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§ 452 

 

Beslut  

Byggnadsnämndens arbetsutskott godkänner ärendelistan med den förändringen.  

Sammanfattning av ärendet 

Ordförande Thure Sandén (M) anmäler att punkt c) STOCKARED 3:9 – Tillsyn av 

upplag/materialgård, under § 453 ska utgå.     

Beslutsgång  

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

ärendelistan med den förändringen, och finner att arbetsutskottet bifaller det. 
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§ 453 

Beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott noterar informationen till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet  

Förvaltningen informerar byggnadsnämndens arbetsutskott om följande: 

a) Information om beviljat bygglov enligt delegeringsförteckningen: LERBERG 15:1 

(LERBERGSVÄGEN 47) - Bygglov för nybyggnad av uterum, dnr BN 2022-002882  

b) MÅ 1:132 – Bygglov för seniroboende 50+                                                           

c) Avstämning inför internkontrollplan 2023                                                                 

 

Beslutsgång 

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

informationen till protokollet och finner att arbetsutskottet bifaller det. 
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§ 454 

 

Dnr BN 2022-000668 

Beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott uppdrar till förvaltningen att till nästkommande sammanträde i 

byggnadsnämnden den 20 oktober tydliggöra bakgrund och orsak till det planerade uttaget ur 

nämndens resultatfond som resulterar i ett underskott för 2022 samt en handlingsplan för en budget 

i balans. 

Beslut - Förslag till byggnadsnämnden 

Byggnadsnämnden godkänner nämndbudget 2023 med verksamhetsplan och ramfördelning.  

Uppdrar åt förvaltningschefen att upprätta förvaltningsbudget för 2023.  

Uppdrar åt förvaltningschefen att göra nödvändiga omfördelningar i förvaltningsbudgeten under 

året samt att informera nämnden om dessa i samband med delårsrapport och bokslut. 

Uppdrar till förvaltningen att ändra i direktiv 2023 från ”Byggnadsnämnden ska ha en 

handläggningstid för förhandsbesked om max 10 veckor” till ”Byggnadsnämnden ska ha en 

handläggningstid för förhandsbesked om max den lagstadgade tiden 20 veckor (10 + 10 veckor)”. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen lägger fram förslag till gemensam nämndbudget för 2023, utifrån byggnadsnämndens 

och nämnden för Miljö & Hälsoskydds gemensamma budgetplaneringsdagar den 30 maj 2022 och 5 

september 2022.  

Kommunfullmäktige beslutade 2020-06-16 att fastställa kommunövergripande mål som 

utgångspunkt för nämndens arbete med verksamhetsplanering. I verksamhetsplanen ingår bland 

annat. 

• Nämndens övergripande inriktning för arbetet i förvaltningen  

• Nämndmål 

• Nämndens direktiv till förvaltningen  

• Ramfördelning driftbudget 

• Investeringsbudget 

Enligt Kungsbacka kommuns styrmodell ska nämnder och styrelser i arbetet med nämndbudget 

fatta beslut om verksamhetsplan och ramfördelning.  

För nämnden för Miljö & Hälsoskydd innebär kommunfullmäktiges beslut i december 2019 (dnr 

KS/2018:365) att slå samman Byggnadsförvaltningen och förvaltningen för Miljö- och Hälsoskydd 

till en förvaltning från och med 2020-01-01 att nämndbudgeten endast omfattar nämndens egna 

löpande kostnader (arvode och utbildning, mm).  
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Kommunfullmäktiges beslut innebar att byggnadsnämnden har ansvar för Bygg- och 

miljöförvaltningens mål och budget. Byggnadsnämnden är också anställningsmyndighet för all 

personal, utom förvaltningschef som anställs av kommunstyrelsen. Byggnadsnämnden har 

arbetsmiljöansvar för förvaltningens personal, med undantag av de frågor som anges särskilt i 

kommunstyrelsens reglemente. 

Nämnden för Miljö- och Hälsoskydds ansvar kvarstår enligt reglemente, med undantag för ovan. 

Inför beslut om nämndbudget 2023 i byggnadsnämnden har nämnden för Miljö- och Hälsoskydd 

haft möjlighet att yttra sig, i enlighet med den samverkans-överenskommelse som antagits av båda 

nämnderna. Under arbetets gång med att ta fram förslag till nämndbudget har avstämning skett med 

båda nämnderna under den gemensamma halvdag som nämnderna hade i september 2022.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-09-16 

Nämndbudget 2023 

Ärendets behandling på sammanträdet 

Under pågående sammanträde har byggnadsnämndens arbetsutskott diskuterat resultat 2022 och 

kommit fram till att ge förvaltningen i uppdrag att till nästkommande sammanträde i 

byggnadsnämnden den 20 oktober tydliggöra bakgrund och orsak till det planerade uttaget ur 

nämndens resultatfond som resulterar i ett underskott för 2022 samt en handlingsplan för en budget 

i balans. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Thure Sandén (M) yrkar att byggnadsnämndens arbetsutskott ge förvaltningen i uppdrag att till 

nästkommande sammanträde i byggnadsnämnden den 20 oktober tydliggöra bakgrund och orsak till 

det planerade uttaget ur nämndens resultatfond som resulterar i ett underskott för 2022 samt en 

handlingsplan för en budget i balans.  

Thure Sandén (M) yrkar på ändringen av direktiv 2023, från ”Byggnadsnämnden ska ha en 

handläggningstid för förhandsbesked om max 10 veckor” till ”Byggnadsnämnden ska ha en 

handläggningstid för förhandsbesked om max den lagstadgade tiden 20 veckor (10 + 10 veckor)”. 

Beslutsgång 

Ordförande Thure Sandén (M) konstaterar att det finns tre förslag till beslut det vill säga 

förvaltningens förslag, eget yrkande om att byggnadsnämndens arbetsutskott ge förvaltningen i 

uppdrag att till nästkommande sammanträde i byggnadsnämnden den 20 oktober tydliggöra 

bakgrund och orsak till det planerade uttaget ur nämndens resultatfond som resulterar i ett 

underskott för 2022 samt en handlingsplan för en budget i balans samt ändringsyrkande att 

byggnadsnämnden ska ha en handläggningstid för förhandsbesked om max den lagstadgade tiden 

20 veckor (10 + 10 veckor)”. 

Ordföranden (M) prövar först eget yrkande att byggnadsnämndens arbetsutskott ge förvaltningen i 

uppdrag att till nästkommande sammanträde i byggnadsnämnden den 20 oktober tydliggöra 

bakgrund och orsak till det planerade uttaget ur nämndens resultatfond som resulterar i ett 
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underskott för 2022 samt en handlingsplan för en budget i balans och finner att arbetsutskottet 

bifaller det. 

Därefter prövar ordföranden (M) eget ändringsyrkande av direktiv 2023, från ”Byggnadsnämnden 

ska ha en handläggningstid för förhandsbesked om max 10 veckor” till ”Byggnadsnämnden ska ha 

en handläggningstid för förhandsbesked om max den lagstadgade tiden 20 veckor (10 + 10 veckor)” 

och finner att arbetsutskottet bifaller det. 

Slutligen prövar ordföranden (M) förvaltningens förslag och finner att arbetsutskottet bifaller det. 

Beslutet skickas till  

Nämnden för Miljö & Hälsoskydd, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
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§ 455 

 

Dnr BN 2022-005185 

Beslut - Förslag till byggnadsnämnden 
Byggnadsnämnden lägger information om Lokalplan 2024–2028 till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunens lokalpolicy säger att kommunen ska genom aktiv lokalförsörjning tillhandahålla och 

bibehålla ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler över tiden. Varje år ska de nämnder som har 

behov av lokaler beskriva och besluta om sina bedömda lokalbehov för de kommande fem åren med 

fokus på det femte året. Lokalplanen är en del av och ingår i kommunbudgeten som beslutas av 

kommunfullmäktige varje år.  

Byggnadsnämnden har efter en inventering av verksamheten konstaterat att det inte finns några nya 

behov av lokalyta än de som redan är omhändertagna i Stadshuset och Teknikens hus. En eventuell 

volymökning av personal kommer att rymmas inom kommunens befintliga lokalplan för Stadshuset 

och Teknikens hus. En avstämning med kommunens lokalplanerare har gjorts. Eftersom nämnden 

inte bedömer att verksamheten har behov av nya lokaler under de kommande fem åren behöver 

nämnden inte besluta om en lokalplan för perioden 2024–2028. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-09-26 

Beslutsgång 
Ordförande Thure Sandén (M) prövar om byggnadsnämndens arbetsutskott kan lägga informationen 

om Lokalplan 2024–2028 till handlingarna och finner att arbetsutskottet bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Nämnden för Miljö & Hälsoskydd 
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§ 456 

 

Dnr BN 2022-002754 

Beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar negativt förhandsbesked för ett fritidshus på fastigheten. 

Avgiften för beslutet är 19 200 kronor. Avgiften är reducerad med 11 520 kronor på grund av att 

beslutet har tagit mer än 10 veckor. Kostnaden blir därför 7 680 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 en överhängande risk för prejudicerande effekter med en oönskad 

bebyggelseutveckling som följd, översiktsplanens intentioner samt rådande trafiksituation på 

Onsalahalvön bedöms att förhandsbesked inte kan beviljas. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-09-15 

Ansökan, 2022-06-30 

Karta, 2022-09-30 

 

mailto:info@kungsbacka.se
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Beskrivning av ärendet 

Ansökan som kom in 2022-06-30 innebär nylokalisering av ett enbostadshus inom fastigheten 

BASSÅS 5:7 (SIKENS VÄG 157). Sökande kompletterar sin ansökan 2022-09-13 med information 

om att byggnationen avser uppförande av ett fritidshus i stället för permanentboende. Fastigheten 

har en areal 1,1 ha i ett delområde och är idag bebyggd med enbostadshus och 

komplementbyggnader. Fastigheten är belägen utanför detaljplanerat område. bifogar  

Fastigheten omfattas av Kulturmiljöprogram för Kungsbacka kommun.  

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 Bassås 5:7 ligger utanför detaljplanerat område. Fastigheten omfattas av 

översiktsplanen för Kungsbacka kommun, Vårt framtida Kungsbacka, aktualitetsförklarad 2022-01-

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

landsbygdsutveckling, landsbygd och kustbygd. Bassås 5:7 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. 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.  

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.  

Föreslaget bostadshus kommer att ligga långt från kommunal service såsom bibliotek, skola, 

förskola, idrott, handel osv. Det saknas utbyggda gång- och cykelvägar från fastigheterna och det är 

långt till kollektivtrafik. En god bebyggd miljö innebär förtätning kring redan befintliga eller 

planerade kollektivtrafikstråk.  

Närmsta kollektivtrafiklinje går vid Mariedal, busshållplats ligger ca 2,2 km från sökt lokalisering. 

Förutsättningarna för området vittnar om ett starkt bilberoende, vilket innebär indirekt att en 

långsiktigt god hushållning med energi och miljöförhållanden försvåras.  
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Enligt kommunens översiktsplan är det inte tänkt att det ska uppstå utvidgad bebyggelse inom 

området utan sådan ska ske inom utvecklingsområde eller serviceorter. Lokaliseringen är därmed 

inte lämplig med hänsyn till kravet på en långsiktigt god hushållning av mark och kommunens 

tätortsutveckling.  

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. 

Nivåskillnader  

Aktuellt område är för närvarande en sluttning i ett område med nivåskillnader och naturmark. Den 

sökta åtgärden naggar ett nästintill oexploaterat bergsområde och i och med stora nivåskillnader 

skulle omfattande markförändringar krävas. 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. 

Harmonin och helhetsbilden som finns i landskapet störs om utvecklingen inte tar hänsyn till 

naturen.  

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. 

Onsala vägen  

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.  

Mot bakgrund av risken för prejudicerande verkan och med beaktande av att lokaliseringen inte 

ligger inom ett utvecklingsområde utan på mark som enligt översiktsplanen ska vara restriktiv mot 

ny enstaka bebyggelse bedömer förvaltningen sammantaget att ansökan ska avstyrkas. 

Kommunicering 

Förvaltningen har den 31 augusti 2022 sänt ut en preliminär tjänsteskrivelse om avstyrkan till 

sökande. 

Sökande bemöter i sin svarsskrivelse, inkommen 13 september 2022, den bedömning som 

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

Sökande kompletterar ansökan med fotografier från platsen, en ny karta med föreslagen placering 

något lägre i landskapet samt bifogar information om att byggnationen avser uppförande av ett 

fritidshus i stället för permanentboende. 
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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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§ 457 

 

Dnr BN 2022-002228 

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

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

Beslutet kan överklagas 

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

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

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

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

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

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

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

stöd för överklagan ska dessa bifogas.  

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

Sammanfattning av ärendet 

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

stöd av att föreslagen placering inte följer bebyggelsestrukturen med dess placering i öppna 

landskapet samt påbörjad bebyggelse i andra rad. Vilket medför en förändrad landskapsbild och 

intresset av en god helhetsverkan påverkas därigenom negativ. Markområdet utgörs dessutom av 

jordbruksmark. Utifrån en överhängande risk för prejudicerande effekter med en oönskad 

bebyggelseutveckling som följd, samt översiktsplanens intentioner bedöms att förhandsbesked inte 

kan beviljas. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-09-15 

Ansökan, 2022-06-09 

Situationsplan, 2022-06-09 

mailto:info@kungsbacka.se
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Beskrivning av ärendet 

Ansökan som kom in 2022-06-09 innebär nylokalisering av ett enbostadshus inom fastigheten 

MYRA 9:2 (SMÅHÖGEVÄGEN 110). Fastigheten har en areal av 25 ha i två delområden är idag 

bebyggd med enbostadshus och komplementbyggnader. Fastigheten är belägen utanför 

detaljplanerat område. 

Tidigare ansökan på fastigheten  

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

beviljats, 2012-09-05 Tjm § 5626. 

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 Myra 9:2 ligger utanför detaljplanerat område. Fastigheten omfattas av översiktsplanen 

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

belägen utanför utvecklingsorterna Fjärås och Kungsbacka stad. Enligt kommunens översiktsplan är 

det inte tänkt att det ska uppstå utvidgad bebyggelse inom området utan sådan ska ske inom 

utvecklingsområde eller serviceorter.  

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

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

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

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

även av det höga antalet förhandsbesked som sökts i närområdet.  

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

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

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

nödvändig förutsättning för att kommunen ska kunna hantera bebyggelseutvecklingen inom dessa 

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

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. Där bebyggelsen i regel är placerad vid bergsfoten i en rad sett 

från vägen.  



16 (82)

 

Vidare bedömer förvaltningen att bostadshusens lokalisering, med sitt öppna läge utan stöd i övrig 

bebyggelse eller terrängen, inte uppfyller kraven i 2 kap. 6 § PBL på att platsen ska vara lämplig 

med hänsyn till landskapsbilden och intresset av en god helhetsverkan.  

Föreslagen placering medför en påbörjan av bebyggelse i en andra rad framför befintlig bebyggelse, 

en sådan placering stämmer inte med det befintliga bebyggelsemönstret.  

Jordbruksmark  

Föreslagen lokalisering är inte lämplig för bebyggelse med hänsyn till att jordbruksmarken är 

brukningsvärd. Intresset av att uppföra ett bostadshus utgör inte ett väsentligt samhällsintresse som 

inte kan tillgodoses genom att annan ur allmän synpunkt lämplig mark tas i anspråk.  

I praxis har framhållits att 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 

Föreslagen lokalisering följer inte bebyggelsestrukturen i området och landskapsbilden påverkas 

därigenom negativt. Samhällsservice och infrastruktur är begränsad i området med småvägar som är 

relativt högt belastade. Eftersom den kommunala servicen är tänkt att utvecklas främst i tät- och 

serviceorterna är det inte lämpligt att etablera större bebyggelsegrupper i området. Med hänsyn till 

det generellt höga bebyggelsetrycket även i denna del av Kungsbacka kan ett bifall till denna 

ansökan också skapa en förväntan hos intilliggande fastighetsägare om positiva förhandsbesked 

som ytterligare motverkar kommunens idé om en lämplig bebyggelsestruktur.  

Mot bakgrund av risken för prejudicerande verkan bedömer förvaltningen sammantaget att ansökan 

ska avstrykas. Med ovanstående skäl menar förvaltningen att en intresseavvägning enligt 

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

förhandsbesked inte kan beviljas. 

Kommunicering 

Förvaltningen har den 25 augusti 2022 sänt ut en preliminär tjänsteskrivelse om avstyrkan till 

sökande.  

Sökande bemöter i sin svarsskrivelse, inkommen 14 september 2022, den bedömning som 

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

hänvisar bland annat till pågående verksamhet och familjeföretag, Myra Golf AB som bedrivs och 

beskriver fördelen med att bo nära denna.  

Förvaltningens bemötande 

Inkommen svarsskrivelse föranleder inget annat ställningstagande i ärendet och förvaltningen 

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

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

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

utveckling. 
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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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§ 458 

 

Dnr BN 2022-000898 

Beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar positivt förhandsbesked för ett enbostadshus på 

fastigheten Vallda 19:4. 

Avgiften för beslutet är 18 000 kronor. Avgiften är reducerad med 18 000 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. 

Upplysning 

Enligt 9 kap. 39 § PBL innebär inte att sökt åtgärd får påbörjas. För att påbörja den sökta åtgärden 

krävs således bygglov.  

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. 

Slutligt ställningstagande till det sökta enbostadshusets placering och utformning ska ske i samråd 

med bygg- och miljöförvaltningen. 

Beslutet kommer att kungöras i Post- och Inrikes Tidningar. Dessutom kommer samtliga i ärendet 

berörda sakägare att informeras och delges beslutet.  

Beslutet vinner laga kraft fyra veckor efter kungörelsedelgivning, alternativt tre veckor efter 

förenklad delgivning. Åtgärden får påbörjas tidigast fyra veckor efter att detta beslut har kungjorts i 

Post- och Inrikes Tidningar. 

Beslutsmotivering 

Byggnadsnämndens arbetsutskott konstaterar inledningsvis att ansökan avser nylokalisering av ett 

enbostadshus inom en fastighet med en areal om ca 8,1 hektar som är belägen utanför detaljplanerat 

område och utvecklingsort – kustbygd. Fastigheten är i dagsläget bebyggd med ett enbostadshus 

och komplementbyggnader. Vidare konstateras att en tidigare ansökan om förhandsbesked med 

samma lokalisering beviljades av nämndens arbetsutskott 2017-08-23.  

