park. Två 
tillfälliga skolpaviljonger är placerade på prickmark. Genom att ändra detaljplanen kan de tillfälliga 
skolpaviljongerna behållas. 
Inför samråd behöver en undersökning göras för att bedöma om det som detaljplaneändringen 
möjliggör kommer att medföra en betydande miljöpåverkan eller ej. Samhällsbyggnadskontoret har 
gjort en sådan undersökning och kommit fram till att detaljplanen inte innebär en betydande 
miljöpåverkan. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-04-08 

Undersökning av miljöpåverkan, 2022-04-08 

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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§ 184 

KÖPSTADEN 3:80 - Förhandsbesked för nybyggnad av 
ett enbostadshus 
Dnr BN 2022-000135 

Beslut 
Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar positivt förhandsbesked för ett enbostadshus på 
fastigheten Köpstaden 3:80. 

Avgiften för beslutet är 19 200 kronor.  

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

Beslutsmotivering 
Ansökan avser nylokalisering av ett enbostadshus inom en fastighet som är belägen utanför 
detaljplanerat område. Fastigheten är vidare belägen inom ett område som enligt Kungsbacka 
kommun översiktsplan omfattas av särskilda bygglovskriterier samt riksintresse för friluftsliv, 
Försvarsmakten och högexploaterad kust.  

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 ytterst begränsad i omfattning och utgör en 
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 
bedöms sålunda uppfylla lämplighets- och hushållningskraven i 2 kap. 2-3 § PBL. Ansökan bedöms 
inte heller medföra en förtätning av området med prejudicerande effekter som följd. Det föreligger 
vidare goda förutsättningar att ordna en tillfartsväg till föreslagen enbostadshus som utgör en säker 
och naturlig förlängning av befintligt vägnät i området. Föreslagen åtgärd bedömd därtill inte 
medföra någon betydande olägenhet för den övriga bebyggelsen. Ansökan om förhandsbesked 
uppfyller sålunda kraven i 9 kap. 31 § PBL. 

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. 
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Beslutet vinner laga kraft fyra veckor efter kungörelsedelgivning, alternativt tre veckor efter 
förenklad delgivning. Åtgärden får påbörjas tidigast fyra (4) veckor efter att detta beslut har 
kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar. 

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

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

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

Beskrivning av ärendet 
Ansökan inkom 2022-01-13, till Bygg- och miljöförvaltningen Kungsbacka kommun, och avser 
nylokalisering av ett enbostadshus inom fastigheten Köpstaden 3:80 skifte 1. Enligt ansökan avses 
2180 m2 avstyckas från fastigheterna Köpstaden 3:80 skifte 1 samt skifte 2 och Köpstaden S:5 
skifte 2. Fastigheten Köpstaden 3:80 har en areal av 3,5 ha i 3 delområden och är en obebyggd 
lantbruksenhet. 

Lokaliseringen är belägen utanför detaljplanerat område och utgörs idag till största del av 
grönområde. Enligt Kungsbacka översiktsplan ÖP06, ligger Köpstaden 3:80 inom ett område som 
omfattas av särskilda bygglovskriterier. Vidare är fastigheten belägen inom område som omfattas 
av riksintresse för Försvarsmakten, rörligt friluftsliv samt högexploaterad kust. 

Fastigheten är belägen söder om utvecklingsområde Vallda samt väster om utvecklingsområdena 
Onsala och Gottskär. 

Enligt ansökan framgår det att fastigheten avses anslutas till kommunalt VA. 

Ansökan bedömdes komplett 2022-01-13. 

Lagstiftning 
Enligt 9 kap. 17 § PBL, om den som avser att vidta en bygglovspliktig åtgärd begär det, ska 
byggnadsnämnden ge ett förhandsbesked i fråga om åtgärden 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. 

mailto:info@kungsbacka.se
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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 4 kap 2 § PBL ska kommunen med detaljplan pröva markområdets lämplighet för bebyggelse 
samt reglera bebyggelsemiljöns utformning för 

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

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

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

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

Fastigheten omfattas av riksintresset för Försvarsmaktens influensområde enligt 3 kap. 9 § 
Miljöbalken (1998:808), ska mark- och vattenområden som har betydelse för totalförsvaret så långt 
som möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt motverka totalförsvaret intresse. 
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Fastigheten omfattas av riksintresse för rörligt friluftsliv enligt kap 4 kap. 2 § Miljöbalken 
(1998:808), ska det rörliga friluftslivets intressen särskilt beaktas vid bedömning av tillåtligheten av 
exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön. Kustområdet i Halland, vilket fastigheten 
Köpstaden 3:80 ingår i, är ett riksintresse där turismens och friluftslivets, främst det rörliga 
friluftslivet, särskilt ska beaktas. Åtgärden är redan i ett exploaterat område med bebyggelse 
runtom, ytterligare bebyggelse i området kan komma att påverka riksintresset negativt, då det blir 
ytterligare ingrepp i miljön. 

4 kap. miljöbalken förklarar att kustområdet Halland, i vilket fastigheten Köpstaden 3:80 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. 

Remisser 
2022-03-29 inkommer Förvaltningen för Teknik, Kungsbacka kommun med yttrande; 

”Teknik har fått möjlighet att yttra sig i bygglovsärende för Köpstaden 3:80. Fastighetsägare vill 
bygga ett enbostadshus på fastighet Köpstaden 3:80 skifte 2. Fastigheten ligger på område som 
geotekniskt är redovisat som grus med ledningar för vatten och avlopp på 12 meter väster ut 
alternativt 22 meter norrifrån via Köpstaden 3:80 >1, med samma fastighetsägare. Samfällighet 
som i nuläget korsar fastigheten avses att lösas ut likt är genomfört på angränsande fastighet 
Köpstaden 3:88 enligt fastighetsägare i förhandsbesked. Fastigheten ingår i verksamhetsområde 
för vatten och för avlopp och det bedöms möjligt att ansluta fastighet vid fastighetsgräns för dessa 
VA tjänster. Det finns inget kommunalt dagvattenledningsnät vid fastigheten området. Dagvatten 
behöver därför hanteras privat med lokalt omhändertagande av dagvatten på fastigheten med 
säkerheten att inte påverka närliggande fastigheter negativt. Insamling hushållsavfall kan ske från 
fastigheten i anslutning till Västra Hagenvägen”. 

Kommunicering 
Bygg- och miljöförvaltningen skickade 2022-02-15 ut en underrättelse om avstyrkan till sökande.  

Sökande har inte inkommit med något yttrande inom föreslagen tid.  

Berörda grannar har beretts möjlighet att yttra sig om den föreslagna åtgärden. De fastigheter som 
bedömts berörda är Köpstaden 3:71, Köpstaden 3:80, Köpstaden 3:86, Köpstaden 3:88. Ingen av 
fastighetsägarna har inkommit med yttrande inom föreslagen tid. 

Yttranden 
2022-09-29 inkommer förvaltningen för teknik, Kungsbacka kommun med yttrande där de i 
huvudsak framför att fastigheten ligger på område som geotekniskt är redovisat som grus med 
ledningar för vatten och avlopp på 12 meter väster ut, alternativt 22 meter norrifrån via Köpstaden 
3:80>1, med samma fastighetsägare. Samfällighet som i nuläget korsar fastigheten avses att lösas ut 
likt är genomfört på angränsande fastighet Köpstaden 3:88 enligt fastighetsägare i förhandsbesked. 
Fastigheten ingår i verksamhetsområde för vatten och för avlopp och det bedöms möjligt att ansluta 
fastighet vid fastighetsgräns för dessa VA tjänster. Det finns inget kommunalt dagvattenledningsnät 
vid fastigheten området. Dagvatten behöver därför hanteras privat med lokalt omhändertagande av 
dagvatten på fastigheten med säkerheten att inte påverka närliggande fastigheter negativt. Insamling 
hushållsavfall kan ske från fastigheten i anslutning till Västra Hagenvägen. 
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2022-04-05 inkommer Försvarsmakten med svarsyttrande, utan erinran. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-04-05 
Remissyttrande Försvarsmakten, 2022-04-05 
Remissyttrande Teknik, 2022-03-29 
Ansökan, 2022-01-13 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Thure Sandén (M) yrkar på att lämna positivt förhandsbesked för ett bostadshus på fastigheten med 
följande motivering; föreslagen placering är lämplig med hänsyn till kravet på långsiktig god 
hushållning av mark och tätortsutveckling. Åtgärden är ytterst begränsad i omfattning och utgör en 
komplettering av befintlig bebyggelsegrupp. Föreslagen åtgärd anses sålunda inte ha någon större 
inverkan på strukturen i aktuell bebyggelse och bör inte föregås av planläggning. Ansökan bedöms 
sålunda uppfylla lämplighets- och hushållningskraven i 2 kap. 2-3 § PBL. Ansökan bedöms inte 
heller medföra en förtätning av området med prejudicerande effekter som följd. Det föreligger 
vidare goda förutsättningar att ordna en tillfartsväg till föreslagen enbostadshus som utgör en säker 
och naturlig förlängning av befintligt vägnät i området. Föreslagen åtgärd bedömd därtill inte 
medföra någon betydande olägenhet för den övriga bebyggelsen. 

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

Beslutet skickas till 
Sökande (A-post)  

Post- och Inrikes Tidningar 
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§ 185 

KYVIK 4:262 - Förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus 
Dnr BN 2022-000382 

Beslut 
Byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar om anstånd att avgöra ansökan om förhandsbesked tills 
detaljplanearbetet i området har avslutats, dock längst till 2024-02-02. 

Beslutsmotivering 

Lagstiftning 

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

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

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

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

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

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

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

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

Enligt 2 kap. 9 § PBL får lokalisering, placering och utformning av byggnadsverk inte ske så att den 
avsedda användningen eller byggnadsverket kan medföra en sådan påverkan på omgivningen i 
övrigt som innebär fara för människors hälsa eller betydande olägenhet på annat sätt. 

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

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

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

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

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

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

Kommunens översiktliga planering 

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

Kommunen har ett övergripande ansvar för lämplighetsbedömningen av lokaliseringsprövningar 
utifrån de allmänna intressen som regleras i andra kapitlet PBL. Av andra kapitlet PBL framgår att 
bebyggelse ska lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till en långsiktig god 
hushållning med mark, möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp, avfallshantering, 
elektronisk kommunikation och samhällsservice, såsom skolor, daghem, sjukvård och äldreomsorg. 
Samtidigt har kommunen ett serviceansvar till sina medborgare. 
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När det gäller att bedöma möjligheterna att ordna olika former av samhällsservice handlar det oftast 
om kommunalekonomiska överväganden. I vilken grad ett beslut i ett förhandsbeskeds- eller 
bygglovsärende kommer att påverka kommunens ekonomi beror på i vilken utsträckning 
bebyggelsen ställer krav på ökad kommunal service.  

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

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

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

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

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

Med hänsyn till mängden befintlig bebyggelse samt pågående och framtida utbyggnad, föreligger 
det ett starkt behov av att utreda och samordna flera frågor vid etablering av ny bebyggelse inom 
tätorterna. 

Hänsyn behöver bland annat tas till behovet av framtida förändringar och kompletteringar samt 
tätortens utveckling som helhet. Det behöver till exempel finnas tillgång till lämpliga platser för lek, 
motion och annan utevistelse, torg, parker och andra grönområden samt möjligheter att anordna en 
rimlig samhällsservice och kommersiell service. Samtidigt ska hänsyn tas till utformning av 
bebyggelse, grönområden och kommunikationsleder, liksom stadsbilden och eventuella 
kulturvärden. Även tekniska frågor gällande till exempel hantering av avfall, trafikmiljö, dagvatten 
samt kapaciteten för befintlig infrastruktur, kommunikationer och samhällsservice behöver beaktas. 

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

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

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

Detaljplanekravet 

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

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

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

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

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

Bedömning kommunens översiktliga planering och detaljplanekravet 

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

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

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

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

RÅ 2010 ref 90. gällde en ansökan om förhandsbesked avseende nybyggnation i ett område med 
högt bebyggelsetryck. Kommunen hade i målet i nästan 50 års tid hävdat att det krävdes en 
detaljplan innan en slutgiltig ställning kunde tas till ansökan. Trots detta hade något planarbete inte 
påbörjats och det fanns inte heller några konkreta planer på att så skulle ske. Domstolen fann mot 
den bakgrunden att nämnden inte hade haft rätt att avslå ansökan med enbart den motiveringen att 
fastigheten skulle detaljplaneläggas. 

Bedömningen om det strider mot proportionalitetsprincipen att avslå ett förhandsbesked eller 
bygglov ska göras med utgångspunkt från förhållandena vid tiden då prövningen görs (jfr RÅ 2010 
ref. 90). Prövningen ska följaktligen inte grundas på någon bedömning av när en 
detaljplaneläggning skulle kunna bli aktuell (Högsta domstolen, dom den 3 november 2016, mål nr 
T 260-15). Den tid som ska läggas till grund för bedömningen är den faktiska tiden under vilken 
detaljplanekravet har gjorts gällande. 

Byggnadsnämnden har sedan början på 2000-talet meddelat ett knappt tjugotal negativa 
förhandsbesked i det aktuella området, med hänvisning till översiktsplanens restriktiva hållning och 
kravet på planläggning. Ett flertal av dessa har överklagats av sökanden till länsstyrelsen och vidare 
till mark- och miljödomstolen och i vissa fall mark- och miljööverdomstolen. I ett beslut 5 februari 
2015 upphävde mark- och miljööverdomstolen ett av byggnadsnämndens beslut och fastställde att 
kravet på detaljplan inte längre går att hävda, eftersom det ända sedan 1969 har utgjort motivering 
till att inte tillåta ytterligare bebyggelse i det aktuella området, samtidigt som något planarbete inte 
har påbörjats. Detaljplanekravet utgör sålunda inte ett hinder för byggnation i området. 

Allmänna intressen 

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

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

Enligt 9 kap. 28 § gäller att om ett ärende om lov eller förhandsbesked avser en byggnad eller ett 
markområde som omfattas bland annat av ett påbörjat planarbete, får byggnadsnämnden besluta att 
ärendet om lov eller förhandsbesked inte ska avgöras förrän planarbetet har avslutats. Om 
kommunen inte har avslutat planarbetet inom två år från det att ansökningen om lov eller 
förhandsbesked kom in till byggnadsnämnden, ska dock ärendet om lov eller förhandsbesked 
avgöras utan dröjsmål. 
En förutsättning för att enligt 9 kap. 28 § PBL meddela anstånd med att besluta om förhandsbesked 
är att arbetet för att bland annat anta en detaljplan har påbörjats. Av förarbetena till bestämmelsen 
framgår att det inte är möjligt att göra något entydigt uttalande om vad som ska förstås med att 
påbörja ett planarbete. Oftast torde det finnas protokollförda beslut som visar att frågan har väckts, 
men om sådana inte finns bör det krävas att kommunen kan peka på någon konkret åtgärd som har 
vidtagits av något kommunalt organ i form av utredningar, förslag till program eller liknande (se 
prop. 1985/86:1 s 734). 
Med hänsyn till vad som redogjorts för ovan görs bedömningen att tillkommande bostäder i 
området, såväl den aktuella lokaliseringen, kan försvåra den redan komplicerade planfrågan 
ytterligare. Den aktuella ansökan om förhandsbesked ska därför inte avgöras innan 
detaljplanearbetet har avslutats. 

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

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

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

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

Sökande har inkommit med svarsskrivelse (se beslutsunderlag, svarsskrivelse från sökande, 2022-
04-05). Förvaltningen gör bedömningen att argumenten i svarsskrivelsen besvaras i 

mailto:info@kungsbacka.se
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tjänsteskrivelsen eller är inte relevanta för prövningen. Inkommen svarsskrivelse föranleder inget 
annat ställningstagande i ärendet. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen menar att det är uppenbart att det föreligger ett starkt behov av planläggning i 
samband med en bebyggelseutveckling i området och att detaljplanekravet därmed utfaller. Med 
hänsyn till proportionalitetsprincipen kan kommunen dock inte hävda plankravet.  
I ansökan om förhandsbesked på närliggande fastighet, Kyvik 4:70, har mark- och miljödomsten i 
dom 2017-02-14 (Mål nr P 4141-16) konstaterat att andra allmänna intressen hänförliga till 
kommunens översiktsplanering - trafiksituationen, skolans begränsade kapacitet samt 
utvecklingspotential i befintliga detaljplaner - inte framstår som tillräckligt starka för att meddela ett 
negativt förhandsbesked, eftersom kommunen har meddelat andra positiva beslut om 
förhandsbesked i området där det uppenbarligen inte har utgjort hinder. Detsamma gäller för 
dagvattenproblematiken. Mark- och miljödomstolen konstaterar att den kommunrättsliga s.k. 
likabehandlingsprincipen (2 kap. 2 § kommunallagen (1991:900)) talar emot kommunen. De 
allmänna intressena torde därför inte heller utgöra hinder för byggnation i det aktuella området. 
För att undvika en vild bebyggelseutveckling i området har kommunstyrelsen antagit ett 
planprogram, där det framgår att avsikten är att detaljplanelägga området. Planläggning pågår för 
närvarande. Bedömningen görs att tillkommande bostäder i området kan försvåra den redan 
komplicerade planfrågan ytterligare. Ansökan om förhandsbesked ska därför inte avgöras innan 
detaljplanearbetet har avslutats. 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan inkommen 2022-02-02 avser förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus inom 
fastigheten Kyvik 4:262 . Fastigheten har en areal av 4705 kvm och ligger utom detaljplan. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-03-31 

Ansökan, 2022-02-02 

Karta, 2022-02-02 

Skrivelse, 2022-02-02 

Svarsskrivelse från sökande, 2022-04-05 

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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§ 186 

KYVIK 4:84 - Förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus 
Dnr BN 2021-003347 

Beslut 
Byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar om anstånd att avgöra ansökan om förhandsbesked tills 
detaljplanearbetet i området har avslutats, dock längst till 2023-11-03. 

Beslutsmotivering 

Lagstiftning 

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

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

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

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

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

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

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

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

Enligt 2 kap. 9 § PBL får lokalisering, placering och utformning av byggnadsverk inte ske så att den 
avsedda användningen eller byggnadsverket kan medföra en sådan påverkan på omgivningen i 
övrigt som innebär fara för människors hälsa eller betydande olägenhet på annat sätt. 

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

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

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

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

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

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

Kommunens översiktliga planering 

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

Kommunen har ett övergripande ansvar för lämplighetsbedömningen av lokaliseringsprövningar 
utifrån de allmänna intressen som regleras i andra kapitlet PBL. Av andra kapitlet PBL framgår att 
bebyggelse ska lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till en långsiktig god 
hushållning med mark, möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp, avfallshantering, 
elektronisk kommunikation och samhällsservice, såsom skolor, daghem, sjukvård och äldreomsorg. 
Samtidigt har kommunen ett serviceansvar till sina medborgare. 
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När det gäller att bedöma möjligheterna att ordna olika former av samhällsservice handlar det oftast 
om kommunalekonomiska överväganden. I vilken grad ett beslut i ett förhandsbeskeds- eller 
bygglovsärende kommer att påverka kommunens ekonomi beror på i vilken utsträckning 
bebyggelsen ställer krav på ökad kommunal service.  

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

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

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

Kungsbacka kommuns översiktsplaner, ÖP06, antagen av kommunfullmäktige 2006-04-27 och 
aktualitetsförklarad 2018-10-23 (som gällde när aktuell ansökan inkom till förvaltningen), samt 
Vårt framtida Kungsbacka, antagen 2022-01-26, konstaterar att kommunen generellt är utsatt för ett 
hårt tryck med önskemål om att bygga nya enbostadshus (se även Mark- och miljööverdomstolens 
dom 2014-02-07 P 4421-13). Efterfrågan beror på en kombination av en attraktiv miljö och 
kommunens läge i Göteborgsregionen. Samtidigt har kommunen en omfattande 
utbyggnadspotential för friliggande småhus dels i form av outnyttjade byggrätter i äldre planer, 
permanentning av fritidshus samt redan avstyckade tomter utom plan. Detta förhållande ställer 
mycket stora krav på kommunen att hantera transportfrågor med miljöhänsyn och att skapa en 
tillfredsställande samhällsservice, såsom vatten och avlopp, vägar, skolor med mera. 

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

Med hänsyn till mängden befintlig bebyggelse samt pågående och framtida utbyggnad, föreligger 
det ett starkt behov av att utreda och samordna flera frågor vid etablering av ny bebyggelse inom 
tätorterna. 

Hänsyn behöver bland annat tas till behovet av framtida förändringar och kompletteringar samt 
tätortens utveckling som helhet. Det behöver till exempel finnas tillgång till lämpliga platser för lek, 
motion och annan utevistelse, torg, parker och andra grönområden samt möjligheter att anordna en 
rimlig samhällsservice och kommersiell service. Samtidigt ska hänsyn tas till utformning av 
bebyggelse, grönområden och kommunikationsleder, liksom stadsbilden och eventuella 
kulturvärden. Även tekniska frågor gällande till exempel hantering av avfall, trafikmiljö, dagvatten 
samt kapaciteten för befintlig infrastruktur, kommunikationer och samhällsservice behöver beaktas. 

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

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

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

Detaljplanekravet 

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

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

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

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

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

Bedömning kommunens översiktliga planering och detaljplanekravet 

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

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

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

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

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

Allmänna intressen 

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



Kungsbacka kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 42 (161) 
Byggnadsnämndens arbetsutskott Datum 
 2022-04-21 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

   

  

Anstånd 

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

Enligt 9 kap. 28 § gäller att om ett ärende om lov eller förhandsbesked avser en byggnad eller ett 
markområde som omfattas bland annat av ett påbörjat planarbete, får byggnadsnämnden besluta att 
ärendet om lov eller förhandsbesked inte ska avgöras förrän planarbetet har avslutats. Om 
kommunen inte har avslutat planarbetet inom två år från det att ansökningen om lov eller 
förhandsbesked kom in till byggnadsnämnden, ska dock ärendet om lov eller förhandsbesked 
avgöras utan dröjsmål. 
En förutsättning för att enligt 9 kap. 28 § PBL meddela anstånd med att besluta om förhandsbesked 
är att arbetet för att bland annat anta en detaljplan har påbörjats. Av förarbetena till bestämmelsen 
framgår att det inte är möjligt att göra något entydigt uttalande om vad som ska förstås med att 
påbörja ett planarbete. Oftast torde det finnas protokollförda beslut som visar att frågan har väckts, 
men om sådana inte finns bör det krävas att kommunen kan peka på någon konkret åtgärd som har 
vidtagits av något kommunalt organ i form av utredningar, förslag till program eller liknande (se 
prop. 1985/86:1 s 734). 
Med hänsyn till vad som redogjorts för ovan görs bedömningen att tillkommande bostäder i 
området, såväl den aktuella lokaliseringen, kan försvåra den redan komplicerade planfrågan 
ytterligare. Den aktuella ansökan om förhandsbesked ska därför inte avgöras innan 
detaljplanearbetet har avslutats. 

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

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

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

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

mailto:info@kungsbacka.se
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I ansökan om förhandsbesked på närliggande fastighet, Kyvik 4:70, har mark- och miljödomsten i 
dom 2017-02-14 (Mål nr P 4141-16) konstaterat att andra allmänna intressen hänförliga till 
kommunens översiktsplanering - trafiksituationen, skolans begränsade kapacitet samt 
utvecklingspotential i befintliga detaljplaner - inte framstår som tillräckligt starka för att meddela ett 
negativt förhandsbesked, eftersom kommunen har meddelat andra positiva beslut om 
förhandsbesked i området där det uppenbarligen inte har utgjort hinder. Detsamma gäller för 
dagvattenproblematiken. Mark- och miljödomstolen konstaterar att den kommunrättsliga s.k. 
likabehandlingsprincipen (2 kap. 2 § kommunallagen (1991:900)) talar emot kommunen. De 
allmänna intressena torde därför inte heller utgöra hinder för byggnation i det aktuella området. 
För att undvika en vild bebyggelseutveckling i området har kommunstyrelsen antagit ett 
planprogram, där det framgår att avsikten är att detaljplanelägga området. Planläggning pågår för 
närvarande. Bedömningen görs att tillkommande bostäder i området kan försvåra den redan 
komplicerade planfrågan ytterligare. Ansökan om förhandsbesked ska därför inte avgöras innan 
detaljplanearbetet har avslutats. 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan inkommen 2021-11-03, kompletterad med ytterligare underlag samt komplett för 
handläggning 2021-12-20, avser förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus inom 
fastigheten Kyvik 4:84. Fastigheten har en areal av 3005 kvm och ligger utom detaljplan. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 

Ansökan, 2021-11-03. 

Karta, 2021-12-20 

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

Beslutet skickas till 
Sökande (delges) 
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§ 187 

EKENÄS 2:22 - Förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus 
Dnr BN 2022-000178 

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

Avgiften för beslutet är 9 600 kronor.  

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

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

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

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

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

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan innebär nylokalisering av ett enbostadshus inom fastigheten. Fastigheten har en areal av 
0,29 ha och är idag obebyggd. Den sammantagna bedömningen är att föreslagen placering av nytt 
enbostadshus är olämpligt med hänsyn till kommunens översiktsplan, kravet på en långsiktigt god 
hushållning av mark och kommunens tätortsutveckling samt utlöser detaljplanekravet. 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan som kom in 2022-01-17 innebär nylokalisering av ett enbostadshus inom fastigheten 
EKENÄS 2:22. Fastigheten har en areal av 0,29 ha och är idag obebyggd. Fastigheten är belägen 
utanför detaljplanerat område. 

Vatten och avlopp 

Möjligheten till anslutning av vatten och avlopp via avloppsförening finns. 

mailto:info@kungsbacka.se
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Berörda sakägare 

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

Berörda sakägare har inte fått tillfälle att yttra sig då ansökan inte kan beviljas. 
Förvaltningen har meddelat sin bedömning om att ansökan inte kan beviljas den 2022-02-16. 
Sökanden har den 2022-03-08 bemött bedömningen med ett yttrande samt angett att de vill få 
ansökan prövad.  
Sökande anför i huvudsak följande. 
Undantag från den restriktiva hållningen uppfylls då lokaliseringen utgör en s.k. lucktomt. 
Fastigheten är avstyckad och obebyggd samt avsedd för bostadsändamål. Lokaliseringen skulle 
således varken förstöra eller försvåra möjligheterna att bruka marken för eventuell framtida 
planläggning då marken inte kan brukas på annat sätt än att det tillkommer ett enstaka bostadshus. 
Åtgärden innebär inte någon prejudicerande konsekvens av fortsatt byggande i området.  

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. 

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 Ekenäs 2:22 ingår, är ett 
riksintresse där turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen särskilt ska 
beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön. 

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

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

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

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

Översiktsplan - Särskilda bygglovskriterier 

Fastigheten är enligt både ÖP06 och Vårt framtida Kungsbacka belägen inom område med 
särskilda bygglovskriterier. Inom områden med särskilda bygglovskriterier har kommunen en 
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 
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delar. Den restriktiva hållningen är en nödvändig förutsättning för att kommunen ska kunna hantera 
bebyggelseutvecklingen inom dessa områden på ett sätt som uppfyller de grundläggande kraven 
som föreskrivs i PBL:s 2:a kapitel. 

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

Ärendet har prövats mot undantagen till den restriktiva hållningen. Förvaltningen bedömer att 
undantagen inte uppfylls eftersom lokaliseringen 
- inte är en 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 
är så stort att förvaltningen bedömer att detaljplan krävs. Ansökan uppfyller därmed inte 9 kap. 31 § 
PBL. 

Lucktomt  
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Sökande anger att föreslagen lokalisering utgör en lucktomt, med hänvisning till Mark- och 
miljööverdomstolens dom den 25 februari 2013 i mål nr P 8650-12. Med hänsyn till detta kan 
förtydligas att en lucktomt är ett markområde som utgör en naturlig lucka i en befintlig 
bebyggelsestruktur och med arealmässiga förutsättningar för att bilda en normalstor 
bostadsfastighet. Bedömningen görs med hänsyn till områdets befintliga bebyggelsestruktur och 
fastighetsindelning. Har ytterligare fastigheter arealmässiga förutsättningar för att ge plats åt 
ytterligare bostadshus, innebär det att åtgärden inte kommer att utgöra en utfyllnad av en naturlig 
lucka i bebyggelsestrukturen, utan betraktas i stället som en förtätning av området. Vid sådant 
förhållande föreligger inte en lucktomt.  

I aktuellt område är det uppenbart att ytterligare fastigheter har arealmässiga förutsättningar för att 
ge plats åt ytterligare bostadshus, vilket innebär att föreslagen åtgärd inte kommer att utgöra en 
utfyllnad av en naturlig lucka i bebyggelsestrukturen, utan betraktas som en förtätning av området. 
Därmed kan inte föreslagen åtgärd betraktas som en s.k. lucktomt.  

