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Det rubricerade förslaget, daterat 2019-10-23 har varit utställt enligt plan- och bygglagen (PBL
2010:900) 5:11, under tiden 2019-11-06 till 2019-11-25 på Kundcenter i Stadshuset.
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Till samhälle och utveckling har inkommit nedanstående yttranden vilka sammanfattas och
kommenteras.
Under samrådet har totalt inkommit 13 yttranden, varav 12 från statliga organ och kommunala
nämnder eller verksamheter samt ett gemensamt yttrande från två grannar.

SAMMANFATTNING
Inkomna synpunkter har i huvudsak berört plankartans utformning, befintlig bebyggelses
utformning i förhållande till samrådsförslagets planbestämmelser, markföroreningar, trafikmängder,
risk för olovligt boende och att bebyggelsen inte ska bli högre för att störa utsikt.
Till följd av inkomna synpunkter har plankartans layout förändrats något och vissa
planbestämmelser har justerats, lagts till eller tagits bort.

INKOMNA SYNPUNKTER
STATLIGA MYNDIGHETER

Länsstyrelsen – Yttrande 2019-11-25
Länsstyrelsens samlade bedömning
Länsstyrelsen lämnar följande bedömning enligt 5 kap 14 § plan- och bygg-lagen (PBL 2010:900).
Länsstyrelsen bedömer att detaljplaneändringen inte strider mot någon av prövningsgrunderna.
Därför kommer ett antagande av förslag till detaljplaneändringen inte prövas av Länsstyrelsen.
Länsstyrelsen lämnar några råd i det här yttrandet, se under rubriken Råd enligt PBL och MB, som
kommunen med fördel kan beakta.
Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu kända
förhållanden att ett antagande av en detaljplaneändring enligt förslaget inte kommer att prövas.

Motiv för bedömningen
Länsstyrelsen bedömer att detaljplaneändringen inte strider mot någon av prövningsgrunderna.
Råd enligt PBL och MB
Enligt 5 kap 14 § PBL är en av Länsstyrelsens uppgifter under samrådet att särskilt ge råd om
tillämpningen av 2 kapitlet PBL och bestämmelserna i lagen i övrigt om det behövs från allmän
synpunkt.
Ändring av detaljplan
På kunskapsbanken på Boverkets hemsida kan man läsa,”En detaljplan gäl-ler tills den upphävs,
ersätts eller ändras. Ändring av detaljplan omfattar förändring, borttagande och införande av nya
bestämmelser inom ett de-taljplanelagt område samt upphävande av en geografisk del av en detaljplan”. Läs mer på Boverkets hemsida om ändring av detaljplan och vilka krav som ska uppfyllas:
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/detaljplan/andring-av-detaljplan/
Trafikverkets synpunkter
Trafikverket har lämnat ett yttrande daterat 2019-11-18 som bifogas i sin helhet. I yttrandet står det
följande; ”Trafikverket saknar uppgifter gällande förväntad trafikalstring till följd av ändringen.
Trafikverket önskar att hand-lingarna kompletteras med uppgifter om trafiken förväntas öka, och i
så fall med hur mycket”.
Lantmäteriets synpunkter
Lantmäteriet har lämnat ett yttrande daterat 2019-11-08 som redan har skickats till kommunen.
Lantmäteriet lämnar råd om hur plankarta måste förbättras. Lantmäteriet uppmärksammar också
kommunen om hantering av befintligt servitut.
SGI:s synpunkter
Sveriges geotekniska institut (SGI) har lämnat ett yttrande, daterat 2019-11-19, som bifogas i sin
helhet. SIG har inga invändningar mot planförslaget ur geotekniska säkerhetssynvinkel.
Länsstyrelsen delar SGI:s bedömning och har inget att tillägga i den här frågan.
Undersökningssamråd
Länsstyrelsen delar kommunens bedömning om att förslaget inte innebär betydande påverkan på
miljön. Kommunen behöver därför inte ta fram en strategisk miljöbedömning. Kommunen har
redan gjort undersökningssam-råd med Länsstyrelsen.
Förvaltningens kommentar
Kommunen noterar länsstyrelsens kommentarer om att ett antagande av detaljplaneändringen under
nu kända förhållanden inte kommer att prövas samt att länsstyrelsen delar kommunens bedömning
om att förslaget inte innebär betydande påverkan på miljön.
Trafikverket – Se kommentar under trafikverkets yttrande.
Lantmäteriet – Se kommentar under lantmäteriets yttrande.
SGI - Se kommentar under lantmäteriets yttrande.
Försvarsmakten – Yttrande 2019-11-25
Rubricerat ärende behöver inte remitteras Försvarsmakten då det inte berör riksintressen för
totalförsvarets militära del eller innehåller höga objekt. Mer information om riksintressen för

