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§ 306 

 

Beslut  

Byggnadsnämndens arbetsutskott godkänner förändringar av ärendelistan. 

Sammanfattning av ärendet 

Ordförande Thure Sandén (M) anmäler att ärende nr. 15. LERBERG 2:33 – Bygglov för nybyggnad 

av byggnad samt rivning av del av byggnad, utgår från dagens sammanträde. 

Vidare anmäler ordföranden (M) att två extra informationspunkter tillkommer under ärende nr 4. 

Information från förvaltningen: 

c) Storken 9 – Information om bygglov 

d) Ekekullsområdet – Information om pågående ansökningar inom Ekekullsområdet 

 

Beslutsgång  

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

förändring av ärendelistan, och finner att arbetsutskottet bifaller det. 

 

  



5 (83)

 

§ 307 

 

Beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott noterar informationen till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet  

Förvaltningen informerar byggnadsnämndens arbetsutskott om följande: 

a) SPÅRHAGA 2:180 – Bygglov för nybyggnad av flertals enbostadshus, information av beslut 

enligt önskemål från ordföranden 

b) VALLDA 9:40 - Information om beviljat bygglov enligt delegeringsförteckning, bygglov för 

nybyggnad av flerbostadshus 

c) Storken 9 – Information om bygglov 

d) Ekekullsområdet – Information om pågående ansökningar inom Ekekullsområdet 

 

Beslutsgång 

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

informationen till protokollet och finner att arbetsutskottet bifaller det. 
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§ 308 

 

Dnr BN 2022-002112 

Beslut - Förslag till byggnadsnämnden 

Byggnadsnämnden beslutar att anta förslag till reviderad delegeringsförteckning med följande 

ändringar: 

Under punkten 4.2.21 erhåller förvaltningschefen delegeringsrätt till att bevilja ansökan om om- 

eller tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus samt tillhörande komplementbyggnad inom detaljplan.  

Under punkten 4.2.56 erhåller förvaltningschefen delegeringsrätt till att bevilja ansökan om bygg- 

eller marklov för lovpliktiga åtgärder inom plan om avvikelsen är liten och förenlig med 

detaljplanens syfte.  

Under punkten 4.11.2 erhåller förvaltningschefen delegeringsrätt till att bevilja dispens från 

strandskydd när det föreligger särskilda skäl. Rätten att bevilja dispens gäller endast beslut som tas i 

samordning med beslut enligt PBL, och i samråd med miljö & hälsoskydd. 

Sammanfattning av ärendet 

Byggnadsnämndens delegeringsförteckning är ett levande dokument som bör uppdateras löpande för 

att vara aktuell. Det föreligger skäl att revidera nu aktuell delegeringsförteckning, antagen 2019-10-

24, BN § 325. De huvudsakliga ändringar som föreslås i förevarande revidering avser 

förvaltningschefens ökade möjligheter att besluta i verksamhetsrelaterade ärenden under p. 4.1.4, 

4.2.3-4, 4.2.6, 4.2.8, 4.2.18, 4.2.20-4.2.21, 4.2.37, 4.2.46, 4.2.56, 4.2.60, 4.11.2, samt ökade 

möjligheter att besluta om arkivorganisation, utse arkivansvarig och fastställa 

informationsredovisning under punkterna 5.16 – 5.18. Föreslagna ändringar syftar till att effektivisera 

bygg- och miljöförvaltningens verksamhet samt leva upp till de lagkrav som ställs på myndigheten.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-05-29 

Förslag till reviderad delegeringsförteckning för byggnadsnämnden 

Beskrivning av ärendet 

Bygg- och miljöförvaltningen ämnar förenkla ärendeprocessen avseende detaljplaneärenden. Som ett 

led i detta arbete föreslås en ny punkt, 4.1.4, i delegeringsförteckningen avseende förvaltnings-

chefens rätt att besluta om huruvida genomförande av en detaljplan kan antas medföra betydande 

miljöpåverkan.  

Förvaltningen ämnar likväl förenkla processen avseende ärenden om lov och förhandsbesked samt 

strandskyddsdispenser. Som ett led i detta arbete föreslås en rad nya punkter, däribland p. 4.2.5 om 

rätten att bevilja/avslå ansökan om lov för tillbyggnad av flerbostadshus med tillhörande 

komplementåtgärder utom plan, p. 4.2.20-4.2.21 om rätten att bevilja ansökan avseende om- eller 

tillbyggnad av en eller tvåbostadshus samt tillhörande komplementbyggnad, utom detaljplan, p. 
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4.2.46 om att lämna negativt förhandsbesked för en eller tvåbostadshus inom utvecklingsområden där 

hinder enligt översiktsplanen föreligger, p. 4.2.56 om att bevilja ansökan om bygg- eller mark lov för 

lovpliktiga åtgärder inom detaljplan om avvikelsen är liten och förenlig med detaljplanens syfte, p. 

4.2.60 om att bevilja mindre utvändiga ändringar av tidigare beviljade lov samt p. 4.11.2 om rätten 

att bevilja strandskyddsdispens när det föreligger särskilda skäl.  

Förvaltningen har vidare föreslagit revidering av några befintliga punkter enligt följande; Under p. 

4.2.3 föreslås åtgärden även omfatta kulturhistoriska byggnader och områden av kulturhistoriskt 

värde. Under p. 4.2.4 föreslås delegeringsrätten tillfalla förvaltningschefen med rätten att vidare-

delegera. Under punkten 4.2.6 föreslås delegeringsrätten även omfatta verksamheter för service, 

lager, tillverkning med tillhörande försäljning, partihandel och annan jämförlig verksamhet med 

begränsad omgivningspåverkan. Under p. 4.2.8 föreslås åtgärden även omfatta kulturhistoriska 

byggnader och i områden av kulturhistoriskt värde. Detsamma gäller under p. 4.2.18. 

För att effektivisera bygg- och miljöförvaltningens arbete avseende implementering av data-

skyddsförordningens föreskrifter har punkterna 5.5–5.6, 5.8–5.9, 5.11, 5.16-5.18 tillkommit eller 

reviderats. Under p. 5.5 har rätten att entlediga dataskyddsombud föreslagits. Under p. 5.6 har rätten 

att ingå och säga upp personuppgiftsbiträdesavtal föreslagits. Under p. 5.9 har förvaltningschefen 

föreslagits erhålla rätten att besluta om frågor avseende konsekvensbedömningar enligt 

dataskyddsförordningen. Av punkterna 5.16-5.18 framgår även rätten att besluta om 

arkivorganisation och utse arkivansvarig samt att fastställa informations-redovisning.   

Avslutningsvis har bygg- och miljöförvaltningen föreslagit vissa språkliga justeringar under ett fåtal 

punkter samt en minskning av antalet förkortningar och namnlistor över delegaten. Därtill föreslås 

samtliga namn på delegater som erhållit vidaredelegering från förvaltningschefen tas bort från 

nämndens delegeringsförteckning och föras in i ett dokument benämnd förvaltningschefens 

vidaredelegering. Detta i syfte att förenkla det dagliga arbetet med förteckningen samt att undvika 

framtida revideringar med anledning av personalförändringar inom förvaltningen. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Thure Sandén (M) yrkar på följande ändringar samt ett antal redaktionella ändringar i förslaget till 

reviderad delegeringsförteckning: 

Under punkten 4.2.21 erhåller förvaltningschefen delegeringsrätt till att bevilja ansökan om om- eller 

tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus samt tillhörande komplementbyggnad inom detaljplan.  

Under punkten 4.2.56 erhåller förvaltningschefen delegeringsrätt till att bevilja ansökan om bygg- 

eller marklov för lovpliktiga åtgärder inom plan om avvikelsen är liten och förenlig med detaljplanens 

syfte.  

Under punkten 4.11.2 erhåller förvaltningschefen delegeringsrätt till att bevilja dispens från 

strandskydd när det föreligger särskilda skäl. Rätten att bevilja dispens gäller endast beslut som tas i 

samordning med beslut enligt PBL, och i samråd med miljö & hälsoskydd. 
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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 

Bygg- och miljöförvaltningen 
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§ 309 

 

Dnr BN 2022-0005 

Beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott ger samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta förslag till 

detaljplan för skola inom Åsa 5:246 i Åsa. 

Sammanfattning av ärendet 

Det finns behov av en ny skola för 500-600 elever i Åsa och enligt beslutad lokalplan för 2022–

2026 ska den nya skolan vara färdig för inflyttning 2026.  

En lokaliseringsutredning har gjorts där ett antal olika platser jämförts utifrån deras tillgänglighet, 

risker, yta, samhällsutveckling, markägande, befintlig markanvändning samt möjligheten att hålla 

tidplanen. Slutsatsen i utredningen är att den mest lämpliga placeringen av en ny skola är inom 

fastigheterna Åsa 5:246 och Åsa 5:219.  

Kommunstyrelsen gav den 24 augusti 2021 kommundirektören i uppdrag att pröva lokalisering av 

ny skola i Åsa inom fastigheterna 5:246 och Åsa 5:219 samt att inleda förhandlingar avseende 

förvärv av fastigheten Åsa 5:219. Förvärv av fastigheten Åsa 5:219 har visat sig inte vara möjligt, 

varför förslaget nu i stället är att pröva detaljplaneläggning för skolan inom Åsa 5:246. 

Kommunstyrelsen har tagit beslut om en projektbeställning den 31 maj 2022 som i stora drag 

beskriver innehållet i detaljplanen. Denna kan komma att uppdateras under projektets gång. 

Kommunstyrelsen överlämnade samtidigt till byggnadsnämnden att upprätta förslag till detaljplan 

för skola inom Åsa 5:246. 

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-05-27 

Kommunstyrelsens beslut 2022-05-31, § 118  

Projektbeställning 2022-03-17 

Beslutsgång 

Ordförande Thure Sandén (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, samhällsbyggnads-

kontorets förslag. Ordföranden (M) prövar förslagen och finner att arbetsutskottet bifaller det. 
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Beslutet skickas till 

Samhällsbyggnadskontoret - Planavdelningen 
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§ 310 

 

Dnr BN 2022-00011 

Beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott ger samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta förslag till 

detaljplan för förskola inom del av Kolla 5:6, Gräskärr i Kungsbacka stad.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har tagit beslut om en projektbeställning den 31 maj 2022, som i stora drag 

beskriver innehållet i detaljplanen. Denna kan komma att uppdateras under projektets gång. 

Planområdet ligger väster om Kolla Parkstad. Området avgränsas i norr av Gräskärrsvägen och 

Kungsbackaskogen och i öster av Onsalavägen. Planuppdraget innebär att ta fram en detaljplan för 

att pröva möjligheten att bygga en förskola på en yta om cirka 7 500 kvadratmeter inom vilket 

förskolebyggnad, skolgård, angöring och parkering ska inrymmas. Därutöver ska tillfartsväg 

anläggas från Onsalavägen. Aktuellt område ligger idag utanför detaljplanelagt område och 

planområdet är inte utpekat som förändrad markanvändning i fördjupad översiktsplan för 

Kungsbacka stad. 

Nämnden för Förskola & Grundskola har tidigare aviserat ett behov av en ny förskola för 160 barn i 

Kollaområdet. Anledningen är att det är brist på förskoleplatser i Kungsbacka stad och att det i 

Kollaområdet finns ett akut behov. Behovet av ny förskola grundar sig i en prognostiserad 

befolkningsökning och att det redan i dag saknas platser i Kolla. Behovet är cirka 160 

förskoleplatser i Kollaområdet och finns med i lokalplanen för 2022–2026 i kommunbudget 2022, 

plan 2023–2024.  

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-05-27 

Projektbeställning del av Kolla 5:6 – norra Gräskärr, 2022-04-11 

Kommunstyrelsens beslut 2022-05-31 § 123 

Beslutsgång 

Ordförande Thure Sandén (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, samhällsbyggnads-

kontorets förslag. Ordföranden (M) prövar förslagen och finner att arbetsutskottet bifaller det. 
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Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
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§ 311 

 

Dnr BN 2022-000952 

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

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

Beslutet kan överklagas 

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

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

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

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

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

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

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

stöd för överklagan ska dessa bifogas.  

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

Sammanfattning av ärendet 

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

med stöd av att förslaget innebär att hänsyn inte tas i tillräcklig utsträckning till naturförhållandena 

och naturmiljön på platsen. Föreslagen lokalisering följer inte bebyggelsestrukturen och 

landskapsbilden och intresset av en god helhetsverkan påverkas därigenom negativt. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-05-25 

Ansökan, 2022-03-29 

Situationsplan, 2022-03-29 

Beskrivning av ärendet 

Ansökan som kom in 2022-03-29 innebär nylokalisering av ett enbostadshus inom fastigheten 

GÄLLINGE 1:14 (GÄLLINGEVÄGEN 619). Fastigheten har en areal av 2 808 kvm och är idag 

mailto:info@kungsbacka.se
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bebyggd med enbostadshus och komplementbyggnad. Fastigheten är belägen utanför detaljplanerat 

område.  

Fastigheten ligger inom strandskyddat område. Länsstyrelsen beslutade att beviljat upphävande av 

strandskyddet 2020-04-24, för en mindre bäck inom aktuell fastighet.  

Delar av fastigheten ligger inom den kommunala naturvårdsplanen, Göteborgsmoränen Tom-

Gällinge.  

Fastigheten ligger inom skyddsområde för naturgasledning. 

Tidigare ansökan på fastigheten  

En ansökan om bygglov för ändring av komplementbyggnaden till bostad återtogs av sökande 

2019-11-11.  

En ansökan om förhandsbesked för lokalisering av ett enbostadshus på fastigheten har tidigare fått 

avslag av Byggnadsnämnden 2020-03-19 BNAU § 81.  

Länsstyrelsen har den 10 december 2021 i beslut 403-3365-20 avslagit en överklagan gällande ett 

negativt besked om förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus på fastigheten Gällinge 

1:14. Sammanfattningsvis ansåg Länsstyrelsen att nämnden har haft tillräckliga skäl för att meddela 

negativt förhandsbesked med stöd av åtgärden innebär att tomten inte ordnas så att dess 

naturförutsättningar så långt möjligt tas tillvara och att den tomt som skapas på höjden påverkar 

landskapsbilden negativt. 

Bedömning 

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

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

attraktiv miljö och kommunens läge i Göteborgsregionen. Detta förhållande ställer mycket stora 

krav på kommunen att hantera transportfrågor med miljöhänsyn, tillfredsställande samhällsservice 

samt avvägning mellan olika användningsområden.  

Vid en prövning av förhandsbesked ska prövas om en byggnadsåtgärd över huvud taget kan tillåtas 

på den avsedda platsen, dvs. närmast en prövning av platsens lämplighet för den avsedda åtgärden.  

Gällinge 1:14 ligger utanför detaljplanerat område. Fastigheten omfattas av översiktsplanen för 

Kungsbacka kommun, Vårt framtida Kungsbacka, aktualitetsförklarad 2022-01-26 och är belägen 

utanför Gällinge utvecklingsområde.  

Av kommunens översiktsplan, Vårt framtida Kungsbacka, framgår att det generellt råder ett hårt 

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

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

transportfrågor med miljöhänsyn och att skapa en tillfredsställande samhällsservice. Detta styrks 

även av det höga antalet förhandsbesked som sökts i närområdet.  

Inom områden utanför utvecklingsområden har kommunen en restriktiv hållning till ny bebyggelse 

på ny plats utanför detaljplanerat område. Skälet är att stor efterfrågan på mark råder i kombination 

med en sedan tidigare splittrad bebyggelsestruktur i dessa delar. Den restriktiva hållningen är en 
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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.  

Bebyggelsestruktur  

I prövningen av ett förhandsbesked är det viktigt att ta platsens lokala förutsättningar i beaktande. 

Bland annat ska ny bebyggelse ta hänsyn till bevarandet av natur- och terrängförhållanden. Ny 

bebyggelse på landsbygden ska lokaliseras 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.  

Förvaltningen bedömer att den föreslagna lokaliseringen bildar bebyggelse i en andra rad sett från 

Gällingevägen, en struktur som inte stämmer överens med det befintliga bebyggelsemönstret där 

byggnader är placerade i en rad längs större väg eller i större bebyggelsegrupper. 

Kuperad mark  

Lokaliseringen föreslås inom ett höjdparti som påverkar landskapsbilden, natur- och kulturvärdena 

på platsen och intresset av en god helhetsverkan. Harmonin och helhetsbilden som finns i 

landskapet störs om utvecklingen inte tar hänsyn till naturen. Förvaltningen bedömer att marken 

inte kommer att användas för ändamål som den är mest lämpat för med hänsyn till beskaffenhet och 

läge. Terrängen i skogsskiftet är kuperad och delvis brant och svårtillgänglig.  

Föreslagen placering innebär att byggnaden kommer att bli belägen förhållandevis högt över 

omgivande bebyggelse. Ett nytt enbostadshus bedöms olämpligt placerat på fastigheten och med 

stora nivåskillnader skulle omfattande markförändringar krävas. Sprängningsarbeten, schaktning 

och fyllnader riskerar att skada naturvärdena. På aktuell plats kommer inte kunna ordnas en 

bostadstomt så att naturförutsättningarna tas tillvara och samtidigt personer med nedsatt rörelse- och 

orienteringsförmåga ska kunna komma till byggnadsverket eller på annat sätt använda tomten.  

Enligt 8 kap. 9 § PBL ska tomtens naturförutsättningar så långt det är möjligt tas tillvara. Att ta 

tillvara naturförutsättningarna innebär bland annat att tomtens förutsättningar i form av topografi, 

växtlighet och markbeskaffenhet ska beaktas vid ianspråktagande av nya tomter, till exempel 

genom att försöka undvika onödiga ingrepp i terrängen och i förekommande fall välja de ingrepp 

som innebär minst åverkan i terrängen (prop. 1985/86:1 s. 517 f.). Sökt åtgärd kommer, mot 

bakgrund av nivåskillnaden och den befintliga växtligheten på tomten, att kräva omfattande 

markarbeten vilket innebär stora ingrepp i terrängen för att kunna anlägga ett nytt bostadshus på 

tomten. Detta gäller oavsett utformning av huset, dvs även ett suterränghus med stödmurar på 

föreslagen lokalisering bedöms olämpligt eftersom det medför relativt stora ingrepp i naturmiljön 

inklusive nedtagning av växtlighet.  

