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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 måste rymmas inom syftet med den
ursprungliga detaljplanen och inte innebära betydande miljöpåverkan.
Detaljplanen omfattar följande handlingar:
Planhandlingar:
•
•
•
•
•
•
•

Planbeskrivning original
Planbeskrivning ändring (denna handling)
Byggnadsplanebestämmelser original
Byggnadsplanebestämmelser ändring
Plankarta original
Plankarta ändring
Fastighetsförteckning (publiceras inte på internet)

Övriga handlingar:
•
•
•
•
•
•
•

Undersökning betydande miljöpåverkan
Förstudie Norra Klåverön
Samrådsredogörelse
PM Bergteknik, Cowi AB, 2020-10-29.
Kvartärgeologiskt utlåtande, Cowi AB, 2020-10-29.
PM Geoteknik, Cowi AB, 2021-03-17.
Markteknisk undersökningsrapport, Cowi AB, 2021-03-17.

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.
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Handläggning
Arbetet med denna detaljplan påbörjades med en förstudie under sommaren 2018. Detaljplanen
handläggs med standardförfarande i enlighet med 5 kap plan- och bygglagen (SFS 2010:900).
Förslag till planändring var utställt för samråd 2020-06-10 till 2020-07-06.

INLEDNING OCH BAKGRUND
Ärendet initierades 2013 då en begäran om planbesked inkom för att bygga ett nytt bostadshus på
norra Klåverön. I beslutet som fattades av kommunstyrelsen gavs i uppdrag att inte bara pröva
ett nytt bostadshus, utan även också pröva möjligheterna till större byggrätter på befintliga tomter
på den norra delen av Klåverön. Efter att en förstudie genomförts blev slutsatsen att fortsätta
planläggningen med att pröva enbart utökade byggrätter för befintliga tomter, framförallt p.g.a.
kapacitetsbristen i Marstrands reningsverk, vilket hindrar anslutning av ytterligare fastigheter till
reningsverket. Aktuellt område är anslutet till det kommunala VA-nätet via en samfällighet, som
anlagt egna ledningar till Klåverön.
Enligt gällande översiktsplan, lagakraftvunnen 2012, ligger aktuellt område inom
tätortsavgränsningen för Marstrand. Tätortsavgränsningen innebär att utbyggnadsbehovet av
bostäder och verksamheter för respektive tätort ska kunna tillgodoses innanför gränsen.
Översiktsplanen anger också att fritidshus, när fullgoda lösningar på VA finns, kan omvandlas till
permanentboende.
Denna detaljplan är en av tre detaljplaner på norra Klåverön som ändras samtidigt.

Bild 1. Aktuellt område markerat med svartstreckad linje.
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Syfte

Gällande detaljplan syftar till fritidsbebyggelse. Enligt boverkets allmänna råd bör en
planändrings syfte rymmas inom den ursprungliga planens syfte. Planens syfte bör ligga till grund
för planbestämmelserna och användas för tolkning av planbestämmelserna.
Syftet med planändringen är att utöka byggrätterna för befintliga bostadsfastigheter inom det
befintliga detaljplanerade fritidshusområdet. Föreslagna ändringar bedöms rymmas inom den
ursprungliga planens syfte att skapa ett fritidshusområde. Detta eftersom platsen ligger
otillgängligt, vägarna är mindre grusvägar eller stigar och biltrafik förekommer generellt inte. Fast
förbindelse eller regelbunden färjetrafik till Marstrand saknas. Dessa faktorer bidrar till att
området fortsatt bedöms ha karaktär av fritidshusområde och antalet bostäder som bebos
permanent uppskattas fortsatt vara låg, även efter planändring. I bedömningen av lämplig
byggrätt har stor vikt lagts vid påverkan på landskapsbilden, för att i stort bibehålla områdets
karaktär. Detta har inneburit att endast mindre ökningar av byggrätterna föreslås. I november
2019 är ingen skriven som permanentboende inom planområdet.

OMRÅDESBESKRIVNING

Klåverön, eller Klöverön, ligger söder om Marstrandsön och Koön, cirka 20 kilometer väster om
Kungälvs centrum. Klåverön är till största delen obebyggd, saknar fast vägförbindelse och
domineras av skog, ängsmarker och karga klippor. Ön omfattas till allra största delen av
Klåveröns naturreservat, bildat 1966 för att skydda höga natur- och kulturvärden. Befintlig
bebyggelse utgörs av framförallt mindre fritidshus, koncentrerade till öns norra del, men även av
äldre gårdar. Den befintliga bebyggelsen inom planområdet består främst av småskalig
fritidsbebyggelse som är naturligt placerad i skyddade lägen där den underordnar sig landskapet,
enligt rådande planeringsideal på 1950- och 60-talen för fritidshusområden. De allra flesta
fastigheterna är tydligt kuperade, med omväxlande berg i dagen och vegetation. Vegetationen är
ofta mer naturlig än ordnad. Endast ett fåtal fastigheter rymmer större, flacka, obebyggda ytor.
Bostadshusen är inpassade i topografin, med stöd i landskapet (d.v.s. i bergsryggar och höjder).
Mer utsatta lägen runt och mellan husen har lämnats obebyggda.