Utredningsområde öster om väg 158 

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

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-03-09 

Ansökan, 2022-01-17 

Situationsplan, 2022-03-08 

VA-intyg, 2022-01-17 

Skrivelse, 2022-03-08 



Kungsbacka kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 49 (161) 
Byggnadsnämndens arbetsutskott Datum 
 2022-04-21 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

   

  

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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§ 188 

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

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

Beslutsmotivering 
Byggnadsnämndens arbetsutskott bedömer att förevarande ärende inte är färdigberett i den 
omfattning som dess beskaffenhet kräver. Arbetsutskottet ger bygg- och miljöförvaltningen i 
uppdrag att utreda grannars inställning till föreslagen åtgärd.  

Beskrivning av ärendet 
Ansökan som kom in 2021-07-23 innebär nylokalisering av ett enbostadshus inom fastigheten 
TORRED 1:7. Fastigheten har en areal av 24,6 ha i fem delområden och är idag obebyggd. Sökande 
har lämnat in ett nyttjanderättsavtal för att anlägga plats för parkering på fastigheten Torred 1:66. 
Fastigheten är belägen utanför detaljplanerat område.  

Ansökan var komplett 2022-02-13. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-02-23 

Ansökan, 2021-07-23 

Karta, 2021-07-23 

Nyttjanderättsavtal, 2022-02-13  

Yttrande med bilagor, 2022-03-06 

Samråd LST, 2022-03-15 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Thure Sandén (M) yrkar att ärendet återremitteras till bygg- och miljöförvaltningen för fortsatt 
beredning och komplettering av beslutsunderlaget. Arbetsutskottet ger i uppdrag till bygg- och 
miljöförvaltningen att höra grannars inställning till föreslagen åtgärd. 

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

Ordföranden (M) prövar om ärendet ska återremitteras eller avgöras idag, och finner att 
arbetsutskottet återremitterar ärendet. 
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Beslutet skickas till 
Bygg- och miljöförvaltningen-Bygglovsavdelningen 
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§ 189 

DUGATORP 1:2 - Förhandsbesked för nybyggnad av 
ett enbostadshus 
Dnr BN 2021-004670 

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

Avgiften för beslutet är 7200 kronor.  

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

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

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

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

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

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan avser förhandsbesked för ett bostadshus utanför detaljplanerat område. I de östra delarna 
av kommunen som aktuell fastighet är belägen i gäller generella bestämmelser enligt plan- och 
bygglagen (PBL), till exempel att byggnadens placering skall vara lämplig i landskapet. Utvidgad 
bebyggelse ska dock inte växa fram i dessa områden, utan ska tillkomma inom tätorterna. 

Föreslagen placering ligger inom område för kommunal naturvårdsplan för Stockared och beskrivs 
som ett naturskönt kuperat kulturlandskap där Löftaån passerar ca 500 meter österut omgivet av 
ekklädda sluttningar och geologiskt värdefulla avlagringar.  

Huset föreslås att placeras i ett skogsområde på toppen av en höjd, 106 meter över havet, som bildar 
sluttning ned mot Löftaån som ligger 52 meter över havet. Toppen är en av de allra högsta i 
området och angränsar till nyckelbiotoper. En ny, 150 meter lång väg (fågelvägen), med en 
höjdskillnad på 20 meter behöver anläggas genom skogen för att nå huset. Nytillkommande 

mailto:info@kungsbacka.se
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bebyggelse är inte lämplig att placera på höjder utan ska i stället placeras i landskapets kanter med 
stöd av höjder, skogsområden och befintlig bebyggelse. 

Så som aktuell lokalisering är placerad i landskapet skapas en struktur som inte stämmer överens 
med det befintliga bebyggelsemönstret då den är placerad långt ifrån annan bebyggelse. Den 
tillkommande bostaden splittrar bebyggelsen i stället för att vara ett lämpligt tillkommande tillskott 
till den.  

Med hänsyn till kommunens översiktsplan, områdets utpekade naturvärden, en avvikande 
bebyggelsestruktur, risk för en prejudicerande effekt och oönskade konsekvenser för kommunens 
strategiska planering och kommunalekonomiska följder bedöms inte föreslagen plats vara lämplig 
att bebygga. 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan som kom in 2021-12-27 innebär nylokalisering av ett enbostadshus inom fastigheten 
Dugatorp 1:2. Fastigheten har en areal om ca 88 ha i 8 delområden. Delområde 4 som ansökan 
avser har en areal om ca 5,4 ha och är idag obebyggd. Ytterligare en ansökan om förhandsbesked 
som omfattar 2 bostadshus är inlämnad på delområde 4 samt en ansökan som omfattar 1 
enbostadshus är inlämnad på delområde 2. Fastigheten är belägen utanför detaljplanerat område. 
Dugatorp, Skår, Bykärrs vatten och avlopp, ekonomisk förening har 2021-12-27 lämnat intyg om att 
det finns kapacitet att ansluta två tillkommande fastigheter för vatten, avlopp och fiber på Dugatorp 
1:2, skifte 4. 

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

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

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

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

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

Enligt 8 kap 9 § PBL ska en obebyggd tomt som ska bebyggas anordnas på ett sätt som är lämpligt 
med hänsyn till landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen. Naturförutsättningarna 
ska så långt möjligt tas till vara. 
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Bedömning 
Vid en prövning av förhandsbesked ska prövas om en byggnadsåtgärd över huvud taget kan tillåtas 
på den avsedda platsen, d.v.s. närmast en prövning av platsens lämplighet för den avsedda åtgärden. 

Fastigheten Dugatorp 1:2 ligger utanför detaljplanerat område. Fastigheten omfattas av tidigare 
översiktsplan ÖP06 och nu gällande översiktsplan Vårt framtida Kungsbacka, laga kraftvunnen 
2022-01-26. 

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

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

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

Nedan bild visar aktuellt markområde: 
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Översiktsplaner 
Fastigheten omfattas av tidigare översiktsplan ÖP06 och nu gällande översiktsplan Vårt framtida 
Kungsbacka, laga kraftvunnen 2022-01-26. Ansökan om förhandsbesked inkom medan ÖP06 
fortfarande var gällande. Bägge översiktsplaner är eniga i att kommunen främst ska expandera inom 
tätorterna. Vid utveckling av landsbygden är kollektivtrafik och samhällsservice viktiga faktorer 
som måste fungera tillfredsställande då det ställs mycket stora krav på kommunen att hantera 
transportfrågor med miljöhänsyn och att skapa en tillfredsställande samhällsservice, såsom vatten 
och avlopp, vägar, skolor med mera.  

ÖP06: 

Kungsbacka kommun önskar rikta expansionen till utvecklingsområdena. Utanför kommunens 
större tätorter är infrastrukturen, kommunikationerna och tillgången till service ofta bristande. Den 
befintliga bebyggelsen är i dessa områden dessutom ofta spridd vilket gör det svårare att etablera 
olika servicefunktioner och erbjuda kollektivtrafik. Från ett socialt, ekologiskt och 
kommunalekonomiskt perspektiv är det följaktligen i regel fördelaktigt att samla den huvudsakliga 
bebyggelseutvecklingen i anslutning till de större tätorterna. På så sätt stärks möjligheten att 
samnyttja lokaler, ytor och trafikstråk mer effektivt än om den nya bebyggelsen sprids ut. 
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I de östra delarna av kommunen som aktuell fastighet är belägen i gäller generella bestämmelser 
enligt plan- och bygglagen (PBL), till exempel att byggnadens placering skall vara lämplig i 
landskapet. Utvidgad bebyggelse ska dock inte växa fram i dessa områden, utan ska tillkomma 
inom tätorterna. Bebyggelseutvecklingen ska koncentreras till orter med kollektivtrafikförsörjning, 
så kallade serviceorter för att minska bilberoendet och skapa en bättre miljö. 

Vårt framtida Kungsbacka: 

Kungsbacka kommun har i den nya översiktsplanen, utöver utvecklingsorter och naturområden, 
delats in i tre övergripande zoner; landsbygdsutveckling, landsbygd och kustbygd. Ny bebyggelse 
prioriteras inom utvecklingsorter och verksamhetsområden. Att fler kommuninvånare ska ha nära 
till vardagsservice, rekreation, kultur och god kollektivtrafik eftersträvas. 

Fastigheten är enligt Vårt framtida Kungsbacka belägen inom område för landsbygdsutveckling. 
För att få hållbar landsbygdsutveckling ska ny bebyggelse ske endast genom enstaka 
lokaliseringsprövningar och i första hand ske genom komplettering och användning av mark som 
redan är tagen i anspråk intill annan bebyggelse, i närheten av vägar och på ett sätt som ansluter till 
det historiska bebyggelsemönstret. Genom att styra landsbygdsutvecklingen längs stråk med god 
infrastruktur motverkas en utspridd bebyggelse.  

Bebyggelsen ska utvecklas sammanhållet genom kompletteringar som inte utökar befintliga 
bebyggelsegrupper. Särskild hänsyn ska tas till jord- och skogsbruket så att inte tillkommande 
bebyggelse begränsar deras möjlighet att utvecklas.  En spridd bebyggelseutveckling i områden på 
landsbygden kan långsiktigt leda till ökade kostnader för kommunen vad gäller service till 
medborgarna. Det är inte tänkt att en utvidgad bebyggelse ska växa fram, utan sådan ska ske inom 
utvecklingsorterna.  

Natur- och kulturvärden samt bebyggelsestruktur 

Vid förändring eller förnyelse av en plats ska natur- och kulturvärden identifieras och analyseras. I 
områden med höga naturvärden får exploatering endast ske om det finns ett väsentligt 
samhällsintresse och alternativa lösningar saknas.  

I prövningen av en ny lokalisering är det viktigt att ta platsens lokala förutsättningar i beaktande. 
Bland annat ska ny bebyggelse ta hänsyn till bevarandet av natur- och terrängförhållanden samt 
möjlighet till solljus. Grundprincipen för hur hus bäst placeras är att låta landskapet dominera över 
huset, något som det även går att hitta stöd för i Kungsbacka arkitekturprogram. Att placera 
bebyggelse uppe på berg innebär att byggnationen dominerar över landskapet och att 
landskapsbilden därmed tar skada. Nytillkommande bebyggelse ska i stället placeras i landskapets 
kanter med stöd av höjder, skogsområden och befintlig bebyggelse. 

Föreslagen placering ligger inom område för kommunal naturvårdsplan för Stockared och beskrivs 
som ett naturskönt kuperat kulturlandskap där Löftaån passerar ca 500 meter österut omgivet av 
ekklädda sluttningar och geologiskt värdefulla avlagringar.  

Huset föreslås att placeras i ett skogsområde på toppen av en höjd, 106 meter över havet, som bildar 
sluttning ned mot Löftaån som ligger 52 meter över havet. Toppen är en av de allra högsta i 
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området och angränsar till nyckelbiotoper. En ny, 150 meter lång väg (fågelvägen), med en 
höjdskillnad på 20 meter behöver anläggas genom skogen för att nå huset. 

Så som aktuell lokalisering är placerad i landskapet skapas en struktur som inte stämmer överens 
med det befintliga bebyggelsemönstret då den är placerad långt ifrån annan bebyggelse. Den 
tillkommande bostaden splittrar bebyggelsen i stället för att vara ett lämpligt tillkommande tillskott 
i det bebyggda området. Om lokaliseringen tillåts skulle det ge en positiv förväntan hos 
fastighetsägare i området att göra liknande ansökningar och då ge prejudicerande effekt. Om alla 
bygger på detta sätt är det ingen hållbar utveckling för området. 

Förvaltningens bedömning är att användningen av marken varken medför en god hushållning eller 
är lämplig för ändamålet ur allmän synpunkt (2 kap 2- 4 §§, PBL). Placeringen på toppen av en av 
de högsta höjderna i området ger inte byggnationen stöd i landskapet utan dominerar i stället över 
detta. En lång tillfartsväg som sannolikt inte kan dras rakt på grund av stora höjdskillnader orsakar 
ytterligare påverkan på området. De i naturvårdsplanen utpekade värdena kommer påverkas 
påtagligt i ett i övrigt orört område av kulturlandskapet. Att bygga ett enbostadshus på föreslagen 
plats är inte att betrakta som ett väsentligt samhällsintresse. 
Bebyggelsetryck 
ÖP06 och Vårt framtida Kungsbacka framhåller att det generellt råder ett hårt bebyggelsetryck i 
kommunen, både då den är kustnära samt inom pendlingsavstånd till Göteborg, även om de östra 
delarna generellt är utsatt för ett lägre tryck. Nyetableringar av bostäder ställer mycket höga krav på 
kommunen att hantera transportfrågor med miljöhänsyn och att skapa en tillfredsställande 
samhällsservice. Detta styrks även av det höga antalet förhandsbesked som sökts i närområdet. 
Inom en radie av 1 km från lokaliseringen har kommunen fått in 20 ansökningar om förhandsbesked 
sedan år 2007. Detta visar att det råder stor efterfrågan på mark för byggande i området. 

Kollektivtrafik och service 

Närmsta busshållplats ligger ca 1,1 km från föreslagen plats och det är ca 2 km till den närmsta 
serviceorten, Gällinge, där skola finns. Det saknas gång- och cykelbana och större delen av vägen 
fram till Gällinge är obelyst. En planstudie över Gällinge, gjord 2009, som avgränsas av bl. a närhet 
till kollektivtrafik påpekar att området för planstudien inte ska vara mer vidsträckt än att det är 
gångavstånd till hållplatsen för att bussen ska ha möjlighet att konkurrera med bilen på 
landsbygden. Aktuellt område är inte med i planstudien då det har betraktats som för långt till 
samhällsservice och inte skapar en hållbar utveckling. Förutsättningarna för föreslagen placering 
tyder på ett bilberoende.  

Med hänsyn till de krav som föreskrivs i andra kapitlet PBL gällande en tillfredställande 
samhällsservice, infrastruktur och kommunikationer görs bedömningen att området i dagsläget inte 
är lämpat för en bebyggelseutveckling. Bedömningen görs sammanfattningsvis att en 
bebyggelseutveckling i området riskerar att få oönskade konsekvenser för kommunens strategiska 
planering och kommunalekonomiska följder. 
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Lucktomt 
Lucktomt har i rättspraxis definierats som en mindre fastighet eller ett mindre markområde, som 
saknar huvudbyggnad, och som ligger mellan andra bebyggda mindre fastigheter eller 
markområden. Lucktomter utgörs ofta av en lucka i en bebyggelserad. Ett markområde kan ses som 
en lucktomt även om det tillhör en bebyggd fastighet och fastigheten ska delas innan uppförandet av 
den nya byggnaden. 

Förvaltningens bedömning är att föreslagen placering inte utgör en lucktomt. En ny 
bebyggelsestruktur som inte är önskvärd skapas och möjliggör att anspråk på att bygga fler bostäder 
enligt den nya strukturen kan komma att ställas. 

Slutsats 
Med hänsyn till kommunens översiktsplan, områdets utpekade naturvärden, en avvikande 
bebyggelsestruktur, risk för en prejudicerande effekt och oönskade konsekvenser för kommunens 
strategiska planering och kommunalekonomiska följder bedöms inte föreslagen plats vara lämplig 
att bebygga. 

I en avvägning mellan de allmänna intressena att värna om landskapsbilden och naturvärden samt 
styra bebyggelseutvecklingen och det enskilda intresset att bebygga platsen, bedöms det allmänna 
intresset väga tyngst. 

Kommunicering 
Sökande har 2022-03-01 getts möjlighet att yttra sig över tjänsteskrivelsen och har bl. a anfört att 
huset inte kommer att dominera landskapet, att bil inte behövs för att komma till jobb och 
fritidsaktiviteter och att samhällsservicen är god. Se bilaga för hela yttrandet. 

I yttrandet framkommer ingen ny information som föranleder annan bedömning än ovan. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-03-23 

Karta, 2021-12-30 

Intyg, 2021-12-27 

Ansökan, 2021-12-27 

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

Beslutet skickas till 
Sökande (delges) 
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§ 190 

GUNDAL 1:4 - Förhandsbesked för nybyggnad av 
verksamhet 
Dnr BN 2021-004376 

Beslut 
Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar positivt förhandsbesked för nybyggnad av verksamhet 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. 

Villkor: 
För att bygglov ska beviljas krävs att föreslagen byggnationsåtgärd är väl anpassad till 
omkringliggande småhusbebyggelse såvitt avser form och färgval samt våningsantal.  

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 en verksamhetsbyggnad inom en fastighet med en areal om 26,6 
hektar, indelad i fyra delområden, som i dagsläget är bebyggd med ett enbostadshus och 
stallbyggnader i ett av delområdena (nr 4). Fastigheten är belägen utanför planlagt område och inom 
ett område som utreds för tätortsutveckling, riksintresse för rörligt friluftsliv och kommunal 
naturvårdsplan. Den tilltänkta verksamheten avser tillverkning av byggprodukter till 
byggnadsindustrin. I dagsläget sker verksamhet sker på Gamla Särövägen 159 i Kullavik.  

Byggnadsnämndens arbetsutskott bedömer att föreslagen lokalisering av verksamhetsbyggnad 
passar väl in i landskapsbilden. Arbetsutskottet bedömer vidare att sökt åtgärd uppfyller de krav 
som följer av 9 kapitlet 31 § PBL. Den sökta åtgärden förutsätter inte planläggning av aktuellt 
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område och uppfyller samtliga krav i 2 och 8 kap. PBL. Därtill föreligger inte några motstående 
intressen i ärendet som talar emot ett positivt besked i samband med prövningen av 
förhandsbeskedet. Föreslagen åtgärd bedöms sålunda inte påverka områdets struktur eller framtida 
bebyggelseutveckling i nämnvärd omfattning.  

Arbetsutskottet bedömer sammantaget att föreslagen lokalisering av verksamhetsbyggnad passar väl 
in i landskapet och närliggande bebyggelse, förutsatt att ovan angivna villkor om form- och färgval 
samt våningsantal följs, samt i övrigt är lämplig utifrån förutsättningarna på aktuell plats. 
Förevarande fastighet är vidare väl lämpad för denna typ av verksamhet och lokaliseringen skapar 
en sammanslutning av enbostadshus och verksamhet som bedöms vara tillfredsställande. 
Lokaliseringen beaktar även avstånd till närliggande hus vilket anses vara tillfredsställande för att 
undvika olägenheter. Likväl anses väg- och trafiksituationen i aktuellt område inte påverkas av 
föreslagen placering av verksamhet i nämnvärd omfattning. På ovan angivna grunder lämnar 
arbetsutskottet positivt förhandsbesked för nu aktuell ansökan. 

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. 

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

4 kap. miljöbalken förklarar att kustområdet Halland, i vilket fastigheten Gundal 1:4 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. 

Remisser 
Miljö och Hälsoskydd har fått möjlighet att yttra sig i en remiss och har svarat utan erinran. 

Kommunekolog har fått möjlighet att yttra sig med anledning av kommunala naturvårdsplanen och 
har svarat att erinran mot byggnation inte finns ur natursynpunkt.  

Teknikförvaltningen har ingen erinran men informerar om vad som gäller för insamlingsfordon 
samt upplysning om 7m säkerhetsavstånd för byggnad till kommande kommunala VA-ledningar. 
Exploatören ombeds ta kontakt med Teknik.  

Kommunicering 
Om åtgärden avviker mot detaljplan, eller ska utföras utanför detaljplan ska berörda 
sakägare/grannar få tillfälle att yttra sig innan byggnadsnämnden tar beslut. 

Berörda sakägare (grannar) har hörts. Synpunkter har inkommit från:   

Gundal 1:81 Det är en industrifastighet där höjden skulle bli 5,5 m + tak. Om en sådan 
byggnad beslutas byggas kommer det bli som en vägg för oss. Hur påverkas marknadsvärdet av att 
ha en industri som granne? Lindomevägen är redan hårt belastad.  

Gundal 1:64 framför att denna typ av verksamhet passar sig bäst i ett industriområde och inte bland 
villor och hästgårdar. Då verksamheten är beroende av tunga transporter kommer detta att påverka 
trafik & miljö negativt på en redan hårt belastad väg. Ökad trafik på redan högt trafikerad väg. 
Dålig miljöpåverkan. 
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Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-04-06 

Yttrande från Teknik 2022-03-29  

Yttrande från Kommunekolog 2022-03-24 

Yttrande Gundal 1:81 2022-03-23 

Yttrande Gundal 1:64 2022-03-22, 2022-03-24 

Situationsplan 2021-12-09 

Ansökan, 2021-11-18 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Thure Sandén (M) yrkar på att lämna positivt förhandsbesked för nybyggnad av verksamhet med 
följande motivering och tilläggsvillkor; föreslagen lokalisering passar väl in i landskapet och 
närliggande bebyggelse, förutsatt att ovan angivna villkor om form- och färgval samt våningsantal 
följs, samt är i övrigt lämplig utifrån förutsättningarna på aktuell plats. Förevarande fastighet är 
vidare väl lämpad för denna typ av verksamhet och lokaliseringen skapar en sammanslutning av 
enbostadshus och verksamhet som bedöms vara tillfredsställande. Lokaliseringen beaktar även 
avstånd till närliggande hus vilket anses vara tillfredsställande för att undvika eventuella 
olägenheter. Likväl anses väg- och trafiksituationen i område inte påverkas av föreslagen placering 
av verksamhet i nämnvärd omfattning.  

Villkoret om anpassning till övrig bebyggelse såvitt avser form och färgval samt våningsantal 
motiveras med att föreslagen åtgärd behöver följa områdets struktur och passa in i landskaps-bilden.   

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 

Gundal 1:64 (delges) 

Gundal 1:81 (delges) 
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§ 191 

LANDA-BUERÅS 5:8 - Förhandsbesked för nybyggnad 
av ett enbostadshus 
Dnr BN 2021-003161 

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

Avgiften för beslutet är 7 200 kronor Avgiften är reducerad med 7 200 kronor på grund av att 
beslutet har tagit mer än 10 veckor. Kostnaden blir därför 0 kronor.  

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

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

Sammanfattning 
Den sammantagna bedömningen av ärendet är att den föreslagna placeringen av ett nytt 
enbostadshus är olämpligt med hänsyn till:  

• Hushållning med mark inom Åsa tätorts randzon 

• Exploatering inom riksintresse för rörligt friluftsliv 

• Placering ovanpå berget är ej lämpligt utifrån landskapsbilden 

• Bildande av en andra bebyggelserad bidrar negativt till bebyggelsestrukturen 

• Det enskilda intresset har redan tillgodosetts genom att tidigare beviljade byggnationer både 
på Landa-Buerås 5:7 och 5:8.  

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

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

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

mailto:info@kungsbacka.se


Kungsbacka kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 64 (161) 
Byggnadsnämndens arbetsutskott Datum 
 2022-04-21 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

   

  

Beskrivning av ärendet 
Ansökan som kom in 2021-10-12 innebär nylokalisering av enbostadshus inom fastigheten 
LANDA-BUERÅS 5:8 (Lyckans Väg 18). Fastigheten har en areal av 4ha i 2 delområden och är 
idag bebyggd med ett enbostadshus, efter avstyckning från Landa-Buerås 5:7.  

Fastigheten är belägen utanför detaljplanerat område inom ett skogsområde på ett berg, delvis med 
berg i dagen. Området utgör riksintresse för rörligt friluftsliv 4 kap 2§ Miljöbalken.  

Det är omkring 900 m till närmaste hållplats för kollektivtrafik i området, Nortorp. 

Grannar har inte hörts i ärendet då Byggnadsförvaltningen har bedömt att ansökan inte kan beviljas.  

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

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

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

Enligt 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. 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  ingår, är ett riksintresse 
där turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen särskilt ska beaktas vid 
bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön. 
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Bedömning 

Kommunens översiktsplan 
Ansökan inkom medan Översiktsplan ÖP06 var aktualitetsförklarad. I ÖP06 omfattades inte 
området av någon särskild restriktivitet.  Sedan 2022 tillämpas den nya översiktsplanen Vårt 
framtida Kungsbacka. där platsen ingår i området Kustbygd där restriktivitet råder för komplettering 
av nya bostadshus.    

Båda översiktsplanerna tillämpas vid bedömning av detta ärende, och för att inte sökande ska 
drabbas negativt av lång handläggningstid tillämpar Byggnadsförvaltningen den mer generösa 
översiktsplanen, i detta fall ÖP06 vid bedömning av ansökan. Översiktsplanens riktlinjer fungerar 
som stöd vid avvägning mellan enskilda intressen och vissa allmänna intresse t.ex. riksintressen. I 
detta fall avråder inte ÖP06 från ny bebyggelse även om området utgör riksintresse för det rörliga 
friluftslivet.  

Förvaltningen väger in i den sammantagna bedömningen den skada ett nytt enbostadshus med 
hemfridszon orsakar på riksintressets värden och att marken ur allmän synpunkt därför inte bör 
exploateras. 

Bebyggelsetryck och hushållning med mark 
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. 

I de kustnära delarna av Kungsbacka kommun råder stor efterfrågan på mark vilket beskrivits i 
ÖP06. Inom en radie av 1 km från lokaliseringen har kommunen behandlat 15 ansökningar om 
förhandsbesked sedan 2006 och bebyggelsen har i flera fall förtätats, vilket också visar på stor 
efterfrågan för bebyggande.  

Kommunen vill i ÖP06 inte att bebyggelsegrupper blir för stora.  Hög efterfrågan och omfattande 
befintlig bebyggelse gör att kommunen inte vill att detta bebyggelseområde ska växa mer. 

Mot bakgrund av att lokaliseringen enligt ÖP06 ligger nära gränsen till utvecklingsområde Åsa dvs 
Åsas tätorts randzon och utanför en sammanhållen bebyggelsestruktur är fortsatt oreglerad 
exploatering olämplig både med tanke på kommunens tätortsutveckling och på de lokala 
förutsättningarna. 

Vidare innebär lokaliseringen exploatering av mark utanför etablerade bebyggelseområden i en del 
av kommunen med splittrad bebyggelsestruktur, vilket inte är lämpligt med hänsyn till kravet på en 
långsiktigt god hushållning av mark. Ansökan uppfyller därmed inte lämplighets- och 
hushållningskraven i 2 kap. 2 § PBL. 
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Placering och landskapsbild 

Placeringen bedöms ge ett dominerande intryck i landskapet, utifrån placering på en höjd i 
landskapet uppe på berget. Berget är ungefär två enplanshus högt vilket i sig inte är så högt för ett 
berg, dock för placering av ny bebyggelse får det stor påverka på landskapsbilden. Samt att en 
nybyggnation skulle innebära stora ingrepp i naturen på platsen. 

Intilliggande bebyggelse på södra sidan av berget ligger i en lägre terräng vid foten av berget. 
Enbostadshusen ligger i en bebyggelserad med bakomliggande berg/höjd som stöd. Detta bidrar till 
att befintlig bebyggelse upplevs som lågmäld 

På norrsidan av berget finns dock två hus uppe på bergsplatån. Det är olyckliga placeringar som ger 
en påtaglig ändrad landskapskaraktär som inte är önskvärd. Den bör inte förstärkas genom att 
släppa till fler hus på bergets norrsida. Bergets sydsida har fortfarande en bevarad landskapsbild och 
får inte förstöras på motsvarande sätt.  

Förvaltningen bedömer att den föreslagna lokaliseringen också bildar en andra rad ovan husen vid 
bergets fot. Vilket vi vill undvika utifrån landskapsbilden och prejudicerande effekter av det kan 
komma att efterfrågas på många fler platser.  

Förvaltningen bedömer att ansökan inte uppfyller kraven om ändamålsenlig struktur i 2 kap. 3 § 
PBL samt placeringskravet med hänsyn till stads- och landskapsbilden i 2 kap. 6 § PBL. Vidare 
bedöms den tomt som skapas på berget skapa kraftig påverkan på landskapsbilden, på ett sätt som 
inte bedöms lämpligt enligt 8 kap. 9 § PBL. 

Avstyckning beviljad sedan tidigare 
Det enskilda intresset har blivit tillgodosett flera gånger om med nybyggnation på Landa-Buerås 5:7 
och 5:8 (5:7 är kvarvarande del efter att fastigheten 5:8 bildades). Även 5:7 har avstyckats från 5:1 
som i sin tur även avstyckat 5:4 och 5:5.   

Aktuell placering hade innan dess redan ansökts om i BN 2015-000429 tillsammans med ytterligare 
tre placeringar för nya enbostadshus som sedan ändrades till två  ( söder om Landa-Buerås 5:4 och 
5:5) efter underrättelse, slutligen återtogs ansökan helt efter underrättelse av förvaltningens 
bedömning.  

Förhandsbesked för avstyckning från fastigheten – då 5:7 - uppe på berget (annan placering)  har 
även sökts 2019 men återtogs efter meddelande om förvaltningens bedömning.  

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-03-10 

Ansökan, 2021-10-12 
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Beslutsgång 
Ordförande Thure Sandén (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, förvaltningens förslag. 
Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Sökande (delges) 
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§ 192 

TORPA 2:10 - Förhandsbesked för nybyggnad av ett 
enbostadshus 
Dnr BN 2021-002202 

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

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

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

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 2 hektar som 
är belägen utanför detaljplanerat område. Fastigheten är i dagsläget bebyggd med ett en-bostadshus. 