Arbetsutskottet bedömer att föreslagen lokalisering är lämplig med hänsyn till kravet på en 

långsiktig god hushållning av mark och kommunens tätortsutveckling. Detta med beaktande av att 

föreslagen lokalisering är begränsad i omfattning och att lovfastigheten i dagsläget är bebyggd med 

enbostadshus & komplementbyggnader. Därtill är lokaliseringen lämplig med beaktande av att 

förhållandena på platsen har förblivit oförändrade sedan det senast beviljade förhandsbeskedet och 

att en alternativ markanvändning är högst begränsad. Lokaliseringen är även lämplig med 
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beaktande av att ytterst lite brukningsvärd jordbruksmark tas i anspråk. Föreslagen åtgärd bedöms 

sålunda vara i linje med kommunens strategiska planering. Ansökan bedöms även uppfylla 

lämplighets- och hushållningskraven i 2 kap. 2-3 § PBL.  

Arbetsutskottet bedömer vidare att den föreslagna lokaliseringen passar in i landskapsbilden. 

Åtgärden utgör inte en förtätning av området och det föreligger följaktligen ingen risk för negativ 

prejudicerande verkan. Den sökta åtgärden förutsätter vidare inte planläggning av området och 

uppfyller samtliga krav i 2 och 8 kap. PBL. Därtill föreligger inga motstående intressen som talar 

emot ett positivt förhandsbesked. Även den befintliga tillfartsvägen till fastigheten är brukningsbar 

vilket medför att ytterligare väganslutningar inte är nödvändiga.  

Arbetsutskottet bedömer sammantaget att föreslagen lokalisering passar in i landskapet och i övrigt 

är lämplig utifrån platsens förutsättningar.  

Beslutet kan överklagas 

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

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

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

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

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

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

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

stöd för överklagan ska dessa bifogas.  

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

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-09-08 

Yttrande Länsstyrelsen i Hallands län, 2022-09-07 

Sakägarintyg Vallda 28:1, 2022-08-19 

Yttrande Miljö & Hälsoskyddsavdelningen, 2022-08-18 

Sakägarintyg Vallda 19:10, 2022-08-18 

Svarsyttrande från sökande, 2022-07-11 

Situationsplan, 2022-04-22 

Ansökan, 2022-03-22 

Beskrivning av ärendet 

Ansökan inkom 2022-03-22 och bedömdes komplett 2022-04-22, innebär nylokalisering av ett (1) 

enbostadshus samt komplementbyggnad inom fastigheten VALLDA 19:4. Fastigheten har en areal 

av 8,1 ha och är idag bebyggd med ett enbostadshus och komplementbyggnader. Fastigheten är 

belägen utanför detaljplanerat område och utanför utvecklingsort - kustbygd.  

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

byggnadsåtgärder.  

Befintliga byggnader på fastigheten är omnämnd i länsstyrelsens inventering över kulturhistoriskt 

värdefull bebyggelse (klass C) från 2009.  

En naturvärdesinventering är gjord 2019-08-27 av Jakobi Sustainability AB/Onsala biokonsult AB.  

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

Byggnadsnämndens arbetsutskott 2017-08-23 § 328. Tre ansökningar om förhandsbesked har 

tidigare avslagits av byggnadsnämnden på fastigheten. Två med samma lokalisering, 2009-10-20 

AU § 461 och 2010-11-16 AU § 565, samt en ansökan med en annan lokalisering inom fastigheten, 

2010-11-16 AU § 566. De två senare ansökningarna överklagades till Mark- och miljödomstolen 

som inte ändrade byggnadsnämndens beslut.  

Handläggningstiden i ärendet är förlängd med 10 veckor. 

Lagstiftning 
Enligt 9 kap. 17 § PBL ska byggnadsnämnden på ansökan ge förhandsbesked om huruvida en 

åtgärd som kräver bygglov kan tillåtas på den avsedda platsen.  

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

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

delar av 8 kap. PBL.  

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

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

och kommunikationsleder.  

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

synpunkt är lämplig för ändamålet.  

Enligt 2 kap. 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. 
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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. 

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 Vallda 19:4 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. 

Kommunicering 

Förvaltningen har den 2022-07-06 sänt ut en bedömning om avstyrkan till sökande. 

Sökande har bemöt förvaltningens avstyrkan i en skrivelse som inkom 2022-07-11, inkommen 

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

byggnation på platsen är olämplig. 

Berörda grannar har beretts möjlighet att yttra sig om den föreslagna åtgärden. De fastigheter som 

bedömts berörda är fastighetsägare till fastigheterna Vallda 13:11, Vallda 19:10, Vallda 19:13, 

Vallda 19:17, Vallda 19:18, Vallda 19:2, Vallda 19:3, Vallda 19:7, Vallda 19:9, Vallda 28:1 och 

Sjätte Byalagets i Vallda Samfällighetsförening. 

Sakägarintyg utan erinran finns från fastighetsägare till fastigheterna Vallda 19:10 (en 

fastighetsägare). 

Sakägarintyg utan erinran finns från fastighetsägare till fastigheten Vallda 28:1, Kungsbacka 

kommun, Kommunledningskontoret (en fastighetsägare). 

Fastighetsägare till fastigheterna Vallda 13:11, Vallda 19:10 (en fastighetsägare), Vallda 19:13, 

Vallda 19:17, Vallda 19:18, Vallda 19:2, Vallda 19:3, Vallda 19:7, Vallda 19:9, Vallda 28:1 (två 

fastighetsägare) och Sjätte Byalagets i Vallda Samfällighetsförening har inte inkommit med 

yttrande inom föreslagen tid. 

Remisser 

2022-08-16 har Länsstyrelsen Halland, Kommunekolog, Miljö & Hälsoskyddsavdelningen och 

Förvaltningen för teknik har beretts möjlighet att lämna synpunkter gällande den sökta åtgärden och 

tagit del av ansökan.  

2022-09-07 inkommer Länsstyrelsen i Hallands län med yttrande med erinran; 
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” I det fall de biotopskyddade murarna riskerar att skadas av de planerade åtgärderna, kräv en 

dispens från biotopskyddsbestämmelserna i miljöbalken.  

Ansökan om dispens söks hos länsstyrelsen som enbart kan medge dispens om det finns särskilda 

skäl.” 

2022-08-18 inkommer Miljö & Hälsoskyddsavdelningen med yttrande med erinran; 

”Den berörda fastigheten har ingen enskild avloppsanläggning. Fastigheten är ansluten till den 

kommunala VA ledningen via en privat ledning. Miljö & Hälsoskydd hänvisar till förvaltningen för 

Teknik för frågor som rör kommunalt VA”. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Thure Sandén (M) yrkar bifall till ansökan med följande motivering; föreslagen lokalisering är 

lämplig med hänsyn till kravet på en långsiktig god hushållning av mark och kommunens 

tätortsutveckling. Föreslagen lokalisering är begränsad i omfattning och lovfastigheten är i 

dagsläget är bebyggd med enbostadshus & komplementbyggnader. Därtill är lokaliseringen lämplig 

med beaktande av att förhållandena på platsen har förblivit oförändrade sedan det senast beviljade 

förhandsbeskedet och att en alternativ markanvändning är högst begränsad. Lokaliseringen är även 

lämplig med beaktande av att ytterst lite brukningsvärd jordbruksmark tas i anspråk. Föreslagen 

åtgärd bedöms sålunda vara i linje med kommunens strategiska planering. Ansökan bedöms även 

uppfylla lämplighets- och hushållningskraven i 2 kap. 2-3 § PBL.  

Föreslagen lokalisering passar vidare in i landskapsbilden. Åtgärden utgör inte en förtätning av 

området och det föreligger följaktligen ingen risk för negativ prejudicerande verkan. Den sökta 

åtgärden förutsätter vidare inte planläggning av området och uppfyller samtliga krav i 2 och 8 kap. 

PBL. Därtill föreligger inga motstående intressen som talar emot ett positivt förhandsbesked. Även 

den befintliga tillfartsvägen till fastigheten är brukningsbar vilket medför att ytterligare 

väganslutningar inte är nödvändiga. Sammantaget passar föreslagen lokalisering in i 

landskapsbilden och är i övrigt lämplig utifrån platsens förutsättningar.   

Beslutsgång 

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

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

enligt eget yrkande.  

Beslutet skickas till 

Sökande (A-post), Post- och Inrikes Tidningar 
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§ 459 

 

Dnr BN 2022-002629 

Beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar negativt förhandsbesked. 

Kostnaden för beslutet är 18 600 kronor. Kostnaden är uträknad efter Taxa för Byggnadsnämndens 

verksamhet, beslutad i Kommunfullmäktige 2020-09-08 § 97. 

Beslutsmotivering 

Tillämplig lagstiftning 

Enligt 9 kap. 17 § PBL (SFS 2010:900, nedan PBL) ska byggnadsnämnden på ansökan ge 

förhandsbesked om huruvida en åtgärd som kräver bygglov kan tillåtas på den avsedda platsen. 

Bygglov, och därmed förhandsbesked, ska enligt 9 kap. 31 § PBL ges för en åtgärd utanför ett 

område med detaljplan, om åtgärden inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 §, och uppfyller 

de krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9-11 §§, 12 § första stycket, 

13, 17 och 18 §§ PBL. 

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

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

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

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

Ärenden om bygglov och förhandsbesked ska enligt 2 kap. 3 § PBL, med hänsyn till bland annat 

natur- och kulturvärden samt miljö- och klimataspekter, främja en långsiktigt god hushållning med 

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

och kommunikationsleder samt en god ekonomisk tillväxt. 

Av 2 kap. 4 § PBL framgår att i ärenden om förhandsbesked och bygglov får mark tas i anspråk för 

att bebyggas endast om marken från allmän synpunkt är lämplig för ändamålet. 

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

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

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

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

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

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

marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och 
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kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan samt behovet av framtida 

förändringar och kompletteringar. Vidare ska bebyggelseområdets särskilda kulturhistoriska och 

miljömässiga värden skyddas. 

Enligt 4 kap 2 § PBL ska kommunen med detaljplan pröva markområdets lämplighet för bebyggelse 

samt reglera bebyggelsemiljöns utformning för 

1. en ny sammanhållen bebyggelse, om det behövs med hänsyn till bebyggelsens karaktär, 

omfattning eller inverkan på omgivningen, till behovet av samordning eller till förhållandena i 

övrigt, 

2. en bebyggelse som ska förändras eller bevaras, om regleringen behöver ske i ett sammanhang 

med hänsyn till den fysiska miljö som åtgärden ska genomföras i, till åtgärdens karaktär eller 

omfattning eller till förhållandena i övrigt. 

3. ett nytt byggnadsverk och byggnadsverket eller dess användning får betydande inverkan på 

omgivningen eller om det råder stor efterfrågan på området för bebyggande. 

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

intressen. 

Kommunens översiktliga planering 

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

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

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

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

Kommunen har ett övergripande ansvar för lämplighetsbedömningen av lokaliseringsprövningar 

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

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

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

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

Samtidigt har kommunen ett serviceansvar till sina medborgare. 

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

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

kommunens översiktsplan kommer den övergripande strategin för kommunens 

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

kommunen avses att utvecklas. 

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

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

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

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

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

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

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

(se bland annat Mark- och miljööverdomstolens dom P 4799-12). 
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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 samt permanentning av fritidshus. 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. Översiktsplanerna redovisar följaktligen att den huvudsakliga bebyggelseutvecklingen ska 

ske i kommunens tätorter. 

Med hänsyn till mängden befintlig bebyggelse samt pågående och framtida utbyggnad föreligger 

det ett starkt behov av att utreda och samordna flera frågor vid etablering av ny bebyggelse inom 

tätorterna. 

Hänsyn behöver bland annat tas till behovet av framtida förändringar och kompletteringar samt 

tätortens utveckling som helhet. Det behöver till exempel finnas tillgång till lämpliga platser för lek, 

motion och annan utevistelse, torg, parker och andra grönområden samt möjligheter att anordna en 

rimlig samhällsservice och kommersiell service. Samtidigt ska hänsyn tas till utformning av 

bebyggelse, grönområden och kommunikationsleder, liksom stadsbilden och eventuella 

kulturvärden. Även tekniska frågor gällande till exempel hantering av avfall, trafikmiljö, dagvatten 

samt kapaciteten för befintlig infrastruktur, kommunikationer och samhällsservice behöver beaktas. 

För att säkerhetsställa att mark används på ett rationellt sätt, för att garantera en hållbar 

bebyggelseutveckling som tillgodoser de allmänna intressena som regleras i andra kapitlet PBL 

inom och i anslutning till tätorterna samt för att inte försvåra eller förhindra utvecklingen av 

tätorterna och kommande planläggning, behöver frågor som till exempel vilken markanvändning, 

exploateringsgrad, bebyggelsestruktur och utformning som är mest lämplig för området och den 

specifika platsen utifrån ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart perspektiv utredas som en 

helhet på ett övergripande plan, det vill säga i detaljplan. Att utreda dessa övergripande frågor i 

enskilda ansökningar om förhandsbesked och bygglov är inte genomförbart.  

Även om enstaka bebyggelse har en begränsad påverkar på tätortens utveckling, ska 

lämplighetsprövningen inte enbart omfatta den enskilda byggnaden, utan hela områden som berörs 

av bebyggandet. Innebörden av att de allmänna intressen som regleras i andra kapitlet PBL inte bara 

ska tillämpas vid planläggning utan också i enskilda ärenden om förhandsbesked och bygglov, är att 

alla åtgärder ska prövas utifrån planmässiga grunder. Detta medför att enskilda ärenden inte kan ses 

isolerat. Även om en enskild åtgärd inte påverkar till exempel bebyggelsestrukturen i området som 

helhet i så stor utsträckning, kan många enskilda åtgärder få omfattande konsekvenser (se prop. 
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1985/86:1 s. 110-111). I områden där bebyggelsetrycket är högt och möjligheten till att genomföra 

fler liknande åtgärder finns, är risken för prejudicerande effekter överhängande, varvid en enskild 

åtgärd kan sprida sig och följaktligen få omfattande konsekvenser. Vårt Framtida Kungsbacka 

redovisar följaktligen att nya bostadshus inom de områden som redovisas som utvecklingsorter 

generellt ska planeras genom detaljplan.  

Översiktsplanen redovisar dock även att nya enstaka bostadshus kan prövas med förhandsbesked i 

lämpliga områden utanför planlagt område. Det gäller i så fall redan bebyggda områden med god 

tillgång till vardagsservice och infrastruktur. I dessa områden kan den befintliga bebyggelsen 

kompletteras genom förhandsbesked och bygglov som föregås av lokaliseringsstudier som beslutas 

av byggnadsnämnden.  

Vidare markerar översiktsplanen områden inom utvecklingsorterna som är viktiga för vardagsnära 

friluftsliv. Kommunen har för avsikt att utveckla dessa då de är viktiga för avkoppling, 

naturupplevelser, frisk luft, motion och allmänt välbefinnande. 

Detaljplanekravet 

När det kommer till när kravet på detaljplan aktualiseras (4 kap. 2 § PBL) görs en 

helhetsbedömning av förhållandena i det enskilda fallet. Leder det till slutsatsen att reglering 

behöver ske i ett sammanhang utfaller kravet på detaljplan. 

Vid bedömningen om kravet på detaljplan aktualiseras vid en förändring av befintlig bebyggelse (se 

4 kap. 2 § 2 PBL) ska hänsyn tas till den fysiska miljö som åtgärden ska genomföras i, det vill säga 

den angränsande bebyggelsemiljön. Med förändring av befintlig bebyggelse avses till exempel 

förtätning eller utvidgning av befintliga bebyggelseområden (prop. 2017/18:167 s. 21-22).  

En rad förhållanden kan ha betydelse för bedömningen i det enskilda fallet om åtgärden behöver 

utredas i ett sammanhang, bland annat behovet av att reglera bebyggelsens långsiktiga utveckling 

(prop. 2017/18:167 s. 21). 

När det kommer till områden där stor efterfrågan på mark för bebyggande råder (4 kap. 2 § 3 PBL) 

kan enstaka tillkommande bostäders lämplighet behöva utredas i en detaljplaneprocess eftersom 

marken i dessa områden behöver utnyttjas på ett rationellt och ändamålsenligt sätt. Bebyggelsens 

lämplighet och utformning kan behöva bedömas i ett sammanhang samtidigt som sakägare och 

övriga intressenters intresse av tidig information och medverkan måste tillgodoses. Man bör i dessa 

lägen inte föregripa den samlade bedömning som måste ske i form av detaljplan genom att ta 

ställning i det ena ärendet efter det andra (prop. 1985/86:1 s. 555). 

Större tätorters närområden, de så kallade randzonerna, är ett exempel där behov av 

detaljplaneläggning så gott som alltid föreligger. Behovet av att hushålla med mark, samordna 

fysiska förhållanden och prioritera mellan motstående markanvändningsintressen ställer krav på en 

sammanvägning som lämpligast sker genom detaljplaneläggning. Att frågorna prövas i bestämda 

former ger en garanti för att alla intressenter kommer till tals. Med begreppet större tätorter avses en 

ort av en sådan storlek att det i allmänhet finns en uttalad förväntan på förändringar och efterfrågan 

på den obebyggda marken närmast runt tätortens exploaterade yta (prop. 1985/86:1 s. 555).  
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En allmän utgångspunkt är att det är en kommunal angelägenhet att planlägga användningen av 

mark och vatten enligt 1 kap. 2 § PBL. När det gäller kravet på att byggnation ska föregås av 

detaljplaneläggning enligt 4 kap. 2 § PBL har kommunens uppfattning i fråga om behovet stor 

genomslagskraft (se till exempel Mark- och miljööverdomstolens dom den 22 juli 2015 i mål nr P 

1228-15).  

Bedömning 

Aktuell lokaliseringen bedöms ligga i randzonen till Vallda tätort. Vallda är starkt expansivt och 

bedöms utgöra en större tätort i enlighet med begreppet i förarbetena. 

Vidare redovisar Vårt Framtida Kungsbacka det aktuella området som Vallda utvecklingsort, 

vardagsnära friluftsliv. Det råder ett starkt behov av att hushålla med mark i anslutning till Vallda 

tätort. Frågor som till exempel lämplig markanvändning och exploateringsgrad behöver utredas på 

ett övergripande plan. Det råder dessutom högt bebyggelsetryck i området, flera ansökningar om 

förhandsbesked, bygglov och planärenden har behandlats av kommunen de senaste 15-20 åren 

samtidigt som det finns fler icke-planlagda fastigheter i området som till sin storlek och utformning 

har möjlighet att bebyggas på liknande sätt som den aktuella ansökan - risken för prejudicerande 

effekter är överhängande. Det är uppenbart att ansökan inte utgör en lucktomt. 

