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Detaljplan för Bostäder på Håffrekullen, Håffrekullen 1:3 m.fl.
SAMRÅDSREDOGÖRELSE
Det rubricerade förslag, daterat 2014-05-08 har varit utställt enligt plan- och bygglagen (PBL) 5:20, under
tiden 27 maj – 24 juni 2014 i entréhallen i Mimers hus samt på kommunens hemsida.
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2 st yttranden ligger som bilagor då dessa inte var möjliga att infoga i samrådsredogörelsen.

Till samhällsbyggnad har inkommit nedanstående yttranden vilka kommenteras.
Under samrådet har inkommit 9 st yttrande från statliga organ och kommunala nämnder eller
verksamheter varav 3 är underskrivna av män och 7 är underskrivna av kvinnor. När det gäller de 15
yttrandena från privatpersoner och föreningar så är 27 st underskrivna av män och 17 st underskrivna av
kvinnor.

SAMMANFATTNING
I samrådet har det kommit in varierade typer av frågor, men som framför allt från fastighetsägare i
området har handlat om att man motsätter sig exploatering i ett befintligt bostadsområde som är av lantlig
karaktär samt ifrågasättande av genomförandet av privata exploatörer.
Länsstyrelsens har haft synpunkter på att exploatering föreslås inom Naturreservat, stabiliteten behöver i
enlighet med SGI:s yttrande utredas vidare i området samt att handlingarna behöver kompletteras
avseende beskrivning av riksintressen. Vidare har man haft synpunkter på att bevarande och
dispensansökan av naturvärden och biotoper behöver förtydligas.
Länsstyrelsen och Trafikverket påpekar att två av utfarterna till Trafikverkets väg inte uppfyller
säkerhetskraven. Alla synpunkter beaktas.
Bohusläns museum har synpunkter på att hänsyn ska tas till befintliga fornminnen som gränsar till
planområdet samt att befintliga stengärdesgårdar ska bevaras. En kompletterande arkeologisk utredning
har gjorts. Stengärdesgårdar kommer att bevaras så lång det är möjligt.
Västtrafik är ställer sig tveksamma till planområdet avseende att kollektivtrafiken är av dålig kvalitet.
Lantmäteriet har lyft flera frågor som förtydligas i planhandlingarna samt att det undrar över
bestämmelserna B[L] där syftet är att värna hästhållningen. Denna bestämmelse har utgått i övrigt har
synpunkter beaktats.
Omfattningen av planområdet har minskats vilket inneburit att flera synpunkter och frågor inte längre är
relevanta i utställningshandlingarna.
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STATLIGA MYNDIGHETER
YTTRANDE
Länsstyrelsen,
Länsstyrelsens samlade bedömning
Planområdet ligger ca 1,5 km öster om Diseröd och ca 7,5 km nordost om Kungälv. Det finns ingen
service i Håffrekullen såsom t ex butik, förskola eller skola. Området trafikeras inte av
kollektivtrafik utan närmaste bussförbindelse går från Diseröd. Det finns inte heller någon gång- och
cykelväg till Diseröd. Området kommer därmed att bli bilberoende och planen stödjer inte en
transportsnål samhällsplanering. Länsstyrelsen med Trafikverket anser att det är viktigt att
kommunen arbetar för att området försörjs med kollektivtrafik samt att gång- och cykelbana byggs
till Diseröd.
Planläggningen medför dock att befintlig och ny bebyggelse ansluts till kommunalt VA, vilket
Länsstyrelsen ser som positivt.
Föreliggande förslag medger exploatering inom Dösebacka naturreservat. Generellt är det mycket
svårt att få tillstånd för exploatering inom naturreservat för bostäder och Länsstyrelsen anser således
att den del av området i föreliggande plan som ligger innanför naturreservatet ska utgå.
Vad gäller planens lämplighet utifrån Länsstyrelsens prövningsgrunder så behöver det geotekniska
underlaget kompletteras enligt nedan för att planen inte ska komma att prövas om den antas enligt
nuvarande förslag med hänvisning till människors hälsa och säkerhet.
Motiv för bedömningen
Prövningsgrunder enligt PBL 12 kap. 1§
Hälsa och säkerhet
Geoteknik
Statens geotekniska institut (SGI) har lämnat synpunkter (daterade 2014-06-24) på föreliggande
plan.
Planområdet ligger i anslutning till Göta Älv och är beläget i ett kuperat och devis brant område. De
geotekniska utredningarna som har utförs för att utreda stabilitetsförhållandena visar att
markförhållandena i område D huvudsakligen består av ett tunt friktionsjordslager på berg. Det
förkommer också områden med berg i dagen. Med hänsyn till det begränsade jorddjupen bedöms
stabiliteten vara tillfredsställande i delområde D. SGI har inget att invända mot denna bedömning.
För tillfartsvägen i delområde A bedöms stabiliteten enligt den geotekniska utredningen vara
tillfredställande. Sonderingsresultatet från borrhål 8, som ligger i sektion A:s förlängning nära
vägen, visar dock att det förkommer lera uppe vid vägen och att leran har en mäktighet på 5 meter.
Borrhålet återfinns nedanför en brant bakslänt och det går inte att bedöma utifrån översänt material
om stabiliteten för bakslänten är tillfredställande eller ej. Därför anser SGI att stabiliteten för
bakslänten inte är klarlagd och att detta krävs för att marken ska anses lämplig.
Liknade problematik återfinns i delområde F där det också förkommer lera och relativt branta
bakslänter. Eftersom stabiliteten för bakslänterna i delområde F inte har säkerställts anser SGI att
stabiliteten även här inte full ut är klarlagd.
Förekomsten av block och risk för blocknedfall har utretts översiktligt i hela planområdet. Resultatet
visar att det i planområdet varken finns risk för blocknedfall eller bergras. SGI noterar att utredning
är översiktlig men har ingen annan syn än att säkerhetsrisker avseende blocknedfall är klarlagd.
Länsstyrelsen gör ingen annan bedömning än SGI och anser att SGI:s synpunkter på planen behöver
tillgodoses.

