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§ 412 

Förändring av ärendelista 
Beslut  
Byggnadsnämndens arbetsutskott godkänner förändring av ärendelista. 

Sammanfattning av ärendet 
Ordförande Thure Sandén (M) anmäler att informationspunkt 3:1 Detaljplan för verksamheter inom 
Varla 6-17, 6-18 och 6-22, utgår från dagens sammanträde. 

Beslutsgång 
Ordförande Thure Sandén (M) prövar om byggnadsnämndens arbetsutskott kan godkänna 
förändring av ärendelistan, och finner att arbetsutskottet bifaller det.   
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§ 413 

Information från förvaltningen 
Beslut  
Byggnadsnämndens arbetsutskott noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen informerar byggnadsnämndens arbetsutskott om följande: 

Information om beviljad strandskyddsdispens enligt delegeringsförteckning: EKENÄS 4:3 - 
Strandskyddsdispens för ledningsdragning Ekenäs 4:3 m.fl. 

Beslutsgång  
Ordförande Thure Sandén (M) prövar om byggnadsnämndens arbetsutskott kan notera 
informationen till protokollet och finner att arbetsutskottet bifaller det. 
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§ 414 

Beslut om uppdrag och samråd för ändring av del av 
detaljplan Ö54 och Öp85 i Åsa 
Dnr BN 2022-00024 

Beslut - Förslag till beslut i byggnadsnämnden 
Byggnadsnämnden ger samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta förslag till ändring av del 
av detaljplan Ö54 och Öp85 i Åsa. 

Byggnadsnämnden uppdrar åt samhällsbyggnadskontoret att genomföra samråd för ändring av del 
av detaljplan Ö54 och Öp85 i Åsa. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen för Teknik planerar en infrastrukturförändring av dagvattenhanteringen i delar av Åsa 
genom utbyggnad av svackdiken och ledningar. Syftet med planändringen är att ge kommunen 
möjlighet att anlägga och ta ansvar för drift och skötsel av svackdiken för dagvatten i Åsa.  

Planområdet omfattas idag av allmän plats med enskilt huvudmannaskap samt av en 
gemensamhetsanläggning, Åsa ga:8. För att kommunen ska kunna bygga ut svackdiken behöver 
marken vara allmän plats med kommunalt huvudmannaskap och gemensamhetsanläggningen Åsa 
ga:8 omprövas i syfte att ta bort marken från föreningens ansvar. För att en omprövning ska kunna 
ske måste huvudmannaskapet ändras till kommunalt inom de delar av detaljplan Ö54 och Öp85 som 
berörs. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-08-12 

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

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

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsbyggnadskontoret-Planavdelningen 
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§ 415 

SKÅRBY 13:6 - Förhandsbesked för nybyggnad av ett 
enbostadshus 
Dnr BN 2022-001758 

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

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

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

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

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

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

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

Sammanfattning av ärendet 
Sammanfattningsvis anser förvaltningen att det finns skäl för att meddela negativt förhandsbesked 
med stöd av detaljplanekravet samt överhängande risk för prejudicerande effekter med en oönskad 
bebyggelseutveckling som följd, samt översiktsplanens intentioner bedöms att förhandsbesked inte 
kan beviljas. 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan som kom in 2022-05-05 innebär nylokalisering av ett enbostadshus inom fastigheten 
SKÅRBY 13:6. Fastigheten har en areal 4 532 kvm i ett delområde och är idag bebyggd med 
enbostadshus och komplementbyggnader. Fastigheten är belägen utanför detaljplanerat område. 

mailto:info@kungsbacka.se
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Fastigheten är belägen inom kommunala naturvårdsplanen, Skårbybergen. Ansökan bedöms vara 
komplett 2022-05-05. 

Tidigare ansökan på fastigheten 

En ansökan om förhandsbesked för lokalisering av ett enbostadshus på fastigheten har tidigare fått 
avslag av Byggnadsnämnden 2004-11-09 BN§216 och 2020-07-23 BNAU § 248.  

Bedömning 
Kungsbacka kommun är generellt utsatt för ett hårt bebyggelsetryck med önskemål om att bygga 
nya enbostadshus (se MÖD 2014-02-07 P 4421-13). Efterfrågan beror på en kombination av en 
attraktiv miljö och kommunens läge i Göteborgsregionen. Detta förhållande ställer mycket stora 
krav på kommunen att hantera transportfrågor med miljöhänsyn, tillfredsställande samhällsservice 
samt avvägning mellan olika användningsområden. Vid en prövning av förhandsbesked ska prövas 
om en byggnadsåtgärd över huvud taget kan tillåtas på den avsedda platsen, dvs. närmast en 
prövning av platsens lämplighet för den avsedda åtgärden.  

Fastigheten Skårby 13:6 ligger utanför detaljplanerat område. Fastigheten omfattas av 
översiktsplanen för Kungsbacka kommun, Vårt framtida Kungsbacka, aktualitetsförklarad 2022-01-
26 och är belägen inom Annebergs utvecklingsområde. Av kommunens översiktsplan, Vårt 
framtida Kungsbacka, framgår att det generellt råder ett hårt bebyggelsetryck i området, både då 
området ligger inom randzon till tätort, kustnära samt pendlingsavstånd till Göteborg, vilket ställer 
mycket höga krav på kommunen att hantera transportfrågor med miljöhänsyn och att skapa en 
tillfredsställande samhällsservice. Detta styrks även av det höga antalet förhandsbesked som sökts i 
närområdet. Inom dessa områden har kommunen en restriktiv hållning till 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. 

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

Detaljplanekrav  

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

Västkustbanan 

Av kommunens översiktsplan, Vårt framtida Kungsbacka, framgår att området för föreslagen 
lokalisering ligger inom utredningsområde för trafik och utbyggnad av västkustbanan.  



Kungsbacka kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (37) 
Byggnadsnämndens arbetsutskott Datum 
 2022-08-25 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

   

  

I detta fall finns en risk för att ett positivt förhandsbesked kommer att följas av liknande anspråk i 
området, vilket skulle innebära ett ohållbart tillskott av tomter i området och därigenom medföra 
konsekvenser för kommunens planering samt översiktsplanens intentioner och försvåra en framtida 
rationell planering av området.  

Fastigheten Skårby 13:6 ligger placerad mellan Anneberg utvecklingsområde, med fördjupad 
översiktsplan för Anneberg och pågående utbyggnad av ny stadsdel Björkris etapp 2. Föreslagen 
lokalisering ligger inom område där enligt översiktsplanen, Vårt framtida Kungsbacka, är utpekat 
som utredningsområde för trafik och utbyggnad av västkustbanan. Intresset av att kunna styra 
bebyggelsen i området är därför starkt vilket ytterligare talar för att ny bebyggelse bör föregås av en 
detaljplaneprocess.  