Bild 2. Foto över bebyggelse inom planområdet.
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Bild 3. Foto som visar på områdets karaktär med mindre fritidshus placerade i en natur med omväxlande berg i dagen och
”naturlig” växtlighet istället för ordnade trädgårdar.

Bild 4. Kartan visar höjdkurvor och placering av befintlig bebyggelse. Ungefärligt planområde markerad med svartstreckad
linje.
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FÖRUTSÄTTNINGAR

Vatten och avlopp
Bostadsfastigheterna är via Klöveröns VA-samfällighet anslutna till det kommunala VA-nätet på
Marstrand.
Trafik och parkering
På Klåverön finns endas mindre vägar och stigar och biltrafik förekommer generellt inte.
Klåverön saknar fast vägförbindelse liksom regelbunden färjetrafik till fastlandets vägnät.
Grundprincipen i Kungälvs kommun rörande boendeparkering är att detta ska kunna anordnas
inom respektive fastighet. Om detta inte går att ordna får parkeringsfriköp genomföras till en
politiskt beslutad kostnad av 250 000 kr per plats. I dagsläget gäller detta när det tillkommer helt
nya hus, vilket genererar behov av ytterligare parkeringsplatser på Koön. För de tomter som
redan är bebyggda kommer denna avgift i dagsläget inte att tas ut. I samband med bygglov av ett
helt nytt hus ska den sökande redovisa hur parkering ska lösas och eventuellt parkeringsfriköp att
genomföras.
Båtplats kan hyras av kommunen, på Koön eller Marstrandsön. I dagsläget finns en färja som
hämtar sopor, oftast en gång i veckan. Denna färja kan även hyras vid behov mot timdebitering.
Då detaljplaneändringen syftar till att enbart i begränsad omfattning utöka byggrätten för
befintliga fastigheter bedöms påverkan på trafik och parkering vara försumbar.
Geoteknik
Marken inom planområdet är enligt Sveriges geologiska undersöknings (SGU) geokarta till största
delen urberg. I östra delen av planområdet finns mindre områden med postglacial finsand. Efter
synpunkter från Statens geotekniska institut (SGI) genomfördes under hösten 2020 en
bergteknisk utredning och ett kvartärgeologiskt utlåtande. I det kvartärgeologiska utlåtandet
rekommenderades mer noggranna undersökningar i vissa områden inom och i direkt anslutning
till planområdet. En geoteknisk undersökning av dessa områden genomfördes i början av 2021.

Bild 5. Den geotekniska undersökningen omfattar områden med lösjordsmark, benämnda A, B och C.
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Utredningen omfattar tre separata delområden, benämnda A, B och C som utgörs av
lösjordsmark, där samtliga områden till största delen består av ängsmark med enstaka bostadshus.
Områdena angränsar till havet via långgrunda sandstränder och markytan sluttar svagt mot
strandlinjen.
Utförda undersökningar visar att område A har en jordlagerföljd med friktionsjord ovan berg
med ett djup till berg på ca 3,5 m. Område B har en jordlagerföljd med fyllning ovan mulljord
som överlagrar lera på berg med ett djup till berg mellan ca 0,5 och 2,5 m. Jordlagerföljden i
område C består av sand ovan lera som underlagras av en friktionsjord som vilar på berg med ett
djup till fast botten mellan ca 8 och 26 m.
Inom område A och B innebär små jorddjup, flack markyta och långgrunda stränder i
kombination med att tillåten placering av bebyggelse enligt detaljplaneförslaget är inom områden
med berg i dagen eller med endast små jorddjup till berg, att stabiliteten bedöms vara
tillfredställande för befintliga och utbyggda förhållanden. Inga eller mycket små sättningar är att
förvänta vid byggnation och grundläggning bedöms kunna ske med platta på mark eller på
plintar.
Inom område C visar stabilitetsanalys för befintliga och utbyggda förhållanden i enlighet med
detaljplaneförslaget att stabiliteten är tillfredställande. Relativt mäktiga lerlager med varierande
mäktighet innebär att risk för sättningar samt differenssättningar finns vid byggnation.
Grundläggning bedöms kunna utföras med platta på mark förutsatt att risk för sättningar beaktas.
Eventuellt kan kompensationsgrundläggning eller grundläggning med pålar/plintar till fast botten
erfordras för att minska risken för differenssättningar.
Bergteknik
Inom planområdet har ett riskområde identifierats. Vid fastigheten Klåverön 3:35 förekommer
ett antal lösa block av varierande storlek i bergslänten norr om ett antal förrådsbyggnader, se bild
6. Speciellt ett block om cirka 2 m³, markerat med röd ring i bild 7 riskerar att falla ned på den
förrådsbyggnad som befinner sig direkt söder om berget vid frost- eller rotsprängning.