Länsstyrelsen i Hallands län har i beslut 403-3365-20 konstaterat ovanstående.  

Föreslagen lokalisering följer inte bebyggelsestrukturen i området och landskapsbilden påverkas 

därigenom negativt. Förslaget innebär att hänsyn inte tas i tillräcklig utsträckning till 

naturförhållandena och naturmiljön på platsen. Förvaltningen gör således bedömningen att 

förslagen placering inte går att bevilja. 
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Kommunicering 

Förvaltningen har den 10 maj 2022 sänt ut en preliminär tjänsteskrivelse om avstyrkan till sökande. 

Sökande bemöter i sin svarsskrivelse, inkommen 16 maj 2022, den bedömning som förvaltningen 

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

Förvaltningens bemötande 

Inkommen svarsskrivelse föranleder inget annat ställningstagande i ärendet och förvaltningen 

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

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

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

utveckling. 

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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§ 312 

 

Dnr BN 2022-001016 

Beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar negativt förhandsbesked för två 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 9 kap. 31 § p. 3, plan- och bygglagen (SFS 2010:900) med 

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

Beslutet kan överklagas 

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

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

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

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

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

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

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

stöd för överklagan ska dessa bifogas.  

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

Sammanfattning av ärendet 

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

med stöd av att förslaget innebär att byggnationen inte placeras på ett sätt som är lämplig med 

hänsyn till landskapsbilden, områdets bebyggelsestruktur och bevarandet av naturförutsättningarna 

på platsen. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-05-27 

Ansökan, 2022-04-05 

Situationsplan, 2022-04-05 

Beskrivning av ärendet 

Ansökan som kom in 2022-04-05 innebär nylokalisering av två enbostadshus inom fastigheten 

STUV 6:23. Fastigheten har en areal av 2,48 ha inom ett delområde och är idag obebyggd.  

Fastigheten är belägen utanför detaljplanerat område.  

mailto:info@kungsbacka.se
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Området ligger inom strandskyddat område och dispens behövs för att genomföra 

byggnadsåtgärder.  

Fastigheten gränsar till den kommunala naturvårdsplanen, Mölnekulla. 

Tidigare ärenden på fastigheten  

En ansökan om förhandsbesked avslogs av Byggnadsnämnden 2018-11-28 AU § 474, utifrån 

detaljplanekrav samt att föreslaget läge för placering av tre enbostadshus, på ett berg, bedömdes 

olämpligt i landskapet. Ytterligare ett förhandsbesked har prövats inom fastigheten Stuv 6:23 där 

Byggnadsnämnden 2019-04-25 Tjm § 1536 beviljade förhandsbesked för ett enbostadshus. Beslutet 

överklagades till Länsstyrelsen i Halland som avslog nämndens beslut 2020-03-19, 403-4240-19, 

utifrån att placeringen i landskapet bryter av mot den bebyggelsestruktur som finns i området samt 

att områdets naturvärden behöver beaktas. Efter att ärendet återförvisats av Mark- och 

miljödomstolen har Byggnadsnämnden lämnat negativt förhandsbesked 2021-10-21 baserat på den 

bedömning som gjorts av länsstyrelsen. 

Bedömning 

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

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

attraktiv miljö och kommunens läge i Göteborgsregionen. Detta förhållande ställer mycket stora 

krav på kommunen att hantera transportfrågor med miljöhänsyn, tillfredsställande samhällsservice 

samt avvägning mellan olika användningsområden.  

Vid en prövning av förhandsbesked ska prövas om en byggnadsåtgärd över huvud taget kan tillåtas 

på den avsedda platsen, dvs. närmast en prövning av platsens lämplighet för den avsedda åtgärden.  

Stuv 6:23 ligger utanför detaljplanerat område. Fastigheten omfattas av översiktsplanen för 

Kungsbacka kommun, Vårt framtida Kungsbacka, aktualitetsförklarad 2022-01-26 och är belägen 

utanför Frillesås utvecklingsområde.  

Av kommunens översiktsplan, Vårt framtida Kungsbacka, framgår att det generellt råder ett hårt 

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

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

transportfrågor med miljöhänsyn och att skapa en tillfredsställande samhällsservice. Detta styrks 

även av det höga antalet förhandsbesked som sökts i närområdet.  

Även om ett enskilt bygglov inte påtagligt förändrar en lokal bebyggelsestruktur, kan många 

enskilda bygglov få omfattande konsekvenser för kommunen. Risken finns att fler fastighetsägare 

kan komma att resa krav på positivt förhandsbesked under motsvarande förutsättningar som i det 

aktuella fallet. Ett beviljande av ansökan kan komma att skapa en prejudicerande verkan inte bara i 

fråga om fastigheter inom det aktuella området utan även inom närliggande områden i kommunen. 

Bebyggelsestruktur  

I prövningen av ett förhandsbesked är det viktigt att ta platsens lokala förutsättningar i beaktande. 

Bland annat ska ny bebyggelse ta hänsyn till bevarandet av natur- och terrängförhållanden. Ny 

bebyggelse på landsbygden ska lokaliseras genom komplettering och användning av mark som 
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redan är tagen i anspråk intill annan bebyggelse, i närheten av vägar och på ett sätt som ansluter till 

det historiska bebyggelsemönstret.  

Vägen från Stuv passerar genom detta typiska landskap. Genom ett pass i skogen mellan två höjder 

finns en slinga med en bebyggelsegrupp om fem bostadshus på ett f.d. öppet fält. 

Bebyggelsegruppen är tydligt begränsad av vägen och skogsbrynet med bakomliggande 

bergssluttning. Förvaltningen bedömer att den föreslagna lokaliseringen bildar bebyggelse i en 

andra rad sett från Stuvvägen en struktur som inte stämmer överens med det befintliga 

bebyggelsemönstret där byggnader är placerade i en rad längs större väg eller i större 

bebyggelsegrupper. Lokaliseringen skulle avvika från den befintliga bebyggelsestrukturen och 

förändra landskapsbilden.  

Kuperad mark  

Lokaliseringen föreslås inom ett höjdparti som påverkar landskapsbilden, natur- och kulturvärdena 

på platsen och intresset av en god helhetsverkan. Förvaltningen bedömer att marken inte kommer 

att användas för ändamål som den är mest lämpat för med hänsyn till beskaffenhet och läge. 

Sprängningsarbeten, schaktning och fyllnader riskerar att skada naturvärdena. Förslaget innebär att 

hänsyn inte tas i tillräcklig utsträckning till naturförhållandena på platsen eller till landskapsbilden 

och intresse av god helhetsverkan.  

Länsstyrelsen har i beslut 2020-03-19, 403-4240-19 bedömt att placeringen är olämplig då den 

bryter mot områdets bebyggelsemönster, att tomtplatsen riskerar att skapa en öppning i trädridån 

som bryter skogssiluetten och att ansökan därmed inte var lämplig med hänsyn till landskapsbilden 

med hänsyn till 2 kap 6 § PBL.  

Strandskydd  

Området gränsar till kommunalt naturvårdsintresse Mölnekulla, nyckelbiotoper samt 

naturvårdsavtal för naturskogsartad lövskog. Området består till huvudsak av betesmark och är 

delvis trädbevuxet.  

Områdena i omedelbar anslutning till det aktuella området har dokumenterade höga naturvärden 

samt värden för friluftslivet. Vidare är området en dela av ett större område på den västra sidan av 

vägen längs med bäcken som är obebyggd. Länsstyrelsen bedömer att landskapsbilden och 

karaktären av omgivande naturmiljön skulle påverkas negativt om strandskyddet upphävdes med 

syfte att avstycka en eller flera tomter för bebyggelse.  

Länsstyrelsen i Hallands län har i beslut 2019-01-03, 511-6323-2018 konstaterat ovanstående.  

 

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

med stöd av att förslaget innebär att byggnationen inte placeras på ett sätt som är lämplig med 

hänsyn till landskapsbilden, områdets bebyggelsestruktur och bevarandet av naturförutsättningarna 

på platsen. Landskapsbilden och intresset av en god helhetsverkan påverkas därigenom negativt. 
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Kommunicering 

Förvaltningen har den 9 maj 2022 sänt ut en preliminär tjänsteskrivelse om avstyrkan till sökande. 

Sökande har inte inkommit med något yttrande. 

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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§ 313 

 

Dnr BN 2022-000699 

Beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar negativt förhandsbesked för två enbostadshus på 

fastigheten. 

Avgiften för beslutet är 18 000 kronor. 

Avgiften är uträknad efter Taxa för Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 

Kommunfullmäktige 2020-09-08 § 97. 

Beslutsmotivering 

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

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

Beslutet kan överklagas 

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

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

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

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

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

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

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

stöd för överklagan ska dessa bifogas.  

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

Sammanfattning av ärendet 

Bedömningen görs att ansökan motverka översiktsplanens intentioner, kommunens strategiska 

planering och tätortsutveckling. Platsen där byggnationerna föreslås placeras utgör dessutom 

burkningsbar jordbruksmark samtidigt som de aktuella åtgärderna inte är ett väsentligt 

samhällsintresse vars behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt 

genom att annan mark tas i anspråk. Det allmänna intresset av att styra bebyggelseutvecklingen 

samt att hushålla med mark bedöms sammanfattningsvis väga tyngre än det enskilda intresset av att 

bebygga platsen. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-05-24 

Yttrande inkl. bilagor från sökande, 2022-05-18 

Ansökan, 2022-03-09 

mailto:info@kungsbacka.se
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Beskrivning av ärendet 

Ansökan som kom in 2022-03-09 innebär nylokalisering av två enbostadshus med tillhörande 

komplementbyggnad inom fastigheten BUKÄRR 5:67 skifte 1. Fastigheten har en areal av 3,3 ha i 

tre delområden och är idag bebyggd med enbostadshus och ekonomibyggnader. Fastigheten är 

belägen utanför detaljplanerat område.  

I vårt kartunderlag framgår att fastigheten ligger inom strandskyddat område. Sökande har 

inkommit med beslut från Länsstyrelsen om att strandskyddet är upphävt för fastigheten Bukärr 

5:67. 

Fastigheten är belägen inom kustbygd och randzon till Särö utvecklingsort. En mindre del av 

fastigheten omfattas av Särö - yttre bebyggda delar och Särö – vardagsnära friluftsliv.   

Fastigheten är belägen inom riksintresse för förligt friluftsliv – Kust.  

Genom fastigheten går det kommunala ledningar. Det västra bostadshuset tilltänkta placering 

kommer hamna över ledningarna. 

En ansökan om förhandsbesked med samma lokalisering som denna ansökan, återtogs av sökande 

ärende BN 2004-000389. 

Handläggningstiden i ärendet har förlängts med 10 veckor. 

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.  

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

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

delar av 8 kap. PBL.  

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

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

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

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

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

endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan 

tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i 

anspråk. 

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

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

och kommunikationsleder.  

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

synpunkt är lämplig för ändamålet.  
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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. 

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.  

4 kap. miljöbalken förklarar att kustområdet Halland, i vilket fastigheten Bukärr 5:67 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 

Kommunens översiktsplan 
Kungsbacka kommun översiktsplanen ”Vårt framtida Kungsbacka”, antagen 2022-01-26, framgår 

det att utöver utvecklingsorter och naturområden, har kommunen delats in i tre övergripande zoner; 

landsbygdsutveckling, landsbygd och kustbygd. Bukärr 5:67 är belägen inom området kustbygd och 

randzon till Särö utvecklingsort. 

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

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

kompletteringar av nya bostadshus.  

Kommunens tillväxt ska till stor del ske genom nya bostäder och verksamheter i de tre 

utvecklingsorter Kungsbacka stad, Åsa och Anneberg.  

Utanför planlagt område finns inte någon i lagstiftningen given byggrätt. Bedömningen om en 

åtgärds lämplighet görs i en prövning genom planläggning eller i ärenden om bygglov eller 

förhandsbesked. Prövningen avser om åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen, det vill säga en 

prövning av markens lämplighet för den avsedda åtgärden (prop. 1985/86:1 s.285).  

Kommunen har ett övergripande ansvar för lämplighetsbedömningen av lokaliseringsprövningar 

utifrån de allmänna intressen som regleras i andra kapitlet PBL. Av andra kapitlet PBL framgår att 

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

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

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

Samtidigt har kommunen ett serviceansvar till sina medborgare.  

När det gäller att bedöma möjligheterna att ordna olika former av samhällsservice handlar det oftast 

om kommunalekonomiska överväganden. I vilken grad ett beslut i ett förhandsbeskeds- eller 

bygglovsärende kommer att påverka kommunens ekonomi beror på i vilken utsträckning 
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bebyggelsen ställer krav på ökad kommunal service. Förhandsbesked och bygglov kan nekas om 

bebyggelsen medför oacceptabla kommunalekonomiska effekter (jfr prop. 1985/86:1 sid. 268-271).  

Kommunen kan inte erbjuda lika god tillgång och kvalité på service, infrastruktur och 

kommunikationer överallt i kommunen, eftersom det bland annat inte är ekonomisk genomförbart. 

Det medför bland annat att nytillkomna bostäder i vissa områden riskerar att uppleva undermålig 

tillgång till detta. Kommunen kan bli ålagda att åtgärda det om behovet är tillräckligt starkt, vilket 

inte minst nästan alltid är förenat med stora kostnader. Växer ett område kan behovet öka vilket 

alltså är förenat med en större kommunalekonomisk risk. Även till synes mindre åtgärder, som till 

exempel att förse ett område med skolskjuts för att det är långt till skola, infrastrukturen är 

undermålig och tillgången till befintlig kollektivtrafik är dålig, kan vara förenat med stora 

kostnader. Det föreligger sålunda starka incitament för kommunen att styra 

bebyggelseutvecklingen, och kommunen har möjligheten att välja de lämpligaste platserna att 

bebygga.  

Kommunen har i enlighet med 3 kap. 1-6 §§ PBL en översiktsplan som samspelar med nationella 

strategier och är framtagen i samråd med länsstyrelsen, regionala organ och grannkommuner. I 

kommunens översiktsplan kommer den övergripande strategin för kommunens 

bebyggelseutveckling till uttryck. Översiktsplanen täcker hela kommunen och talar om hur 

kommunen avses att utvecklas, vilka områden som avses att bebyggas, var det behövs nya vägar 

och cykelbanor och vilka områden som avses att sparas för rekreation. Översiktsplanen har en 

viktig roll som måldokument och vägvisare mot en mer hållbar framtid och är ett verktyg för att 

sätta bebyggelseutvecklingen och enskilda beslut om den fysiska miljön i ett större perspektiv.  

En översiktsplan är inte bindande vid prövningen av frågor om förhandsbesked och bygglov, men 

ska bland annat ge vägledning för beslut om hur markområden ska användas (3 kap. 2 och 3 §§ 

PBL) och har ändå en stor betydelse för bedömningen av vilka allmänna intressen som i ett enskilt 

ärende bör beaktas och vilken vikt dessa bör ges. Mark- och miljööverdomstolen har i sin 

rättstillämpning, med hänsyn till att det är en kommunal angelägenhet att detaljplanelägga 

användningen av mark och att det är kommunen som har att avgöra hur bebyggelsemiljön ska 

utformas, fäst stor relevans vid de intresseavvägningar som kommer till uttryck i en översiktsplan 

(se bland annat Mark- och miljööverdomstolens dom P 4799-12).  

Kungsbacka kommuns översiktsplan, Vårt framtida Kungsbacka, antagen 2022-01-26, konstaterar 

att kommunen generellt är utsatt för ett hårt tryck med önskemål om att bygga nya enbostadshus (se 

även Mark- och miljööverdomstolens dom 2014-02-07 P 4421-13). Efterfrågan beror på en 

kombination av en attraktiv miljö och kommunens läge i Göteborgsregionen. Samtidigt har 

kommunen en omfattande utbyggnadspotential för friliggande småhus dels i form av outnyttjade 

byggrätter i äldre planer, permanentning av fritidshus samt redan avstyckade tomter utom plan. 

Detta förhållande ställer mycket stora krav på kommunen att hantera transportfrågor med 

miljöhänsyn och att skapa en tillfredsställande samhällsservice, såsom vatten och avlopp, vägar, 

skolor med mera.  

Utanför kommunens större tätorterna är infrastrukturen, kommunikationerna och tillgången till 

service ofta bristande. Den befintliga bebyggelsen är i dessa områden dessutom ofta spridd vilket 

gör det svårare att etablera olika servicefunktioner och erbjuda kollektivtrafik. Från ett socialt, 
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ekologiskt och kommunalekonomiskt perspektiv är det följaktligen i regel fördelaktigt att samla den 

huvudsakliga bebyggelseutvecklingen i anslutning till de större tätorterna. På så sätt stärks 

möjligheten att samnyttja lokaler, ytor och trafikstråk mer effektivt än om den nya bebyggelsen 

sprids ut.  

Översiktsplanen delar sålunda in kommunen i olika områden. Genom planläggning av större 

sammanhängande områden ska bebyggelse främst tillkomma inom de områden som är redovisade 

som utvecklingsområden. Utvecklingsområdena utgör i huvudsak kommunens större tätorter.  

Utanför kommunens tätorter och dess randzoner redovisar dock översiktsplanerna en större tolerans 

till ansökningar om bygglov och förhandsbesked som avser att tillskapa nya enstaka byggrätter. 

Anledningen är att kommunen vill skapa mer balans mellan den starkt expanderade västra delen av 

kommunen och den modest växande östra delen, men också för att bebyggelsetrycket i dessa 

områden över lag är lägre och den befintliga bebyggelsen inte är lika riklig samtidigt som enstaka 

tillkommande bebyggelse har en begränsad påverkan på transporter, infrastruktur samt behovet på 

tillgång till samhällsservice och kommunikationer. Utvidgad bebyggelse ska dock inte växa fram i 

dessa områden, den ska precis som redogjorts för ovan tillkomma inom tätorterna. 