totalförsvarets militära del och de remisser som ska skickas till Försvarsmakten finns på vår hemsida:
www.forsvarsmakten.se/riksintressen.
Ärendet handläggs således inte vidare av Försvarsmakten.
Förvaltningens kommentar
Noteras. Försvarsmakten kommer inte att remitteras i granskningsskedet.
Sjöfartsverket – Yttrande 2019-11-05
Sjöfartsverket har inga synpunkter på föreslagen ändring av detaljplanen.
Förvaltningens kommentar
Noteras
Statens Geotekniska Institut – Yttrande 2019-11-19
Statens geotekniska institut (SGI) har från Stadsbyggnadsförvaltningen i Kungälvs kommun erhållit
rubricerad detaljplan med begäran om yttrande. SGLs yttrande avser geotekniska säkerhetsfrågor
såsom ras, skred, erosion och geotekniska frågeställningar kopplade till översvämning.
Grundläggnings- och miljötekniska frågor, såsom hantering av radon, ingår således inte.
Planändringens syfte är att utöka byggrätten på fastigheten Marstrand 82:22 och pröva lämpliga
markanvändningsbestämmelser.
Underlag:
1. Plankarta med bestämmelser
2. Planbeskrivning 2019-10-23
3. Planbeskrivning antagen av KF 1997-07-08
4. Originalplankarta
5. Undersökning betydande miljöpåverkan 2019-03-27
SGI:s synpunkter
Planändringen avser att pröva möjligheten till att komplettera fastigheten med ett andra invändigt
våningsplan med bibehållna planbestämmelser rörande byggnadshöjd och takvinkel. Vidare ges
området ett mer flexibelt användande med avseende på verksamheternas innehåll. SGU:s geologiska
karta visar småjorddjup (0-1 m fyllning) med berg (plansprängt) utmed kajkanten som en barriär
mellan fastigheten och vattnet.
SGI har inget att erinra mot planförslaget ur geoteknisk säkerhetssynvinkel.
Förvaltningens kommentar
Noteras

Trafikverket - Yttrande 2019-11-18
Trafikverket saknar uppgifter gällande förväntad trafikalstring till följd av ändringen. Trafikverket
önskar att handlingarna kompletteras med uppgifter om trafiken förväntas öka, och i så fall med hur
mycket.

Trafikverket ser fram emot fortsatt deltagande i ärendet.
Förvaltningens kommentar
Inför granskning har en avstämning skett med trafikverket med uppskattningar om förväntade
trafikökningar till följd av föreslagen planändring. Föreslagen planändring bedöms få en försumbar
påverkan på trafikmängderna.

STATLIGA BOLAG

Teliasonera Skanova Access AB – Yttrande 2019-11-19
Skanova AB har tagit del av rubricerat ärende och vill meddela att det ej finns något att invända mot
planförslaget.
Skanovas anläggningar inom och intill aktuellt område är markerade på bifogad lägeskarta.
För diskussion om eventuell undanflyttning av Skanovas anläggningar, skall Skanova kontaktas via epost: skanova-remisser-goteborg@skanova.se , vilket skall ske i god tid innan åtgärd krävs.
Undanflyttning föranledd av exploatering bekostas av exploatör.
För digitala kartor samt utsättning av Skanovas anläggningar hänvisas till www.ledningskollen.se

