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HANDLINGAR 

Planhandlingar 
Plankarta med bestämmelser 

Illustrationskarta 

Planbeskrivning 

Genomförandebeskrivning 

Övriga handlingar 
Fastighetsförteckning 

Planprogram, godkänt    2011-11-17 

Programrapport     2011-11-17 

Behovsbedömning nr 2    2013-04-24 

Utredningar 
Geoteknisk undersökning    2009-11-06 

Geoteknisk utredning avseende stabilitet   2013-05-03 

Arkeologisk utredning     2013:74 

Miljömedicinskt yttrande angående nybyggnation av bostäder i  
närheten av hästverksamhet vid Håffrekullen.  2013-01-14 

Naturvärdesinventering    2013-09-06 

VA-utredning     2013-12-05  

Vägutredning     2014-02-14 

  

BAKGRUND OCH SYFTE 
 

Håffrekullen är ett område bestående av äldre villabebyggelse med ett 50-tal hus på befint-
liga tomter där många fastigheter är mycket stora. Planområdet är naturskönt och starkt ku-
perat med delvis mycket branta sluttningar ner mot Göta älv. Området gränsar till jord-
bruksmark i väster och norr och inom området finns en hästgård.  

Planens syfte är att planlägga befintliga bostadshus och förtäta området med avstyckning 
av nya tomter. I planen skapas också nya bostadsgrupper med ca 45 småhus på egna tom-
ter. Planområdet har idag en lantlig karaktär och det är önskvärt att ny bebyggelse utformas 
och anpassas till ett traditionellt uttryck. Detaljplanen omfattar inte den del av Håffrekullen 
som ligger närmast Göta älv och där tomterna direkt sluttar ner mot älven. Där är det också 
olämpligt att bygga beroende på bl a geoteknik, riksintresse, risk och buller. 

Huvuddrag  
Detaljplanens planområde omfattar ett 30-tal befintliga hus de flesta på stora tomter. 
Inom planområdet föreslås det möjligt att avstycka stora tomter där det är lämpligt med 
hänsyn till tillfart och terräng. Ett 40-tal nya villatomter föreslås i mindre grupper i an-
slutning till och inom befintligt område. 
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FÖRENLIGT MED 3, 4 OCH 5 KAP MILJÖBALKEN  
 
Riksintresse 
Göta älvs dalgångar är riksintresse för naturvård och friluftsliv. Bostadshus i den östra de-
len av Håffrekullen som vetter mot Göta älv ligger inom riksintresset och dessa ingår inte i 
planområdet. Planen innehåller två befintliga och fem föreslagna hus som ligger inom riks-
intresse. Husen ligger i anslutning till befintlig bebyggelse och bedöms därför inte skada 
riksintresset.  

Enligt naturvärdesinventeringen är de naturvärden som ligger inom gränsen för riksintresse 
naturvård ett område med ett stort bestånd av revlummer på en av de planerade tomterna, 
en groddamm utanför planområdet och en stenmur på gränsen mellan skogsmark och öp-
pen mark. Ett visst område med revlummer tas med i planområdet. Område med grod-
damm utreds vidare. Stenmurar ska bevaras enligt bestämmelse i planen. Området runt om 
planområdet kommer även efter en exploatering vara tillgängliga för friluftslivet. Samman-
taget bedöms planförslaget få små negativa konsekvenser på riksintresse friluftsliv men 
måttliga konsekvenser på riksintresse naturvård. 

Planområdet ligger inte inom kustzon enligt 4kap Miljöbalken. 

Naturreservat 
Planområdet gränsar i söder till Dösebacka naturreservat bestående av vetenskapligt intres-
santa jordavlagringar. Naturreservatet berör ett befintligt hus och två föreslagna hus i plan-
förslaget. Eftersom dessa hus ligger i nära anslutning till befintligt område med hus bedöms 
detaljplanen inte påverka naturreservatet i så stor grad. Enligt naturinventeringen bedöms 
planförslaget sammantaget få små negativa konsekvenser på naturreservatet. Dock kan för-
slaget indirekt påverka artsammankomster inom reservatet då mark exploateras och arter 
minskar i buffertzoner runt reservatet. 