Det föreligger följaktligen ett starkt behov av att pröva nytillkommande bebyggelse i området i ett 

större sammanhang. Förvaltningen menar att det är uppenbart att kravet på detaljplan utfaller som 

huvudregel vid etablering av ny bebyggelse i området.  

Vidare redovisar dock Vårt Framtida Kungsbacka att nya enstaka bostadshus kan prövas med 

förhandsbesked i lämpliga områden utanför planlagt område inom kommunens utvecklingsorter 

under vissa förutsättningar. Dessa ska dock föregås av lokaliseringsstudier som beslutas av 

byggnadsnämnden. I dagsläget har byggnadsnämnden inte beslutat om någon lokaliseringsstudie för 

det aktuella området. 

Med hänsyn till vad som redogjorts för ovan samt att kommunens bedömning i fråga väger tungt i 

en prövning av aktuellt slag, menar förvaltningen att det allmänna intresset av att styra 

bebyggelseutvecklingen genom detaljplan för närvarande överväger det enskilda intresset av att 

bebygga den aktuella platsen. Området är dessutom redovisat som vardagsnära friluftsliv i 

översiktsplanen, vilket bedöms utgöra ett starkt allmänt intresse. Att bygga bostäder bedöms inte 

vara förenligt med intentionerna att utveckla friluftslivet i området. Ansökan om förhandsbesked 

ska därför sammanfattningsvis avslås. 

Proportionalitetsprincipen 

Enligt 1 kap. 2 § plan- och bygglagen är det en kommunal angelägenhet att planlägga användningen 

av mark och vatten. Bestämmelsen ger uttryck för det så kallade planmonopolet. Detta innebär att 

kommunen i princip har ensamrätt när det gäller att anta en detaljplan och även att bestämma om 

planläggning ska ske eller inte. 
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Som redogjorts för tidigare i detta beslut kan en bygglovspliktig åtgärd tillåtas endast om åtgärden 

inte enligt 4 kap. 2 eller 3 § förutsätter planläggning. 

När det gäller att bebygga mark som inte omfattas detaljplan kan kommunen alltså avslå ansökan 

gällande både planläggning och bygglov/förhandsbesked.  

Även om en kommun har möjligheten att avslå en ansökan om förhandsbesked och bygglov med 

hänvisning till detaljplanekravet, så framgår det, enligt Högsta förvaltningsdomstolen, av den 

allmänna principen om proportionalitet, att det förr eller senare – beroende på omständigheterna i 

det enskilda fallet – inträder en skyldighet för kommunen att pröva den sökta åtgärden på ett sådant 

sätt att sökande får besked om kommunens ställningstagande till åtgärden i fråga.  

Enligt rättsfall RÅ 2010 ref. 90 framgår det att den avvägning som ska göras enligt 2 kap. 1 § PBL 

innefattar en proportionalitetsprövning som kan innebära att en ansökan om förhandsbesked ska 

beviljas, trots att kommunen enligt andra bestämmelser i lagen har haft grund för att avslå ansökan. 

Vid en proportionalitetsavvägning får tidsaspekten stor betydelse. Ju längre tid som går, desto 

tyngre väger den enskildes intresse av att få en prövning. Utgångspunkten är den tid som gått sedan 

nämnden först gjorde gällande detaljplanekravet som hinder mot att pröva en ansökan (jfr RÅ 2010 

ref. 90). Det enskilda intresset av att få en konkret prövning får anses vara knutet till fastigheten 

som sådan och inte till den som äger den. Även tidigare ansökningar från ägare av intilliggande 

fastigheter kan, beroende på förhållandena, få betydelse för tidsaspekten. 

Bedömningen om det strider mot proportionalitetsprincipen att avslå ett förhandsbesked eller 

bygglov ska göras med utgångspunkt från förhållandena vid tiden då prövningen görs (jfr RÅ 2010 

ref. 90). Prövningen ska följaktligen inte grundas på någon bedömning av när en 

detaljplaneläggning skulle kunna bli aktuell (Högsta domstolen, dom den 3 november 2016, mål nr 

T 260-15). Den tid som ska läggas till grund för bedömningen är den faktiska tiden under vilken 

detaljplanekravet har gjorts gällande. 

Men även om tidsaspekten kan bli avgörande så kan någon bestämd tidsgräns inte anges. 

Avvägningen ska göras med utgångspunkt från förhållandena i det enskilda fallet och det får då 

betydelse även vad kommunen åberopar som skäl för att upprätthålla behovet av 

detaljplaneläggning. Det kan behövas en förklaring från kommunen som tydligt motiverar behovet 

av att detaljplanelägga området i stället för att pröva lämpligheten av lokaliseringen av byggnaden i 

ärendet om förhandsbesked eller bygglov. I annat fall kan den enskildes intresse av att få ett 

ställningstagandetill ansökan väga över.   

Rättsfall RÅ 2010 ref 90 gällde en ansökan om förhandsbesked avseende nybyggnation i ett område 

med högt bebyggelsetryck. Kommunen hade i målet i nästan 50 års tid hävdat att det krävdes en 

detaljplan innan en slutgiltig ställning kunde tas till ansökan. Trots detta hade något planarbete inte 

påbörjats och det fanns inte heller några konkreta planer på att så skulle ske. Domstolen fann mot 

den bakgrunden att nämnden inte hade haft rätt att avslå ansökan med enbart den motiveringen att 

fastigheten skulle detaljplaneläggas. 

I två andra fall konstaterade HD (mål nr P 4245-21 samt P 4243-21, 2022-06-21) att det rådde ett 

missförhållande mellan det allmänna intresset av att detaljplaneläggning först ska ske och sökandes 

intresse av att få besked huruvida de kan ges tillåtelse att bygga på fastigheten. Några specifika 
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behov avseende markanvändningen på den sökta fastigheten som bara kan tillgodoses genom en 

kommande detaljplan bedömdes inte ha anförts av nämnden och det bedömdes inte heller 

framkommit att det fanns någon konkret plan för detaljplaneläggning. Därutöver var fastigheten 

belägen inom ett område där bebyggelsen i huvudsak redan var detaljplanelagd samt att det icke-

detaljplanelagda området i fråga i sin helhet var avgränsat och av förhållandevis begränsad till 

storlek. Kommunen hade avslagit ansökningar om förhandsbesked på fastigheten med hänvisning 

till detaljplanekravet sen åtminstone början på 90-talet (dvs ca 30 år). 

Av förvaltningens utredning framgår att ansökningar om förhandsbesked har avslagits i det aktuella 

området med hänvisning till kravet på detaljplan som tidigast från kring 2010. Sökande har inte 

redovisat något andra uppgifter. Med hänsyn till tidsaspekten samt vad som redogjorts för tidigare i 

ärendet gällande förutsättningarna för den aktuella ansökan menar förvaltningen att med de 

förhållanden som nu föreligger, råder det inte ett sådant missförhållande mellan det allmänna 

intresset av detaljplaneläggning och sökandes intresse av att bebygga fastigheten, att det strider mot 

proportionalitetsprincipen att sökande får avvakta besked. 

Beslut gällande förvärv av fastighet 

Jordbruksverkets/länsstyrelsens beslut gällande förvärv av fastigheten är separat beslut. Positivt 

förvärvsbeslut innebär inte nödvändigtvis ett positivt bygglovs- eller förhandsbeskedsbeslut. Som 

redogjorts för tidigare i ärendet prövas ansökan om förhandsbesked mot PBL. 

Kommunicering 

Skrivelse som redogör förvaltningens ställningstagande i ärendet har redovisats för sökande. 

Sökande har getts möjligheten till att lämna in synpunkter. 

Sökande har inkommit med yttrande (se beslutsunderlag för hela yttrandet). 

När det kommer till beviljade ansökningar i området så har ett stort antal avslagits de senaste 10-15 

åren. Det enskilda positiva beslutet som sökande hänvisar till medför inte att inriktningen i området, 

att nytillkommen bebyggelse behöver utredas i ett större sammanhang, ändras. Beslutet som 

sökande hänvisar till har dessutom utgjort en ersättning av befintlig bostad varvid det inte är 

jämförbara med aktuell ansökan. 

Vidare menar förvaltningen att det inte har tillkommit några nya avslagsgrunder. Gällande 

proportionalitetsprincipen kan följande konstateras. 

Inom olika områden där allmänna intressen ställs mot enskilda får proportionalitetsprincipen 

betydelse. Det är en allmän rättsprincip om avvägningen mellan olika men var för sig skyddsvärda 

intressen. Principen kommer till uttryck i regeringsformens 2 kap. 15 §, i ett stort antal 

bestämmelser i lagstiftningen och i praxis från bl.a. de högsta domstolarna. 

Proportionalitetsprincipen är även en betydelsefull del av Europakonventionen och är också fastlagd 

i EU:s rättighetsstadga.  

I 2 kap. 1 § plan- och bygglagen (2010:900) anges att det vid prövning av frågor enligt lagen ska tas 

hänsyn både till allmänna och enskilda intressen. Bestämmelsen är generell; den gäller vid all 
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prövning enligt lagen och den tillämpas vid sidan av de mer specifika avvägningsbestämmelser som 

lagen innehåller beträffande särskilda frågor.   

Proportionalitetsprincipen har behandlats i rättstillämpningen i situationer när en kommun har 

åberopat detaljplanekravet som skäl för att avslå en ansökan om bygglov eller förhandsbesked. För 

närmare redogörelse se tidigare i denna skrivelse.  

Prövningen görs alltså alltid, men det är inte alltid som kommunen redovisar det i beslutet, inte 

minst när det är uppenbart. I förevarande fall så har sökande redogjort att de fått negativt besked 

gällande planläggning och förhandsbesked. Förvaltningen fann därmed att det var befogat att 

redovisa prövningen. Någon ytterligare avslagsgrund har alltså inte tillkommit. 

När det kommer till att området redovisas som vardagsnära friluftsliv så har kommunen lokaliserat 

och pekat ut ett fåtal grönområden i anslutning till tätorterna. För många är de bostadsnära 

grönområdena, det vill säga, grönområden inom gångavstånd, de absolut viktigaste. För att 

uppmuntra friluftslivet nära tätorten behöver kommunen göra de tätortsnära grönområdena mer 

tillgängliga samt skapa inbjudande och trygga allmänna platser så som lekplatser. Närhet till små 

och stora områden av olika karaktär är avgörande för en aktiv livsstil och har positiv inverkan på 

bland annat fysisk och psykisk hälsa. Det föreligger sålunda ett starkt allmänt intresse att bevara 

dessa få områden som är utpekade i översiktsplanen. Att utvidga bebyggelsen längst 

Skiftekärrsvägen, likt den aktuella ansökan, bedöms inte vara förenligt med de allmänna intressena 

som kommer till uttryck i översiktsplanen. I förevarande fall bedöms det allmänna intresset väga 

tyngre än det enskilda intresset av att bebygga platsen med ytterligare ett enbostadshus. 

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, eller 4 veckor 

från det att beslutet kungjordes för dem som inte delgetts beslutet. Om skrivelsen har kommit in i 

rätt tid skickar Byggnadsnämnden den vidare till Länsstyrelsen i Hallands län, som prövar det 

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

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

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

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

stöd för överklagan ska dessa bifogas.  

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

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen menar att det allmänna intresset av att styra bebyggelseutvecklingen genom 

detaljplan för närvarande överväger det enskilda intresset av att bebygga den aktuella platsen. 

Området är dessutom redovisat som vardagsnära friluftsliv i översiktsplanen, vilket bedöms utgöra 

ett starkt allmänt intresse. Att bygga bostäder bedöms inte vara förenligt med intentionerna att 

utveckla friluftslivet i området. Ansökan om förhandsbesked ska därför sammanfattningsvis avslås. 

mailto:info@kungsbacka.se
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Vidare bedöms det inte föreligga ett sådant missförhållande mellan det allmänna intresset av 

detaljplaneläggning och sökandes intresse av att bebygga fastigheten, att det strider mot 

proportionalitetsprincipen att sökande får avvakta besked. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-09-16 

Ansökan, 2022-06-27 

Situationsplan, 2022-06-27 

Beskrivning projekt, 2022-06-27 

Tillstånd Jordbruksverket, 2022-06-27 

Yttrande Länsstyrelsen Halland, 2022-06-27 

Yttrande från sökande, 2022-09-13 

Beskrivning av ärendet 

Ansökan om förhandsbesked inkommen samt komplett för handläggning 2022-06-27 avser en 

nylokalisering av ett enbostadshus inom fastigheten Vallda 4:78. Lokaliseringen är belägen utanför 

detaljplanerat område. 

Förvaltningen har meddelat förlängd handläggningstid med 10 veckor 2022-09-02. 

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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§ 460 

 

Dnr BN 2022-002299 

Beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar negativt förhandsbesked. 

Kostnaden för beslutet är 18 600 kronor. Kostnaden är uträknad efter Taxa för Byggnadsnämndens 

verksamhet, beslutad i Kommunfullmäktige 2020-09-08 § 97. 

Beslutsmotivering 

Tillämplig lagstiftning 

Enligt 9 kap. 17 § PBL (SFS 2010:900, nedan PBL) ska byggnadsnämnden på ansökan ge 

förhandsbesked om huruvida en åtgärd som kräver bygglov kan tillåtas på den avsedda platsen. 

Bygglov, och därmed förhandsbesked, ska enligt 9 kap. 31 § PBL ges för en åtgärd utanför ett 

område med detaljplan, om åtgärden inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 §, och uppfyller 

de krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9-11 §§, 12 § första stycket, 

13, 17 och 18 §§ PBL. 

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

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

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

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

Ärenden om bygglov och förhandsbesked ska enligt 2 kap. 3 § PBL, med hänsyn till bland annat 

natur- och kulturvärden samt miljö- och klimataspekter, främja en långsiktigt god hushållning med 

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

och kommunikationsleder samt en god ekonomisk tillväxt. 

Av 2 kap. 4 § PBL framgår att i ärenden om förhandsbesked och bygglov får mark tas i anspråk för 

att bebyggas endast om marken från allmän synpunkt är lämplig för ändamålet. 

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

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

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

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

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

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

marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och 
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kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan samt behovet av framtida 

förändringar och kompletteringar. Vidare ska bebyggelseområdets särskilda kulturhistoriska och 

miljömässiga värden skyddas. 

Enligt 4 kap 2 § PBL ska kommunen med detaljplan pröva markområdets lämplighet för bebyggelse 

samt reglera bebyggelsemiljöns utformning för 

1. en ny sammanhållen bebyggelse, om det behövs med hänsyn till bebyggelsens karaktär, 

omfattning eller inverkan på omgivningen, till behovet av samordning eller till förhållandena i 

övrigt, 

2. en bebyggelse som ska förändras eller bevaras, om regleringen behöver ske i ett sammanhang 

med hänsyn till den fysiska miljö som åtgärden ska genomföras i, till åtgärdens karaktär eller 

omfattning eller till förhållandena i övrigt. 

3. ett nytt byggnadsverk och byggnadsverket eller dess användning får betydande inverkan på 

omgivningen eller om det råder stor efterfrågan på området för bebyggande. 

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

intressen. 

Kommunens översiktliga planering 

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

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

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

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

Kommunen har ett övergripande ansvar för lämplighetsbedömningen av lokaliseringsprövningar 

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

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

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

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

Samtidigt har kommunen ett serviceansvar till sina medborgare. 

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

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

kommunens översiktsplan kommer den övergripande strategin för kommunens 

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

kommunen avses att utvecklas. 

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

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

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

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

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

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

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

(se bland annat Mark- och miljööverdomstolens dom P 4799-12). 
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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 samt permanentning av fritidshus. 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. Översiktsplanerna redovisar följaktligen att den huvudsakliga bebyggelseutvecklingen ska 

ske i kommunens tätorter. 

Med hänsyn till mängden befintlig bebyggelse samt pågående och framtida utbyggnad föreligger 

det ett starkt behov av att utreda och samordna flera frågor vid etablering av ny bebyggelse inom 

tätorterna. 

Hänsyn behöver bland annat tas till behovet av framtida förändringar och kompletteringar samt 

tätortens utveckling som helhet. Det behöver till exempel finnas tillgång till lämpliga platser för lek, 

motion och annan utevistelse, torg, parker och andra grönområden samt möjligheter att anordna en 

rimlig samhällsservice och kommersiell service. Samtidigt ska hänsyn tas till utformning av 

bebyggelse, grönområden och kommunikationsleder, liksom stadsbilden och eventuella 

kulturvärden. Även tekniska frågor gällande till exempel hantering av avfall, trafikmiljö, dagvatten 

samt kapaciteten för befintlig infrastruktur, kommunikationer och samhällsservice behöver beaktas. 

För att säkerhetsställa att mark används på ett rationellt sätt, för att garantera en hållbar 

bebyggelseutveckling som tillgodoser de allmänna intressena som regleras i andra kapitlet PBL 

inom och i anslutning till tätorterna samt för att inte försvåra eller förhindra utvecklingen av 

tätorterna och kommande planläggning, behöver frågor som till exempel vilken markanvändning, 

exploateringsgrad, bebyggelsestruktur och utformning som är mest lämplig för området och den 

specifika platsen utifrån ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart perspektiv utredas som en 

helhet på ett övergripande plan, det vill säga i detaljplan. Att utreda dessa övergripande frågor i 

enskilda ansökningar om förhandsbesked och bygglov är inte genomförbart.  

Även om enstaka bebyggelse har en begränsad påverkar på tätortens utveckling, ska 

lämplighetsprövningen inte enbart omfatta den enskilda byggnaden, utan hela områden som berörs 

av bebyggandet. Innebörden av att de allmänna intressen som regleras i andra kapitlet PBL inte bara 

ska tillämpas vid planläggning utan också i enskilda ärenden om förhandsbesked och bygglov, är att 

alla åtgärder ska prövas utifrån planmässiga grunder. Detta medför att enskilda ärenden inte kan ses 

isolerat. Även om en enskild åtgärd inte påverkar till exempel bebyggelsestrukturen i området som 

helhet i så stor utsträckning, kan många enskilda åtgärder få omfattande konsekvenser (se prop. 
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1985/86:1 s. 110-111). I områden där bebyggelsetrycket är högt och möjligheten till att genomföra 

fler liknande åtgärder finns, är risken för prejudicerande effekter överhängande, varvid en enskild 

åtgärd kan sprida sig och följaktligen få omfattande konsekvenser. Vårt Framtida Kungsbacka 

redovisar följaktligen att nya bostadshus inom de områden som redovisas som utvecklingsorter 

generellt ska planeras genom detaljplan.  