Förvaltningens kommentar

Noteras
Vattenfall Eldistribution AB – Yttrande 2019-11-26
Vattenfall eldistribution (Vattenfall) har tagit del av ändring av detaljplan för Hedvigsholmen,
Marstrand 82:22 m.fl. och lämnar följande yttrande.
Vattenfall har elanläggningar inom och i närheten av aktuellt område vilket visas av bifogad karta.
Röd streckad linje = 10 kV högspänningsmarkkabel, blå streckad linje = 0,4 kV
lågspänningsmarkkabel. Ledningarnas läge i kartan är osäkert, hänvisar till
https://www.ledningskollen.se/ för att få kabelutsättning. Nätstationer visas som svart blixtförsedd
kvadrat.
Eventuell flytt/förändringar av befintliga elanläggningar utförs av Vattenfall, men bekostas av
exploatören.
Vattenfalls markförlagda kablar får inte byggas över och Vattenfalls anläggningar måste uppfylla det
säkerhetsavstånd som framgår av Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter. Befintliga
elanläggningar måste hållas tillgängliga under alla skeden av genomförandet.
Vid eventuella schaktningsarbeten skall kabelutsättning begäras. Detta beställs via Post och
telestyrelsens https://www.ledningskollen.se/ Om ärendet brådskar kontakta Vattenfalls kundtjänst
på telefon: 020–82 00 00, kostnaden för utryckningen debiteras då beställaren.
Enligt Nät 2012 K § 7.3 får inte byggnader uppföras, marknivån ändras, eller andra åtgärder vidtagas
som äventyrar funktionen eller driften av nätägarens anläggningar.
Vattenfall har den lokala elnätsförsörjningen och nyanslutning beställs via
https://www.vattenfalleldistribution.se/el-hem-till-dig/ eller på telefon: 020–82 00 00.

Förvaltningens kommentar

Noteras
Postnord – Yttrande 2019-11-19
PostNord har i uppdrag att tillhandahålla den samhällsomfattande posttjänsten vilket bland annat
innebär att det är Postnord som ska godkänna placeringen och standarden på
postmottagningsfunktionen. I denna roll representerar Postnord samtliga postoperatörer som är
verksamma i det aktuella området.
Post ska kunna delas ut miljövänligt, kostnadseffektivt och med hänsyn till arbetsmiljön för
chaufförer och brevbärare. För att det ska kunna genomföras i praktiken behöver utdelningen
standardiseras.
Vid nybyggnation av villor/radhus och industriområden placeras postlådan i en lådsamling vid
infarten till området. I flerfamiljshus ska man ta emot sin post i en fastighetsbox på entréplan.
Kontakta PostNord i god tid på utdelningsforbattringar@postnord.com för dialog gällande
godkännande av postmottagning i samband med nybyggnation.
En placering som inte är godkänd leder till att posten inte börjar delas ut till adressen.
Förvaltningens kommentar
Noteras

REGIONALA ORGAN

Bohusläns Museum – Yttrande 2019-11-21
Ärendet
Bohusläns museum har fått ärendet för yttrande. Gäller detaljplan i samrådsskedet. Underlag:
Planbeskrivning och plankarta, samrådshandling, upprättade av Kungälvs kommun 2019-10-23.
Kulturhistorisk bakgrund
Fastigheten är belägen på Koön, Hedvigsholm inom Riksintresset för kulturmiljövård och område
26 Marstrand i Kulturminnesvårdsprogrammet för Kungälvs kommun 1990.
Hedvigsholm/Kvarnholmen har varit en helt egen vattenomfluten ö med tidigare befästningar som
under senare tid genom utfyllnader har förbundets med Koön vid Arvidsvik. På platsen låg från
1960 till 1990-talen FKAB-Marstrandsverken, Marstrands varv.
Utlåtande ur bebyggelseperspektiv
Vi har inget att invända mot planen.
Utlåtande ur fornlämningsperspektiv
Inga kända fornlämningar finns inom de fastigheter som planändringen avser. Därmed har vi inget
att erinra emot ärendet.
Sammanfattning
Vi har inget att invända mot förslaget.
Förvaltningens kommentar
Noteras
Lantmäteriet - Yttrande 2019-11-08
Vid genomgång av planförslagets handlingar (daterade 2019-10-23) har följande noterats:

För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras
PLANKARTA
Av planhandlingarna skall framgå hur detaljplanen såg ut innan planändringen. Vad gäller
ändringarna i kartan så framgår detta genom att ursprungskartan redovisas i planbeskrivningen. Men
utformningen av planbestämmelserna innan ändring är svårare att utläsa. Ett sätt att särskilja tillägg
och ändringar är att dessa redovisas med röd text i den ändrade plankartan med information om att
röd text avser nya/ändrade planbestämmelser.
Delar av planen som bör förbättras
UNDERRUBRIK
Inom området för planändringen finns servitut för väg, underhåll och gc-väg. När det ändå görs en
planändring borde inte servituten bekräftas i planändringen?
Förvaltningens kommentar
Plankartan har förtydligats genom att området som planändringen omfattar är markerat med
rödstreckad linje. Planbeskrivningen förtydligas i granskningshandlingen rörande ursprungliga och
föreslagna ändrade planbestämmelser.
Att införa ytterligare informationstext och exempelvis använda annan färg på ändrade bestämmelser
i själva plankartan bedöms inte vara nödvändigt eller lämpligt för planens genomförande. Detta då
det efter att planändringen vunnit laga kraft riskerar att göra plankartan rörigare. Detta kan motverka
kraven på tydlighet i 4 kap. 32 § PBL. Enligt Boverkets kunskapsbank, under rubriken ”Ändring av
detaljplan” (2020-03-19) bör också illustrationer över tidigare plankarta och vilka ändringar som
gjorts redovisas i planbeskrivningen.
I den ändrade plankartan har ändringarna redigerats in på den ursprungliga, nu gällande plankartan.
Genom att redigera befintlig plankarta på detta sätt behövs i framtiden endast en plankarta läsas för
att se vilka bestämmelser som gäller, dels för området planändringen omfattar, dels för övriga
områden som inte planändringen omfattar. På så sätt ges en tydlig helhetsbild över vilka
bestämmelser som gäller inom hela detaljplaneområdet.
Gällande servituten justeras plankartan så att ingen ändring sker av x-områdets utbredning på södra
delen av fastigheten Marstrand 82:22, närmast kajen. Egenskapsgränsen, som i samrådshandlingen
justerats till att sammanfalla med en fastighetsgräns, justeras tillbaka till läget som den har i nu
gällande plankarta. I övrigt bedöms det inte att nödvändigt att befästa servituten genom
planbestämmelser, då det inte behövs för planens genomförande och att planändringen inte ska bli
mer omfattande än nödvändigt för att uppnå dess syfte.

KOMMUNALA NÄMNDER

Miljö- och byggnadsnämnden – Yttrande 2019-12-12
Bygglovenhetens bedömning
Bygglov för del av befintlig byggnad på Marstrand 82:22 har beviljats i flera etapper. Enligt besluten
avviker åtgärderna från detaljplanen avseende taklutning på den östra byggnadsdelen samt
byggnadshöjden på den västra byggnadsdelen. Den västra byggnadsdelen är utformad på ett sätt som
gör att beräkningen sker ända upp till nock. Byggnaden ligger även inom 6 meter från allmän
platsmark vilket innebär att byggnadshöjden mäts från intilliggande allmän platsmarks medelnivå vid
byggnaden.