Strandskydd 
Utmed Göta älv finns strandskyddat område. Gränsen för strandskyddat område går här ut-
anför väg 629 och det område som omfattas av detaljplanen ligger utanför strandskyddsom-
rådet. 

Biotoper 
Inom planområdet har en utredning om naturvärden genomförts. Inventeringen visar att 
området som helhet har relativt få naturvärden. De naturvärden som finns är knuten till öp-
pen mark i form av betesmarker, stenmurar, dike, dammar och äldre lövträd. Två områden 
har bedömts som naturvärdesobjekt. Det är betesmarker i nordost som har klassats med na-
turvärdesklass 2. Bland annat växer där vattenstånds som är en rödlistad kärlväxt och är 
knuten endast till marker som betas. På den västra betesmarken växer en av de två orkidé-
arterna nattviol eller grönvit nattviol. Betesmarken bör undantas från exploatering. Dam-
marna i området fungerar som leklokal för vanlig groda och bör undantas från exploatering. 
En utredning pågår om det finns grodor i den damm som finns inom området.  Stenmurar 
och diket omfattas av det generella biotopskyddet och bör om möjligt lämnas orörda. På ett 
flertal platser har revlummer påträffats vilken är en fridlyst art. 
 
Större delen av marken om bedömts som naturvärdesobjekt lämnas obebyggd i planförsla-
get. Diket ska lämnas fri från bebyggelse. Området med damm utreds vidare och ett visst 
område med lummer föreslås bebyggas i planen. Inom planområdet finns väldigt många 
stenmurar. En bestämmelse införs i planen att stenmurar ska bibehållas öppning får göras. 
 
Miljöbedömning 
I samband med planprogrammet togs en behovsbedömning fram för området som säger att 
en miljökonsekvensbeskrivning bör göras. Planområdets omfattning har därefter minskat 
och innehåller inte de fastigheter som ligger utmed bergsbranten vid Göta Älv. Därmed in-
går de flesta fastigheterna inte i riksintresset och berörs inte av skred, buller eller risk. En 
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ny behovsbedömning har utförts för planområdet som bedömer att exploateringen inte in-
nebär betydande miljöpåverkan. Behovsbedömningen har samråtts med Länsstyrelsen och 
har beslutats av kommunens Samhällsbyggnadsutskott. 

PLANDATA 

Läge och areal 
Håffrekullen ligger ca 7,5 km nordost om Kungälv och ca 1,5 km öster om Diseröd som 
ligger vid vägen mot Lilla Edet. Planområdet ligger söder om väg 629. 
 
Planområdets har en areal på ca 21 ha.  

Markägoförhållanden 
Inom planområdet är de flesta enskilda markägare till egna fastigheter. Flera tomter är 
mycket stora över 1 ha. Ett par markägare har större markområden där husgrupper föreslås 
byggas. En markägare har en stamfastighet som gränsar till området. 

 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Översiktliga planer 
I gällande översiktsplan ÖP2010 beskrivs området som befintlig bebyggelse omgiven av 
jordbruksmark och höga naturvärden. Planarbetet har påbörjats innan förslag till ny över-
siktsplan antogs och en komplettering utifrån de lokal önskemål som finns bedöms inom en 
rimlig nivå lämplig, trots att området är utpekat för ny exploatering i översiktsplanen. 

Detaljplaner 
Området har planerats med avstyckningar (avstyckningsplan). Det finns ingen gällande de-
taljplan över området. 
 

 

Utblick mot Göta älv 

 

Håffrekullebacken 
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Stora trädgårdar 

 

Många äldre hus 

Program för planområdet 
Planprogram daterat 2011-04-07 över området har varit utsänt för samråd enligt plan- och 
bygglagen (PBL) 5:20 under tiden 16/5 – 10/6 2011. Inkomna yttranden och kommentarer 
har sammanställts i en programrapport daterad 2011-11-17. 