Bild 6. Karta över området på Norra Klåverön som omfattas av detaljplaneändringen i akt 45 och 245. Röd skraffering
indikerar område med förhöjd risk för blockutfall.
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Blocken invid förrådsbyggnaden bedöms kunna falla ut/rasa om inte åtgärder företas, då risken
för rot- och frostsprängning är stor. Sprickorna visar tecken på att vara vattenförande, samt att
det växer blandad växtlighet på hällen.

Bild 7. Löst block i bergslänten vid fastighet Klåverön 3:35, vilket riskerar att rasa vid frost- eller rotsprängning.

Området blocket riskerar att rasa ner på ligger både i ”originalplankartan” och i förslaget till
ändrad plankarta på kvartersmark bostad, med ”prickmark” – mark som inte får förses med
byggnad. Den befintliga förrådsbyggnaden har således, vid okänd tidpunkt uppförts utan stöd i
byggnadsplanen. Inom ramen för en planändring omfattar prövningen dessutom endast de
planbestämmelser som läggs till, justeras eller tas bort. Med grund i detta föreslås inga särskilda
bestämmelser inom ramen för detaljplaneändringen. I PM bergteknik rekommenderas att blocket
ska säkras för att förhindra skada på byggnader och människor. Ansvaret för att säkra risker av
denna typ ligger på fastighetsägaren. Om sprängning, eller annat bergschaktarbete ska företas,
rekommenderas i PM bergteknik även att en ny, fördjupad undersökning sker av området i
anslutning till blocket (se bild 6).
Strandskydd
Inom planområdet finns idag inget strandskydd. Eftersom gällande plan ändras och inte ersätts av
en ny kommer inget generellt strandskydd (100 meter från strandlinjen) att inträda.
Fornlämningar
I västra delen av planområdet finns en stensättning (L1969:9671). Denna ligger på allmän plats,
natur och påverkas inte av planändringen.
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Bild 8. Fornlämningens placering.

Räddningstjänst
Tillgång till brandvatten finns vid avloppsledningarnas spolbrunnar. Klöveröns VA-förening ska
även diskutera möjligheterna att ordna brandpostanslutning.
Det otillgängliga läget gör att räddningsinsatser blir komplicerade och risken för skada på
människor kan antas öka, ju fler människor som uppehåller sig på Klåverön. Inga nya byggrätter
kommer dock att skapas till följd av planförslaget. Fastigheter i otillgängliga lägen kommer inte
heller att få utökad byggnadsarea, vilket bl.a. motiveras med att räddningsinsatser är svårare i
dessa lägen. Då de föreslagna utökningarna av byggrätterna är av begränsad omfattning och inte
heller omfattar de mest otillgängliga tomterna, bedöms det sannolikt att området även fortsatt
kommer att befolkas framförallt sommartid. Vintertid då risk för isbildning på havet finns,
bedöms antalet boende inom planområdet fortsatt vara mycket lågt. Sammantaget bedöms
riskerna för människors liv och hälsa påverkas marginellt till följd av planförslaget.

GÄLLANDE DETALJPLAN
Gällande detaljplan (aktnummer 45, laga kraftvunnen 1959) syftar till fritidsbebyggelse, vilken ”i
möjligaste mån” är placerad i vind- och insynsskyddade lägen. Det medför att större delen av
bebyggelsen håller en låg profil i landskapet.

Avgränsning

Aktuell detaljplan är belägen på norra delen av Klåverön, precis söder om den nordligaste udden
på ön. Området omfattas av 19 bostadstomter, varav en är obebyggd.
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Bild 9. Gällande detaljplan från 1959. Planändringen omfattar kvartersmark för bostad, färglagt med rött och
(pappersblekt) ljusgult på bilden.