Utifrån en överhängande risk för prejudicerande effekter med en oönskad bebyggelseutveckling 
som följd, samt översiktsplanens intentioner bedöms att förhandsbesked inte kan beviljas. 

Kommunicering 
Förvaltningen har den 28 juni 2022 sänt ut en preliminär tjänsteskrivelse om avstyrkan till sökande. 

Sökande bemöter i sin svarsskrivelse, inkommen 5 augusti 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. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-08-16 

Ansökan, 2022-05-05 

Situationsplan, 2022-05-05 

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

Beslutet skickas till 
Sökande (delges) 
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§ 416 

VIKEN 13:1 - Förhandsbesked för nybyggnad av ett 
enbostadshus 
Dnr BN 2022-001827 

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

Avgiften för beslutet är 19 200 kronor. Avgiften för bygglovet är reducerad med 3 840 kronor på 
grund av att beslutet har tagit mer än 10 veckor. Kostnaden för bygglovet och byggskedet blir 
därför 15 360 kronor.  

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

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

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

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

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

Sammanfattning av ärendet 
Sammanfattningsvis anser förvaltningen att det finns skäl för att meddela negativt förhandsbesked 
med stöd av detaljplanekravet samt överhängande risk för prejudicerande effekter med en oönskad 
bebyggelseutveckling som följd, samt översiktsplanens intentioner bedöms att förhandsbesked inte 
kan beviljas. 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan som kom in 2022-05-13 innebär nylokalisering av ett enbostadshus inom fastigheten 
VIKEN 13:1. Fastigheten har en areal 2,4 ha i ett delområde och är idag bebyggd med enbostadshus 
och ekonomibyggnader. Fastigheten är belägen utanför detaljplanerat område. Ansökan bedöms 
vara komplett 2022-06-09. 

mailto:info@kungsbacka.se


Kungsbacka kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (37) 
Byggnadsnämndens arbetsutskott Datum 
 2022-08-25 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

   

  

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

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

Fastigheten Viken 13:1 ligger utanför detaljplanerat område. Fastigheten omfattas av 
översiktsplanen för Kungsbacka kommun, Vårt framtida Kungsbacka, aktualitetsförklarad 2022-01-
26. Fastigheten är enligt översiktsplanen belägen inom område för grönstruktur samt inom Onsala 
utvecklingsort, Onsala - yttre del. 

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

Inom dessa områden har kommunen en restriktiv hållning till 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. 

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

Grönstruktur 

Inom grönstruktur tillåts generellt ingen ny bostadsbebyggelse. Turism, friluftsliv och biologisk 
mångfald prioriteras. Grönstruktur ska säkerställa sammanhängande rekreationsområden och 
viktiga biologiska spridningssamband ska bevaras och förstärkas.  

Detaljplanekrav  

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

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

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

Har andra fastigheter i området arealmässiga förutsättningar för att på likartade förfaranden ge plats 
åt ytterligare bostadshus, innebär det att åtgärden inte kommer att utgöra en utfyllnad av en naturlig 
lucka i bebyggelsestrukturen, utan betraktas istället som en förtätning av området. Vid sådant 
förhållande föreligger inte en lucktomt. 

Det aktuella bostadshusets placering framgår av bilden nedan. 

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

Vidare bedömer förvaltningen att en byggnation på aktuell plats får anses innebära en förtätning av 
området. Även detta motiverar att området behöver utredas inom ramen för en detaljplan. 

Onsalavägen 

Den aktuella fastigheten ligger dessutom på Onsalahalvön som i nuläget och inom en överskådlig 
framtid inte kommer att klara mer trafik. Den pågående planeringen av nya Onsalavägen kommer 
att resultera i en ökad trafiksäkerhet och att den gamla Onsalavägen barriäreffekt minskar. Det 
kommer dock inte att resultera i en högre kapacitet när det gäller trafikmängden. 

Sammanfattningsvis anser förvaltningen att det finns skäl för att meddela negativt förhandsbesked 
med stöd av detaljplanekravet. Utifrån en överhängande risk för prejudicerande effekter med en 
oönskad bebyggelseutveckling som följd samt översiktsplanens intentioner bedöms att 
förhandsbesked inte kan beviljas. 

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

Sökande bemöter i sin svarsskrivelse, inkommen 7 augusti 2022, den bedömning som förvaltningen 
har gjort och samtidigt framhäver varför lokaliseringen är lämplig, se bilaga. 

Sökande hävdar bland annat att aktuell åtgärd utgör en lucktomt samt att generationsväxling ska 
ske. 

Förvaltningens bemötande 

Fastigheten utgör ingen jord- eller skogsbruksfastighet varför undantaget 
generationsväxling/generationsboende inte är aktuellt i förevarande ärende.  

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

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-08-16 

Ansökan, 2022-05-13 

Situationsplan 2022-06-09 
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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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§ 417 

GÖDESTAD 1:16 - Förhandsbesked för nybyggnad av 
ett enbostadshus 
Dnr BN 2022-000849 

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

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

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

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

Beslutsmotivering 
Ansökan avser nylokalisering av ett enbostadshus inom en obebyggd fastighet med en areal om 
1 454 kvadratmeter som är belägen utanför detaljplanerat område, i ett sammanhängande område. 
En ansökan om förhandsbesked med samma lokalisering som i förevarande ansökan beviljades av 
nämnden 2010-04-23, Tjm § 5421.   

Byggnadsnämndens arbetsutskott bedömer att föreslagen nylokalisering av ett enbostadshus utgör 
en lämplig komplettering av befintlig bebyggelsegrupp. Aktuell tomt är avstyckad för 
bostadsändamål och således lämplig för föreslagen åtgärd. Det föreligger inte någon risk för 
negativa prejudicerande effekter då det råder unika förutsättningar på förevarande fastighet. 
Förutsättningarna på fastigheten har inte heller förändrats sedan tidigare beslut om positivt 
förhandsbesked. Fastigheten är därtill ansluten till kommunalt vatten- och avlopp.  

Föreslagen åtgärd passar även in i landskapsbilden och följer i stort den struktur som övrig 
bebyggelse har i området. Placeringen är lämplig utifrån platsens unika förutsättningar varför 
arbetsutskottet anser att den sökta åtgärden uppfyller de krav som följer av 9 kap. 31 § PBL. 
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Åtgärden förutsätter inte planläggning av nu aktuellt område och uppfyller samtliga krav i 2 och 8 
kap. PBL. Därtill föreligger inga motstående intressen som skulle tala emot ett positivt 
förhandsbeskedbesked i samband med förevarande prövning. Föreslagen åtgärd föranleder inte 
heller några olägenheter som kan anses vara betydande.  