Bebyggelsetryck 
Den aktuella lokaliseringen ligger inom vad översiktsplanerna redovisar som utanför kommunens 

utvecklingsorter och dess randzoner, ca 2,7 km från Bukärr centrum som är närmsta tätort med 

duglig samhällsservice. Trafiken till området leds via Nordgårdsvägen som utgör en smal grusväg 

och vidare till Maleviksvägen som ansluts Gamla Särövägen. Närmsta kollektivtrafiklinje går på 

Gamla Särövägen, närmast busshållplats ligger ca 1,7 km från sökt lokalisering. Förutsättningarna 

för området tyder på ett starkt bilberoende.  

Den befintliga bebyggelsen längst Nordgårdsvägen och dess sidovägar är spridd. Bebyggelsen har 

växt fram utan planläggning, där ett stort antal bostäder har tillkommit de senaste 15 åren. 

Bebyggelsetrycket är högt i området, inom en radie av 1 km från lokaliseringen har kommunen 

behandlat över 20 ansökningar om förhandsbesked sedan 2006.  

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

området. Efterfrågan på mark är hög, då området är kustnära. Flertalet fastigheter längs 

Nordgårdsvägen, Olsgårdsvägen, m.fl. är av liknande karaktär och storlek. Genom att medge en 

nylokalisering i ett område där bebyggelsetrycket är högt och där möjligheten finns att förtäta 

genom ytterligare liknande anspråk, kan det antas få så kallade prejudicerande effekter och 

därigenom en successivt förändrad bebyggelsestruktur, eftersom sannolikheten för att ytterligare 

fastighetsägare önskar vidta liknande åtgärder är stor.  

Med hänsyn till de krav som föreskrivs i andra kapitlet PBL gällande en tillfredställande 

samhällsservice, infrastruktur och kommunikationer görs bedömningen att området i dagsläget inte 

är lämpat för en större bebyggelseutveckling. Enligt översiktsplanen anvisningar finns det heller 

inga intentioner att en sådan ska ske i området. Ansökan uppfyller därmed inte lämplighets- och 

hushållningskraven i 2 kap. 2-3 § PBL. 
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Jordbruksmark 

Vid lämplighetsbedömningen av en lokalisering ska bland annat prövas om åtgärden uppfyller 

kraven på lämplig markanvändning i 2 kap. PBL. Det innebär att bestämmelserna om hushållning 

med markområden i 3 kap. miljöbalken ska tillämpas.  

Jord- och skogsbruk är av nationell betydelse och brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för 

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

och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att 

annan mark tas i anspråk (3 kap. 4 § miljöbalken).  

Med att ”marken tas i anspråk” avses enligt förarbetena till den ursprungliga bestämmelsen i den nu 

upphävda naturresurslagen sådana åtgärder som på ett varaktigt sätt drar marken ur produktion, 

såsom utbyggnad av bostadsområden, industrier, upplag, vägar, ledningar osv. Att komplettera 

befintlig bebyggelse med ytterligare någon enstaka byggnad ansågs dock i nyss nämnda förarbeten 

vara förenligt med bestämmelsen (prop. 1985/86:3 s. 158 f.).  

Begreppet jordbruksmark avser både kultiverad och naturlig mark (se Mark- och 

miljööverdomstolens avgörande den 1 april 2016 i mål nr P 4087-15). Sådan mark är brukningsvärd 

om den med hänsyn till läge, beskaffenhet och övriga förutsättningar är väl lämpad 

förjordbruksproduktion (prop. lag om hushållning med naturresurser 1985/86:3 s.158). Vid den 

bedömningen bör beaktas att jordbruksmark är en begränsad resurs med avgörande betydelse för att 

trygga livsmedelsförsörjningen i landet och att syftet med bestämmelsen var att säkerställa en 

långsiktig hushållning (se MÖD 2017:17 samt prop. 1985/86:3 sid. 53). I praxis har framhållits att 

hänsyn ska tas till jordbrukslandskapet och det framtida behovet av jordbruksproduktion, inte till 

fastighetens rådande produktionsstatus, kvalitet eller om det vid tillfället finns ett reellt intresse av 

att bruka den (se bl.a. Mark- och miljööverdomstolens domar den 1 april 2016 i mål P 4087-15 och 

den 3 februari 2017 i mål P 4848-16).  

Enligt 12 kap. 7 § miljöbalken är jordbruksmark sådan åkermark och betesmark som ingår i 

fastighet som är taxerad som lantbruksenhet. Mark- och miljööverdomstolen konstaterar dock att 

fastighetstaxeringen, vare sig avsaknad av taxering eller taxering som eller annat än lantbruksenhet, 

inte är avgörande för om 3 kap. 4 § miljöbalken är tillämplig, se dom 2020-06-09 mål nr P 8347-19. 

I samma dom konstaterar även Mark- och miljööverdomstolen att den omständigheten att ett 

fastighetsbildningsbeslut kan syfta till en viss markanvändning inte har någon bindande verkan vid 

prövningen enligt PBL och inte heller är avgörande för om 3 kap. 4 § miljöbalken är tillämplig (jfr 

Mark- och miljööverdomstolens dom den 27 maj 2019 i mål nr P 7083-18).  

Genom att studera flygfoton från 1963 och framåt, kan det konstateras att markytan som 

byggnationen föreslås ta i anspråk har utgjord åkermark historiskt och redovisade som 

jordbruksmark klass 4, enligt länsstyrelsens klassning. Marken är en del av större sammanhängande 

jordbrukslandskap.  

Förvaltningen bedömer att marken med hänsyn till läge, beskaffenhet och övriga förutsättningar 

utgör sådan jordbruksmark som är väl lämpad för jordbruksproduktion och att marken därmed är 

brukningsvärd i 3 kap. 4 § miljöbalkens mening. Den tilltänkta bebyggelsen innebär att en del av ett 

större område av sammanhängande jordbruksmark tas i anspråk för bebyggelse och inte till exempel 
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att en lucka i bebyggelseraden fylls igen. Trots att den sökta åtgärden är av relativt begränsad 

omfattning anser förvaltningen att det därmed inte är fråga om en sådan komplettering som ändå 

kan tillåtas (se bland annat Mark- och miljööverdomstolens dom 2019-11-08 mål nr P 4193-19 samt 

dom 2018-02-28 mål nr P 4520-17). 

När det kommer till om bebyggelsen behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och om 

behovet inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark 

tas i anspråk kan följande konstateras.  

Väsentliga samhällsintressen kan vara att tillgodose bostadsförsörjningsbehovet, att lokalisera 

bostäder och arbetsplatser nära varandra, att skapa väl fungerande och lämpliga tekniska 

försörjningssystem och att säkerställa viktiga rekreationsintressen (prop. 1985/86:3 s. 53).  

Förvaltningen menar att det i paragrafens rekvisit ”väsentliga samhällsintressen” inte inryms 

enskildas intresse av att bygga enstaka bostadshus, utan att det handlar om större lösningar i allmän 

regi och en samlad planering i samband med större planläggning. Det är vidare inte redovisat att 

behovet av bostäder i närområdet inte skulle kunna tillgodoses på något annat tillfredsställande sätt 

utan att brukningsvärd jordbruksmark tas i anspråk  

Intresset av att uppföra enbostadshuset enligt ansökan kan följaktligen inte betraktas som ett sådant 

väsentligt samhällsintresse som inte kan tillgodoses genom att annan ur allmän synpunkt lämplig 

mark tas i anspråk (se bland annat Mark- och miljööverdomstolens dom 2016-04-01 mål nr P 4087- 

15 samt dom 2017-02-03 mål nr P 4848-16). 

Intresseavvägning 

Enligt 2 kap. 1 § PBL ska hänsyn tas till både allmänna och enskilda intressen. Det allmänna 

intresset av att styra bebyggelseutvecklingen bedöms i förevarande fall sammanfattningsvis väga 

tyngre än det enskilda intresset av att bebygga platsen. 

Kommunicering 
Förvaltningen har den 2022-04-25 sänt ut en bedömning om avstyrkan till sökande. Sökande har 

bemöt förvaltningens avstyrkan i en skrivelse som inkom 2022-05-15, inkommen skrivelse 

föranleder ingen annan bedömning i ärendet och förvaltningen vidhåller att ansökan om byggnation 

på platsen är olämplig. 

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) 

Kontaktperson 
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§ 314 

 

Dnr BN 2022-000611 

Beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar negativt förhandsbesked för tre enbostadshus på 

fastigheten Dotetorp 5:1 skifte 20. 

Avgiften för beslutet är 18 000 kronor. 

Avgiften är uträknad efter Taxa för Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 

Kommunfullmäktige 2020-09-08 § 97. 

Beslutsmotivering 

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

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

Beslutet kan överklagas 

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

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

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

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

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

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

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

stöd för överklagan ska dessa bifogas.  

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

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan avser nylokalisering av tre enbostadshus inom fastigheten Dotetorp 5:1 skifte 20. Den 

sammantagna bedömningen av ärendet är att de föreslagna placeringarna av enbostadshusen är 

olämplig med hänsyn till;  

• Lokaliseringen är enligt översiktsplanen ”Vårt framtida Kungsbacka” belägen utanför 

utvecklingsområde – kustbygd.  

• Åtgärden kan inte ses som en komplettering av en befintlig bebyggelsegrupp utan betraktas i 

stället som en förtätning av området, som kan få prejudicerande effekter.  

• Byggnation på platsen minskar områdets karaktär och etablerar tre nya hemfridszoner inom 

riksintresset för friluftslivet.  

• De tänkta placeringarna är inom ett kuperat skogsområde där en utökad exploatering 

inverkar negativt på miljön.  

mailto:info@kungsbacka.se
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• Bebyggelseutvecklingen i området kan få konsekvenser för kommunens strategiska 

planering och kommunalekonomiska följder. Dom tillkommande bostäderna på föreslagen 

plats, motverkar översiktsplanens intentioner och de allmänna intressen som kommer till 

uttryck i den. Det allmänna intresset av att styra bebyggelseutvecklingen i förevarande fall 

väger tyngre än det enskilda intresset av att bygga tre nya enbostadshus på platsen. 

  

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-05-24 

Yttrande från sökande, 2022-05-19 

Karta, 2022-03-01 

Ansökan, 2022-02-25 

Beskrivning av ärendet 

Ansökan som kom in 2022-02-25 och bedömdes komplett 2022-03-01, innebär nylokalisering av tre 

enbostadshus inom fastigheten Dotetorp 5:1 skifte 20. Fastigheten har en areal av ca 77,2 ha i 13 

delområden. Skifte 20 är idag obebyggd medan bebyggelse i form av ekonomibyggnader finns på 

de andra skiftena. Fastigheten används idag som jordbruksmark. Fastigheten är belägen utanför 

detaljplanerat område och utanför utvecklingsort, kustbygd.  

Fastigheten är belägen inom riksintresse för rörligt friluftsliv – kust samt högexploaterad kust.  

Tomterna kommer anslutas till VA-samfällighet och dagvatten kommer hanteras lokalt.  

Fastigheten ligger nordost om utvecklingsort Åsa samt sydost om Tjolöholm.  

Den föreslagna lokaliseringen är belägen inom ett område som kan beröras av buller från Järnväg. 

Om lokaliseringen utreds vidare behöver en bullerutredning presenteras. 

Handläggningstiden i ärendet har förlängts med 10 veckor. 

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.  

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

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

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

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

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

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

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

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

särskilda kulturhistoriska och miljömässiga värden skyddas.  

Enligt 8 kap. 9 § PBL ska en obebyggd tomt som ska bebyggas anordnas på ett sätt som är lämpligt 

med hänsyn till landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen. Naturförutsättningarna 

ska så långt möjligt tas till vara.  

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.  

4 kap. miljöbalken förklarar att kustområdet Halland, i vilket fastigheten Dotetorp 5:1 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  

Kommunens översiktsplan  
Kungsbacka kommun översiktsplanen, ÖP2022 ”Vårt framtida Kungsbacka”, antagen 2022-01-26, 

framgår det att utöver utvecklingsorter och naturområden, delats in i tre övergripande zoner; 

landsbygdsutveckling, landsbygd och kustbygd. Dotetorp 5:1 är belägen inom området kustbygd.  

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

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

kompletteringar av nya bostadshus.  

Utanför planlagt område finns inte någon i lagstiftningen given byggrätt. Bedömningen om en 

åtgärds lämplighet görs i en prövning genom planläggning eller i ärenden om bygglov eller 

förhandsbesked. Prövningen avser om åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen, det vill säga en 

prövning av markens lämplighet för den avsedda åtgärden (prop. 1985/86:1 s.285).  
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Kommunen har 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 till att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp, 

avfallshantering, elektronisk kommunikation och samhällsservice, såsom skolor, daghem, sjukvård 

och äldreomsorg. Samtidigt har kommunen ett serviceansvar till sina medborgare.  

När det gäller att bedöma möjligheterna att ordna olika former av samhällsservice handlar det oftast 

om kommunalekonomiska överväganden. I vilken grad ett beslut i ett förhandsbeskeds- eller 

bygglovsärende kommer att påverka kommunens ekonomi beror på i vilken utsträckning 

bebyggelsen ställer krav på ökad kommunal service. Förhandsbesked och bygglov kan nekas om 

bebyggelsen medför oacceptabla kommunalekonomiska effekter (jfr prop. 1985/86:1 sid. 268-271).  

Kommunen kan inte erbjuda lika god tillgång och kvalité på service, infrastruktur och 

kommunikationer överallt i kommunen, eftersom det bland annat inte är ekonomisk genomförbart. 

Det medför bland annat att nytillkomna bostäder i vissa områden riskerar att uppleva undermålig 

tillgång till detta. Kommunen kan bli ålagda att åtgärda det om behovet är tillräckligt starkt, vilket 

inte minst nästan alltid är förenat med stora kostnader. Växer ett område kan behovet öka vilket 

alltså är förenat med en större kommunalekonomisk risk. Även till synes mindre åtgärder, som till 

exempel att förse ett område med skolskjuts för att det är långt till skola, infrastrukturen är 

undermålig och tillgången till befintlig kollektivtrafik är dålig, kan vara förenat med stora 

kostnader. Det föreligger sålunda starka incitament för kommunen att styra 

bebyggelseutvecklingen, och kommunen har möjligheten att välja de lämpligaste platserna att 

bebygga.  

Kommunen har i enlighet med 3 kap. 1-6 §§ PBL en översiktsplan som samspelar med nationella 

strategier och är framtagen i samråd med Länsstyrelsen, regionala organ och grannkommuner. I 

kommunens översiktsplan kommer den övergripande strategin för kommunens 

bebyggelseutveckling till uttryck. Översiktsplanen täcker hela kommunen och talar om hur 

kommunen avses att utvecklas, vilka områden som avses att bebyggas, var det behövs nya vägar 

och cykelbanor och vilka områden som avses att sparas för rekreation. Översiktsplanen har en 

viktig roll som måldokument och vägvisare mot en mer hållbar framtid och är ett verktyg för att 

sätta bebyggelseutvecklingen och enskilda beslut om den fysiska miljön i ett större perspektiv.  

En översiktsplan är inte bindande vid prövningen av frågor om förhandsbesked och bygglov, men 

ska bland annat ge vägledning för beslut om hur markområden ska användas (3 kap. 2 och 3 §§ 

PBL) och har ändå en stor betydelse för bedömningen av vilka allmänna intressen som i ett enskilt 

ärende bör beaktas och vilken vikt dessa bör ges. Mark- och miljööverdomstolen har i sin 

rättstillämpning, med hänsyn till att det är en kommunal angelägenhet att detaljplanelägga 

användningen av mark och att det är kommunen som har att avgöra hur bebyggelsemiljön ska 

utformas, fäst stor relevans vid de intresseavvägningar som kommer till uttryck i en översiktsplan 

(se bland annat Mark- och miljööverdomstolens dom P 4799-12).  

Kungsbacka kommuns översiktsplan, Vårt framtida Kungsbacka, antagen 2022-01-26, konstaterar 

att kommunen generellt är utsatt för ett hårt tryck med önskemål om att bygga nya enbostadshus (se 

även Mark- och miljööverdomstolens dom 2014-02-07 P 4421-13). Efterfrågan beror på en 
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kombination av en attraktiv miljö och kommunens läge i Göteborgsregionen. Samtidigt har 

kommunen en omfattande utbyggnadspotential för friliggande småhus dels i form av outnyttjade 

byggrätter i äldre planer, permanentning av fritidshus samt redan avstyckade tomter utom plan. 

Detta förhållande ställer mycket stora krav på kommunen att hantera transportfrågor med 

miljöhänsyn och att skapa en tillfredsställande samhällsservice, såsom vatten och avlopp, vägar, 

skolor med mera.  

Utanför kommunens större tätorterna är infrastrukturen, kommunikationerna och tillgången till 

service ofta bristande. Den befintliga bebyggelsen är i dessa områden dessutom ofta spridd vilket 

gör det svårare att etablera olika servicefunktioner och erbjuda kollektivtrafik. Från ett socialt, 

ekologiskt och kommunalekonomiskt perspektiv är det följaktligen i regel fördelaktigt att samla den 

huvudsakliga bebyggelseutvecklingen i anslutning till de större tätorterna. På så sätt stärks 

möjligheten att samnyttja lokaler, ytor och trafikstråk mer effektivt än om den nya bebyggelsen 

sprids ut.  

Översiktsplanen delar sålunda in kommunen i olika områden. Genom planläggning av större 

sammanhängande områden ska bebyggelse främst tillkomma inom de områden som är redovisade 

som utvecklingsområden. Utvecklingsområdena utgör i huvudsak kommunens större tätorter.  

Utanför kommunens tätorter och dess randzoner redovisar dock översiktsplanerna en större tolerans 

till ansökningar om bygglov och förhandsbesked som avser att tillskapa nya enstaka byggrätter. 

Anledningen är att kommunen vill skapa mer balans mellan den starkt expanderade västra delen av 

kommunen och den modest växande östra delen, men också för att bebyggelsetrycket i dessa 

områden över lag är lägre och den befintliga bebyggelsen inte är lika riklig samtidigt som enstaka 

tillkommande bebyggelse har en begränsad påverkan på transporter, infrastruktur samt behovet på 

tillgång till samhällsservice och kommunikationer. Utvidgad bebyggelse ska dock inte växa fram i 

dessa områden, den ska precis som redogjorts för ovan tillkomma inom tätorterna. 