4

Farligt gods
Kommunen inte har tagit ställning till hur området påverkas av farligt gods på Göta älv.
Länsstyrelsen bedömer dock att inga särskilda skyddsåtgärder behöver vidtas i samband med
detaljplaneläggning av området.
Riksintresse för farled
Den östra delen av planområde ligger inom område utpekat som riksintresse för farled.
Länsstyrelsen bedömer att detaljplanen inte medför någon risk för påtaglig skada på riksintresset.
Riksintresset bör dock nämnas i planbeskrivningen.
Riksintresse för naturvård
Detaljplanen kommer ha viss påverkan på riksintresse naturvård och riksintresse friluftsliv, men det
är bara en begränsad del som ligger inom de utpekade områdena, och dessutom i utkanten.
Länsstyrelsen bedömer sammantaget att riksintressena inte kommer att påverkas väsentligt.
Strandskydd
Strandskydd saknas inom planområdet och en utökning av strandskyddet i denna del är inte aktuell
vid Länsstyrelsens pågående översyn av skyddet.
Råd enligt 2 kap. PBL
Dösebacka naturreservat
Delar av detaljplanen ligger inom och intill Dösebacka naturreservat. Naturvärdesinventering har
dock inte utförts i den del som ligger inom naturreservatet, vilket borde ha utförts eftersom planen
föreslår exploatering inom naturreservatet. Länsstyrelsen anser att det är högst olämpligt att föreslå
ny bebyggelse inom naturreservat (se mer under rubriken synpunkter enligt annan lagstiftning) och
anser således att denna del ska utgå ur förslaget.
Området som ligger gräns i gräns med Dösebacka naturreservat har flera naturvärden i form av
fridlyst och skyddad revlummer, en damm med åtminstone vanlig groda och en stenmur som
sannolikt kan utgöra vilo- och övervintringsplats för grod- och kräldjur i området. Området ingår
även i riksintresse naturvård och riksintresse friluftsliv. Länsstyrelsen anser att området i första hand
bör utgå ur detaljplanen och i andra hand att en skyddszon sparas som naturmark mellan planerade
tomter och reservatet för att minimera påverkan på reservatets naturvärden. Påverkan på dammen
måste även utredas samt om fler grodarter kan finnas där.
Biotopskydd
Inom planområdet finns bland annat flera stenmurar och ett öppet dike i odlingslandskap som är
biotopskyddade. Inom ett biotopskyddsområde får man inte bedriva en verksamhet eller vidta en
åtgärd som kan skada naturmiljön. Om det finns särskilda skäl, får dispens från förbudet ges i det
enskilda fallet (7 kap 11 § miljöbalken). Förutom öppningar i stenmurar verkar en planerad väg
korsa diket, vilket kräver dispens om arbeten ska göras i vattnet, t.ex. kulvertering. I första hand bör
biotopskyddade miljöer bevaras på sina befintliga platser och i anslutning till naturmark genom att
vävas in i detaljplanen samt ges skydd i planbestämmelserna. För de platser där detta inte är möjligt
behöver kommunen ansöka om biotopskyddsdispens i samband med den pågående
detaljplaneprocessen, innan planen är antagen. Det ska framgå tydligt vilka av de skyddade
biotoperna som kommer att påverkas av den planerade exploateringen och på vilket sätt. När det
gäller kompensationsåtgärder bör de i första hand innebära att förlust av en biotop ersätts av en
liknande biotop inom området, t.ex. att stenmurar flyttas till ny plats inom naturmark.
Enligt planbestämmelserna ska de flesta stenmurar bevaras, men öppningar får göras. Bestämmelsen
bör kompletteras med att det krävs dispens från biotopskyddsbestämmelserna för att göra öppningar
i stenmurar som ligger i anslutning till odlingslandskap. Om öppningar görs i övriga stenmurar bör
stenarna återanvändas i andra delar av stenmuren.
Naturinventeringen och fridlysta arter
Inom planområdet finns nattvioler, revlummer och idegran. Dessa arter är fridlysta enligt 8 §
artskyddsförordningen, vilket innebär att det är förbjudet att:
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1. plocka, gräva upp eller på annat sätt ta bort eller skada exemplar av växterna, och
2. ta bort eller skada frön eller andra delar.
Intill planområdet finns även en damm med vanlig groda, som är skyddad enligt 6 §
artskyddsförordningen. Det är det förbjudet att:
1. döda, skada, fånga eller på annat sätt samla in exemplar, och
2. ta bort eller skada ägg, rom, larver eller bon.
Länsstyrelsen får medge dispens från förbuden enligt artskyddsförordningen om det inte finns någon
annan lämplig lösning och dispensen inte försvårar upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus
hos artens bestånd i dess naturliga utbredningsområde. I första hand bör kommunen bevara arterna i
sin nuvarande miljö. Om detta inte är möjligt behöver kommunen ansöka om artskyddsdispens hos
Länsstyrelsen innan planen antas.
Groddjursinventeringen är utförd i augusti, och därmed inte under lämplig tidpunkt för groddjur.
Enligt naturvärdesinventeringen kan dammen med vanlig groda även vara lämplig för andra
grodarter. Även den andra dammen bedöms lämplig för groddjur. En ny inventering behövs under
vårperioden för att avgöra vilka arter som finns i de båda dammarna.
I naturvärdesinventeringen bedöms beteshagarna i område 1 i inventeringen ha naturvärdesklass 2
och att exploatering i denna del kommer ha stora negativa konsekvenser för betesmarkens värde.
Trots detta har kommunen valt att exploatera större delen av betesmarken, inklusive växtplatsen för
den skyddade nattviolen. Naturvårdenheten anser att exploatering i detta område är olämpligt och
bör undvikas.
Kommunen behöver tydligare redogöra för hur de ska ta hänsyn till de områden och objekt som
pekats ut i naturvärdesinventeringen, t.ex. de värdefulla träden, orkidéerna, vattenståndsen och
idegranen. Nu finns ingen tydlig koppling mellan inventeringen och planbeskrivningen.
Buller
Kommunen bedömer att planområdet inte störs av buller från Göta älv och E45. Länsstyrelsen gör
ingen annan bedömning.
Hästhållning
Länsstyrelsen bedömer att den hästhållning som bedrivs inom planområdet inte vållar några större
olägenheter för omgivningen.
Dagvattenhantering
Länsstyrelsen ser att dagvattenhanteringen är en viktig fråga att beakta i föreliggande plan. En liten
del av planområdet berörs av ett båtnadsområde för markavvattning. Topografin i kombination med
det kan komma att skapa problem för de boende om inte dagvattenfrågan säkerställs i planen.
Kommunen har låtit ta fram dagvattenhanteringsutredning till planen där bra förslag ges på hur
frågan kan lösas. I plankartan under rubriken ”Byggnadsteknik m.m” anges att ”Dagvatten från
hårdgjorda ytor inom tomtmark ska omhändertas i största möjliga utsträckning genom infiltration
och/eller via fördröjningsmagasin, innan avledning sker till kommunens dagvattenledning”. Om
fördröjningsmagasin blir aktuellt anser Länsstyrelsen att mark för dessa bör säkerställas i plankartan.
Utbyggnaden förutsätter att reningsverket har tillräcklig kapacitet, vilket är en fråga för kommunen
att se över.
Radon
Delar av planen utgörs av riskområden för radon. Nya byggnader behöver således uppföras
radonsäkert.
Kulturmiljö
Länsstyrelsen har inga synpunkter utifrån kulturmiljövårdshänseende.
Trafik
Kommunen och Trafikverket har innan samrådet haft en avstämning om vilka krav som vi ställer på
tillfartsvägarna från väg 629 till de nya bostäderna. Trafikverket har tagit del av vägutredningen
tillhörande planhandlingarna och anser att korsning 1 i västra delen av planområdet ska utformas
enligt kraven för korsningstyp A i Vägar och gators utformning, VGU. Vidare ska korsningarna 2
och 3 klara kravet för 110 m fri sikt, ha ett vilplan om 10 meter, minsta vägbredd ska vara 3,5 meter
och radien helst 10 meter, och slutligen ska anslutningsvägarna vara asfalterade 5 meter in från väg
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629. Trafikverket ser att det blir svårt att klara vissa av kraven, t ex 10 meter vilplan i korsning 2
och 3 och påpekar att en lägre standard inte accepteras utan kraven i VGU ska klaras.
Trafikverket och kommunen har kommit överens om att den befintliga anslutningsvägen väster om
den nya tillfartsvägen (korsning 1) ska stängas när denna är byggd. För att säkerställa detta behöver
ett avtal tecknas mellan Trafikverket och kommunen. Avtalet bör vara undertecknat innan
detaljplanen antas.
Ansökan för flytt av hastighetsskylten för 50 km/h västerut görs hos Länsstyrelsens rättsenhet.
Synpunkter enligt annan lagstiftning
Dösebacka naturreservat
Planen ger möjlighet att bygga ytterligare två bostadshus inom naturreservatet och eventuellt
kommer en infartsväg ligga inom reservatet. Enligt reservatsföreskrifterna är det bland annat
förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd uppföra helt ny byggnad samt att schakta, fylla och tippa.
Kommunen skriver i planbeskrivningen att de bedömer att detaljplanen inte påverkar reservatet i så
stor grad. Det är Länsstyrelsen, och inte kommunen, som har
befogenhet att göra den bedömning. Möjligheterna att ge tillstånd till nya byggnader och väg måste
bedömas i ett tillståndsärende hos Länsstyrelsens naturvårdsenhet. Det kan inte göras utifrån
uppgifterna i kommunens detaljplanesamråd. Länsstyrelsen anser därför att det är olämpligt att ha
med området inom naturreservatet i detaljplanen. Om Länsstyrelsen i en prövning skulle bedöma att
nya bostadshus inte kan medges tillstånd kommer detaljplanen att strida mot
områdesbestämmelserna i 7 kap miljöbalken i denna del.
Behovsbedömning
Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på miljön. Länsstyrelsen delar
kommunens åsikt.
Beredning
Vad som angivits ovan gäller som statens samlade myndighetsuppfattning vid en avvägning mellan
olika framförda synpunkter.