Kommunala beslut i övrigt 
Kommunstyrelsen beslutade 2006-12-13 om att ge samhällsbyggnad i uppdrag att detalj-
planelägga området för fastigheten Håffrekullen 1:6 m fl. I området fanns intresse från flera 
markägare att stycka av fastigheter i olika omfattning. 

 

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR 

Natur 
Landskapsbild och kulturlandskap 
Håffrekullen är ett naturskönt skogsbevuxet bergsområde som är mycket kuperat. Området 
präglas av de stora branterna ner mot Göta älv i öster. Höjdskillnaden inom området är näs-
tan 50 meter. Många befintliga hus har utblick över Göta älv och husen i norr och väster 
har utblick över jordbrukslandskapet i väster och norr. Mitt i området finns ett öppet fält 
och hästhållning.  
 
Mark och vegetation 
Håffrekullen har vacker natur och mycket växtlighet. Trädgårdarna som hör till bostadshu-
sen ger områdets växtlighet karaktär. Området är också ganska skogbevuxet beroende på 
att många av tomterna är mycket stora. 
 
Geotekniska förhållanden 
Området kan delas in i fastmarksområden och lermarksområden. Den geotekniska under-
sökningen som gjordes innan planprogrammet har delat upp området i olika delområden A 
– F. De områden som nu ingår i planområdet är område E och F samt en liten del av A vid 
anslutningsvägen i öster. 
 
Område E: Område E utgör den större delen av planområdet. Jordlagren utgörs mest av 
friktionsjord på berg. Berg i dagen finns på många ställen. Ett lager av mulljord finns vid 
markytan och mäktighet bedöms vara upp till 0,5 m. Områdets västra del utgörs av sank-
mark där markytan är plan. Jordlagren är tunna. Blockrika jordar och stora block återfinns 
vid markytan. Grundvattennivån kan här ibland överstiga markytan. Friktionsjorden i öv-
rigt består mest av sand eller silt med inslag av grus. Jordlagrens mäktighet varierar. 
Grundvattennivån styrs starkt av nederbörd och terrängförhållande. 
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Område F: Område F utgör en mindre del av planområdet i nordväst. Jordlagren utgörs av 
lera som underlagras av friktionsjord på berg. I ytlagren finns mulljord och torrskorpelera. 
Torrskorpeleran är relativt väl utbildad och dess underkant bedöms vara djupare än 1,8 m 
under markytan. Leran bedöms vara löst till halvfast lagrad och normalsensitiv. Lerlagrets 
mäktighet bedöms vara upp till ca 15 m och avtar mot söder. Friktionsjord under lerlagret 
bedöms vara sand/silt som till stor del är lerblandad med mäktighet på ca 4 m i bh 5. 
Grundvattennivån bedöms ligga från ca 0,3 till 2,5 m djup. 
 
Planområdet bedöms i huvudsak ha goda geotekniska förutsättningar för att befintlig be-
byggelse förtätas eller utökas. Totalstabiliteten är allmänt betryggande. Stabilitetsberäk-
ningar har utförts i tre sektioner som är mest utsatta avseende stabiliteten mot Göta Älv. De 
erhållna säkerhetsfaktorerna tyder på betryggande stabilitet. Ingen risk för blocknedfall fö-
religger inom planområdet trots att mycket branta slänter gränsar till planområdet i öster 
ner mot Göta älv.  

 
Äng mitt i området 

 
Hästar 

 
Stora träd 

 
Trädpartier mellan husen 

 
Slutsats: Planens intentioner kan genomföras med hänsyn till stabiliteten. Restriktioner av-
seende markbelastning erfordras inte.  
 
Grundläggning 
För område E är förutsättning för förtätning och utökning av byggrätter god eftersom jord-
lagren består av fasta friktionsjordar och marklutningen är måttlig. Uppfyllnad krävs inom 
västra delen av området där sankmark finns. För område F är förutsättning för förtätning av 
småhus god. Byggnader inom fastmarksområden kan grundläggas med platta på mark. 
Byggnader inom lermarksområden kan grundläggas med platta på mark, pålar eller kom-
pensationsgrundläggning beroende på lermäktighet och dess sättningsegenskaper under en-
skilda byggnader. 
 