Planbestämmelser
Gällande planbestämmelser anger för kvartersmark att
-

Byggnader som påkallar anläggande av avloppsledning får ej byggas
Bestämmelserna i 97 § byggnadsstadgan (Byggnadsstadgan från 1947) gäller ej inom
området
Kvartersmarken får endast användas för bostadsändamål
Mark betecknad med punktprickning ej får bebyggas
Byggnader ska uppföras fristående
Tomter får inte givas mindre areal än 1000 kvm
Endast en byggnad per tomt får uppföras. Uthus får ej uppföras. Byggnadsytan får inte
överstiga 75 kvm.
Byggnader får inte läggas närmare än 4,5 meter från grannfastighet
Byggnad får inte uppföras till större höjd än 3 meter och inte inredas med mer än en
lägenhet
Byggnads yttertak får givas en lutning mot horisontalplanet av högst 30 grader

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, justeras eller tas bort. (Boverket, Kunskapsbanken, 2017-01-23,
http://www.boverket.se/sv/PBL-kunskaps-banken/detaljplan/andring-av-detaljplan/provningens-omfattning/)
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Kungälvs kommun gör bedömningen att föreslagna ändringar är lämpliga utifrån gällande plans
syfte. Under rubriken ”Förslag till ändring” fördjupas diskussionen för respektive förslag till
ändring.
Områdena som omfattas av föreslagna ändringar ligger inom riksintresse för naturvård, friluftsliv
och kustområde. Då ändringarna endast omfattar befintliga tomter och att den föreslagna
utökade byggrätten är anpassad till förhållandena på platsen bedöms ingen påtaglig skada uppstå
på något av nämnda riksintressen.

FÖRSLAG TILL ÄNDRING
De ändringar som föreslås omfattar all kvartersmark för bostadsändamål och utgår i huvudsak
från hur större byggrätter påverkar landskapsbilden, den befintliga karaktären av fritidshusområde
och hur tillgänglig respektive tomt är.

Bild 10. Planändringen omfattar all kvartersmark för bostadsändamål inom planområdet, vilket omfattar de gula ytorna
markerade med rödstreckade linjer.

Rörande tillgänglighet ska tomterna vara möjliga att nå för personer med nedsatt rörelseförmåga,
men också för exempelvis räddningstjänst och vårdpersonal. Då en bostad byggs större kan det
antas att fler personer under längre tid kommer att vistas i byggnaden, varvid risken för stora
konsekvenser ökar vid brand eller akuta sjukdomsfall. På platser med dålig tillgänglighet är det
därför olämpligt att utöka byggrätterna. Inom planområdets västra del finns tre tomter som inte
bedöms uppfylla dessa krav utan att omfattande ingrepp behöver göras i naturmarken om nya,
tillgängliga vägar skulle anläggas. Dessa tre tomter föreslås behålla de ursprungliga
bestämmelserna rörande byggnadsarea och byggnadshöjd.
Plankartan och egenskapsbestämmelserna har ändrats så att de rekommendationer som idag
gäller för utformning av planbestämmelser och plankartor följs. Detta innebär att
bestämmelserna, även de som inte innehållsmässigt ändras, omformuleras för att så långt det är
12
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möjligt överensstämma med formuleringarna i Boverkets planbestämmelsekatalog. Varje
egenskapsbestämmelse får en bokstav med indexnummer. Förklaringen till bestämmelserna anges
direkt på plankartan istället för i ett separat dokument (”byggnadsplanebestämmelser”).
För att kunna utnyttja en utökad byggrätt, t.ex. en större byggnadsarea, måste ett planenligt
utgångsläge råda. Det innebär att det inte går att få bygglov för en tillbyggnad om exempelvis den
befintliga nockhöjden är högre än vad detaljplanen tillåter, och att denna höjd inte kan bedömas
vara en liten avvikelse. Detta gäller även om tillbyggnadens nockhöjd är planenlig.

Bild 11. Förslag till ändrad plankarta.

De ändringar planen föreslår, utöver ändringar i formulering och layout, är i korthet följande:
-

Borttagande av bestämmelse som förbjuder anläggande av byggnader som påkallar
anläggande av avloppsledning.

-

Ökad byggnadsarea för tomter som klarar kraven på tillgänglighet.

-

Ökad höjd för bebyggelsen.

-

Ändring av bestämmelse om takvinkel

-

Justering av mark som inte får bebyggas

-

För två fastigheter ändras bestämmelsen om att byggnad inte får placeras närmare än 4,5
meter från grannfastighet till 3 meter (Klåverön 3:24 och 3:33).

-

Införande av skyddsbestämmelse med syftet att skydda bebyggelsen från översvämning.

Utöver ovanstående ändringar kommer även övriga bestämmelser att formuleras om för att
stämma överens med dagens formuleringar, rekommenderade av Boverket. I tabellen nedan
redovisas de förändringar som föreslås.
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Originalbestämmelser

§1
Inom byggnadsområdet får icke uppföras byggnad, vars
användande påkallar anläggande av avloppsledning.
Bestämmelserna i 97 § byggnadsstadgan skola icke äga
tillämpning.
§2
Med Bf betecknat område får användas endast för
bostadsändamål.
§3
Med punktprickning betecknad mark får icke bebyggas.
§4
Å med Bf betecknat område skola byggnaderna
uppföras fristående.
§5
Å med Bf betecknat område får tomtplats icke givas
mindre areal än 1000m2.
§6
Å tomtplats inom med Bf betecknat område får endast
en byggnad uppföras. Uthus får icke uppföras.
Byggnadsytan får icke överstiga 75 m2.
§7
Å med Bf betecknat område får byggnad icke läggas
närmare gräns mot grannfastighet än 4,5.