Arbetsutskottet bedömer sammantaget att föreslagna lokaliseringar passar väl in i landskapet och 
närliggande bebyggelse samt i övrigt är lämpliga utifrån platsens förutsättningar. 

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

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

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

Sammanfattning av ärendet 
Utifrån en överhängande risk för prejudicerande effekter med en oönskad bebyggelseutveckling 
som följd, samt översiktsplanens intentioner bedöms ansökan vara olämplig. Vidare utgör marken 
jordbruksmark. 

Kommunicering 
Bygg- och miljöförvaltningen har skickat ut en underrättelse om avstyrkan till sökande 2022-06-14. 
Sökande har 2022-06-23 inkommit med en skrivelse och bemöter förvaltningens bedömning (se 
bilaga).  

Förvaltningen har hört berörda grannar. Inga synpunkter har inkommit till förvaltningen. 

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 
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kommunikation samt samhällsservice i övrigt; möjligheterna att förebygga vatten- och 
luftföroreningar samt bullerstörningar och; risken för olyckor, översvämning och erosion. 

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

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-08-12 

Ansökan, 2022-03-22 

Skrivelse från sökande 2022-06-23  

Förslag till beslut på sammanträdet  
Thure Sandén (M) yrkar på att lämna positivt förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus 
med följande motivering; föreslagen nylokalisering utgör en lämplig komplettering av befintlig 
bebyggelsegrupp. Tomten är avstyckad för bostadsändamål och därmed lämplig för föreslagen 
åtgärd. Det föreligger inte risk för negativ prejudicerande verkan då det råder unika förutsättningar 
på förevarande fastighet. Förutsättningarna på fastigheten har inte heller förändrats sedan tidigare 
beslut om positivt förhandsbesked. Fastigheten är därtill ansluten till kommunalt vatten- och 
avlopp. Föreslagen åtgärd passar även in i landskapsbilden och följer i stort den struktur som övrig 
bebyggelse har i området. Placeringen är lämplig utifrån platsens unika förutsättningar. Åtgärden 
förutsätter inte detalj-planeläggning av nu aktuellt område och uppfyller samtliga krav i 2 och 8 
kap. PBL. Därtill föreligger inga motstående intressen som skulle tala emot ett positivt 
förhandsbeskedbesked. Föreslagen åtgärd föranleder inte heller några olägenheter som kan anses 
vara betydande.  

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

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

Beslutet skickas till 
Sökande (A-post)  

Post- och Inrikes Tidningar 
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§ 418 

KYVIK 3:95 - Förhandsbesked för nybyggnad av ett 
enbostadshus 
Dnr BN 2019-002006 

Beslut 
Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar positivt förhandsbesked för nybyggnad av ett 
enbostadshus. 

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

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

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

Villkor: 
Förhandsbeskedet lämnas under förutsättning att den totala avvikelsen gentemot detaljplanen endast 
utgörs av två kvadratmeter mindre tomtyta för den tillkommande fastigheten. Detaljplanen ska i 
övrigt följas. Åtgärden förutsätter att avstyckning utförs så som redovisats i ansökan.  

Upplysningar 
Enligt 9 kap. 39 § PBL innebär förhandsbeskedet inte att åtgärden får påbörjas. För att genomföra 
byggnation krävs bygglov.  

Förhandsbeskedet avser endast ett ställningstagande i frågan om byggnation är möjlig med 
avseende tomtstorlek och byggnadernas avstånd till fastighetsgräns utifrån gällande detaljplan. Vid 
en bygglovsprövning ska ställningstagande till husets placering och utformning ske utifrån 
detaljplanens övriga bestämmelser.   

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

Beslutet kommer även att skickas till berörda sakägare. Fastighetsägarna till Kyvik 3:94, Kyvik 
3:91, Kyvik 3:92 delges beslutet.  

Beslutsmotivering 
Fastigheten Kyvik 3:95 är belägen inom detaljplan SP140bl1, lagakraftvunnen 1995-02-01. Vars 
syfte är att möjliggöra för bostäder. I detaljplanen finns bestämmelse om minsta tomtstorlek som 
innebär att fastigheter inte får göras mindre än 1000 kvadratmeter, samt att endast en 
bostadslägenhet får etableras per fastighet. Vidare finns även bestämmelse om att huvudbyggnad 
och garage, förråd etc. skall placeras minst 4,0 respektive 2,0 meter från tomtgräns. 
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Vid tidigare prövning om förrättning gällande avstyckning från fastigheten framgår det av Mark- 
och miljödomstolens dom Mål nr F 1022-19 2019-07-09 att den sökta avstyckningen skulle komma 
att få en areal om 998 kvadratmeter och att befintligt bostadshus skulle komma att bli beläget 
mellan 1,7 till 3 meter från fastighetsgränsen. Bedömningen gjordes att förslaget avseende avstånd 
till tomtgräns inte kunde utgöra en sådan mindre avvikelse förenlig med syftet med planen för 
vilken fastighetsbildning ändå kan beviljas.  

Den nu aktuella föreslagna åtgärden avviker enbart från detaljplanens bestämmelser beträffande 
minsta tillåtna tomtstorlek. Förslaget innebär att befintlig fastighet Kyvik 3:95 avstyckas och bildar 
två fastigheter med en yta om 1000 kvadratmeter, respektive 998 kvadratmeter. Enligt förslaget 
förblir befintliga byggnader på fastigheten planenliga, medan möjlighet i byggrätten finns att 
förlägga en byggnad på blivande fastighet där avstånd till tomtgräns enligt detaljplanen kan följas.  

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. 

Syftet med detaljplanebestämmelse om minsta tillåtna tomtstorlek samt byggnaders avstånd till 
fastighetsgräns är typiskt sett att utgöra en begränsning av exploateringsgraden inom planområdet, 
dvs. antalet bostäder, samt att styra bebyggelsens struktur. Då det i området inte finns några andra 
fastigheter med liknande förutsättningar att skapa ytterligare tomter genom en avvikelse om max 
2% från minsta angivna tomtstorlek, bedöms ansökan inte få någon prejudicerande verkan, och 
därmed inte på ett betydande sätt motverka syftet med planbestämmelsen om minsta tomtstorlek, 
samt betydande konsekvenser för området i stort. Bedömningen görs därför att avvikelsen om två 
kvadratmeter i detta fall är såpass liten att förslaget får anses vara förenligt med detaljplanens syfte.  