Översiktsplanen redovisar dock även att nya enstaka bostadshus kan prövas med förhandsbesked i 

lämpliga områden utanför planlagt område. Det gäller i så fall redan bebyggda områden med god 

tillgång till vardagsservice och infrastruktur. I dessa områden kan den befintliga bebyggelsen 

kompletteras genom förhandsbesked och bygglov som föregås av lokaliseringsstudier som beslutas 

av byggnadsnämnden.  

Detaljplanekravet 

När det kommer till när kravet på detaljplan aktualiseras (4 kap. 2 § PBL) görs en 

helhetsbedömning av förhållandena i det enskilda fallet. Leder det till slutsatsen att reglering 

behöver ske i ett sammanhang utfaller kravet på detaljplan. 

Vid bedömningen om kravet på detaljplan aktualiseras vid en förändring av befintlig bebyggelse (se 

4 kap. 2 § 2 PBL) ska hänsyn tas till den fysiska miljö som åtgärden ska genomföras i, det vill säga 

den angränsande bebyggelsemiljön. Med förändring av befintlig bebyggelse avses till exempel 

förtätning eller utvidgning av befintliga bebyggelseområden (prop. 2017/18:167 s. 21-22).  

En rad förhållanden kan ha betydelse för bedömningen i det enskilda fallet om åtgärden behöver 

utredas i ett sammanhang, bland annat behovet av att reglera bebyggelsens långsiktiga utveckling 

(prop. 2017/18:167 s. 21). 

När det kommer till områden där stor efterfrågan på mark för bebyggande råder (4 kap. 2 § 3 PBL) 

kan enstaka tillkommande bostäders lämplighet behöva utredas i en detaljplaneprocess eftersom 

marken i dessa områden behöver utnyttjas på ett rationellt och ändamålsenligt sätt. Bebyggelsens 

lämplighet och utformning kan behöva bedömas i ett sammanhang samtidigt som sakägare och 

övriga intressenters intresse av tidig information och medverkan måste tillgodoses. Man bör i dessa 

lägen inte föregripa den samlade bedömning som måste ske i form av detaljplan genom att ta 

ställning i det ena ärendet efter det andra (prop. 1985/86:1 s. 555). 

Större tätorters närområden, de så kallade randzonerna, är ett exempel där behov av 

detaljplaneläggning så gott som alltid föreligger. Behovet av att hushålla med mark, samordna 

fysiska förhållanden och prioritera mellan motstående markanvändningsintressen ställer krav på en 

sammanvägning som lämpligast sker genom detaljplaneläggning. Att frågorna prövas i bestämda 

former ger en garanti för att alla intressenter kommer till tals. Med begreppet större tätorter avses en 

ort av en sådan storlek att det i allmänhet finns en uttalad förväntan på förändringar och efterfrågan 

på den obebyggda marken närmast runt tätortens exploaterade yta (prop. 1985/86:1 s. 555).  

En allmän utgångspunkt är att det är en kommunal angelägenhet att planlägga användningen av 

mark och vatten enligt 1 kap. 2 § PBL. När det gäller kravet på att byggnation ska föregås av 

detaljplaneläggning enligt 4 kap. 2 § PBL har kommunens uppfattning i fråga om behovet stor 
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genomslagskraft (se till exempel Mark- och miljööverdomstolens dom den 22 juli 2015 i mål nr P 

1228-15).  

Lucktomt 

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 

553) och 2017/18:167 (sida 22) att komplettering med byggnader på obebyggda luckor i befintlig 

kvartersstruktur är undantag från detaljplanekravet. Kommunens översiktsplan förespråkar också 

detta undantag från den annars restriktiva hållningen i området. 

En lucktomt definieras som en mindre fastighet eller ett mindre markområde, som saknar 

huvudbyggnad, och som ligger mellan andra bebyggda mindre fastigheter eller markområden (se 

t.ex. Mark- och miljööverdomstolens dom den 2013-02-25 i mål nr P 8650-12). Bedömningen görs 

med hänsyn till områdets befintliga bebyggelsestruktur och fastighetsindelning. Av Mark- och 

miljööverdomstolens avgöranden, P 11043-16 och P 3331-17, framgår att det vid bedömningen av 

om prövningen ska ske direkt i ett förhandsbesked så ska risken för negativ prejudicerande verkan 

särskilt beaktas. 

Bedömning 

Aktuell lokaliseringen bedöms ligga i randzonen till Vallda tätort. Vallda är starkt expansivt och 

bedöms utgöra en större tätort i enlighet med begreppet i förarbetena. 

Vidare redovisar Vårt Framtida Kungsbacka det aktuella området som Vallda utvecklingsort. Det 

råder ett starkt behov av att hushålla med mark i anslutning till Vallda tätort. Frågor som till 

exempel lämplig markanvändning och exploateringsgrad behöver utredas på ett övergripande plan. 

Det råder dessutom högt bebyggelsetryck i området, flera ansökningar om förhandsbesked, bygglov 

och planärenden har behandlats av kommunen de senaste 15-20 åren. 

Det föreligger följaktligen ett starkt behov av att pröva nytillkommande bebyggelse i området i ett 

större sammanhang. Förvaltningen menar att det är uppenbart att kravet på detaljplan utfaller som 

huvudregel vid etablering av ny bebyggelse i området.  

När det kommer till om markområdet utgör en lucktomt kan följande konstateras. Den aktuella 

markytan har arealmässiga förutsättningar för att bilda minst tre-fyra nya bostadsfastigheter. Vid 

sådana förhållanden föreligger inte en lucktomt. Ytterligare två bostadsbyggnader inom berört 

område får i stället betraktas som en förtätning av området. Mark- och miljödomstolen har i en 

ansökan om förhandsbesked med liknande förutsättningar bara ca 300 m från den aktuella platsen 

nyligen kommit fram till samma slutsats (Vallda 17:17, 2021-02-15, mål nr P 3773-20). 

Bedömningen görs dessutom att det rör sig om en bit mark och en sökt åtgärd som inte har några 

unika förutsättningar eftersom det finns fler fastigheter och markbitar i närområdet som har 

arealmässiga förutsättningar för att på liknande sätt ge plats åt ytterligare bostadshus (se till 

exempel längst Sandövägen alldeles i närheten). Som konstaterats ovan är det område inom vilket 
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förevarande fastighet och markyta är lokaliserad, beläget inom utvecklingsort med högt 

bebyggelsetryck. I en situation då därmed fler fastighetsägare kan komma att resa krav på positivt 

förhandsbesked under motsvarande förutsättningar som i det aktuella fallet kan ett beviljande av 

ansökan komma att skapa en negativ prejudicerande verkan inte bara i fråga om fastigheter inom 

det aktuella området utan även som expandering av det aktuella området (fortsättning längst 

Sandövägen och dess sidovägar till exempel) samt i andra utvecklingsområden i andra delar av 

kommunen (se mark- och miljödomstolens dom 2020-01-10 mål nr P 1537-19). Föreslagen 

byggnation på nu aktuell plats anses sålunda snarare utgöra en förtätning av området. Bedömningen 

görs sålunda sammanfattningsvis att undantaget inte är tillämpbart.  

Vidare redovisar dock Vårt Framtida Kungsbacka att nya enstaka bostadshus kan prövas med 

förhandsbesked i lämpliga områden utanför planlagt område inom kommunens utvecklingsorter 

under vissa förutsättningar. Dessa ska dock föregås av lokaliseringsstudier som beslutas av 

byggnadsnämnden. I dagsläget har byggnadsnämnden inte beslutat om någon lokaliseringsstudie för 

det aktuella området. 

Med hänsyn till vad som redogjorts för ovan samt att kommunens bedömning i fråga väger tungt i 

en prövning av aktuellt slag, menar förvaltningen att det allmänna intresset av att styra 

bebyggelseutvecklingen genom detaljplan för närvarande överväger det enskilda intresset av att 

bebygga den aktuella platsen. Ansökan om förhandsbesked ska därför sammanfattningsvis avslås. 

Proportionalitetsprincipen 

Enligt 1 kap. 2 § plan- och bygglagen är det en kommunal angelägenhet att planlägga användningen 

av mark och vatten. Bestämmelsen ger uttryck för det så kallade planmonopolet. Detta innebär att 

kommunen i princip har ensamrätt när det gäller att anta en detaljplan och även att bestämma om 

planläggning ska ske eller inte. 

Som redogjorts för tidigare i detta beslut kan en bygglovspliktig åtgärd tillåtas endast om åtgärden 

inte enligt 4 kap. 2 eller 3 § förutsätter planläggning. 

När det gäller att bebygga mark som inte omfattas detaljplan kan kommunen alltså avslå ansökan 

gällande både planläggning och bygglov/förhandsbesked.  

Även om en kommun har möjligheten att avslå en ansökan om förhandsbesked och bygglov med 

hänvisning till detaljplanekravet, så framgår det, enligt Högsta förvaltningsdomstolen, av den 

allmänna principen om proportionalitet, att det förr eller senare – beroende på omständigheterna i 

det enskilda fallet – inträder en skyldighet för kommunen att pröva den sökta åtgärden på ett sådant 

sätt att sökande får besked om kommunens ställningstagande till åtgärden i fråga.  

Enligt rättsfall RÅ 2010 ref. 90 framgår det att den avvägning som ska göras enligt 2 kap. 1 § PBL 

innefattar en proportionalitetsprövning som kan innebära att en ansökan om förhandsbesked ska 

beviljas, trots att kommunen enligt andra bestämmelser i lagen har haft grund för att avslå ansökan. 

Vid en proportionalitetsavvägning får tidsaspekten stor betydelse. Ju längre tid som går, desto 

tyngre väger den enskildes intresse av att få en prövning. Utgångspunkten är den tid som gått sedan 

nämnden först gjorde gällande detaljplanekravet som hinder mot att pröva en ansökan (jfr RÅ 2010 
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ref. 90). Det enskilda intresset av att få en konkret prövning får anses vara knutet till fastigheten 

som sådan och inte till den som äger den. Även tidigare ansökningar från ägare av intilliggande 

fastigheter kan, beroende på förhållandena, få betydelse för tidsaspekten. 

Bedömningen om det strider mot proportionalitetsprincipen att avslå ett förhandsbesked eller 

bygglov ska göras med utgångspunkt från förhållandena vid tiden då prövningen görs (jfr RÅ 2010 

ref. 90). Prövningen ska följaktligen inte grundas på någon bedömning av när en 

detaljplaneläggning skulle kunna bli aktuell (Högsta domstolen, dom den 3 november 2016, mål nr 

T 260-15). Den tid som ska läggas till grund för bedömningen är den faktiska tiden under vilken 

detaljplanekravet har gjorts gällande. 

Men även om tidsaspekten kan bli avgörande så kan någon bestämd tidsgräns inte anges. 

Avvägningen ska göras med utgångspunkt från förhållandena i det enskilda fallet och det får då 

betydelse även vad kommunen åberopar som skäl för att upprätthålla behovet av 

detaljplaneläggning. Det kan behövas en förklaring från kommunen som tydligt motiverar behovet 

av att detaljplanelägga området i stället för att pröva lämpligheten av lokaliseringen av byggnaden i 

ärendet om förhandsbesked eller bygglov. I annat fall kan den enskildes intresse av att få ett 

ställningstagande till ansökan väga över.   

Rättsfall RÅ 2010 ref 90 gällde en ansökan om förhandsbesked avseende nybyggnation i ett område 

med högt bebyggelsetryck. Kommunen hade i målet i nästan 50 års tid hävdat att det krävdes en 

detaljplan innan en slutgiltig ställning kunde tas till ansökan. Trots detta hade något planarbete inte 

påbörjats och det fanns inte heller några konkreta planer på att så skulle ske. Domstolen fann mot 

den bakgrunden att nämnden inte hade haft rätt att avslå ansökan med enbart den motiveringen att 

fastigheten skulle detaljplaneläggas. 

I två andra fall konstaterade HD (mål nr P 4245-21 samt P 4243-21, 2022-06-21) att det rådde ett 

missförhållande mellan det allmänna intresset av att detaljplaneläggning först ska ske och sökandes 

intresse av att få besked huruvida de kan ges tillåtelse att bygga på fastigheten. Några specifika 

behov avseende markanvändningen på den sökta fastigheten som bara kan tillgodoses genom en 

kommande detaljplan bedömdes inte ha anförts av nämnden och det bedömdes inte heller 

framkommit att det fanns någon konkret plan för detaljplaneläggning. Därutöver var fastigheten 

belägen inom ett område där bebyggelsen i huvudsak redan var detaljplanelagd samt att det icke-

detaljplanelagda området i fråga i sin helhet var avgränsat och av förhållandevis begränsad till 

storlek. Kommunen hade avslagit ansökningar om förhandsbesked på fastigheten med hänvisning 

till detaljplanekravet sen åtminstone början på 90-talet (dvs ca 30 år). 

Av förvaltningens utredning framgår att ansökningar om förhandsbesked har avslagits i det aktuella 

området med hänvisning till kravet på detaljplan som tidigast från kring 2010. Sökande har inte 

redovisat några andra uppgifter. Med hänsyn till tidsaspekten samt vad som redogjorts för tidigare i 

ärendet gällande förutsättningarna för den aktuella ansökan menar förvaltningen att med de 

förhållanden som nu föreligger, råder det inte ett sådant missförhållande mellan det allmänna 

intresset av detaljplaneläggning och sökandes intresse av att bebygga fastigheten, att det strider mot 

proportionalitetsprincipen att sökande får avvakta besked. 

Beslut gällande förvärv av fastighet 
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Jordbruksverkets/länsstyrelsens beslut gällande förvärv av fastigheten är separat beslut. Positivt 

förvärvsbeslut innebär inte nödvändigtvis ett positivt bygglovs- eller förhandsbeskedsbeslut. Som 

redogjorts för tidigare i ärendet prövas ansökan om förhandsbesked mot PBL. 

Kommunicering 

Skrivelse som redogör förvaltningens ställningstagande i ärendet har redovisats för sökande. 

Sökande har getts möjligheten till att lämna in synpunkter. 

Sökande har inkommit med yttrande (se beslutsunderlag för hela yttrandet). 

När det kommer till beviljade ansökningar i området så har ett stort antal avslagits de senaste 10-15 

åren. Det enskilda positiva beslutet som sökande hänvisar till medför inte att inriktningen i området, 

att nytillkommen bebyggelse behöver utredas i ett större sammanhang, ändras. Beslutet som 

sökande hänvisar till har dessutom bedömts utgöra ersättning av två befintliga bostäder varvid de 

inte är jämförbara med aktuell ansökan (se ansökan om förhandsbesked, dnr BN 2020-000076). 

Vidare menar förvaltningen att det inte har tillkommit några nya avslagsgrunder. Gällande 

proportionalitetsprincipen kan följande konstateras. 

Inom olika områden där allmänna intressen ställs mot enskilda får proportionalitetsprincipen 

betydelse. Det är en allmän rättsprincip om avvägningen mellan olika men var för sig skyddsvärda 

intressen. Principen kommer till uttryck i regeringsformens 2 kap. 15 §, i ett stort antal 

bestämmelser i lagstiftningen och i praxis från bl.a. de högsta domstolarna. 

Proportionalitetsprincipen är även en betydelsefull del av Europakonventionen och är också fastlagd 

i EU:s rättighetsstadga.  

I 2 kap. 1 § plan- och bygglagen (2010:900) anges att det vid prövning av frågor enligt lagen ska tas 

hänsyn både till allmänna och enskilda intressen. Bestämmelsen är generell; den gäller vid all 

prövning enligt lagen och den tillämpas vid sidan av de mer specifika avvägningsbestämmelser som 

lagen innehåller beträffande särskilda frågor.   

Proportionalitetsprincipen har behandlats i rättstillämpningen i situationer när en kommun har 

åberopat detaljplanekravet som skäl för att avslå en ansökan om bygglov eller förhandsbesked. För 

närmare redogörelse se tidigare i denna skrivelse.  

Prövningen görs alltså alltid, men det är inte alltid som kommunen redovisar det i beslutet, inte 

minst när det är uppenbart. I förevarande fall så har sökande redogjort att de fått negativt besked 

gällande planläggning och förhandsbesked. Förvaltningen fanns därmed att det var befogat att 

redovisa prövningen. Någon ytterligare avslagsgrund har alltså inte tillkommit. 

Vidare ligger den aktuella platsen inte inom vad som redovisas som vardagsnära friluftsliv enligt 

översiktsplanen, och det har heller inte förvaltningen hävdat.  

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, eller 4 veckor 
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från det att beslutet kungjordes för dem som inte delgetts beslutet. Om skrivelsen har kommit in i 

rätt tid skickar Byggnadsnämnden den vidare till Länsstyrelsen i Hallands län, som prövar det 

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

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

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

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

stöd för överklagan ska dessa bifogas.  

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

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen menar att det allmänna intresset av att styra bebyggelseutvecklingen genom 

detaljplan för närvarande överväger det enskilda intresset av att bebygga den aktuella platsen. 

Ansökan om förhandsbesked ska därför sammanfattningsvis avslås. 

Vidare bedöms det inte föreligga ett sådant missförhållande mellan det allmänna intresset av 

detaljplaneläggning och sökandes intresse av att bebygga fastigheten, att det strider mot 

proportionalitetsprincipen att sökande får avvakta besked. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-09-16 

Ansökan, 2022-06-14 

Situationsplan, 2022-06-30 

Beskrivning projekt, 2022-06-14 

Tillstånd Jordbruksverket, 2022-06-27 

Yttrande Länsstyrelsen Halland, 2022-06-27 

Svarsskrivelse från sökande, 2022-09-14 

Beskrivning av ärendet 

Ansökan om förhandsbesked inkommen 2022-06-14, kompletterad samt komplett för handläggning 

2022-06-30 avser en nylokalisering av två enbostadshus inom fastigheten Vallda 4:78. 

Lokaliseringen är belägen utanför detaljplanerat område. 

Förvaltningen har meddelat förlängd handläggningstid med 10 veckor 2022-09-02. 

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. 

mailto:info@kungsbacka.se
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Beslutet skickas till 

Sökande (delges) 
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§ 461 

 

Dnr BN 2022-001740 

Beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar negativt förhandsbesked för två enbostadshus på 

fastigheten. 