KOMMENTAR
Geoteknik Beaktas. Den geotekniska utredningen har kompletteras avseende stabiliteten.
Planbeskrivningen kompletteras.
Farligt gods Beaktas. Planområdet bedöms inte påverkas av farligt gods. Planbeskrivningen
kompletteras.
Riksintresse för farled Noteras. Planbeskrivningen kompletteras avseende riksintresse farled.
.
Riksintresse för naturvård Noteras.
Strandskydd Noteras.
Dösebacka naturreservat. Beaktas. De föreslagna tomterna på kommunal mark tas bort. Dock
föreslås en ny väg. Dispensansökan har lämnats till länsstyrelsen. Föreslagna tomter i direkt
anslutning norr om naturreservat utgår. Kommunen uppfattar det dock som att de är bevarande av de
geologiska värdena som är syftet med naturreservatet samt tillgängligheten.
Biotopskydd Beaktas. Då omfattningen av planområdet har minskats så har flertal biotoper utgått
från planområdet. Plankartan kommer att redovisa vilka stenmurar som ska sparas. För den stenmur
som flyttas p.g.a. exploateringen har sökts och beviljats dispens. Nytt läge för stenmur anges på
plankarta.
Naturinventeringen och fridlysta arter Beaktas. Då omfattningen av planområdet har minskats så
har flertal naturvärden utgått från planområdet. Ytterligare grodinventering har gjorts vid 3 tillfällen
under april månad 2014. För damm (nr 16 enl Naturvärdesinventeringen) inom planområde prövas

7

möjligheten att exploatera. Föreslagna tomter i sydväst utgår och avståndet från exploatering till
damm (nr 15 enl naturvärdesinventeringen) ökar. Dispens från borttagandet av revlummer för
genomförandet av detaljplanen behöver inte prövas utifrån artskyddsförordningen enligt
länsstyrelsens bedömning vid ansökan. Nattvioler och idegran finns ej längre inom planområdet.
Buller Noteras.
Hästhållning Noteras. Kommunen vill värna den befintliga hästhållningen då området är av lantlig
karaktär även om detaljplanen innebär en ökning och förtätning av boende. De områden som främst
eventuellt berörts av hästhållningen har utgått från planområdet.
Dagvattenhantering Beaktas. Fördröjning av dagvatten ska ske inom varje enskild tomt ev med
fördröjningsmagasin om detta krävs. Fördröjningsmagasin inom planområdet enl va-utredning. Det
båtnadsområde som bedöms beröras är Välabäcken som delar av dagvattnet avleds mot.
Reningsverk Förvaltningens va-enhet bedömer att reningsverket klarar av den utökning som
exploatering av Håffrekullen innebär. Dock planerar man på sikt att ersätta reningsverket med ett
tryckavlopp till Gryab.
Radon Beaktas. Området är Riskområde för radon. Planbeskrivning och plankarta kompletteras.
Nya byggnader ska uppföras radonsäkert.
Kulturmiljö Noteras.
Trafik Efter ytterligare utredning så kan korsning nr 3 enligt vägutredning klara kraven enligt VGU
med större ingrepp. Korsning nr 2 kan inte klara kraven utan mycket stora ingrepp i terrängen till en
hög kostnad. Det föreslagna planområdet med befintlig och ny föreslagen bebyggelse som hade sin
tillfart via korsning 2 har utgått ur planområdet. Kommunen har övertagit Häljerödsvägen från
Trafikverket under våren 2016. Det innebär att kommunen kommer som väghållare att skriva avtal
med blivande vägförening.
Beaktas. Flytt av 50-skylt kommer att göras av kommunen.

Behovsbedömning Noteras.

YTTRANDE
SGI
Yttrande över samrådshandling daterad 2014-05-08
Statens geotekniska institut (SGI) har från Kungälvs kommun erhållit rubricerad detaljplan med
begäran om yttrande. SGI:s yttrande avser geotekniska säkerhetsfrågor såsom ras, skred och
erosion. Grundläggnings- och miljötekniska frågor, såsom hantering av radon, ingår således
inte.
Syftet med planen är att planlägga befintlig bebyggelse samt möjliggöra förtätning av området
med avstyckning av nya tomter.
Underlag:
- Plan- och genomförandebeskrivning, illustrationskarta samt plankarta med bestämmelser upp
rättade av Kungälvs kommun, samhällsbyggnad, 20 14-05-08.
- Geoteknisk PM, Håffrekullen Romelanda-Häljeröd 1:4 m.fl. beträffande geotekniska förhållan
den upprättada av Norconsult 2009-11-06.
- Geoteknisk utredning avseende stabiliteten vid Håffrekullen 1:6 m.fl. upprättad av Norconsult
20 13-05-03.
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SGI:s överväganden
Planområdet ligger i anslutning till Göta Älv och är beläget i ett kuperat och devis brant område.
De geotekniska utredningarna som har utförs för att utreda stabilitetsförhållandena visar att
markförhållandena i område D huvudsakligen består av ett tunt friktionsjordslager på berg. Det
förkommer också områden med berg i dagen. Med hänsyn till det begränsade jorddjupen
bedöms stabiliteten vara tillfredsställande i delområde D. SGI har inget att invända mot denna
bedömning.
För tillfartsvägen i delområde A bedöms stabiliteten enligt den geotekniska utredningen vara
tillfredsställande. Sonderingsresultatet från borrhål 8, som ligger i sektion A:s förlängning nära
vägen, visar dock att det förkommer lera uppe vid vägen och att leran har en mäktighet på 5
meter. Borrhålet återfinns nedanför en brant bakslänt och det går inte att bedöma utifrån
översänt material om stabiliteten för bakslänten är tillfredställande eller ej. Därför anser SGI att
stabiliteten för bakslänten inte är klarlagd och attdetta krävs för att marken ska anses lämplig.
Liknade problematik återfinns i delområde F där det också förkommer lera och relativt branta
bakslänter. Eftersom stabiliteten för bakslänterna i delområde F inte har säkerställts anser SGI
att stabiliteten även här inte full ut är klarlagd.
Förekomsten av block och risk för blocknedfall har utretts översiktligt i hela planområdet.
Resultatet visar att det i planområdet varken finns risk för blocknedfall eller bergras. SGI
noterar att utredning är översiktlig men har ingen annan syn än att säkerhetsrisker avseende
blocknedfall är klarlagd.
Sammanfattningsvis ser SGI inga hinder för fortsatt planläggning förutsatt att ovanstående
synpunkter beaktas. Krävs det åtgärder eller restriktioner ska dessa på ett plantekniskt
godtagbart sätt regleras i planen.