Med beaktande av att föreslagen lokalisering är belägen utanför ett utvecklingsområde och att 
åtgärden inte bedöms utvidga befintlig bebyggelse inom området eller medför någon negativ 
prejudicerande verkan bedöms åtgärden vara lämplig med hänsyn till kravet på långsiktig god 
hushållning av mark och kommunens tätortsutveckling. Föreslagen åtgärd anses därmed vara i linje 
med kommunens strategiska planering. 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 
planläggning av aktuellt område och uppfyller samtliga krav i 2 och 8 kap. PBL. Därtill föreligger 
inga motstående intressen som talar emot ett bygglov. Detta med beaktande av att det inte föreligger 
några alternativa användningar av förevarande markområde. 
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Arbetsutskottet bedömer sammantaget att den föreslagna åtgärden passar in i landskapet och 
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. 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan som kom in 2021-07-15 innebär nylokalisering av ett enbostadshus inom fastigheten 
TORPA 2:10 (Fjärås Vildrosväg 19). Fastigheten har en areal av 2 ha och är idag bebyggd med ett 
enbostadshus. Fastigheten är belägen utanför detaljplanerat område. 

Fastigheten föreslås anslutas till kommunalt avlopp.  

2022-03-19 upphävde Länsstyrelsen strandskyddet inom Torpa 2:10.   

Den föreslagna lokaliseringen är belägen inom skyddsavstånd från gasledning. Sökande har 
presenterat ett godkännande för placering från ledningsinnehavaren.  

Enligt Statens geologiska institut finns förutsättningar för skred. Sökande har genomfört en 
markteknisk undersökning och påvisat att det är tillfredställande stabilitet.  

Berörda sakägare 
Berörda sakägare har hörts, inga synpunkter har inkommit.  

Ledningsinnehavaren av gasledning anses redan hörd utifrån det medgivande som sökande 
inkommit med.  

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-03-31 

Markteknisk undersökningsrapport 2022-03-14 

Yttrande från sökande 2021-11-28 

Nytt förslag 2021-11-17 

Ansökan, 2021-07-15 

mailto:info@kungsbacka.se
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Heinrich Kaufmann (C) yrkar på att lämna positivt förhandsbesked för nybyggnad av ett 
enbostadshus med följande motivering; föreslagen lokalisering bedöms inte utvidga befintlig 
bebyggelse eller medföra negativ prejudicerande verkan. Åtgärden bedöms vara lämplig med 
hänsyn till kravet på långsiktig god hushållning av mark och kommunens tätortsutveckling. 
Föreslagen åtgärd anses sålunda vara i linje med kommunens strategiska planering. Ansökan 
uppfyller sålunda lämplighets- och hushållningskraven i 2 kap. PBL. Föreslagen åtgärd utgör vidare 
en lämplig komplettering av befintlig bebyggelsegrupp och passar in i landskapsbilden. Åtgärden 
förutsätter inte planläggning av aktuellt område och det föreligger inga motstående intressen som 
talar emot ett positivt besked. Detta med beaktande av att det inte föreligger några alternativa 
användningar av förevarande markområde. Föreslagen åtgärd är 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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§ 193 

VARLA 10:26 - Bygglov för nybyggnad av 
flerbostadshus, komplementbyggnad samt murar 
Dnr BN 2021-002213 

Beslut 
Byggnadsnämndens arbetsutskott avslår ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, 
komplementbyggnad samt murar.  

Avgiften för beslutet är 28 800 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. 

Ansökan avser två flerbostadshus som benämns hus A och B. Enligt detaljplan TP76, som vann 
laga kraft 2021-06-22, ska huvudbyggnader placeras minst 4,0 meter från tomtgräns men liten del 
av hus A placeras 3,6 meter från tomtgräns. Föreslagen åtgärd avviker vidare från detaljplanens 
bestämmelser beträffande planbeskrivningens lägenhetsantal om 16 lägenheter då ansökan avser 22 
lägenheter.  

Den aktuella fastigheten har stora nivåskillnader vilket ställer krav på utformningen av byggnaden 
och dess anpassning till tomtens förutsättningar. Förvaltningen bedömer att föreslagen 
markanpassning innebär en omfattande utgrävning på fastigheten och utformningen saknar helt 
förankring med de naturförutsättningar som finns på tomten. Till följd av detta krävs omfattande 
stödmurar.  Sammantaget är detta en bristande anpassning till platsens förutsättningar och inte 
lämplig med hänsyn till stads- och landskapsbilden eller naturförutsättningarna på platsen.  

Murar skapar skuggverkan för lägenheter i bottenplan och uppfyller inte kraven enligt 8 kap. 4 
punkt 3 med hänvisning till BBR 6:3. 

Förslaget på anordnande av parkeringsplatser utgör stor yta och parkeringsytor har givits företräde 
före friytor på fastigheten. Förslaget bedöms inte uppfylla kraven som ställs i 2 kap. 6 § och 8 kap. 
9 § PBL. 

Förvaltningen bedömer sammantaget att ovannämnda avvikelserna tillsammans inte är små, eller 
inte heller kan godtas var för sig, eller är förenliga med detaljplanens syfte. Bygglov ska därför inte 
beviljas. 
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Lagstiftning 
Enligt 9 kap. 30 § PBL ska bygglov ges för en åtgärd inom detaljplan bl. a om åtgärden uppfyller 
kraven i 2 kap. 6 § och 8 kap. 9 §. 

Anpassningskravet framgår av 2 kap. 6 § PBL och innefattar bl.a. att ett byggnadsverk ska utformas 
och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- och 
landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen samt intresset av en god helhetsverkan. Av 
förarbetena till bestämmelsen framgår att nya byggnader ska prövas både utifrån sin anpassning till 
förhållanden på platsen och till sitt egenvärde (prop. 1995/86:1 s.479 ff.) Byggnader bör utformas 
så att de miljömässigt samverkar med omkringliggande anläggningar och naturomgivningar.  

Av 8 kap. 4 § punkt 3 i PBL framgår att ett byggnadsverk ska ha de tekniska egenskaper som är 
väsentliga i fråga om skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön. BBR 6:3 anger att rum eller 
avskiljbara delar av rum där människor vistas mer än tillfälligt ska utformas och orienteras så att 
god tillgång till direkt dagsljus är möjlig.  

Av 8 kap. 9 § första stycket i PBL framgår att en tomt ska bebyggas och ordnas på ett sätt som är 
lämpligt med hänsyn till stad- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen 
samt så att naturförutsättningarna så lång tom möjligt tas till vara. I detta ligger att bl.a. tomtens 
förutsättningar i fråga om topografi, växtlighet och markbeskaffenhet ska beaktas. Skador ska så 
långt som möjligt undvikas (prop. 1985/86;1 s 517 f.) 

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

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

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

Beskrivning av ärendet 
Ansökan registrerades 2021-07-16. 

Ansökan gäller nybyggnad av två flerbostadshus med en byggnadsarea om 328 m² per 
flerbostadshus vilket ger en total byggnadsarea om 656 m2. 

Vidare gäller ansökan en komplementbyggnad i form av miljöhus med en byggnadsarea om 21,4 
m2 varav 3,4 m² utgör yta för hiss.  

Fastigheten får en total byggnadsarea om 677,4 m². 

Byggnaderna föreslås få en fasad av stående och liggande träpanel i grön kulör NCS S 5020-G30Y, 
grunden får vitputsad betong i kulör NCS S 1000-N. Taket får mattsvarta betongpannor och papp. 
Fönster och glaspartier i svart RAL 9005.  

mailto:info@kungsbacka.se
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Vidare avser ansökan stödmurar A-G samt M1 med en total längd om 98,9 meter stödmur. Högsta 
höjd på murar mäter upp till 3,5 meter. Stödmur E om 33 meters längd är placerad i fastighetsgräns 
mot norr och har en höjd om 2,35 meter som högst. Stödmurar uppförs i betong och mur A-G samt 
F kläs med liggande tryckimpregnerat virke.  

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

Parkeringsplatser anläggs i den västra delen av fastigheten och uppgår till 32 parkeringsplatser 
varav 2 är handikapparkering. Cykelparkering anordnas vid entréer. 

Tjänstemän från Bygg- och miljöförvaltningen besiktigade platsen 2022-02-02. 

Denna bygglovsprövning har föregåtts av en ansökan från fastighetsägaren 2014-06-16 om 
planbesked med syfte att förändra byggrätten från friliggande bostäder till att kunna uppföra 
flerbostadshus. Byggnadsnämnden beslutade 2017-02-09 § 68 att uppdra åt 
samhällsbyggnadskontoret att upprätta förslag till detaljplan för Varla 10:26.  

Detaljplan TP76 vann laga kraft 2021-06-22. 

Ansökan var komplett 2021-11-08 för 32 lägenheter. Komplettering med nya ritningar har 
inkommit vid flera tillfällen, ett ändrat förslag på 25 lägenheter och senast 2022-03-24 ett nytt 
förslag på 22 lägenheter. Nytt komplettdatum 2022-03-29. 

Planförutsättningar 
Fastigheten som ska bebyggas ligger inom detaljplan TP76 vars syfte är att möjliggöra uppförande 
av två flerbostadshus inom fastigheten och därmed skapa möjlighet till förtätning i ett område 
främst bebyggt med villor.  

I detaljplanen regleras bland annat att största tillåtna byggnadsarea per flerbostadshus är 330 
kvadratmeter. Största tillåtna sammanlagda byggnadsarea är 660 kvadratmeter för huvudbyggnader.  

Lägsta tillåtna golvnivå är +17,5 meter över nollplan.  

Högsta nockhöjd över angivet nollplan för huvudbyggnader, exklusive tekniska anläggningar likt 
hisschakt och dylikt är +32.  

Högsta byggnadshöjd för komplementbyggnader är 3 meter. Största tillåtna byggnadsarea för 
komplementbyggnader är 35 kvadratmeter och den största tillåtna sammanlagda byggnadsarean är 
70 kvadratmeter.  

Huvudbyggnad ska placeras minst 4 meter från fastighetsgräns, komplementbyggnad ska placeras 
minst 1,5 meter från fastighetsgräns.  

Fasad ska i huvudsak uppföras i trä. Balkong och burspråk får maximalt kraga ut 1,5 meter från 
fasad. Takvinkel får vara mellan 30 - 34 grader. 

Detaljplanen innehåller prickmark som innebär att marken inte får förses med byggnad samt 
korsmark som innebär att marken endast får förses med komplementbyggnad, undantaget 
byggnader för bilparkeringsändamål.  
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Remisser 
Räddningstjänst 
Räddningstjänsten har fått möjligheter att lämna synpunkter gällande tillgängligheten för 
räddningsfordon på redovisad markplaneringsritning och situationsplan vad gäller vägbredd, 
väglutning, vändplats, parkeringsplats och angöringsplats. 

Av yttrande daterat 2021-12-14 framgår att tomten bedöms tillgänglig för räddningsinsats då 
byggnader kan nås via gatunätet. Lämplig uppställningsplats för räddningsfordon finns på gatan 
inom 50 meter från byggnaden. Byggnaden omges av höjdskillnader som kan ha påverkan på 
räddningstjänstens framkomlighet till uppställningsytor för bärbar stege. Uppställningsplats för 
stegutrustning samt väg till denna behöver redovisas i situationsplanen inför beslut om startbesked. 
Enligt brandskyddsbeskrivning ska uppställningsplats beaktas enligt räddningstjänstens Råd och 
anvisning nr 10.  

Räddningstjänsten Storgöteborg har inget att erinra inför beslut om bygglov.  
Samhällsbyggnadskontoret  

Samhällsbyggnadskontoret har fått möjligheter att lämna synpunkter gällande placering av in- och 
utfartsväg över mark som ägs av Kungsbacka kommun och enligt detaljplan har 
användningsområde park/ plantering samt gata avsedd för cykelbana. 

Av yttrandet daterat 2022-03-28 framgår att Samhällsbyggnadskontoret på Kungsbacka kommun, i 
egenskap av fastighetsägare till fastigheten Varla 2:198, har inga invändningar mot ansökan om 
bygglov inom Varla 10:26 förutsatt att inga murar eller annan anläggning än infart anläggs inom 
kommunens fastighet. Fastighetsägaren till Varla 10:26 måste ansöka om öppningstillstånd hos 
Kungsbacka kommun för att få göra åtgärder inom kommunens fastighet. Ansökan om 
öppningstillstånd får att göra via kommunens hemsida, där ytterligare information om processen 
också går att läsa om. 
Teknik 

Förvaltningen för Teknik har fått möjligheter att lämna synpunkter gällande väglutning och 
vägbredd till och vid parkering och miljöhus, vändplats för sopbil samt trafik- och 
omgivningspåverkan vid in- och utfarter.  

Av yttrande daterat 2022-04-01 framgår att Förvaltningen för Teknik har synpunkter enligt 
följande: 

Befintlig marknivå kommer att justeras avsevärt på stora delar, Teknik ställer sig frågande till om 
det finns geotekniska förutsättningar med avseende på tex stabilitet och skredrisk, i området, för 
redovisade lösningar. 

På flertalet platser resulterar redovisat förslag i slänter brantare än normal ras-/friktionsvinkel och 
dessa är ofta nära fasaderna, tex vid uteplats för hus B i nordväst, hus B i söder vid stödmur G, 
väster om hus A vid stödmur A.  
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Friytor för lek och utevistelse är väldigt begränsat, tillräckliga ytor ska tillgodoses inom 
planeradbebyggelse och dessa ska vara tillgängliga. Slänterna inom fastigheten är branta och alla är 
inte ytor tillgängliga som friytor. Hur de ytterst begränsade friytorna ska nås, framgår inte av 
bifogade handlingar. Gångvägar till friytorna ska vara tillgänglighetanpassade. 

Utformningen med höga murar och trånga vrår, riskerar att skapa otrygga platser inom 
kvartersmarken. Dessa behöver identifieras och tas om hand genom en omsorgsfull gestaltning och 
fysiska åtgärder. 

Planerad byggnad, stödmur och slänt i öster är väldigt nära på den del som ska skyddas enligt 
detaljplan och dess planbestämmelse n1 och n2, ingen schaktning eller tung belastning får ske kring 
rotsystem, då detta skadar trädet och dess rötter. Av sektion c-c framgår L-stödets utbredning inom 
skyddat område vilket inte är tillåtet. Då huskropp B är placerat i direkt anslutning till detta område, 
kommer schakt och belastning att inkräkta på området, i anläggningsskedet, vilket inte är tillåtet. 

Antalet cykelparkeringar ska uppfylla kommunens parkeringsstrategi, dvs en plats per boende i 
förråd, och en plats per lägenhet vid entré. Enligt mobilitetsutredningen ska det finnas 11 
cykelparkeringar nära entré, det framgår var de är placerade. För hus A finns två cykelställ 
placerade under trappan vid hus A. Ytterligare några cykelställ är placerade i anslutning till samma 
trappa. Platserna ska vara attraktiva och det är tveksamt om dessa placeringar uppfyller detta krav. 
Vid hus B är cykelparkeringarna placerade i två våningar i linje med stödmur E. Cykelstället i två 
våningar måste säkras så att cyklar eller delar inte kan falla över kanten ner till uteplats öster om 
stödmur, 4,5 meter nedanför den övre cykelparkeringen.  

Stödmur A kommer att behöva förlängas vid trappan och stödmuren ska förses med vägräcke. 
Stödmur F behöver förses med vägräcke. Uteplatsen i nordväst, hus A kräver sannolikt en mur för 
att klara höjdskillnaden norrut. Uteplatserna i norr hus A, hamnar flera meter under omgivande 
mark, inringade med murar. Då tomtytan är utnyttjad maximalt är stora delar av tomten försedd 
med höga murar, som behöver förses med räcke. Vid vertikala fall såsom vid stödmur E, krävs 
sannolikt ett förhöjt räcke.  

Parkeringstalet för området är 1.6. För lägenheter mindre än 30 m2 kan parkeringstalet minskas till 
1.0. Enligt mobilitetsutredningen kommer det att byggas 22 lägenheter, detta ger ett behov av 35 
platser enligt p-tal angivet i detaljplan. Med en bilpools-bil kan antalet platser anses som uppfyllt. I 
detaljplaneskedet var det begränsade utrymmet för p-platser en av anledningarna till att hålla nere 
exploateringsgraden. Antalet redovisade platser är tillräckligt men den parkeringsyta som är 
redovisad är trång och har många höga murar, skarpa hörn vilket skapar farliga trafiksituationer. 
Några parkeringsplatser skapar farliga och/eller långa backrörelser och är direkt olämpliga. 

Anslutningen mot Hjelmströmsgatan behöver göras smalare och med mindre anslutande radie, alt 
mer vinkelrät, det behöver tydligt framgå att det är en anslutning från parkeringen. Utfart från 
parkering har alltid väjningsplikt men det kan vara lämpligt att förse väganslutningen med 
väjningsplikt som ett förtydligande. 

Alla parkeringsplatser för bil ska förses med ledningsinfrastruktur (förberedelse med tomrör eller 
liknande enligt nya regler i PBL). 



Kungsbacka kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 76 (161) 
Byggnadsnämndens arbetsutskott Datum 
 2022-04-21 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

   

  

Teknik önskade i tidigare yttrande att tillräckliga utrymmen och svängradier för räddningsfordon 
behöver redovisas så att framkomligheten är säkerställd. Teknik finner inget redovisat i bilagda 
handlingar men yttrandet från Räddningstjänsten i tidigare remissomgång visar att de godtar 
förslaget. 

Teknik delar mobilitetsutredningen slutsats att befintligt vägnät är tillräckligt för den tillkommande 
trafiken och Hjelmströmsgatan behöver inte breddas.  

Teknik ser positivt på att komplettera området med bil-pool och lådcyklar. För att säkerställa att det 
kommer att finnas bil-poolsbil över en längre tid behöver avtal upprättas med Kungsbacka 
kommun.  

Insamlingsfordon för hushållsavfall kan angöra med backvändning. Avfallsutrymmet ska vara väl 
tilltaget för att säkerställa sortering av samtliga avfallsfraktioner. Om kärlen ska flyttas från nedre 
till övre plan krävs transporthiss. Hiss ska undvikas i största möjliga mån men om ingen lämpligare 
lösning finns får hiss användas vid avfallstransport om den är besiktigad och godkänd för transport 
av skrymmande gods och om den har korgdörr. Dragväg mellan avfallsutrymme och 
insamlingsfordon får ej ha en lutning som överstiger 1:12 samt bör ej överstiga 10 meter. 

Teknik har inget ytterligare att erinra.  

Kommunicering 
Yttrande på underrättelsen 2022-04-07 
Underrättelse skickad till sökande 2022-04-05 
E-post till sökande 2022-04-05 med underrättelse om avslag 
E-post till sökanden 2022-03-25 svar på frågorna i epost 2022-03-23 
E-post från sökanden 2022-03-23 frågor om kompletteringarna för murar 
E-post till sökanden 2022-03-22 info att allt inte är kompletterat för murarna 
E-post från sökanden 2022-03-17 info att allt ska nu vara kompletterat 
E-post från sökanden 2022-03-11 info när kompletteringar kommer 
E-post till sökanden 2022-03-11 sammanställning på frågor i e-post 2022-03-07 från sökande 
Samtal med sökande 2022-03-11 om kompletteringsbegäran 
E-post från sökanden 2022-03-07 med frågor om kompletteringsbegäran 
E-post från sökanden 2022-03-04 om ärendets gång  
E-post till sökanden 2022-03-04 info att ärendet inte är komplett ännu 
E-post från sökanden 2022-03-02 fråga om ärendet kommer med till nämnd i mars 
Samtal med sökande 2022-02-17 info om bygglovsprocess, handläggningstid och nämnd mm. 
E-post från sökanden 2022-02-11 när sista kompletteringarna kommer  
E-post till sökanden 2022-02-10 att vi måste granska nya handlingar innan nämnd 
E-post från sökanden 2022-02-10 att de kommer ändra till 22 lägenheter 
E-post till sökanden 2022-02-10 svar på sökandens frågor mm. 
E-post från sökanden 2022-02-08 med frågor om p-norm & bilpool 
E-post till sökanden 2022-02-08 att inkomma med nytt förslag 
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E-post från sökanden 2022-02-07 önskar prata om förbättringar på förslag 
E-post till sökanden 2022-02-02 med förklaring, nytt antal lgh innebär nya handlingar 
E-post från sökanden 2022-01-31 att de ändrar förslaget till 25 lägenheter 
E-post till sökanden 2022-01-27 sammanfattning efter samtal samma dag 
Samtal med sökanden 2022-01-27 att underrättelse kommer skickas om avslag  
E-post till sökanden 2022-01-19 att lyfta förslaget på samsynsmöte 
Samtal med sökanden 2022-01-18 om nytt förslag 
E-post från sökanden 2022-01-18 för att diskutera ärendet med ändringar 
Samtal med sökande 2022-01-14 svar efter avstämningen på BNAU 
E-post från sökanden 2022-01-13 om vi har fattat beslut i ärendet 
E-post till sökande 2022-01-11 att ärendet är med som avstämningspunkt på BNAU 2022-01-13 
Teamsmöte 2021-12-21 med sökanden och arkitekter om inskickat förslag 2021-11-03 
E-post från sökande 2021-12-16 som bemöter förvaltningens e-post 2021-12-10  
Samtal med sökanden & e-post 2021-12-10 med sammanfattning att förvaltningen är negativ  
E-post till sökande 2021-10-12 att ärendet ligger för att fördelas till handläggare 
E-post från sökande 2021-10-06 tackar för svar och fråga om status i ärendet 
E-post till sökande 2021-10-05 svar att marklov inte är lämpligt mm. 
E-post från sökande 2021-09-09 att de önskar separat marklov 
E-post till sökande 2021-08-24 med svar vad som gäller med parkering på u-område 
E-post från sökande 2021-08-24 med frågor om u-området på tomten 

Sökandens yttrande av underrättelse 

Sökande har fått möjligheter att lämna synpunkter på underrättelsen. 
Av yttrande daterat 2022-04-07 framgår att sökanden har anfört och har uppfattning om att ansökan 
om bygglov är väl avpassad till gällande detaljplan. 
Yttrandet i sin helhet läggs som bilaga till tjänsteskrivelsen. 

Bedömning 
Detaljplan TP76 vann laga kraft 2021-06-22 omfattar hela fastigheten med en yta på cirka 2 800 
kvadratmeter och togs fram i syfte att förändra byggrätten från friliggande bostäder till att kunna 
uppföra flerbostadshus.  

Ansökan avser två flerbostadshus som benämns hus A och hus B och enligt detaljplan ska 
huvudbyggnader placeras minst 4,0 meter från tomtgräns men liten del av hus A placeras 3,6 meter 
från tomtgräns och därmed strider mot 9 kap 30 §.  

Ansökan avser även komplementbyggnad i form av miljöhus som uppförs i två plan med hiss. 
Förvaltningen bedömer att miljöhuset har en olämplig utformning för att anpassas till nya 
marknivåerna. 

Fastigheten är av begränsad areal och planbestämmelsen syftar till att reglera exploateringen till den 
grad som bedöms vara lämplig på platsen. I planbeskrivningen har man bedömt att totala 
lägenhetsantalet beräknas till cirka 16 lägenheter. Planområdets yta är begränsad och antalet 
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lägenheter som är lämpligt inom området begränsas av antalet parkeringsplatser som är möjligt att 
anordna samt ytan som kan iordningsställas för utevistelse inom fastigheten. Inredning av 
ytterligare lägenheter i flerbostadshusen kan därför få negativa konsekvenser för området och för 
boenden i området, bland annat genom ökad trafik och felparkerade fordon. 

Förvaltningens bedömning är att 22 lägenheter får en större omgivningspåverkan och därmed inte 
uppfyller kraven enligt 2 kap. 6 § och 8 kap. 9 § PBL. 

Planbeskrivningen anger att all parkering för den nya bebyggelsens behov ska anordnas av 
exploatören inom kvartersmark. Parkeringsnormen för detaljplanen är ca 1,6 bilparkeringsplatser. 
Inom planområdets närområde finns det ingen allmän parkering och det råder parkeringsförbud 
inom bostadsområdet. Planområdet ligger relativt centralt i Kungsbacka stad och antalet 
parkeringsplatser ska baseras på kommunens parkeringspolicy, vilken tar hänsyn till bostadens yta 
och platsens tillgänglighet. 

Riktlinjer för mobilitet och parkering bygger på att boende i lägenhet som utgångspunkt i högre 
utsträckning cyklar, går, samåker eller nyttjar kollektivtrafik än boende i flerbostadshus.  

Vägen kommer att belastas med boende från 22 hushåll i stället för 16 som planbeskrivningen 
anger, sammantaget leder detta till en betydande omgivningspåverkan jämfört med om det varit 
fråga friliggande bostäder. 

Förvaltningen bedömer att antalet redovisade parkeringsplatser uppfylls med hjälp av bilpoolsbil. 
Förvaltningen gör även samma bedömning som i remissvar från förvaltningen för Teknik att den 
parkeringsyta som är redovisad är trång och har många höga murar, skarpa hörn vilket skapar 
farliga trafiksituationer. Några parkeringsplatser skapar farliga och/eller långa backrörelser och är 
olämpliga. 

Planbeskrivningen anger att det finns närhet till rekreation i form av strövområden, idrottshallar och 
idrottsplatser som är tillgängliga via gång- och cykelvägnätet. Men med hänsyn till att närmaste 
allmänna lekplats ligger cirka 300 meter bort bör det inom planområdet finnas plats för lek och 
rekreation för barn. 

Förvaltningen bedömer att tomten har mycket begränsade användbara friytor och att parkeringsytor 
har givits företräde före friytor. Åtgärden strider därmed mot 8 kap. 9 § PBL vad gäller hur tomten 
ska ordnas. 

En tomt ska ordnas så att det på tomten eller i närheten av den i skälig utsträckning finns lämpligt 
utrymme för parkering, lastning och lossning av fordon. För det fall tomten ska bebyggas med ett 
bostadshus ska det finnas tillräckligt stor friyta som är lämplig för lek och utevistelse. Om det inte 
finns tillräckliga utrymmen för att ordna både lek och parkering ska man i första hand ordna friyta. 
Enligt dom från MMD Vänersborgs TR 2021-06-02 P 3046-20 gällande bygglov för nybyggnad av 
flerbostadshus användes för stor yta för fordonsparkering jämfört med den så kallade friyta som 
planerades. 

Av fastighetens totala area om 2 800 kvm redovisas 1 060 kvm att användas till hårdgjord yta och 
endast 517 kvm för grönyta varav 40 kvm för lek, huvuddelen av resterande grönyta är på tomtens 
branta del och därmed inte lämplig som plats för lek och rekreation.  
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I detaljplanen regleras bland annat att största tillåtna byggnadsarea per flerbostadshus är 330 
kvadratmeter. Största tillåtna sammanlagda byggnadsarea är 660 kvadratmeter för huvudbyggnader. 

Förutsättningarna för att meddela bygglov inom ett område med detaljplan framgår av 9 kap. 30 § 
PBL. Enligt bestämmelsen ska ansökningar om bygglov bifallas bland annat om åtgärden uppfyller 
vissa av kraven i 2 kap och 8 kap. PBL, däribland 8 kap. 9 §. Av 8 kap. 9 första stycket 1 PBL 
framgår att en obebyggd tomt ska bebyggas och ordnas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till 
stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen samt att tomten ska ordnas 
så att naturförutsättningarna så långt möjligt tas till vara. I detta ligger att bland annat att tomtens 
förutsättningar i fråga om topografi, växtlighet och markbeskaffenhet ska beaktas. Detaljplanen 
anger lägsta tillåtna golvnivå är +17,5 meter över nollplan. Syftet med planbestämmelsen är att 
begränsa exploateringen nedåt och på så sätt garantera att fastigheten inte överexploateras. Skador 
på mark och vegetation ska så långt möjligt undviks (prop. 1985/86:1 s. 517). 

Den aktuella fastigheten har stora nivåskillnader vilket ställer krav på utformningen av byggnaden 
och dess anpassning till tomtens förutsättningar i enlighet med 2 kap. 6 § och 8 kap. 9 § PBL.  
Förslaget innebär en omfattande utgrävning på fastigheten och utformningen saknar helt förankring 
med de naturförutsättningar som finns på tomten. Markåtgärderna som prövas i samband med 
bygglovet innebär att naturförutsättningarna på tomten inte tas till vara på ett godtagbart sätt. I 
stället för att låta huset smälta in i omgivningen genom att låta tomtens naturliga slänt ansluta till 
byggnadens fasader gör man omfattande schaktningar på tomten. Sökt åtgärd redovisar ett påtagligt 
ingrepp i terrängförhållandena inom tomten. Det är inte nödvändigt att gräva ur marken på ett 
sådant sätt för att bygga ett suterränghus.  

Utgångspunkten i förslaget bedöms vara att anpassa tomten efter huset snarare än att tillvarata på 
tomtens naturliga förutsättningar. Mot bakgrund av detta bedöms förslaget inte uppfylla kraven som 
ställs i 2 kap. 6 § och 8 kap. 9 § PBL. 