Formulering ändrade bestämmelser

Kommentar

Justeras till att endast ange ”B”.

Bf användes förr för att ange bostadsändamål,
friliggande byggnader.

”Marken får inte förses med byggnad”.

Formuleringen ändras till den formulering Boverket
idag rekommenderar.

Bestämmelserna i 97 § byggnadsstadgan skola icke äga
tillämpning.

f1 - Endast friliggande byggnader.
d1 - Minsta fastighetsstorlek är 1000 kvm.
f1 - Högst en huvudbyggnad per fastighet.
e4 - Komplementbyggnad får ej uppföras.
e1 - Största byggnadsarea för huvudbyggnad är 100 kvm.
e2 - Största byggnadsarea för huvudbyggnad är 75 kvm.
p1 - Byggnad ska placeras minst 4,5 meter från
fastighetsgräns
p2 - Byggnad ska placeras minst 3 meter från fastighetsgräns

§8
Å med Bf betecknat område får byggnad icke uppföras
till större höjd än 3,0 meter och icke inredas med mer än
en lägenhet.
§9
Byggnads yttertak får givas en lutning mot
horisontalplanet av högst 30○.

e3 - Högsta nockhöjd för huvudbyggnad är 5,5 m räknat från
medelmarknivå invid byggnad.
v1 - Huvudbyggnad får inte inredas till mer än en lägenhet.

Ny bestämmelse

Formulering ny bestämmelse

Skyddsbestämmelse med syfte att skydda bebyggelsen
från översvämning.

Övrigt

Förordnande enligt 113 § byggnadsstadgan

Bestämmelsen om att byggnader inte får uppföras
som påkallar anläggande av avloppsledning tas bort,
då avloppsledningar anslutna till kommunalt VA är
anlagda inom planområdet.

f2 – Takvinkeln ska vara minst 14 grader.

De tomter som bedöms klara krav på tillgänglighet
får utökad byggnadsarea.
Inom ett egenskapsområde ändras bestämmelsen
till att byggnad endast behöver ligga 3 meter från
fastighetsgräns, pga en befintlig huvudbyggnads
placering.
Istället för att reglera höjden på byggnader med
byggnadshöjd, regleras höjden med nockhöjd.
Då bebyggelsens höjd föreslås regleras med
nockhöjd istället för byggnadshöjd, sätts en
bestämmelse om minsta tillåtna takvinkel istället för
största tillåtna takvinkel.

b1 – Lägsta nivå på färdigt golv för ny huvudbyggnad ska
vara +2,9 i höjdsystem RH2000, om inte annat
översvämningsskydd anordnas till den höjden.

Läggs till inom egenskapsområden där delar ligger
under eller i närheten av +2,9 meter över nollplanet
i höjdsystemet RH2000.

Notering tas bort från plankartan.

Förordnanden enligt 113 § byggnadsstadgan
upphörde att gälla 2019-01-01.

Borttagande av bestämmelse rörande avlopp och byggnadsstadgan
Nuvarande bestämmelse

Gällande planbestämmelse § 1 lyder:
”Inledande bestämmelser
Inom byggnadsområdet får icke uppföras byggnad, vars användande påkallar anläggande av avloppsledning.
Bestämmelserna i 97 § byggnadsstadgan skola icke äga tillämpning”
Föreslagen ändring
Första raden i § föreslås tas bort. Detta eftersom avloppsledningar inom planområdet har anlagts,
vilka är anslutna till det kommunala VA-nätet på Marstrand. Bestämmelsen om att 97 §
byggnadsstadgan inte ska gälla kommer fortsatt att finnas kvar. 97 § i 1947 års byggnadsstadga
reglerar bebyggelse utanför stadsplaner. Bestämmelserna i byggnadsstadgan fortsätter att gälla för
planer som togs fram under tiden byggnadsstadgan gällde, såvida inte en bestämmelse som att
stadgan inte gäller finns som planbestämmelse.