KOMMENTAR
Stabilitet Beaktas. Den geotekniska utredningen kompletteras avseende stabilitet.
Blocknedfall Noteras.
YTTRANDE
TRAFIKVERKET Rebecca Brembeck
Ärendet
Kommunen önskar Trafikverkets synpunkter i ärendet. Syftet med detaljplanen är att planlägga
befintlig bebyggelse och förtäta området med ca 45 småhus. Planområdet ligger väster om Göta
älv och intill väg 629 som Trafikverket är väghållare för.
Trafikverket yttrade sig i programskedet 2011-05-13 (dnr 2011/33465).
Trafikverkets synpunkter
Planområdet ligger ca 1,5 km öster om Diseröd och ca 7,5 km nordost om Kungälv. Det finns
ingen service i Håffrekullen såsom t ex butik, förskola eller skola. Området trafikeras inte av
kollektivtrafik utan närmaste bussförbindelse går från Diseröd. Det finns inte heller någon gångoch cykelväg till Diseröd. Området kommer därmed att bli bilberoende och planen stödjer inte
en transportsnål samhällsplanering. Trafikverket anser att det är viktigt att kommunen arbetar
för att området försörjs med kollektivtrafik samt att gång- och cykelbana byggs till Diseröd.

Den östra delen av planområde ligger inom område utpekat som riksintresse för farled. Vi
bedömer att detaljplanen inte medför någon risk för påtaglig skada på riksintresset. Riksintresset
bör dock nämnas i planbeskrivningen.
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Kommunen bedömer att planområdet inte störs av buller från Göta älv och E45. Trafikverket
rekommenderar generellt att en bullerberäkning baserat på framtida trafikprognos görs för att
säkerställa att riktvärdena för trafikbuller klaras. Vi anser att riktvärdena ska klaras inom
planområdet utan avsteg.
Vi tolkar planhandlingarna som att kommunen inte har tagit ställning till hur området påverkas
av farligt gods på Göta älv. Det är viktigt att räddningstjänstens och länsstyrelsens synpunkter
om farligt gods och eventuella skyddsåtgärder tas hänsyn till.
Kommunen och Trafikverket har innan samrådet haft en avstämning om vilka krav som vi
ställer på tillfartsvägarna från väg 629 till de nya bostäderna. Vi har tagit del av vägutredningen
som tillhör planhandlingarna, PM 2014-02-14. Vi anser att korsning 1 i västra delen av
planområdet ska utformas enligt kraven för korsningstyp A i Vägar och gators utformning,
VGU. Vidare ska korsningarna 2 och 3 klara kravet för 110 m fri sikt, ha ett vilplan om 10
meter, minsta vägbredd ska vara 3,5 meter och radien helst 10 meter, och slutligen ska
anslutningsvägarna vara asfalterade 5 meter in från väg 629. Som vi tolkar vägutredningen så
blir det svårt att klara vissa av kraven, t ex 10 meter vilplan i korsning 2 och 3. Vi kan dock inte
acceptera en lägre standard utan kraven i VGU ska klaras.
Trafikverket och kommunen har kommit överens om att den befintliga anslutningsvägen väster
om den nya tillfartsvägen (korsning 1) ska stängas när denna är byggd. För att säkerställa detta
behöver ett avtal tecknas mellan Trafikverket och kommunen. Avtalet bör vara undertecknat
innan detaljplanen antas.
Ansökan för flytt av hastighetsskylten för 50 km/h västerut görs hos länsstyrelsen.
KOMMENTAR
Kollektivtrafik Området trafikeras till viss del med Kollektivtrafik (buss 308) idag. Kommunen
verkar för att intilliggande Diseröd ska få utökad kollektivtrafik i samband med nybyggnation i
tätorten.
Gång/cykelbana En utbyggnad av gång och cykelbana från Håffrekullen till Diseröd finns i
dags läget inte med i kommunens prioritering av nya cykelbanor. Detaljplanen möjliggör en
byggnation av cykelbana längs med Häljerödsvägen. Idag finns möjlighet att via befintliga
grusvägar ta sig till Diseröd med cykel.
Riksintresse farled Noteras. Planbeskrivningen kompletteras.
Trafikbuller Noteras. Kommunen bedömer att planområdets avstånd från E45 och Göta älv
samt terrängförhållande innebär att området inte störs av Trafikbuller i den omfattning som
kräver att en Trafikbullerutredning görs. Häljerödsvägen norr om planområdet har en
hastighetsbegränsning på 50 km/h, vars omfattning kommer att ökas i samband med
exploateringen. Den ökade trafikmängden till området kommer framförallt att ske till infart nr 1
som ligger väster om de tillkommande bostäderna, vilket innebär att de inte passerar förbi
planområdet.
Farligt gods Beaktas. Planbeskrivningen kompletteras.
Anslutning väg 629 Efter ytterligare utredning så kan korsning nr 3 enligt vägutredning klara
kraven enligt VGU med större ingrepp. Korsning nr 2 kan inte klara kraven utan mycket stora
ingrepp i terrängen till en hög kostnad. Det föreslagna planområdet med befintlig och ny föreslagen
bebyggelse som hade sin tillfart via korsning 2 har utgått ur planområdet. En process pågår där
kommunen kommer att överta Häljerödsvägen från Trafikverket. Detta beräknas ske under våren
2016. Det innebär att kommunen kommer som väghållare att skriva avtal med blivande vägförening.
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Beaktas. Ansökan gjord om flytt av 50-skylt.

STATLIGA BOLAG
YTTRANDE
VATTENFALL Eldistribution AB
Vattenfall Eldistribution AB har inget att erinra då vi inte har några anläggningar i området.
KOMMENTAR
Noteras
YTTRANDE
TELIA SKANOVA AB
TeliaSonera Skanova Access AB (Skanova) har tagit del av rubricerad detaljplan och låter
meddela följande;
Skanovas anläggningar i och kring aktuellt område redovisas på bifogad lägeskarta. Dessa
består av både mark- och luftkablar. Skanova har en ledningsrätt i området och u-område har
lagts in i planen där denna berör föreslagen tomtmark (blå markering på bifogad karta).
Eventuell undanflyttning av anläggningar på privat fastighet bekostas av fastighetsägare. För
offert och beställning av undanflyttning, hänvisas
till Skanova Samhällsingången, samhallsingang@skanova.se
alt 020-50 50 00.
För digitala kartor samt utsättning av kablar hänvisas till www.ledningskollen.se
Skanova har inget att invända mot planförslaget.