Planförslaget innebär att hela skogspartiet med slyvegetation inom fastigheten tas i anspråk och 
planläggs för bostadsbebyggelse. Detta innebär att stora delar av ytan som i dag består av vegetation 
kommer att hårdgöras i form av byggnader och bostadskomplement så som parkering och förråd. 
Inom delar av fastigheten kommer gärdsgården tas bort för att ge plats åt bostadskomplement.  

För mjuka upp intrycket av parkeringsplatsen åt norr mot villabebyggelsen bör ytan mellan 
fastighetsgräns och parkering ges extra omsorg. Förslagsvis byggs befintlig gärdsgård upp på nytt 
och ytan förses med plantering och grönska och gärdsgården bör omgärda hela det nya kvarteret. 
Medelgrova träd bör i största möjligaste mån bevaras för att bevara en viss grönstruktur inom 
planområdet. Då ovanstående från planbeskrivningen inte har tagits i beaktning i inkommet förslag 
bedömer förvaltningen att ansökan inte uppfyller planens syfte.  

I stället för att ersätta befintliga gärdsgårdar så anger ansökan höga stödmurar åt norr i betong för 
att hålla uppe massor. Stödmur E om 33 meters längd är placerad i fastighetsgräns mot norr och har 
en höjd om 2,35 meter som högst. Total längd för stödmurar uppgår till 98,9 m. Högsta höjd på 
murar mäter upp till 3,5 meter. Förvaltningen bedömer att det är orimligt höga murar som skapar 
otrygg miljö och trafikfarliga situationer samt skuggverkan för lägenheter i bottenplan hus A och B. 
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Murar förhindrar också rörelsefriheten på tomten att ta sig runt hus B i norr och därmed 
avgränsande mot grönområdet.  

Flertalet av stödmurarna kommer att behöva förses med räcke och vägräcke. Uteplatserna i norr hus 
A och B, hamnar flera meter under omgivande mark, inringade med murar och påverkar även 
dagsljusinsläpp.  

Detaljplanen innehåller även ett u-område som innebär markreservat för allmännyttiga 
underjordiska ledningar. Vidare får schaktning och anläggning ej påverka träd på angränsande 
fastighet inklusive dess rotsystem. Syftet med bestämmelsen är att skydda askträdet på intilliggande 
fastighet. Enligt inlämnade ritningar kommer grundläggning att ske fram till kant på prickmark som 
skall skydda trädet.  

Förvaltningen delar uppfattningen enligt förvaltningen Tekniks bedömning: 

”Planerad byggnad, stödmur och slänt i öster är väldigt nära på den del som ska skyddas enligt 
detaljplan och dess planbestämmelse n1 och n2, ingen schaktning eller tung belastning får ske kring 
rotsystem, då detta skadar trädet och dess rötter. Av sektion c-c framgår L-stödets utbredning inom 
skyddat område vilket inte är tillåtet. Då huskropp B är placerat i direkt anslutning till detta område, 
kommer schakt och belastning att inkräkta på området, i anläggningsskedet, vilket inte är tillåtet”. 

Vidare så delar förvaltningen även förvaltningen Tekniks bedömning om cykelparkering.  

Planbeskrivningen att cykelparkeringsplatser ska finnas tillgängliga vid entréer samt kunna erbjudas 
stå väderskyddade. Förvaltningen bedömer att de inte har uppfyllt riktlinjerna för cykelparkeringar 
på fastigheten.  

Som riktlinje anges att det ska finnas minst två cykelplatser i cykelrum per lägenhet samt ytterligare 
minst 0,5 cykelplatser per lägenhet för besökare eller tillfällig användning av boende. Vidare ska 
det finnas plats för bland annat. lastcyklar och cykelkärror samt laddning av elcyklar. Det ska enligt 
riktlinjerna även finnas möjlighet att ladda elfordon när det gäller flerbostadshus. Cykelparkeringars 
kapacitet och kvalitet ska säkerställas i samband med bygglov. Det saknas tillräckligt utrymme för 
cykelparkeringar för att uppfylla riktlinjerna för fastighet Varla 10:26. 

Inkommit yttrandet på underrättelsen från sökande 2022-04-07 föranleder ingen annan bedömning 
från förvaltningen. 

Förutsättningar för att ge bygglov saknas därmed.  

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-04-07 

Yttrande på underrättelse 2022-04-07 

Markplaneringsritning, 2022-03-29 

Fasad och sektionsritningar för murar, 2022-03-29 

Fasad och sektionsritningar för murar, 2022-03-28 

Nybyggnadskarta, 2022-03-28 
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Situationsplan, 2022-03-17 

Fasad-, plan och sektionsritningar, 2022-03-17 

Intyg tillgänglighet, 2022-02-17 

Dagsljusutredning, 2022-02-17 

Presentation, 2022-02-11 

Ansökan, 2021-07-16 

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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§ 194 

NÖTEGÅNG 2:3 - Förlängning av tidsbegränsat 
bygglov – upplag 
Dnr BN 2016-001823 

Beslut 
Byggnadsnämndens arbetsutskott avslår ansökan om förlängning av tidsbegränsat bygglov – 
upplag.  

Avgiften för beslutet är 4800 kronor. Avgiften är timdebiterad.  

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

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

Ett tidsbegränsat bygglov får ges för högst tio år. Tiden kan på sökandens begäran förlängas med 
högst fem år i taget. Den sammanlagda tiden får överstiga femton år endast om lovet ska användas 
för ett ändamål som avses i 9 §. Lag (2014:900). 

Ett tidsbegränsat bygglov får ges om en åtgärd uppfyller följande kriterier: 

• åtgärden är avsedd att pågå under en begränsad tid, 

• sökanden har ansökt om ett tidsbegränsat bygglov, och 

• någon eller några, men inte alla, förutsättningar för bygglov är uppfyllda. 

Ett tidsbegränsat bygglov ska inte användas för att undvika en planändring när det handlar om 
åtgärder av permanent karaktär som strider mot detaljplanen. Tidsbegränsat bygglov ska inte heller 
ges om marken behöver tas i anspråk för det i detaljplanen avsedda ändamålet.  

Inte heller ska åtgärden medföra orimliga ekonomiska eller praktiska konsekvenser för att tas bort. 

Åtgärden ska vara av tillfällig karaktär och sökanden måste kunna visa ett tillfälligt behov som 
tillgodoses av åtgärden.  

Förvaltningen gör bedömningen att jordbruksutrustning är godtagbart att ställa upp invid 
ekonomibyggnaden som finns på platsen utan krav på bygglov, dock ej utrustning som hör till andra 
från jordbruket fristående verksamheter som sökande har; detta är då bygglovspliktigt som upplag.  

Syftet med det beviljade tidsbegränsade bygglovet 2017 var att avröja ett annat skifte av fastigheten 
och få till en temporär lösning tills en permanent lösning kunde finnas för utrustningen. 
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Förvaltningen gör bedömningen att de fem år som löpt har varit tillräckliga för sökande att finna en 
permanent lösning.  

Sökande har inte kunnat visa på att det tillfälliga behovet kvarstår.  Förvaltningen gör bedömningen 
att åtgärden inte fyller ett sådant tillfälligt behov som avses i paragrafen.  

Sökandes yttrande inkommet 2022-03-29 föranleder ingen annan bedömning från förvaltningens 
sida.  

Förlängt tidsbegränsat bygglov för upplagsplatsen ska därför inte beviljas.  

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

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

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

Sammanfattning av ärendet 
Ärendet gäller förlängning av tidsbegränsat bygglov för upplag på fastigheten Nötegång 2:3. 
Tidsbegränsat lov beviljades 2017-02-09 t.o.m 2022-01-31. Upplagsplatsen är en hårdgjord yta där 
arean uppgår till ca 1700 kvm. Ytan används som uppställningsyta bland annat för borrutrustning 
och containrar. Sökande bedriver jordbruk men även annan fristående verksamhet. Förvaltningen 
gör bedömningen att det inte finns något fortsatt tillfälligt behov och ansökan om förlängning ska 
därför avslås.  

Beskrivning av ärendet 
Ansökan om förlängning av det tidsbegränsade bygglovet registrerades 2022-01-26, ansökan var 
dock inte underskriven så komplettering med fullständig ansökningsblankett kom in 2022-02-21. 

Ansökan avser förlängning med fem år, fr.o.m. 2022-02-01 t.o.m. 2027-01-31.  

Tidsbegränsat bygglov för upplagsplats beviljades 2017-02-09 Tjm § 1129, t.o.m. 2022-01-31.  

Upplagsplatsen är en hårdgjord yta där arean uppgår till ca 1700 kvm. Ytan används som 
uppställningsyta bland annat för borrutrustning och containrar.  

Ärendet föregicks av ett tillsynsärende om ovårdad tomt på ett annat skifte av fastigheten, varpå en 
del av utrustningen flyttades till den aktuella platsen där då tidsbegränsat bygglov för upplag 
meddelades.   

En ekonomibyggnad för jordbruk har sedan det tidsbegränsade bygglovet beviljades byggts invid 
upplaget.  

mailto:info@kungsbacka.se
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Sökande har ombetts motivera det fortsatta tidsbegränsade behovet för upplaget. I skrivelse genom 
ombud motiveras ansökan att upplagsytan behövs fortsatt då sökande bedriver flera verksamheter, 
dels det aktiva jordbruket samt för energiborr- och entreprenadverksamhet. Uppställning för 
verksamheternas containrar (spannmål samt borrmaterial) krävs.  

Ansökan var komplett 2022-03-01. 

Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. 

Kommunicering 
Meddelande om underrättelse skickades till sökande den 2022-03-23.   

Sökande gavs möjlighet att yttra sig över underrättelsen, och har inkommit med skrivelse den 2022-
03-29 och skriver följande: ”Fastighetsägaren kommer inom kort att flytta de rörelsefrämmande 
maskinerna som avser borrutrustning. Beaktat att fastighetsägaren bedriver jordbruksverksamhet 
och är en av de större spannmålsproducenterna i Särö behövs det ett antal jordbruksmaskiner och 
dito uppställningsplatser för denna verksamhet. Upplysningsvis kan också nämnas att 
fastighetsägaren har utnyttjat dito borrutrustning för att ombesörja vattenförsörjningen inom Wea. 
Summering: sökande kommer flytta rörelsefrämmande borrutrustning och hemställer om ett 
förlängt tillfälligt lov enligt ansökan.” 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-04-07. 

Sökandes yttrande 2022-03-29. 

E-post med beskrivning av tidsbegränsat behov, 2022-03-01. 

Situationsplan till tidigare beviljat tidsbegränsat bygglov, 2016-12-06. 

Ansökan, 2022-02-21. 

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

Beslutet skickas till 
Sökande (delges) 
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§ 195 

KUNGSBACKA 6:26 - Bygglov för utvändig ändring av 
flerbostadshus (inglasning av balkonger) 
Dnr BN 2022-000556 

Beslut 
Byggnadsnämndens arbetsutskott beviljar bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus 
(inglasning av balkonger).  

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

Tekniskt samråd och en kontrollansvarig krävs inte i detta ärende. 

Avgiften för beslutet är 10 800 kronor. Av detta kostar bygglovet 7 200 kronor och byggskedet 
3 600 kronor. Avgiften för bygglovet är reducerad med 7 200 kronor på grund av att beslutet har 
tagit mer än 10 veckor. Kostnaden för bygglovet och byggskedet blir därför 3 600 kronor. 

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

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

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

Beslutet kommer även att skickas till berörda sakägare.  

Beslutsmotivering 
Av plan- och bygglagen 9 kap. 30 c § (PBL, SFS 2010:900) följer att efter det att 
genomförandetiden för en detaljplan har gått ut får bygglov utöver vad som följer av 31 b § ges för 
en åtgärd som avviker från detaljplanen, om åtgärden 
   1. är förenlig med detaljplanens syfte och tillgodoser ett angeläget gemensamt behov eller ett 
allmänt intresse, eller 
   2. innebär en sådan annan användning av mark eller vatten som utgör ett lämpligt komplement till 
den användning som har bestämts i detaljplanen. Lag (2014:900). 

Föreslagen åtgärd avviker från detaljplanens bestämmelser beträffande bruttoarean. Området får en 
bruttoarea som är 12 % större än vad detaljplanen medger. Förvaltningen bedömer att avvikelsen är 
liten och förenlig med detaljplanens syfte. Åtgärden resulterar inte i någon ytterligare bebyggelse av 
marken utan det är befintliga balkonger som förses med glasrutor. Vidare bedömer förvaltningen att 
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inglasning av balkongerna tillgodoser ett angeläget gemensamt behov. Inglasningen möjliggör för 
boende i flerbostadshusen att nyttja sina balkonger hela året om och för de boende får även 
inglasningen en bullerdämpande effekt från trafiken. 

Förvaltningen bedömer att ansökan uppfyller kraven enligt PBL 9 kap. 30 § punkt 4 då åtgärden är 
lämpligt utformad och placerad med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärden 
på platsen och intresset av en god helhetsverkan. Vidare bedömer förvaltningen att åtgärden inte 
innebär en sådan betydande olägenhet som avses i PBL 2 kap. 9 §. Bygglov ska därför beviljas. 

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 2020-12-18. 

Ansökan gäller utvändig ändring av flerbostadshus som innebär inglasning av 45 st balkonger. 
Inglasningen av balkonger resulterar i en tillkommande bruttoarea om 504 m2. Med inglasning av 
balkonger får området en tota bruttoarea om 6 728 m2.  

Åtgärden är redan påbörjad. 

Ansökan var komplett 2021-04-06. 

Planförutsättningar 
Fastigheten som ska bebyggas ligger inom detaljplan KP96bl1 vars syfte är att möjliggöra 
byggnader för bostäder. I detaljplanen regleras bland annat den sammanlagda bruttoarean för 
området inte får överstiga 6000 m2.  

Avvikelse från detaljplan  
Ansökan avviker från gällande detaljplan då  

- Åtgärden innebär att området får en total bruttoarea om 6 728 m2 vilket är 728 m2 mer än 
vad detaljplanen medger.  

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

mailto:info@kungsbacka.se
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Berörda sakägare har fått tillfälle att yttra sig. Inga invändningar har kommit in. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-04-08 

Utlåtande från berörd sakägare, 2022-03-10 

Uppgifter om färg och material, 2021-04-06 

Fasadritningar, 2021-03-01 

Planritningar, 2021-03-01 

Brandskyddsdokumentation, 2021-03-01 

Karta, 2021-03-01 

Ansökan, 2020-12-18 

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, Skatteverket (A-post) 
Post- och Inrikestidningar 
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§ 196 

VALLDA 55:1 - Bygglov för nybyggnad av 2 st 
padelbanor 
Dnr BN 2021-004480 

Beslut 
Byggnadsnämndens arbetsutskott avslår ansökan om bygglov för nybyggnad av två padelbanor.  

Avgiften för beslutet är 6 000 kronor. 

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

Beslutsmotivering 
Enligt plan- och bygglagen 9 kap. 31a § (PBL, SFS 2010:900) ska bygglov ges för en åtgärd utanför 
ett område med detaljplan, om åtgärden 
   1. innebär endast att en byggnad ändras på ett sådant sätt som avses i 2 § första stycket 3 c eller att 
ett en- eller tvåbostadshus kompletteras med en komplementbyggnad eller en liten tillbyggnad, 
   2. inte strider mot sådana områdesbestämmelser som avses i 4 kap. 42 § första stycket 3 eller 5 c, 
och 
   3. uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 § första stycket 1 och 5, 6 § tredje stycket, 8 och 9 §§ 
samt 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9-11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§ i de delar 
som inte har prövats i områdesbestämmelser. Lag (2014:900). 

Föreslagen åtgärd strider mot områdesbestämmelser med avseende att områdesbestämmelser anger 
att enbart golfbana och kompletterande anläggningar får uppföras på området. Padelbana bedöms 
inte vara ett sådant komplement till golfbana som bestämmelserna anger. Padelbana bedöms 
därmed inte vara förenligt med syftet med områdesbestämmelserna. Förvaltningen bedömer att 
avvikelsen inte är liten. Bygglov ska därför inte beviljas. 

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

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

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

Beskrivning av ärendet 
Ansökan registrerades 2021-12-01. 
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Ansökan gällande uppförande av två utomhus-padelbanor. Av ansökan framgår att padelbanorna 
inte kommer vara belysta. Varje padelbana har en storlek om 10,5 m x 20,5 m = 215,3 m2. Varje 
padelbana har en total höjd om 4,0 m. 

Padelbanorna har en föreslagen placering 4,5 m från den nordöstra fastighetsgränsen och 4,5 m från 
den södra fastighetsgränsen. 

Ansökan var komplett 2022-02-28. 

Avvikelse från områdesbestämmelser 
Fastigheten ligger inom områdesbestämmelser, KO1 vars syfte är att möjliggöra golfbana med 
kompletterande anläggningar. Ansökan avviker från gällande områdesbestämmelser då padelbana 
inte bedöms vara ett komplement till golfbana. 

Övriga förutsättningar 
Padelbanorna har en föreslagen placering inom område som omfattas av ”Skyddad landskapsbild”. 

Remisser 
Miljö och Hälsoskydd har fått möjlighet att lämna synpunkter gällande åtgärden. Av yttrande från 
Miljö och Hälsoskydd daterad 2022-03-18 framgår att padelbanorna inte bedöms orsaka 
olägenheter för närboende. Miljö & Hälsoskydd har inga invändningar mot att bygglov beviljas. 

Trafikverket har fått möjligheter att lämna synpunkter gällande åtgärden. Av yttrande daterat 2022-
03-16 framgår att Trafikverket inget har att invända mot att bygglov beviljas under förutsättning att 
följande synpunkter efterföljs: 

� Trafikverket förutsätter att padelbanorna utformas så att det inte föreligger någon risk för att 
bollar kommer ut på vägbanan och/eller påverkar vägtrafikanterna. Om det anses nödvändigt 
ska padelbanorna förses med skyddsnät eller motsvarande. 

� Säkerhetszonen längs väg 158 utmed aktuell fastighet är minst 8 meter från vägkant. 
Säkerhetszonen är det område utanför körbanan som av trafiksäkerhetsskäl ska vara fritt 
från fysiska hinder i form av fasta oeftergivliga föremål. Padelbanorna kommer enligt 
remitterade handlingar placeras utanför säkerhetszonen. Padelbanorna ska enligt 
handlingarna placeras ca 15‐20 meter från vägen.  

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.  
Summering av yttrande från sökande: 

Sökande inkom med ett yttrande till förvaltningen 2022-04-01. I sitt yttrande skriver sökande bland 
annat att det på Vallda Golf & Country Club finns anlagda padelbanor trots att den detaljplanen är 
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utformad på liknande sätt som planen för Kungsbacka Golfklubb. Det har även uppförts padelbanor 
på Forsgårdens Golfklubb våren 2021. Denna fastighet har samma områdesbestämmelser som 
Vallda 55:1. Sökande undrar därmed vad som gör att bedömningarna skiljer sig åt. 

Vidare skriver sökande att padelbanor syns på fler och fler golfanläggningar eftersom det är en stor 
efterfrågan från golfare att utöva padel. Svenska Golfförbundet har enligt sökande fastslagit att 
padel har en naturlig anknytning till golf. 

Sökande menar att två padelbanor är ett komplement till den användning som bestämts i planen 
eftersom padel numera har en naturlig anknytning till golfen, något som inte kunde förutsetts vid 
planens fastställande då denna utveckling inom golfen ännu inte hade skett. 
Förvaltningens bedömande på yttrandet 

I kommunens arkiv finns inget beviljat bygglov som medger uppförande av en padelbana på 
Forsgårdens Golfbana (Fors 1:3), eller Vallda Golf & Country Club (Bröndome 1:2 & 
Gustavsberg 1:1). 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-04-08 

Yttrande från sökande, 2022-04-01 

Yttrande, 2022-03-22 

Remissvar från Miljö & Hälsoskydd, 2022-03-18 

Remissvar från Trafikverket, 2022-03-16 

Situationsplan, 2022-02-28 

Information, 202-02-28 

Fasadritning, 2022-02-14 

Planritning, 2022-02-14 

Karta, 2022-02-14 

Ansökan, 2021-12-01 

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

Beslutet skickas till 
Sökande (delges) 
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§ 197 

VARLA 9:57 - Bygglov för tillbyggnad av 
enbostadshus 
Dnr BN 2022-000312 

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 att byggnadsarean för 
fastigheten blir med tillbyggnaden 36,7 m2 större än vad detaljplanen medger.  Förvaltningen 
bedömer att avvikelsen inte är liten eller förenlig med detaljplanens syfte. 

Bygglov ska därför inte beviljas. 

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

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

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

Beskrivning av ärendet 
Ansökan registrerades 2022-01-30. 

Ansökan gäller tillbyggnad av enbostadshus i form av uterum. Tillbyggnaden har en byggnadsarea 
om 24,6 m2. Tillbyggnaden kläs med vit stålstomme och glaspartier. Den vita stommen är i kulör 
S0502-Y. Taket på tillbyggnaden kläs med röd plåt, S0540-Y70R 

Fastigheten får en total byggnadsarea om 236,7 m² varav 48 m2 utgör öppenarea under tak. 
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Ansökan var komplett 2022-03-23. 

Planförutsättningar 
Fastigheten som ska bebyggas ligger inom detaljplan T34A vars syfte är att möjliggöra byggnader 
för bostäder. I detaljplanen regleras bland annat att den sammanlagda byggnadsarean inte får 
överstiga 200 m2, prickad mark får inte bebyggas, huvudbyggnad ska placeras minst 4,0 m från 
gräns och byggnadshöjden för huvudbyggnad får inte överstiga 5,5 m.  

Avvikelse från detaljplan  
Ansökan avviker från gällande detaljplan då  

- Fastigheten redan är bebyggd med mer byggnadsarea än vad detaljplanen medger. Med 
tillbyggnaden som har en byggnadsarea om 24,6 m2 får fastigheten en byggnadsarea om 
236,7 m2 vilket är 36,7 m2 mer än vad detaljplanen medger. 

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. Invändningar har kommit in från  
Yttrande från sökande 

Sökande har i ett bemötande av förvaltningens bedömning redovisat en egen beräkning av 
byggnadsarean. Enligt sökande blir fastighetens totala byggnadsarea 218 m2. 

Förvaltningen har bemött sökandes yttrande skriftligt och då förklarat att förvaltningens beräkning 
av den totala byggnadsarea är baserad på de ritningar som lämnats in till förvaltningen. 
Förvaltningen får att den totala byggnadsarean uppgår till 236,7 m2. Vidare informerar 
förvaltningen att även en avvikelse om 18 m2 skulle bedömas som en för stor avvikelse. 
Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-04-08 

Utlåtande från berörd sakägare, 2022-03-31 

Utlåtande från berörd sakägare, 2022-03-30 

Utlåtande från berörd sakägare, 2022-03-28 

Befintlig planritning, 2022-03-23 

Blivande planritning, 2022-03-23 

Situationsplan, 2022-01-30 

Blivande fasadritningar, 2022-01-30 

Befintliga fasadritningar, 2022-01-30 
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Ansökan, 2022-01-30 

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 
Sökande (delges) 
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§ 198 

ÅSA 5:14 - Bygglov för nybyggnad av 
komplementbyggnad i form av gäststuga 
Dnr BN 2022-000572 

Beslut 
Byggnadsnämndens arbetsutskott beviljar ansökan om bygglov för nybyggnad av en 
komplementbyggnad i form av gäststuga.  

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

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

Avgiften för beslutet är 14 400 kronor. Av detta kostar bygglovet 10 800 kronor och byggskedet 3 
600 kronor. 

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

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

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

Beslutsmotivering 
Ansökan avser lov i efterhand för en komplementbyggnad om 35 kvadratmeter. Byggnadens fasad 
har klätts med liggande träpanel i vit kulör och taket har klätts med svart plåt. På aktuell fastighet 
finns det förutom föreslagen byggnad, ett bostadshus och en komplementbyggnad i den nordöstra 
delen av fastigheten. Bostadshuset har enligt senast beviljat bygglov en area om ca 210 
kvadratmeter.  

Arbetsutskottet bedömer att föreslagen byggnationsåtgärd är tillräckligt anpassade till stads & 
landskapsbilden samt natur & kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan. Detta 
med beaktande av att den lovsökta byggnaden underordnar sig huvudbyggnaden såvitt avser 
byggnadshöjd och byggnadsarea, att den aktuella fastigheten är tillräckligt stor för att inrymma flera 
komplementbyggnader samt att föreslagen åtgärd är tillräckligt anpassad till övrig bebyggelse såvitt 
avser färg, form och storlek. Förevarande åtgärd bedöms sålunda inte störa natur- och kulturvärdena 
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i området. Med hänsyn härtill bedömer arbetsutskottet att föreslagen åtgärd uppfyller kraven i 9 
kap. 31 § plan- och bygglagen (PBL) samt 2 kap. 6 § första stycket PBL. 

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

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

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

Beskrivning av ärendet 
Ansökan registrerades 2022-02-25. 

Ansökan avser nybyggnad av komplementbyggnad i form av gäststuga. Byggnaden har en 
byggnadsarea om 35,3 m2. Byggnadens fasader kläs med liggande träpanel i vit kulör S0502-Y. 
Taket kläs med svart plåt. Byggnaden har en placering i 2,4 m från den nordvästra 
fastighetsgränsen.  

Byggnaden är redan uppförd.  

Ansökan var komplett 2022-03-29. 

På fastigheten finns det förutom föreslagen byggnad, ett bostadshus och en komplementbyggnad i 
nordöstra delen av fastigheten. Bostadshuset har enligt senast beviljat bygglov en byggnadsarea om 
210 m2. Komplementbyggnaden i nordöstra delen av fastigheten har en senast beviljat bygglov en 
byggnadsarea om 57 m2. 

Tjänstemän från Bygg- och miljöförvaltningen besiktigade platsen 2021-12-09.  

Planförutsättningar 
Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. 

Kommunicering 
Berörda sakägare har fått tillfälle att yttra sig.  

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-04-08 

Yttrande från sökande, 2022-04-19 

Yttrande från berörd sakägare, 2022-04-05 

Ansökningsblankett, 2022-03-29 
Situationsplan, 2022-03-39 
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Fasad- plan- & sektionsritning, 2022-03-29 

Ärendets behandling på sammanträdet 
Vid sammanträdet redovisas yttrande från sökande daterat 2022-04-19. 

Förslag till beslut på sammanträdet  
Lars Eriksson (S) yrkar bifall till ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad i 
form av gäststuga med följande motivering; den lovsökta åtgärden är tillräckligt anpassad till stads- 
och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan. 
Detta med beaktande av att den lovsökta komplementbyggnaden underordnar sig huvudbyggnaden 
såvitt avser byggnadshöjd och byggnadsarea, att den aktuella fastigheten är tillräckligt stor för att 
inrymma flera komplementbyggnader samt att föreslagen åtgärd är tillräckligt anpassad till övrig 
bebyggelse såvitt avser färg, form och storlek. Förevarande åtgärd bedöms sålunda inte störa natur- 
och kulturvärdena i området. Med hänsyn härtill bedöms föreslagen åtgärd uppfylla kraven i 9 kap. 
31 § plan- och bygglagen (PBL) samt 2 kap. 6 § första stycket PBL. 

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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§ 199 

ONSALA-HALLEN 2:35 - Bygglov för tillbyggnad av 
fritidshus 
Dnr BN 2021-004637 

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

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

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

Avgiften för beslutet är 14 400 kronor. Av detta kostar bygglovet 10 800 kronor och byggskedet 3 
600 kronor. 

Avgiften är uträknad efter Taxa för Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 
Kommunfullmäktige 2020-09-08 § 97. 
Upplysning 
Beslutet kommer att kungöras i Post- och Inrikes Tidningar. Dessutom kommer vi att informera 
berörda sakägare.  

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

Beslutsmotivering 
Ansökan avser bygglov för tillbyggnad av ett fritidshus. Den lovsökta åtgärden är dock redan 
vidtagen och fritidshuset har med tillbyggnaden erhållit en byggnadsarea om cirka 168 kvm. Den 
lovsökta åtgärden är vidare planenlig. Fritidshusets fasad har klätts med stående träpanel i blågrå 
kulör och byggnaden har en höjd om ca 4,4 meter.  

Enligt plan- och bygglagen 9 kap 30 § PBL ska bygglov ges för en åtgärd inom ett område med 
detaljplan, om den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser överensstämmer med 
detaljplanen, eller avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare 
bygglovsprövning enligt denna lag eller äldre bestämmelser eller vid en fastighetsbildning enligt 3 
kap. 2 § första stycket andra meningen fastighetsbildningslagen och uppfyller de krav som följer av 
2 kap. 6 § första stycket 1 och 5, 6 § tredje stycket, 8 och 9 §§ samt 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 
6, 7, 9-11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§. 
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Arbetsutskottet bedömer att föreslagen byggnationsåtgärd uppfyller de krav som ställs enligt 9 kap. 
30 § PBL, med hänvisning till 2 kap. 6 § PBL. Detta med beaktande av att åtgärden är att bedöma 
som planenlig samt tillräckligt anpassade till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena 
på platsen och intresset av en god helhetsverkan. Åtgärden är sålunda anpassad till övrig bebyggelse 
i förevarande område och bedöms inte störa natur- och kulturvärdena i området.  