Avgiften för beslutet är 18 600 kr. Avgiften är reducerad med 18 600 kronor på grund av att 

beslutet har tagit mer än 10 veckor. Kostnaden blir därför 0 kronor. 

Avgiften är uträknad efter Taxa för Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 

Kommunfullmäktige 2020-09-08 § 97. 

Beslutsmotivering 

Ansökan avstyrks med stöd av kommunens översiktsplan, 9 kap. 31 § p. 3, plan- och bygglagen 

(SFS 2010:900) med hänvisning till 2 kap. 2-3, 4 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, 2022-09-13 

Ansökan, 2022-05-04, 2022-05-20 

Beskrivning av ärendet 

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

ALAFORS 11:16. Fastigheten har en areal av 1,71 ha i ett delområde och är idag bebyggd med två 

komplementbyggnader och en transformatorstation enligt fastighetsregistret. Fastigheten är belägen 

utanför detaljplanerat område. 

mailto:info@kungsbacka.se
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Lagstiftning 

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

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

delar av 8 kap. PBL. 

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

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

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

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

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

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

och kommunikationsleder. 

Enligt 2 kap. 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. 

Bedömning 

För att mark ska få användas för bebyggelse krävs att den från allmän synpunkt är lämplig för 

ändamålet (2 kap. 4 § PBL). Lämplighetsbedömningen sker vid planläggning eller i ärenden om 

bygglov eller förhandsbesked. Utanför planlagt område finns inte någon i lagstiftningen given 

byggrätt. Bedömningen om åtgärdens lämplighet görs därmed i varje enskilt fall. 

Vid fråga om förhandsbesked (och bygglov) utom detaljplan ska prövningen alltså avse om 

åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen, det vill säga en prövning av markens lämplighet för 

den avsedda åtgärden (prop. 1985/86:1 s.285). Hänsyn ska tas till både allmänna och enskilda 

intressen. De allmänna intressena om lämplig markanvändning kommer till uttryck i 2 kap. PBL. 

Kommunens översiktsplan 
Kungsbacka kommun har i översiktsplanen Vårt framtida Kungsbacka, utöver våra utvecklingsorter 

och naturområden, delats in i tre övergripande zoner; landsbygdsutveckling, landsbygd och 

kustbygd. Alafors 11:16 ligger inom området landsbygd.   

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

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

kompletteringar av nya bostadshus.    
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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 

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

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

miljö och kommunens läge i Göteborgsregionen. Kommunen har en omfattande 

utbyggnadspotential för friliggande småhus dels i form av outnyttjade byggrätter i äldre planer, 

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

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

tillfredsställande samhällsservice.   

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

utpekade i kommunens översiktsplan Vårt framtida Kungsbacka. Alafors 11:16 ligger inte i en  

utvecklingsort.   

En utbyggnad utanför våra orter kan få omfattande ekonomiska konsekvenser för att kunna 

motsvara den kommunala servicen, en spridd bebyggelse bidrar inte till utveckling av hållbara 

strukturer gällande kollektivtrafik, kommunal service och tekniska system. Det är viktigt att vi inte 

steg för steg bygger bort orternas möjligheter att växa på ett ekonomiskt och miljömässigt hållbart 

sätt på lång sikt. Även enstaka enbostadshus behöver sättas i ett större perspektiv, då risken är stor 

att åtgärden kommer att upprepas med anledning av det starka bebyggelsetrycket. 

För att säkerställa en hållbar utveckling inom landsbygden behöver kommunen tillämpa en 

restriktiv hållning till nya bostadshus på nya platser. Detta eftersom ny bebyggelse riskerar att 

försvåra en ändamålsenlig användning och planläggning i framtiden. 

Förvaltningen bedömer att åtgärden skulle kunna få en prejudicerande konsekvens i form av fortsatt 

bebyggelse. Ny lokalisering i området kan ge en betydande förväntan hos ägare till intilliggande 

fastigheter om positiva besked på ansökningar om bland annat ytterligare ny bebyggelse.   

Även om den nu aktuella byggnationen kan sägas utgöra en i vissa avseenden naturlig  

komplettering till den befintliga bebyggelsegruppen så innebär åtgärden en ytterligare utökning  

inom ett område med ett högt bebyggelsetryck och där många allmänna intressen konkurrerar om en  

begränsad markresurs.    

Lokaliseringen är därmed inte lämplig med hänsyn till kravet på en långsiktigt god hushållning av 

mark och kommunens tätortsutveckling. Ansökan uppfyller därmed inte lämplighets- och 

hushållningskraven i 2 kap. 2-3 § PBL. 

Samhällsservice och placering i landskapet 
Enligt kommunens översiktsplan är det inte tänkt att det ska uppstå utvidgad bebyggelse inom 

området utan sådan ska ske inom utvecklingsorterna. Utanför dessa utvecklingsorter är det inte 

lämpligt med nya bostäder eftersom efterfrågan på tomter är stor och oplanerade bostäder försvårar 

möjligheterna att bedöma behov av förskolor, skolor, kollektivtrafik och tillfartsvägar. Nya bostäder 

försvårar också möjligheterna till en samlad utbyggnad i framtiden.  
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Bostadshusen kommer att ligga långt från kommunal service såsom bibliotek, skola, förskola, 

idrott, handel osv. En god bebyggd miljö innebär förtätning kring redan befintliga eller planerade 

kollektivtrafikstråk. Det saknas utbyggda gång- och cykelvägar från fastigheten och det är långt till 

kollektivtrafik, cirka 2 km till närmaste busshållplats. Lokaliseringen innebär indirekt att en 

långsiktigt god hushållning med energi och miljöförhållanden försvåras.  

I takt med att bebyggelsegrupper blir större kan högre krav att tillgodose boende med kommunal 

service ställas på kommunen. Föreslagen lokalisering ligger utmed Snörmakarens väg, utom 

detaljplan, som inte ligger i anslutning till någon tät- eller serviceort. Samhällsservice och 

infrastruktur är begränsad i området med småvägar som är högt belastade. Eftersom den 

kommunala servicen är tänkt att utvecklas främst i tät- och serviceorterna är det inte lämpligt att 

etablera större bebyggelsegrupper i området.    

Lokaliseringen är därmed inte lämplig med hänsyn till kravet på en långsiktigt god hushållning av 

mark och kommunens tätortsutveckling.   

Föreslagen lokalisering ligger i ett höjdparti med en planerad lång väg upp genom skog och berg. 

En begränsad sammanhållen bebyggelse har här kommit till stånd och föreslagen lokalisering 

medför ett olämpligt tillskott och olämplig utbredning av bebyggelsen i området, utifrån 

hänsynstagande till bebyggelsemönstret, vägstandard, landskapsbilden och intresset av en god 

helhetsverkan. De föreslagna bostadshusen kommer att medföra en påtaglig visuell inverkan på 

landskapsbilden på platsen samt så är det ingen bra hushållning med mark med så långa vägar upp i 

skogen. 

Vidare bedömer förvaltningen att den föreslagna lokaliseringen inte är lämplig med tanke på vägens 

standard fram till fastigheten, som är smal och har bitvis kraftig lutning. 

Ansökan bedöms inte uppfylla kraven om ändamålsenlig struktur i 2 kap. 3 § PBL, möjligheterna 

att ordna trafik och behovet av en god trafikmiljö samt placeringskravet med hänsyn till stads- och 

landskapsbilden i 2 kap. 5-6 §§. 

Tidigare beviljade förhandsbesked 
Aktuell fastighet Alafors 11:16 har ursprung från Alafors 11:8. På ursprungsfastigheten 11:8 finns 

det tidigare två beviljade förhandsbesked, ett fritidshus på nuvarande Alafors 11:15 som beviljades 

2019-06-11. Tjm § 1770, men som inte utnyttjats, samt ett förhandsbesked som beviljades 2019-04-

11, tjm § 1471 för ett enbostadshus på aktuell fastighet på samma plats. 

Förhandsbeskedet på samma plats som nu aktuell ansökan utnyttjades aldrig genom bygglov och 

gäller därmed inte längre. Under dessa 3 år har kommunen tagit fram en ny översiktsplan som 

redovisar en restriktiv hållning till ny bebyggelse i området. Det beviljade förhandsbeskedet gällde 

ett enbostadshus och aktuell ansökan avser två enbostadshus. Det har således uppstått ändrade 

förutsättningar från tidigare bedömning. 

Kommunicering 

Förvaltningen har den 2022-08-31 skickat ut en skrivelse med bedömning till sökande. Sökande har 

efter samtal inkommit med ett yttrande där man skriver att det är sökandes mormor och morfar samt 

pappa som byggt upp området Alafors. Släkten växer och skulle vilja fortfarande ha möjlighet att bo 

och bygga i Agnsjödal. Barn och barnbarn vill etablera sig här. 
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Skrivelsen föranleder inget annat ställningstagande från förvaltningen 

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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§ 462 

 

Dnr BN 2022-001819 

Beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar positivt förhandsbesked för ett enbostadshus på 

fastigheten. 

Avgiften för beslutet är 19 200 kronor. Avgiften är reducerad med 19 200 kronor på grund av att 

beslutet har tagit mer än 10 veckor. Kostnaden blir därför 0 kronor. 

Avgiften är uträknad efter Taxa för Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 

Kommunfullmäktige 2020-09-08 § 97. 

Upplysning 

Enligt 9 kap. 39 § PBL innebär inte att sökt åtgärd får påbörjas. För att påbörja den sökta åtgärden 

krävs således bygglov.  

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. 

Slutligt ställningstagande till det sökta enbostadshusets placering och utformning ska ske i samråd 

med bygg- och miljöförvaltningen. 

Beslutet kommer att kungöras i Post- och Inrikes Tidningar. Dessutom kommer samtliga i ärendet 

berörda sakägare att informeras och delges beslutet.  

Beslutet vinner laga kraft fyra veckor efter kungörelsedelgivning, alternativt tre veckor efter 

förenklad delgivning. Åtgärden får påbörjas tidigast fyra veckor efter att detta beslut har kungjorts i 

Post- och Inrikes Tidningar. 

Beslutsmotivering 

Ansökan avser nylokalisering av ett enbostadshus inom ett delområde av en fastighet med en areal 

om ca 1 122 kvadratmeter som i dagsläget är obebyggd. Fastigheten är belägen utanför 

detaljplanerat område. Föreslagen lokalisering är i närheten av en ledningsrätt med beteckning 

1384–95/166.1. 

Byggnadsnämndens arbetsutskott bedömer att föreslagen nylokalisering av ett enbostadshus utgör 

en lämplig komplettering av befintlig bebyggelsegrupp. Föreslagen åtgärd passar vidare in i 

landskapsbilden och följer den struktur som övrig bebyggelse har i området. Placeringen är sålunda 

lämpliga utifrån den specifika platsens förutsättningar. Arbetsutskottet anser därför att den sökta 

åtgärden uppfyller de krav som följer av 9 kap. 31 § PBL. Åtgärden förutsätter inte planläggning av 

nu aktuellt område och uppfyller samtliga krav i 2 & 8 kap. PBL. Därtill föreligger inga motstående 



48 (82)

 

intressen som skulle tala emot ett positivt förhandsbeskedbesked i samband med förevarande 

prövning. Berörda sakägare har inte heller haft någon erinran emot föreslagen åtgärd. 

Arbetsutskottet bedömer sammantaget att föreslagna lokaliseringar passar väl in i landskapet och 

närliggande bebyggelse samt i övrigt är lämpliga utifrån platsens förutsättningar, förutsatt att det vid 

bygglovsskedet särskilt beaktas vad remissinstanserna har anfört om ledningsrätt och trafiksäkerhet.   

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, 2022-09-13 

Ansökan, 2022-05-12 

Beskrivning av ärendet 

Ansökan som kom in 2022-05-12 innebär nylokalisering av ett enbostadshus inom fastigheten BY 

1:28. Fastigheten har en areal av 1122 kvm i ett delområde och är idag obebyggd. Fastigheten är 

belägen utanför detaljplanerat område. 

Där byggnaderna avses att placeras går en ledningsrätt, beteckning 1384-95/166.1. 

Ärendet återremitterades från byggnadsnämndens arbetsutskott 2022-08-11 till förvaltningen för att 

höra grannar och skicka ut remisser, vilket har gjorts. 

Avlopp 

Sökande har uppgett enskilt avlopp i ansökan. 

Miljö och Hälsoskyddsavdelningen yttrar sig enligt nedan: 

”Den berörda fastigheten är belägen inom ett område där hög skyddsnivå för enskilda avlopp gäller. 

Fastigheten ligger inom området Buared, där kommunal VA-utbyggnad är planerad med byggstart 

omkring 2025.  En tillfällig lösning för enskilt avlopp kan troligen lösas för fastigheten. Valet av 

avloppsanläggning kan dock vara begränsat samt även dyrare än normalt då fastigheten är liten och 

området relativt tätbebyggt. Ansökan om anläggande av enskilt avlopp måste inlämnas och tillstånd 

erhållas från nämnden för Miljö & Hälsoskydd innan avloppsanläggningen senare kan påbörjas och 

innan Miljö & Hälsoskydd kan besvara en eventuell remiss gällande avlopp för bygglov.” 

mailto:info@kungsbacka.se


49 (82)

 

Inkomna synpunkter 

Om åtgärden avviker mot detaljplan, eller ska utföras utanför detaljplan ska berörda 

sakägare/grannar få tillfälle att yttra sig innan byggnadsnämnden tar beslut, plan- och bygglagen 9 

kap. 25 § (PBL, SFS 2010:900). 

Berörda sakägare har fått tillfälle att yttra sig.  

Fastighetsägaren till By 1:30 har inkommit med två yttranden enligt nedan. 

- Garaget skall enligt lag ligga 4,5 m från tomtgräns. Enligt de ritningar vi fått gör det inte det. 

- Observera att BDT- Tank samt minireningsverk skall läggas minst 13,5 meter från 

tomtgräns på fastighet BY 1:30 då det finns ett servitut som markerar parkering / garage 

som sträcker sig 13,5 meter från tomtgräns på fastighet 1:30. Bifogar ritningar. Detta 

servitut finns även inskrivet hos Lantmäteriet. 

Remisser 

Sophantering 

Förvaltningen för Teknik har fått möjligheter att lämna synpunkter gällande sophantering. Av 

yttrande daterat 2022-09-09 framgår följande: 

”I dagsläget används ett mindre insamlingsfordon för att tömma på vägen som kan vända på 

befintlig plats under förutsättning att det inte står parkerade fordon i vägen. För att säkerställa att 

insamling av avfall kan ske från den tilltänkta fastigheten då kommunen tar över ansvaret för 

förpackningsinsamling från 2027-01-01 (hur insamlingen skall ske är ej bestämt) bör det därför 

säkerställas att hela ytan som idag används som vändplan kan nyttjas för insamlingsfordon samt 

håller måtten enligt bifogad mall.   

I annat fall bör allt avfall från den tilltänkta fastigheten samt befintliga fastigheter hämtas i 

anslutning till Ölmevallavägen.” 

Ledningsrätt 

Då det går en ledningsrätt över fastigheten har ledningshållaren Telia fått yttra sig enligt nedan; 

”Skanova/Telia Company har markförlagda teleanläggningar inom aktuellt område för 

bygglovsansökan. 

Skanova önskar att så långt som möjligt behålla befintliga teleanläggningar i nuvarande 

läge för att undvika olägenheter och kostnader som uppkommer i samband med flyttning. 

Tvingas Skanova/Telia Company vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för 

att möjliggöra byggnation förutsätter Skanova/Telia Company att den part som initierar 

åtgärden även bekostar den. Om så önskas kan ledningarna skickas digitalt i dwgformat.”. 

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

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

delar av 8 kap. PBL. 

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

områdena är mest lämpade för med hänsyn till läge, beskaffenhet och behov. Företräde ska ges åt 
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sådan användning som från allmän synpunkt medför en god hushållning. Bestämmelserna om 

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

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

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

och kommunikationsleder. 

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

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

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

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

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

Kommunicering 

Förvaltningen har den 2022-06-16 skickat ut en skrivelse med bedömning i ärendet till sökande. 

Inget yttrande har inkommit. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Heinrich Kaufmann (C) yrkar bifall till ansökan med följande beslutsmotivering; föreslagen 

nylokalisering av ett bostadshus utgör en lämplig komplettering av befintlig bebyggelsegrupp. 

Föreslagen åtgärd passar vidare in i landskapet och följer den struktur som övrig bebyggelse har i 

området. Placeringen är sålunda lämpliga utifrån den specifika platsens förutsättningar. Den sökta 

åtgärden uppfyller sålunda de krav som följer av 9 kap. 31 § PBL. Åtgärden förutsätter inte 

planläggning av området och uppfyller samtliga krav i 2 & 8 kap. PBL. Därtill föreligger inga 

motstående intressen som skulle tala emot ett positivt förhandsbeskedbesked i samband med 

förevarande prövning. Berörda sakägare har inte heller haft någon erinran emot föreslagen åtgärd. 

Sammantaget passar föreslagna lokaliseringar väl in i landskapet och närliggande bebyggelse samt 

är i övrigt lämpliga utifrån platsens förutsättningar, förutsatt att det vid bygglovsskedet särskilt 

beaktas vad remissinstanserna har anfört om ledningsrätt och trafiksäkerhet.   

Beslutsgång 

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

respektive Heinrich Kaufmanns (C) yrkande. Ordföranden (M) prövar förslagen och finner att 

arbetsutskottet beslutar enligt Heinrich Kaufmanns (C) yrkande. 

Beslutet skickas till 

Sökande (A-post)  

Fastighetsägare till By 1:30, Telia AB (A-post)  

Post- och Inrikes Tidningar 
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§ 463 

 

Dnr BN 2022-002192 

Beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar negativt förhandsbesked för två enbostadshus på 

fastigheten. 

Avgiften för beslutet är 14 400 kronor. Avgiften är reducerad med 14 400 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. 2-3 plan- och bygglagen 

(SFS 2010:900) med hänvisning till 2 kap. 2-3 § & 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. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-09-16 

Ansökan, 2022-06-08 

Beskrivning av ärendet 

Ansökan inkom 2022-06-08 och innebär nylokalisering av två bostadshus inom fastigheten 

Stockalid 1:13. Fastigheten har en areal av 17,5 ha i sju delområden och är idag obebyggd. Aktuell 

ansökan är belägen på skifte 6. Fastigheten är belägen utanför detaljplanerat område. 

