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LAGA KRAFT Klicka här för att ange datum. 
 

 

 
 
Ändring av detaljplan akt nr. 148-P92/21 

DETALJPLAN FÖR BÅTMANSGÄRDET 
-SERVICELÄGENHETER- 
för fastigheterna: Trädgårdsgärdet 7 
  

mailto:kommun@kungalv.se
http://www.kungalv.se/


  Planbeskrivning - Granskningshandling 2021-02-17 

   

   

                                                        
                                                         2  

Innehållsförteckning 

INFORMATION 3 

INLEDNING OCH BAKGRUND 4 

GÄLLANDE DETALJPLAN 4 

FÖRSLAG TILL ÄNDRING 6 

KONSEKVENSER OCH BEDÖMNING 6 

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 7 

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN 7 
 

  



  Planbeskrivning - Granskningshandling 2021-02-17 

   

   

                                                        
                                                         3  

 
 
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: 

• Plankarta med ändrade planbestämmelser  
• Planbeskrivning ändring (denna handling) 

 
Övriga handlingar: 

• Fastighetsförteckning (publiceras inte på internet) 
 

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 detaljplan påbörjades mars 2019. Den handläggs med standardförfarande i 
enlighet med 5 kap plan- och bygglagen (SFS 2010:900). 

 

http://www.kungalv.se/Bygga--bo--miljo/aktuella-planer/
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INLEDNING OCH BAKGRUND 
Ändringen av detaljplanen har aktualiserats då ägaren av fastigheten, det kommunala bolaget 
Bokab, har för avsikt att etablera sitt kontor i befintlig byggnad. 

Syfte 
Syftet med ändringen av detaljplanen är att möjliggöra användningen Kontor (K) och Samlingslokal (S1) 
istället för enbart Samlingslokal (S1). 
Ändringen innefattar: 

• Markanvändningsbestämmelsen S1 (Samlingslokal) ersätts med 
markanvändningsbestämmelsen S1K (Samlingslokal och Kontor). 

GÄLLANDE DETALJPLAN 
Gällande detaljplan (aktnummer 148-P92/21) vann laga kraft 1992-12-02. Genomförandetiden 
gick ut 1997-12-02. 

Avgränsning  
 

 
Figur 1: Ändringsområde markerat med svart linje. 
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Figur 2: Ändringsområde markerat med grön linje. I bakgrunden syns gällande detaljplanebestämmelser. 

Planbestämmelser 

För området som omfattas av ändringen gäller markanvändningsbestämmelsen S1 
(samlingslokal). 
 

 
Figur 3: Gällande markanvändningsbestämmelse: S1 (Samlingslokal) 

 
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. 

Kungälvs kommun gör bedömningen att föreslagna ändringar är lämpliga utifrån gällande plans 
syfte. Syftet med gällande plan är ”att tillgodose behovet av servicelägenheter i det centrala 
Kungälv.” 



  Planbeskrivning - Granskningshandling 2021-02-17 

   

   

                                                        
                                                         6  

Detta angivna syftet bedöms ej motverkas eller påverkas på ett negativt sätt, då ändringen inte 
omfattar det område som planlagts för servicelägenheter. 

Under rubriken ”Förslag till ändring” fördjupas diskussionen för respektive förslag till ändring. 

FÖRSLAG TILL ÄNDRING 
Denna ändring innebär att markanvändningsbestämmelsen S1 (Samlingslokal) ersätts med 
markanvändningsbestämmelsen S1K (Samlingslokal och Kontor). 

I övrigt fortsätter befintliga egenskapsbestämmelser att gälla inom ändringsområdet. 