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

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

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

Beskrivning av ärendet 
Ansökan registrerades 2021-12-16. 

Ansökan gäller tillbyggnad av ett fritidshus. Tillbyggnaderna har en sammanlagd byggnadsarea om 
68 m2. Fritidshuset får med tillbyggnaderna en total byggnadsarea om 168 m2. Fasaderna kläs med 
stående träpanel i blågrå kulör, S4005-R80B.  

Byggnadshöjden beräknas till 4,4 m. 

Ansökan var komplett 2022-02-10. 
Åtgärden är redan utförd. 

Planförutsättningar 
Fastigheten som ska bebyggas ligger inom detaljplan O26A vars syfte är att möjliggöra byggnader 
för bostäder. I detaljplanen regleras bland annat att byggnadshöjden inte får överstiga 4,5 m, den 
sammanlagda byggnadsarean får inte överstiga 250 m2 och huvudbyggnad måste placeras minst 4,0 
m från fastighetsgräns. 

Remisser 
Försvarsmakten har fått möjlighet att lämna synpunkter gällande föreslagen åtgärd. Av yttrandet 
från Försvarsmakten daterat 2022-03-28 framgår att Försvarsmakten inte har några invändningar 
mot åtgärden. 

Kommunicering 
Berörda sakägare har fått tillfälle att yttra sig.  

Sökande inkom med ett yttrande till förvaltningen 2022-04-08. I yttrandet skriver sökande bland 
annat att de placerat utbyggnaden så att havsutsikten för grannarna inte skulle försämras. Vidare 
informerar sökande att ett grannmedgivande finns från grannarna som tagit del av ritningarna.  
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Sökande skriver att huruvida tillbyggnaden från 70-talet harmoniserar med originalhuset kan 
diskuteras, men med den nya tillbyggnaden, som har utformats som en mindre motsvarighet till 
originalet i form, materialval, färg och proportion fungerar denna som en sammanbindande enhet. 
Stugan användas enbart på sommaren och man behöver därför inte kunna gå från rum till rum under 
tak. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-04-08 

Yttrande från sökande, 2022-04-08 

Förlängd handläggningstid, 2022-04-06 

Remissvar från Försvarsmakten, 2022-03-28 

Yttrande från berörd sakägare, 2022-03-15 

Yttrande från berörd sakägare, 2022-03-14 

Blivande planritningar, 2022-02-10 

Befintliga fasadritningar, 2022-02-10 

Befintliga planritningar, 2022-02-10 

Situationsplan, 2022-02-10 

Blivande fasadritningar, 2022-02-10 

Sektionsritning, 2022-02-10 

Ansökan, 2021-12-16 

Förslag till beslut på sammanträdet  
Thure Sandén (M) yrkar bifall till ansökan om bygglov för tillbyggnad av fritidshus med följande 
motivering; föreslagen byggnationsåtgärd uppfyller de krav som ställs enligt 9 kap. 30 § PBL, med 
hänvisning till 2 kap. 6 § PBL. Detta med beaktande av att åtgärden är att bedöma som planenlig 
samt tillräckligt anpassade till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och 
intresset av en god helhetsverkan. Åtgärden är sålunda anpassad till övrig bebyggelse i förevarande 
område och bedöms inte störa natur- och kulturvärdena i området.  

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

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

Beslutet skickas till 
Sökande (A-post)  

Skatteverket (A-post)  

Post- och Inrikes Tidningar  
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§ 200 

KUNGSBACKA 3:1 - Bygglov för tidsbegränsat bygglov 
för verksamhet, inglasad uteservering 
Dnr BN 2021-004594 

Beslut 
Byggnadsnämndens arbetsutskott avslår ansökan om tidsbegränsat bygglov för verksamhet, 
inglasad uteservering.  

Avgiften för beslutet är 8 400 kronor.    

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

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

Ett tidsbegränsat bygglov får ges för högst tio år. Tiden kan på sökandens begäran förlängas med 
högst fem år i taget. Den sammanlagda tiden får överstiga femton år endast om lovet ska användas 
för ett ändamål som avses i 9 §. Lag (2014:900).  

Ett tidsbegränsat bygglov får ges om en åtgärd uppfyller följande kriterier: 

• åtgärden är avsedd att pågå under en begränsad tid,  
• sökanden har ansökt om ett tidsbegränsat bygglov, och  
• någon eller några, men inte alla, förutsättningar för bygglov är uppfyllda.  

 
Ett tidsbegränsat bygglov ska inte användas för att undvika en planändring när det handlar om 
åtgärder av permanent karaktär som strider mot detaljplanen. Tidsbegränsat bygglov ska inte heller 
ges om marken behöver tas i anspråk för det i detaljplanen avsedda ändamålet.  

Inte heller ska åtgärden medföra orimliga ekonomiska eller praktiska konsekvenser för att tas bort. 
Åtgärden ska vara av tillfällig karaktär och sökanden måste kunna visa ett tillfälligt behov som 
tillgodoses av åtgärden.  

Förvaltningen gör bedömningen att åtgärden inte fyller ett sådant tillfälligt behov som avses i 
paragrafen. Tidsbegränsat bygglov ska därför inte beviljas.  

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.  
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Förvaltningens bedömning är föreslagen åtgärd inte ha tagit tillräcklig hänsyn till stads- och 
landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan enligt 9 
kap. 30 § PBL och att byggnaden i sin utformning inte är uppfyller anpassningskraven som ställs 
enligt 2 kap. 6 § PBL. Bygglov ska därför inte beviljas. 

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

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

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

Beskrivning av ärendet 
Ansökan registrerades 2021-12-14. 

Ansökan gäller tidsbegränsat bygglov för verksamhet, inglasad uteservering på torget i 
Kungsbacka. 

Uteserveringen ska enligt ansökan uppföras fristående i glas med aluminiumprofiler i svart kulör 
NCS S 9000-N. Avstånd till fastighetsgräns blir 14,4 meter och avstånd till befintligt gatukök/kiosk 
blir 2,5 meter. Uteserveringen får en byggnadsarea om 56 m2.  

Ingen förändring av marken sker runt byggnaden.  

Ansökan var komplett 2022-02-16. 

Fastigheten som ska bebyggas ligger inom stadsplan K23 som anger allmän plats på aktuell 
placering. 

Planförutsättningar 

Fastigheten som ska bebyggas ligger inom stadsplan K23 som anger allmän plats på aktuell 
placering. 

Övriga förutsättningar 

Fastigheten omfattas av Riksintresse kulturmiljövård samt Kulturmiljöprogram för Kungsbacka 
innerstad. Platsen är även utmärkt som ett område med fornminnen. 

FÖP för Kungsbacka innerstad anger: Kulturmiljövårdsprogrammet och inventering av 
kulturhistoriskt intressant bebyggelse fungerar som kunskapsunderlag vid utformning av ny-, om- 
och tillbyggnad. Samråd med antikvarisk expertis ska ske och extra stor hänsyn ska tas när 
bebyggelse ligger i Innerstaden.  
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Bygglov för kiosk beviljades 2011-11-03 BN § 277 och reviderades 2012-05-03 BN § 162. Stor 
vikt lades vid arkitektonisk utformning av byggnaden för att anpassas till platsen och dess 
bebyggelse samt kulturhistoriska värde. 

Remisser 
Förvaltningen för Teknik som förvaltar fastigheten Kungsbacka 3:1 har fått möjligheter att lämna 
synpunkter. Av yttrande daterat 2022-02-25 framgår att Förvaltningen för Teknik har inkommit 
med följande synpunkter:  

”Kungsbacka torg är stadens finrum och hjärta. Det är en historisk plats och torget och delar av dess 
omgivande bebyggelse är klassat som riksintresse för kulturmiljövård. Att tillföra objekt till en 
öppen yta, som torgyta, är alltid känsligt och att placera ut byggnadsvolymer kräver särskild 
gestaltning och övervägande av lämplighet. Kungsbacka torg ska också vara flexibelt så att det kan 
anpassas efter olika aktiviteter och händelser såsom marknader, konserter, utställningar och andra 
publika evenemang. En möblering med permanent byggnadskropp bedöms inte som lämplig.  

Teknik är negativa till förslaget angående inglasad uteservering på Kungsbacka torg.” 

Kommunantikvarie har fått möjligheter att lämna synpunkter. Av yttrande daterat 2022-02-28 
framgår att Kommunantikvarie har synpunkter gällande placering och utformning 

”Torget ingår i ett riksintresse för kulturmiljövården och i kommunens kulturmiljövårdsprogram. 
Det är också en plats som ska vara flexibel och funktionell för att kunna utnyttjas av invånarna på 
olika sätt, t ex torghandel och olika typer av event. Förslaget att bygga en permanent uteservering 
skulle dominera torget visuellt på ett sätt som inte tar hänsyn till de arkitektoniska och 
kulturhistoriska värdena på och kring platsen. Det skulle också ta en stor yta i anspråk som inte 
funktionellt vore bra för torgytan som behöver vara flexibel.” 

Kommunicering 
2022-02-10 Telefonkontakt med sökande angående att vi kommer att vara negativa till inglasad 
fristående servering. Riktlinjer för uteserveringar finns för Kungsbacka innerstad, men avser ej 
inglasningar och serveringar skall då vara i anslutning till befintlig servering. Sökande vill dock gå 
vidare med befintligt förslag.  

2022-03-10 Underrättelse sänd med förvaltningens bedömning om avslag.  

Bedömning 
Förvaltningens bedömning är att byggnadens utformning och placering inte är förenlig med 
anpassningskravet i 2 kap. 6 § PBL. Anpassningskravet innebär att byggnader ska utformas och 
placeras på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, platsens 
kulturvärden och intresset av en god helhetsverkan. Vidare ska ett bebyggelseområdes särskilda 
historiska och kulturhistoriska värden skyddas och dess karaktärsdrag respekteras och tillvaratas. 
Kungsbacka kommun har riktlinjer för uteserveringar i Kungsbacka innerstad. Riktlinjerna är 
antagna av byggnadsnämnden 2013-03-07 BN §55. 

Riktlinjerna anger bland annat att uteserveringen ska placeras i direkt anslutning till restaurangens 
eller kaféets fasad mot gatan och får endast sträcka sig så långt som lokalen är bred. Uteserveringen 
ska vara inhägnad med staket på alla sidor och ha en ingång som är minst 110 cm bred. Staketet hyr 
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du av Teknik, som även sätter upp och tar ner det. Det är inte tillåtet med fasta tak, väggar eller 
plank vid uteserveringen, även om den är öppen vintertid. Som tak kan uteserveringen ha fristående 
parasoller eller markis. Den beviljade byggnationen avviker i hög utsträckning från dessa riktlinjer.  

Med stöd av kommunantikvariens yttrande, finner förvaltningen förslaget inte lämpligt ur 
kulturmiljöhänseende. Det allmänna intresset som kulturmiljöaspekterna utgör väger tyngre än det 
enskilda intresset att etablera föreslagen byggnad på torget. Det saknas vidare anledning att i ett 
område som med höga kulturhistoriska värden medge bygglov.  

Vidare anger detaljplanen allmän plats på torget. Föreslagen åtgärd avviker från detaljplanens 
bestämmelser beträffande tillåten användning. En privatisering av allmän plats skulle därmed strida 
mot Plan- och bygglagen 9 kap. 30 § (PBL, SFS 2010:900). Förvaltningen bedömer att avvikelsen 
inte är liten eller förenlig med detaljplanens syfte.  

Ett tidsbegränsat bygglov enligt plan- och bygglagen 9 kap. 33 § (PBL, SFS 2010:900) ska inte ges 
om marken behöver tas i anspråk för det i detaljplanen avsedda ändamålet. Åtgärden ska vara av 
tillfällig karaktär och sökanden måste kunna visa ett tillfälligt behov som tillgodoses av åtgärden. 
Förvaltningen gör bedömningen att åtgärden inte fyller ett sådant tillfälligt behov som avses i 
paragrafen. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-04-05 

E-post, 2022-02-16 

Avvecklingsplan, 2022-01-12 

Fotografier, 2022-01-12 

Verksamhetsbeskrivning, 2022-01-12 

Situationsplan, 2022-01-12 

Fasad-, plan-, sektionsritning, 2022-01-12 

Ansökan, 2021-12-14 

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

Beslutet skickas till 
Sökande, Fastighetsägare (delges) 
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§ 201 

RÅGELUND 1:45 - Bygglov för nybyggnad av 
enbostadshus 
Dnr BN 2021-002390 

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

Avgiften för beslutet är 7 200 kronor. Avgiften för beslutet är reducerad med 7 200 kronor på grund 
av att beslutet har tagit mer än 10 veckor. Kostnaden för beslutet blir därför 0 kronor.  

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

Beslutsmotivering 

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

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

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

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

Sammanfattning av ärendet 
Sammanfattningsvis anser förvaltningen att det finns skäl att avslå ansökan om bygglov med stöd 
av detaljplanekravet. Aktuellt markområde utgör inte någon lucktomt.  

Beskrivning av ärendet 
Ansökan som kom in 2021-08-17 och bedömdes komplett 2021-09-06 och innebär nylokalisering 
av ett enbostadshus inom fastigheten RÅGELUND 1:45. Fastigheten har en areal av 2577 kvm i ett 
delområde och är idag bebyggd med enbostadshus och komplementbyggnader. Tilltänkta 
byggnadsarea blir 250 kvm med en byggnadshöjd på 3,5 meter. Fasad utförs i trä, kulör NCS 
S9000-N. Taket utförs med papp, kulör NCS S8000-N.  

Fastigheten är belägen utanför detaljplanerat område.  
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En ansökan om förhandsbesked med samma lokalisering som denna ansökan om bygglov avslogs 
av Byggnadsnämnden 2020-10-15 AU § 349 ärende BN 2020-625. Där förvaltningen gjorde samma 
bedömning som i det aktuella ärendet.  

I och med att det inte finns ett aktuellt förhandsbesked för åtgärden görs en lokaliseringsprövning i 
bygglovsprövningen.  

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. 

Remisser 
Räddningstjänsten har inget att erinra för sökt åtgärd men lämnar följande information; 

- Riskhänsyn 
Planerad bebyggelse ligger inom 150 meter från Västkustbanan där farligt gods 
transporteras. Enligt Länsstyrelsens Riskanalys av farligt gods i Hallands län kan bostäder 
placeras på ett avstånd om 80 meter under förutsättning att baskrav uppfylls enligt Tabell 
A.3. 

- Framkomlighet till tomt 
Tomten nås via Liljas väg. Vägens bredd och lutning bedöms medge framkomlighet för 
tunga räddningsfordon. Tomten bedöms tillgänglig för räddningsinsats då byggnaden kan 
nås via uppfarten. Lämplig uppställningsplats för räddningsfordon finns på gatan inom 50 
meter från byggnaden. 

- Brandvattenförsörjning 
Medlemskommunerna ansvarar för att Räddningstjänsten Storgöteborg har tillgång till 
brandvatten. I detta ärende har frågan om brandvattenförsörjning inte beaktats. Frågan har 
tidigare granskats baserat på en strategi i RSG:s handlingsprogram som nu ska ersättas 
med brand- och släckvattenplaner för respektive medlemskommun. Eftersom dessa planer är 
under framtagande har RSG beslutat att tillfälligt inte driva frågan om brandvatten i 
enskilda ärenden om bygglov och förhandsbesked utanför detaljplan. 

Sökandes svar 

- Väg in till den nybildade fastigheten kommer utföras 3m bred. 
Förvaltningen för Teknik informerar; 

- Vägen upp till bostad har ett avstånd som överstiger 50 meter och behöver 
därför uppnå en minsta bredd om 3 meter för att följa räddningstjänsten krav. 
Det skall vara en fri höjd om 4 meter. Teknik har inga synpunkter på väglutning 
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då den uppfyller kraven från räddningstjänsten. Se krav för insamlingsfordon 
nedan. 
Kärl för avfall töms vid fastighetens anslutning till Liljas väg. Väg som nyttjas av 
insamlingsfordon skall vara hårdgjord, ha en minsta bredd om 3,5 meter samt en 
fri höjd om minst 4,7 meter. En vändplan bör utformas enligt bifogad mall. Dessa 
krav gäller om hämtplats för avfallskärl ej skall vara i direkt anslutning till Liljas 
väg. 

Sökande svar 

- Sophämtning för fastigheten sker idag vid Liljas väg. Även efter en avstyckning så kommer 
sophämtning ske vid Liljas väg. Det finns längre dragvägar för sopkärl i samband med 
andra fastigheter vilka hanteras på samma sätt. 

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

Fastigheten Rågelund ligger utanför detaljplanerat område. Fastigheten omfattas av översiktsplanen 
för Kungsbacka kommun, ÖP06, antagen av kommunfullmäktige 2006-04-27 och 
aktualitetsförklarad 2018-10-23 (som gällde när aktuell ansökan inkom till förvaltningen), samt 
ÖP2022, antagen 2022-01-26, och är belägen i Frillesås utvecklingsområde.  

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

Av kommunens översiktsplan, ÖP06, framgår att det generellt råder ett hårt bebyggelsetryck i 
området, både då området är inom tätort, kustnära samt inom pendlingsavstånd till Göteborg, vilket 
ställer mycket höga krav på kommunen att hantera transportfrågor med miljöhänsyn och att skapa 
en tillfredsställande samhällsservice. Detta styrks även av det höga antalet förhandsbesked som 
sökts i närområdet.  

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

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 bygglov eller förhandsbesked. En lucktomt definieras som en mindre fastighet eller ett 
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mindre markområde som saknar huvudbyggnad, och som ligger mellan andra bebyggda mindre 
fastigheter eller markområden. 

Det aktuella markområdet framgår av bilden nedan. 

 
Som konstaterats ovan är det område inom vilket fastigheten Rågelund 1:45 är lokaliserad, beläget 
inom ett utvecklingsområde med högt bebyggelsetryck. Om undantag skulle medges för prövning 
av den sökta åtgärden i samband med ansökan om bygglov finns ett flertal närliggande fastigheter 
som har liknande markområden där motsvarande anspråk på bebyggelse skulle kunna resas 
(Sandåsvägen, Liljas väg, Frillesås Björkväg, med flera). I en situation då därmed fler 
fastighetsägare kan komma att resa krav på positivt förhandsbesked eller beviljande av bygglov 
under motsvarande förutsättningar som i det aktuella fallet, kan ett beviljande av ansökan komma 
att skapa en prejudicerande verkan inte bara i fråga om fastigheter inom det aktuella 
utvecklingsområdet utan även inom andra utvecklingsområden i kommunen (Mark- och 
miljödomstolen 10 januari 2020, Mål nr P 1537-19).  
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Vidare bedömer förvaltningen att en byggnation på aktuell plats får anses innebära en förtätning av 
området. Då föreslagen lokalisering ingår i en grupp bebyggelse som vuxit fram utan 
detaljplaneläggning, som i sin tur ligger i anslutning till detaljplanelagt område, vilket också talar 
för att markanvändningen behöver utredas i en detaljplaneprocess (jfr prop. 1985/86:1 s. 555 f).  

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

Kommunicering  
Förvaltningen har den 2022-02-24 sänt ut en bedömning om avstyrkan till sökande.  

Sökande har bemöt förvaltningens avstyrkan i en skrivelse som inkom 2022-04-07, inkommen 
skrivelse föranleder ingen annan bedömning i ärendet och förvaltningen vidhåller att ansökan om 
byggnation på platsen är olämplig. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-04-08 
Svarsyttrande från sökande, 2022-04-07 
Yttrande från räddningstjänsten, 2022-03-16 
Yttrande från förvaltningen Teknik, 2022-03-11 samt bilaga 
Intyg bilaga till KA, 2021-09-06  
Intyg KA, 2021-09-06  
Markplaneringsritning, 2021-09-06  
Planritning, 2021-09-06  
Planritning, 2021-09-06  
Fasadritning, 2021-09-06  
Nybyggnadkarta, 2021-08-17  
Sektionsritning, 2021-08-17  
Ansökan, 2021-08-17 

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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§ 202 

LAGERBÄRET 14 - Bygglov för nybyggnad av 
enbostadshus 
Dnr BN 2021-001765 

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

Avgiften för beslutet är 9 600 kronor.  

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

Beslutsmotivering 

Inom detaljplan 

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

Föreslagen åtgärd avviker från detaljplanens bestämmelser beträffande avstånd till tomtgräns. 
Förvaltningen bedömer att avvikelsen är liten och förenlig med detaljplanens syfte. Detta beror på 
att fastigheten är mycket svårbebyggd, dels för att den geometriska utformningen av avstyckning 
tillsammans med prickmarken begränsar den byggbara ytan men även då tomten är mycket kuperad. 
För att kunna erhålla en lämplig planlösning för byggnadens ändamål bedöms avvikelsen som liten 
och förenlig med detaljplanens syfte. 

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

   1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser 

      a) överensstämmer med detaljplanen, eller 

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

   2. åtgärden inte strider mot detaljplanen, 

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

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



Kungsbacka kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 110 (161) 
Byggnadsnämndens arbetsutskott Datum 
 2022-04-21 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

   

  

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

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

Ansökt åtgärd bedöms inte uppfylla de krav som ställs enligt 9 kap 30 § plan- och bygglagen punkt 
4, med hänvisning till 8 kap. 9 § punkt 3-4. Enligt nyss nämnda lagtext ska en tomt anordnas så att 
det finns en lämpligt belägen utfart eller annan utgång från tomten samt anordningar som medger 
nödvändiga transporter och tillgodoser kravet på framkomlighet för utryckningsfordon. Vidare ska 
det på tomten eller i närheten av den i skälig utsträckning finns lämpligt utrymme för parkering, 
lastning och lossning av fordon. 

Den aktuella fastigheten saknar en utfart eller annan utgång från tomten, vidare saknar den 
anordningar som medger nödvändiga transporter och tillgodoser kravet på framkomlighet för 
utryckningsfordon. Fastigheten saknar både infart och utfart och det är således inte möjligt att med 
bil nå fastigheten. 

Vidare saknas det både på tomten och i närheten av tomten lämpligt utrymme för parkering samt 
lastning och lossning av fordon. 

Mot bakgrund av det ovan anförda kan ansökan inte beviljas. 

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

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

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

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan registrerades 2021-05-26. 

Ansökan gäller tillbyggnad av ett enbostadshus med en byggnadsarea om 109,4 m2.  

Fastigheten får en total byggnadsarea om 109,4 m². 

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

Ansökan var komplett 2022-02-24. 

mailto:info@kungsbacka.se
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Ansökan avviker från gällande detaljplan då huvudbyggnaden har föreslagits placerad 4,0 meter 
från fastighetsgräns, vilket är 0,5 meter närmare än vad detaljplanen medger. Avvikelsen bedöms 
dock som liten och förenlig med detaljplanens syfte. 

Ansökt åtgärd bedöms inte uppfylla de krav som ställs enligt 9 kap 30 § plan- och bygglagen punkt 
4, med hänvisning till 8 kap. 9 § punkt 3-4. Enligt nyss nämnda lagtext ska en tomt anordnas så att 
det finns en lämpligt belägen utfart eller annan utgång från tomten samt anordningar som medger 
nödvändiga transporter och tillgodoser kravet på framkomlighet för utryckningsfordon. Vidare ska 
det på tomten eller i närheten av den i skälig utsträckning finns lämpligt utrymme för parkering, 
lastning och lossning av fordon. 

Den aktuella fastigheten saknar en utfart eller annan utgång från tomten, vidare saknar den 
anordningar som medger nödvändiga transporter och tillgodoser kravet på framkomlighet för 
utryckningsfordon. Fastigheten saknar både infart och utfart och det är således inte möjligt att med 
bil nå fastigheten. 

Vidare saknas det både på tomten och i närheten av tomten lämpligt utrymme för parkering samt 
lastning och lossning av fordon. 

Mot bakgrund av det ovan anförda kan ansökan inte beviljas. 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan registrerades 2021-05-26. 

Ansökan gäller tillbyggnad av ett enbostadshus med en byggnadsarea om 109,4 m2.  

Fastigheten får en total byggnadsarea om 109,4 m². 

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

Ansökan var komplett 2022-02-24. 

Planförutsättningar 
Fastigheten som ska bebyggas ligger inom detaljplan K46 vars syfte är att möjliggöra byggnader för 
bostäder. I detaljplanen regleras bland annat minsta avstånd till tomtgräns om 4,5 meter, minsta 
tomtstorlek till 500 m2 samt maximalt antal våningar till en (1). 

Avvikelse från detaljplan  
Ansökan avviker från gällande detaljplan då  

- huvudbyggnaden har föreslagits placerad 4,0 meter från fastighetsgräns, vilket är 0,5 meter 
närmare än vad detaljplanen medger 

Kommunicering 
Om åtgärden avviker mot detaljplan, eller ska utföras utanför detaljplan ska berörda 
sakägare/grannar få tillfälle att yttra sig innan byggnadsnämnden tar beslut, plan- och bygglagen 9 
kap. 25 § (PBL, SFS 2010:900). 
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Berörda sakägare har fått tillfälle att yttra sig. Invändningar har kommit in från flera fastighetsägare 
som framför invändningar mot förslaget. Bland annat framför de att fastigheten saknar infart/utfart. 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-04-08 

Yttrande sakägare Lagerbäret 3, 2022-03-15  

Yttrande sakägare Lagerbäret 8, 2022-03-14  

Yttrande sakägare Lagerbäret 2, 2022-03-13  

Yttrande sakägare Lagerbäret 7, 2022-03-13  

Yttrande sakägare Melonen 10, 2022-03-10  

Yttrande sakägare Melonen 6, 2022-03-09 

Fasadritning, 2022-02-24 

Fasadritning, 2022-02-07 

Sektionsritning, 2022-02-07 

Planritning, 2022-02-07 

Planritning, 2022-02-07 

Markplaneringsritning, 2022-02-07 

Situationsplan, 2022-02-07 

Ansökan, 2021-05-26 

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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§ 203 

VALNÖTEN 2 - Bygglov för utvändig ändring och 
tillbyggnad av enbostadshus 
Dnr BN 2021-001687 

Ärendet utgår från arbetsutskottets sammanträde den 21 april 2022.  
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§ 204 

DJÄKNEN 8 - Bygglov för tillbyggnad av 
enbostadshus 
Dnr BN 2022-000653 

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

Avgiften för beslutet är 7 200 kronor.  

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

Beslutsmotivering 

Inom detaljplan 

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

Föreslagen åtgärd avviker från detaljplanens bestämmelser beträffande tillåtet avstånd till tomtgräns 
mot grannen. Förvaltningen bedömer att avvikelsen inte är liten eller förenlig med detaljplanens 
syfte. 

Befintlig byggnad avviker från detaljplanen - Planstridigt utgångsläge 
Enligt plan- och bygglagen 9 kap. 30 § (PBL, SFS 2010:900) ska bygglov ges för en åtgärd inom ett 
område med detaljplan om den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser överensstämmer 
med detaljplanen eller avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare 
bygglovsprövning enligt denna lag eller äldre bestämmelser eller vid en fastighetsbildning enligt 3 
kap. 2 § första stycket andra meningen fastighetsbildningslagen (1970:988). 

Befintlig byggnad som åtgärden avser, stämmer inte med detaljplanen med anledning av att 20 m2 
av byggnaden är placerad på mark som inte får bebyggas och avvikelsen har inte godtagits vid en 
tidigare bygglovsprövning enligt ÄPBL eller PBL, såsom avses i 9 kap. 30 §.  

Har inte avvikelsen godtagits tidigare ska en bedömning göras om avvikelsen kan anses vara en 
sådan liten avvikelse som avses i 9 kap 31 b §. Förvaltningen bedömer att avvikelsen inte är liten 
eller förenlig med detaljplanens syfte. 

Det föreligger ett planstridigt utgångsläge samt ansökt tillbyggnad innebär en avvikelse från 
detaljplanen, därför kan inte bygglov beviljas.  
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Beslutet kan överklagas 
Detta beslut överklagas genom att en skrivelse skickas till Byggnadsnämnden, Kungsbacka 
kommun, inom tre veckor från den dag då den som vill överklaga tog del av beslutet. Om skrivelsen 
har kommit in i rätt tid skickar Byggnadsnämnden den vidare till Länsstyrelsen i Hallands län, som 
prövar det överklagade beslutet. Om överklagan kommer in för sent avvisas den. 

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

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

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan gäller bygglov för tillbyggnad av enbostadshus om 30,4 m2 byggnadsarea. Lovprövningen 
görs i efterhand då tillbyggnaden är redan utförd. 

Tillbyggnaden avviker från detaljplanens bestämmelser beträffande tillåtet avstånd till tomtgräns 
mot grannen. Vidare föreligger ett planstridigt utgångsläge med anledning av att 20 m2 av befintlig 
byggnad är placerad på mark som inte får bebyggas. Bygglov ska därför inte beviljas. 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan registrerades 2022-03-04. 