Förorenad mark 
Det finns inga kända områden med förorenad mark inom planområdet. 
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Fornlämningar 
Det finns fornminnen inom Håffrekullen och ett sådant alldeles intill planområdet. En ut-
redning har genomförts för planområdet och man har inte funnit nya fornlämningar. En del 
av planområdet som tillkommit senare har ännu inte undersökts beträffande fornlämningar 
utan en sådan kommer att genomföras inför utställning av planen. 

Bebyggelseområden  
Befintlig bebyggelse 
I Håffrekullen finns befintlig villabebyggelse med huvudsakligen äldre byggnader och flera 
hus är stora. De flesta av husen ligger i den östra delen av Håffrekullen och har utblick mot 
Göta älv. Längst i söder ligger husen på rad utmed vägen mellan det höga berget och älven. 
De hus som ligger närmast Göta älv har inte tagits med i planarbetet beroende på bl a bris-
tande geotekniska förutsättningar och riksintresse. Dessa hus ingår alltså inte i planområ-
det. 
 
I norra delen av Håffrekullen ligger hus på bergskanten med utblick över jordbruksland-
skapet i nordväst. Mitt i området finns ett öppet fält och hästhållning. Området präglas av 
villabebyggelsen med sina trädgårdar. Eftersom tomterna är så stora uppfattas vissa delar 
av dessa närmast som skogspartier mellan husen. De stora höjdskillnaderna medför att 
vägar inte är genomgående utan för att komma till områdets centrala delar måste man åka 
via Håffrekullebacken upp på höjden. 
 
Ny bebyggelse 
Vid den befintliga infartsvägen i norr har förslag till ca sju st nya tomter placerats i anslut-
ning till befintliga fastigheter. Denna väg föreslås dras söderut till höjden bakom där ett par 
husgrupper föreslås placeras i skogsområdet med ca 23 villatomter. Vägen föreslås fortsätta 
till Håffrekullebacken med möjlighet till genomgående för biltrafik. Tre befintliga fastig-
heter kan då få infart direkt från väg 629 och inte behöva köra runt området. 
 
Vid den andra infartsvägen från norr föreslås en husgrupp med ca fem villatomter placeras 
nordväst om vägen. Området är en befintlig villatomt idag som då kan styckas av. Marken 
närmast det öppna fältet behålls som naturmark, både för att bostadstomten inte ska hamna 
för nära hästhagen samt för att bevara naturvärden. Sydost om vägen föreslås ca fyra villa-
tomter på fältet och skogsdungen som idag inte är bebyggd. 
 
I den södra delen av planområdet föreslås ca sju nya villatomter med infart från Håffrekul-
lebacken. Området ligger högt och en del av tomterna kan få utblick mot Göta Älv. 
 
Utformning och utförande 
I detaljplanen finns bestämmelser som styr utformningen av nya hus i området. Villatomter 
föreslås vara minst 1 000 m2 stora i området. Endast en huvudbyggnad får uppföras på varje 
fastighet. Största tillåtna byggnadsarea för bostadshus blir 130 m2 och förråd/garage får 
vara 20 m2 + 30 m2. Avstånd mellan byggnad och väg ska vara minst 5 meter. Avståndet 
mellan intilliggande fastighet och huvudbyggnaden måste vara minst 4 meter och avståndet 
till garage samt förråd minst 2 meter.  Högsta tillåtna nockhöjd är 7,5 meter för huvud-
byggnad. Högsta tillåtna byggnadshöjd för garage och förråd är 3 meter. Taklutning får 
vara 18 - 35 o. Takkupor tillåts till högst en tredjedel av takets längd. Källare får inte bygg-
gas.  
 
För att bibehålla den lantliga karaktären i området har särskilda bestämmelser om byggna-
dernas utformning införts i planen. Hus ska uppföras med traditionella volymer och materi-
al. Fasader och tak ska ha traditionell färgskala med dova färger och svaga kulörer. Star-
kare kulörer används endast på detaljer. Tak ska vara matta och mörka. För befintliga hus 
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vars byggnadsarea, byggnadshöjd eller takvinkel avviker från planbestämmelserna gäller 
nuvarande utseende enligt beviljat bygglov och hus får också återuppföras till detta efter 
brand el dyl. Markens naturliga nivåskillnader får inte utjämnas mer än 0,5 meter om inte 
särskilda skäl finns. 
 