Tidigare ärenden om förhandsbesked på fastigheten 

Byggnadsnämnden beviljade förhandsbesked för ett enbostadshus på Stockalid 1:13 (skifte 7), 

2021-07-08 BNAU § 324.  

mailto:info@kungsbacka.se
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Byggnadsnämnden beviljade förhandsbesked för ett enbostadshus på fastigheten 2020-04-09 

BNAU § 105. 

Kommunicering 

Bygg- och miljöförvaltningen skickade 2022-08-22 ut en underrättelse om avstyrkan till sökande. 

Sökande har haft till 2022-09-14 att bemöta förvaltningens bedömning, inget yttrande har inkommit 

i ärendet.  

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. 

Riksintresse Hallands kustområde  
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 «Sokbegrepp» ingår, är ett 

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

beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön. 
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Bedömning 

Vid fråga om bygglov och förhandsbesked ska prövningen avse om åtgärden kan tillåtas på den 

avsedda platsen, det vill säga en prövning av markens lämplighet för den avsedda åtgärden 

(prop. 1985/86:1 s.285). Utanför detaljplanelagt område finns inte någon i lagstiftningen given 

byggrätt. Bedömningen om åtgärdens lämplighet i förhållande till dess omgivning enligt 2 kap. 

PBL, varvid hänsyn tas till både allmänna och enskilda intressen, görs därmed i varje enskilt fall. 

För att mark ska få användas för bebyggelse krävs att den från allmän synpunkt är lämplig för 

ändamålet (2 kap. 4 § PBL). Lämplighetsbedömningen sker vid detaljplanläggning eller i 

ärenden om bygglov eller förhandsbesked. 

Innebörden av att de allmänna intressen som anges i 2 kap. PBL inte bara ska tillämpas vid 

planläggning utan också i enskilda ärenden om till exempel förhandsbesked, är att alla åtgärder 

ska prövas utifrån planmässiga grunder. Det innebär att enskilda ärenden inte kan ses isolerat. 

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

enskilda bygglov få omfattande konsekvenser för kommunen. 

Mark- och miljööverdomstolen har i flera avgöranden uttalat att kommunen med utgångspunkt i 

1 kap. 2 § PBL (det s.k. kommunala planmonopolet) har en vidsträckt möjlighet att styra 

bebyggelseutvecklingen och besluta om markanvändningen i kommunen (se bl.a. MÖD 2012:40 

och Mark- och miljööverdomstolens dom 2014-11-10 i mål nr P 3484-14). 

Översiktlig planering och bebyggelseutveckling 

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

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

attraktiv miljö och kommunens läge i Göteborgsregionen. Kommunen har en omfattande 

utbyggnadspotential för friliggande småhus dels i form av outnyttjade byggrätter i äldre planer, 

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

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

tillfredsställande samhällsservice. För att kunna hantera detta ska kommunen växa och utvecklas i 

enlighet med de riktlinjer som tagits fram i kommunens översiktsplan. 

Kungsbacka har i enlighet med 3 kap. 1-6 §§ PBL en översiktsplan, Vårt framtida Kungsbacka som 

trädde i kraft 2022-01-26 och är vägledande vid ansökningar om att bygga på ny plats utanför 

detaljplan.  

Översiktsplanen delar in kommunen i olika zoner; naturområden, utvecklingsorter, 

landsbygdsutveckling, kustbygd och landsbygd. Avsikten är att kommunen främst ska växa inom 

utpekade utvecklingsorter och genom enstaka kompletterande bebyggelse inom områden för 

landsbygdsutveckling.  

De föreslagna lokaliseringarna är enligt Vårt framtida Kungsbacka belägna utanför Åsa tätort och 

inom område benämnt som ”kustbygd”, där en restriktiv hållning till ny bebyggelse råder.  

Kustbygd består av områden där bebyggelsetrycket är starkt, samtidigt som bebyggelsen är 

utspridd. För att säkerställa en hållbar utveckling inom kust- och landsbygden behöver kommunen 

tillämpa en restriktiv hållning till kompletteringar av nya bostadshus. Den restriktiva hållningen är 

en nödvändig förutsättning för att kommunen ska kunna hantera bebyggelseutvecklingen inom 
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dessa områden på ett sätt som uppfyller de grundläggande kraven som föreskrivs i PBL:s 2: a 

kapitel. 

Vidare kan en utvidgad bebyggelse i dessa områden få omfattande ekonomiska konsekvenser för att 

kunna upprätthålla den kommunala servicen. En spridd bebyggelse försvårar utveckling av hållbara 

strukturer gällande kollektivtrafik, kommunal service och tekniska system. Även enstaka 

enbostadshus behöver sättas i ett större perspektiv, då risken är stor att åtgärden upprepas med 

hänsyn till det höga bebyggelsetrycket. 

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

samhällsservice, infrastruktur och kommunikationer görs bedömningen att det aktuella området i 

dagsläget inte är lämpat för en fortsatt bebyggelseutveckling. Enligt anvisningarna i 

översiktsplanerna finns det heller inga intentioner att en sådan i dagsläget ska ske. 

Förvaltningens bedömning är att ansökan innebär ett olämpligt tillskott och olämplig utbredning 

av bebyggelsen i området, utifrån ett hänsynstagande till att kommunen har det övergripande 

ansvaret att prioritera avseende kanaliseringen av begränsade resurser. I takt med att 

bebyggelsegrupper blir större kan högre krav att tillgodose boende med kommunal service ställas 

på kommunen. Samhällsservice och infrastruktur är i dagsläget begränsad i området. Eftersom den 

kommunala servicen är tänkt att utvecklas främst i tät- och serviceorterna är det inte lämpligt att 

etablera större bebyggelsegrupper i området. 

Detaljplanekrav 

Kommunen avgör om markens lämplighet för bebyggelse kan prövas inom ramarna för ett 

förhandsbesked eller bygglov, eller om den behöver utredas i en detaljplaneprocess. Vid en ansökan 

om bygglov eller förhandsbesked kan kommunen, i enlighet med 4 kap. 2 § PBL, hävda det så 

kallade detaljplanekravet. Om kommunen vid en ansökan om bygglov eller förhandsbesked 

bedömer att åtgärden erfordrar detaljplaneläggning och hävdar detaljplanekravet, ska ansökan 

avslås. Behovet av detaljplan avgörs utifrån vilken sorts åtgärd som ska utföras, hur omfattande den 

är, åtgärdens påverkan på omgivningen samt behovet av att samordna fysiska förhållanden.  

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, behovet av att samordna fysiska förhållanden, om det råder stor 

efterfrågan på området för bebyggande, och/eller om det tillkommande byggnadsverkets 

användning får en betydande inverkan på omgivningen. 

Sammanhållen bebyggelse är enligt 1 kap. 4 § PBL bebyggelse på tomter som gränsar till varandra 

eller skiljs åt endast av en väg, gata eller parkmark. Lokaliseringarna ingår i en sammanhållen 

bebyggelse av bostadshus strax utanför Åsa utvecklingsområde. Vidare råder det ett högt 

bebyggelsetryck i området, vilket även framgår av kommunens översiktsplan.  

I ett område där bebyggelsetrycket är högt och där möjligheten finns att förtäta genom ytterligare 

liknande anspråk, kan enstaka nylokaliseringar antas få så kallade prejudicerande effekter och 

därigenom få stora påföljder i ett område över tid, eftersom sannolikheten att ytterligare 

fastighetsägare önskar vidta liknande åtgärder. En förtätning av bostäder enligt ansökan kan 
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därigenom medföra konsekvenser för kommunens planering och försvåra en framtida rationell 

planering. 

I detta fall finns en överhängande risk för att ett positivt förhandsbesked kommer att följas av 

liknande anspråk i området, vilket på sikt skulle innebära ett ohållbart tillskott av tomter i området 

och därigenom medföra konsekvenser för kommunens planering och försvåra en framtida rationell 

planering av området. Den aktuella delen av fastigheten Stockalid 1:13 ligger inom randzon till Åsa 

utvecklingsort. Intresset av att kunna styra bebyggelsen i området är därför starkt.  

Kommunen har enligt 1 kap. 2 § planmonopol och kan på så vis styra var det är lämpligt att göra 

detaljplaner. Enligt gällande översiktsplanen Vårt framtida Kungsbacka upprättas i regel nya 

detaljplaner endast inom utvecklingsområdens gränser och då av större sammanhängande områden. 

Kommunens behov av att hushålla med mark och prioritera mellan olika markanvändningsintressen 

är så stort att förvaltningen bedömer att detaljplan krävs. Ansökan uppfyller därmed inte 9 kap. 31 § 

PBL. 

Förvaltningen gör sammanfattningsvis bedömningen att de föreslagna bostadshusen motverkar 

översiktsplanens intentioner och de allmänna intressen som kommer till uttryck i den, samt utlöser 

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

Med ovanstående skäl menar förvaltningen att det allmänna intresset av att kunna styra bebyggelsen 

i området väger tyngre än det enskilda intresset av att bebygga platsen.  

Beslutsgång 

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

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

Beslutet skickas till 

Sökande, ägare till Stockalid 1:13 (delges) 
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§ 464 

 

Dnr BN 2022-000461 

Beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott avslår ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.  

Avgiften för beslutet är 4 800 kronor.  

Avgiften är uträknad efter Taxa för Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 

Kommunfullmäktige 2020-09-08 § 97. 

Beslutsmotivering 

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

område med detaljplan, om åtgärden stämmer med detaljplanen. Trots detta kan, enligt PBL 9 kap. 

31 b §, bygglov ges för en åtgärd som utgör en avvikelse från detaljplanen om avvikelsen är 

förenlig med detaljplanens syfte och avvikelsen är liten. 

Föreslagen åtgärd avviker från detaljplanens bestämmelser beträffande tillåten placering på mark 

som inte får bebyggas. Tillbyggnaden upptar 28 m2 mark som inte får bebyggas. Förvaltningen 

bedömer att avvikelsen inte är liten eller förenlig med detaljplanens syfte. 

Befintlig byggnad, som åtgärden avser, stämmer inte med detaljplanen men avvikelsen har 

godtagits vid en tidigare bygglovsprövning enligt ÄPBL eller PBL. Befintlig byggnad är delvis 

placerad på mark som inte får bebyggas samt har mindre avstånd till fastighetsgräns än det minsta 

avståndet som detaljplanen tillåter. De sammantagna avvikelserna i och med sökt åtgärd kan därför 

inte anses vara en sådan liten avvikelse som avses i 9 kap. 31 b §.   

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. 
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Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-09-13 

Ansökan, 2022-02-15 

Planritning, 2022-07-10 

Fasad- och sektionsritning, 2022-08-10 

Situationsplan, 2022-08-10 

Sökandes yttrande, 2022-09-09 

Beskrivning av ärendet 

Ansökan registrerades 2022-02-15. 

Ansökan gäller tillbyggnad av enbostadshus med en byggnadsarea om 58 m2. 

Ansökan gäller även utvändig ändring av befintlig del av enbostadshuset som innebär ny 

takbeläggning av plåt i NCS-kod S 5030-Y70R och ommålning av fasad till vitt i NCS-kod S 0502-

Y och S 2502-Y.  

Fastigheten får en total byggnadsarea om 187 m². 

Ansökan var komplett 2022-08-10. 

Planförutsättningar 

Fastigheten som ska bebyggas ligger inom detaljplan Sp128 vars syfte är att möjliggöra byggnader 

för bostäder. I detaljplanen regleras bland annat att punktprickad mark inte får bebyggas, att största 

tillåten byggnadsarea är 200 kvm och att huvudbyggnad ska placeras minst 4,5 meter från 

tomtgräns.  

Avvikelse från detaljplan  

Ansökan avviker från gällande detaljplan då  

- del av tillbyggnaden, närmare bestämt 28 m2 motsvarande 48 procent av byggnadsarean, är 

placerad på mark som enligt detaljplan inte får bebyggas 

Kommunicering 

Mejlkonversation med sökande 2022-06-27. 

Förvaltningens bedömning med preliminär tjänsteskrivelse sänd till sökande 2022-08-29. 

Yttrande från sökande 2022-09-09. 

Sökande skriver i sitt yttrande att i detaljplanen upprättad april -89 står det i texten under 

”Placering” minst 4,5 meter från tomtgräns. Sökande anser sig att ha följd detta och grannen har 

ingen erinran mot läget. Enligt sökandes arkitekt och hens planjuridiska kontakt gäller text före 

karta. Kartan är i skala 1:1000 och täcker upp stora delar av Bukärr. 
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Sökande informerar vidare att de kommer ta bort två bodar som idag befinner sig på ytan och för 

nära gräns. Sökande vill göra huset till ett fullgott åretruntboende för tre barn och två vuxna. All 

annan placering av tillbyggnaden skulle bli sämre och mer kostsam.  

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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§ 465 

 

Dnr BN 2022-002435 

Beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott avslår ansökan om bygglov för tillbyggnad av garage.  

Avgiften för beslutet är 4 800 kronor.  

Avgiften är uträknad efter Taxa för Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 

Kommunfullmäktige 2020-09-08 § 97. 

Beslutsmotivering 

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

område med detaljplan, om åtgärden stämmer med detaljplanen. Trots detta kan, enligt PBL 9 kap. 

31 b §, bygglov ges för en åtgärd som utgör en avvikelse från detaljplanen om avvikelsen är 

förenlig med detaljplanens syfte och avvikelsen är liten. 

Föreslagen åtgärd avviker från detaljplanens bestämmelser beträffande tillåten byggnadshöjd. 

Förvaltningen bedömer att avvikelsen inte är liten eller förenlig med detaljplanens syfte. 

Förvaltningen bedömer att det inte finns några särskilda skäl till att bevilja avvikelsen.  

Förvaltningen bedömer byggnadshöjden till 6 meter. Den tillåtna höjden för garage och 

gårdsbyggnader enligt detaljplanen är högst 3 meter. Förvaltningen bedömer att det inte finns några 

byggnadstekniska skäl för att avgå från planbestämmelsen angående byggnadshöjd.  

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

område med detaljplan, om åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 § första stycket 1 och 

5, 6 § tredje stycket, 8 och 9 §§ samt 8 kap. 1 § 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9-11 §§, 12§ första 

stycket, 13, 17 och 18 §§. 

Ansökt åtgärd bedöms inte uppfylla de krav som ställs enligt 9 kap 30 § plan- och bygglagen punkt 

4, med hänvisning till 2 kap. 6 § PBL. Utformningen av tillbyggnaden bedöms inte vara lämplig 

med hänsyn till stads- och landskapsbilden och intresset av en god helhetsverkan.   

Bygglov ska därför inte beviljas. 

Beräkning av byggnadshöjd 

Byggnadshöjden har beräknats genom att först bedöma om det finns skäl att dela upp byggnaden i 

olika byggnadskroppar. Därefter har den beräkningsgrundande fasaden, samt det dominerande 

fasadplanet bestämts, och till sist har det konstaterats varifrån höjden ska mätas.  

För byggnader med en traditionell rektangulär planutformning – två långsidor och två gavlar – ska 

huvudregeln enligt Boverkets allmänna råd tillämpas vid fastställande av beräkningsgrundande 

fasad (se MÖD:s avgörande i mål nummer 8739-15). Gavlarna ska inte påverka höjdmåttet. Den av 
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långsidorna som bedöms ha störst allmänpåverkan ska väljas som beräkningsgrundande. 

Förvaltningen anser att fasaden mot söder bedöms vara den beräkningsgrundande fasaden med 

störst allmänpåverkan. Även om fasaden om öster har traditionell utformning med takfot förändrar 

detta inte bedömningen att långsidan med störst allmänpåverkan är mot söder.  

Avståndet från byggnaden till allmän plats är mer än 6 m. Byggnadshöjden beräknas därför utifrån 

medelmarknivån invid fasad. Utifrån angivna förhållanden mäts byggnadshöjden till 6 meter. 

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 2022-09-15 

Ansökan, 2022-06-21 

Situationsplan, 2022-06-21 

Plan och sektionsritning, 2022-08-10 

Fasadritning, 2022-08-10 

Beskrivning av ärendet 

Ansökan registrerades 2022-06-21. 

Ansökan var komplett för bygglov 2022-08-10. 

Ansökan gäller tillbyggnad av komplementbyggnad med en byggnadsarea om 5 m² och med en 

bruttoarea om 19 m². Komplementbyggnaden får en total byggnadsarea om 42 m². Ansökan innebär 

ett nytt förråd på övervåningen och en takterrass. I ritningsunderlaget är taket höjt och utformad till 

ett pulpettak. 

Planförutsättningar 

Fastigheten som ska bebyggas ligger inom detaljplan S114 vars syfte är att möjliggöra byggnader 

för bostäder. I detaljplanen regleras bland annat att garage eller annan gårdsbyggnad inte får 

uppföras till större höjd än 3 meter och att garage eller annan gårdsbyggnad inte får uppföras 

närmare tomtgräns än 4,5 meter. 

Ansökan avviker från gällande detaljplan då  
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- byggnadshöjden för komplementbyggnaden mäts till 6 meter vilket är 3 meter högre än vad 

detaljplanen medger 

Kommunicering 

Mejlkonversation med sökande 2022-08-22 och med sökandes arkitekt 2022-07-28 

Underrättelse inför beslut 2022-08-26 

Förvaltningens bedömning med preliminär tjänsteskrivelse sänd till sökande 2022-08-26 

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.  

Inget yttrande har kommit in.  

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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§ 466 

 

Dnr BN 2022-001904 

Beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar att vägra startbesked för anmälan om nybyggnad av 

komplementbostadshus. 

Avgiften för beslutet är 4 800 kronor. Avgiften är uträknad efter Taxa för Byggnadsnämndens 

verksamhet, beslutad i Kommunfullmäktige 2020-09-08 § 97. 

Beslutsmotivering 

Förvaltningen bedömer att startbesked inte kan beviljas. De markuppfyllnader som anmälan 

redovisar för att möjliggöra byggnation av komplementbostadshuset bedöms vara för stora. 

Markåtgärder som förändrar terrängen/marknivån med 2-3 m bedöms inte vara en lämplig åtgärd. 

Av 8 kap. 9-12 § plan- och bygglagen framgår att en tomten som ska bebyggas ska ordnas så att 

naturförutsättningarna så långt möjligt tas till vara. För att uppfylla det kravet behöver 

markförändringarna vara så små som möjligt och byggnaden som ska uppföras behöver anpassas till 

tomten snarare än att tomten anpassas till byggnaden. Inlämnande ritningar bedöms inte redovisa en 

byggnad som anpassats till tomtens naturliga förutsättningar. Det görs relativt stora ingrepp i 

terrängen för att skapa ett suterränghus i två plan som ska klarar den maximalt tillåtna nockhöjden 

för Attefall som är 4,0 m. Byggnaden placeras i en del av tomten som är väldigt kuperad. Baserad 

på höjddata som finns tillgänglig finns det delar av tomten som är mindre kuperad, där det finns 

plan yta och där ett komplementbostadshus skulle kunna uppföras utan att ingreppet i terrängen blir 

så stort. Sammanfattningsvis bedömer förvaltningen att det inte finns förutsättning för att bevilja 

startbesked för åtgärden. 