Ansökan gäller tillbyggnad av ett enbostadshus med en byggnadsarea om 30,4 m2. Lovprövningen 
görs i efterhand då tillbyggnaden är redan utförd och det finns ett pågående tillsynsärende på 
fastigheten gällande åtgärden, BN 2021-003024. 

Fastigheten får en total byggnadsarea om 102,4 m². 

Tillbyggnaden är i ansökan placerad 2,4 meter från tomtgräns mot grannfastighet. Det föreligger ett 
planstridigt utgångsläge med anledning av att 20 m2 av befintlig byggnad är placerad på mark som 
inte får bebyggas.  

Ansökan var komplett 2022-03-04. 

Tjänstemän från Bygg- och miljöförvaltningen besiktigade platsen den 2022-01-11. 

Planförutsättningar 
Fastigheten som ska bebyggas ligger inom detaljplan K6 vars syfte är att möjliggöra byggnader för 
bostäder. I detaljplanen regleras bland annat minst 4,5 meters avstånd mot granntomt och 
punktprickad mark får inte bebyggas.  

Avvikelse från detaljplan  
Ansökan avviker från gällande detaljplan då tillbyggnaden har föreslagits placerad 2,4 meters 
avstånd till tomtgräns mot grannen. 

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

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

Förvaltningen har meddelat sin bedömning om att ansökan inte kan beviljas den 2022-03-21. 
Sökanden har den 2022-03-21 angett att de vill få ansökan prövad.  

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-03-23 

Ansökan, 2022-03-04 

Situationsplan, 2022-03-04 

Arkitektritningar, 2022-03-04 

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

Beslutet skickas till 
Sökande (delges) 
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§ 205 

LUNNA 11:12 - Bygglov för nybyggnad av 
enbostadshus 
Dnr BN 2021-002080 

Beslut 
Byggnadsnämndens arbetsutskott beviljar bygglov för nybyggnad av enbostadshus.  

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

Golvhöjden för huvudbyggnaden fastställs till +18. 

Kontrollansvarig för åtgärden är XX. 

Avgiften för beslutet är 46 800 kronor. Av detta kostar bygglovet 26 400 kronor och byggskedet 20 
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 

Nybyggnad utanför detaljplan 
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 ansökan ska prövas mot den översiktsplan som är mest fördelaktig för sökanden.  

Enligt både ÖP06 och Vårt framtida Kungsbacka är fastigheten belägen inom ett område där 
kommunen har en restriktiv hållning till ny bebyggelse på ny plats utanför detaljplanerat område. 
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. 



Kungsbacka kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 118 (161) 
Byggnadsnämndens arbetsutskott Datum 
 2022-04-21 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

   

  

Ärendet har prövats mot undantagen till den restriktiva hållningen. Förvaltningen bedömer att 
undantagen uppfylls eftersom lokaliseringen är en avstyckad och obebyggd fastighet för 
bostadsändamål samt en lucka i en övrigt bebyggd tomtrad. 

Enligt plan- och bygglagen 9 kap. 31 § (PBL, SFS 2010:900) ska bygglov ges för en åtgärd utanför 
ett område med detaljplan om åtgärden inte strider mot områdesbestämmelse och inte förutsätter 
planläggning. Föreslagen åtgärd är av mindre omfattning samt innebär inte en betydande inverkan 
på omgivningen och därför bedömer förvaltningen att åtgärden inte förutsätter planläggning. 
Byggnadens placering följer den struktur som övrig bebyggelse har i landskapet och är lämplig 
utifrån platsens förutsättningar.  

Förvaltningen bedömer att ansökan uppfyller krav enligt PBL 9 kap 31 § punkt 3 då byggnaden är 
lämplig utformad och placerad med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärden 
på platsen och intresset av en god helhetsverkan. Vidare bedömer förvaltningen att åtgärden inte 
innebär en sådan betydande olägenhet som avses i PBL 2 kap 9 §.  

Bygglov ska därför beviljas. 

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

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

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

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan gäller nybyggnad av ett enbostadshus med en byggnadsarea om 158,4 m2 utanför 
detaljplan.  

Förvaltningen bedömer att ansökan uppfyller undantagen till den restriktiva hållningen eftersom 
lokaliseringen är en avstyckad och obebyggd fastighet för bostadsändamål samt en lucka i en övrigt 
bebyggd tomtrad. 

Föreslagen åtgärd är av mindre omfattning samt innebär inte en betydande inverkan på 
omgivningen och därför bedömer förvaltningen att åtgärden inte förutsätter planläggning. 
Byggnadens placering följer den struktur som övrig bebyggelse har i landskapet och är lämplig 
utifrån platsens förutsättningar.  

Förvaltningen bedömer att ansökan uppfyller krav enligt PBL 9 kap 31 § punkt 3 då byggnaden är 
lämpligt utformad och placerad med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärden 
på platsen och intresset av en god helhetsverkan. Vidare bedömer förvaltningen att åtgärden inte 
innebär en sådan betydande olägenhet som avses i PBL 2 kap 9 §.  

mailto:info@kungsbacka.se


Kungsbacka kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 119 (161) 
Byggnadsnämndens arbetsutskott Datum 
 2022-04-21 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

   

  

Bygglov ska därför beviljas. 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan registrerades 2021-06-30. 

Ansökan gäller nybyggnad av ett enbostadshus med en byggnadsarea om 158,4 m2. Fasadmaterial 
och färg, trä med NCS-nr 0502-Y. Takmaterial och färg, betongpannor i tegelröd kulör. 

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

Ansökan var komplett 2022-03-01. 

Planförutsättningar 
Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. 

Övriga förutsättningar 
Fastigheten omfattas av Kulturmiljöprogram för Kungsbacka kommun. Enligt 
kulturmiljöprogrammet prövas ny bebyggelse med försiktighet och nya bostadshus placeras i första 
hand i anslutning till befintlig bebyggelse.  
   
Remisser 
Förvaltningen för Teknik har fått möjlighet att inlämna synpunkter gällande sophämtning och har 
inget att erinra mot ansökan. 
 
Avlopp 
Fastigheten ansluts till vatten och avlopp via VA-förening. 

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

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-03-30 

Ansökan, 2021-06-30 

Nybyggnadskarta, 2022-03-01 

Fasadritningar, 2021-06-30 

Plan- och sektionsritning, 2021-06-30 

VA-intyg, 2021-07-13 

Nyttjanderättsavtal, 2022-02-28 
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Beslutsgång 
Ordförande Thure Sandén (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, förvaltningens förslag. 
Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Sökande, Skatteverket (A-post) 
Post- och Inrikestidningar 
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§ 206 

KOLLA 3:65 - Bygglov för ändrad användning av lokal 
Dnr BN 2022-000671 

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

Beslutsmotivering 
Byggnadsnämndens arbetsutskott bedömer att förevarande ärende inte är färdigberett i den 
omfattning som dess beskaffenhet kräver. Arbetsutskottet ger bygg- och miljöförvaltningen i 
uppdrag att utreda grannars inställning till föreslagen åtgärd.  

Beskrivning av ärendet  
Ansökan registrerades 2022-03-03. 

Ansökan har prövats tidigare i byggnadsnämndens arbetsutskott 2022-02-10 §82 där ansökan 
avslogs. 

Ansökan avser ändrad användning av lokal till bostadslägenhet. Den föreslagna åtgärden omfattar 
en yta om 56.5 kvm av bostadsrättsföreningens totala yta som är 2588 kvm. Bostadsrättföreningen 
har idag 37 lägenheter och två lokaler. 

Ansökan var komplett 2022-03-03 

Beslutsunderlag  
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-04-05 

Information till sökande om negativ kommunicering 2022-03-31 

Planritning inkom till förvaltningen 2022-03-03  

Karta – parkering inkom till förvaltningen 2022-03-03   

Sektionsritning inkom till förvaltningen 2022-03-03  

Fasadritning inkom till förvaltningen 2022-03-03 

Skrivelse inkom till förvaltningen 2022-03-03  

Bilaga skrivelse till ansökan inkom till förvaltningen 2022-03-03 

Information om lokal inkom till förvaltningen 2022-03-03 

Ansökan inkom till förvaltningen 2022-03-03 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Thure Sandén (M) yrkar att ärendet återremitteras till bygg- och miljöförvaltningen för fortsatt 
beredning och komplettering av beslutsunderlaget. Arbetsutskottet ger i uppdrag till bygg- och 
miljöförvaltningen att höra grannars inställning till föreslagen åtgärd. 
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Beslutsgång 
Ordförande Thure Sandén (M) konstaterar att det finns två förslag till beslut, förvaltningens förslag 
och eget yrkande om återremiss.  

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

Beslutet skickas till  
Bygg- och miljöförvaltningen-Bygglovsavdelningen 
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§ 207 

HANHALS 1:5 - Bygglov för tillbyggnad av 
enbostadshus 
Dnr BN 2021-004622 

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

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. 

Beslutsmotivering 
Ansökan avser tillbyggnad av ett enbostadshus med en byggnadsarea om 53,8 kvadratmeter inom 
en fastighet som inte omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser. En del av den föreslagna 
åtgärden är redan uppförd. Efter föreslagen tillbyggnation får fastigheten totalt en byggnadsarea om 
396 kvadratmeter.  

Enligt plan- och bygglagen 9 kap. 31 § ska bygglov ges för en åtgärd utanför ett område med 
detaljplan, om åtgärden inte strider mot områdesbestämmelser, inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 
eller 3 §, och uppfyller de krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9-11 §§, 12 § 
första stycket, 13, 17 och 18 §§ i de delar som inte har prövats i områdesbestämmelser. 
Ansökt åtgärd bedöms uppfylla de krav som ställs enligt 9 kap 31 § PBL, med hänvisning till att 
byggnaden bedöms vara anpassad till stads- och landskapsbilden. Arbetsutskottet bedömer sålunda 
att föreslagen åtgärd är tillräckligt anpassade till stads & landskapsbilden samt natur & 
kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan. Detta med beaktande av att 
tillbyggnationen är anpassad till övrig bebyggelse såvitt avser färg och form samt att bostaden har 
en lämplig storlek och utformning som ger ett samlat helhetsintryck i förevarande område. 
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Förevarande åtgärd bedöms inte heller störa natur- och kulturvärdena i området. Med hänsyn härtill 
bedömer arbetsutskottet att föreslagen åtgärd uppfyller kraven i 9 kap. 31 § plan- och bygglagen 
(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 
Fysiskt möte 2022-02-21 

Telefonsamtal 2022-03-02 

Yttrande från sökande 2022-02-25 

Yttrande från sökande 2022-03-18 

Mailkonversation 2022-03-03 ---- 2022-03-07 

Yttrande från sökande 2022-03-31 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-04-08 

Förvaltningens preliminära tjänsteskrivelse med underrättelse, 2022-03-25 

Yttrande från sökande 2021-03-18 

Reviderade ritningar 2022-03-15 

Yttrande från sökande 2022-02-25 

Ansökan, 2021-12-20 

Förslag till beslut på sammanträdet  
Heinrich Kaufmann (C) yrkar bifall till ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med 
följande motivering; ansökt åtgärd bedöms uppfylla de krav som ställs enligt 9 kap 31 § PBL, med 
hänvisning till att byggnaden bedöms vara anpassad till stads- och landskapsbilden. Föreslagen 
åtgärd är tillräckligt anpassade till stads- och landskapsbilden samt natur- och kulturvärdena på 
platsen och intresset av en god helhetsverkan. Detta med beaktande av att tillbyggnationen är 
anpassad till övrig bebyggelse såvitt avser färg och form samt att bostaden har en lämplig storlek 
och utformning som ger ett samlat helhetsintryck i förevarande område. Förevarande åtgärd bedöms 
inte heller störa natur- och kulturvärdena i området. Med hänsyn härtill bedömer arbetsutskottet att 
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föreslagen åtgärd uppfyller kraven i 9 kap. 31 § plan- och bygglagen (PBL) samt 2 kap. 6 § första 
stycket PBL. 

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

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

Beslutet skickas till 
Sökande (A-post)  

Skatteverket (A-post)  

Post- och Inrikes Tidningar 
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§ 208 

GUNTOFTA 1:33 - Bygglov för nybyggnad av 
enbostadshus samt garage 
Dnr BN 2021-001960 

Beslut 
Byggnadsnämndens arbetsutskott beviljar bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt 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 för huvudbyggnaden fastställs till +26,81  

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

Avgiften för beslutet är 54 000 kronor. Av detta kostar bygglovet 33 600 kronor och byggskedet 20 
400 kronor. Avgiften för bygglovet är reducerad med 33 600 kronor på grund av att beslutet har 
tagit mer än 10 veckor. Kostnaden för bygglovet och byggskedet blir därför 20 400 kronor. 
Observera att eventuell utstakning och lägeskontroll inte är med i ovanstående belopp.  

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

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

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

Beslutet kommer även att skickas till berörda sakägare.  

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

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

Beskrivning av ärendet 
Ansökan inkom 2021-06-15 och innebär bygglov av ett enbostadshus och ett garage inom 
fastigheten GUNTOFTA 1:33.  

Bostadshuset har en byggnadsarea om 148,3 m2 (17330*8560 mm) och en byggnadshöjd på 3,33 
meter. Taklutningen är 27 grader. Garaget har en byggnadsarea på 40,57 m2 (6370*6370 mm) och 
en byggnadshöjd på 2,5 meter. Garaget har en taklutning på 22 grader.  

FG huvudbyggnad + 26, FG garage + 26,5. 

Fasaderna utgörs av stående träpanel i kulör NCS S 0502-Y. Takbeklädnaden är tegelröda 
betongpannor. Fönstren är trä i kulör NCS S-0502-Y.  

Enskilt VA och LOD. Uppvärmningen sker med frånluftsvärmepump. 

Fastigheten får en total byggnadsarea om 189 m². 

Huvudbyggnaden placeras 12 meter från fastighetsgräns mot fastigheten Höga 3:1 och 15 meter 
från fastighetsgräns mot fastigheten Kyrkbyn 8:1. Garaget placeras 12 meter från fastighetsgräns 
mot fastigheten Höga 3:1 och 8,0 meter från bostadshuset.  

Ansökan gäller även förändringar av marken runt byggnaderna. Den nya marknivån finns redovisad 
på fasadritningen/markplaneringsritningen. 

I och med att det inte finns ett aktuellt förhandsbesked för åtgärden, görs en lokaliseringsprövning i 
bygglovsprövningen.  

Ansökan bedöms vara komplett 2021-08-09. 

Fastigheten är avstyckad 1951 för fritidshusändamål och är idag taxerad som småhusenhet. 
Fastighetsarean är 5 157 m2 i ett delområde och är idag bebyggd med en komplementbyggnad. 
Fastigheten är belägen utanför detaljplanerat område och omfattas inte av några 
områdesbestämmelser. Enligt ÖP06 ingår fastigheten i ett område som omfattas av särskilda 
bygglovskriterier och det rörliga friluftslivet - Kustområde. Fastigheten är belägen väster om väg 
158 och delar av fastigheten ingår i vägbuffertzon 12,30,50 m. Vidare är fastigheten belägen strax 
väster om utvecklingsområde Bukärr och öster om fastigheten löper utredningsområde för 
kollektivtrafik. 

En ansökan om förhandsbesked med samma lokalisering som denna ansökan, beviljades av 
Byggnadsnämndens arbetsutskott 2008-12-16 BNAU § 594. På fastigheten har en ansökan om 
bygglov för ett enbostadshus och en komplementbyggnad beviljats av förvaltningen 2018-01-29, 
Tjm § 1103. Enligt beslutet avsågs ett enbostadshus i två plan med en byggnadsarea på 197 m2 samt 
ett garage med en byggnadsarea på 82 m2 uppföras på fastigheten med samma lokalisering som nu 
gällande ansökan.  Det EN 2021-001960 

Den föreslagna lokaliseringen är belägen inom ett område som berörs av buller från Särövägen, väg 
158. Sökande har i sin ansökan presenterat en bullerutredning.  

mailto:info@kungsbacka.se
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Beslutsmotivering 
Lagstiftning 

Enligt plan- och bygglagen 9 kap. 31 § (PBL, SFS 2010:900) ska bygglov ges för en åtgärd utanför 
ett område med detaljplan om åtgärden inte strider mot områdesbestämmelse och inte förutsätter 
planläggning.  

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

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

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

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

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

Enligt 2 kap. 9 § PBL får lokalisering, placering och utformning av byggnadsverk inte ske så att den 
avsedda användningen eller byggnadsverket kan medföra en sådan påverkan på omgivningen i 
övrigt som innebär fara för människors hälsa eller betydande olägenhet på annat sätt. 

Enligt 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. 
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3. ett nytt byggnadsverk och byggnadsverket eller dess användning får betydande inverkan på 
omgivningen eller om det råder stor efterfrågan på området för bebyggande. Enligt 2 kap 1 § PBL 
ska vid prövningen av frågor hänsyn tas till både allmänna och enskilda intressen. 

Bedömning 
Prövning av markens lämplighet för bebyggelse och reglering av bebyggelsemiljöns utformning ska 
ske genom detaljplan när ett nytt byggnadsverk ska uppföras på en plats, om det krävs med hänsyn 
till omfattningen av bygglovspliktiga byggnadsverk i bebyggelsen, om det råder stor efterfrågan på 
området för bebyggande, och/eller om det tillkommande byggnadsverkets användning får en 
betydande inverkan på omgivningen (4 kap. 2 § PBL). Om byggnadsverket prövas i samband med 
en ansökan om bygglov och användningen av byggnadsverket inte kan antas medföra en betydande 
miljöpåverkan behövs dock ingen detaljplan (4 kap. 2 andra stycket). Bygg- och Miljöförvaltningen 
finner att det inte finns några sådana motstående intressen som talar mot en lokaliseringsprövning i 
samband med prövningen av bygglov. Åtgärden bedöms i detta fall inte medföra en sådan 
betydande miljöpåverkan att detaljplan krävs. 

För att mark ska få användas för bebyggelse krävs att den från allmän synpunkt är lämplig för 
ändamålet (2 kap. 4 § PBL). Vid fråga om bygglov ska prövningen avse om åtgärden kan tillåtas på 
den avsedda platsen, det vill säga en prövning av markens lämplighet för den avsedda åtgärden 
(prop. 1985/86:1 s.285). Utanför detaljplanelagt område finns inte någon i lagstiftningen given 
byggrätt. Bedömningen om åtgärdens lämplighet i förhållande till dess omgivning, enligt 2 kap. 
PBL, varvid hänsyn tas till både allmänna och enskilda intressen, görs därmed i varje enskilt fall. 

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

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

Kungsbacka kommuns översiktsplaner, ÖP06, antagen av kommunfullmäktige 2006-04-27 och 
aktualitetsförklarad 2018-10-23 (som gällde när aktuell ansökan inkom till förvaltningen), samt 
Vårt framtida Kungsbacka, antagen 2022-01-26, konstaterar att kommunen generellt är utsatt för ett 
hårt tryck med önskemål om att bygga nya enbostadshus (se även Mark- och miljööverdomstolens 
dom 2014-02-07 P 4421-13). Efterfrågan beror på en kombination av en attraktiv miljö och 
kommunens läge i Göteborgsregionen. Detta förhållande ställer mycket stora krav på kommunen att 
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hantera transportfrågor med miljöhänsyn och att skapa en tillfredsställande samhällsservice, såsom 
vatten och avlopp, vägar, skolor med mera. 

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

Med hänsyn till mängden befintlig bebyggelse, samt pågående och framtida utbyggnad av 
tätorterna, föreligger det ett starkt behov av att utreda och samordna flera frågor vid etablering av 
ny bebyggelse inom dessa områden. Hänsyn behöver bland annat tas till behovet av framtida 
förändringar och kompletteringar samt tätortens utveckling som helhet. Det behöver till exempel 
finnas tillgång till lämpliga platser för lek, motion och annan utevistelse, torg, parker och andra 
grönområden samt möjligheter att anordna en rimlig samhällsservice och kommersiell service. 
Samtidigt ska hänsyn tas till utformning av bebyggelse, grönområden och kommunikationsleder, 
liksom stadsbilden och eventuella kulturvärden. Även tekniska frågor gällande till exempel 
hantering av avfall, trafikmiljö, dagvatten samt kapaciteten för befintlig samhällsservice, 
infrastruktur och kommunikationer behöver beaktas. 

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

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

Översiktsplanerna redovisar följaktligen en restriktiv hållning till ansökningar om förhandsbesked 
och bygglov som avser att tillskapa nya byggrätter inom tätorterna utom detaljplan. 
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Fastigheten Guntofta 1:33 ligger, enligt ÖP06 (vilken skall tillämpas, då ansökan inkommit till 
förvaltningen 2021-06-15) utanför detaljplanerat område och omfattas inte av några 
områdesbestämmelser. Byggnaderna placera i en lucka i befintligt markområde som på den östra 
delen angränsar till skogbeklädd mark. Av äldre flygfoton kan ses att området har varit bebyggt 
med ett bostadshus och tillhörande komplementbyggnader och kring 2014-2015 har 
bostadsbyggnaden samt en av komplementbyggnaderna rivits bort. Fastigheten är avstyckad 1951 
för fritidsbostadsändamål och är idag taxerad som småhusenhet med en fastighetsarea på 5157 kvm 
i ett skifte. Fastigheten är lokaliserad strax utanför utvecklingsområde Bukärr. Vidare ligger 
Guntofta 1:33, enligt ÖP06, inom område som redovisas som område för särskilda 
bygglovskriterier, där kommunen har en restriktiv hållning till ny bebyggelse. Inom området för 
särskilda bygglovskriterier finns undantag där kommunen har en positiv hållning till prövning av 
bygglov. Den aktuella ansökan uppfyller ett av dessa undantag då fastigheten redan är en avstyckad 
tomt i lämplig storlek och V/A kan lösas. Fastigheten ligger inom vägområde för Säröleden, väg 
158. Den föreslagna bebyggelsen avses placeras ca 50 meter från Särövägen. Fastigheten är belägen 
utanför område, som enligt ÖP06, är utredningsområde för kollektivtrafik och utredningsområde för 
158. Vidare ligger fastigheten inom riksintresse för det rörliga friluftslivet och Hallands 
kustområde. 

Det tillkommande bostadshuset har en befintlig tillfartsväg, i anslutning till befintlig bebyggelse, 
efter Lyckekullavägen. Avståndet till Bukärr centrum är ca 3,1 km där skola, förskola och 
Säröcentrum finns. Kollektivtrafik i form av busslinje nås via hållplats ca 800 m, lokaliserad utmed 
Östra Särövägen, från bostadshusets placering. Miljö- och Hälsa, Kungsbacka kommun har haft syn 
på platsen och enligt inkommet yttrande framgår att en ansökan om enskild avloppsanläggning, som 
är i enlighet med gällande bestämmelser har inkommit till förvaltningen och Miljö- och Hälsa 
bedömer att vatten och avloppsfrågan på fastigheten går att lösa. Vidare kommer en vändplats att 
anordnas vid bebyggelsen som ger möjligheter för uppställning och framkomlighet för 
slamtömningsfordon och räddningstjänst. Den befintliga tillfartsvägen bedöms som tillgänglig och 
har erforderlig vägbredd för att räddningstjänst och slamtömningsbil skall kunna ta sig till och från 
fastigheten.  

Förvaltningen gör bedömningen att det tillkommande bostadshuset inte innebär att en utvidgad 
bebyggelse uppstår, som kan ha en prejudicerande effekt. Föreslagen byggnation bedöms i 
dagsläget inte öka kraven på samhällsservice nämnvärt, eller motverka kommunens möjlighet att 
styra bebyggelseutvecklingen i området. Vidare uppfyller ansökan ett av undantagen för bebyggelse 
inom område för särskilda bygglovskriterier. Ansökan motverkar därför inte översiktsplanens 
intentioner och de allmänna intressen som kommer till uttryck i den. 

På den aktuella fastigheten har det beviljat positivt förhandsbesked AU § 594, 2008, samt att det 
flertalet gånger, efter 2008, har beviljats bygglov för nybyggnad av enbostadshus och 
komplementbyggnad. Beslut om bygglov fattades på delegation under 2018, för nybyggnad av 
enbostadshus och komplementbyggnad på fastigheten. Av nu aktuella ansökan framgår att 
placeringen av enbostadshuset och garaget är lika som det tidigare beviljade bygglovet, från 2018. 

Säkerhetszonen längst väg 158 är minst 8 meter från vägkant. Säkerhetszonen är det område utanför 
körbanan som av trafiksäkerhetsskäl ska vara fritt från fysiska hinder, i form av fasta oeftergivliga 
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föremål. Väg 158 har en hastighetsbegränsning på 80 km/h förbi den aktuella fastigheten. I juni 
2021 publicerades åtgärdsvalsstudien för väg 158, sträckan Göteborg-Kungsbacka. På sträckan 
Särö-E6 har Trafikverket rekommenderat en utbyggnad till 2+1 väg med mittseparering, där det 
tillkommande körfältet avser ett busskörfält. Enligt Trafikverket är det inte bestämt på vilken sida 
om väg 158, som det tillkommande körfältet kommer placeras. Enligt Trafikverkets yttrande 
framgår att det i dagsläget inte finns några beslut tagna om när och hur detta skall genomföras.   

Vid ny- om- eller tillbyggnad, är det kommunen som ansvarar för att riktvärdena enligt 
förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader (2015:216) inte överskrids.  

Enligt § 3 i förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader framgår att buller från spårtrafik och 
vägar inte får överskrida 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och 50 dBA 
ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en sådan ska anordnas i 
anslutning till byggnaden. Vidare i samma förordning anges i 4-5 §§ att om bullret vid en 
exponerad fasad överskrids bör en skyddad sida uppnås där bullret uppgår till högst 55 dBA 
ekvivalent ljudnivå och högst 70 dBA maximal ljudnivå vid fasad mellan kl. 22.00 – 06.00. Som 
minst ska hälften av bostadsrummen vändas mot den skyddade sidan. Även här gäller högst 50 dBA 
ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en sådan ska anordnas i 
anslutning till byggnaden. Maximalnivån vid uteplats bör inte överskridas med mer än 10 dBA 
maximal ljudnivå fem gånger per timme mellan kl. 06.00 – 22.00. 

Trafikbullerförordningen innehåller inga riktvärden för buller inomhus. Boverket anger minimikrav 
för ljudnivå inomhus från yttre källor enligt Boverkets byggregler (2011:6) BBR. För att uppfylla 
invändiga bullerkrav från yttre ljudkällor enligt BBR får nivåerna i bostadens sovrum och 
vardagsrum inte överstiga 26 dB ekvivalent ljudnivå, samt 41 dB maximal ljudnivå. I WC/D, hall 
och kök får den ekvivalenta ljudnivån inte överskrida 31 dB. Sökande har i sin ansökan inkommit 
med en bullerutredning som upprättades i samband med bygglovet som beviljades under 2018. 
Bullerutredningens uträkningar är baserade efter förutsättning att en bullerskärm med en höjd på 2,0 
meter och en längd på 90 meter utefter hela den västra fastighetsgränsen mot Särövägen sätts upp. 
Enligt bullerutredningen klaras bullervärdena med god marginal för den nu sökta bebyggelsen 
tillsammans med kompletterande bulleråtgärder med bullerplank, ljudfönster, ljudventiler och 
anpassad fönsterdörr.  

Förvaltningen bedömer dock att den 90 meter långa bullerskärmen, i sin helhet, skulle påverka 
landskapsbilden negativt och gestaltningsmässigt skulle det tänkta bullerplanket utgöra en tydlig 
synbar gräns utåt mot den angränsande omgivningen. Vidare görs bedömningen att bullerplanket i 
sig skulle skada riksintressets värden och skapa en tydlig synbar gränsdragning inom riksintresset 
för det rörliga friluftslivet. I bullerutsatta lägen kan bebyggelse anpassas på olika sätt. Det kan 
handla om bebyggelsens utformning och placering i landskapet, att välja lämplig typ av byggnad 
och/eller olika byggnadstekniska åtgärder som val av utformning och material. Sedan många år är 
det etablerad rättspraxis att en del av bostadsbyggnadens bulleranpassning utgörs av att 
lägenheternas planlösningar utformas så att minst hälften av bostadsrummen i varje lägenhet 
orienteras mot den ljuddämpade sidan. Som bostadsrum räknas rum för sömn och vila, daglig 
samvaro, och matrum som används som sovrum. Kök i öppen planlösning räknas som bostadsrum. 
Enligt förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader bör hälften av bostadsrummen vara 
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vända mot en ljuddämpad sida i bullriga miljöer. I första hand bör sovrum orienteras mot 
ljuddämpad sida. Om ett rum vetter åt flera håll räcker det att uppfylla riktvärdena utanför fasad vid 
en av dessa sidor. 

Då bostadshuset avses uppföras i ett våningsplan med inkluderade bulleråtgärder vad avser 
ljudfönster, ventiler och anpassad fönsterdörr och mer än hälften av bostadens bostadsutrymmen, 
sovrum samt kök och uteplats placeras mot fastighetens östra sida, som är den sida som är mindre 
bullerexponerad, görs bedömningen att bostadshuset bör uppfylla de angivna bullerkraven för 
bostäder utan bullerplank.  