Befintlig bestämmelse  Ny bestämmelse 

Samlingslokal 

 
ersatt med 

 
Samlingslokal och Kontor 

KONSEKVENSER OCH BEDÖMNING 

Undersökning av betydande miljöpåverkan  
En kommun som upprättar eller ändrar en plan eller ett program ska tidigt under processen undersöka om 
genomförandet av åtgärderna kan antas medföra en betydande miljöpåverkan (6 kap. 5 miljöbalken (MB)). 
Undersökningen ska innebära att kommunen (1.) identifierar omständigheter som talar för eller emot en 
betydande miljöpåverkan, och (2.) samråder i frågan med de kommuner, länsstyrelser och andra 
myndigheter som på grund av sitt särskilda miljöansvar kan antas bli berörda av planen eller programmet. 
Särskilda föreskrifter om de omständigheter som avses har meddelats (6 kap. 6 § MB) i 
miljöbedömningsförordningen. Undersökningen bidrar till att integrera miljöaspekter i planen eller 
programmet, vilket i sin tur i främjar en hållbar utveckling.  
Om genomförandet av åtgärderna inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan och en strategisk 
miljöbedömning därmed inte ska göras, ska skälen för bedömningen i frågan anges i planbeskrivningen (4 
kap. 33 § (4.) och 33 b § Plan- och bygglagen (PBL)).  
Undersökning av betydande miljöpåverkan har utförts. Kommunen har i särskilt beslut i samband med 
beslut om samrådet avgjort att genomförandet av åtgärderna inte kan antas medföra en betydande 
miljöpåverkan. Beslutet har gjorts tillgängligt för allmänheten (6 kap. 7 § MB). Beslutet får inte överklagas 
(6 kap. 8 § MB).  
Ingen strategisk miljöbedömning har utförts, och ingen miljökonsekvensbeskrivning har upprättats. 
Planens konsekvenser bedöms kunna hanteras inom ramen för ordinarie planprocess.  
Skälen för bedömningen i frågan skall anges här i planbeskrivningen (4 kap. 33 § (4.) och 33 b § PBL). 
Skälen är att inget tyder på att ändringen av detaljplan medför en väsentlig påverkan på ett eller flera 
miljövärden som man inte på ett enkelt sätt kan överblicka eller åtgärda. 
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Parkering 
Parkering ska lösas i enlighet med kommunens gällande parkeringsnormer. En beräkning visar på 
att fastigheten har tillräckliga ytor för att lösa parkering för såväl bilparkering som 
cykelparkering1. 

Radon 
I gällande översiktsplan påpekas att: ”Sedan tidigare är det känt att delar av Kungälvs tätort samt 
norrut längs Göta älv är högriskområde. 

Ingen kartering av radonrisk har hittats. Risk för radon bör utredas i bygglovsskedet. 

Alla arbetsgivare ska bedöma risken för förhöjd radonexponering för sina arbetstagare. Vid 
behov ska radonhalten mätas. Om mätningarna visar att nivån överskrider referensnivån ska 
åtgärder vidtas för att begränsa källan till radon och sänka halten till under referensnivån. Om 
detta ej går ska anmälan göras till Strålsäkerhetsmyndigheten2. 

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 
 
Genomförandetid 

Genomförandetiden är 5 år. 

Motivering till vald genomförandetid: Inflyttning av kontor kräver ingen större ansträngning och bedöms 
kunna göras relativt omgående. En genomförandetid på 5 år bedöms därmed som rimligt. 

 

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN 
Ulf Liljankoski Planarkitekt Samhälle och utveckling 
Sonny Hellstrand Bygglovshandläggare Samhälle och utveckling 
   
   
   

 

Kungälvs kommun 2021-02-17 

För Samhälle och utveckling 
 
 
 
Ulf Liljankoski   Henrik Johansson 
planarkitekt    enhetschef plan 

 

 
1 Kungälvs kommun. Utredning avseende krav på parkeringsplats för bil och cykel, Trädgårdsgärdet 7. 2020. 
2 Arbetsmiljöverket. Radon. Hämtad 2020-05-19. https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/kemiska-risker-och-
luftfororeningar/radon/  

https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/kemiska-risker-och-luftfororeningar/radon/
https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/kemiska-risker-och-luftfororeningar/radon/
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