Beslutet kan överklagas 

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

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

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

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

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

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

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

stöd för överklagan ska dessa bifogas.  

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

Tjänsteskrivelse, 2022-09-16 

Underrättelse, 2022-09-13 

Dagvattenredovisning, inkommen 2022-09-05 

Yttrande, inkommen 2022-09-05 

Ventilationsritning, inkommen 2022-08-29 

Kontrollplan föreslagen, inkommen 2022-07-07 

Konstruktionsritning, inkommen 2022-07-07 

Bilaga, inkommen 2022-07-07 

Sektionsritning, inkommen 2022-06-29 

Fasadritning, inkommen 2022-06-29 

Situationsplan, inkommen 2022-06-29 

Fasadritning, inkommen 2022-06-29 

Konstruktionsdokumentation, inkommen 2022-07-07 

Planritning, inkommen 2022-06-29 

Planritning, inkommen 2022-06-29 

Konstruktionsdokumentation, inkommen 2022-07-07 

Konstruktionsdokumentation, inkommen 2022-07-07 

Beskrivning av ärendet 

Fastigheten har en area om 4 220 m2. Fastigheten ligger utanför planlagt område. Fastigheten består 

av en kuperad tomt med nivåskillnad från +23 i nordost till + 12 i sydväst.   

Anmälan gäller uppförande av ett komplementbostadshus med en byggnadsarea om 30,0 m2. 

Byggnaden har en nockhöjd om 4,0 meter. Byggnaden kläs med träpanel i vit kulör, S0502-Y. 

Taket kläs med brunröd falsad plåt. 

Ärendet bedöms vara komplett 2022-09-05. 

Kommunicering 

Sökande har 2022-09-05 bemött förvaltningens underrättelse om nekat startbesked. Sökandes 

skriver i sitt yttrande:  

En Attefallsåtgärd skall vara relativt enkel att färdigställa, vilken byggherre och 

entreprenör tagit ställning till och anser vara. Markarbetet blir något mer omfattande än 

vid en placering på plan yta, men fördelarna med sökt placering överstiger nackdelarna 



64 (82)

 

och byggherren/sökande är villig att bekosta det merarbete som krävs, för att husets 

placering skall bli till det bästa. Vid inspektion av entreprenör, fastslogs att endast 

utgrävning av jordmassor krävs, ingen sprängning åberopas. Omgivningens och tomtens 

beskaffenhet och miljö skulle påverkas negativt av en placering mer centralt på tomten, 

eller mer solitärt placerat på en plan yta. Genom en placering, enligt anmälan, skulle 

huset smälta in i omkringliggande miljö och göra mindre visuellt avtryck i omgivningens 

kuperade och böljande struktur. Komplementbostadens utformning är gjord på ett sådant 

sätt att den smälter väl in i miljön, både ur ett arkitektoniskt och miljömässigt perspektiv. 

Fastigheten Buera 3:36 är ansluten till kommunalt VA, vilket även komplementbostaden 

kommer vara. För att undvika sprängning och alltför omfattande åtgärder och kostnader, 

har komplementbostadens placering valts även utifrån ett praktiskt, byggnadstekniskt 

lämpligt perspektiv. En placering på bostadshusets baksida är otänkbart, även ur detta 

hänseende. Den kuperade och varierande tomten erbjuder stor variation, men med ett fåtal 

plana ytor för lek och placering av torkvinda och liknande. Den plana ytan närmast vägen, 

nyttjas idag som parkering av bil och en äldre klädställning står placerad där, samt en 

gammaldags pump i en handgrävd brunn, vilket gör ytan olämplig för en 

komplementbostad. I övrigt är tomten på framsidan huset kuperad, vilket gör det mer 

lämpligt att placera en komplementbostad i slänten. Baksidan huset består av en stor plan 

yta, som idag nyttjas för fotboll och lek. En placering av en komplementbostad på denna 

yta skulle göra stora inskränkningar och en negativ förändring av nyttjandet av tomten. En 

komplementbostad i ett område med lantbrukshistoriska och naturnära värden, bör 

framställas på ett sätt så att det passar väl in i omgivningen och inte bryter av alltför 

mycket mot omkringliggande byggnader och miljö. En solitär byggnad, framställd på 

någon av tomtens fåtalet plana ytor, skulle bryta betydligt mer med omgivningen, än ett 

souterrainhus, med bibehållen växtlighet, inramat av stora ekar på den sluttande delen av 

tomten. Sökanden fasthåller sitt önskemål att byggnaden skall te sig som en del av en 

helhet, snarare än en enskild, karaktärslös solitär.  

Komplementbostadens användningsområde kommer, periodvis, bebos av gäster, 

hyresgäster eller de egna tonårsbarnen. Därmed är ett visst privatliv önskvärt och husets 

placering ger möjlighet till närhet, men med en privat sfär både kring bostadshuset och 

kring komplementbostaden. Denna aspekt av integritet och privatliv talar för en placering 

något avskilt, men med bibehållen närhet. Vid placering enligt anmälan, kan bostaden 

nyttjas mer effektivt, tack vare utformning och placering. Byggnation i souterrain medger 

en något högre takhöjd, vilket tillåter maximalt användande av takloftet. Detta ger 

luftigare och bättre nyttjade kvadratmetrar, samt ger trevliga proportioner ur ett estetiskt 

perspektiv.  
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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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§ 467 

 

Dnr BN 2022-002144 

Beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet till bygg- och miljöförvaltningen 

för fortsatt beredning och komplettering av beslutsunderlaget. 

Beslutsmotivering 

Byggnadsnämndens arbetsutskott bedömer att förevarande bygglovsärende inte är berett i den 

omfattning som dess beskaffenhet kräver. Arbetsutskottet ger därför förvaltningen i uppdrag att 

höra grannars inställning till föreslagen åtgärd.  

Beslutet kan överklagas 

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

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

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

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

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

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

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

stöd för överklagan ska dessa bifogas.  

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

Beskrivning av ärendet 

Ansökan registrerades 2022-05-31. 

Ansökan avser om- och tillbyggnad av enbostadshus. Tillbyggnaden i form av utbyggnad av 

vardagsrum har en byggnadsarea om 17,3 m2. Enbostadshuset får en total byggnadsarea om 218 m2. 

Tillbyggnaden kläs med träpanel i brun kulör, S4005-Y20R. Taket kläs med plåt med integrerade 

solceller i svart kulör, RAL9005. Förutom utbyggnad av vardagsrum inkluderar ansökan en 

tillbyggnad i nordväst. Enligt sökande ska inte någon byggnadsdel rivas men vägglivet ska höjas 

och takkonstruktionen ändras. Ansökan avser även en ombyggnation i form av ändrad planlösning i 

bostadshuset. 

Ansökan var komplett 2022-09-13. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Thure Sandén (M) yrkar att ärendet återremitteras till förvaltningen för fortsatt beredning och 

komplettering av beslutsunderlaget, med motiveringen att förevarande ärende inte är berett i den 

omfattning som dess beskaffenhet kräver. Arbetsutskottet ger bygg- & miljöförvaltningen i uppdrag 

att höra grannars inställning till föreslagen åtgärd.  
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Beslutsgång 
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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§ 468 

 

Dnr BN 2022-002884 

Beslut - Förslag till byggnadsnämnden  

Byggnadsnämnden beviljar bygglov för nybyggnad av toalettbyggnad.  

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 byggnaden fastställs till +2,23   

Kontrollansvarig för åtgärden är xxxxxx. 

Avgiften för beslutet är 27 600 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. Byggnadens placering följer den struktur som övrig bebyggelse 

har i landskapet och är lämplig utifrån platsens förutsättningar.  

Förvaltningen bedömer att ansökan uppfyller krav enligt PBL 9 kap 31 § punkt 3 då byggnaden är 

lämpligt utformad och placerad med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärden 

på platsen och intresset av en god helhetsverkan. Vidare bedömer förvaltningen att åtgärden inte 

innebär en sådan betydande olägenhet som avses i PBL 2 kap 9 §. Bygglov ska därför beviljas. 

Upplysning: Rivningen är en anmälningspliktig åtgärd som prövas i startbeskedet. 
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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, 2022-09-16 

Beslut om förlängd handläggningstid, 2022-09-12 

Utlåtande, inkommen 2022-08-01 

Utlåtande, inkommen 2022-08-01 

Remissvar, inkommen 2022-07-29 

Remissvar, inkommen 2022-07-29 

Remissvar, inkommen 2022-07-28 

Utlåtande, inkommen 2022-07-25 

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

Markplaneringsritning, inkommen 2022-07-06 

Ansökan, inkommen 2022-07-06 

Situationsplan, inkommen 2022-07-06 

Fotografi, inkommen 2022-07-06 

Nybyggnadskarta, inkommen 2022-07-06 

Utlåtande, inkommen 2022-07-06 

Brandskyddsbeskrivning, inkommen 2022-07-06 

Brandskyddsbeskrivning, inkommen 2022-07-06 

Beskrivning av ärendet 

Ansökan registrerades 2022-07-06. 

Ansökan gäller nybyggnad av en byggnad avsedd att användas som toalett för allmänheten. 

Byggnaden har en byggnadsarea om 96 m2. Byggnaden kläs med stående kiselbehandlad granpanel. 

Taket kläs med sedum. 
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I ansökan ingår även rivning av befintlig byggnad. Då fastigheten ligger utanför detaljplan kräver 

åtgärder inte rivningslov, utan en rivningsanmälan. Prövning av rivning sker inför startbesked. 

Byggnaden som ska rivas har en uppskattad byggnadsarea om 55 m2. 

Ansökan var komplett 2022-07-06. 

Handläggningstiden har förlängts med 10 veckor. 

Planförutsättningar 

Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. 

Övriga förutsättningar 

Fastigheten omfattas av strandskydd enligt Miljöbalken 7 kap. 13 § (1998:808). 

Remisser 

Miljö & Hälsoskydd har i sitt remissvar meddelat att Miljö & Hälsoskydd inte några invändningar 

mot åtgärden.  

Förvaltningen för teknik har i sitt remissvar meddelat att Teknik inte några invändningar mot 

åtgärden. Teknik informerar att fastigheten ligger innanför kommunalt verksamhetsområde och att 

det redan finns kommunala ledningar för dricksvatten och spillvatten. 

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. 

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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§ 469 

 

Dnr BN 2021-002095 

Beslut 

Byggnadsnämndens arbetsutskott beviljar ansökan om bygglov för nybyggnad av verksamhet på 

fastigheten Skårby 5:22. 

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 byggnaden fastställs till + 16,8. 

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

åtgärden är xxxxxx. 

Avgiften för beslutet är 63 600 kronor. Av detta kostar bygglovet 38 400 kronor och byggskedet 

25 200 kronor. Avgiften för bygglovet är reducerad med 38 400 kronor på grund av att beslutet har 

tagit mer än 10 veckor. Kostnaden för bygglovet och byggskedet blir därför 25 200 kronor. 

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

Avgiften är uträknad efter Taxa för Byggnadsnämndens verksamhet, beslutad i 

Kommunfullmäktige 2020-09-08 § 97. 

Upplysningar 

Innan ni får påbörja byggnadsarbetet måste ni ha fått ett startbesked från byggnadsnämnden. 

Dessutom måste överklagandetiden ha löpt ut. Den räknas fyra veckor från att beslutet kungjordes i 

Post- och Inrikes Tidningar.  

Om åtgärden påbörjas efter att fyra veckor har förflutit från kungörelsen men innan lovbeslutet har 

vunnit laga kraft sker det på egen risk eftersom lovbeslutet kan komma att upphävas om det 

överklagas. 

Beslutet kommer även att skickas till berörda sakägare.  

Beslutsmotivering 

Ansökan avser bygglov för nybyggnad av en verksamhetslokal om ca 288 kvm som ämnas placeras 

i anslutning till befintlig bostad på fastigheten. Verksamhetslokalen ska användas till att förvara 

material och för att möjliggöra reparation av verksamhetsmaskiner. Fastigheten är belägen utanför 

detaljplanerat område.  

Byggnadsnämndens arbetsutskott bedömer att föreslagen lokalisering är lämplig med hänsyn till 

kravet på långsiktig god hushållning av mark och kommunens tätortsutveckling. Detta med 

beaktande av att föreslagen lokalisering passar in i området, att aktuell verksamhet på fastigheten är 

av begränsad omfattning och att föreslagen åtgärd inte anses medföra någon menlig påverkan. 
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Föreslagen åtgärd anses sålunda vara lämplig med hänsyn till kommunens strategiska planering. 

Föreslagen åtgärd anses vidare uppfylla lämplighets- och hushållnings-kraven i 2 kap. 2-3 § PBL.  

Arbetsutskottet bedömer sammantaget att föreslagen åtgärd inte förutsätter planläggning av aktuellt 

område och att åtgärden uppfyller samtliga krav i 2 och 8 kap. PBL. Därtill föreligger inga 

motstående intressen som talar emot ett bygglov. Arbetsutskottet bedömer därför att den föreslagna 

åtgärden passar in i landskapet och närliggande bebyggelse samt i övrigt är lämplig utifrån platsens 

förutsättningar, förutsatt att hänsyn tas till remissinstansernas inställning till den sökta åtgärden. 

Föreslagen åtgärd anses inte heller medföra några olägenheter som kan anses vara betydande. 

Beslutet kan överklagas 

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

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

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

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

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

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

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

stöd för överklagan ska dessa bifogas.  

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

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-09-12 

Yttrande från sökande, 2022-09-07 

Yttrande Kommunekolog, 2022-09-05 

Sakägarintyg Skårby 1:4, 2022-08-24 

Yttrande Samhällsbyggnadskontoret, 2022-08-23 

Underrättelse, 2022-08-23 

Yttrande Räddningstjänsten i Storgöteborg, 2022-08-18 

Underrättelse och utlåtande, 2022-07-06 

Verksamhetsbeskrivning, 2022-02-27 

Fasad-, plan- och sektionsritning, 2021-09-21 

Situationsplan, 2021-08-17 

Ansökan, 2021-06-30 

Beskrivning av ärendet 

Ansökan inkom 2021-06-30 och bedömdes komplett för handläggning 2021-09-21, innebär 

nylokalisering av verksamhet inom fastigheten SKÅRBY 5:22. Ansökan har inte föregåtts av 

förhandsbesked, lokaliseringsprövning görs således i bygglovsprövningen. Fastigheten har en areal 
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av 8 207 kvm och är idag bebyggd med ett enbostadshus samt komplementbyggnader. Fastigheten 

är taxerad som småhusenhet.  

En av komplementbyggnaderna på fastigheten är en tälthall som förvaltningen inte kan hitta ett 

beviljat bygglov för. Enligt ansökan är syftet att ersätta tälthallen med den aktuella byggnaden. 

Verksamheten är i form av garage/verkstad med en byggnadsarea om 288 m2. Byggnadshöjden blir 

7,409 meter med en nockhöjden på 8,199 meter. Fasaden utgörs av plåt, kulör RAL 7044 (grå). 

Taket utgörs av plåt, kulör RAL 9005 (svart), med en taklutning på 7 grader. Byggnaden är i 

ansökan placerad som närmast 1 meter från tomtgräns mot grannfastighet Skårby 4:6.  

Fastigheten är belägen utanför detaljplanerat område och omfattas inte heller av några 

områdesbestämmelser. Den aktuella lokaliseringen är inom utvecklingsområde för Anneberg och 

ligger i randzon till Kungsbacka stad.  

Fastigheten omfattas av den kommunala naturvårdsplanen - Skårbybergen. Området har betydelse 

för friluftslivet och landskapsbilden.  

Lokaliseringen ligger inom naturvärdesinventering klass 4. Samt inom Hammargren buffertzon.  

Verkstaden kommer anslutas till kommunalt vatten och avlopp. 

Sammanfattning av sökandes verksamhetsbeskrivning 

Sökande har ägt företaget sedan 1985 och nu förbereds ett generationsskifte för sonen, som ska ta 

över verksamheten.  

Verksamheten är mark- och anläggningsarbete. Företaget utvecklade 1995 en specifik 

grundläggningsmetod. Den utrustning som krävs för att utföra detta, tillverkas endast i Finland och 

är mycket kostsam. Utrustningen utsätts för stor påfrestningen när den används och den behöver 

ständigt underhåll och kräver ofta stora och små reparationer. Utrustningen är även stöldbegärlig 

när den inte används.  

För att kunna driva vidare företaget krävs ett nytt garage/verkstad, där utrustningen kan förvaras 

mellan arbetena och under den tiden de står under reparation.  

Förvaltningen ifrågasätter inte behovet, utan vad sökande framför i sin verksamhetsbeskrivning 

föranleder ingen annan bedömning i ärendet. 

Kommunicering 

Bygg- och miljöförvaltningen har 2022-07-06 sänt ut en bedömning om avstyrkan till sökande. 

Sökande har inte inkommit med något yttrande inom föreslagen tid.  

2022-08-17 inkommer Allmänna Advokatbyrån i Göteborg KB på uppdrag av sökande, med ett e-

post där det framgår att sökande inte mottagit den kommunicering som sänds ut den 2022-07-06. 

Bygg- och miljöförvaltningen skickade 2022-08-23 på nytt ut bedömningen om avstyrkan.  

Sökande har bemött förvaltningens avstyrkan i en skrivelse som inkom 2022-09-07. 

Förvaltningen skickade ut en kommunicering om avslag 2022-07-06 med tillhörande underrättelse, 

se bilaga. 2022-08-17 inkommer Allmänna Advokatbyrån i Göteborg KB på uppdrag av sökande, 

med ett e-post där det framgår att sökande inte mottagit den kommunicering som tidigare utsänds. 
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Bygg- och miljöförvaltningen skickade 2022-08-23 på nytt ut bedömningen om avstyrkan samt 

underrättelse med ny svarstid. Förvaltningen bedömer därmed att sökande har tagit del av 

underrättelsen samt kommunicering av utlåtande.  

Vidare i yttrandet framför sökande att föreslagen byggnation kommer ersätta befintligt 

verkstadstält. Verksamheten är i form av garage/verkstad med en byggnadsarea om 288 m2. 