Bebyggelsetryck  

Den aktuella lokaliseringen ligger inom vad översiktsplanerna redovisar som utanför kommunens 

tätorter, ca 4,2 km från Åsa som är närmsta tätort med duglig samhällsservice och goda 

kommunikationer. Trafiken till området leds via Dotetorpsvägen som utgör en smal asfalterad väg 

utan gatubelysning och vidare till Ölmevallavägen och ansluts till Varbergsvägen. Även 

Varbergsvägen saknar gatubelysning och gång- och cykelväg samtidigt som den är hårt trafikerad. 

Närmsta kollektivtrafiklinje går på Varbergsvägen, busshållplats ligger ca 1,7 kilometer från sökt 

lokalisering. Förutsättningarna för området tyder på ett starkt bilberoende. Vidare ligger området 

utanför kommunens verksamhetsområde för VA. 

Den befintliga bebyggelsen längst Dotetorpsvägen och dess sidovägar är spridd. Området utgörs 

idag av närmare 150 bostäder varav en betydande andel utför fritidsbostäder. Bebyggelsen har växt 

fram utan planläggning, där ett stort antal bostäder har tillkommit de senaste 15 åren. 

Bebyggelsetrycket är högt i området, inom en radie av 1 km från lokaliseringen har kommunen 

behandlat över 20 ansökningar om förhandsbesked sedan 2006.  

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

området. Efterfrågan på mark är hög, då området är kustnära. Flertalet fastigheter längs 
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Dotetorpsvägen, Minas väg m.fl. är av liknande karaktär och storlek. Genom att medge en 

nylokalisering i ett område där bebyggelsetrycket är högt och där möjligheten finns att förtäta 

genom ytterligare liknande anspråk, kan det antas få så kallade prejudicerande effekter och 

därigenom en successivt förändrad bebyggelsestruktur, eftersom sannolikheten för att ytterligare 

fastighetsägare önskar vidta liknande åtgärder är stor.  

Med hänsyn till de krav som föreskrivs i 2 kap. PBL gällande en tillfredställande samhällsservice, 

infrastruktur och kommunikationer görs bedömningen att området i dagsläget inte är lämpat för en 

fortsatt bebyggelseutveckling. Enligt översiktsplanens anvisningar finns det heller inga intentioner 

att en sådan ska ske i området. Ansökan uppfyller därmed inte lämplighets- och hushållningskraven 

i 2 kap. 2-3 § PBL. 

Landskapsbilden  

Placeringen av de tre enbostadshusen utgörs idag av kuperad terräng med stora höjder. Från 

fastighetsgräns fram till lokaliseringen av enbostadshusen mäts en höjdskillnad om ca + 7 meter. 

Vid bebyggelse på platsen krävs stora ingrepp i naturen i form av sprängning och utfyllnader. 

Föreslagna placeringar ger även ett högt läge vilket bryter av mot övrig struktur i området där 

byggnader är placerade i lägre terräng i landskapets kanter, med stöd av höjder och skogsområden. 

Marken för de tänkta tomterna utgörs idag av skog i synnerhet lövskog, vilket i sin tur innebär att 

träd och annan växtlighet kommer behövas avverkas för att erforderliga ljusförhållanden ska kunna 

tillgodoses. 

Tillfartsväg  

Tillfartsvägen till dom tre enbostadshusen anläggs genom område med skredrisk. Befintligt servitut 

går igenom Boberg 1:37, idag avser den rätt att anlägga, underhålla och använda en 6 meter bred 

väg för skogsuttag. 

Intresseavvägning  
Med ovanstående skäl menar förvaltningen att en intresseavvägning enligt 

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

tre nya enbostadshus bedöms olämplig på fastigheten. Ansökan om förhandsbesked ska sålunda 

avslås. 

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

bemöt förvaltningens avstyrkan i en skrivelse som inkom 2022-05-19, inkommen skrivelse 

föranleder ingen annan bedömning i ärendet och förvaltningen vidhåller att ansökan om byggnation 

på platsen är olämplig. 

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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§ 315 

 

Dnr BN 2022-000713 

Beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar negativt förhandsbesked för ett enbostadshus på 

fastigheten Ledet 2:9. 

Avgiften för beslutet är 12 000 kronor. Avgiften är reducerad med 4 800 kronor på grund av att 

beslutet har tagit mer än 10 veckor. Kostnaden blir därför 7 200 kronor.  

Avgiften är uträknad efter Taxa för Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 

Kommunfullmäktige 2020-09-08 § 97. 

Beslutsmotivering 

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

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

Beslutet kan överklagas 

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

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

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

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

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

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

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

stöd för överklagan ska dessa bifogas.  

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

Sammanfattning av ärendet 

Bedömningen görs att ansökan motverka översiktsplanens intentioner, kommunens strategiska 

planering och tätortsutveckling. Platsen där byggnationerna föreslås placeras utgör dessutom 

burkningsbar jordbruksmark samtidigt som de aktuella åtgärderna inte är ett väsentligt 

samhällsintresse vars behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt 

genom att annan mark tas i anspråk. Det allmänna intresset av att styra bebyggelseutvecklingen 

samt att hushålla med mark bedöms sammanfattningsvis väga tyngre än det enskilda intresset av att 

bebygga platsen. Aktuellt markområde utgör inte någon lucktomt, utan skapar ytterligare en 

bebyggelserad. 
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Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-05-24 

Yttrande från sökande, 2022-05-14 

Intyg från VA-förening, 2022-03-13  

Karta, 2022-03-10  

Begäran om upphävande av strandskydd, 2022-03-10  

Ansökan, 2022-03-10 

Beskrivning av ärendet 

Ansökan som kom in 2022-03-10 innebär nylokalisering av ett nytt enbostadshus samt 

komplementbyggnad i form av garage, inom fastigheten LEDET 2:9. Fastigheten har en areal av     

4 820 kvm och är idag obebyggd. Fastigheten är belägen utanför detaljplanerat område.  

Av beslut från Länsstyrelsen omfattas in diket av strandskydd.  

På fastigheten Ledet 2:9 har man gjort en fastighetsreglering 2021-04-15. Av den framgår det bland 

annat, att Ledet 2:9 var innan en jordbruksfastighet och som inte uppfyller lämplighetsvillkoren 

enligt 3 kap. 5 § fastighetsbildningslagen. Fastigheten är efter förrättningen fortfarande en 

jordbruksfastighet som inte uppfyller lämplighetsvillkoren. Innan förrättningen var fastigheten 4,7 

ha i 4 delområden.  

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

Byggnadsnämnden 2008-06-04 BN § 221.  

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

Byggnadsnämnden i en underrättelse 2017-09-21. Sökande återtog ansökan.  

Lagstiftning 

Enligt 9 kap. 17 § plan och bygglagen (SFS 2010:900, nedan PBL) ska byggnadsnämnden på 

ansökan ge förhandsbesked om huruvida en åtgärd som kräver bygglov kan tillåtas på den avsedda 

platsen. 

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

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

delar av 8 kap. PBL. 

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

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

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

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

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

endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan 

tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i 

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

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. 

4 kap. miljöbalken förklarar att kustområdet Halland, i vilket fastigheten Ledet 2:9 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. 

Kommunens översiktliga planering  

Kungsbacka kommun översiktsplanen Vårt framtida Kungsbacka, antagen 2022-01-26, framgår det 

att utöver utvecklingsorter och naturområden, delats in i tre övergripande zoner; 

landsbygdsutveckling, landsbygd och kustbygd. Ledet 2:9 är belägen inom området kustbygd.  

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

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

kompletteringar av nya bostadshus.  

Utanför planlagt område finns inte någon i lagstiftningen given byggrätt. Bedömningen om en 

åtgärds lämplighet görs i en prövning genom planläggning eller i ärenden om bygglov eller 

förhandsbesked. Prövningen avser om åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen, det vill säga en 

prövning av markens lämplighet för den avsedda åtgärden (prop. 1985/86:1 s.285).  
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Kommunen har ett övergripande ansvar för lämplighetsbedömningen av lokaliseringsprövningar 

utifrån de allmänna intressen som regleras i andra kapitlet PBL. Av andra kapitlet PBL framgår att 

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

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

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

Samtidigt har kommunen ett serviceansvar till sina medborgare.  

När det gäller att bedöma möjligheterna att ordna olika former av samhällsservice handlar det oftast 

om kommunalekonomiska överväganden. I vilken grad ett beslut i ett förhandsbeskeds- eller 

bygglovsärende kommer att påverka kommunens ekonomi beror på i vilken utsträckning 

bebyggelsen ställer krav på ökad kommunal service. Förhandsbesked och bygglov kan nekas om 

bebyggelsen medför oacceptabla kommunalekonomiska effekter (jfr prop. 1985/86:1 sid. 268-271).  

Kommunen kan inte erbjuda lika god tillgång och kvalité på service, infrastruktur och 

kommunikationer överallt i kommunen, eftersom det bland annat inte är ekonomisk genomförbart. 

Det medför bland annat att nytillkomna bostäder i vissa områden riskerar att uppleva undermålig 

tillgång till detta. Kommunen kan bli ålagda att åtgärda det om behovet är tillräckligt starkt, vilket 

inte minst nästan alltid är förenat med stora kostnader. Växer ett område kan behovet öka vilket 

alltså är förenat med en större kommunalekonomisk risk. Även till synes mindre åtgärder, som till 

exempel att förse ett område med skolskjuts för att det är långt till skola, infrastrukturen är 

undermålig och tillgången till befintlig kollektivtrafik är dålig, kan vara förenat med stora 

kostnader. Det föreligger sålunda starka incitament för kommunen att styra 

bebyggelseutvecklingen, och kommunen har möjligheten att välja de lämpligaste platserna att 

bebygga.  

Kommunen har i enlighet med 3 kap. 1-6 §§ PBL en översiktsplan som samspelar med nationella 

strategier och är framtagen i samråd med länsstyrelsen, regionala organ och grannkommuner. I 

kommunens översiktsplan kommer den övergripande strategin för kommunens 

bebyggelseutveckling till uttryck. Översiktsplanen täcker hela kommunen och talar om hur 

kommunen avses att utvecklas, vilka områden som avses att bebyggas, var det behövs nya vägar 

och cykelbanor och vilka områden som avses att sparas för rekreation. Översiktsplanen har en 

viktig roll som måldokument och vägvisare mot en mer hållbar framtid och är ett verktyg för att 

sätta bebyggelseutvecklingen och enskilda beslut om den fysiska miljön i ett större perspektiv.  

En översiktsplan är inte bindande vid prövningen av frågor om förhandsbesked och bygglov, men 

ska bland annat ge vägledning för beslut om hur markområden ska användas (3 kap. 2 och 3 §§ 

PBL) och har ändå en stor betydelse för bedömningen av vilka allmänna intressen som i ett enskilt 

ärende bör beaktas och vilken vikt dessa bör ges. Mark- och miljööverdomstolen har i sin 

rättstillämpning, med hänsyn till att det är en kommunal angelägenhet att detaljplanelägga 

användningen av mark och att det är kommunen som har att avgöra hur bebyggelsemiljön ska 

utformas, fäst stor relevans vid de intresseavvägningar som kommer till uttryck i en översiktsplan 

(se bland annat Mark- och miljööverdomstolens dom P 4799-12).  

Kungsbacka kommuns översiktsplan, Vårt framtida Kungsbacka, antagen 2022-01-26, konstaterar 

att kommunen generellt är utsatt för ett hårt tryck med önskemål om att bygga nya enbostadshus (se 

även Mark- och miljööverdomstolens dom 2014-02-07 P 4421-13). Efterfrågan beror på en 

kombination av en attraktiv miljö och kommunens läge i Göteborgsregionen. Samtidigt har 
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kommunen en omfattande utbyggnadspotential för friliggande småhus dels i form av outnyttjade 

byggrätter i äldre planer, permanentning av fritidshus samt redan avstyckade tomter utom plan. 

Detta förhållande ställer mycket stora krav på kommunen att hantera transportfrågor med 

miljöhänsyn och att skapa en tillfredsställande samhällsservice, såsom vatten och avlopp, vägar, 

skolor med mera.  

Utanför kommunens större tätorterna är infrastrukturen, kommunikationerna och tillgången till 

service ofta bristande. Den befintliga bebyggelsen är i dessa områden dessutom ofta spridd vilket 

gör det svårare att etablera olika servicefunktioner och erbjuda kollektivtrafik. Från ett socialt, 

ekologiskt och kommunalekonomiskt perspektiv är det följaktligen i regel fördelaktigt att samla den 

huvudsakliga bebyggelseutvecklingen i anslutning till de större tätorterna. På så sätt stärks 

möjligheten att samnyttja lokaler, ytor och trafikstråk mer effektivt än om den nya bebyggelsen 

sprids ut.  

Översiktsplanen delar sålunda in kommunen i olika områden. Genom planläggning av större 

sammanhängande områden ska bebyggelse främst tillkomma inom de områden som är redovisade 

som utvecklingsområden. Utvecklingsområdena utgör i huvudsak kommunens större tätorter.  

Utanför kommunens tätorter och dess randzoner redovisar dock översiktsplanerna en större tolerans 

till ansökningar om bygglov och förhandsbesked som avser att tillskapa nya enstaka byggrätter. 

Anledningen är att kommunen vill skapa mer balans mellan den starkt expanderade västra delen av 

kommunen och den modest växande östra delen, men också för att bebyggelsetrycket i dessa 

områden över lag är lägre och den befintliga bebyggelsen inte är lika riklig samtidigt som enstaka 

tillkommande bebyggelse har en begränsad påverkan på transporter, infrastruktur samt behovet på 

tillgång till samhällsservice och kommunikationer. Utvidgad bebyggelse ska dock inte växa fram i 

dessa områden, den ska precis som redogjorts för ovan tillkomma inom tätorterna. 

Bedömning 

Den aktuella lokaliseringen ligger inom vad översiktsplanerna redovisar som utanför kommunens 

utvecklingsorter och dess randzoner, ca 4 km från Onsala som är närmsta tätort med duglig 

samhällsservice. Trafiken till området leds via Knaståsvägen som utgör en smal asfalterade väg som 

saknar gatubelysning och gång- och cykelväg och vidare via Vässingsövägen utgör en smal 

asfalterade väg som saknar gatubelysning och gång- och cykelväg. Närmsta kollektivtrafiklinje går 

på Gathesväg, närmast busshållplats ligger ca 2,6 km från sökt lokalisering. Förutsättningarna för 

området tyder på ett starkt bilberoende. Vidare ligger området utanför kommunens 

verksamhetsområde för vatten och avlopp.  

Den befintliga bebyggelsen längst Knaståsvägen och dess sidovägar är spridd. Bebyggelsen har 

växt fram utan planläggning, där ett stort antal bostäder har tillkommit de senaste 15 åren. 

Bebyggelsetrycket är högt i området, inom en radie av 1 km från lokaliseringen har kommunen 

behandlat över 20 ansökningar om förhandsbesked sedan 2006.  

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

området. Efterfrågan på mark är hög, då området är kustnära. Flertalet fastigheter längs 

Knaståsvägen, Vässingsövägen, Onsala Godhemsvägen, m.fl. är av liknande karaktär och storlek. 

Genom att medge en nylokalisering i ett område där bebyggelsetrycket är högt och där möjligheten 

finns att förtäta genom ytterligare liknande anspråk, kan det antas få så kallade prejudicerande 
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effekter och därigenom en successivt förändrad bebyggelsestruktur, eftersom sannolikheten för att 

ytterligare fastighetsägare önskar vidta liknande åtgärder är stor.  

Med hänsyn till de krav som föreskrivs i andra kapitlet PBL gällande en tillfredställande 

samhällsservice, infrastruktur och kommunikationer görs bedömningen att området i dagsläget inte 

är lämpat för en större bebyggelseutveckling. 

Lucktomt  

I förarbeten till den äldre plan- och bygglagen anges kompletteringar med byggnader på obebyggda 

så kallade lucktomter som exempel på när det kan vara möjligt med en prövning inom ramen för en 

ansökan om förhandsbesked. En lucktomt definieras som en mindre fastighet eller ett mindre 

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

eller markområden.  

Olämplig struktur  

Föreslagna lokaliseringen av ett nytt enbostadshus ger en sämre bebyggelsestruktur, då en ny 

tomtrad bildas.  

 

Jordbruksmark  

Vid lämplighetsbedömningen av en lokalisering ska bland annat prövas om åtgärden uppfyller 

kraven på lämplig markanvändning i 2 kap. PBL. Det innebär att bestämmelserna om hushållning 

med markområden i 3 kap. miljöbalken ska tillämpas.  

Jord- och skogsbruk är av nationell betydelse och brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för 

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

och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att 

annan mark tas i anspråk (3 kap. 4 § miljöbalken).  

Med att ”marken tas i anspråk” avses enligt förarbetena till den ursprungliga bestämmelsen i den nu 

upphävda naturresurslagen sådana åtgärder som på ett varaktigt sätt drar marken ur produktion, 

såsom utbyggnad av bostadsområden, industrier, upplag, vägar, ledningar osv. Att komplettera 

befintlig bebyggelse med ytterligare någon enstaka byggnad ansågs dock i nyss nämnda förarbeten 

vara förenligt med bestämmelsen (prop. 1985/86:3 s. 158 f.). 

Begreppet jordbruksmark avser både kultiverad och naturlig mark (se Mark- och 

miljööverdomstolens avgörande den 1 april 2016 i mål nr P 4087-15). Sådan mark är brukningsvärd 

om den med hänsyn till läge, beskaffenhet och övriga förutsättningar är väl lämpad 

förjordbruksproduktion (prop. lag om hushållning med naturresurser 1985/86:3 s.158). Vid den 

bedömningen bör beaktas att jordbruksmark är en begränsad resurs med avgörande betydelse för att 

trygga livsmedelsförsörjningen i landet och att syftet med bestämmelsen var att säkerställa en 

långsiktig hushållning (se MÖD 2017:17 samt prop. 1985/86:3 sid. 53). I praxis har framhållits att 

hänsyn ska tas till jordbrukslandskapet och det framtida behovet av jordbruksproduktion, inte till 

fastighetens rådande produktionsstatus, kvalitet eller om det vid tillfället finns ett reellt intresse av 

att bruka den (se bl.a. Mark- och miljööverdomstolens domar den 1 april 2016 i mål P 4087-15 och 

den 3 februari 2017 i mål P 4848-16).  