Tillgänglighet och handikappsanpassning 
Håffrekullen är ett mycket kuperat område. Tillgänglighet löses genom att det går att köra 
bil fram till varje fastighet.  
 
Arbetsplatser, service och fritid 
Håffrekullen är ett bostadsområde utan någon service eller verksamheter inom området. 
Diseröd på 1,5 km avstånd är centralort i Rommelanda kommundel. Där finns en grund-
skola F-6, förskolor, bibliotek och pizzeria.  
 
All övrig service finns i Kungälvs centrum på 7,5 km avstånd. Arbetsplatser finns i 
Kungälv, arbetsplatsområden runt Kungälv och hela Göteborgregionen.  

Naturmiljö, lek och rekreation 
Håffrekullen är ett naturskönt område där det finns utrymme för friluftsaktiviteter med 
skogspartier och attraktivt naturområde mot Göta älv. Stora naturområden breder också ut 
sig mot söder. 
 
I anslutning till de nya villatomterna föreslås att en lekplats för mindre barn placeras. 

Vägar och trafik 
Vägar 
Fram till området leder väg 629 som leder vidare förbi planområdet vid Göta älv och över-
går till Mariebergsvägen. Kommunen önskar inte få genomfartstrafik på denna väg ef-
tersom den är trång vid infarten till Kungälv. Väg 629 ska en hastighet på högst 50 km/tim 
förbi området. 
 
Inom planområdet går tre vägar in i området som föreslås byggas ut för att mata området 
med trafik. I nordväst leder en väg in vars infart föreslås flyttas åt öster för att få en kortare 
infartsväg. Här föreslås en i huvudsak ny vägsträckning som matar nya tomter uppe på höj-
den mitt i området. En befintlig väg som leder från norr in i området föreslås byggas om till 
tillräcklig standard för att mata befintliga och nya tomter inne i området. Söder i området 
går Håffrekullebacken som anpassas för att mata befintliga och nya tomter inom planområ-
det. 
 
En vägutredning har utförts för området. Vägutredningen är underlag till de bredder som 
plankartans lokalgator har. Infartsgatan från norr och Håffrekullebacken föreslås få ett to-
talt vägområde på 11 meter. Dessa vägar får en körbana på 5,5 meter och gångbana på 2 
meter samt har ena sidan mot natur och får öppna diken. Den centrala vägen med tomter på 
båda sidor får ett vägområde på 8 m där körbanan blir 5,5 meter och en gångbana på 2 me-
ter. Övriga vägar får ett vägområde på 6,5 meter med en körbana på 5,5 meter. För att 
vägar ska vara framkomlig för räddningstjänstens fordon ska vägen klara en belastning på 
23 ton (axeltryck 100 kN) och ha en lutning på högst 8 %. Vilket måste tillämpas vid om-
byggnad av vägarna. Renhållningsfordon ställer också krav på att vändplatser utformas 
med tillräckliga radier. Utformning av utfarterna mot väg 629 för området kommer att ut-
redas vidare med Trafikverket.  
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Gång- och cykelstråk 
Det finns idag inga särskilda gång- och cykelvägar inom området. Idag kan man gå på 
mindre vägar till Diseröd. I planen avsätts utrymme för GC-väg utmed väg 629 för eventu-
ellt framtida behov.  
 
Kollektivtrafik 
Från Diseröd går buss 422 mot Kungälv och Lilla Edet (varje timma vardagar). Mot Göte-
borg kan man ta Grön Express från Kungälvs busstation. 
 
Parkering 
Parkering ska anordnas på tomtmark för den egna fastigheten med två stycken parkerings-
platser. Besöksplatser ska finnas till varje grupp av hus med minst en p-plats för 10 hushåll. 
 