Förvaltningen kan inte se att det finns något beviljat bygglov eller startbesked för befintligt 

verkstadstält på fastigheten. 

Vad den sökande vidare framför i skrivelse föranleder ingen annan bedömning i ärendet och 

förvaltningen vidhåller att ansökan om byggnation på platsen är olämplig. 

Berörda grannar har beretts möjlighet att yttra sig om den föreslagna åtgärden. De fastigheter som 

bedömts berörda är fastighetsägare till fastigheterna; Skårby 1:4, Skårby 2:24, Skårby 2:4, Skårby 

4:16, Skårby 4:6 och Skårby 8:2. 

Sakägarintyg utan erinran finns från fastighetsägare till fastigheten Skårby 1:4. 

Fastighetsägare till fastigheterna Skårby 2:24, Skårby 2:4, Skårby 4:16, Skårby 4:6 och Skårby 8:2 

har inte inkommit med yttrande inom föreslagen tid. 

Remisser 

2022-08-16 har Hammargren Fyrverkeri AB, Räddningstjänsten i Storgöteborg, Kommunekolog 

samt Kungsbacka kommun, Samhällsbyggnadskontoret beretts möjlighet att lämna synpunkter 

gällande den sökta åtgärden och tagit del av ansökan. 

2022-08-18 inkommer Räddningstjänsten i Storgöteborg med yttrande med erinran; 

”Riskhänsyn farligt god – En begränsad del av byggnaden placeras inom 150 meter från 

Västkustbanan. Enligt baskraven i Länsstyrelsen Riskanalys av farligt gods i Hallands län ska 

möjligheten att reducera konsekvenser vid utsläpp av giftig gas beaktas inom detta avstånd. Med 

hänsyn till den aktuella byggnadens placering och användning bedömer RSG att det inte finns 

några riskreducerande åtgärder som är applicerbara ur ett kostnads- och nyttoperspektiv. 

Riskhänsyn närhet till farlig verksamhet: Byggnaden placeras cirka 400 meter från Hammargren 

Pyroteknik AB på fastigheten Skårby 13:4 där explosiv vara tillverkas och förvaras. Denna 

anläggning har tillstånd enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor samt 

omfattas av krav enligt lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av 

allvarliga kemikalieolyckor och lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. 

Enligt kommunens remissförfrågan ligger byggnadens placering inom anläggnings buffertområde. 

RSG känner inte till alla nödvändiga parametrar kring anläggningens risker då det är Myndigheten 

för samhällsskydd och beredskap (MSB) som är tillståndsmyndighet för verksamheten och RSG inte 

har tillgång till komplett dokumentation. På grund av detta kan RSG inte bedöma om bebyggelse på 

aktuellt avstånd är lämpligt eller ej. RSG anser att kommunen bör remittera MSB i frågan. 

Då anläggningen omfattas av krav i lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa 

följderna av allvarliga kemikalieolyckor bör även Länsstyrelsen höras. Placering i närheten av 
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sådana anläggningar är an av omständigheterna som anges för detaljplanekravet. I bedömning av 

detta bör den faktiska risken beaktas. 

Framkomlighet på tomt: Tomten nås via Göteborgsvägen. Vägen medger framkomlighet för tunga 

räddningsfordon. 

Brandvattenförsörjning: Medlemskommunerna ansvarar för att Räddningstjänsten Storgöteborg 

har tillgång till brandvatten. I detta ärende har frågan om brandvattenförsörjning inte beaktats. 

Frågan har tidigare granskats baserat på en strategi i RSG:s handlingsprogram som nu ska 

ersättas med brand- och släckvattenplaner för respektive medlemskommun. Eftersom dessa planer 

är under framtagande har RSG beslutat att tillfälligt inte driva frågan om brandvatten i enskilda 

ärenden om bygglov och förhandsbesked utanför detaljplan. 

Anordnande av tomt: Tomten bedöms tillgänglig för räddningsinsats då byggnaden kan nås via 

uppfarten. Lämplig uppställningsplats för räddningsfordon finns inom 50 meter från byggnaden.  

Bedömning: RSG har inget att erinra mot beviljande av bygglov med anser att kommunen bör 

remittera MSB som tillståndsmyndighet för Hammargren Pyroteknik AB:s verksamhet med 

explosiva varor kring riskerna kopplade till anläggningen för att kunna avgöra om några åtgärder 

krävs eller om detaljplanekravet aktualiseras. 

2022-08-23 inkommer Samhällsbyggnadskontoret med yttrande med erinran; 

”Uppdrag för planprogram finns som omfattar Skårby 8:2>5 och Skårby 2:3>3. Uppdraget 

handlar om utveckling av verksamhetsområde. Projektet är planerat att starta under 2022, och då 

som detaljplan. Vi kommer alltså begära uppstart av detaljplan istället för att göra ett planprogram 

först. 

Öster om Skårby 5:22 finns även pågående planering för Skårby 2:3>1. Två detaljplaner för 

bostäder; DP Skårby 2:3 m.fl. och DP Skårby 2:3 Tempohus” 

2022-09-05 inkommer Kommunekolog med yttrande med erinran; 

”Samhällsbyggnadskontoret har granskat handlingarna och gör en bedömning om 

nybyggnationens eventuella påverkan på området utpekat i naturvårdsplanen samt 

naturvärdesobjekt. 

Ytan för tänkt byggnation inom fastigheten angränsar till naturvärdesobjekt som klassats som visst 

naturvärde (naturvärdesklass 4) i den naturvärdesinventering kommunen utfört. Mellan sluttningen 

och plats för nybyggnation inom fastigheten verkar det löpa ett dike eller vattendrag enligt 

flygfotot. Inga beskrivna naturvärden ifrån externa datakällor är kända från platsen för tänkt 

byggnation. För att minska påverkan på eventuella naturvärden som finns i diket vore det önskvärt 

att byggnationen anpassas för att minska påverkan. De naturvärden som utpekas i 

naturvårdsplanen samt naturvärdesinventeringen bedöms inte påverkas av nybyggnation.” 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Heinrich Kaufmann (C) yrkar bifall till ansökan med följande motivering; föreslagen lokalisering är 

lämplig med hänsyn till kravet på långsiktig god hushållning av mark och kommunens 

tätortsutveckling. Detta med beaktande av att föreslagen lokalisering passar in i området, att aktuell 

verksamhet på fastigheten är av begränsad omfattning och att föreslagen åtgärd inte anses medföra 

någon menlig påverkan. Föreslagen åtgärd anses sålunda vara lämplig med hänsyn till kommunens 

strategiska planering. Föreslagen åtgärd anses vidare uppfylla lämplighets- och hushållnings-kraven 

i 2 kap. 2-3 § PBL. Sammantaget förutsätter föreslagen åtgärd inte planläggning av aktuellt område 

och att åtgärden uppfyller samtliga krav i 2 och 8 kap. PBL. Därtill föreligger inga motstående 

intressen som talar emot ett lov. Föreslagen åtgärd passar följaktligen in i landskapet och 

närliggande bebyggelse samt är i övrigt lämplig utifrån platsens förutsättningar, förutsatt att 

sökanden tar hänsyn till remiss-instansernas inställning till den sökta åtgärden. Föreslagen åtgärd 

anses inte heller medföra några olägenheter som kan anses vara betydande.  

Lars Eriksson (S) yrkar bifall till Heinrich Kaufmanns (C) yrkande. 

Beslutsgång 

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

respektive Heinrich Kaufmann (C) med fleras yrkande. Ordföranden (M) prövar förslagen och 

finner att arbetsutskottet beslutar enligt Heinrich Kaufmann (C) med fleras yrkande. 

Beslutet skickas till 

Sökande, Skatteverket (A-post), Post- och Inrikes Tidningar 
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§ 470 

 

Dnr BN 2022-002822 

Beslut - Förslag till byggnadsnämnden 

Byggnadsnämnden beviljar strandskyddsdispens för nybyggnad av tankstation på fastigheten Buera 

8:95. 

Området för åtgärden redovisas på bifogad karta, den mark som får tas i anspråk är begränsad till 

åtgärdens yta på marken, se beslutad karta. 

Villkor: 

• Entreprenörer eller andra som utför åtgärderna ska informeras om villkor som är förenade med 

dispensen och övriga försiktighetsmått som krävs. 

• Om markföroreningar upptäcks i samband med byggnation ska arbetet avbrytas och Miljö- och 

Hälsoskydd kontaktas. 

• Plan för återställning efter genomförda gräv- och schaktningsarbeten ska tas fram tillsammans 

med biologisk kompetens. 

Detta beslut upphör att gälla om den åtgärd som dispens avser inte har påbörjats inom två år eller 

inte har avslutats inom fem år från dagen då beslutet vann laga kraft (7 kap. 18 h § miljöbalken). 

Upplysningar 

Kommunen är enligt lag (19 kap. 3 a § miljöbalken) skyldig att skicka beslutet om dispens från 

strandskyddet till länsstyrelsen för granskning. Länsstyrelsen ska inom tre veckor från den dag 

myndigheten tog emot kommunens beslut ge besked om det finns anledning till att överpröva 

beslutet. Innan du vidtar några åtgärder uppmanas du invänta detta besked. Om länsstyrelsen anser 

att det finns prövningsskäl uppmanas du även invänta utgången av denna prövning eftersom 

länsstyrelsen kan upphäva byggnadsnämndens beslut. 

Åtgärden kan kräva bygglov eller marklov. Arbete i vatten kan också kräva anmälan till 

länsstyrelsen, alternativt tillstånd för vattenverksamhet. Kontakta därför länsstyrelsen om du ska 

utföra åtgärder i vattenområden. 

För att utföra ett planerat arbete som beviljats strandskyddsdispens ska man ha mark- och 

vattenägarens tillstånd. Prövningen av strandskyddsdispens görs endast mot allmänna intressen i 

strandskyddsbestämmelserna. Sökanden och/eller fastighetsägaren uppmanas att själv informera 

grannar och andra som kan beröras av åtgärden. 



78 (82)

 

Beslutsmotivering 

Aktuella bestämmelser 
Strandskyddet, som i grunden är en förbudslagstiftning, syftar till att långsiktigt trygga 

förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor för 

djur- och växtlivet på land och i vatten, 7 kap. 13 § miljöbalken.  

Strandskyddet gäller vid havet, insjöar och vattendrag och omfattar land- och vattenområden intill 

100 m från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd, 7 kap. 14 § miljöbalken. Strandskyddet kan 

dock vara upphävt eller utvidgat till maximalt 300 m från strandlinjen, 7 kap. 14 och 18 §§ 

miljöbalken.  

Inom ett strandskyddsområde får inte (1) nya byggnader uppföras, (2) byggnader eller byggnaders 

användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller 

allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt, (3) 

grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, anläggningar eller 

anordningar som avses i 1 och 2, eller (4) åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för 

djur- eller växtarter, 7 kap. 15 § miljöbalken.  

Om det finns särskilda skäl och om dispens är förenlig med strandskyddets syften kan 

strandskyddsdispens medges, 7 kap. 18 c-d och 26 §§ miljöbalken. I 7 kap. 18 f och18 h §§ 

miljöbalken finns bestämmelser om fri passage för allmänheten, tomtplatsavgränsning och 

tidsbegränsning av dispensen. Beslut om strandskyddsdispens får enligt 16 kap. 2 § miljöbalken 

förenas med villkor. 

Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om dispens från strandskyddet får man enligt 7 kap. 

18 c § miljöbalken endast beakta om det område som dispensen avser 

1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften,  

2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från 

området närmast strandlinjen, 

3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan 

tillgodoses utanför området, 

4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför 

området, 

5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses 

utanför området, eller 

6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.  

Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om dispens från strandskyddet inom ett område för 

landsbygdsutveckling i strandnära lägen får man också beakta om ett strandnära läge för en 

byggnad, verksamhet, anläggning eller åtgärd bidrar till utvecklingen av landsbygden. Om 

prövningen gäller en dispens för att uppföra enstaka en- eller tvåbostadshus med tillhörande 

komplementbyggnader och andra åtgärder får man i stället beakta om huset eller husen avses att 

uppföras i anslutning till ett befintligt bostadshus (7 kap. 18 d § miljöbalken). 
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Motivering 

Förvaltningen anser att åtgärden omfattas av förbuden inom strandskyddat område, då det skall 

uppföras en ny byggnad inom 300 m från havet. 

För att en dispens från förbuden inom strandskyddat område ska prövas krävs särskilda skäl. Dessa 

finns uppräknade i 7 kap. 18 c § miljöbalken. Sökande har som särskilt skäl angett: 

1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften, 

3. platsen behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte 

kan tillgodoses utanför området 

4. platsen behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras 

utanför området, 

6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse. 

Förvaltningen anser att särskilda skäl föreligger. Förvaltningen bedömer att punkt nummer 3 är ett 

skäl, för att medge dispens. En tankstation för båtar ligger i sakens natur att placeringen för sin 

funktion måste ligga vid vattnet, enligt punkt 3 ovan. Sökande uppger i ansökan att tankning av 

båtar sker idag med bränsle på dunk, vilket ökar risken för spill, som skulle minimeras med denna 

etablering. Man har vidare anfört, att man vill uppföra stationen för att minimera all annan tankning 

än vid stationen. Vid en sammanvägd bedömning finner förvaltningen med hänsyn till det 

omgivande områdets karaktär som båthamn att strandskyddsvärdena inte väger tyngre än intresset 

av att ianspråkta den aktuella platsen för sökt ändamål, samt att en alternativ placering av stationen 

inte är möjlig utanför strandskyddat område. 

Förvaltningen bedömer att det föreligger särskilda skäl för att medge dispens från 

strandskyddsbestämmelserna enligt MB 7 kap. 18 c §, eftersom den planerade åtgärden inte bedöms 

minska allmänhetens tillgänglighet och inte heller skada växt- och djurlivet på ett oacceptabelt sätt. 

Förvaltningen bedömer även att syftet med strandskyddet inte motverkas eftersom djur- och 

växtlivet inte påverkas på ett oacceptabelt sätt och allmänhetens tillgång till strandområden inte 

försämras. Förvaltningen bedömer att den planerade åtgärden inte kommer att hindra eller avhålla 

allmänheten från att beträda strandskyddsområdet. En dispens får därför i detta fall anses förenlig 

med strandskyddets syften. 

Beslutet kan överklagas 

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

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

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

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

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

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

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

stöd för överklagan ska dessa bifogas.  

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

mailto:info@kungsbacka.se
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Sammanfattning av ärendet 

Ansökan avser strandskyddsdispens för nybyggnad av tankstation, i form av en tankcontainer med 

en byggnadsarea om 15 m2. Tankcontainern placeras på en gjuten platta om 33,3 m2. Tankstationen 

förses även med en brandskyddsmur i betong, som placeras på den sydöstra gaveln av containern, 

muren blir 2 meter hög och 2,5 meter lång. Muren sträcker sig längs med fasadsida mot sydost, 

nordost och nordväst. 

Tankstationen placeras på den västra sidan av vägen, på piren, bredvid fiskebryggan och isboden. 

Placeringen är som närmast 1,7 meter från kajkanten i väster, vid vattnet. Marken för placeringen 

består av sprängstenskäglor.  

Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. Fastigheten är bebyggd med 

flertalet byggnader sedan tidigare. Fastigheten omfattas även av riksintresse för rörligt friluftsliv, 

högexploaterad kust och friluftsliv Särö skärgård-Vallda Sandö - Halvön Särö. Vidare ingår den 

aktuella fastigheten i Naturvårdsplan Västra Hagen- Lerkil, Kungsbacka kommun. 

Sökande har en tidigare beviljad strandskyddsdispens som avser en annan placering på det aktuella 

området, av tankstationen. Länsstyrelsen beslut, 2021-07-21, 526-6235-21, Kungsbacka kommuns 

BN beslut, 2021-07-08, BN § 219, om strandskyddsdispens, Buera 8:95. Det tidigare fattade 

beslutet om strandskyddsdispens avsåg att tankstationen placerades 2,4 meter från kajkanten vid 

vattnet.  

Den mark som får tas i anspråk är begränsad till den yta på marken som tankstationen med 

tillhörande platta och mur upptar.  

Den föreslagna placeringen är belägen inom 100 meter från havet och därmed inom strandskyddat 

område. 

Enligt ansökan förväntas tankstationen betjäna båtsällskapets medlemmar, men även Lerkils 

båtvarv, gästbåtar och även andra båtar från intilliggande hamnar. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-09-09 

Ansökan om strandskyddsdispens, 2022-06-30 

Fasad-, plan-, sektionsritning, situationsplan, 2022-06-30 

Beskrivning av ärendet 

Ansökan registrerades 2022-06-30.  

Ansökan avser strandskyddsdispens för nybyggnad av tankstation för båtar med en byggnadsarea 

om 15 m2 som placeras på en gjuten platta om 33,3 m2. Tankstationen förses även med en 

brandskyddsmur i betong som placeras på den sydöstra gaveln av containern. Muren blir 2 meter 

hög och 2,5 meter lång. Muren sträcker sig längst med fasadsida mot sydost, nordost och nordväst.  

Färdig container för diesel och bensin som tillhandahållas av extern entreprenör (Sten Olofsson Olje 

AB) som ställs på betongplattan. Tankstationen förväntas betjäna båtsällskapets medlemmar men 

även Lerkils Båtvarv, gästbåtar och båtar från intilliggande hamnar t.ex. Föreningen Sandö Hamn. 
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Den föreslagna placeringen är belägen inom 100 meter från havet och därmed inom strandskyddat 

område. 

Tankstationen placeras på den västra sidan av vägen, på piren, bredvid fiskebryggan och isboden. 

Placeringen är som närmast 1,7 meter från kajkanten i väster, vid vattnet. Marken för placeringen 

består av sprängstenskäglor. 

Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. Fastigheten är bebyggd med 

flertalet byggnader sedan tidigare. Fastigheten omfattas även av riksintresse för rörligt friluftsliv, 

högexploaterad kust och friluftsliv Särö skärgård-Vallda Sandö - Halvön Särö. Vidare ingår den 

aktuella fastigheten i Naturvårdsplan Västra Hagen- Lerkil, Kungsbacka kommun. 

Beslutsgång 

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

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

Beslutet skickas till 

Sökanden, Länsstyrelsen (delgivningskvitto), avdelningen för Miljö & Hälsoskydd (internpost), 

kommunstyrelsen (internpost). 
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Ärende mellan §§ nr 471-472 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). 