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

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

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

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

Beskrivning av ärendet 
Ansökan registrerades 2019-11-12 och har därefter reviderats i omgångar. Ansökan innebär 
nylokalisering av ett enbostadshus inom fastigheten Kyvik 3:95. Fastigheten har en areal av 1998 
kvadratmeter i ett sammanhängande område och är idag bebyggd med ett enbostadshus och 
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komplementbyggnader. Fastigheten är belägen inom detaljplanerat område, detaljplan 
SP140bl1(1995-02-01). Detaljplanen tillåter en huvudbyggnad per fastighet och reglerar bland 
annat minsta tomtstorlek om 1000 kvadratmeter, samt att huvudbyggnad och komplementbyggnad 
ska placeras 4,0 respektive 2,0 meter från tomtgräns. För de tomter vars yta understiger 1000 
kvadratmeter är största sammanlagda byggnadsarea begränsad till 200 kvadratmeter varav högst 50 
kvadratmeter får utgöra garage, förråd etc.  

Förslaget som ligger till grund för prövningen baseras på situationsplan inlämnad 2022-07-08 och 
innebär en avvikelse från detaljplanen om 2 kvadratmeter avseende tomtstorlek för den 
tillkommande fastigheten. Förslaget förenligt med detaljplanen avseende avstånd till tomtgräns för 
befintlig, samt den tillkommande byggnaden.  

Prövningen avser endast avvikelsen gentemot detaljplanen avseende den tillkommande tomtens 
storlek (vilken är en förutsättning för att kunna bebygga platsen). Byggnadens utformning och 
precisa placering har inte beaktats inom ramen för denna prövning, utan detta får göras i samband 
med en eventuell bygglovsprövning.  

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

Berörda sakägare har fått tillfälle att yttra sig. Invändningar har kommit in från fastighetsägarna till 
Kyvik 3:94, Kyvik 3:91, Kyvik 3:92, (se bilagor). Sökande har tagit del av inkomna synpunkter.  

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2022-08-16 

Ansökan 2019-11-12 

Situationsplan inkommen 2022-07-08 

Yttrande från fastighetsägare till Kyvik 3:94, 2022-08-09, 2022-05-25 

Yttrande från fastighetsägare till Kyvik 3:91, 2022-05-26 

Yttrande från fastighetsägare till Kyvik 3:92, 2022-08-11 

Yttrande från sökandes ombud 2022-06-22 

Mark- och miljödomstolens beslut 2019-07-09, Mål F 1022-19 

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

Beslutet skickas till 
Sökande (A-post) 

Skatteverket (A-post) 

Post- och Inrikes Tidningar 
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Fastighetsägarna till Kyvik 3:94, Kyvik 3:91, Kyvik 3:92 (delges) 
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§ 419 

LERBERG 6:5 - Bygglov för nybyggnad av 
enbostadshus och garage, samt rivning samt flytt av 
komplementbyggnad 
Dnr BN 2022-000222 

Beslut 
Byggnadsnämndens arbetsutskott beviljar bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage, samt 
rivning samt flytt av komplementbyggnad.  

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

Golvhöjden för huvudbyggnaden fastställs till +10,95 

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

Avgiften för beslutet är 4 800 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. 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 och inte förutsätter planläggning och 
inte omfattas av områdesbestämmelser. 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 byggnaderna är 
lämpligt utformade och placerade med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och 
kulturvärden på platsen och intresset av en god helhetsverkan. Vidare bedömer förvaltningen att 
åtgärden inte innebär en sådan betydande olägenhet som avses i PBL 2 kap 9 §. Bygglov ska därför 
beviljas. 
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Beslutet kan överklagas 
Detta beslut överklagas genom att en skrivelse skickas till Byggnadsnämnden, Kungsbacka 
kommun, inom tre veckor från den dag då den som vill överklaga tog del av beslutet. Om skrivelsen 
har kommit in i rätt tid skickar Byggnadsnämnden den vidare till Länsstyrelsen i Hallands län, som 
prövar det överklagade beslutet. Om överklagan kommer in för sent avvisas den. 

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

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

Beskrivning av ärendet 
Ansökan registrerades 2022-01-20.  

Fastigheten Lerberg 6:5 ligger utanför detaljplanelagt område inom sammanhållen bebyggelse. 
Sökande har i ansökan föreslagit ett enbostadshus i två våningar med en byggnadsarea om 292 m2, 
varav 58 m2 i öppenarea, byggnadshöjd uppgår till 7,2 meter. Vidare föreslås en 
komplementbyggnad i form av ett garage med ett loft inredd som gästbostad med en byggnadsarea 
om 74 m2 och en byggnadshöjd på 3,8 meter. Sökta åtgärder uppgår tillsammans till 346 m2. 
Byggnaderna kläs i liggande träpanel i vit kulör NCS S0502-Y och ett tak i svart dubbelfalsad plåt i 
svart kulör NCS S9000-N.  

I samband med sökta åtgärder skall en komplementbyggnad om 34 m2 flyttas, befintligt bostadshus 
om 189 m2 samt två mindre komplementbyggnader om 50 m2 skall rivas.  

Inom fastigheten som mäter 34 278 m2 finns även ett ridhus, ett stall samt flertalet mindre 
komplementbyggnader.  

Bygglov för ovanstående åtgärder beviljades 2022-03-24 BNAU §143. Ny placering av 
komplementbyggnad inkom 2022-06-23, inga övriga förändringar redovisas. 

Planförutsättningar 
Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser.  

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

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

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-08-11 

Nybyggnadskarta, 2022-06-23 

Fasad-, plan-, sektionsritning komplementbyggnad 2022-02-03 
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Ansökan, 2022-01-20  

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

Beslutet skickas till 
Sökande (A-post) 

Skatteverket (A-post) 

Post- och Inrikes Tidningar 
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§ 420 

FINKEN 1 - Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus 
samt murar och plank 
Dnr BN 2021-001389 

Beslut 
Byggnadsnämndens arbetsutskott beviljar bygglov för nybyggnad av flerbostadshus samt murar och 
plank.  

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 punkthusen fastställs till: 

Hus A: +17,60/+21,80 

Hus B: +17,90/+21,80  

Hus C +18,20/+21,80 

Kontrollansvarig för åtgärden är XX. 

Avgiften för beslutet är 133 872 kronor. Av detta kostar bygglovet 56 400 kronor, byggskedet       
43 200 kronor och planavgiften 34 272 kronor. Avgiften för bygglovet är reducerad med 56 400 
kronor på grund av att beslutet har tagit mer än 10 veckor. Kostnaden för bygglovet, byggskedet 
och planavgiften blir därför 77 472 kronor.  

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

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

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

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

Beslutet kommer även att skickas till berörda sakägare. 2 lägenhetsinnehavare på X delges beslutet.  