Den sammantagna bedömningen med hänvisning till ovan anförda är att byggnadsåtgärden kan 
tillåtas på platsen dvs. marken är lämplig för den avsedda åtgärden och uppfyller de allmänna 
intressen om lämplig markanvändning som kommer till uttryck i 2 kap. samt 8 kap, PBL. 

Tillgängligheten bedöms vara uppfylld på entréplan och erforderliga utrymmen för sömn och vila, 
tillredning samt intag av måltider, samvaro, tvätt och hygien, förvaring samt möjlighet till 
utevistelse finns. 

Förvaltningen bedömer att ansökan uppfyller krav enligt PBL 9 kap 31 § punkt 3 då byggnaderna är 
lämpligt utformade och placerade med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och 
kulturvärden på platsen och intresset av en god helhetsverkan. Vidare bedömer förvaltningen att 
åtgärden inte innebär en sådan betydande olägenhet som avses i PBL 2 kap 9 §. Bygglov ska därför 
beviljas. 

I och med ovanstående motiveringar bedömer förvaltningen att inkomna invändningar från berörda 
sakägare har blivit bemötta. 

Avlopp 
Fastigheten avses anslutas till enskilt vatten och avlopp samt LOD. Miljö & Hälsoskydd bedömer 
att avloppsfrågan går att lösa. Miljö & Hälsoskydd önskar att bygglovets kontrollplan innehåller 
krav på att avloppsanläggning utförs i enlighet med nämndens för Miljö & Hälsoskydd kommande 
beslut i ärende med diarienummer 2022/906 samt att intyg om granskning från Miljö & 
Hälsoskydd.  

Kommunicering 
Om åtgärden avviker mot detaljplan eller ska uppföras 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 grannar har beretts möjlighet att yttra sig om den föreslagna åtgärden. De fastigheter som 
bedömts berörda är Guntofta 3:8, Höga 3:1, Kyrkobyn 8:1. Ingen av fastighetsägarna har inkommit 
med yttrande inom föreslagen tid. 

Remisser 
Miljö- och hälsa, Räddningstjänsten, Samhällsbyggnadskontoret, Teknikavdelningen samt 
Trafikverket har beretts möjlighet att yttra sig om den föreslagna åtgärden.  
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2022-02-24 inkommer Miljö- och hälsa, Kungsbacka kommun med yttrande där de framför att det 
finns en inlämnad ansökan om att inrätta enskild avloppsanläggning för den berörda fastigheten. 
Anläggningen är i enlighet med gällande bestämmelser och bedömningen Miljö- och hälsa gör är att 
avloppsfrågan går att lösa på fastigheten. Miljö- och hälsa har även tagit del av den inlämnade 
bullerutredningen och bedömer att den kan ligga som grund för vidare handläggning och 
bedömning i bygglovsärendet.  

2022-02-22 inkommer Räddningstjänsten Stor Göteborg med yttrande där de framför att de inte har 
identifierat några avsevärda riskkällor i fastighetens direkta närhet med avseende på transporter av 
farligt gods eller tillståndspliktig hantering av brandfarliga och explosiva varor. Vidare i sitt 
yttrande framför räddningstjänsten att för att den enskilda vägen skall vara framkomlig för 
räddningstjänstens fordon och att körbanebredden bör vara minst 3 meter. Tomten bedöms som 
tillgänglig för räddningsinsats då byggnaderna kan nås via uppfarten. Lämplig uppställningsplats 
för räddningsfordon finns på gatan inom 50 meter från byggnaderna, men att detta förutsätter att 
vägen fram till tomten är framkomlig för räddningstjänstens fordon.  

2022-02-15 inkommer Teknik - avfall och återvinning, Kungsbacka kommun, med yttrande där de 
framför att en vändplan bör iordningställas på fastigheten samt att vägen in till fastigheten är 
hårdgjord, har en minsta bredd om 3,5 meter och en fri höjd om minst 4,7 meter och hålls halkfri 
under vinterhalvåret så kan insamling av hushållsavfall och tömning av enskilt avlopp ske på 
fastigheten. 

2022-03-01 inkommer Samhällsbyggnadskontoret med yttrande utan erinran. 

2022-02-03 Inkommer Trafikverket med yttrande att de bedömer att ansökan skall kompletteras 
med en bullerutredning innan beslut om lov beviljas. Enligt deras bedömning finns risk att 
riktvärdena för trafikbuller överskrids vid placering av byggnad enligt ansökan. Om utredningen 
visar att riktvärdena överskrids ska den redovisa möjliga åtgärder för att uppnå kraven för 
trafikbuller, alternativt bör uteplats och minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en 
bullerskyddad sida som uppföljer riktvärdena i förordningen. 

2022-02-07 skickas kompletterande handlingar i form av bullerutredning till Trafikverket. 2022-02-
16 inkommer Trafikverket med yttrande där de i huvudsak framför att de inte ser några hinder till 
att bygglov beviljas på den föreslagna platsen, utifrån dagens förutsättningar. Dock vill de framföra 
att det har gjorts en åtgärdsvalstudie för väg 158 och att det eventuellt tillkommer ett körfält till 
utmed aktuell fastighet. 

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan avser nybyggnad av ett enbostadshus i ett plan samt ett garage på fastigheten Guntofta 
1:33. Bostadshuset får en byggnadsarea på ca 148m2 och en byggnadshöjd på 3,3 meter. Garaget 
har en byggnadsarea på ca 40,6 m2 och en byggnadshöjd på 2,5 meter. Den aktuella fastigheten är 
en redan avstyckad tomt utanför detaljplanerat område. Bygglov för ett enbostadshus och en 
komplementbyggnad har tidigare under 2018 beviljats på fastigheten. Fastigheten är belägen utanför 
utvecklingsområdet Bukärr samt inom område som omfattas av särskilda bygglovskriterier. Den 
aktuella fastigheten ligger inom vägområde för Säröleden, väg 158 samt inom riksintresse för det 
rörliga friluftslivet. Den sammantagna bedömningen är att byggnadsåtgärden kan tillåtas på platsen 
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dvs. marken är lämplig för den avsedda åtgärden och uppfyller de allmänna intressen om lämplig 
markanvändning som kommer till uttryck i 2 kap. samt 8 kap, PBL. Förvaltningen bedömer att 
ansökan uppfyller krav enligt PBL 9 kap 31 § punkt 3 då byggnaderna är lämpligt utformade och 
placerade med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärden på platsen och 
intresset av en god helhetsverkan. Vidare bedömer förvaltningen att åtgärden inte innebär en sådan 
betydande olägenhet som avses i PBL 2 kap 9 §. Bygglov ska därför beviljas. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-04-04 
Situationsplan, 2022-03-03 
Remissyttrande Samhällsbyggandskontoret, 2022-03-01 
Remissyttrande Miljö- och hälsa, 2022-02-24 
Fotografier, 2022-02-23 
Remissyttrande Räddningstjänsten, 2022-02-21 
Remissyttrande Trafikverket, 2022-02-16 
Remissyttrande Teknikavdelningen, 2022-02-15 
Planritning, 2022-02-07 
Bullerutredning, 2022-02-07 
Remissyttrande Trafikverket, 2022-02-03 
Fasadritning med marklinjer garage, 2021-08-09 
Fasadritning med marklinjer hus, 2021-08-09 
Fasad- plan- och sektionsritning garage, 2021-06-15 
Plan- och sektionsritning hus, 2021-06-15 
Ansökan, 2021-06-15 

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 
Kontaktperson f.k 
Fastighetsägare f.k,  
Granne, Guntofta 3:8 (delges) 
Granne, Höga 3:1 (delges) 
Granne, Kyrkobyn 8:1 (delges)  
Trafikverket f.k,  
Post- och Inrikestidningar 
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§ 209 

VALLDA 28:8 - Bygglov för nybyggnad av väderskydd 
Dnr BN 2022-000257 

Beslut - Förslag till beslut i byggnadsnämnden 
Byggnadsnämnden beviljar bygglov för nybyggnad av väderskydd på fastigheten Vallda 28:8. 

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

Kontrollansvarig för åtgärden är XX. 

Avgiften för beslutet är 25 200 kronor. Av detta kostar bygglovet 21 600 kronor och byggskedet 
3600 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.  

Det är mycket viktigt att kulturlandskapet med ängen vårdas, underhålls och även kompletteras med 
träd så som Kula AB förespråkar i sin rapport för området; ”Mot bakgrund av att området under 
lång tid fungerat som äng framstår det som lämpligt att den övergripande utformningen inriktas på 
att skapa ett landskapsrum med denna karaktär, d v s slåttermarker (gräsmarker som slås). 
Härigenom skulle en central del av riksintressemiljön återskapas på ett landskapshistoriskt korrekt 
sätt, samtidigt som möjligheterna att överblicka kulturmiljöns olika delar ökar.” … ”För att skapa 
den variation som präglade gamla ängsmarker bör lövträd planteras och långsiktigt gynnas ute på de 
öppna ytorna. Flera av de gamla stubbskottsträden längs stenmurarna kan (försiktigt) återbeskäras 
och nya etableras. Trädhöjden bör allmänt hållas nere.” 

Beslutsmotivering 
Förvaltningen bedömer att byggnaden/väderskyddet i och med sin utformning med sedumtak och 
omålat trä inte kommer att bli iögonfallande på platsen och kommer därför kunna uppföras i den 
känsliga kulturmiljön som Vallda kyrkby utgör. På platsen har, med naturvårdsbidrag, skapats en 
park vilket till sin natur är en anlagd plats. Med bakgrund av detta upplevs inte en byggnad, som 
dock anpassas väl, vara ett apart inslag. Det är dock av vikt att de rekommendationer som förs fram 
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i den utredning som utförts, efterföljs för att kulturmiljön och de naturvärden som finns på platsen 
ska vårdas på bästa sätt.  

Enligt plan- och bygglagen 9 kap. 31 § (PBL, SFS 2010:900) ska bygglov ges för en åtgärd utanför 
ett område med detaljplan om åtgärden inte strider mot områdesbestämmelse och inte förutsätter 
planläggning. Förvaltningen bedömer att föreslagen åtgärd stämmer med områdesbestämmelserna 
och inte förutsätter planläggning. Byggnadens placering är lämplig utifrån platsens förutsättningar.  

Förvaltningen bedömer att ansökan uppfyller krav enligt PBL 9 kap 31 § punkt 3 då byggnaden är 
lämpligt utformade och placerade med hänsyn till landskapsbilden, natur- och kulturvärden på 
platsen och intresset av en god helhetsverkan. Vidare bedömer förvaltningen att åtgärden inte 
innebär en sådan betydande olägenhet som avses i PBL 2 kap 9 §. Bygglov ska därför beviljas. 

Sammanfattning av ärendet 
Ärendet gäller nybyggnad av väderskydd med byggnadsarea 100 kvm på fastigheten Vallda 28:8, 
på plats som ligger strax norr om församlingshemmet och Prästgården vid Vallda kyrka. Syftet med 
byggnaden är flera som framgår av ansökan: dels att erbjuda skydd för skolklasser som kan komma 
och lära sig mer om riksintresset Vallda kyrkby, som en ceremoniell funktion för 
utomhusbegravning, vigslar etc., en allmän samlingspunkt för boende i Vallda eller bara som ett 
väderskydd för promenerande. På platsen som väderskyddet uppförs har en park anordnats, med 
naturvårdsbidrag. Miljön är känslig ur kulturmiljöhänseende då den omfattas av riksintresse för 
kulturmiljövården (Vallda kyrkby) och kulturmiljöprogram. Förvaltningen bedömer att bygglov kan 
beviljas.  

Beskrivning av ärendet 
Ansökan registrerades 2022-01-21. 

Ansökan gäller nybyggnad av ett väderskydd/skärmtak med en byggnadsarea om 100 m2. Det 
lokaliseras norr om Vallda församlingshem och Prästgård.  Syftet med byggnaden är flera som 
framgår av ansökan: att erbjuda skydd för skolklasser som kan komma och lära sig mer om 
riksintresset Vallda kyrkby, som en ceremoniell funktion för utomhusbegravning, vigslar etc., en 
allmän samlingspunkt för boende i Vallda eller bara som ett väderskydd för promenerande.  

Ett arbete har pågått de senaste åren att skapa en park på platsen – Vallda kyrkpark- på den delvis 
öppna marken strax norr om församlingshemmet och prästgården. Projektet har delvis finansierats 
inom ramen för LONA-bidrag, där de miljömässiga (naturvårdsmässiga) aspekterna varit i fokus. 
Inför att arbetena drogs igång så gjordes en utredning ”Vallda kyrkpark – en kulturhistorisk 
utredning inom riksintresset Vallda kyrkby” av Kula AB, på uppdrag av församlingen. Syftet var 
”…att inventera och tydliggöra de kulturhistoriska värdena i området, så att parkmiljön kan 
gestaltas på ett sätt som är förenligt med riksintressets kärnvärden och uttryck.” I rapporten står det 
vidare att …”Den aktuella ytan ligger i flera avseenden centralt inom riksintressemiljön, nära bl a 
kyrkan och säteriet, med stora möjligheter till in- och utblickar. Det är därför viktigt att den nya 
parkmiljön utformas med utgångspunkt i den lokala kulturmiljön.” 

Utredningen säger vidare: ”I både det senaste kommunala kulturmiljöprogrammet och 2019 års 
utredning av riksintressets kärnvärden pekas den aktuella ytan (jämte flera) ut som viktig för 
helhetsupplevelsen av områdets historiska värden. Miljön har fortfarande, precis som i de äldre 
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kartorna, karaktären av öppen/halvöppen gräsmark, om än med viss igenväxning i östra delen och 
hävdas delvis genom bete. Inom parkområdet finns flera redan tidigare kända historiska spår, 
exempelvis de olika dammarna och stenmurarna. Under den här genomförda inventeringen 
påträffades också flera biologiska kulturarvselement i form av gamla, stubbskottsbeskurna träd, 
vilka ytterligare förstärker den kulturhistoriska dimensionen.” 

”Utformningen av kyrkparken måste därför ske med tydlig utgångspunkt i den kulturhistoriska 
miljön och de landskapshistoriska strukturer som format platsen. En gestaltning som inte har ett 
sådant fokus kan innebära att miljön förändras på ett sätt som inte är förenligt med de hänsyn som 
riksintressevärdena kräver.” 

Tak på byggnaden ska vara sedumtak, stomme och panel i omålat trä. 

Ansökan var komplett 2022-02-02. 

Tjänstemän från Bygg- och miljöförvaltningen besiktigade platsen 2022-02-10. 

Planförutsättningar 

Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. 

Övriga förutsättningar 
Fastigheten omfattas av riksintresse för kulturmiljövården. I riksintressebeskrivningen står: 
Motivering:  
By- och herrgårdsmiljö, samt sockencentrum, med anknytning till linnéanen Hjortsberg och  
välbevarad och för Nordhalland representativ bebyggelse från i huvudsak 1800-talets mitt. 
(Kognitiv miljö).  
Uttryck för riksintresset:  
Bybebyggelse från 1800-talets mitt med kringbyggda gårdar, Vallda medeltidskyrka, prästgård och  
sockenstuga, samt säteri från 1600-talet och den av Hjortsberg anlagda storgården Gustavsberg.  
Odlingsmarker, trädgårdsanläggningar. 
 
Fastigheten omfattas även av kulturmiljöprogram för Kungsbacka kommun. I rekommendationen 
står: Ny bebyggelse prövas med försiktighet. Kulturmiljöns olika delar behöver beaktas på  
olika sätt. Kyrkan med prästgård har ett uttryck, gården Gustavsberg ett annat. Vallda säteri med sin 
parkmiljö utgör också en egen enhet. Norby och delvis också Torås präglas av kringbyggda gårdar, 
medan Ekås bjuder på en sammanhållen bykänsla. De öppna ytorna mellan områdena är viktiga för 
upplevelsen av miljön, inte minst i området väster och norr om kyrkan. 
 
Remisser 
Länsstyrelsen i Halland läns kulturmiljöavdelning har fått möjligheter att lämna synpunkter 
gällande närheten till fornlämning (dammar). Av yttrande daterat 2022-03-05 framgår att 
Länsstyrelsen inte har några invändningar mot placeringen ur fornlämningssynpunkt.  
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Kommunicering 
Om åtgärden avviker mot detaljplan, eller ska utföras utanför detaljplan ska berörda 
sakägare/grannar få tillfälle att yttra sig innan byggnadsnämnden tar beslut, plan- och bygglagen 9 
kap. 25 § (PBL, SFS 2010:900). 

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-04-07 

Illustrationer, 2022-03-15 

Yttrande Länsstyrelsen i Hallands län, 2022-03-08 

Reviderad ritning, 2022-02-02 

Ansökan med tillhörande handlingar, 2022-01-21 

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

Beslutet skickas till 
Sökande, Skatteverket (A-post) 
Post- och Inrikestidningar 
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§ 210 

TORPA 1:2 - Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad 
Dnr BN 2021-004464 

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

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 + 6,7 meter. 

Kontrollansvarig för åtgärden är XX. 

Avgiften för beslutet är 63 600 kronor. Av detta kostar bygglovet 38 400 kronor och byggskedet 
25 200 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. 31 § (PBL, SFS 2010:900) ska bygglov ges för en åtgärd utanför 
ett område med detaljplan om åtgärden inte strider mot områdesbestämmelse och inte förutsätter 
planläggning. Förvaltningen bedömer att föreslagen åtgärd stämmer med områdesbestämmelserna 
och inte förutsätter planläggning. Byggnadernas placering följer den struktur som övrig bebyggelse 
har i landskapet och är lämplig utifrån platsens förutsättningar.  

Förvaltningen bedömer att ansökan uppfyller krav enligt PBL 9 kap 31 § punkt 3 då byggnaden är 
lämpligt utformade och placerade med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och 
kulturvärden på platsen och intresset av en god helhetsverkan. Vidare bedömer förvaltningen att 
åtgärden inte innebär en sådan betydande olägenhet som avses i PBL 2 kap 9 §. Bygglov ska därför 
beviljas. 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan registrerades 2021-12-01. 
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Ansökan gäller nybyggnad av lagerbyggnad avsedd för små lager- och förråds-utrymmen för 
uthyrning till småföretagare och privatpersoner. Byggnaden får en byggnadsarea om 400 m2  

Lagerbyggnaden kläs med plåt i kulör RAL 3009 på fasad och RAL 7011 på tak. Byggnaden 
placeras 19,5 meter från gräns mot granntomt och 10,5 meter mot väg 939. 

Ansökan gäller även förändringar av marken runt byggnaden. Den nya marknivån finns redovisad 
på fasadritningen.  

Denna bygglovsprövning har föregåtts av en lokalisering genom förhandsbesked beviljat 2020-12-
17, AU § 470.  

Ansökan bedöms vara komplett 2022-03-09. 

Planförutsättningar 

Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. 

Övriga förutsättningar 
Remissvar i förhandsbesked anger följande: 

Under förutsättning att byggnaden placeras utanför säkerhetszon (7 meter) för väg 939, samt att 
befintlig utfart nyttjas har Trafikverket inga invändningar mot att bygglov beviljas. 

Nämnden för Teknik informerar om att Kungsbacka Bredbandsnät har fiber på fastigheten så 
aktsamhet och skydd av befintlig ledning krävs vid arbetet. Kontakt med ledningsägaren måste tas 
innan arbetet påbörjas.  

Avfall och Återvinning har ingenting att erinra i ärendet kring lokaliseringsprövning. 
Avfallshämtning sker i dagsläget från fastigheten. Vid en eventuell bygglovsprövning önskar Avfall 
och Återvinning möjlighet att yttra sig kring hämtningsfordonets framkomlighet.  

Remisser 

Förvaltningen för Teknik har fått möjligheter att lämna synpunkter gällande vändplats och 
framkomlighet av hämtningsfordon. Av yttrande från Förvaltningen för Teknik daterat 2022-03-15 
framgår att insamling av hushållsavfall är möjlig att utföra från fastigheten. En vändplan enligt 
bifogad mall kan placeras enligt situationsplan i ansökan. Kärl för hushållsavfall töms idag i 
anslutning till Varbergsvägen, uppställningsplats för insamlingsfordon finns idag inom fastigheten. 
Insamling av hushållsavfall är möjlig att utföra från fastigheten. En vändplan enligt bifogad mall 
kan placeras enligt situationsplan i ansökan. Kärl för hushållsavfall töms idag i anslutning till 
Varbergsvägen, uppställningsplats för insamlingsfordon finns idag inom fastigheten. 

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. 



Kungsbacka kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 142 (161) 
Byggnadsnämndens arbetsutskott Datum 
 2022-04-21 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

   

  

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-03-31 

E-post med färgkod, 2022-03-15 

Nybyggnadskarta, 2022-03-09 

Dagvattenredovisning, 2022-03-09 

Fasadritningar, 2022-03-09 

Verksamhetsbeskrivning, 2022-01-11 

Planritning, 2021-12-01 

Sektionsritning, 2021-12-01 

Ansökan, 2021-12-01 

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

Beslutet skickas till 
Sökande, ägare till fastighet Torpa 1:2, Skatteverket (A-post) 

Post- och Inrikestidningar 
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§ 211 

SLÄTTHALL 1:7 - Bygglov för nybyggnad av 
verksamhet 
Dnr BN 2020-003681 

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

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 +58,2 

Kontrollansvarig för åtgärden är XX. 

Avgiften för beslutet är 63 600 kronor. Av detta kostar bygglovet 38 400 kronor och byggskedet   
25 200 kronor. Avgiften för bygglovet är reducerad med 38 400 kronor på grund av att beslutet har 
tagit mer än 10 veckor. Kostnaden för bygglovet och byggskedet blir därför 25 200 kronor. 
Observerar att eventuell utstakning och lägeskontroll inte är med i ovanstående belopp.  

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

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 delges till fastighetsägare Slätthall 1:7.  

Meddelande om lov skickas till fastighetsägarna till Slätthall 4:1, Slätthall 1:15, Slätthall 1:11, 
Slätthall 1:16, Slätthall 1:10, Slätthall 4:2 och Jönsekullevägs Vägsamfällighet. 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan registrerades 2020-12-21 och bedömdes som komplett 2021-04-21 

Ansökan avser bygglov för nybyggnad av verksamhet i form av småskalig ekologisk 
grönsaksodling, med en byggnadsarea om 155,5 m2. Fasad utförs med trä, kulör NCS S5040-Y80R, 
taket utförs med plåt, kulör NCS S5502-B. Byggnadshöjd om 2,76 meter med en taklutning om 32 
grader. Fastigheten har en area av ca 21,5 ha i två delområden och är idag bebyggd med bostadshus 
samt komplementbyggnader. Fastigheten är belägen utanför detaljplanerat område. 
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I ansökan är det kryssat för enbostadshus, sökande har via sin kontaktperson inkommit med e-post 
daterat 2021-04-21, att ansökan avser bygglov för nybyggnad av verksamhet. Bedömningen görs 
som bygglov för verksamhet och får inte användas för bostadshus. 

I och med att det inte finns ett aktuellt förhandsbesked för åtgärden, görs en lokaliseringsprövning i 
bygglovsprövningen. 

Beslutsmotivering 
Lagstiftning 

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

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

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

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

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

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

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

Enligt 2 kap. 9 § PBL får lokalisering, placering och utformning av byggnadsverk inte ske så att den 
avsedda användningen eller byggnadsverket kan medföra en sådan påverkan på omgivningen i 
övrigt som innebär fara för människors hälsa eller betydande olägenhet på annat sätt. 

Enligt 4 kap 2 § PBL ska kommunen med detaljplan pröva markområdets lämplighet för bebyggelse 
samt reglera bebyggelsemiljöns utformning för 
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1. en ny sammanhållen bebyggelse, om det behövs med hänsyn till bebyggelsens karaktär, 
omfattning eller inverkan på omgivningen, till behovet av samordning eller till förhållandena i 
övrigt, 

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

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

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

Bedömning 

Enligt plan- och bygglagen 9 kap. 31 § (PBL, SFS 2010:900) ska bygglov ges för en åtgärd utanför 
ett område med detaljplan om åtgärden inte strider mot områdesbestämmelse och inte förutsätter 
planläggning. Förvaltningen bedömer att föreslagen åtgärd inte omfattas av områdesbestämmelser 
eller förutsätter planläggning. 

Prövning av markens lämplighet för bebyggelse och reglering av bebyggelsemiljöns utformning ska 
ske genom detaljplan när ett nytt byggnadsverk ska uppföras på en plats om det krävs med hänsyn 
till omfattningen av bygglovspliktiga byggnadsverk i bebyggelsen, om det råder stor efterfrågan på 
området för bebyggande, och/eller om det tillkommande byggnadsverkets användning får en 
betydande inverkan på omgivningen (4 kap. 2 § PBL). Om byggnadsverket prövas i samband med 
en ansökan om bygglov och användningen av byggnadsverket inte kan antas medföra en betydande 
miljöpåverkan behövs dock ingen detaljplan (4 kap. 2 andra stycket). Bygg- och Miljöförvaltningen 
finner att det inte finns några sådana motstående intressen som talar mot en lokaliseringsprövning i 
samband med prövningen av bygglov. Åtgärden bedöms i detta fall inte medföra en sådan 
betydande miljöpåverkan att detaljplan krävs.  

För att mark ska få användas för bebyggelse krävs att den från allmän synpunkt är lämplig för 
ändamålet (2 kap. 4 § PBL). Vid fråga om bygglov ska prövningen avse om åtgärden kan tillåtas på 
den avsedda platsen, det vill säga en prövning av markens lämplighet för den avsedda åtgärden 
(prop. 1985/86:1 s.285). Utanför detaljplanelagt område finns inte någon i lagstiftningen given 
byggrätt. Bedömningen om åtgärdens lämplighet i förhållande till dess omgivning enligt 2 kap. 
PBL, varvid hänsyn tas till både allmänna och enskilda intressen görs därmed i varje enskilt fall.  

I kommunens översiktsplan ÖP06, antagen av kommunfullmäktige 2006-04-27 och 
aktualitetsförklarad 2018-10-23 (som gällde när aktuell ansökan inkom till förvaltningen), samt 
ÖP2022, antagen 2022-01-26, redovisas de allmänna intressen som bör beaktas vid beslut om 
användningen av mark- och vattenområden. Översiktsplanen har enligt 3 kap. 3 § PBL ingen 
bindande verkan, men ska vara vägledande för beslut om mark- och vattenanvändning. Enligt 
översiktsplanen ska bebyggelseutvecklingen i huvudsak koncentreras till kommunens tät- och 
serviceorter för att underlätta transporter, infrastruktur och tillgång till samhällsservice.  
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Fastigheten Slätthall 1:7 ligger enligt ÖP06 inom område som redovisas som ”generella 
bestämmelser”, utanför tät- och serviceorter. Utanför utpekade serviceorter kan enskilda 
etableringar godtas under förutsättning att de inte föranleder att en utvidgad bebyggelse uppstår som 
ställer krav på ökad samhällsservice, samt att övriga lämplighetskrav uppfylls utifrån PBL.  

Bebyggelsetrycket är förhållandevist lågt i området och även söktrycket för att etablera 
verksamheter är relativt lågt, varvid risken för prejudicerande effekter vid ett positivt beslut därmed 
bedöms vara lågt.  

Det tillkommande verksamheten ligger intill en befintlig tillfartsväg, i anslutning till enstaka 
befintlig bebyggelse. Avståndet till Idala serviceort är omkring 2 kilometer. Kollektivtrafik i form 
av busslinje nås via hållplats belägen cirka 300 meter från verksamhetens placering. Vatten och 
avlopp bedöms kunna lösas.  

Det finns i dagsläget inte några planer på att exploatera det aktuella området. Samtidigt utgörs 
området runtomkring enstaka bostäder, verksamheter samt en hel del obebyggd mark. Att den 
aktuella verksamheten kommer att påverka användningen av den redan exploaterade marken mer än 
vad den befintliga bebyggelsen gör bedöms vara liten. Etableringen av den enskilda verksamheten 
bedöms följaktligen inte påverkar kommunens strategiska planering negativt eller motverka 
översiktsplanens intentioner. Byggnationen bedöms heller inte påverka några värdefulla 
naturvärden. 

Med hänsyn till de uppgifter som sökande har redovisat gällande verksamhetens omfattning, 
påverkan på trafik osv görs vidare bedömningen att etableringen av den enskilda verksamheten inte 
innebär att någon form av samordning krävs samtidigt som verksamheten bedöms få liten eller 
ingen inverkan alls på befintlig markanvändning, boende etc. runtomkring den aktuella fastigheten.  

Förvaltningen gör bedömningen att frågan kan prövas inom ramarna för ett bygglov, samt att 
kommunens övergripliga planering, översiktsplaner eller detaljplanekravet inte utgör hinder för 
byggnation. 