KOMMENTAR
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Noteras

REGIONALA ORGAN
YTTRANDE
BOHUSLÄNS MUSEUM
Ärendet
Bohusläns museum har beretts möjlighet att yttra sig i ärendet. Ärendet gäller detaljplan
som syftar till, att 40-tal villatomter skapas i mindre grupper. De tänkta åtgärderna är
beskrivna i planbeskrivning med kartor daterade 2014-05-08, ert dnr KS2010/1312,
som inkom till museet 2014-05-26. Bohusläns museum har yttrat sig i samband med
programsamrådsskedet 2011-05-19, dnr VA 499-2011. I nuvarande samrådssked har
planområdets utbredning förändrats till viss del. Efter granskning kan museet meddela
följande.
Kulturhistorisk bakgrund
Planområdet ligger inte inom någon av kommuns uttagna kulturmiljöer eller inom något
riksintresse för kulturmiljövården. Inom planområdet finns enstaka övriga
kulturhistoriska lämningar registrerade, bland annat fyndplatser.
Utlåtande ur fornlämningsperspektiv
Under hösten 2012 utförde Riksantikvarieämbetet UV Väst en arkeologisk utredning
inom det planområde som var aktuellt i programsamrådsskedet 2011. Resultatet från
utförd utredning visade, att inga ytterligare antikvariska åtgärder ansågs vara aktuella.
(UV rapport 2013:74).
Bohusläns museum vill framhålla, att den nya plangränsen i sydväst angränsar till
Romelanda 174, ett röjningsröseområde och Romelanda 86, en fyndplats för bearbetad
flinta. Bohusläns museum bedömer, att samråd bör ske med Länsstyrelsen ifråga om
eventuell justering av plangräns invid ovan nämnda lämningar. Därutöver anser museet,
att befintliga stengärdesgårdar bevaras. Därutöver har Bohusläns museum inget att
erinra emot planförslaget.
Bohusläns museum vill informera om att i januari 2014 trädde den nya Kulturmiljölagen
i kraft (1988:950). En viktig skillnad är nu, att man infört en kompletterande
tidsbestämmelse, år 1850. Detta innebär, att lämningar som antas ha tillkommit 1850
eller senare, inte har ett omedelbart skydd enligt nya kulturmiljölagen. Dessa lämningar
benämns som övriga kulturhistoriska lämningar. De typer av lämningar som enligt
Riksantikvarieämbetet uppfyller fornlämningsrekvisiten, och vars lämningar
huvudsakligen kan antas ha tillkommit före 1850, bedöms idag som fornlämningar.

Sammanfattning
En arkeologisk utredning har utförts inom området, av Riksantikvarieämbetet UV Väst,
och inga ytterligare antikvariska åtgärder ansågs nödvändiga. Bohusläns museum
finner, att samråd bör ske med Länsstyrelsen angående eventuell justering av plangräns
i söder, i förhållande till kända lämningar. Stengärdesgårdar bör bevaras inom området.
KOMMENTAR
Arkeologisk utredning Beaktas. En kompletterande arkeologisk utredning har gjorts för de
områden som tillkom sent i planarbete d.v.s. fastigheten Romelanda-Häljeröd 1:12 samt del av
Romelanda –Häljeröd 1:38 som berör fornlämningarna Romelanda 174:1 och Romelanda 87:1
som vi antar att Bohusläns museum hänsyftar till. Dock har dessa områden i det fortsatta
planarbetet av olika anledningar utgått från plankartan. Vilket inneburit att ytterligare
arkeologisk utredning inte har gjorts.
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Stengärdesgårdar Beaktas. Stengärdesgårdarna kommer att bevaras så långt det är möjligt i
planen.
YTTRANDE
VÄSTTRAFIK
Västtrafik har tagit del av den föreslagna planen.
Västtrafik ställer sig tveksam till den föreslagna planen av följande skäl:
Kollektivtrafiken är och kommer inte inom överskådlig tid bli av så god kvalitét att den kan
konkurrera med bilen. Planen ligger därmed inte i linje med regionens mål om ett hållbart
resande.
Barn och ungdomar kommer att tvingas bli skjutsade till skola och fritidsaktiviteter då
kollektivtrafiken varken trafikerar på kvällar eller helger. Detta begränsar ungdomars möjlighet
till aktiv och social fritid.
KOMMENTAR
Kollektivtrafik Området trafikeras till viss del med Kollektivtrafik (buss 308) idag. Kommunen
verkar för att intilliggande Diseröd ska få utökad kollektivtrafik i samband med nybyggnation i
tätorten.

REGIONALA MYNDIGHETER
YTTRANDE
LANTMÄTERIET

Lantmäteriet har granskat planens samrådshandlingar (daterade 2014-05-08).
Plankarta
B[L] - är bostäder tillåtet även när hästhållning sker?
g - ligger utlagt inom hela B-området vilket i princip innebär att hela ytan blir obebyggbar
då det ska vara tillgängligt för gemensamhetsanläggning.
Na1 - vad händer om hästhållning sker efter att byggnation har skett?
Det finns ingen särskild bestämmelse om lek eller besöksplatser för parkering, något det
pratas om i planbeskrivningen.
Planbeskrivning
Naturmiljö, lek och rekreation: En lekplats för mindre barn föreslås placeras i anslutning till
de nya villatomterna. Bestämmelse om detta saknas - vart ska den ordnas och vem ansvarar
för detta?
Parkering: "Besöksplatser ska finnas till varje grupp av hus med minst en p-plats för 10
hushåll". Vem ska anordna detta och vart?
Djurhållning: Det står att hästhållning ska kunna vara kvar inom området under viss tid.
Bestämmelserna att bostadshus inte får byggas om hästhållning pågår (nal) hanterar inte vad
som händer om hästhållning skulle komma tillbaka efter att bostadshus byggts
Genomförandebeskrivning
Erforderlig fastighetsbildning: Det står att befintliga fastigheter SKA förändras och en tabell
är angiven med mottagande och avstående fastigheter. Det finns inga fastighetsindelande
bestämmelser i plankartan så det är oklart vad denna tabell avser.
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Gemensamhetsanläggningar: Det bör lämnas till Lantmäteriet att ta beslut om vem som ska stå
för lantmäterikostnader i en förrättning.
Det underlättar med information om vad Marieberg ga:1 har för ändamål.
Är det tänkt att parkeringsplatser och lek (som det pratas om i planbeskrivningen) ska anordnas
som gemensamhetsanläggningar är det lämpligt att ta upp det här.
Ledningsrätt: Det förutsätts att de utlagda u-områdena är tillräckliga för ledningsnätets behov.
U-områdena slutar ibland tvärt men då förutsätts även ledningarna kunna göra detta.