Mark som inte får bebyggas
Nuvarande bestämmelse

Gällande planbestämmelse rörande mark som inte får bebyggas (§ 3) lyder:
”Mark, som icke får bebyggas
Med punktprickning betecknad mark får icke bebyggas.”
Föreslagen ändring
Ändrad formulering: ”Marken får inte förses med byggnad.”
Ändringen görs för att bestämmelsen ska överensstämma med den formulering som Boverkets
planbestämmelsekatalog år 2021 föreslår. Vidare föreslås vissa ytor som idag är punktpickade att
tas bort. Detta för att möjliggöra större möjligheter att finna lämpliga placeringar av byggnader.
Även där befintliga huvudbyggnader har fått bygglov på prickmark justeras plankartan så att
byggnaderna står på mark som får bebyggas. På plankartan flyttas även bestämmelsen så att den
ligger under rubriken egenskapsbestämmelser för kvartersmark/bebyggandets omfattning.
I bilderna nedan markeras med blå linje områden som efter planändringen föreslås vara tillåtna
att bebygga. Röd linje markerar de områden som i nu gällande plan är tillåtna att bebygga.
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Ökad byggnadsarea

Nuvarande bestämmelse
Gällande planbestämmelse rörande byggnadsarea (§ 6) lyder:
”Antal byggnader och byggnadsyta å tomtplats
Å tomtplats inom med Bf betecknat område får endast en byggnad uppföras.
Uthus får icke uppföras. Byggnadsytan får icke överstiga 75 m2.”
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Föreslagen ändring
Byggnadsarea föreslås regleras med två olika egenskapsbestämmelser, 75 respektive 100 kvm.
Ändringen innebär att de fastigheter som klarar kraven på tillgänglighet får en utökning av
byggnadsarean med 25 kvm, jämfört med gällande bestämmelse. Denna utökning bedöms vara
acceptabel ur landskapsbildssynpunkt samtidigt som området i stort fortsatt kommer ha kvar sin
nuvarande karaktär av småskaligt fritidshusområde. De fastigheter som ligger i ett otillgängligt
läge behåller den nu gällande bestämmelsen om 75 kvm byggnadsarea. Bestämmelser om att
endast en byggnad får uppföras och att uthus inte får uppföras regleras med separata
egenskapsbestämmelser.

Byggnads läge

Nuvarande bestämmelse
Gällande planbestämmelse rörande placering av byggnad (§ 7) lyder:
Å med Bf betecknat område får byggnad icke läggas närmare gräns mot grannfastighet än 4,5 meter.
Föreslagen ändring
Två egenskapsbestämmelser införs som reglerar byggnads minsta avstånd till fastighetsgräns, 4,5
respektive 3 meter. Den vanligast förkommande bestämmelsen är 4,5 meter. Endast i ett
egenskapsområde sätts bestämmelsen till 3 meter pga. placeringen av en befintlig huvudbyggnad.
De egenskapsområden som endast omfattar en bostadsfastighet föreslås inte ha någon
bestämmelse om minsta avstånd till fastighetsgräns. Placering regleras i dessa fall enbart med
mark som inte får förses med byggnad (”s.k. prickmark”).

Bebyggelsens höjd

Nuvarande bestämmelse
Gällande planbestämmelse rörande byggnadshöjd (§ 8) lyder:
”Byggnads höjd. Antal lägenheter.
Å med Bf betecknat område får byggnad icke uppföras till större höjd än 3.0 meter och icke inredas med mer än
en lägenhet.”
Föreslagen ändring
Höjden på bebyggelsen föreslås regleras genom nockhöjd istället för med byggnadshöjd. Genom
att reglera med nockhöjd blir bebyggelsens höjd mer förutsägbar, jämfört med en reglering av
byggnadshöjd. Detta eftersom höjden till nock med reglering av byggnadshöjd varierar beroende
på byggnadens utformning. Högsta tillåten nockhöjd föreslås vara 5,5 meter. Denna höjd bedöms
platsen tåla med hänsyn till platsens karaktär och landskapsbild, samtidigt som det med nu
gällande bestämmelser rörande byggnadshöjd och takvinkel är möjligt att bygga en byggnad med
cirka 5,5 meter nockhöjd.
Till bestämmelsen läggs också en skrivelse om att medelmarknivån ska beräknas invid byggnad.
Detta för att inte beräkningen av medelmarknivå ska utgå från den nivå som allmän plats har
invid tomten i de fall allmän plats ligger mindre än 6 meter från byggnaden, vilket Plan- och
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byggförordningens 1 kap 3 § föreskriver 1. Att mäta invid byggnaden istället för vid allmän plats
bedöms vara lämpligt, då höjdskillnader annars kan få stor påverkan på hur hög en byggnad i
slutändan kan bli.
Bestämmelsen om att byggnad inte får inredas med mer än en lägenhet regleras med en separat
egenskapsbestämmelse.

