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INFORMATION

En detaljplan är ett juridiskt dokument som styr hur marken får användas för ett område inom
kommunen, exempelvis för bostäder, kontor, handel eller industri. Detaljplanen får även reglera
placering, utformning och utförande. En detaljplan består av en plankarta som är juridiskt
bindande och en planbeskrivning som beskriver plankartan. Planbeskrivningen (denna handling),
som inte är juridiskt bindande, ska underlätta förståelsen för plankartans innebörd.
Ändring av detaljplan omfattar borttagande, införande och justering av bestämmelser samt
upphävande av en geografisk del av en plan. Det kan användas för att anpassa planen till nya
förhållanden och hålla den aktuell utan att genomföra hela den lämplighetsbedömning som görs
vid upprättandet av en ny plan. En plan kan ändras om omfattningen inte är för omfattande, om
syftet med befintlig detaljplan följs samt om inte grundstrukturen ändras och tydlighetskrav
gäller.
Vid ändring av detaljplaner ska kommunen tillämpa motsvarande förfarande som används för att
ta fram en ny detaljplan. En ändring av detaljplan får inte innebära en betydande miljöpåverkan.
Detaljplanen omfattar följande handlingar:
Planhandlingar:
•
•
•
•

Planbeskrivning ändring (denna handling)
Plankarta ändring
Planbeskrivning, 2011-04-14
Plankarta, 2011-04-14

Övriga handlingar:
•
•
•
•

Undersökning av betydande miljöpåverkan, 2020-11-23
Fastighetsförteckning 2020-12-01 (publiceras inte på internet)
Rapport Geoteknisk undersökning, Tyréns, 2008-10-27
Planeringsunderlag, Geoteknik, Tyréns, 2010-07-02

Handlingarna (förutom fastighetsförteckningen) finns på Kungälvs kommuns hemsida under
planprocess och byggnation: http://www.kungalv.se/Bygga--bo--miljo/aktuella-planer/
Fastighetsförteckning, beslutsprotokoll samt övriga handlingar finns i Kungälvs Stadshus,
adress: Ytterbyvägen 2, Kungälv. För information om planförslaget, kontakta Kundcenter på
telefonnummer 0303 – 23 80 00.
Handläggning
Arbetet med denna ändring av detaljplan påbörjades september 2020. Den handläggs med
standardförfarande förfarande i enlighet med 5 kap plan- och bygglagen (SFS 2010:900).
Samrådstiden var 2020-12-07 tom 2021-01-11. Ändring av detaljplan förväntas antas i
kommunstyrelsen under första kvartalet 2021.
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INLEDNING OCH BAKGRUND
Ärendet initierades i juli 2020 då en begäran om planbesked inkom efter att kommunen tecknat
markanvisningsavtal med exploatören för fastigheten Arntorp 1:2. Gällande detaljplan (laga kraft
2011-04-14) medger användningen industri, hantverk och kontor. Högsta nockhöjd är reglerad
till 8 meter inom fastigheten. Ändringen innebär att möjliggöra en högsta nockhöjd om 12 meter
för att kunna nyttja fastigheten bättre.

Syfte
Syftet med ändringen av detaljplanen är att möjliggöra en nockhöjd om 12 meter inom
fastigheterna Arntorp 1:2, Arntorp 2:43, Arntorp 2:44, del av Arntorp 2:39 och del av Arntorp
2:12.

Områdesbeskrivning

Planområdet är beläget i Arntorps verksamhetsområde, cirka 4 km nordväst om centrala
Kungälv. Planområdes nås via cirkulationsplats från Karebyvägen.
Arntorp 1:2 är bebyggd med äldre gårdsbyggnader, bland annat ett boningshus och en lada.
Gården har sedan 2004 nyttjats av Kungälvs brukshundsklubb som klubbhus och förråd. I övrigt
består planområdet av öppna fält, tidigare åker- och betesmark, som används som träningsplaner
av brukshundsklubben.
Inom fastigheterna Arntorp 2:43 och Arntorp 2:44 finns mindre verksamheter.

Avgränsning inom vilken planändringen omfattar.
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GÄLLANDE DETALJPLAN
Gällande detaljplan (akt nr. Romelanda 340) antogs 2011-03-17 och vann laga kraft 2011-04-14.
Detaljplanen medger användningarna industri, hantverk och kontor.

Avgränsning

Detaljplanen omfattar norra delen av Arntorps verksamhetsområde. Planområdet avgränsas av
E6 i väst, Karebyvägen i öst och samt Arntorpsbäcken i söder och ett mindre vattendrag i norr.
Ändringen omfattar del av fastigheten Arntorp 1:2, Arntorp 2:43, Arntorp 2:44, del av Arntorp
2:39 och del av Arntorp 2:12. Ändringsområdet omfattar cirka 2,9 hektar.