Enligt 12 kap. 7 § miljöbalken är jordbruksmark sådan åkermark och betesmark som ingår i 

fastighet som är taxerad som lantbruksenhet. Mark- och miljööverdomstolen konstaterar dock att 
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fastighetstaxeringen, vare sig avsaknad av taxering eller taxering som eller annat än lantbruksenhet, 

inte är avgörande för om 3 kap. 4 § miljöbalken är tillämplig, se dom 2020-06-09 mål nr P 8347-19. 

I samma dom konstaterar även Mark- och miljööverdomstolen att den omständigheten att ett 

fastighetsbildningsbeslut kan syfta till en viss markanvändning inte har någon bindande verkan vid 

prövningen enligt PBL och inte heller är avgörande för om 3 kap. 4 § miljöbalken är tillämplig (jfr 

Mark- och miljööverdomstolens dom den 27 maj 2019 i mål nr P 7083-18).  

Genom att studera flygfoton kan det konstateras att markytan som byggnationen föreslås ta i 

anspråk 1963 och 1971 samt de senaste 20 åren har utgjord åkermark. Markytorna är stödberättigad 

åkermark enligt Jordbruksverkets jordbruksblock (2013-2019) och redovisade som jordbruksmark 

klass 5 enligt länsstyrelsens klassning. Marken är en del av större sammanhängande 

jordbrukslandskap.  

Förvaltningen bedömer att marken med hänsyn till läge, beskaffenhet och övriga förutsättningar 

utgör sådan jordbruksmark som är väl lämpad för jordbruksproduktion och att marken därmed är 

brukningsvärd i 3 kap. 4 § miljöbalkens mening. Den tilltänkta bebyggelsen innebär att en del av ett 

större område av sammanhängande jordbruksmark tas i anspråk för bebyggelse och inte till exempel 

att en lucka i bebyggelseraden fylls igen. Trots att den sökta åtgärden är av relativt begränsad 

omfattning anser förvaltningen att det därmed inte är fråga om en sådan komplettering som ändå 

kan tillåtas (se bland annat Mark- och miljööverdomstolens dom 2019-11-08 mål nr P 4193-19 samt 

dom 2018-02-28 mål nr P 4520-17).  

När det kommer till om bebyggelsen behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och om 

behovet inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark 

tas i anspråk kan följande konstateras.  

Väsentliga samhällsintressen kan vara att tillgodose bostadsförsörjningsbehovet, att lokalisera 

bostäder och arbetsplatser nära varandra, att skapa väl fungerande och lämpliga tekniska 

försörjningssystem och att säkerställa viktiga rekreationsintressen (prop. 1985/86:3 s. 53).  

Förvaltningen menar att det i paragrafens rekvisit ”väsentliga samhällsintressen” inte inryms 

enskildas intresse av att bygga enstaka bostadshus, utan att det handlar om större lösningar i allmän 

regi och en samlad planering i samband med större planläggning. Det är vidare inte redovisat att 

behovet av bostäder i närområdet inte skulle kunna tillgodoses på något annat tillfredsställande sätt 

utan att brukningsvärd jordbruksmark tas i anspråk  

Intresset av att uppföra enbostadshuset enligt ansökan kan följaktligen inte betraktas som ett sådant 

väsentligt samhällsintresse som inte kan tillgodoses genom att annan ur allmän synpunkt lämplig 

mark tas i anspråk (se bland annat Mark- och miljööverdomstolens dom 2016-04-01 mål nr P 4087-

15 samt dom 2017-02-03 mål nr P 4848-16). 

Intresseavvägning 

Enligt 2 kap. 1 § PBL ska hänsyn tas till både allmänna och enskilda intressen. Det allmänna 

intresset av att styra bebyggelseutvecklingen bedöms i förevarande fall sammanfattningsvis väga 

tyngre än det enskilda intresset av att bebygga platsen. 
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Kommunicering 

Förvaltningen har den 2022-04-26 sänt ut en bedömning om avstyrkan till sökande. Sökande har 

bemöt förvaltningens avstyrkan i en skrivelse som inkom 2022-05-14, inkommen skrivelse 

föranleder ingen annan bedömning i ärendet och förvaltningen vidhåller att ansökan om byggnation 

på platsen är olämplig. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Lars Eriksson (S) yrkar bifall till ansökan om förhandsbesked. 

Heinrich Kaufmann (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

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 förvaltningens förslag. 

Beslutet skickas till 

Sökande (delges) 
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§ 316 

 

Dnr BN 2021-002537 

Beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott att återremittera ärendet till bygg- och miljöförvaltningen för 

fortsatt beredning och komplettering av beslutsunderlaget. 

Beslutsmotivering 

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

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

utreda bostadshusets placering och fastighetens tillfartsväg. Förvaltningen får vidare i uppdrag att 

skicka ärendet på remiss till andra berörda myndigheter.   

Beslutet kan överklagas 

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

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

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

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

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

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

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

stöd för överklagan ska dessa bifogas.  

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

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-05-27 

Ansökan, 2021-09-01 

Yttrande från Trafikverket 2022-03-28 

Yttrande från Förvaltningen för Teknik 2022-05-23 

Beskrivning av ärendet 

Ansökan som kom in 2021-09-01 innebär nylokalisering av ett nytt enbostadshus inom fastigheten 

Alslöv 9:13. Fastigheten har en areal av 11,52 ha i ett sammanhängande område och är idag 

bebyggd med enbostadshus och komplementbyggnader. Fastigheten är belägen utanför 

detaljplanerat område. 

Vid tidpunkten då ansökan inkom var Kungsbacka översiktsplan ÖP06 (aktualitetsförklarad 2018) 

gällande. 2022-01-26 trädde en ny översiktsplan i kraft, Vårt framtida Kungsbacka. Förvaltningen 

har därför tagit båda dessa översiktsplaner i beaktning i samband med bedömningen av ärendet.

mailto:info@kungsbacka.se
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Förvaltningen har hört berörda grannar, inga invändningar har inkommit till förvaltningen.  

Planprogram för Hjälmskulla trädgårdsby 

Ett planprogram för ett nytt bostadsområde om 15–20 bostäder har hanterats av kommunen i 

början av Ramsjödalsvägen. Under plansamrådet inkom flertalet synpunkter, bland annat 

efterfrågades grundligare utredningar på flera punkter, vilket klargör att tillkommande bebyggelse 

inte bör tillkomma utan att utredas djupare i en planprocess. 

Kommunstyrelsen beslutade 2018-01-23 att, med hänvisning till genomfört plansamråd, 

avbryta planeringen för Hjälmeskulla Trädgårdsby. 

Lagstiftning 

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

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

delar av 8 kap. PBL. 

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

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

och kommunikationsleder. 

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

synpunkt är lämplig för ändamålet. 

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

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

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

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

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

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

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

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

särskilda kulturhistoriska och miljömässiga värden skyddas. 

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

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

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

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

Förslag till beslut på sammanträde 

Heinrich Kaufmann (C) yrkar att ärendet återremitteras till förvaltningen för fortsatt utredning. 

Arbetsutskottet ger därför bygg- och miljöförvaltningen i uppdrag att utreda enbostadshusets 

placeringen och fastighetens tillfartsväg samt att skicka ärendet på remiss till andra berörda 

myndigheter. 
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Beslutsgång 

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

respektive Heinrich Kaufmanns (C) yrkande om återremiss.  

Ordförande Thure Sandén (M) ställer proposition på om ärendet ska återremitteras eller avgöras 

idag och finner att ärendet ska återremitteras.  

Beslutet skickas till 

Bygg- och miljöförvaltningen 
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§ 317 

 

Dnr BN 2022-001649 

Beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar negativt förhandsbesked för ett enbostadshus på 

fastigheten. 

Avgiften för beslutet är 18 500 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, 5 och 6 samt motivering nedan.  

Beslutet kan överklagas 

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

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

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

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

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

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

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

stöd för överklagan ska dessa bifogas.  

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

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-05-11 

Yttrande från sökande 2022-05-26 

Ansökan, 2022-04-26 

Beskrivning av ärendet 

Ansökan som kom in komplett 2022-04-26 innebär nylokalisering av ett enbostadshus inom 

fastigheten HANHALS 10:10. Fastigheten har en areal av 1 912 kvm och utgörs idag av tomt till 

befintligt enbostadshus. Höjdskillnaderna på tomten uppgå till knappt 10 m mellan lägsta och 

högsta punkt.  

Tomten ligger inom strandskyddat område både från damm och delvis inom 100m från havet. 

Dispens behövs för att genomföra byggnadsåtgärder och behöver ske  i separat prövning. 

mailto:info@kungsbacka.se
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Fastigheten är belägen utanför detaljplanerat område som är i ÖP Vårt framtida Kungsbacka är 

utpekat som Grön infrastruktur.  

Lagstiftning 

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

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

delar av 8 kap. PBL. 

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

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

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

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

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

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

och kommunikationsleder. 

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

ändamålet med hänsyn till människors hälsa och säkerhetjord, berg och vattenförhållandena, 

möjligheter att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp avfallshantering, elektronisk kommunikation 

samt samhällsservice i övrigt m.m. 

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. 

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. 

4 kap. miljöbalken förklarar att kustområdet Halland, i vilket fastigheten Hanhals 10:10 ingår, är ett 

riksintresse där turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen särskilt ska 

beaktas vid bedömningen ingrepp i miljön. 

Bedömning 

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

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

miljö och kommunens läge i Göteborgsregionen. Kommunen har en omfattande 
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utbyggnadspotential för friliggande småhus dels i form av outnyttjade byggrätter i äldre planer, 

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

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

tillfredsställande samhällsservice. 

Fastigheten är belägen inom sammanhållen bebyggelse och generellt bör utökning av sådan 

bebyggelsegrupp ske genom detaljplanering.  Dock utanför utvecklingsort upprättas i regel inte nya 

detaljplaner utan bebyggelsen ska regleras genom de grundläggande kraven som föreskrivs i plan- 

och bygglagen. 

För att kunna hantera detta ska kommunen växa och utvecklas främst inom utvecklingsorter som är 

utpekade i kommunens översiktsplan. Föreslagen plats ligger inte i ett sådant område och enligt 

kommunens översiktsplan är det inte tänkt att det ska uppstå utvidgad bebyggelse inom området.  

Kommunens översiktsplan är vägledande, och för det här området har kommunen inte för avsikt att 

utvidga samhällsservicen och närmsta busshållplats ligger 3,2km bort.  

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 och 5 §§ PBL. 

Översiktsplan  

Kommunen har i enlighet med 3 kap. 1-6 §§ plan- och bygglagen en översiktsplan, Vårt framtida 

Kungsbacka, som är vägledande vid ansökningar om att bygga på ny plats utanför detaljplan. 

Fastigheten är enligt översiktsplanen belägen inom område med grön infrastruktur längs med 

Kungsbackafjordens strandlinje. Fastigheten ligger även nära område för Kustbygd i 

översiktsplanen.  

Översiktsplanen har gjort generell avvägning mellan enskilda och allmänna intressen för vilka 

områden där riksintressena högexploaterad kust och rörligt friluftsliv ska prioriteras inom området 

där berörd fastighet ligger.  

Inom områden med Grön infrastruktur och Kustbygd har kommunen en restriktiv hållning till ny 

bebyggelse utanför detaljplanerat område. Skälet är att stor efterfrågan på mark råder i kombination 

med en sedan tidigare splittrad bebyggelsestruktur i dessa delar. Den restriktiva hållningen är en 

nödvändig förutsättning för att kommunen ska kunna hantera bebyggelseutvecklingen inom dessa 

områden på ett sätt som uppfyller de grundläggande kraven som föreskrivs i PBL:s 2:a kapitel. 

Inom Grön infrastruktur och Kustbygd tillåts generellt ingen ny bostadsbebyggelse.  Turism, 

friluftsliv och biologisk mångfald prioriteras. Grön infrastruktur ska säkerställa sammanhängande 

rekreationsområden och viktiga biologiska spridningssamband ska bevaras och förstärkas.  

Olämplig struktur och landskapsbild: 

Utifrån byggnadsnämndens riktlinjer Byggahus utanför detaljplan, bör tomter inte understiga 

1000kvm.  Befintlig tomt är mindre än 2000kvm och är därmed olämplig att stycka utifrån 

riktlinjerna, samt utifrån övriga bebyggelsegruppens tomtstorlekar vanligen mellan 1000 och 2200 

kvm.    
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Tomtens höjdskillnad på knappt 10m bedöms inte vara lämpad för avstyckning för ytterligare 

bostadshus, där befintligt bostadshus ligger på den flackare delen. Medskickad karta visar på stora 

markingrepp i sluttning vilket inte är lämpligt med hänsyn till tomtens naturförutsättningar enligt 

PBL 8 kap 9§.  

Förvaltningen bedömer att den föreslagna lokaliseringen bildar en andra rad till befintlig 

bebyggelserad om 5 tomter där huvudbyggnaderna ligger på linje i bakkant av tomterna.  Att dela 

upp denna fastighet ökar risken för prejudicering att övriga tomter borde få delas på liknande sätt.  

Utifrån översiktsplanen är det här inte ett område som kommun vill ha utökad bostadsbebyggelse.  

Förvaltningen bedömer att ansökan inte uppfyller kraven om ändamålsenlig struktur i 2 kap. 3 § 

PBL samt placeringskravet med hänsyn till stads- och landskapsbilden i 2 kap. 6 § PBL. 

Sammanfattning 

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

enbostadshus är olämpligt med hänsyn till  

• Område för Grön infrastruktur som kommunen inte vill ha utökad bebyggelse inom 

• Bristande samhällsservice, exempelvis kollektivtrafik  

• För liten tomtstorlek  

• För kuperad tomt 

• Olämplig struktur och landskapsbild, med ytterligare bebyggelserad som riskerar att få 

prejudicerandeeffekt på närliggande tomter.  

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. 

Kommunicering 

Underrättelse med förvaltningens bedömning har skickats till sökande som genom ombud har 

inkommit med skrivelse utan att ändra ansökan. Skrivelsen påverkar inte förvaltningens bedömning.  

Sakägare har inte hörts i ärendet då det inte finns möjlighet att lämna positivt förhandsbesked.  

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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§ 318 

 

Dnr BN 2022-001683 

Beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar att vägra startbesked för nybyggnad av 

komplementbyggnad samt installation av eldstad på fastighet Kyvik 1:138. 

Avgiften för beslutet är 3 600 kronor. 

Avgiften är uträknad efter Taxa för Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 

Kommunfullmäktige 2020-09-08 § 97. 

Beslutsmotivering 

Det är förvaltningen bedömning att det inte finns förutsättning för att bevilja startbesked för den 

byggnad som anmälan avser. En komplementbyggnad ska placeras i omedelbar närhet av 

huvudbyggnaden på fastigheten, samt placeras och utformas på ett sådant sätt att den underordnar 

sig huvudbyggnaden.  

Komplementbyggnaden som anmälan avser har en föreslagen placering i den mest kuperade delen 

av tomten. Med föreslagen placering får byggnaden en färdig golvhöjd om +12,8 vilket är cirka 3,6 

m högre upp än huvudbyggnadens golvhöjd. Med den placeringen får komplementbyggnaden en 

färdig golvhöjd som i nivå med huvudbyggnadens nockhöjd. Komplementbyggnadens nockhöjd är 

cirka 3 m högre upp än huvudbyggnadens nockhöjd. Förvaltningen bedömer att med föreslagen 

placering underordnar sig komplementbyggnaden inte huvudbyggnaden.  

Vidare bedömer förvaltningen att byggnaden inte är placerad i omedelbar närhet av 

huvudbyggnaden.  

Förvaltningen bedömer därmed att startbesked inte kan beviljas för åtgärden.  

Det bedöms finnas andra möjliga placeringar av byggnaden på tomten, som då skulle innebära att 

komplementbyggnaden både underordnar sig huvudbyggnaden och placeras i omedelbar närhet av 

huvudbyggnaden.  

Beslutet kan överklagas 

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

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

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

prövar det överklagade beslutet. Om överklagan kommer in för sent avvisas den. 
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Överklagan ska innehålla vad för beslut som överklagas, varför det ska ändras och hur det ska 

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

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

stöd för överklagan ska dessa bifogas.  

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

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-05-27 

Förslag till kontrollplan, 2022-05-23 

Situationsplan, 2022-05-20 

Fasadritningar, 2022-05-17 

Planritningen, 2022-04-29 

Anmälan, 2022-04-29 

Beskrivning av ärendet 

Fastigheten är om 2 392 m2. Fastigheten ligger inom planlagt område. Fastigheten består av en 

kuperad tomt med nivåskillnad från fastighetsgräns i norr till fastighetsgräns i söder på cirka 10 

meter. 

Anmälan avser nybyggnad av komplementbyggnad samt installation av eldstad i 

komplementbyggnaden. Komplementbyggnaden har en byggnadsarea om 28,5 m2. Byggnaden har 

en färdig golvhöjd om +12,8. Byggnaden kläs med stående träpanel målad i järnvitriol. Taket kläs 

med sedum. 

Ärendet bedöms vara komplett 2022-05-23. 

Beslutsgång 

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

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

Beslutet skickas till 

Sökande (delges) 
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§ 319 

 

Dnr BN 2022-000725 

 

Ärendet utgår från byggnadsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 10 juni 2022. 
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§ 320 

 

Dnr BN 2022-000528 

Beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott beviljar bygglov för tillbyggnad av verksamhet/kansli.  

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 +6,2. 

Avgiften för beslutet är 16 800 kronor. Av detta kostar bygglovet 13 200 kronor och byggskedet 

3 600 kronor. Avgiften för bygglovet är reducerad med 13 200 kronor på grund av att beslutet har 

tagit mer än 10 veckor. Kostnaden för bygglovet och byggskedet blir därför 3 600 kronor.  

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

Avgiften är uträknad efter Taxa för Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 

Kommunfullmäktige 2020-09-08 § 97. 

Upplysningar 

Innan ni får påbörja byggnadsarbetet måste ni ha fått ett startbesked från byggnadsnämnden. 