Beslutsmotivering 
Enligt plan- och bygglagen 9 kap. 30 § (PBL, SFS 2010:900) ska bygglov ges för en åtgärd inom ett 
område med detaljplan om åtgärden stämmer med detaljplanen. Trots detta kan, enligt PBL 9 kap. 
31 b §, bygglov ges för en åtgärd som utgör en avvikelse från detaljplanen om avvikelsen är 
förenlig med detaljplanens syfte och avvikelsen är liten. Föreslagen åtgärd avviker från 
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detaljplanens bestämmelser genom att 74 kvm av den punktprickade marken mot norr underbyggs 
med garage. Detaljplanen anger att byggnad inte får uppföras på prickmark. Prickmark sträcker sig 
såväl nedåt som uppåt från markytan vilket innebär att även underjordiska byggnader och 
byggnadsdelar som inte vidrör markytan blir planstridiga. 

Av den totala byggnadsarean om 2282 kvm utgör avvikelsen om 74 kvm endast en mindre del 
(3,2%). Förvaltningen bedömer att avvikelsen är liten, förenlig med detaljplanens syfte och inte 
försvårar användandet av marken ovanför garaget. 

Förslaget innefattar även balkonger som kragar ut över ringprickad mark med som mest 1,8 meter. 
Av dem som räknas som mätvärda enligt Svensk Standard SS 21054:2020 betraktas samtliga som 
planenliga med hänvisning till planbestämmelsen f2 som anger att balkonger får sticka ut 1,8 meter 
från fasad. Detta överensstämmer även med illustrationer i detaljplanen på sidan 22 som visar att 
balkonger kragar ut på fasader orienterade mot ringprickad mark. 

En terrass med en höjd på som mest 1,0 meter över mark och som förläggs till långsidan av hus C 
på prickmark bedöms inte utgöra en mätvärd byggnadsdel och är därför inte bygglovspliktig. 

I alla bygglovsärenden ska det göras en prövning av åtgärdens omgivningspåverkan. Åtgärder ska 
lokaliseras, placeras och utformas så att den inte medför påverkan på grundvattnet eller 
omgivningen i övrigt som innebär fara för människors hälsa eller säkerhet. Den får inte heller 
innebära en betydande olägenhet för omgivningen på annat sätt. Av praxis framgår att det ska vara 
fråga om en olägenhet som är väsentlig för att det ska vara en betydande olägenhet enligt PBL. 
Omgivningspåverkan är i olika utsträckning redan prövad och reglerad i detaljplanen vilket gör att 
prövningen i bygglovet varierar i omfattning och ifrån fall till fall.  

Två klagande på X framför upplevelse av försämrad öppenhet och boendemiljö. I planskedet 
gjordes en miljöutredning och en bullerutredning för att säkerställa en hälsosam boendemiljö för 
både befintliga och nya bostäder. Utredningarna omfattade bl. a natur-, kultur- och friluftsliv, hälsa 
och säkerhet, luftmiljö, trafik och trafikbuller. 

Detaljplanen reglerar höjden på 3 punkthus till 5 respektive 6 våningar med gavlarna mot 
Drottninggatan som ligger norr om Finken 1. Utöver entréplanet, som sammanbinder 
byggnadskropparna på Finken 1, så finns ett släpp mellan husen som är 16 meter brett i avsikt att ge 
sikt genom planområdet. X är belägen bakom västra planområdet för Finken 1, rakt bakom 
torgytan. Bedömning görs att utsikt rakt söderut samt åt sydväst förblir opåverkad. Utblicken åt 
sydost kommer däremot att påverkas och sikten bedöms tas upp av de nybyggda husen och vinkeln 
från X gör att det inte heller att gå att se mellan husen. 

Att en viss del av utsikten försämras i och med genomförandet av en detaljplan med det antal 
våningar detaljplanen föreskriver, samt inom det område dessa får placeras, bedöms inte vara en 
fråga om sådan betydande olägenhet som kan hindra bebyggandet i en bygglovsprövning. 

När det gäller de klagandes befarande av störningar genom byggnadsarbete och sprängningar under 
byggtiden, så omfattas inte det av bygglovsprövningen då detta inte är en störning som orsakas av 
användningen. 
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Förvaltningen bedömer att ansökan uppfyller kraven enligt PBL 9 kap. 30 § punkt 4 då 
byggnaderna är lämpligt utformade och placerade med hänsyn till stads- och landskapsbilden, 
natur- och kulturvärden på platsen och intresset av en god helhetsverkan. Vidare bedömer 
förvaltningen att åtgärden inte innebär en sådan betydande olägenhet som avses i PBL 2 kap. 9 §. 
Bygglov ska därför beviljas. 

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

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 nybyggnad av 3 flerbostadshus i 5 respektive 6 våningar samt murar 
och plank. Ett garage är orienterat i de 2 nedre våningarna samt mellan bostadshusen, varav 
nedersta våningen utgör ett källarplan. Även en lokal finns på markplan mot torgytan. Antal 
lägenheter är 84 stycken fördelade på en-, två-, tre-, och fyrarumslägenheter. 

Total byggnadsarea för åtgärden är 2282 kvm med en bruttoarea om 11 650 kvm. 

Föreslagen åtgärd avviker från detaljplanens bestämmelser genom att 74 kvm av den punktprickade 
marken mot norr underbyggs med garage. Detaljplanen anger att byggnad inte får uppföras på 
prickmark. Prickmark sträcker sig såväl nedåt som uppåt från markytan vilket innebär att även 
underjordiska byggnader och byggnadsdelar som inte vidrör markytan blir planstridiga. 

Förvaltningen bedömer att avvikelsen är liten, förenlig med detaljplanens syfte och inte försvårar 
användandet av marken ovanför garaget. Ingen erinran har framförts mot avvikelsen i 
grannehörande eller remissförfrågan. 

Erinran har framförts av 2 lägenhetsinnehavare på X som motsätter sig byggnationen i sin helhet 
och framför som skäl till detta att öppenheten framför deras lägenhet försvinner i och med 
byggnationen och att deras boendemiljö försämras radikalt. De ifrågasätter också hur det hus de bor 
i ska klara sig vid sprängning samt att de befarar kraftiga störningar under byggperioden. 

Beskrivning av ärendet 
Ansökan registrerades 2021-04-26 och gäller bygglov för nybyggnad av 3 flerbostadshus i 5 
respektive 6 våningar samt murar och plank. Ett garage är orienterat i de 2 nedre våningarna samt 
mellan bostadshusen, varav nedersta våningen utgör ett källarplan. Mellan bostäderna uppförs 
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planterbart bjälklag ovanpå garagedelen. Även en lokal finns på markplan mot torgytan. Antal 
lägenheter är 84 stycken fördelade på en-, två-, tre-, och fyrarumslägenheter. 