Störningar 
Buller 
Buller kan höras från väg E45 som går genom Ale kommun från andra sidan Göta älv. 
Planområdet har avgränsats så att husen som ligger mot Göta älv inte är med i planen. Där-
för bedöms de byggnader som ligger inom planområdet inte ha störande buller från vägen. 
 
Djurhållning 
Inom planområdet finns en hästgård med idag fyra hästar. Planen är utformad så att häst-
hållningen ska kunna vara kvar inom området under en viss tid. Därefter kan marken 
övergå till bostadsändamål.  
 
Ett miljömedicinskt yttrande har utförts för området. ”Sammantaget tyder den begränsade 
forskning som finns inom området på att luftburet hästallergen avklingar snabbt (50 -100 
m). Det är dock sannolikt att hästallergiker som bor inom ett avstånd av ca 100 m från 
hästverksamhet (stall eller beteshagar) löper en ökad risk att få symptom jämfört om de bor 
utan närhet till hästar. Det är dock oklart om sådan risk finns på ett avstånd på 50 – 100 m 
från denna fastighet som har ett fåtal hästar.” 
 
Kungälvs kommun har tolkat innehållet i rapporten så att 100 m avstånd till stall och 50 m 
avstånd till beteshagar kan accepteras med de förutsättningar som råder här. De markområ-
den som ligger närmare får beteckning na1 och kan inte bebyggas med bostadshus om häst-
hållning pågår.  

Teknisk försörjning 
Vatten och spillvatten 
Området som helhet kommer att bli verksamhetsområde för vatten och avlopp. Planområ-
det kommer alltså att få kommunalt vatten och avlopp. Idag har en del fastigheter eget vat-
ten och avlopp. För området har en VA-utredning utförts. 
 
Försörjning av hela planområdet med kommunalt vatten efter en exploatering kräver en 
ökning av kapaciteten i befintlig tryckstegringsstation. Dessutom krävs en utbyggnad av 
ledningsnätet eftersom flertalet av de befintliga fastigheterna har enskild vattenförsörjning. 
 
För avledning av spillvatten föreslås större delen av detta från den planerade nyexploate-
ringen avledas direkt till reningsverket med självfall. Det bedöms innebära att befintlig 
spillvattenpumpstations kapacitet inte behöver utökas. För avledning av spillvatten från de 
flesta befintliga fastigheter samt de planerade fastigheterna i norra delen föreslås en ut-
byggnad av ett ledningsnät för spillvatten med avledning till befintlig pumpstation. 
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Dagvatten  
Området i väster med genomfartsgata föreslås i enlighet med VA- och Vägutredningen ha 
dagvattenledningar i vägen och även ingå i kommunalt verksamhetsområde för dagvatten-
hantering. Utgångspunkten är att VA-verket inte vill ha ledningsdragningar som man inte 
rår över ihop med vatten och avloppsledningar. I övrigt har VA inte ansvar för dagvatten i 
diken och eventuella befintliga ledningar. 
 
Planerad exploatering kommer att innebära en ökad andel hårdgjorda ytor vilket ökar av-
rinningen av dagvatten. För att minska dimensionerna på avledningssystemen för dagvat-
ten, reducera risken för översvämningar och reducera belastningen av föroreningar föreslås 
att dagvattnet från planerade fastigheter fördröjs inom varje fastighet och om möjligt infil-
treras i marken. Då inga större parkeringsplatser planeras inom området bedöms förslagen 
med enklare dagvattenhantering med avledning till naturmark och i öppna diken vara till-
räcklig för att begränsa riskerna för förorening av den närbelägna råvattentäkten Göta älv. 
 
Värme 
För de flesta nybyggda husen i Håffrekullen kommer vattenburen el vara värmekälla. En 
planbestämmelse har införts i planen om energieffektivt byggande. Uppförs energieffektiv 
byggnad med bättre energiprestanda än vad som föreskrivs i BBR tillåts utöver högsta an-
givna byggnadsyta; byggnadsyta som tillkommer för den del av yttervägg som överstiger 
300 mm.  
 
El 
Eldistributör inom området är Kungälv Energi. Det finns många luftledningar inom plan-
området. Två transformatorstationer finns med i planen. 
 