Ändring av bestämmelse rörande takvinkel
Nuvarande bestämmelse

Gällande bestämmelse rörande byggnadshöjd (§ 9) lyder:
”Taklutning
Byggnads yttertak får givas en lutning mot horisontalplanet av högst 30○.”
Föreslagen ändring
Eftersom bebyggelsens höjd föreslås regleras med nockhöjd istället för byggnadshöjd, är det
lämpligare att reglera med minsta tillåtna takvinkel istället för största tillåtna takvinkel. Minsta
tillåtna takvinkel föreslås vara 14 grader. En taklutning på minst 14 grader möjliggör bebyggelse
med relativt flacka tak, som karaktäriserar många sommarstugeområden från 1950-60 talen.
Eftersom det inte finns någon gräns för högsta tillåtna takvinkel möjliggörs även brantare
taklutningar. Med en takvinkel på minst 14 grader, tillsammans med en nockhöjd på 5,5 meter,
möjliggörs uppförandet av byggnader med ett andra våningsplan med en mer funktionell takhöjd,
jämfört med nu gällande planbestämmelser.

Plan- och byggförordningens 1 kap 3 § behandlar byggnadshöjd, men Mark- och miljööverdomstolen har i dom
MÖD P 8142–17 uttalat att nockhöjd ska mätas på samma sätt som byggnadshöjd i denna typ av situation.
1
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Skyddsbestämmelse rörande översvämningar

I framtiden befaras havsnivån att stiga till följd av klimatförändringar. Modellberäkningar som
ligger till grund för rekommendationer framtagna av länsstyrelsen visar att havsnivån vid extremt
högvatten år 2100 kan nå upp till +2,4 meter jämfört dagens medelvattennivå. I
rekommendationerna finns två olika nivåer av säkerhetsmarginal och riktlinjer rörande vilken
säkerhetsmarginal olika typer av bebyggelse bör ha. Bostäder bör placeras på en höjd över +3,4
meter (säkerhetsnivå 2), men kan placeras lägre om riskreducerande åtgärder genomförs. Om
åtgärder genomförs är riktlinjen för helårsboende minst +2,9 och för delårsboende minst +2,4.
Då planområdet till största del består av befintlig bebyggelse, som till övervägande del omfattar,
och även i framtiden sannolikt kommer att omfatta fritidsboende, bedöms en lägre nivå än +3,4
vara godtagbar. Att ny bebyggelse säkras upp till +2,9 bedöms vara rimligt, vilket motsvarar
säkerhetsnivå 1 i länsstyrelsens rekommendationer.
En ny bestämmelse (b1) föreslås därför att införas för att reducera risken för att bebyggelse och
människor skadas av översvämningar till följd av klimatförändringar. Bestämmelsen föreslås
enbart gälla när nya huvudbyggnader uppförs, för att inte orsaka planstridigt utgångsläge för
befintlig bebyggelse.
Bestämmelsens lydelse föreslås vara:
”Lägsta nivå på färdigt golv för ny huvudbyggnad ska vara +2,9 i höjdsystem RH2000, om inte
annat översvämningsskydd anordnas till den höjden.”

Tabell 1. Tabell från ”Faktablad – KUSTEN (Version 2.0)” som utgör underlag till rapporten ”Stigande vatten – en
handbok för fysisk planering i översvämningshotade områden”.
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Bild 13. Bilden visar för östra delen av planområdet högsta högvatten år 2100 (blå yta), säkerhetsnivå 1 (orange yta) och
säkerhetsnivå 2 (röd yta).

Genomförandetid

Genomförandetiden för planändringen är 5 år.

Övrig information
På gällande plankarta finns en upplysning om att förordnande enligt 113 § byggnadslagen gäller.
Dessa förordnanden slutade gälla 2019-01-01, efter en ändring i plan- och bygglagen. Denna
upplysning tas bort på förslaget till ändrad plankarta. Förordnanden enligt 113 § byggnadslagen
innebar att allmän platsmark i en byggnadsplan/detaljplan kunde tas i anspråk för att bilda en
gemensamhetsanläggning, utan att behöva betala ersättning till markägaren.

KONSEKVENSER OCH BEDÖMNING
Undersökning av betydande miljöpåverkan
Då aktuell planläggning påbörjades efter den 1 januari 2018 handläggs och bedöms denna
planändring utifrån det efter 2018-01-01 gällande 6 kap. i miljöbalken.
Kommunen bedömer att ändringen av planen inte medför betydande miljöpåverkan. Den
påverkan som utökade byggrätter för befintliga tomter kommer att medföra, bedöms vara av så
pass ringa omfattning, att betydande miljöpåverkan inte kommer att uppstå som konsekvens.
Kommunen har samrått med länsstyrelsen genom att skicka en undersökning av betydande
miljöpåverkan i form av en checklista för påseende. Länsstyrelsen delar kommunens bedömning
att förslaget inte innebär betydande miljöpåverkan i ett yttrande om undersökningssamråd daterat
2019-04-30.
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GENOMFÖRANDEFRÅGOR
Genomförandebeskrivningen har till syfte att redovisa de organisatoriska, fastighetsrättsliga,
ekonomiska och tekniska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat ändamålsenligt
genomförande av detaljplanen. Denna beskrivning tar upp principiell ansvarsfördelning och
möjligheter till genomförande av Ändring av detaljplan akt nr. 45, för fastigheterna Klåverön 3:45
m.fl., Kungälvs kommun.
Genomförandebeskrivningen är inte juridiskt bindande.