Dessutom måste överklagandetiden ha löpt ut. Den räknas fyra veckor från att beslutet kungjordes i 

Post- och Inrikes Tidningar.  

Om åtgärden påbörjas efter att fyra veckor har förflutit från kungörelsen men innan 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 tillbyggnaden 

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. 
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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. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-05-27 

Situationsplan, 2022-05-11 

Planritning 2022-05-11 

Sektionsritning 2022-05-11 

Fasadritningar, 2022-02-21 

Ritningar, befintligt utseende, 2022-02-21 

Utdrag ur kyrkorådets protokoll, 2022-02-21 

Ansökan, 2022-02-21 

Beskrivning av ärendet 

Ansökan registrerades 2022-02-21. 

Ansökan gäller tillbyggnad av verksamhet/ kansli med en byggnadsarea om 51 m2, byggnaden får 

en total byggnadsarea om 675 m2. 

Tillbyggnaden är i ansökan placerad 4,7 meter från tomtgräns mot grannfastighet. Tillbyggnaden får 

en fasad av trä i kulör NCS S 2010-R80, ett tak av betongpannor i kulör NCS S 9000-N och fönster 

i kulör NCS S 050, samtliga i samma kulör och material som befintlig byggnad.  

Ingen förändring av marknivån sker i samband med sökt åtgärd.  

Planförutsättningar 

Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. 

Kommunicering 

Om åtgärden avviker mot detaljplan, eller ska utföras utanför detaljplan ska berörda 

sakägare/grannar få tillfälle att yttra sig innan byggnadsnämnden tar beslut, plan- och bygglagen 9 

kap. 25 § (PBL, SFS 2010:900). 

Berörda sakägare har fått tillfälle att yttra sig. 
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Samhällsbyggnadskontoret i egenskap av fastighetsägare till Åsa 5:150 har inga invändningar, ur ett 

markägarperspektiv, mot bygglovsansökan på grannfastigheten Åsa 5:282 förutsätt att byggnaden 

inte placeras närmare än 4 meter från fastighetsgräns. 

Beslutsgång 

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

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

Beslutet skickas till 

Sökande, Skatteverket (A-post) 

Post- och Inrikes Tidningar 
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§ 321 

 

Dnr BN 2021-000387 

Beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar negativt förhandsbesked för ett enbostadshus på 

fastigheten Norrelund 1:4. 

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 avslås 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 §§ och 4 kap. 2 § samt motivering nedan.  

Beslutet kan överklagas 

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

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

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

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

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

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

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

stöd för överklagan ska dessa bifogas.  

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

Sammanfattning av ärendet 

Den sammantagna bedömningen av ärendet är att föreslagen lokalisering av nytt enbostadshus är 

olämplig med hänsyn till;  

- Vägreservatet för nya Onsalavägen går igenom fastigheten och den tilltänkta lokaliseringen 

ligger ca 95 meter från den planerade Onsalavägen. Det allmänna intresset av vägen, väger 

tyngre än sökandes enskilda intresse.  

- Lokaliseringen är enligt ÖP06 belägen strax utanför gränsen till utvecklingsområde för 

Onsala och inom särskilda bygglovskriterier. Enligt kommunens översiktsplan är det inte 

tänkt att det ska uppstå utvidgad bebyggelse mellan utvecklingsområden utan sådana ska ske 

inom dem.  

- Fastigheten omfattas av riksintressen för rörligt friluftsliv – kustområde.  
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56 (83)

 

- Fastigheten ingår i ett område med stora biologiska värden – Iserås-Underliden. Området 

har betydelse för friluftslivet och landskapsbilden. Delar av fastigheten innehar 

naturvärdesinventerings klass 2.  

- Den föreslagna lokaliseringen av enbostadshuset avses placeras på jordbruksmark.  

 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-05-30 

Yttrande från sökande, 2022-05-27 

Situationsplan, 2022-04-21  

Yttrande från sökande, 2021-12-27 

Utlåtande Trafikverket, 2021-11-01  

Intyg VA, 2021-03-04  

Verksamhetsbeskrivning, 2021-03-04  

Nybyggnadskarta, 2021-02-04  

Markplaneringsritning, 2021-02-04 

Fasadritningar, 2021-02-04  

Plan- och sektionsritningar, 2021-02-04  

Ansökan, 2021-02-04 

Beskrivning av ärendet 

Ansökan som kom in 2021-02-04, innebär nylokalisering av ett nytt enbostadshus inom fastigheten 

NORRELUND 1:4, skifte ett. Fastigheten har en areal av 6,5 ha i totalt fem delområden och är idag 

en bebyggd lantbruksenhet med enbostadshus och ekonomibyggnader. Tilltänkta byggnadsarean 

blir 236,4 kvm, med en byggnadshöjd på 3,25 meter. Fasad utförs med stående träpanel, kulör NCS 

0502Y och taket beläggs med betongpannor, kulör NCS S 7000-N. Fastigheten är belägen utanför 

detaljplanerat område.  

Fastigheten omfattas av särskilda bygglovskriterier och den kommunala naturvårdsplanen för 

Iserås-Underliden.  

Strandskyddet är upphävt i området.  

Fastigheten omfattas av riksintressen för det rörliga friluftslivet – Kustområde.  

En kraftledning med fördelnings spänning mellan 6-24 kV går igenom fastigheten.  

På fastigheten finns en fornlämning (RAÄ-nummer Onsala 102:2 och RAÄ-nummer Onsala 102:1).  

Den föreslagna lokaliseringen är belägen inom ett område som kan komma att beröras av buller från 

den nya dragningen av Onsalavägen, Väg 940. Sökande har inkommit med bullerutredning. 

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

bygglovsprövningen. 

Sökande har inkommit med en ny placering 2022-04-21. 
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Lagstiftning 

Förhandsbesked och 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.  

Förhandsbesked och 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 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. 

4 kap. miljöbalken förklarar att kustområdet Halland, i vilket fastigheten Norrelund 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. 

Bedömning 

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

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

miljö och kommunens läge i Göteborgsregionen. Kommunen har en omfattande 

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

permanentning av fritidshus samt redan avstyckade tomter utom plan. Detta förhållande ställer 
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mycket stora krav på kommunen att hantera transportfrågor med miljöhänsyn och att skapa en 

tillfredsställande samhällsservice.  

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

som är utpekade i kommunens översiktsplan ÖP06, 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. Denna del av fastigheten Norrelund 1:4 är inte ett sådant område.  

Lokaliseringen är enligt ÖP06 belägen strax utanför gränsen dvs. i randzonen till Onsala 

utvecklingsområde, inom område med särskilda bygglovskriterier där kommunen är restriktiv till ny 

bebyggelse utanför detaljplanerat område. Utanför utvecklingsområdena upprättas i regel inte nya 

detaljplaner utan bebyggelsen ska regleras genom de grundläggande kraven som föreskrivs i plan- 

och bygglagen.  

Onsalavägen är i dagsläget underdimensionerad, vad gäller säkerhet och boendemiljö utmed vägen. 

Belastningen är generellt hög och särskilt under rusningstid råder en ansträngd situation med 

svårighet att ta sig ut på vägen från lokalgatorna. Enligt kommunens översiktsplan ÖP06 sida 94, 

framgår det att tills Onsalavägens sträckning är bestämd, kommer utvecklingen i området att ske 

med stor restriktivitet. Den planerade nya Onsalavägen går igenom den aktuella fastigheten och den 

tänkta åtgärdens placering är ca 70 meter från den planerade nya vägen.  

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 

Kommunen har i enlighet med 3 kap. 1-6 §§ plan- och bygglagen en översiktsplan, ÖP06, som är 

vägledande vid ansökningar om att bygga på ny plats utanför detaljplan. Fastigheten är enligt ÖP06 

belägen inom område med särskilda bygglovskriterier.  

Inom områden med särskilda bygglovskriterier har kommunen en restriktiv hållning till ny 

bebyggelse på ny plats utanför detaljplanerat område. Skälet är att stor efterfrågan på mark råder i 

kombination med en sedan tidigare splittrad bebyggelsestruktur i dessa delar. Den restriktiva 

hållningen är en nödvändig förutsättning för att kommunen ska kunna hantera 

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

som föreskrivs i PBL:s 2:a kapitel. 

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

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

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

Byggnadsnämnden har i foldern Bygga hus utanför detaljplan utvecklat intentionerna i ÖP06 

avseende undantagen till den restriktiva hållningen. Även om ett eller flera undantag uppfylls måste 

förhandsbesked alltid prövas enligt bestämmelserna i plan- och bygglagen. 

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

undantagen inte uppfylls eftersom lokaliseringen 
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- inte är en avstyckad och obebyggd fastighet för bostadsändamål 

- inte är en lucka i en övrigt bebyggd tomtrad  

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

möjliggöra drift av fastigheten 

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

- inte kan ses som en komplettering av en befintlig bebyggelsegrupp, då åtgärden kan förväntas 

få s.k. prejudicerande effekter, eftersom det råder ett högt bebyggelsetryck på hela 

Onsalahalvön och flera fastigheter i närområdet har liknande förutsättningar för att etablera nya 

bostäder.  

- 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.  

Onsalahalvön har ett synnerligen högt bebyggelsetryck vilket finns beskrivet i kommunens 

översiktsplan. 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.  

Ett positivt förhandsbesked eller bygglov inom ett område där högt bebyggelsetryck råder, kan 

antas få så kallade prejudicerande effekter och därigenom en betydande påverkan på området i form 

av en oönskad och okontrollerbar bebyggelseutveckling.  

Flera fastigheter i närområdet har liknande förutsättningar för att ge plats åt ytterligare bostadshus. 

Den föreslagna åtgärden bedöms därför kunna få prejudicerande effekter på sikt, i form av ett 

ohållbart tillskott av bostadshus och tomter i området.  

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

detaljplaner. Enligt ÖP06 upprättas i regel nya detaljplaner endast inom utvecklingsområdens 

gränser och då av större sammanhängande områden. Kommunens behov av att hushålla med mark 

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

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

Generationsskifte  

Trots ovan anfört krävs det emellertid ingen detaljplan om ett nytt byggnadsverk kan prövas i 

samband med en ansökan om bygglov eller förhandsbesked och användningen av byggnadsverket 

inte antas medföra en betydande miljöpåverkan. Regeringen förordar i proposition 1985/86:1 (sida 
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553) att nya bostäder i samband med ett generationsskifte i ett jordbruksföretag är ett undantag från 

detaljplanekravet. 

I prövningen av undantaget är den tillkommande bostadens direkta koppling till verksamheten och 

behovet av att bo på fastigheten, för driften av verksamheten, av väsentligt tyngd. I bedömningen 

om undantaget är tillämpbart tas hänsyn till vad för typ av verksamhet som pågår på fastigheten 

samt vilken sysselsättningsgrad verksamheten bidrar med. För att principen ska kunna hävdas är det 

dessutom nödvändigt att generationsbostaden ingår som en del av den befintliga 

verksamhetsbebyggelsen, vilket innebär att den ska placeras i direkt anslutning till den, något som 

även Mark- och miljööverdomstolen konstaterar i sin rättsprövning (se t.ex. Mark- och 

miljööverdomstolens dom den 30 oktober 2013 mål nr P 6781-13). Om möjligheten finns att stycka 

av den tillkommande bostaden till en egen enhet på grund av att placering inte är i anslutning till 

befintlig verksamhetsbebyggelse och det inte finns ett särskilt skäl till det, bryts sambandet och 

undantaget kan inte hävdas.  

Det ligger på den som påstår att det finns ett behov av ytterligare ett bostadshus på fastigheten, för 

verksamhetens fortsatta drift vid ett generationsskifte i verksamheten, att presentera information 

som gör det möjligt att avgöra om förutsättningar för undantaget uppfylls.  

När det kommer till vad verksamheten kan komma att bli i framtiden prövas ansökan mot de 

förutsättningar som föreligger idag, eftersom det är frågan om generationsskifte i pågående 

verksamhet.  

Det finns i aktuellt fall ingen anledning till att ifrågasätta sökandes uppgifter om pågående 

verksamhets, dock ställer sig förvaltningen sig tveksam till befintlig omsättning, då det vi inte kan 

hitta mer än att det finns tre stycken hästar för hobbyverksamhet. Övriga jordbruksverksamheter 

verkar inte finnas på fastigheten. Med hänsyn till detta görs dock bedömningen att det i aktuellt fall 

inte är en nödvändighet för den pågående verksamhetens fortsatta drift att bo i direkt anslutning till 

den.  

Med hänsyn till vad som redogjorts för ovan gör förvaltningen sammanfattningsvis bedömningen 

att skälen till en generationsbostad inte gör sig starkt gällande och att undantaget inte är tillämpbart. 

Jordbruksmark  

Enligt kommunens översiktsplan ÖP06 ligger fastigheten inom ett område som utpekats som 

jordbruksmark där det anges att pågående markanvändning ska gälla. Den aktuella marken består av 

kultiverad åker. Marken bedöms därmed utgöra brukningsvärd jordbruksmark.  

De föreslagna byggnaderna innebär exploatering av mark som Jordbruksverket klassat som 

brukningsvärd jordbruksmark. Enligt 3 kap. 4 § miljöbalken får brukningsvärd jordbruksmark tas i 

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

samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande 

sätt genom att annan mark tas i anspråk.  

Vid bedömningen av om jordbruksmark är brukningsvärd eller inte ska hänsyn tas till 

jordbrukslandskapet och det framtida behovet av jordbruksproduktion, men inte till fastighetens 

rådande produktionsstatus, kvalitet eller om det vid tillfället finns ett reellt intresse av att bruka den 
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(se bl.a. Mark- och miljööverdomstolens, MÖD:s, domar den 1 april 2016 i mål P 4087-15 och den 

3 februari 2017 i mål P 4848-16).  

Med jordbruksmark avses inte endast åker under plog, utan även mark som nyttjas till bete, slätter 

eller ligger i träda. Det saknar exempelvis betydelse för hur marken kan vara taxerad, eftersom 

bedömningen av jordbruksmarken görs fristående.  

Förvaltningen bedömer att placeringen i ansökan är att se som brukningsvärd jordbruksmark 

Förvaltningen bedömer att sökt lokalisering av bostadshusen utgörs brukningsvärd jordbruksmark. 

Norrelund 1:4 är taxerad som lantbruksenhet, och ingår i ett större sammanhängande 

jordbrukslandskap. Marken har utgjort som betesmark enligt flygfoton från 1960- och 70-talen. 

Brukningsvärd jordbruksmark får endast tas i anspråk för bebyggelse om det behövs för att 

tillgodose väsentliga samhällsintressen. Enligt prop. 1985/86:3 s 53 kan väsentliga 

samhällsintressen vara t.ex. bostadsförsörjningsbehovet, intresset av att kunna lokalisera bostäder 

och arbetsplatser nära varandra, att skapa väl fungerande och lämpliga tekniska försörjningssystem 

samt att säkerställa viktiga rekreationsintressen.  

Förvaltningen bedömer att det i "väsentliga samhällsintressen" inte inryms enskildas intresse av att 

bygga enstaka bostadshus, utan att det här handlar om större lösningar i allmän regi och en samlad 

planering i samband med större planläggning. I det nu aktuella ärendet föreligger inga sådana 

väsentliga samhällsintressen som krävs enligt 3 kap. 4 § miljöbalken. Därmed utgör bestämmelsen 

hinder för aktuell byggnation. Det allmänna intresset av att långsiktigt bevara brukningsvärd 

jordbruksmark väger i detta fall tyngre än det enskilda intresset av att bebygga den aktuella platsen.  

Bedömningen görs att marken, med hänsyn till läge, beskaffenhet och övriga förutsättningar, är att 

betrakta som brukningsvärd. Med hänsyn till byggnationens föreslagna placering bedöms den mark 

som påverkas av byggnationen omfatta ca 400-600 kvm. Det är enligt förvaltningens bedömning 

fråga om mer än endast ett obetydligt ianspråktagande av brukningsvärd jordbruksmark (jämför 

Mark- och miljödomstolens dom den 28 februari 2018 i mål P 4520-17).  

Intresseavvänjning  

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.  

Kommunicering  

Förvaltningen skickat ut kommunicering om avslag 2021-12-09, sökande inkom med yttrande 

2021-12-27 och förvaltningen har även haft telefonkontakt med sökande. Sökande inkom med en ny 

placering 2022-04-21. Förvaltningen har granskat den och gör samma bedömning som innan. 

Förvaltningen skickat ut en ny kommunicering om avslag 2022-05-06, sökande har bemöt 

förvaltningens avstyrkan i en skrivelse som inkom 2022-05-27, inkommen skrivelse föranleder 

ingen annan bedömning i ärendet och förvaltningen vidhåller att ansökan om byggnation på platsen 

är olämplig. 
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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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§ 322 

 

Dnr BN 2022-000937 

Beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott avslår ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och 

murar samt installation av eldstad.  

Byggnadsnämndens arbetsutskott beviljar rivningslov för rivning av fritidshus. 

Avgiften för beslutet gällande avslag är 9 600 kronor. 

Avgiften för beslutet gällande rivningslov är 6 600 kronor. Av detta kostar rivningslovet 3 600 

kronor och genomförandeskedet 3 000 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. 

Förslaget avviker från detaljplanens bestämmelser på grund av att nybyggnaden är i två våningar i 

stället för en våning samt minsta avstånd till tomtgräns är 3 meter i stället för 4,5 meter. 

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

Övervåningen med förråd och vindfång räknas som en våning vilket innebär att enbostadshuset har 

två våningar plus en källare. Det finns inga särskilda skäl till att medge föreslagen placering 

närmare tomtgräns än 4,5 meter. Då ansökan avser en nybyggnation finns goda förutsättningar för 

att uppnå ett helt planenligt förslag och därmed saknas det skäl till att motivera varför avvikelsen 

ska godtas. 

Förslaget är inte anpassat till tomtens förutsättningar då byggnadens utformning och de stora 

markuppfyllnaderna saknar förankring med tomtens naturförutsättningar. Utgångspunkten i 

förslaget bedöms vara att anpassa tomten efter byggnaden snarare än att ta tillvara på tomtens 

naturliga förutsättningar. Mot bakgrund av detta bedöms förslaget inte uppfylla kraven som ställs i 

2 kap 6 § pkt 1 och 8 kap 9 § PBL.  
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Bygglov ska därför inte beviljas. 