Befintlig byggnad på Marstrand 82:23 beviljades bygglov 2003. Enligt beslutet avviker åtgärden från
detaljplanen avseende det ”torn” som finns på byggnaden är ca 9,5 meter högt och har en taklutning
på ca 35 grader. Den större byggnaden har en taklutning på ca 17 grader och garagebyggnaden på
fastighetens på 27 grader. Byggnadernas totala bruttoarea uppgår till ca 1150.
I planändringsförslaget behålls samtliga bestämmelser gällande byggnadshöjd, totalhöjd och
takvinkel. Bygglovenheten ifrågasätter behovet av att ha dessa tre bestämmelser tillsammans, syftet
med utformningsregleringen bedöms kunna uppnås genom att använda två av dessa bestämmelser.
Det har inte gjorts någon analys av de befintliga byggnadernas utformning bortsett från att
placeringen av den mindre byggrätten norr om byggnaden har justerats. Flertalet avvikelser har
beviljats på båda fastigheterna vilka kommer att kvarstå då planförslaget inte anpassas till befintliga
förhållanden. Vid prövning av bygglov på fastigheterna kommer det att göras en sammantagen
bedömning av nya och befintliga avvikelser.
I förslaget utökas mark som inte får bebyggas på fastighet Marstrand 82:22 så att befintliga
balkonger hamnar på denna yta. Balkongerna är placerade ca 4,2 meter ovan mark och har ett djup
på ca 2,0 meter, vilket innebär att de är ”mätvärda” och ska därför räknas som byggnadsarea. Detta
innebär att de strider mot detaljplan eftersom de projekteras på mark som inte får bebyggas. För
Marstrand 82:23 begränsas den maximala bruttoarean till 1120 m² vilket är 30 m² mindre än den
befintliga byggnaden. Ett genomförande av dessa planförändringar resulterar i att planenliga
befintliga åtgärder blir planstridiga. Att genom detaljplaneändring skapa avvikelser som inte tidigare
existerat resulterar i att bygglov för planenliga åtgärder inte kan beviljas. En analys av befintliga
förhållanden bör genomföras och utifrån detta justera planbestämmelserna så att det inte skapas ett
planstridigt utgångsläge som hindrar kommande planenliga åtgärder.
Det finns ett pågående tillsynsärende gällande olovligt boende på fastigheten Marstrand 82:23.
Ärendet är under handläggning och det finns inget beslut i ärendet, enligt anmälan är flera personer
skrivna på fastigheten. Frågan om olovligt boende på fastigheten har anmälts tidigare (2004-07-09)
och Miljö- och byggnadsnämnden kunde då inte bevisa att det förekom permanentboende inom
fastigheten.
Bygglovsenheten vill påpeka vikten av att byggnader används för det ändamål som marken i en
detaljplan bedömts vara mest lämpad för
Förvaltningens kommentar
Egenskapsbestämmelserna justeras i granskningshandlingarna för att vara mer anpassade till den
befintliga bebyggelsen. Bestämmelsen om högsta byggnadshöjd tas bort inom hela
planändringsområdet. Detta då det inte finns behov av en sådan reglering när totalhöjd och ett
intervall för tillåten takvinkel reglerar de tillåtna volymerna. Bestämmelsen om takvinkel justeras för
den östra huvudbyggnaden på Marstrand 82:22, vars takvinkel idag är betydligt flackare än vad
gällande bestämmelse tillåter. En bestämmelse införs även för att tillåta att balkonger kraga ut 2
meter från fasad för den västra byggnaden på Marstrand 82:22. Bestämmelsen för bruttoarea för
Marstrand 82:23 justeras till 1150 kvm.
Planändringen kommer inte att innebära att bostäder blir tillåtna inom det aktuella området.
Miljöenhetens bedömning
Miljöenheten anser det viktigt att detaljplaner är aktuella och ändamålsenliga, vilket också
planändringen syftar till för de aktuella fastigheterna. Planen föreskriver industri, kontor och
detaljhandel vilket är användningar som är direkt olämpliga att kombinera med boende eftersom
risken för störning och olägenhet för människors hälsa då är stor. Miljöenheten förutsätter att
fastighetsägare och de som nyttjar lokalerna inom detaljplaneområdet, använder dem i enlighet med