Exploateringskostnader och ekonomisk helhetsbedömning: Här står att fastighetsägarna ska
bekosta utbyggnad av lokalgator, lekplats, gästparkering och åtgärder på naturmark. Det måste
förtydligas vad avsikten är med lekplats och gästparkering.
KOMMENTAR
Plankarta/Planbeskrivning
B[L] utgår som planbestämmelse då området inte längre ingår i planområdet.
g Beaktas. g tas bort som generell bestämmelse. Några vägavsnitt som inte kommer att ingå
i vägförening markeras med g. Behovet av gemensamhetsanläggningar får bedömas och
fastställas vid förättning.
Na 1 – Om hästhållningen helt har upphört så möjliggör detta nybyggnation inom Na1
området. Vid tillståndsprövning för ny hästhållning så tas hänsyn till tillkomna, intilliggande
bostäder och frågan hanteras av Miljö- och byggnadsnämnden.
Lek, besöksparkering och natur Beaktas. Förtydligas i planbeskrivningen och
genomförandebeskrivning, plankarta samt illustration. Detaljplanen möjliggör besöksparkering
samt lek.
Genomförandebeskrivning
Erforderlig fastighetsbildning. Beaktas. Förtydligas i text och karta samt när det är ett krav och
när det är en möjlighet genom detaljplanen.
Gemensamhetsförläggningar Beaktas. Genomförandebeskrivningen revideras.
Ledningsrätt U-områdena har setts över.
Exploateringskostnader Beaktas. Genomförandebeskrivningen revideras.

KOMMUNALA NÄMNDER
YTTRANDE Miljö-och byggnadsnämnden (MBN)
Dispens från biotpskydd,fridlysningsbestämmelser och naturreservat bör sökas i tidigt skede.
Det måste förtydligas i planhandlingarna när dispenser kommer att sökas.
Avlopp kommer att anslutas till Diseröds avloppsreningsverk som i nuläget har plats för
yttreligare hushåll. Det är dock viktigt att beakta att flera detaljplaneområden planeras i och
omkring Diseröd och att inte samtliga dessa planerade hushåll kan anslutas till det befintliga
avloppsreningsverket då kapaciteten inte räcker till detta.
Planbestämmelserna bör antingen prioritera hästhållning eller bostäder- inte båda. De föreslagna
planbestämmelserna gällande betesmark och bostäder bör omarbetas.
KOMMENTAR
Dispens biotopskydd, fridlysningsbestämmelser Beaktas. Beskriv i
planbeskrivning/Genomförandebeskrivning. Dispens har sökts.
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Avlopp Den övergripande frågan om Diseröds reningsverk ligger hos VA-enheten som på sikt
planerar ett tryckavlopp till Gryab.
Hästhållning Syftet är att värna befintlig hästhållning som ingår i områdets lantliga karaktär
och samtidigt tydliggöra att huvudsyftet med detaljplanen är bostadsändamålet. B[L] har
utgått som planbestämmelse.
Vid tillståndsprövning för ny hästhållning så tas hänsyn till tillkomna, intilliggande bostäder
och frågan hanteras av Miljö- och byggnadsnämnden.

FASTIGHETSÄGARE
YTTRANDE 2014-06-09 och 2014-06-18 fastighetsägare Häljeröd 410
Hej.
Jag har tagit del av detaljplanprogram för Håffrekullen och lämnar följande synpunkter/frågor
till beslutsprocessen:
Natur:
2 tomter har planlagts i del av naturreservat. Är det bara önskan om förtätning av bebyggelse
som är motiv för denna del av detaljplanen ?
Tillåten bygghöjd på dessa 2 fastigheter är 7,5m till nock. Innebär sannolikt att en befintlig
fastighet förlorar älvutsikt och att 2 fastigheter kommer få kraftigt ökad insyn. Detta kan enl min
mening få negativ inverkan på boendekvaliten, hur kan detta vägas in i beslutet ? Jag ser det
som att området har särskilt värde ur boendesynpunkt, vem avgör huruvida detta är relevant ?

Buller:
Vilken nivå är acceptabel ur ett bullerperspektiv, finns gränsvärden och har dessa mäts ? Idag
hörs t.ex tågtrafiken väl tydligt.
Vägar:
"Normalt ska nytillkommande fastigheter bekosta anläggningsåtgärderna medan samtliga
fastigheter ska delta i den framtida driften. Vid förrättningen bildas också en eller flera
samfällighetsföreningar som ska ansvara för driften av de gemensamma anläggningarna".
Klargörande önskas, min tolkning är att nytillkommande fastigheter SKA bekosta
anläggningsåtgärderna dvs förrättningskostnader och upprustning av vägar. Är detta korrekt ?
Jag har i ett tidigare yttrande berört de planerade fastigheterna i del av naturreservat i södra
området.
Efter mötet i Stadshuset 2014-06-16 känner jag än större farhågor och synnerlig anledning till
att förstärka mina synpunkter.
Min uppfattning efter mötet är att från Kommunens sida "chansar" man att få tillstånd till
byggnation och att det prioriteras före naturvärdet att få till en enhetlig/mer sammanhållen
nybebyggelse i denna del av området.
Detta måste vara helt i konflikt med vad innebörden av naturreservat står för!
Hur är det möjligt att Kommunens representanter/handläggare väger ekonomiska intressen före
naturvärdet ?
Förslaget är enl. min mening helt befängt och visar INTE på samförstånd med befintliga
boenden och absolut INTE förståelse för naturvärdet. Jag förväntar mig att detta omedelbart
stryks från detaljplanen.
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KOMMENTAR
Natur Beaktas. Föreslagna tomter inom Naturreservat tas bort.
Buller Kommunen bedömer att planområdets avstånd från E45 och Göta älv samt
terrängförhållande innebär att området inte störs av Trafikbuller i den omfattning som kräver att
en Trafikbullerutredning görs.
Vägar Alla som kommer att ingå i kommande Vägförening kommer få kostnader för vägar,
detta fastställs vid lantmäteriförrättning. Förtydligas i Genomförandebeskrivningen.