I och med ovanstående motivering bedömer förvaltningen att inkomna synpunkter från sökanden 

har blivit bemötta. 

Rivningslov 

Enligt plan- och bygglagen 9 kap 34 § (PBL, SFS 2010:900) ska rivningslov ges för en åtgärd som 

avser en byggnad eller byggnadsdel som inte 

   1. omfattas av rivningsförbud i detaljplan eller områdesbestämmelser, eller 

   2. bör bevaras på grund av byggnadens eller bebyggelsens historiska, kulturhistoriska, 

miljömässiga eller konstnärliga värde. 

Inlämnat förslag om rivningslov överensstämmer med gällande detaljplan och bedöms lämpligt att 

genomföra på den aktuella platsen. 

Rivningslov ska därför beviljas.  

Beslutet kan överklagas 

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

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

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

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

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

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

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

stöd för överklagan ska dessa bifogas.  

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

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan gäller nybyggnad av ett enbostadshus med en byggnadsarea om 201,9 m2 med en källare 

plus två våningar. Befintligt fritidshus rivs. 

Förslaget avviker från detaljplanens bestämmelser på grund av att nybyggnaden är i två våningar i 

stället för en våning samt minsta avstånd till tomtgräns är 3 meter i stället för 4,5 meter. 

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

Övervåningen med förråd och vindfång räknas som en våning vilket innebär att enbostadshuset har 

två våningar plus en källare. Det finns inga särskilda skäl till att medge föreslagen placering 

närmare tomtgräns än 4,5 meter. Då ansökan avser en nybyggnation finns goda förutsättningar för 

att uppnå ett helt planenligt förslag och därmed saknas det skäl till att motivera varför avvikelsen 

ska godtas. 

Förslaget är inte anpassat till tomtens förutsättningar då byggnadens utformning och de stora 

markuppfyllnaderna saknar förankring med tomtens naturförutsättningar. Utgångspunkten i 

förslaget bedöms vara att anpassa tomten efter byggnaden snarare än att ta tillvara på tomtens 

mailto:info@kungsbacka.se


65 (83)

 

naturliga förutsättningar. Mot bakgrund av detta bedöms förslaget inte uppfylla kraven som ställs i 

2 kap 6 § pkt 1 och 8 kap 9 § PBL.   

Bygglov ska därför inte beviljas. 

Inlämnat förslag om rivningslov överensstämmer med gällande detaljplan och bedöms lämpligt att 

genomföra på den aktuella platsen. 

Rivningslov ska därför beviljas.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-05-24 

Ansökan, 2022-03-28 

Nybyggnadskarta, 2022-04-26 

Markplaneringsritning, 2022-04-26 

Planritningar, 2022-04-26 

Fasadritningar, 2022-05-19 

Sektionsritningar, 2022-04-26 

Beskrivning av ärendet 

Ansökan registrerades 2022-03-28. 

Ansökan gäller nybyggnad av ett enbostadshus med en byggnadsarea om 201,9 m2, murar samt 

installation av eldstad. Byggnaden har en källare plus två våningar.  

Ansökan gäller även rivningslov för befintligt fritidshus.  

Huvudbyggnaden är i ansökan placerad 3 meter från tomtgräns mot grannfastighet. Sökande anger 

att byggnaden inte kan flyttas långt åt väster på grund av prickmarken som särskilt skäl till 

placeringen. 

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

fasadritningar och markplaneringsritningen. 

Ansökan var komplett 2022-05-19. 

Planförutsättningar 

Fastigheten som ska bebyggas ligger inom detaljplan O78 vars syfte är att möjliggöra byggnader för 

bostäder. I detaljplanen regleras bland annat byggnadsarean om maximalt 204 m2, våningsantalet 

till högst en våning och byggnadshöjden begränsas till 4,4 meter.  

Avvikelse från detaljplan  
Ansökan avviker från gällande detaljplan då  

- huvudbyggnaden har två våningar 

- huvudbyggnaden har föreslagits placerad 3 meter från fastighetsgräns 
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BS 39 § : I detaljplanen, som är från 1960, regleras inte byggnaders avstånd till fastighetsgräns. 

Enligt plan- och bygglagens (PBL, SFS 2010:900) övergångsbestämmelser gäller då 39 § 

byggnadsstadgan. Enligt denna bestämmelse får inte en byggnad placeras närmare tomtgräns än 4,5 

meter. Nämnden får medge undantag från denna bestämmelse om det finns särskilda skäl. Ett 

undantag måste ske utan att det påverkar grannar eller att ett lämpligt bebyggande av området 

försvåras. 

Det får inte heller utgöra fara för sundhet, brandsäkerhet eller trafiksäkerhet. Uppfylls kraven på 

särskilda skäl är placeringen att betrakta som planenlig.  

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 gällande nybyggnaden inte kan 

beviljas.  

Förvaltningen har meddelat sin bedömning om att ansökan inte kan beviljas den 2022-04-07. 

Sökanden har den 2022-04-20 bemött bedömningen med ett yttrande. Sökanden anför i sitt yttrande 

i huvudsak följande. 

Byggnaden kan inte flyttas så långt åt väster på grund av prickmarken och därför finns särskilda 

skäl att placera byggnaden närmare tomtgräns än 4,5 meter.  

Föreslagen byggnad är inte att betrakta som ett tvåvåningshus eftersom källarplanet inte räknas som 

våning. Förrådet och vindfånget på taket ryms inom ”vinden” och har tillkommit främst för att göra 

takterrassen tillgänglig och användarvänlig.  

  

Vad gäller anpassning till ”markens naturliga förutsättningar” så måste man betänka att Bratterås 

1:244 är en tomt om 1020 m2 och det skiljer över 6 meter mellan högsta och lägsta punkt inom 

tomten, d.v.s. en tomt med STOR höjdskillnad. På en sådan tomt måste man antingen spränga ner 

sig i ena änden eller göra en mycket stor markuppfyllnad för att skapa en plan/vågrät yta att bygga 

plattan på, eller så kan man göra lite av båda för att få en plan/vågrät yta för plattan.  

Vidare måste man planera tomten så att man får en tillgänglig och användarvänlig tomt, och det är 

därför många aspekter som skall beaktas och läggas samman så att man skapar en bra helhet, se 

bilaga 1.  

Den 2022-04-26 inkom sökande med ett reviderat förslag där murar tagits bort från prickmarken. 

Den 2022-05-24 meddelade förvaltningen sökanden att ärendet kommer att tas upp i 

byggnadsnämndens arbetsutskottets sammanträde den 2022-06-10 med förvaltningens förslag på 

avslag för nybyggnaden. 

Sökanden har den 2022-05-27 inkommit med ett yttrande och anför i huvudsak att föreslagen åtgärd 

är anpassad efter markens naturliga förutsättningar samt är planenlig vad gäller antal våningar och 

avstånd till tomtgräns, se bilaga 2. 
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Bilagor 

1. Skrivelse, 2022-04-20 

2. Skrivelse, 2022-05-27 

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)  

Sökande, Skatteverket (A-post) 

Post- och Inrikes Tidningar 
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§ 323 

 

Dnr BN 2022-001767 

Beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott beviljar bygglov för utvändig ändring av komplementbyggnad.  

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från det 

att beslutet vann laga kraft. 

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 4 800 kronor. Av detta kostar bygglovet 3 000 kronor och byggskedet         

1 800 kronor. 

Avgiften är uträknad efter Taxa för Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 

Kommunfullmäktige 2020-09-08 § 97. 

Upplysningar 

Innan ni får påbörja byggnadsarbetet måste ni ha fått ett startbesked från byggnadsnämnden. 

Dessutom måste överklagandetiden ha löpt ut. Den räknas fyra veckor från att beslutet kungjordes i 

Post- och Inrikes Tidningar.  

Om åtgärden påbörjas efter att fyra veckor har förflutit från kungörelsen men innan lovbeslutet har 

vunnit laga kraft sker det på egen risk eftersom lovbeslutet kan komma att upphävas om det 

överklagas. 

Beslutet kommer även att skickas till berörda sakägare.  

Beslutsmotivering 

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

område med detaljplan, om åtgärden stämmer med detaljplanen. Förvaltningen bedömer att ansökan 

stämmer med detaljplanen och uppfyller kraven enlig 9 kap. 30 § punkt 4, PBL, då fasadändringen 

är lämpligt utformad och placerad med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och 

kulturvärden på platsen och intresset av en god helhetsverkan. Fönstret som tas upp i 

komplementbyggnaden vetter mot den egna huvudbyggnaden och bedöms därför inte ge en negativ 

påverkan på gatubilden.  

Vidare bedömer förvaltningen att åtgärden inte innebär en sådan betydande olägenhet som avses i 

PBL 2 kap 9 §. Bygglov ska därför beviljas. 
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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 utvändig ändring av komplementbyggnad genom isättning av ett 

fönster. Ett gestaltningsprogram för området antogs 2007. Färgsättningen är viktigt i Smekalles äng, 

både som sammanhållande länk för hela området och genom variationen i färg på byggnadsdetaljer, 

som är särskiljande för de olika delområdena. 

Detaljfärgerna på fönster- och dörrfoder, dörrar och lister varierar mellan grönt, rött, gult och blått, 

men håller sig inom respektive delområde enhetliga. Förråd, carports och tillbyggnader bör 

färgsättas i enlighet med befintligt hus. Fastigheten Kolla 3:44 ingår i område som har detaljer i      

S 2040-Y20R (gul). 

Fönstret som tas upp i komplementbyggnaden vetter mot den egna huvudbyggnaden och bedöms 

därför inte ge en negativ påverkan på gatubilden. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-05-24 

Fasad- plan- och sektionsritning, 2022-05-23 

Ansökan, 2022-05-08 

Beskrivning av ärendet 

Ansökan inkom 2022-05-08 och bedömdes komplett 2022-05-23. 

Ansökan gäller bygglov för utvändig ändring av komplementbyggnad genom isättning av ett 

fönster. 

Planförutsättningar 

Fastigheten som ska bebyggas ligger inom detaljplan TP50A från 2002 vars syfte är att möjliggöra 

byggnader för bostäder. I detaljplanen regleras bland annat största byggnadsarean för området till 

6500 kvm exklusive komplementbyggnader, teknikhus, balkonger, utanpåliggande förråd och 

trapphus. Delas området i flera fastigheter skall den sammanlagda byggnadsarean fördelas 

proportionellt till den byggbara arean. 
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Ett gestaltningsprogram för området antogs 2007. Färgsättningen är viktigt i Smekalles äng, både 

som sammanhållande länk för hela området och genom variationen i färg på byggnadsdetaljer, som 

är särskiljande för de olika delområdena. En bibehållen enhetlighet i färggestaltningen är av central 

betydelse för ett bevarande av områdets karaktärskvalitéer därför gäller lovplikten även för 

omfärgning. 

Detaljfärgerna på fönster- och dörrfoder, dörrar och lister varierar mellan grönt, rött, gult och blått, 

men håller sig inom respektive delområde enhetliga. Förråd, carports och tillbyggnader bör 

färgsättas i enlighet med befintligt hus. 

Fastigheten Kolla 3:44 ingår i område som har detaljer i S 2040-Y20R (gul). 

Kommunicering 

Om åtgärden avviker mot detaljplan, eller ska utföras utanför detaljplan ska berörda 

sakägare/grannar få tillfälle att yttra sig innan byggnadsnämnden tar beslut, plan- och bygglagen 9 

kap. 25 § (PBL, SFS 2010:900). 

Åtgärden är planenlig, därför har inga grannar hörts. 

Beslutsgång 

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

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

Beslutet skickas till 

Sökande, Skatteverket (A-post) 

Post- och Inrikes Tidningar 
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§ 324 

 

Dnr BN 2022-000671 

Beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott avslår ansökan om bygglov för ändrad användning av  

flerbostadshus.  

Avgiften för beslutet är 8 000 kronor.  

Avgiften är uträknad efter Taxa för Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i  

Kommunfullmäktige 2020-09-08 § 97.  

Beslutsmotivering 

Enligt 9 kap. 2 § första stycket punkt 3a § (PBL, SFS 2010:900) krävs det bygglov för att ta i 

anspråk eller inreda byggnad helt eller delvis för väsentligen annat ändamål.   

Enligt plan- och bygglagen 9 kap. 30 § PBL ska bygglov ges för en åtgärd inom ett område med 

detaljplan, om åtgärden överensstämmer med detaljplanen.   

Om ansökan avviker från detaljplanen kan bygglov beviljas enligt 9 kap 31 b om avvikelse bedöms 

som liten eller åtgärden är av begränsad omfattning och är nödvändigt för att området ska kunna 

användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt.   

Föreslagen åtgärd avviker från detaljplanens planbestämmelser beträffande åtgärdens tillåtna 

användning i bottenvåningen. Enligt planbestämmelsen BC ska bottenvåningen innehålla 

verksamhet eller lokal som placeras i gatunivå.   

Syftet med detaljplanen är att skapa en stadsdel med småstadens typiska karaktärsdrag. Ett nät av 

offentliga platser i korsningarna mellan gatorna underlättar orienteringen och skapar möjlighet till 

liv och rörelse. Det är en viktig del av områdets struktur att ha små centrumfunktioner på olika 

ställen i området. Att omvandla befintliga lokaler till bostäder går en del av planens syfte förlorat.  

Det finns därför inga särskilda skäl och sökt åtgärd är således inte planenlig med avseende på 

tillåten användning. 

Genomförandetiden för detaljplanen har ännu inte gått ut. 

Finns inga särskilda skäl ska en bedömning göras huruvida placeringen kan prövas som en sådan 

avvikelse som avses i 9 kap. 31 b. Förvaltningen bedömer att åtgärden inte kan ses som en liten 

avvikelse eller är förenligt med detaljplanens syfte som avses i paragrafen.   

 Förvaltningen bedömer att några ändringar i den nya ansökan inte har förändrats från tidigare 

ansökan med beslut i byggnadsnämndens arbetsutskottsbeslut om avslag 2022-02-10§82  
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Förvaltningen bedömer att Mark och exploaterings yttrande stärker förvaltningens bedömning att 

åtgärden inte är lämplig. 

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.  

Beslutsunderlag  

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-05-28 

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 

Sökandes synpunkter inkom till förvaltningen 2022-04-14 

Mark & exploaterings yttrande inkom till förvaltningen 2022-05-11 

Tekniska förvaltningens yttrande inkom till förvaltningen 2022-05-10 

Ansökan inkom till förvaltningen 2022-03-03 

Beskrivning av ärendet  

Ansökan registrerades 2022-03-03. 

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

avslogs. 
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Ansökan prövades 2022-04-21 i byggnadsnämndens arbetsutskott där ärendet återremitterades för 

att höra grannar och remissinstanser. 

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. 

Planförutsättningar  
Fastigheten som ska bebyggas ligger inom detaljplan KP118C lagakraft 2014-07-04 vars syfte är att 

möjliggöra byggnader för bostäder samt verksamhet eller butikslokaler i bottenvåningen. I 

detaljplanen regleras bland annat att bottenvåningen ska innehålla verksamhet eller lokal som 

placeras i gatunivå.  

Avvikelse från detaljplan
Ansökan avviker från gällande detaljplan då   

- Planbestämmelsen för centrumändamål C frångås genom att föreslå ändrad användning från  

lokal till bostadslägenhet i bottenvåningen.   

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). 

Sökande har i skrivelse daterad 2022-04-14 anfört att lokalen är byggd som en lägenhet. Lokalen 

har tidigare hyrts ut till verksamhet med flera dagliga besök. Fungerar ej som entré såsom den är 

byggd, först in i trapphus via porttelefon eller tag. Annonsering i dagspressen, Marketplace och 

affischer i fönster har gjorts men ingen vill hyra den då de tror att det är en lägenhet. 

De bedömer att det är en ringa avvikelse att ändra till lägenhet. Detaljplanen för Kolla är mycket 

omfattande, innehåller mycket byggnation 

Remisser 
Tekniska förvaltningen har anfört att i Kolla är parkeringstalet 1,6 parkeringsplatser per lägenhet 

och parkeringsbehovet tillgodoses bland annat med boendeparkering på kommunal mark. Teknik 

bedömer att parkeringsbehovet för verksamhetslokalen är jämförbart med lägenhetens 

parkeringsbehov. I materialet från sökanden finns infarter markerade till fastigheten. Dessa infarter 

får endast nyttjas av gång- och cykeltrafik, motorfordonstrafik får inte angöra fastigheten via 

trottoarer eller gång- och cykelväg. Noteras bör att det bifogade utsnittet från detaljplanen inte 

gäller fastigheten Kolla 3:65 utan är ett kvarter som ligger längre norrut.  

Mark och exploatering har anfört Detaljplanen för Kolla Parkstad har vidare en genomförandetid 

som gäller till 2029. Området är ännu inte färdigbyggt och det kan säkert dröja till ca 2029 innan 

detaljplanen är helt genomförd. En grundläggande förutsättning för boende, grannar, 
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fastighetsägare, kommunala förvaltningar och exploatörer är att man ska kunna lita på att 

bestämmelserna i detaljplanen följs vid bygglovsprövningen, i vart fall under pågående 

genomförandetid. Vid en bygglovsprövning bör endast mindre avvikelser tillåtas. I detta fall med 

Kolla 3:65, är det frågan om en helt annan användning än den tillåtna, vilket inte kan betraktas som 

en liten avvikelse. Sbk anser därför att ansökan strider mot detaljplanen. Sbk genomförde 2018 en 

markanvisningstävling avseende en annan fastighet i området, Kolla 5:150, som bland annat 

omfattar en byggnad med bestämmelsen BC. Kravet på lokal i bottenvåningen fanns då med som en 

förutsättning i markanvisningstävlingen och det har bland annat påverkat markpriset som  

exploatören betalat till kommunen. Kvarteret är inte färdigbyggt. Just nu pågår en diskussion om 

den byggnad som innehåller bestämmelsen BC. Exploatören har framfört önskemål om att få bygga 

bostad i stället för lokal på bottenvåningen. Såväl sbk som bygg- och miljöförvaltningen har sagt 

nej, efter som det strider mot såväl gällande detaljplan som villkoren i markanvisningen och 

träffade avtal.  Om bygglovet för Kolla 3:65 beviljas finns det en påtaglig risk att övriga 

fastighetsägare som äger byggnader med lokaler i bottenvåningen också kommer att begära en 

ändring. Det innebär vidare en risk att byggnadsnämnden känner sig tvingad att även bevilja dessa 

ansökningar. Då går en del av syftet och idéerna som finns för Kolla Parkstad som helhet förlorad. 