Organisatoriska frågor
Preliminär tidplan:
Samråd kvartal 2, 2020
Granskning kvartal 2, 2021
Antagande kvartal 4, 2021

Genomförandetid
PBL 2010:900 4 kap 22 § Om en detaljplan ändras, ska planens genomförandetid gälla också för
den fråga som ändringen avser.
Om planen vid ändringen inte innehåller någon uppgift om genomförandetid, ska kommunen
med tillämpning av 21 § bestämma en särskild genomförandetid för den fråga som ändringen
avser.
Någon genomförandetid ska dock inte gälla eller bestämmas för en sådan fråga som innebär
upphävande av en del av detaljplanen eller av en detaljplanebestämmelse. Lag (2015:668)
Genomförandetiden för planändringarna är 5 år från den dag planändringen vinner laga kraft. Se
avsnitt ”Förslag till ändring” för beskrivning av vilka ändringar som är aktuella. Övriga
planbestämmelser och områden av detaljplanen som inte berörs av redovisade ändringar får
ingen ny genomförandetid.

Fastighetsrättsliga frågor
Samtliga fastigheter som berörs av planändringen är i privat ägo.
Inom planområdet finns en gemensamhetsanläggning för VA som förvaltas av Klöveröns VAsamfällighetsförening, samt en gemensamhetsanläggning för väg som förvaltas av Klåveröns
vägsamfällighet. Det finns även en marksamfällighet för ändamål väg.
Eftersom föreslagna planändringar endast påverkar byggrätt i begränsad omfattning inom
befintliga bostadsfastigheter behövs det inga fastighetsrättsliga åtgärder för att genomföra
detaljplaneändringen.

Ekonomiska frågor
Kostnaderna för upprättande av detaljplaneändringen kommer att regleras med planavgift i
samband med att bygglov beviljas för de fastigheter som genom planändringen får utökad högsta
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tillåten byggnadsarea. Planavgiften följer vid debiteringstillfället kommunens gällande plantaxa.
Detta omfattar därmed alla fastigheter inom planområdet, förutom de fastigheter som inte får
utökad högsta tillåten byggnadsarea.
Detaljplaneändringen tillskapar ett värde på de fastigheter som får ökade byggrätter.

Tekniska frågor
Vatten och avlopp
Samtliga bostadsfastigheter förutom en är via Klåveröns VA-samfällighet anslutna till det
kommunala VA-nätet på Marstrand. På grund av kapacitetsbrist i Marstrands avloppsreningsverk
är det inte möjligt att ansluta ytterligare fastigheter till reningsverket. Men den befintliga
obebyggda fastigheten inom planområdet får kommunen enligt beslut från Länsstyrelsen, dat.
2014-10-21, ansluta till Marstrands avloppsreningsverk.
Trafik och parkering
På Klåverön finns endas mindre vägar och stigar och biltrafik förekommer generellt inte.
Klåverön saknar fast vägförbindelse liksom regelbunden färjetrafik till fastlandets vägnät. De
boende på Klåverön kan ansöka om att hyra parkeringsplats av kommunen på Koön. Båtplats
kan hyras av kommunen, på Koön eller Marstrandsön. Då detaljplaneändringen syftar till att
enbart i begränsad omfattning utöka byggrätten för befintliga fastigheter bedöms påverkan på
trafik och parkering vara försumbar.
El och teleförsörjning
Eventuella ändringar av nätägares befintliga anläggningar, som erfordras för att möjliggöra
ytterligare byggrätter, bekostas av den part som begär att få åtgärden utförd. Anmälan av ändring
görs hos respektive nätägare.

SAMLAD BEDÖMNING/SAMMANFATTNING

Föreslagna ändringar bedöms rymmas inom gällande detaljplans syfte, vilket syftar till att skapa
ett område med fritidsbebyggelse. Den föreslagna planändringen bedöms inte få några större
konsekvenser jämfört med gällande bestämmelser, då området är redan ianspråktaget för
bostadsbebyggelse och endast mindre utökningar av byggrätterna föreslås.

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN
Planarbetet handläggs av planarkitekt Viktor Heineson, planenheten. Genomförandefrågor sköts
av mark- och exploateringsingenjör Emelie Skarp, enhet Kart och mark. Avstämningar har skett
med personal från enheter bygglov, miljö, Trafik gata park, VA-teknik och renhållning.

Kungälvs kommun 2021-12-02
För Samhälle och utveckling

Viktor Heineson
Planarkitekt

Ida Brogren
Enhetschef Plan
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