YTTRANDE 2014-06-18 fastighetsägare Håffrekullen 1:13
Kvarstående synpunkter
Kommentarer till Planbeskrivning och Genomförandebeskrivning till detaljplanearbete
Håffrekullen - Häljeröd, maj-juni 2014.
Kommentarer är skrivna av fastighetsägare Hans Mark, Håffrekullen 1:13
Nedan följer kommentarer och yttranden för offentlig dokumentering i sin helhet (ej i form av
sammandrag!) på Planbeskrivning och Genomförandeplan.
Som ytterligare övergripande kommentar skriver jag nedan förord efter att ha deltagit i
samrådsmöte 2014-06-16 kl 1600-1800 i Kungälvs kommunhus, Bohusrummet.
Förord
Att förnya och detaljplanera äldre områden kan ha ett bra syfte att förnya samtidigt som man
värnar om det gamla som är värt att bevara i form av byggnader och natur etc. Att delvis förtäta
föreslaget område är mycket positivt, det ger en känsla av att man moderniserar, möjliggör ny
bebyggelse samtidigt som man bevarar de fina delarna av det gamla. Detta framgår som ett syfte
i planeringen.
Under samrådsmöte ställde jag frågan hur det övergripande syftet ställs i relation till ovan
resonemang och hur kommunens tjänstemän med varsam hand styr, gasar och bromsar
samtidigt. Svaret blir mycket tydligt: det viktigaste syftet är att bereda en direkt förtätning där
man låter i princip helt och hållet intressen styra från privatpersoner som vill stycka av och sälja
tomtmark. Det framkom tydligt att alla intressen skulle samlas in så att så många tomter som
möjligt kunde beredas. För detta ändamål lägger man en traditionell villaområdesnorm där varje
tomt skall hamna på ca 1000 m2. Under INGA omständigheter är detta förfarande att gå varligt
fram och värna om områdets kvaliteter som bygger på ytor, natur och fria vyer. Ansvariga
tjänstemän kunde på samrådsmötet inte alls ge svar på hur styrprocessen bromsar, bara hur den
gasar.
Direkta frågor till politiker i kommunen kring ovan:
*
Är det rimligt att åsidosätta de val som kommuninnevånare gjort för att bo i ett
givet område till förmån för att skapa helt nya villkor för området som attraherar en helt ny
grupp av tomt-/husköpare?
*
Varför väljer kommunens stadsarkitekt att kapitulera för några exploatörers
vinstintresse? Varför vill man inte hålla i rodret och ta sitt ansvar som just stadsarktitekt?
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*
Hur kan kommunen förlita sig på att några exploatörer i form av lekmän skall
hantera en avancerad planering av infrastruktur? Varför vill man inte vara med och hålla i rodret
här heller och riskera att vi står med ett upphackat och delvis bebyggt område inom några år?
Risken är att det blir en ömklig blandning av några tätbebyggda tomter i grupper, blandat med
tomma tomter, knappast en önskvärd bild av det nya Häljeröd-Håffrekullen.

Förslag till politiker i kungälvs kommun kring ovan:
*
Förtäta föreslaget område men ta ansvar för att hela projektet har förutsättningar
att sjösättas så att målet med varsam exploatering efterföljs och att det gamla området faktiskt
värnas. Dagens förslag till detaljplan värnar INTE dagens Häljeröd-Håffrekullen, det värnar
några exploatörers vilja att sälja tomter och kommunen tar på sig en fin mäklarhatt, knappast
värdigt ett offentligt förtroendeuppdrag.
*
Öka ny tomtstorlek till 1500-2000 m2 så att storleksordningen 15-20 nya tomter
anläggs. Området är inte ett villaområde i Diseröd eller ett nytt Duvesjön men det riskerar att bli
det med liggande plan!
*
Kräv en total utförandeplan av exploatörer som vill sälja tomter och kräv att dessa
går samman så att EN gemensam projektledning av hela områdets nya infrastruktur sker. I
dagsläget befarar åtminstone jag att vinstintresse vida överskuggar viljan att bereda
infrastruktur, detta har kommunen överhuvudtaget ingen vilja att ta i som det nu verkar från
samordningsmötet.
*
Gör en gestaltningsplan för det nya lägre antalet tomter där minsta möjliga
störning efterlevs och åskådliggörs grafiskt. Jag föreslår att byggyta ökas i de lägen där befintlig
bebyggelse blockeras så att nockhöjd sänks i dessa lägen till endast enplanshus.
*
Ta bort de två tomter som kommunen vill prova enligt metoden "går det så går
det" att anlägga i naturreservatet. Motivet är att de ändå är så nära bebyggelse! Med det
resonemanget kan vi effektivt nagga två tomter i alla ändar med några års mellanrum för att
motverka syften med ett naturreservat. Dösebacka naturreservat är dessutom ett geologiskt
reservat, samma geologi som skall unyttjas till att filtrera vatten till hela Kungälv och mer därtill
eftersom det byggs ut kraftigt i kapacitet.
PLANBESKRIVNING
sid 4

Naturreservat

*
Hur kan regler för naturreservatet så flagrant åsidosättas att två föreslagna tomter
ligger inom reservatet? Hans Mark yrkar att de två berörda tomterna stryks från detaljplan. På
samrådsmöte 2014-06-16 tydliggjordes att enda syftet från kommunens sida var att "prova om
det går" att få in två tomter till och låta Länsstyrelsen yttra sig.

sid 4

Biotoper

*

Stenmurar skall behållas, öppningar får göras. Hur kan ett föreslaget hus i södra
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området, gränsande till Håffrekullen 1:13, läggas delvis över en stenmur?

sid 8

Bebyggelseområden

*
De tomter som planeras i söder kan mycket riktigt få utsikt över Göta Älv, på
bekostnad av just den utsikten från Håffrekullen 1:13. Hur motiverar Samhällsbyggnad att en
utsikt hos befintlig bebyggelse flyttas till ny? Argumentet utsikt används dessutom som
"insäljningsargument" för nämnda tomter. Är kommunens tjänstemän mäklare för några privata
exploatörer?

sid 8

Utformning och utförande

*
Varför tillåts så hög nockhöjd som 7.5 meter generellt? Med så liten maxyta som
130 m2 känns detta orimligt i synnerhet som i flera lägen 7.5 meter effektivt blockerar befintlig
utsikt, t ex hos Håffrekullen 1:13. Förslag: dela upp i två nockhöjder efter störning på
omgivning där en högre föreslås för sutteränghus. Det hjälper föga att styra kulörer och
materialval om uppenbarelsen blir en 7.5 meter hög vägg, knappast att följa omgivningens
karaktär.
*
Önskad tillbyggnad på befintlig bebyggelse som överskrider 130 m2, hur
behandlas den? Hur behandlas en ansökan som inkommer innan detaljplans laga kraft? Och
efter? Vad händer om man idag har två taxerade hus på en befintlig tomt. Gäller 130 m2 för
varje hus, gäller dessutom 130 m2 i varje plan för varje hus?
Fråga efter samrådsmöte: På min fråga ovan tydliggjorde Linda Andreasson att max byggyta är
130 m2 i varje plan och att med nockhöjdsregler i vissa fall 260 m2 därför kan vara möjlig
boyta. I planbestämmelser anges dock max byggnadsarea till 130 m2 samt 20 resp 30 m2 för
garage respektive förråd. Varför tillåts större garage än förråd? Jag tolkar detta som en klar
begränsning för total boyta? Vad gäller egentligen?

sid 9

Naturmiljö, lek och rekreation

*
Från områdets södra delar längs ny föreslagen stickväg innanför Håffrekullen 1:13
löper idag en gammal mycket känslig för avbrott elledning av blanktrådstyp som matar området
i backen. Kan man utgå från att KEAB får högsta prioritet att förlägga ner denna under jord
INNAN nya vägar anläggs?! Planerad lekplats har dessutom samma oskyddade ledning dragen
rakt över sig, en synnerligen dålig kombination; barn och oskyddad blanktrådsledning.

sid 10

Gång- och cykelstråk

*
Varför förläggs GC-väg som omväg utmed landsväg och inte rakt genom skog där
befintlig skogsstig går idag i naturlig geografisk sträckning? Sträckan genom skog matar
området mer centralt och skulle ge en kortare väg samt mycket finare naturupplevelse.
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sid 10