Sbk kommer dessutom att få stora problem i den pågående diskussionen med exploatören på Kolla 

5:150 angående lokal i bottenvåningen, även om det är ett krav i markanvisningen.   

Sammanfattningsvis ställer sig sbk sig starkt negativ till ansökan om ändrad användning av lokalen 

inom Kolla 3:65. Byggnadsnämnden bör därmed inte bevilja bygglov i strid mot detaljplanen och 

på så sätt ändra förutsättningarna i området under pågående genomförandetid. Genom att bevilja 

bygglov på Kolla 3:65 kommer byggnadsnämnden att påverka den pågående affären och 

markanvisningen vid Kolla 5:150 negativt. Det skulle dessutom minska trovärdigheten för 

kommunens detaljplaner och markanvisningar i allmänhet.   

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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§ 325 

 

Dnr BN 2021-002084 

Beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott beviljar ansökan om bygglov i efterhand för del som avser 

tillbyggnad av balkong och beviljar ansökan för del som avser utvändiga ändringar av 

enbostadshuset. 

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutas inom fem år från det 

att beslutet vunnit 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 18 600 kr. Av detta kostar bygglovet 15 000 kr och byggskedet 3 600 kr. 

Avgiften är reducerad med 15 000 kr då beslutet tagit mer än 10 veckor. 

Avgiften är uträknad efter Taxa för Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 

Kommunfullmäktige 2020-09-08 § 97. 

Upplysning 

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 

Beträffande ansökan om bygglov i efterhand för tillbyggnad av balkong får arbetsutskottet till 

motivering av sitt beslut anföra följande.  

Enligt 9 kap. 30 § PBL ska bygglov ges för en åtgärd inom ett område med detaljplan, om åtgärden 

stämmer med planen. Trots detta kan lov ges för en åtgärd som utgör en avvikelse från planen i 

enlighet 9 kap. 31 b § PBL, om avvikelsen är lite och förenlig med planens syfte. 

Förevarande fastighet omfattas av en stadsplan från år 1970. Stadsplanen reglerar inte avstånd 

mellan byggnader och fastighetsgräns. Stadsplanen gäller som detaljplan och omfattas av den äldre 

plan- och bygglagens bestämmelser, ÄPBL. Enligt övergångsbestämmelser till den nya plan- och 

bygglagen, PBL, ska 39 § byggnadsstadgan vara vägledande vid bedömning om en byggnad ska 

placeras på ett avstånd om mindre än 4,5 meter till tomtgräns. 
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Aktuell tillbyggnad i form av balkong på bostadshusets södra fasad avviker från detaljplanen i två 

avseenden; placerad cirka 2,8 - 3,2 meter från tomtgräns och delvis på punktprickad mark (1,24 

kvm byggnadsarea) som inte får bebyggas. 

Utifrån samtliga i ärendet rådande omständigheter bedömer arbetsutskottet att förevarande 

avvikelser, om än ej små i absoluta mått och tal, utgör godtagbara avvikelser från planen som i 

kontextuell mening är att bedöma som små och förenliga med planens övergripande syfte. 

Föreslagen tillbyggnad är vidare lämpligt utformad och placerad med hänsyn till stads- och 

landskapsbilden, natur- och kulturvärden på platsen och intresset av en god helhetsverkan. Det har 

inte heller framkommit några synpunkter från berörda grannar. Därtill angränsar föreslagen åtgärd 

till ett skogsområde. Arbetsutskottet beviljar därför lov för tillbyggnad av enbostadshuset. 

Beträffande ansökan om utvändig ändring får arbetsutskottet till motivering av sitt beslut anföra 

följande. Arbetsutskottet bedömer att ansökan i denna del överensstämmer med detaljplanen och 

därmed uppfyller kraven enligt 9 kap. 30 § punkt 4, PBL. Föreslagna utvändiga ändringar är 

lämpligt utformade med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärden på platsen 

och intresset av en god helhetsverkan. Vidare bedöms föreslagna åtgärder inte innebära sådan 

betydande olägenhet som avses i 2 kap 9 § PBL. Bygglov ska därför även beviljas för dessa 

åtgärder. 

Beslutet kan överklagas 

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

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

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

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

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

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

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

stöd för överklagan ska dessa bifogas.  

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

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-05-25 

Yttrande från sökande, 2022-04-10 

Plan-, fasad, och sektionsritning, 2021-08-02 

Situationsplan, 2021-08-02 

Plan, och fasadritning, 2021-08-02 

Plan-, fasad, och sektionsritning på befintligt utseende, 2021-07-21 

Ansökan, 2021-06-30 
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Beskrivning av ärendet 

Ansökan registrerades 2021-06-30.  

Ansökan avser bygglov i efterhand för en tillbyggnad i form av en balkong på södra och västra 

fasaden om totalt 29,7 m² byggnadsarea. Balkongen sträcker sig 1,03 meter ut från enbostadshuset 

södra fasad och 2,35 meter från västra fasaden. Tillbyggnaden är i ansökan placerad 2,80 respektive 

3,2 meter från tomtgräns mot grannfastighet.  

Ansökan avser också utvändiga ändringar på befintligt garage i form av en dörr och fönster som har 

ersatts av ett större fönster på norra fasaden. På den södra fasaden har istället en dörr och två fönster 

ersatts av träskivor.  

Ansökan var komplett 2021-08-02.  

Tjänstemän från Bygg- och miljöförvaltningen besiktigade platsen 2021-04-06 i samband med 

tillsynsärendet. 

Planförutsättningar  

Fastigheten omfattas av stadsplan för del av Kungsbacka, upprättat 1970 vars syfte är att möjliggöra 

byggnader för bostäder. I detaljplanen regleras bland annat att området får endast bebyggas med 

fristående enfamiljshus i en våning. Prickad mark får ej bebyggas.  

BS 39 §: I stadsplanen, som är från 1970, regleras inte byggnaders avstånd till fastighetsgräns. 

Enligt plan- och bygglagens (PBL, SFS 2010:900) övergångsbestämmelser gäller då 39 § 

byggnadsstadgan. Enligt denna bestämmelse får inte en byggnad placeras närmare tomtgräns än 4,5 

meter. Nämnden får medge undantag från denna bestämmelse om det finns särskilda skäl. Ett 

undantag måste ske utan att det påverkar grannar eller att ett lämpligt bebyggande av området 

försvåras.  

Avvikelse från detaljplan  

Ansökan avviker från gällande detaljplan då 

- Södra delen av tillbyggnaden, närmare bestämt 1,24 m2 motsvarande 14 procent av     

byggnadsarean, är placerad på mark som enligt detaljplan inte får bebyggas.  

- Södra delen av tillbyggnaden är placerad mellan 2,8 till 3,2 meter från fastighetsgräns, vilket 

är 1,7 och 1,3 meter närmare än vad detaljplanen medger.  

- på garagets norra fasad har en dörr och ett fönster ersatts av ett större fönster.  

 

på garagets södra fasad har två fönster och en dörr ersatts av träskivor.  

Befintliga avvikelser från 1974  

- 17,48 m2 av det vidbyggda garaget är placerat på prickadmark, mark som inte får bebyggas 

och är närmare tomtgräns än 4, 5 meter. Bygglov medgavs för garagets placering med 

dispens från gällande plan samt 39 § byggnadsstadgan.  
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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 negativa synpunkter har inkommit i ärendet. 

Yttrande  

Yttrande inom den 2022-04-10. I yttrande förklarar sökande att balkongen på södra fasaden är 

byggt ovanför en befintlig altan som byggdes för längesedan av tidigare husägare. Det sökande 

gjorde var att han knöt ihop balkongen på andra våningen, som tidigare ägare byggt, med balkongen 

på framsidan av huset på andra våningen. 1.24 m² av byggnationen, som är ovanför tidigare altan, 

därmed ovanför prickad mark. Den gamla altanen är därmed även den på prickad mark. Sökande 

menar att byggnation ovanför den ej kan bli påverkad av att det är prickad mark där under. 

Byggnation ovanför prickade mark är redan byggt sen väldigt många år tillbaka. Sökande framhäver 

också att utbyggnaden västerut på grund av sin storlek inte var användbar och därav utbyggnaden. 

Utbyggnaden kommer varken att ha omgivningspåverkan på fasad mot söder eller på fasad mot 

väster. 

Yttrande i sin helhet finns som beslutsunderlag. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Thure Sandén (M) yrkar bifall till ansökan om bygglov med följande motivering; utifrån samtliga i 

ärendet rådande omständigheter bedöms förevarande avvikelser, om än ej små i absoluta mått och 

tal, utgöra godtagbara avvikelser från planen som i kontextuell mening är att bedöma som små och 

förenliga med planens övergripande syfte. Föreslagen tillbyggnad är vidare lämpligt utformad och 

placerad med hänsyn till landskapsbilden. Det har vidare inte framkommit några synpunkter från 

berörda grannar och föreslagen åtgärd angränsar till ett skogsområde. Beträffande utvändiga 

ändringar görs bedömningen att ansökan i denna del överensstämmer med detaljplanen och 

uppfyller kraven enligt PBL. Föreslagna utvändiga ändringar är lämpligt utformade med hänsyn till 

stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärden på platsen och intresset av en god 

helhetsverkan. Vidare bedöms föreslagna åtgärder inte utgöra betydande olägenheter. 

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, Skatteverket (A-post) 

Post- och Inrikes Tidningar 
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§ 326 

 

Dnr BN 2022-000033 

Beslut - Förslag till byggnadsnämnden 
Byggnadsnämnden avslår ansökan om bygglov för nybyggnad av verksamhet.  

Avgiften för beslutet är 38 400 kronor. Avgiften är uträknad efter Taxa för Byggnadsnämndens 

verksamhet, beslutad i Kommunfullmäktige 2020-09-08 § 97. 

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan avser nybyggnad av verksamhetsbyggnad om 123 kvm, med kontor och trä-och 

metallverkstad för fastighetsägarnas egen verksamhet inriktad på marknadsföring, grafisk design 

och framtagning av specialtillverkning för industrier och dotterbolag inriktat på trädgårdsprodukter.     

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. 

Beslutsmotivering 

Ansökt åtgärd bedöms inte uppfylla de krav som ställs enligt 9 kap 31 § plan- och bygglagen punkt 

3, med hänvisning till 2 kap. 6§ och 8 kap., 9§ Lag (2014:900) med motivering nedan:  

• Markåtgärderna som prövas i samband med bygglovet innebär att naturförutsättningarna på 

tomten inte tas till vara på ett godtagbart sätt.  

• De stödmurar som förslaget kräver bedöms som alltför höga med hänsyn till intresset av en 

god helhetsverkan.  

• Placeringen ligger högt upp i terrängen och riskerar bli exponerad i landskapet vid 

nedtagning av skog, vilket inte är lämpligt utifrån landskapsbilden.  

• Byggnadernas placering påbörjar en ny bebyggelserad och följer därmed inte den struktur 

som övrig bebyggelse har i landskapet och utifrån de markåtgärder som krävs ej heller 

lämplig utifrån platsens förutsättningar. 

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

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

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

stöd för överklagan ska dessa bifogas.  

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

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-05-19 

Plan-och sektionsritning 2022-05-30 

Anmälan kontrollansvarig Christine Evensson, 2022-05-23 

Situationsplan 2022-04-13  

Fasad, verksamhetsbeskrivning, motivering tomt, fasad, 2022-04-08  

Ansökan, 2022-01-04, 2022-02-28 

Beskrivning av ärendet 

Ansökan registrerades 2022-01-04 och bedömdes komplett 2022-04-13.  

Denna bygglovsprövning har ej föregåtts av ett förhandsbesked.  

Ansökan gäller nybyggnad av en verksamhetsbyggnad med en byggnadsarea om 123 m2 ( 8;1m 

gånger  15,1 m ) och 6,2m i nockhöjd på pulpettak. Föreslagen färgsättning på träfasad är grå, NCS 

3502-Y.   

Det är två verksamheter som ska använda lokalerna. Ett av företagen arbetar med marknadsföring, 

grafisk design samt tjänster för specialtillverkning och prototypkonstruktion för produkter i metall 

för flera olika industrier. Dess dotterbolag u designar, tillverkar och säljer produkter i metall, trä och 

glas för trädgård och trädgårdsbelysning. Lagring och logistik sker redan nu i en hyrd lagerfastighet 

på annat håll. Leveranser till denna verksamhet uppkommer till maximalt 1 per vecka och inga 

persontransporter. I nuläget driver fastighetsägarna själva företagen, på sikt vill de kunna anställa 2 

personer och för dem behövs plats för parkering viket redovisas på situationsplan.  

Fastigheten om 4 359 m2 är sedan tidigare bebyggd med sökandes bostadshus. Föreslagen byggnad 

är i ansökan placerad 1,7 meter från tomtgräns mot grannfastighet Hjälmared 2:14.  

Färdig golvhöjd för föreslagen byggnad anges till + 50,0. 

I ansökan ingår också planering av marken runt byggnaderna. Placeringen sker i en slänt där 16 m 

gånger 23 m planas ut. Den nya marknivån om +49,9 finns redovisad på situationsplanen. 

Stödmurar redovisas med höjd upp till 1,9 m.  

Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. 

Fastigheten ligger inom riksintresse för flyghinder (uppstickande master över 20m).   

Fastigheten nyttjar enskilda vägar som Björkåsliden och Västra Björkåsliden.  

 

mailto:info@kungsbacka.se
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Remisser 

Miljö & Hälsoskydd har hörts angående föreslagen avloppslösning. Miljö & Hälsoskydd vill ha in 

en anmälan om enskilt avlopp innan de uttalar sig.   

Förvaltningen för Teknik har hörts angående möjlighet till slamtömning och avfallsfordon. ”Kärl 

för hushållsavfall töms i anslutning till fastighetens tillfartsväg från Västra Björkåsliden. Eventuellt 

slamsugningsfordon ställer upp på fastighetens tillfartsväg.” 

Muntlig avstämning har skett med räddningstjänsten angående att befintlig väg är framkomlig för 

räddningsfordon.  

Fastigheten ligger inom bullerzon från Landvetter flygplats. Förvaltningen har bedömt att 

verksamheten vid eventuell yttre bullerpåverkan får anpassa sina lokaler efter 

arbetsmiljölagstiftningen. Ägare till Landvetter flygplats har därför inte hörts  

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 (rågrannar och boende utmed enskild väg) har fått tillfälle att yttra sig. Inga 

invändningar har inkommit.  

Bedömning 

Lokaliseringsprövning görs i samband med denna bygglovsprövning då åtgärden inte har föregåtts 

av ett förhandsbesked. Det bör också kunna hanteras inom ramen för bygglovsprövning, och 

detaljplanekravet enligt PBL 4 kap 2 § bedöms inte infalla här.  

Översiktsplan: 

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 var aktuell när ansökan skickades in och mot den översiktsplan Vårt framtida Kungsbacka som 

tillämpas sedan 2022-01-26. I ÖP06 sågs den här delen som utvecklingsområde, samt att Fördjupad 

översiktsplan för Anneberg var aktuell och nådde nästan nu aktuell fastighet. I Vårt framtida 

Kungsbacka, så betecknar man det här området som landsbygd med restriktivitet till nya bostäder 

utanför utvecklingsorten Anneberg. Däremot Prioriteras areella näringar, turism och biologisk 

mångfald. För Anneberg planeras en ny fördjupad översiktsplan.   

Den nu föreslagna verksamheten är varken bostad som man bör vara restriktiv till eller sådan 

verksamhet som bör prioriteras.  Förvaltningen bedömer utifrån begränsad omfattning och ingen 

uppenbar störningspåverkan att mindre verksamhet kan vara ok som komplettering av bebyggelsen.  

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 
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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 berörd del av 

fastighet som idag utgörs av slänt, planas ut för att ge en plan yta för en verksamhetsbyggnad, som 

i sin tur behöver köryta framför garageportar. Totalt kräver det 1,9m höga stödmurar i både bakkant 

och framkant.   

Förvaltningens bedömning är att byggnadens riktning, utformning och körytor bidrar till att 

onödigt mycket mark behöver planas ut. En utformning som anpassas efter höjdkurvor, där garage, 

garageportar med framförvarande körytor och tillfartsväg följer höjdkurvorna hade kunnat gett 

mindre påtagliga markingrepp. 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. 

Utformning, struktur och helhetsverkan 

Förvaltningen bedömer att stödmurar på upp till 1,9 m som högsta punkt med ovanliggande staket 

kring en tomt får en avhållande och exkluderande effekt som vi vill undvika i vår bebyggda miljö. 

Att murarna huvudsakligen vetter mot nedåtgående sluttning och skog förändrar inte den bilden.  

Utifrån de markåtgärder som krävs bedöms åtgärden ej lämplig utifrån platsens förutsättningar. 

Beroende på framförvarande växtlighet så syns byggnaden från Älvsåkersvägen. Placeringen ligger 

högt upp i terrängen. Vid eventuell nedtagning av skogen riskerar byggnaden bli mycket exponerad 

i landskapet vilket inte är lämpligt utifrån landskapsbilden. Med tät skog framför påverkas inte 

landskapsbilden lika mycket. Byggnadsnämnden har dock ingen rådighet att säkerställa att skogen 

bibehålls.  

Byggnaden påbörjar en ny bebyggelserad väster om Västra Björkåsliden och följer därmed inte den 

struktur som övrig bebyggelse har. Detta i ett område är den nya översiktsplanen är mer restriktiv 

än ÖP06. Det finns viss risk att ett beviljande kan få prejudicerande effekterför nya byggnader.    

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.  

Beslutsgång 

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

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

Beslutet skickas till 

Sökande (delges) 
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Ärende mellan §-nr 327-329 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). 