Avfall 
I Diseröd finns en återvinningscentral med de flesta fraktioner. Dit kan man komma så ofta 
man vill men det finns en begränsning i hur mycket man kan slänga varje gång. 
 
Räddningstjänsten 
Se avsnittet om vägar beträffande de krav som räddningstjänsten ställer gällande vägar. 

Administrativa frågor 
Detaljplanens genomförandetid är tio år från den dag planen vinner laga kraft. 

Kommunen är inte huvudman för allmän plats. 

Konsekvenser av planens genomförande 
 
Miljökonsekvenser 
Lokalisering 
Området har idag inte så bra kollektivtrafik och det kan betraktas som bilberoende. Dock är 
avståndet till Diseröd ca 1 – 1,5 km vilket måste betraktas som cykelavstånd till pendeltra-
fik. Det finns bara en mindre grusväg direkt till Diseröd men inte någon bra gång- och cy-
kelväg. Håffrekullen innehåller idag ett 50-tal befintliga fastigheter där många har mycket 
stora tomter. Flera önskemål har inkommit om avstyckning av tomter. Komplettering med 
nya hus skulle ge bättre underlag och ekonomi för VA-dragning och vägar i området. 
 
Luftkvalitet, miljökvalitetsnormer 
Utbyggnad inom planområdet ger inte upphov till så stor ökning av trafiken att det påver-
kar mängden utsläpp till omgivningen. 
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Vatten 
Planområdet ligger nära Göta älv som också är vattentäkt. Utbyggnaden inom området 
medför en ökad mängd utsläpp av dagvatten. Dagvatten ska enligt planen omhändertas på 
den egna fastigheten genom infiltration och avledning i öppna diken eller i dagvattenled-
ningar. Se VA-utredningen för området. 
 
Hotade arter 
I naturvärdesinventeringen framkom att det fanns lummer inom området. De flesta områ-
den med lummer har sparats och inte tagits med i utbyggnaden.  I inventeringen fanns 
också ett par dammar och varav den ena finns med i utbyggnadsområdet. Inom området har 
man också i anslutning till betesmark funnit vattenstånds och två orkidéarterna nattviol el-
ler grönvit nattviol. Den största delen av dessa områden blir naturområden som inte får be-
byggas. 
 
Landskapsbild 
Håffrekullen har ett fantastiskt landskap med stora höjdskillnader och från området utblick 
ner mot Göta älv. Eftersom många tomter är mycket stora är området till stor del skogsbe-
vuxet. Från mitten av området är det utblickar mot jordbrukslandskapet i norr och väster.  
De nya tomterna är till största delen placerade bakom befintlig bebyggelse i öster och 
bergshöjd i väster vilket innebär att påverkan på landskapsbilden inte bedöms som stor. 
 
 
Naturmiljö, rekreation 
Området innehåller rikligt med skogspartier och mycket vegetation. Sydost om området 
breder en skogsmark ut sig som sträcker sig långt. Det finns stora möjligheter att nå skogs-
områden från Håffrekullen. Norr och väster om området finns ett långsträckt jordbruks-
landskap. 
 
Kulturmiljö 
Håffrekullen har blandad villabebyggelse med olika ålder. En hel del av bebyggelsen är 
fina, äldre villor på stora tomter. Det förekommer också mindre hus som varit för fritidsän-
damål. 
 
Sociala konsekvenser och jämställdhet 
Håffrekullen är ett område med äldre villabebyggelse som kompletteras med ett 40-tal nya 
hus på avstyckade tomter och i husgrupper. Håffrekullen är ett mycket vackert område med 
utblickar mot Göta älv och mycket växtlighet, stenmurar och annan natur. Att bo i Håffre-
kullen innebär ett visst bilberoende eftersom avståndet till Diseröd där det går buss är 1 – 
1,5 km. Det innebär att barn måste skjutsas av sina föräldrar till olika aktiviteter. Dock 
finns det skog där man kan leka särskilt i vissa åldrar. Många hushåll i Håffrekullen kanske 
skaffar två bilar. 
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