detaljplanens bestämmelser. Bostäder i och intill verksamheter riskerar att utsättas för till exempel
buller, utsläpp till luft, lukt, brand och markförorening.
Även om boende försiggår olovligen inom ett område avsett för industriändamål, kan det inte
garanteras att de som bor på fastigheten ska behöva tåla olägenheter orsakade av industrigrannar
(dom MMD 2019-M 4013). Detta innebär att verksamhetsutövare kan bedömas störande och
därmed föreläggas med begränsningar i framtiden.
Den oprickade yta som finns i byggrättens östra hörn blir möjlig att bebygga när regleringen av
bruttoarea tas bort i samband med ändringen. Marken i området är samtidigt att betrakta som
förorenad av tidigare varvsverksamhet på platsen. Några överväganden rörande markmiljön har inte
gjorts i detaljplanen. Detaljplanen behöver inför granskning utreda möjligheten att exploatera den
obyggda marken och om nödvändigt fastställa bestämmelser för skyddsåtgärder.
Förvaltningens kommentar
En administrativ bestämmelse införs på de ytor inom det aktuella området som är möjliga att
bebygga och inte redan har sanerats. Detta för att säkerställa att marken saneras vid framtida
nybyggnation, innan bygglov ges.
Planändringen kommer inte att innebära att bostäder blir tillåtna inom det aktuella området.

KOMMUNALA BOLAG

Kungälv energi AB - Yttrande 2019-11-07
Vi på Kungälv Energi AB Stadsnät har inget att erinra i detta ärende. Vill bara informera om att
schakt sker på gatan utmed väg 168/Södra strandgatan så skall entreprenören be om att få
optoledningen utsatt via www.ledningskollen.se och vidta eventuella skyddsåtgärder för att inte
skada ledningen.
Förvaltningens kommentar
Noteras.

FASTIGHETSÄGARE

Marstrand 78:6 och 78:7 – Yttrande 2019-11-21

Förvaltningens kommentar
Kommunen är medveten om risken med olovligt boende i havsnära kontors- och
verksamhetsområden. Ingen bestämmelse kommer i denna planändring att införas som tillåter

boende i området. Syftet är med planändringen är att verksamheterna på fastigheten Marstrand
82:22 ska ha möjlighet att expandera sina verksamheter.
I dagsläget finns ett ”halvt” andra bjälklag i byggnaden. En bygglovansökan lämnades in 2016 om att
få bygga ett komplett andra bjälklag, men fick avslag eftersom den tillåtna maximala bruttoarean
redan utnyttjats. För att möjliggöra en byggnation av ett andra bjälklag lämnades därefter en ansökan
om planbesked in om att genomföra en ändring av planbestämmelserna, vilken godkändes av
kommunstyrelsen 2016-08-17. Då kommunen haft många detaljplaner i ”kö” påbörjades inte arbetet
att ändra detaljplanen förrän våren 2019.
Bestämmelsen om högsta tillåtna totalhöjd kommer inte att ändras, vilket innebär att byggnadernas
taknockar i framtiden inte kommer att bli högre jämfört med nu gällande bestämmelser. Att
bestämmelsen om högsta tillåtna byggnadshöjd tas bort innebär att två av tre byggnaders nuvarande
utformning, där gavlarna är placerade mot Södra Strandgatan, blir planenliga. Genom att utforma
byggnaderna på detta sätt möjliggörs mer utsikt mellan taknockarna jämfört med om taknocken
skulle ligga parallellt med vägen.
Om det i framtiden blir aktuellt med ytterligare planarbeten i området kommer närliggande
fastighetsägare, i egenskap av sakägare, att få information om detta i samråds- och
granskningsskedena i planläggningen.

FÖRÄNDRING AV PLANFÖRSLAGET

Inkomna synpunkter under samrådet har föranlett följande förändringar av planförslaget:
Bestämmelsen om högsta byggnadshöjd tas bort, byggnadsvolym regleras istället enbart med
bestämmelser om totalhöjd och takvinkel.
Bestämmelsen om takvinkel ändras för en av byggnaderna på fastigheten Marstrand 82:22 från ett
intervall mellan 20-24 grader, till ett intervall 11-24 grader.
En bestämmelse införs så att de befintliga balkongerna på den västra byggnaden på Marstrand 82:22
blir planenliga.
En bestämmelse om att marken ska saneras innan bygglov för nybyggnation ges, införs för de ytor
inom området som är möjliga att bebygga men inte redan har sanerats.
Plankartan har utöver ovanstående förändringar omarbetats, bl.a. markeras det aktuella området på
plankartan, samt att bestämmelsen om genomförandetid redovisas på ett annat sätt, vilket gör
plankartan tydligare.
Planbeskrivningen har även justerats efter inkomna synpunkter.
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