Total byggnadsarea för åtgärden är 2282 kvm med en bruttoarea om 11 651 kvm. I ansökan ingår 
också planering av marken runt byggnaderna. Den nya marknivån finns redovisad på fasadritningen 
och markplaneringsritningarna.  

Balkonger på östra och västra fasaderna är högst 1,50 meter djupa och belägna minst 3 meter ovan 
färdig marknivå. På de södra fasaderna är balkongerna 1,80 meter djupa och belägna över 
ringprickad mark, de två nedersta mindre än 5 meter ovan färdig marknivå. 

Till ansökan hör en bilaga som redogör för utvändiga material och färgsättning. Den redogör bl. a 
för att fasaderna på punkthusen muras med gult tegel D71 eller liknande med möstermurning och 
vart tredje skift utskjutet på sockelvåningen. Garagedelen mellan husen muras i grått tegel D91 eller 
likvärdigt med möstermurning och vart tredje skift utskjutet på sockelvåningen. På gabionstödmurar 
planteras klätterväxter.  

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

Ansökan bedömdes komplett 2022-06-15. 

Planförutsättningar 
Fastigheten som ska bebyggas ligger inom detaljplan KP127 vars syfte är att huvudsakligen 
möjliggöra byggnader för bostäder, parkeringar samt en mindre del för handel i bottenvåning. I 
detaljplanen regleras bland annat våningsantal till högst 5 respektive 6 våningar och att balkonger 
får kraga ut 1,8 meter från fasad. Ringprickad mark anger att planterbart bjälklag ska uppföras 
ovanpå garage, som ska byggas i 2 våningar. På prickmark får byggnad inte uppföras. 
Byggnadernas höjd regleras genom våningsantal. 

Avvikelse från detaljplan  
Ansökan avviker från gällande detaljplan då  

- 74 kvm av prickmarken mot norr underbyggs med garage 

Övriga förutsättningar 
Detaljplanen anger att i de fall där den ekvivalenta ljudnivån överstiger 55 db(A) ska minst hälften 
av bostadsrummen i varje lägenhet vara vända mot tyst eller ljuddämpad sida (max 45-50 db(A) vid 
fasad). Högsta tillåtna maximala ljudnivå vid uteplats är 70 db(A). En beskrivning av vilka åtgärder 
som bör göras för att uppfylla projektets ljudkrav har lämnats in. 

Avlopp 

Fastigheten ansluts till kommunalt avlopp. 

Remisser 

Förvaltningen för teknik har fått möjligheter att lämna synpunkter gällande parkering, angöring 
och utemiljö. Av yttrande från teknik, daterat 2021-08-17 framgår att de har synpunkter gällande 
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parkering för cyklar och att dessa behöver utformas för att rymma även tex cyklar med barnstol och 
cykelkorg. Teknik påpekar vikten av att den projekterade ytan för vändplats på Drottninggatan görs 
tillräckligt stor för att sopbil och leveransfordon ska kunna vända.   

Angående utemiljön skriver teknik att det vid framtagning av detaljplanen var tänkt att en gångväg 
skulle löpa på södra och östra sidan om bostadshusen och ansluta till en trappa som leder ner till 
Kungsgatan samt att det skulle finnas en trappa från torgytan ner till Kungsvägen. Gångvägen och 
trappan saknas i bygglovshandlingarna och endast trappan från torgytan finns med. Möjligheter att 
på ett varierat och enkelt sätt röra sig i sin närmiljö är viktigt ur både ett hälsoperspektiv och ett 
socialt perspektiv. Det vore därför bra om dessa intentioner fullföljs. 

Vidare har teknik kommentarer även för Torgytan, som inte är på Allmän platsmark men är väl 
synlig från Kungsgatan, som är en av Kungsbackas huvudinfarter. Ytan har en roll som entrétorg 
och det är viktigt att ytan ger ett gott intryck. Teknik framför följande:” I illustrationsplanen har 
torgytan en utformning som öppnar sig och smälter ihop med Drottninggatans västra del i en så 
kallad shared spaceyta. Detta för att markera entrén till området, knyta ihop bebyggelsen på ömse 
sidor om Drottninggatan och skapa en vänlig miljö där alla trafikanter tar hänsyn till varandra. I 
bygglovhandlingen är torgytans utformning mer sluten mot Drottninggatan och har ett formspråk 
med en riktning som inte leder besökaren lika tydligt mellan ytorna som i illustrationsplanen. 
Placeringen av handikapparkering på torgytan förstärker ytterligare gränsen mellan torgytan och 
Drottninggatan. På sid 20 i Planbeskrivningen står det ”Utveckla entrétorget med sittbänkar, 
markbeläggningar grönska mm”. I bygglovshandlingen finns det en bänk föreslagen. Det vore bra 
med några fler då det inbjuder till vistelse och rörlighet i området. Sittmöjligheterna ska vara 
tillgänglighetsanpassade, innebär bl a att rygg- och armstöd ska finnas. Två av träden på torgytan 
står i skelettjord men verkar ha en placering nära kanten där skelettjorden tar slut vilket i så fall 
hindrar rotutbredningen på halva trädets yta och innebär sämre växtbetingelser. För torgytan krävs 
samordning med kommunens projekt med utbyggnad av allmän plats då detaljplanen föreskriver att 
samma material ska användas på kvartersmark och allmän platsmark.” 

Sökande bemöter tekniks remissvar 2021-10-18 med att anledningen till att gångvägen utgått är 
att det tillkommit en nivåskillnad mellan gårdarna och slänten i söder. Nivåskillnaden har 
tillkommit för att kunna minska mängden massor på befintlig mark. Sökande menar att det naturliga 
flödet kring bostadshusen kommer att vara på den norra sidan, längs Drottninggatan, via trappor 
mot torget, förbi bostadshusen och vidare till den befintliga cykelvägen i nordost. Någon anledning 
att anordna den föreslagna gångvägen tycktes därför inte finnas. 

Sökande framhåller sedan att parkeringen på torget har fått sin placering för att kunna tillgodose 
parkering för rörelsehindrade på egen mark som ligger inom 25 m från entré samt för att inte störa 
flödet runt det nordvästra hushörnet och över torget i nordsydlig riktning. En tömningslucka för 
tänkt fettavskiljare i det nordöstra hushörnet gör att ytan mellan det nordöstra hushörnet och 
Drottninggatan behöver hållas hinderfri för att tillgodose kraven för tömning. 