Gällande detaljplan, akt nr. 340, laga kraft 2011-04-14.
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Planbestämmelser
Detaljplanen reglerar följande för fastigheterna inom ändringsområdet:
• Markanvändning industri, hantverk och kontor
• Högsta nockhöjd 8 meter
• Största takvinkel 14o
• Största byggnadsarea är 40% av fastighet
• Byggnadsvolym och fasades ska utformas med särskild hänsyn till det exponerade läget
utmed E6.
• Fasad som orienteras mot E6 skall till minst 20% bestå av glasade rutor
• Begränsningar i byggrätten genom prickmark i fastighetens kanter, samt u-område för
ledningar längs med Karebyvägen.
• Prickmark och område för plantering längs Karebyvägen. Plantering ska utföras. Planterat
område får inte användas för upplag eller parkering. Ej för trafik siktskymmande träd
skall planteras och vidmakthållas.
• Byggnad ska placeras minst 7,5 meter från gräns till annan fastighet inom kvarteret.
• Körbar utfart får ej ordnas mot Karebyvägen
• Markreservat för gång- och cykelväg som ej är låst i läge.
Bestämmelser för hela planområdet innefattar:
• Allmän plats och enskild kvartersmark ska utformas i enlighet med de principer som
redovisas i till planen hörande gestaltningsprogram.
• Verksamheter inom planområdet får inte vara störande för kringliggande bebyggelse
avseende lukt, vibrationer och buller.
• Fläktar och liknande anordningar orienteras så att närbelägna bostäder ej utsätts för
buller.
• Reklamanordningar, ljusanordningar eller andra anordningar som kan inverka störande på
trafiken får inte uppföras. Vid bygglovsprövning skall samordning ske med väghållaren.
• Högsta byggnadshöjd för pumpstation, transformatorstation och dylikt är 3,0 meter.
• Vid utformning av byggnader eller anläggningar skall särskilt stor vikt läggas vid
gestaltning mot anslutande genomfartsgata och väg E6. Upplag får inte lokaliseras
utomhus med orientering mot omgivande huvudgator och öppna ytor.
• Minst 10% av fastighetsarean skall planteras och anordnas för infiltration av dagvatten.
• Anordning för fördröjning av dagvatten och om möjlighet infiltration ska anordnas inom
varje fastighet. Högst 2/l/sekund per 1000kvm hårdgjord yta får avledas, vid regn med
återkomsttid om 5 år, från respektive fastighet till kommunal dagvattenledning eller
recipient.
• Säkerheten mot stabilitetsbrott ska kontrolleras i samband med marklov.
• Marken får högst påföras en belastning av 20 kPa, dock gäller striktare restriktioner inom
planområdet markerat med b3 och b4.
• Säkerhet mot stabilitetsbrott ska verifieras med hänsyn till höjdsättning och
belastningsrestriktioner.
• Vid verksamhet där oljespill kan förekomma eller där antalet parkeringsplatser överstiger
50st ska oljeavskiljare för dagvatten anordnas.
• Genomförandetiden är 5 år från det datum planen vunnit laga kraft.
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•
•

Marklov erfordras för schakt- och fyllnadsarbeten.
Skyltar m.m. erfordrar bygglov.

Lämplighetsprövning

Vid en ändring av detaljplan, liksom vid all planläggning, är utgångspunkten lämplighetsprövning
enligt 2 kap plan- och bygglagen, PBL. Vid ändring av detaljplan görs dock inte någon fullständig
lämplighets- och lokaliseringsprövning. Prövningen ska enbart omfatta den eller de
planbestämmelser som läggs till, juste-ras eller tas bort. (Boverket, Kunskapsbanken, 2017-01-23,
http://www.boverket.se/sv/PBL-kunskaps-banken/detaljplan/andring-av-detaljplan/provningens-omfattning/)
För att kunna genomföra en ändring av detaljplan måste ändringen rymmas inom den
ursprungliga planens syfte.
Syftet med den ursprungliga planen är att ”… skapa förutsättningar för anläggande av ett nytt attraktivt
verksamhetsområde i Arntorp, utmed E6 vid Kungälvs norra infart. Området med dess byggnader kommer att till
viss del utgöra Kungälvs ansikte mot besökande norr ifrån, varför gestaltningsfrågorna givits stor vikt i
planarbetet. Vid utformningen av detaljplanen har ambitionen varit att skapa ett modernt område för
verksamheter och arbete med stor flexibilitet avseende tomtstorlekar.”
Kungälvs kommun gör bedömningen att föreslagna ändringar är lämpliga utifrån gällande plans
syfte. Under rubriken ”Förslag till ändring” fördjupas förslag till ändring.
Föreslagna ändringar ligger inom fastigheterna Arntorp 1:2, Arntorp 2:43, Arntorp 2:44, del av
Arntorp 2:39 och del av Arntorp 2:12. Inga riksintressen eller andra intressen för naturvård,
kulturmiljö etc. berör planområdet. Planändringen påverkar framförallt landskapsbilden.

FÖRSLAG TILL ÄNDRING

Den ändring av detaljplanen som föreslås är att högsta nockhöjd ändras från 8 till 12 meter inom
fastigheterna Arntorp 1:2, Arntorp 2:43, Arntorp 2:44, del av Arntorp 2:39 och del av 2:12.
I övrigt fortsätter befintliga egenskapsbestämmelser att gälla inom ändringsområdet.

Gällande detaljplan (laga kraft 2011-04-14)

Förslag till ändring
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KONSEKVENSER OCH BEDÖMNING
Undersökning av betydande miljöpåverkan
Genomförandet av åtgärderna antas inte medföra en betydande miljöpåverkan och en strategisk
miljöbedömning ska därmed inte utföras. Planens konsekvenser bedöms kunna hanteras inom
ramen för ordinarie planprocess. Den totala effekten av ändringen anses vara liten då gällande
plan redan tillåter användningarna industri, hantverk och kontorsändamål.

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING
Genomförandetid
Genomförandetiden för ändringen är 5 år.

Kungälvs kommun 2021-02-17
För Samhälle och utveckling

Ida Andersson
Planarkitekt

Henrik Johansson
Enhetschef Plan
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