Vidare bedömer förvaltningen att ansökan uppfyller krav enligt PBL 9 kap 31 § punkt 3 då 
byggnaderna är lämpligt utformade och placerade med hänsyn till stads- och landskapsbilden, 
natur- och kulturvärden på platsen och intresset av en god helhetsverkan. Vidare bedömer 
förvaltningen att åtgärden inte innebär en sådan betydande olägenhet som avses i PBL 2 kap 9 §. 
Bygglov ska följaktligen beviljas.  

Avlopp 
Sökande har för avsikt att lösa VA genom enskild anläggning.  
Remiss har skickats till Miljö- och hälsoskydd. Miljö- och hälsoskydd skriver i remissyttrande; 

- Miljö & Hälsoskydd har 2021-12-12 har tagit emot en anmälan om ändring av befintlig 
avloppsanläggning. Enligt anmälan om ändring kommer avloppsvatten från planerad 
verksamhets WC och kök kopplas till fastighetens befintliga avloppsanläggning. Anmälan 
innehåller en avloppsanläggning som är i enlighet med gällande bestämmelser. Miljö & 
Hälsoskydd bedömer att avloppsfrågan går att lösa.  
Miljö & Hälsoskydd önskar att bygglovets kontrollplan innehåller krav på att 
avloppsanläggning utförs i enlighet med nämndens för Miljö & Hälsoskydd kommande 
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beslut i ärende med diarienummer MH-2021-5117 samt att intyg om granskning från Miljö 
& Hälsoskydd genom byggansvarigs försorg inkommer till Bygglovsavdelningen innan 
slutintyg för byggnationen utfärdas. 

Livsmedel 
- Miljö & Hälsoskydd vill upplysa sökande om att kontakta livsmedelsavdelningen på 

Kungsbacka kommun för att ta reda på om planerad verksamhet kräver en anmälan om 
registrering av livsmedelsverksamhet. 

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. 

Remisser 

Räddningstjänsten har inte har något att erinra i detta skede. Vidare granskning sker i det tekniska 
skedet, innan starbesked. 

Förvaltningen för Teknik har inget att erinra angående avståndet till vägen, vändplats för sopbil & 
slambil för enskilt avlopp samt tömningsplats 

Sammanfattning av ärendet 
Bebyggelsetrycket är förhållandevist lågt i området och även söktrycket för att etablera 
verksamheter är relativt lågt, varvid risken för prejudicerande effekter vid ett positivt beslut därmed 
bedöms vara lågt.  

Det tillkommande verksamheten ligger intill en befintlig tillfartsväg, i anslutning till enstaka 
befintlig bebyggelse. Avståndet till Idala serviceort är omkring 2 kilometer. Kollektivtrafik i form 
av busslinje nås via hållplats belägen cirka 300 meter från verksamhetens placering. Vatten och 
avlopp bedöms kunna lösas.  

Med hänsyn till de uppgifter som sökande har redovisat gällande verksamhetens omfattning, 
påverkan på trafik osv görs vidare bedömningen att etableringen av den enskilda verksamheten inte 
innebär att någon form av samordning krävs samtidigt som verksamheten bedöms få liten eller 
ingen inverkan alls på befintlig markanvändning, boende etc. runtomkring den aktuella fastigheten.  

Enligt plan- och bygglagen 9 kap. 31 § (PBL, SFS 2010:900) ska bygglov ges för en åtgärd utanför 
ett område med detaljplan om åtgärden inte strider mot områdesbestämmelse och inte förutsätter 
planläggning. Förvaltningen bedömer att föreslagen åtgärd inte omfattas av områdesbestämmelser 
eller förutsätter planläggning.  

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-04-07 

Utlåtande förvaltningen för teknik, 2021-12-03 och 2022-04-06 

Utlåtande från räddningstjänsten, 2022-03-21 
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Utlåtande från Miljö- och hälsoskydd, 2021-12-13 

E-post, 2021-04-21 

Bilaga verksamhetsbeskrivning, 2021-04-21 

Plan-och sektionsritning, 2021-04-21 

Fasadritningar, 2021-04-21 

Situationsplan, 2021-04-21 

Ansökan, 2020-12-21 

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

Beslutet skickas till 
Sökande, Fastighetsägare till Slätthall 1:7, Skatteverket (A-post) 

Post- och Inrikestidningar 
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§ 212 

SÄTINGE 1:22 - Bygglov för nybyggnad av 
lagerbyggnad 
Dnr BN 2021-004646 

Beslut - Förslag till beslut i byggnadsnämnden 
Byggnadsnämnden avslår ansökan om Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad.  

Avgiften för beslutet är 30 000 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. 3, plan- och bygglagen 
(SFS 2010:900) med hänvisning till 2 kap §§ 2-3 och 6, samt motivering nedan.  

Sammanfattning 
Den sammantagna bedömningen av ärendet är att den föreslagna placeringen av ny lagerbyggnad är 
olämpligt med hänsyn till:  

• Denna åtgärd är så omfattande att förvaltningen prövar lokaliseringen för föreslagen 
fördubbling av byggnadsyta.  

• Det är olämplig att utveckla verksamhet av denna omfattning intill bostadsbebyggelse. Det 
finns risk för störningar och omgivningspåverkan.   

• Nya översiktsplanen Vårt framtida Kungsbacka reserverar området för landsbygd och 
hänvisar nylokalisering av lagerverksamheter till utpekade och planlagda 
verksamhetsområden. För butiksförsäljning finns planlagda områden för centrum eller 
handelsändamål.  

• Den planstudie från 2005 som finns för området tillåts expansion av enstaka bostadshus, 
men för ytterligare förtätning bör området planläggas. Verksamhetens utveckling är också 
sådan att den behöver regleras genom planläggning.  Det här området ingår dock inte i 
översiktsplanens utpekade områden för planläggning.  

• Föreslagen plats utgör brukningsvärd åkermark vilken ska bevaras för framtiden.  

• Markåtgärderna bedöms inte tillräckligt väl ha anpassats med hänsyn till bevarande av 
naturförutsättningarna.  

• Ej lämplig utformning med stor ljus byggnad i öppet åkerlandskap. Spretig gårdsstruktur.   

• Synpunkter från grannar 
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Beskrivning av ärendet 
Ansökan registrerades 2021-12-22 och var komplett 2022-03-16 

Ansökan gäller nybyggnad av verksamhetsbyggnad om 1274 kvm, varav 12 kvm öppenarea, 
lagerbyggnad med 8,9m byggnadshöjd till pågående verksamhet. Föreslagen utformning är ljus 
fasadplåt och sandwichpanel NSC 1502-y, med mörkt plåttak, port och fönsterprofiler motsvarande 
NCS 7005-B20G.    

Byggnaden byggs ihop med en länk till befintlig verksamhetbyggnad om 492kvm (4,8 m i 
byggnadshöjd), Totalyta för de sammanbyggda lagerbyggnaderna blir 1766 kvm.   

Övriga byggnader på tomten besår av en kontorsbyggnad om ca 400 kvm, övrig byggnad ca 60 
kvm, samt ett bostadshus om ca 150 kvm byggnadsarea. Måttangivelserna är ungefärliga utifrån 
flygfoto, då byggnaderna ej är inmätta.   

Fastigheten får en total byggnadsarea om ca 2 400 kvm.  

Fastigheten är på 12,6 ha.  

Verksamheten handlar med träningsprodukter. Av verksamhetsbeskrivningen framgår att 
verksamheten har 8 anställda i dag. Dagliga lastbilstransporter och 4-8 besökare i personbil per dag.  

Syftet med åtgärden är att verksamheten är trångbodd och vill expandera. Att befintlig verksamhet 
utvidgas på ett sammanhängande vis innebär enligt sökande att leveranser kan samlas till en och 
samma fastighet och ge en positiv miljöeffekt.  

I ansökan ingår de markåtgärder som redovisas på markplaneringsritning. Föreslagen 
färdiggolvhöjd för byggnaden är + 10,8 m.  Terrängförhållandena för platsen utgörs av en slutning 
med 6,5 m höjdskillnad, som avses att schaktas ut.  

Övriga förutsättningar 

Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser.  

En planstudie för mindre komplettering av bebyggelse har gjorts för Sätinge 2005. Planstudien har 
studerarat möjlighet att komplettera med enstaka bostadshus längs Sätingevägen, Bergsätersvägen 
och Torkeltorpsvägen. Kriterierna har varit längs med befintlig väg, åkermark mellan lokal väg och 
Varbergsvägen/E6an lämna fri, ny bebyggelse bildar inte ytterligare en rad, inga fornminnen på 
platsen, tomtstorlek bör vara ca 1 500 kvm. En tätare bebyggelse än studien anger ställer krav på 
planläggning.   

Föreslagen färgsättning är fasadfärg RAL LL9002 motsvarande NCS 1502-y (bruten vit i gul 
färgton) , Tak, Portar och fönster i mörkgrått.   

Den föreslagna lokaliseringen är belägen inom ett område som kan beröras av buller från 
Varbergsvägen. Det påverkar vanligen inte lagerbyggnad.  

Föreslagen byggnad placeras 150m från Järnväg som är en led för farligt gods.   

Fornfynd i form av flintasten har hittats i åkern ca 20 meter utanför förslagets redovisade 
markåtgärder. Ur fyndrapporten kan man läsa ”Det är troligt att det i åkern finns en boplats från 



Kungsbacka kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 151 (161) 
Byggnadsnämndens arbetsutskott Datum 
 2022-04-21 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

   

  

stenåldern, dock med svårbedömt läge.” För att gå vidare med ansökan behöver Länsstyrelsen 
kontaktas ifall behov finns av antikvarisk förundersökning.  

Platsen som föreslås för bebyggelse ligger i kanten av ett öppet åkerlandskap med bevuxen 
sluttande terräng i bakkant. Den redan bebyggda delen av fastigheten har förutom den egna 
bostaden, två enbostadshus som grannar och fler boende finns längre in på Sätingevägen. 
Föreslagen nybyggnad kommer inte närmare bostäderna än fastighetens befintliga byggnader. 

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

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

Bygglov 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. 

Remisser 
Remissvar har inkommit från enheten för Miljö och hälsoskydd. ”Inga klagomål finns på 
verksamheten idag. All ny- och ombyggnation innebär en miljöpåverkan. Miljö- & Hälsoskydd ser 
dock inte att denna nya lagerbyggnad skulle innebära en ökad risk för olägenhet för människors 
hälsa eller miljön än befintliga byggnader på fastigheten.” 

Länsstyrelsen har svarat att då arkeologisk utredning i samband med GC-väg inte påvisade några 
nya fornlämningar lämnar Länsstyrelsen detta ärende utan erinran. 
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Räddningstjänsten har inget att erinra inför beslut om bygglov.  

Samhällsbyggnadskontorets geolog har inga erinringar mot bygglov.  

Trafikverket svarar utan erinran. Generellt ser Trafikverket dock att denna typ av ärenden bör 
prövas i en detaljplan där utveckling för verksamheter och bostäder i området kan hanteras i ett 
helhetsperspektiv med avseende på bland annat trafik och kapacitet i korsningspunkter. 

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 (grannar) har hörts. Synpunkter har inkommit 
från:   

Sätinge 1:2 är emot bygglovet utifrån oåterkallelig förändrad landskapsbild och närmiljö. 
Kungsbacka kommun har framtagna områden för byggnader av sådan storlek och användning. 
Föreslår att beslutsfattare informerar sig på plats för att se vilken påverkan det får.  

Sätinge 1:27 är emot utifrån lagerbyggnadens utseende och färgsättning inte passar in i miljön och 
landsbygden, utan passar bättre i ett industriområde.  

Sätinge 1:16 är emot utifrån avvikande byggnad för närområdet, och påverkan på landskapsbild från 
Fjärås Bräcka och Vallby. Ej något allmänintresse att sådan verksamhet ska ligga där. Saknar 
utredning av buller, ljus och transporters miljöpåverkan jämfört med placering på industrimark. Det 
saknas stöd i Plan och Bygglagen för placering av industribyggnad på jordbruksmark. Dålig sikt för 
tung trafik vid infarten. Går ej möta tung trafik på föreningens väg som också är skolväg för barn i 
området. 

Sätinge 1:19 åberopar Miljöbalken 3 kap 4§ att industribyggnader inte ska byggas på åkermark när 
det finns ett industriområde 2,5km bort, närmare E6 vid vilken transportintensiva verksamheter ska 
lokaliseras. Landsbygdens unika värden får inte byggas bort. Samt att vägen som berörs är smal och 
används som gångväg till busshållplatsen för skolbarn. 

Sätinge 1:11 saknar information om belysning, strålkastare och reklamskyltar, samt ljudbilden från 
tågtrafik ändras av byggnaden, samt information om den tunga trafiken ändras. Oro för incidenter 
på Sätingevägen och Varbergsvägen med ökad trafik. Utifrån kommersiell verksamhet bör utfarten 
klassas som korsning med krav på häckar och skyltar. Det sitter idag en tom skylt som skymmer 
sikten från Sätinge 1:22s utfart.   

Sätinge 1:25 är emot utifrån befintlig väg inte är dimensionerad för tung trafik och det rör sig 
skolbarn till busshållsplatsen, samt att vägen kommer korsas av planerad cykelbana. 
Industrilokalens storlek smälter inte in i jordbruksmiljön, det finns industritomter i nära anslutning 
som är bättre lämpade. Vill se riskutredning för sprängning av berg. Oro för buller och 
ljusstörningar, samt att området blir mindre attraktivt.  

Sätinge 1:26 framför att vägen är dimensionerad för trafik till och från bostäderna. Om bygglov 
beviljas ska ansvar tas för att dimensionera vägen för tung trafik och att det ansvaret inte ska flyttas 
över på de andra fastigheterna i vägföreningen.  
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Sätinge vägsamfällighet framför att Sätingevägen inte är anlagd för tung trafik eller 
näringsverksamheter. Vill att det dokumenteras i bygglovet att Sätinge 1:22 ovillkorligen ska gå 
med på kostnader för vägslitage m.m. Besöksunderlaget om 4-8 kunder per dag  i bygglovet verkar 
inte stämma med den trafik som idag iakttags från och till fastigheten. Säkerhetsmässigt blir 
vänstersvängande ibland stående på Varbergsvägen för de inte kan svänga in på Sätingevägen då 
det står en lastbil och väntar på att köra ut. Det kanske behöver lösas med någon filbreddning 
antingen på Varbergsvägen eller Sätingevägen. Häck och skylt skymmer idag sikten vid utfart från  
Sätinge 1.22.  

Sökande har fått underrättelse med förvaltningens bedömning av ansökan men har valt att inte 
bemöta de personliga åsikterna. Gällande vägföreningen finns det ett gällande avtal och det kommer 
fortsätta gälla då sökande inte har några planer på ökad trafik framöver, i avtalet framkommer det 
företaget redan betalar den största delen av kostnaden av alla medlemmar i föreningen. De ser också 
fördelen med ett större lager för att minska antalet små leveranser pga. platsbrist. 

Förvaltningen har beaktat inkomna synpunkterna från grannar och remissinstanser i bedömningen 
av ansökan och finns med i den intresseavvägning som görs mellan allmänna och enskilda 
intressen.  

Bedömning 
Översiktsplan: 
Förvaltningen bedömer att förslaget med dubblad byggnadsyta för verksamheten behöver 
lokaliseringsprövas för den här platsen. Lokaliseringsprövning görs i samband med denna 
bygglovsprövning då åtgärden inte har föregåtts av ett förhandsbesked.  

Utom detaljplan finns ingen given byggrätt, utan åtgärder prövas från fall till fall, med stöd av 
riktlinjer i kommunens översiktsplan.  Denna ansökan prövas både mot den översiktsplan ÖP06 
som gällde när ansökan skickades in och mot den översiktsplan Vårt framtida Kungsbacka som nu 
gäller. Riktlinjerna är likartade, för den här platsen. Skillnaden kan kort beskrivas att i ÖP06 låg 
inga områdesrestriktioner över fastigheten medan i nya översiktsplanen har man förtydligat vad som 
gäller för verksamheter och särskilda områden för verksamheter finns utpekade, t.ex Fjärås Station. 
Berörd fastighet ingår i områdestyp landsbygd, där areella näringar, livsmedelsproduktion, turism, 
friluftsliv och biologisk mångfald prioriteras. Inom landsbygd råder restriktiv hållning till annan ny 
bebyggelse. 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. 

Utanför utvecklingsområdena upprättas i regel inte nya detaljplaner utan bebyggelsen ska regleras 
genom de grundläggande kraven som föreskrivs i plan- och bygglagen. 

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. Detta förhållande ställer mycket stora krav på 
kommunen att hantera transportfrågor med miljöhänsyn, tillfredsställande samhällsservice samt 
avvägning mellan olika användningsområden. 
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Olämplig struktur: 
Förvaltningen bedömer att den föreslagna fördubblingen av verksamheten intill bostäder är en 
olämplig struktur som kan komma att innebära klagomål och begränsningar av verksamheten i 
framtiden om den släpps fram på den föreslagna platsen. 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. 

Utformning och helhetsverkan 
Förvaltningen bedömer att utformningen, framförallt storlek och ljusgrå färgsättning inte följer 
områdets bebyggelsestruktur.  Objekt av motsvarande storlek kan förekomma på landsbygden i 
form av lador men har då traditionellt en annan färgsättning, t.ex röd och en mer sammanhållen 
gårdsstruktur. Stora ljusa objekt lyser mot bakgrund av det mörkare berget och får stor inverkan på 
landskapet på ett negativt sätt. Att befintliga byggnader har ljus färgsättning påverkar inte den 
bedömningen, tvärtom avviker byggnaderna som en helhet desto mer i landskapsbilden.  Storleken 
för föreslagen lagerbyggnad är flera gånger större än någon befintlig byggnad på tomten, Åtgärden 
uppfyller därmed inte 2 kap. 6 § PBL som säger att bebyggelse och byggnadsverk ska 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.  

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 för enskilda byggnadsverk om det råder stor 
efterfrågan på området för bebyggande eller dess användning får betydande inverkan på 
omgivningen. Samma gäller för åtgärd som kräver bygglov om åtgärden innebär att ett område kan 
tas i anspråk för att anlägga ett industriområde, ett köpcentrum, en parkeringsanläggning eller något 
annat stadsbyggnadsprojekt, 

I kommunen finns planlagd ännu outnyttjad mark för verksamheter vilket är lämpligt för lager. 
Nyplanerat verksamhetsområde för Fjärås Station finns 2 km från berörd fastighet. Verksamheter 
för handel kräver dock områden som är planlagda för centrum eller handelsändamål   

Dels utifrån den planstudie som har gjorts så behöver området planläggas om de ska utvecklas mer 
än de enstaka tillägg av bostäder som planstudien visar på.  

Dels utifrån att verksamhetens expansion bland bostäder behöver regleras i plan. Det finns risk för 
störning och klagomål från grannar som kan begränsa verksamheten.  Därför behöver en sådan 
intresseavvägning utredas genom ett planarbete.   

Dels utifrån verksamheten isig får fördubblad byggnadsyta, och då byggdes det tidigare lagret så 
sent som 2015 tyder på en snabb utveckling. Förvaltningen bedömer att åtgärden isig såpass 
omfattande att oavsett var i kommunen verksamheten placeras behöver den föregås av 
planläggning. 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. 
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Kommunen har enligt 1 kap. 2 § planmonopol och kan på så vis styra var det är lämpligt att göra 
detaljplaner. Enligt översiktsplanen upprättas i regel nya detaljplaner för verksamheter endast inom 
utvecklingsområdens gränser eller särskilt utpekade verksamhetsområden. Föreslagen plats ingår 
inte i ett sådant område utan karaktäriseras som landsbygd där kommunen inte vill ha en oplanerad 
utveckling av tillkommande bebyggelse.  
Jordbruksmark 
Med jordbruksmark avses enligt 12 kap. 7 § miljöbalken åker- och betesmark som ingår i fastighet 
som är taxerad som lantbruksenhet. Sådan mark är brukningsvärd om den med hänsyn till läge, 
beskaffenhet och övriga förutsättningar är väl lämpad för jordbruksproduktion (prop. 1985/86:3 sid. 
158). Vid den bedömningen bör även beaktas att jordbruksmark är en begränsad resurs med 
avgörande betydelse för att trygga livsmedelsförsörjningen i landet och att syftet med bestämmelsen 
är att säkerställa en långsiktig hushållning (jfr prop. 1985/86:3 sid. 53). 

Platsen för föreslagen åtgärd har utgjort jordbruksmark. Jordbruksmark behöver bevaras för 
framtida generationer.  Jordbruksområdet på Sätinge 1:22 utmed Varbergsvägen har uppgått till 1,2 
ha, efter senaste lagerbyggnaden återstår 1,1ha. Förslaget skulle ta i anspråk ytterligare 0,2ha och 
lämna en smal remsa några meter bred mot Varbergsvägen vilket gör ytterligare 0,5ha svårbrukad 
och kvarvarande jordbruksmark uppgå endast till 0,4ha. Förvaltningen bedömer att föreslagen 
åtgärd tar i anspråk brukningsvärd jordbruksmark och samtidigt försvårar brukandet av den 
kvarvarande jordbruksmarken.  

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

Förutsättningarna för att meddela bygglov utanför ett område med detaljplan framgår av 9 kap. 
31 § PBL. Enligt bestämmelsen ska ansökningar om bygglov bifallas bl.a. om åtgärden 
uppfyller vissa av kraven i 2 och 8 kap. samma lag, däribland 8 kap. 9 §. Av 8 kap. 9 första 
stycket 1 PBL framgår att en obebyggd tomt ska bebyggas och ordnas på ett sätt som är lämpligt 
med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen samt 
att tomten ska ordnas så att naturförutsättningarna så långt möjligt tas till vara. I detta ligger att 
bland annat att tomtens förutsättningar i fråga om topografi, växtlighet och markbeskaffenhet 
ska beaktas. Skador på mark och vegetation ska så långt möjligt undviks (prop. 1985/86:1 s. 
517).  

Ett genomförande av en byggnation i enlighet med ansökan om bygglov innebär att tomten 
genomgår en total omvandling med de stora ingreppen och omfattande bergschakten. 
Schaktlinjen är 100m lång från 16 m marknivå ned till färdig golvhöjd 10,8 vilket innebär ett väldigt 
stort ingrepp i terrängförhållandena inom tomten. Bedömning är att byggnationen inte anses vara 
tillräckligt anpassad till naturförutsättningarna på tomten. Den sökta åtgärden strider därmed 
mot 8 kap. 9 § första stycket 1 PBL. Förutsättningar för att ge bygglov saknas därmed. 



Kungsbacka kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 156 (161) 
Byggnadsnämndens arbetsutskott Datum 
 2022-04-21 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

   

  

Övrigt 

Förslaget saknar en redovisning av hela den sammanbyggda byggnaden med både den gamla och 
nya delen. Det påverkar helhetsupplevelsen av byggnaden och bör redovisas på samma ritning för 
att ge en rättvisare bild av förhållandena.  

Förslaget verkar också ha missat att redovisa en slussdörr mellan befintligt lager och ny byggnad. 
Det påverkar dock inte bedömningen. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-04-05 

Skrivelse från sökande 2022-04-10 

Remissvar samhällsbyggnadskontoret 

Remissvar Trafikverket 2022-04-08 

Remissvar Räddningstjänsten 2022-04-08 

Remissvar Länsstyrelsen 2022-04-08 

Yttrande Vägförening 2022-04-08 

Yttrande Sätinge 1:26 2022-04-08 

Yttrande Sätinge 1:23 2022-04-08 

Yttrande Sätinge 1:15 2022-04-08 

Yttrande Sätinge 1:25 2022-04-08 

Yttrande Sätinge 1:11 2022-04-07 

Yttrande Sätinge 1:19 2022-04-07 

Yttrande Sätinge 1:16 2022-04-06, 2022-04-08 

Yttrande Sätinge 1:2 2022-04-03 

Remissvar Miljö och hälsoskydd 2022-03-30 

Yttrande Sätinge 1:27 2022-03-28 

Illustration, ny fasadfärg NCS 1502-y 2022-03-16 

Fasadritning 2022-02-03 

Situationsplan, Markplaneringsritning, Dagvattenredovisning 2022-01-31 

Plan-, sektionsritning 2022-01-31 

Tillgänglighetsutlåtande 2022-01-31  

Befintlighetsritningar 2022-01-11 

Ansökan, verksamhetsbeskrivning, illustration, 2021-12-22 
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Beslutsgång 
Ordförande Thure Sandén (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, förvaltningens förslag. 
Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Sökande (delges) 

Fastighetsägarna till Sätinge 1:11, Sätinge 1:15, Sätinge 1:16, Sätinge 1:19, Sätinge 1:2, Sätinge 
1:23, Sätinge 1:25, Sätinge 1:26 Sätinge 1:27 och vägföreningen.  
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§ 213 

STORMHULT 1:2 - Strandskyddsdispens för 
nybyggnad av transformatorstation 
Dnr BN 2021-004595 

Beslut - Förslag till beslut i byggnadsnämnden 
Byggnadsnämnden beviljar strandskyddsdispens för nybyggnad av transformatorstation. 
Som tomt för transformatorstation får tas i anspråk den mark som byggnaden upptar och 2 meter 
runtomkring. 

Villkor: 

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

• Plan för återställning efter genomförda gräv- och schaktningsarbeten 
ska tas fram tillsammans med biologisk kompetens. 

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

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

Åtgärden kan kräva bygglov eller marklov. Arbete i vatten kan också kräva anmälan till 
länsstyrelsen, alternativt tillstånd för vattenverksamhet. Kontakta därför länsstyrelsen om du ska 
utföra åtgärder i vattenområden. 
För att utföra ett planerat arbete som beviljats strandskyddsdispens ska man ha mark- och 
vattenägarens tillstånd. Prövningen av strandskyddsdispens görs endast mot allmänna intressen i 
strandskyddsbestämmelserna. Sökanden och/eller fastighetsägaren uppmanas att själv informera 
grannar och andra som kan beröras av åtgärden. 

Beslutsmotivering 
Aktuella bestämmelser 
Strandskyddet, som i grunden är en förbudslagstiftning, syftar till att långsiktigt trygga 
förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor för 
djur- och växtlivet på land och i vatten, 7 kap. 13 § miljöbalken.  
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Strandskyddet gäller vid havet, insjöar och vattendrag och omfattar land- och vattenområden intill 
100 m från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd, 7 kap. 14 § miljöbalken. Strandskyddet kan 
dock vara upphävt eller utvidgat till maximalt 300 m från strandlinjen, 7 kap. 14 och 18 §§ 
miljöbalken.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Motivering 

Förvaltningen anser att åtgärden omfattas av förbuden inom strandskyddat område då det 
skall uppföras en ny byggnad inom 300 m från utvidgat strandskydd. 
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För att en dispens från förbuden inom strandskyddat område ska prövas krävs särskilda skäl. 
Dessa finns uppräknade i 7 kap. 18 c § miljöbalken. Sökande har som särskilt skäl angett: 

4. platsen behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan 
genomföras utanför området 
5. Platsen behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse. 

Förvaltningen anser att särskilda skäl föreligger. Att anlägga transformatorstationen på vald plats 
för att förnya befintligt föråldrat elnät i området ser förvaltningen som en anledning till att en 
annan placering, utanför strandskyddat område enligt punkt 4 ovan, inte är aktuellt. Att anlägga 
transformatorstationen för att förstärka befintligt ledningsnät i området ser förvaltningen som ett 
angeläget allmänt intresse, enligt punkt 5 ovan. 

Förvaltningen bedömer att det föreligger särskilda skäl för att medge dispens från 
strandskyddsbestämmelserna enligt MB 7 kap. 18 c §, eftersom den planerade åtgärden inte 
bedöms minska allmänhetens tillgänglighet och inte heller skada växt- och djurlivet på ett 
oacceptabelt sätt. Förvaltningen bedömer även att syftet med strandskyddet inte motverkas 
eftersom djur- och växtlivet inte påverkas på ett oacceptabelt sätt och allmänhetens tillgång till 
strandområden inte försämras. Förvaltningen bedömer att den planerade åtgärden inte kommer att 
hindra eller avhålla allmänheten från att beträda strandskyddsområdet. 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan registrerades 2021-11-29.  

Ansökan gäller Strandskyddsdispens för nybyggnad av transformatorstation med en byggnadsarea 
om 4 m2. Den föreslagna placeringen är belägen inom 230 meter från Lygnern som har utökat 
strandskydd.  

Den föreslagna placeringen är vid en befintlig väg. Platsen är relativt plan och marken är klippt. 
Transformatorstationen är prefabricerad.  

Sökande beskriver arbetsprocessen enligt följande: 

Marknivån kommer inte ändras och kommer återställas till ursprungligt skick. 0,5 m runt 
transformatorstationen läggs 0,18 m grus. Befintlig transformatorstation lyfts upp från marken och 
marken återställs med överblivna massor. De massor som inte används fraktas till närmaste deponi. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-03-15 

Ansökan 

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

Beslutet skickas till 
Sökanden, länsstyrelsen (delgivningskvitto), Bygg- och miljöförvaltningen-Miljö & 
Hälsoskyddsavdelningen, kommunstyrelsen (internpost).  
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Ärenden om tillsyn 
Ärende mellan § 214 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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