Förvaltningen för teknik har fått ta del av sökandes kommentarer och har godkänt deras svar i ett 
mejl till byggnadsförvaltningen 2021-11-01.  
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Förvaltningen för teknik gör även ett tillägg 2022-06-08 till sitt tidigare yttrande (Dnr TE 2021-
00677) eftersom parkeringsbehovet har varit uppe till diskussion mellan Samhällsbyggnad, Bygg- 
och miljöförvaltningen och förvaltningen för Teknik. Teknik bedömer att det föreslagna antalet 
lägenheters parkeringsbehov tillgodoses i parkeringsgaraget. Detaljplanens parkeringstal på 1,1 
parkeringsplats/lägenhet är uppnått. 

Teknik påpekar att det dock är värt att notera att i detaljplaneskedet så skulle parkeringsgaraget ha 
samma storlek som idag, men antalet lägenheter var färre. Det var alltså tänkt att parkeringsgaraget 
även skulle omhänderta parkeringsbehov för annan tillkommande bebyggelse inom planområdet. 

Parkeringsbehovet för eventuella andra tillkommande lägenheter inom planområdet behöver lösas 
på annan plats. 

Räddningstjänsten i Storgöteborg har fått möjlighet att lämna synpunkter gällande framkomlighet 
inom tomt. Av yttrande, daterat 2021-08-30 framgår att räddningstjänsten inte har några 
invändningar mot förslaget. Byggnadstekniskt brandskydd har inte granskats i detalj i detta skede. 
Det görs inför startbesked. 

Förvaltningen för samhällsbyggnad har fått lämna synpunkter angående de geotekniska 
förhållandena. Av mejlkonversation med byggnadsförvaltningen, 2021-11-18, framgår att 
samhällsbyggnad inte har några invändningar mot förslaget. I remissvar på färdigt förslag  
2022-07-01 har samhällsbyggnad i egenskap av fastighetsägare till Kungsbacka 2:2 och 2:9 haft 
funderingar kring den slänt som är med i bygglovet i söder som är inom kommunens fastighet. 
Samhällsbyggnad påpekar att det är viktigt att konstruktionen är komplett i sig själv utan den 
slänten. Kommunen ska ha rätt att göra åtgärder på sina fastigheter utan att det blir en negativ 
påverkan på konstruktionen/anläggningarna inom Finken 1.  

Sökande bemöter Samhällsbyggnads remissvar med att husets konstruktion inte blir negativt 
påverkad om åtgärder sker i slänten. Samhällsbyggnad meddelar 2022-07-04 att de då inte har några 
invändningar mot åtgärden. 

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

Berörda sakägare har fått tillfälle att yttra sig. Grannehörande har gjorts till rågrannar och 
annonsering har gjorts i två dagstidningar.  

Invändning mot förslaget har inkommit från två boende på X. De motsätter sig byggnationen och 
framför som skäl till detta att öppenheten framför deras lägenhet försvinner i och med byggnationen 
och att deras boendemiljö försämras radikalt. De ifrågasätter också hur det hus de bor i ska klara sig 
vid sprängning samt att de befarar kraftiga störningar under byggperioden. 

Sökande har fått möjlighet att bemöta invändningarna men har meddelat att de inte har några 
kommentarer till detta och att de inte önskar ändra något i förslaget. 

Beslutsunderlag 
Yttrande från lägenhetsinnehavare på X, inkommen 2022-07-28 
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Yttrande, Samhällsbyggnad, inkommen 2022-07-04 

Markplaneringsritning, inkommen 2022-06-15 

Situationsplan, nybyggnadskarta 2022-06-15 

Situationsplan, landskap, inkommen 2022-06-15 

Markplaneringsritning, inkommen 2022-06-15 

Sektionsritning, inkommen 2022-05-24 

Planritning, inkommen 2022-05-24 

Planritning, inkommen 2022-05-24 

Planritning, inkommen 2022-05-24 

Planritning, inkommen 2022-05-24 

Planritning, inkommen 2022-05-24 

Fasadritning, inkommen 2022-05-24 

Fasadritning, inkommen 2022-05-24 

Fasadritning, inkommen 2022-05-24 

Fasadritning, inkommen 2022-05-24 

Fasadritning, inkommen 2022-05-24 

Sektionsritning, inkommen 2022-05-24 

Planritning, inkommen 2022-04-28 

Planritning, inkommen 2022-04-28 

Sektionsritning, inkommen 2022-04-27 

Sektionsritning, inkommen 2022-04-27 

Sektionsritning, inkommen 2022-04-27 

Remissvar, tekniks tillägg, inkommen 2022-06-08 

Areasammanställning, inkommen 2022-05-24 

Tillgänglighetsbeskrivning, inkommen 2022-04-27 

Sektionsritning, inkommen 2022-04-27 

Sektionsritning, inkommen 2022-04-27 

Sektionsritning, inkommen 2022-04-27 

Sökandes svar på tekniks yttrande, inkommen 2021-10-18 

Remissvar, räddningstjänsten, inkommen 2021-08-30 
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Remissvar, teknik, inkommen 2021-08-17 

Geoteknisk undersökning, inkommen 2021-07-01 

Bullerutredning, inkommen 2021-04-26 

Illustration, färg- och materialval, inkommen 2021-04-26 

Ansökan, inkommen 2021-04-26 

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

Beslutet skickas till 
Sökande (A-post) 

Skatteverket (A-post) 

Post- och Inrikes Tidningar 

Klagande 1 (delges) 

Klagande 2 (delges) 
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§ 421 

SÄRÖ 1:303 - Bygglov för om- och tillbyggnad av 
enbostadshus 
Dnr BN 2021-000614 

Beslut 
Byggnadsnämndens arbetsutskott beviljar ansökan om bygglov för om- och tillbyggnad av 
enbostadshus.  

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

Färdig golvhöjd för tillbyggnad av kök fastställs till +14,83 meter, samma nivå som entréplan. 
Underliggande garage och gym har färdig golvhöjd om + 11,20, respektive +12,00 meter.   

Kontrollansvarig för åtgärden är XX. 

Avgiften för beslutet är 7 200 kronor, av detta kostar bygglovet 4 800 kronor och byggskedet 2 400 
kronor. Avgiften för bygglovet är reducerad med 960 kronor då handläggningen tagit längre än 10 
veckor. Kostnaden blir därför 6 240 kronor. 

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

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

Beslutsmotivering 
Ansökan gäller om -och tillbyggnad av ett kulturhistoriskt värdefullt bostadshus, ombyggnad av 
komplementbyggnad samt uppförande av murar.  

Enligt 9 kap 31 b § PBL får bygglov ges för en åtgärd som avviker från en detaljplan, om 
avvikelsen är liten och förenlig med planens syfte. Föreslagen byggåtgärd avvikelser från 
detaljplanens bestämmelser såvitt avser höjd och våningsantal på befintligt enbostadshus. Detta med 
beaktande av att befintliga takkupor och frontespisar på byggnadens långsidor utgör ca 1/3-del av 
takets längd och därmed påverkar upplevelsen av byggnadens höjd och våningsantal.  
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Arbetsutskottet bedömer att förevarande avvikelser från planen inte ska göras utifrån enbart 
absoluta mått och tal, utan i förhållande till samtliga föreliggande omständigheter, däribland att 
föreslagna åtgärder har anpassats väl till omkringliggande bebyggelse och att föreslagna åtgärder 
syftar till att bevara bebyggelseområdens värden samt inte utgör ett störande eller främmande inslag 
i omgivningen. Föreslagna åtgärder faller sålunda väl in på aktuell fastighet som ligger enskilt i 
förevarande område av blandad bebyggelse. Föreslagna åtgärder medför inte heller någon olägenhet 
som är att bedöma som betydande. Det föreligger inte heller några motstående intressen som talar 
emot förevarande ansökan. Arbetsutskottet anser därför att förevarande avvikelser är att bedöma 
som små och förenliga med den aktuella detaljplanens övergripande syfte.  

Föreslagen byggåtgärd avviker även från detaljplanens bestämmelser såvitt avser placering av 
stödmur på mark som inte får bebyggas. Arbetsutskottet bedömer även att denna avvikelse är att 
bedöma som liten och förenlig med detaljplanens bestämmelse. Detta med beaktande av att en liten 
del av muren ämnas placeras på punktprickad mark och att konstruktionen uppfyller en viktig 
stödfunktion.  

Även befintlig komplementbyggnad och garage är placerad 0,5 meter respektive 1,5 meter närmare 
än vad detaljplanen medger vilket är ett godtagbart avstånd med beaktande av ovan angivna 
omständigheter i ärendet. Arbetsutskottet anser sålunda att även dessa avvikelser är att bedöma som 
små och förenliga med detaljplanens övergripande syfte om att bebygga fastigheten med bostäder 
och komplementbyggnader. 

Arbetsutskottet bedömer sammantaget att nu föreslagna åtgärder är lämpligt utformade och 
placerade med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärden på platsen och 
intresset av en god helhetsverkan.  

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. 

Remisser 
Kommunantikvarie har fått möjligheter att lämna synpunkter gällande förslaget. Av yttrande daterat 
2021-10-15, samt 2021-11-08 framgår att en kompromiss har gjorts angående kulturvärdena för 
markåtgärder och utökade takkupor.  

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

mailto:info@kungsbacka.se
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Berörda sakägare har fått möjlighet att yttra sig. Synpunkter har inkommit från ägare till fastigheten 
Särö 1:348 (se bilaga).  

Sökande har fått ta del av inkomna synpunkter och bemöter dessa i skrivelse inkommen 2022-08-
07, (se bilaga).  

Kommunicering med sökande 
Sökande har underrättats om Byggnadsförvaltningen tolkning av det planstridiga utgångsläget i 
ursprunglig ansökan. 

Sökande har därefter inkommit med ett yttrande, exempel på granntomters murar och ett eget 
förslag på tolkning där befintligt hus skulle vara planenligt. 

Sökande har underrättats om Byggnadsförvaltningen tolkning av nytt förslag och sökande har 
lämnat en ny skrivelse med motivering.  

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-08-12 

Skrivelse från sökande, 2022-05-26 

Skrivelse från sökande, bemötande av synpunkter från grannar, 2022-08-07  

Yttrande från Kommunantikvarie, 2021-10-15, 2021-11-08, 2022-05-18 

Antikvariskt utlåtande, fasadritning väst, illustration 2022-05-02 

Fönsteruppställning, Situationsplan, Markplaneringsritning, Plan-, fasad- och sektionsritning 2022-
04-19 

Bilaga till Antikvariskt utlåtande 2021-09-13 

Detaljritning vägg 2021-08-12 

Gäststuga fasad, plan, sektionsritning 2021-05-17 

Ansökan, 2021-02-22, 2022-03-23, bygglovshandlingar 2022-06-11 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Thure Sandén (M) yrkar på att bevilja ansökan om bygglov för om- och tillbyggnad av 
enbostadshus med följande motivering; förevarande avvikelser från planen ska inte beaktas utifrån 
enbart absoluta mått och tal, utan i förhållande till samtliga i ärendet föreliggande omständigheter, 
däribland att föreslagna åtgärder har anpassats väl till omkringliggande bebyggelse och att de syftar 
till att bevara bebyggelseområdens värden samt inte utgör ett störande eller främmande inslag i 
omgivningen. Föreslagna åtgärder faller väl in på aktuell fastighet som ligger enskilt i ett område av 
blandad bebyggelse. Åtgärderna medför inte heller någon olägenhet som är att bedöma som 
betydande. Det föreligger inte några motstående intressen som talar emot förevarande ansökan. 
Därför är förevarande avvikelser att bedöma som små och förenliga med den aktuella planens 
övergripande syfte.  



Kungsbacka kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 36 (37) 
Byggnadsnämndens arbetsutskott Datum 
 2022-08-25 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

   

  

Föreslagen byggåtgärd avviker även från detaljplanens bestämmelser såvitt avser placering av 
stödmur på mark som inte får bebyggas. Även denna avvikelse är att bedöma som liten och förenlig 
med detaljplanens bestämmelse. Detta med beaktande av att en liten del av muren ämnas placeras 
på punktprickad mark och att konstruktionen uppfyller en viktig stödfunktion.  

Även befintlig komplementbyggnad och garage är placerad 0,5 meter respektive 1,5 meter närmare 
än vad detaljplanen medger vilket är ett godtagbart avstånd, särskilt med beaktande av 
omständigheterna i ärendet. Även dessa avvikelser är sålunda att bedöma som små och förenliga 
med detaljplanens övergripande syfte om att bebygga fastigheten med bostäder och 
komplementbyggnader. Sammantaget är åtgärderna lämpligt utformade och placerade med hänsyn 
till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärden på platsen och intresset av en god 
helhetsverkan. 

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

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

Beslutet skickas till 
Sökande (A-post) 

Skatteverket (A-post)  

Post- och Inrikes Tidningar 

Fastighetsägare till Särö 1:348 (delges) 
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§§ 422-427 

Ärende om tillsyn 
Ärende §§ 422-427 som gäller tillsyn, förbud eller föreläggande, innehåller en mängd 
personuppgifter och publiceras därför inte på webbplatsen med anledning av 
Dataskyddsförordningen, GDPR (General Data Protection Regulation). 
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