Teknisk försörjning - Vatten och spillvatten

*
Håffrekullen 1:13 äger sin 50 mm´s vattenmatarledning och har servitut för denna
förläggning. I planen ansluts 5-7 st nya tomter som skall förses från denna ledning. Hur regleras
ägarskapet och ansvar för driften? NY KOMMUNALLEDNING ERSÄTTER DEN GAMLA?
AS

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING
sid 3

Ansvar för anläggningar

*
Hur säkerställs samordning om allt ansvar för t ex nya vägars
genomförandekostnad faller på nytillkommande fastighetsägare? Hur säkerställs att de största
exploatörerna/säljarna av mark har erforderlig kompetens att uppfylla de infrastrukturkrav som
ställs och att detta koordineras över tid, i synnerhet när kommunen avsäger sig allt styransvar
(samrådsmöte 2014-06-16)? Hur säkerställs att området INTE byggs sporadiskt under hela
detaljplanens levnad?
sid 4

Erforderlig fastighetsbildning

*
Håffrekullen 1:13 ska utökas med 700-1000 m2 mark från Håffrekullen 1:6. Vem
avgör nyttan? Hur förhandlas pris?

sid 6

Ledningsrätt

*
Föreslagen dragning för VA i VA-utredning 13-12-05 till 5-7 nya tomter nära
Håffrekullen 1:13 samt befintligt dagvatten är inritat längs väg. Dagens verkliga dragning
sneddar däremot rakt mot kortsida på hus Håffrekullen 1:13 från närmaste tomthörn intill väg.
Dagens dragning är snett över naturreservatsmark genom servitut från 1983, en yta där
kommunen föreslår nya tomter, tvärt emot reservatets bestämmelser från 1984.

KOMMENTARER
Samrådsskedet är det tillfälle då önskemål om exploatering inom planområdet prövas för att
kunna få in synpunkter om förslaget. Dock har en begränsning redan skett av området i stort där
ännu fler önskemål om exploatering har funnits.
Tomtstorlekar på ca 1000 kvm är den norm som kommunen arbetar med i planområden av
lantlig karaktär. I mer centrala delar av tätorter kryper tomtstorlekarna ner mot 700kvm.
Planhandlingarna kommer att revideras utifrån inkomna synpunkter, där större tomtstorlekar
föreslås för befintliga fastigheter för att bevara karaktären i området. Gestaltningen styrs genom
planbestämmelser i den mån det krävs för att volymmässigt få ny bebyggelse med traditionell
utformning d.v.s. 1½ -2 våningshus med sadeltak.
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Direkta frågor till politiken
Frågorna lyfts till politiken och kommenteras här kort av förvaltningen.
Förvaltningen har ingen stadsarkitekt utan jobbar gemensamt med gestaltningsfrågor i en
gestaltningsgrupp.
Kommunen är inte exploatör för privat mark, dock är kommunen garant för
lantmäteriförrättning söks.
Förslag till politiker i kungälvs kommun kring ovan
Se kommentarer ovan.
Planbeskrivning
Naturreservat Beaktas. Tomter inom naturreservat tas bort på plankartan.
Biotoper Gärdesgårdar mäts in. Troligtvis ligger stenmuren fel på kartan.
Bebyggelseområden Föreslagna tomter på Kommunens fastighet Håffrekullen 1:6 tas bort. De
tomter som finns kvar i förslaget ligger bakom befintlig bebyggelse.
Utformning och utförande Gestaltningen styrs genom planbestämmelser i den mån det krävs
för att volymmässigt få ny bebyggelse med traditionell utformning d.v.s. 1½ -2 våningshus med
sadeltak.
130 kvm byggnadsyta gäller på varje fastighet. Byggnadsyta är den yta byggnaden upptar på
marken. Hur mycket yta man får på en eventuell 2 våning eller s.k. ½ våning beror på
byggnadens utformning. Ansökan som kommer in innan planen vunnit laga kraft prövas av
Miljö- och byggnadsnämnden. Efter laga kraft gäller den nya planen vid bygglovsprövning. Har
man 2 st bostadshus kan tomten styckas i 2 fastigheter om det överensstämmer med planen
avseende bl.a. tomtstorlek. Byggandsytorna på 20 respektive 30 kvm för garage/förråd har
använts i många planer av liknande karaktär för att bryta ner volymerna. Dock bedöms från
förvaltningen att det är lämpligare att frångå denna bestämmelse och ange totalt 50 kvm för
garage/förråd.
Naturmiljö, lek och rekreation KEAB ersätter inte eller lägger själva ner några ledningar i mark
om de befintliga fungerar. Möjligtvis kan det bli aktuellt om det kan ske parallellt med att VAledningar läggs ner. Har exploatören önskemål om att marklägga ledning får detta beställas hos
Keab och bekostas av exploatören.
Gång- och cykelstråk Planen möjliggör att en gång- och cykelväg anläggs längs med
Häljerödsvägen. Kommunen kommer för nuvarande inte att bygga någon GC-väg, men i
riktlinjer för utbyggnad av GC-vägar på landsbygden så förläggs dessa intill Trafikverkets vägar
utifrån trygghetssynpunkt vid tex kvällstid samt en tanke om att Trafikverket på sikt tar över
drift av GC-vägen. Enligt information från boende i området finns det möjlighet att via
grusvägar ta sig fram till centrala Diseröd. Detta pekas dock inte ut som en officiell GC-väg.
Teknisk försörjning – vatten och spillvatten Nya ledningar kommer att ersätta de gamla när
området blir kommunalt verksamhetsområde.
Genomförandebeskrivning
Ansvar för anläggningar Alla som kommer att ingå i kommande Vägförening kommer få
kostnader för vägar, detta fastställs vid lantmäteriförrättning. Förtydligas i
Genomförandebeskrivningen. Genomförandetiden för planen är 10 år vilket bedömts rimligt tid
för utbyggnad av området. Dock säkerställs inte utbyggnadstiden i planen.
Erforderlig fastighetsbildning Detaljplanen möjliggör utökning av flera fastigheter. För
fastigheten i fråga tas förslaget till utökning bort i plankarta och genomförandebeskrivning. Det
bedöms inte nödvändigt att finnas kvar i detaljplan samt att det avser mark inom naturreservat.
Ledningsrätt Nya ledningar kommer att ersätta de gamla när området blir kommunalt
verksamhetsområde.
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YTTRANDE 2014-06-19 fastighetsägare Romelanda-Häljeröd 1:47
Har följande inlägg/åsikter om detta förslag. (Samrådshandling 2014-05-08) (Tack för
genomgången i Bohusrummet!)
Vi anser generellt att detta förslag tenderar att bli ett nytt Diseröd, som vi lämnade för 25 år
sedan, ”Till landet”!
Men våra inlägg/åsikter som vi anser berör vår fastighet är dessa:
‐ Jag o Anna har skrivit på 2009, för Tore Karlsson på 1:48, tillstånd att uppföra ett hus!
Nu utan att höra av sig till oss är det nu fem hus intill oss!
‐ Vår fastighet 1:47 är föreslagen att utökas från 1:38 (mellan vår tomt o landsvägen) vi är
inte intresserade, inte ens om den blir gratis vill vi ha den! För då skall den skötas! Och
det har vi gjort i 23 år, men de sista 2 åren orkar vi inte längre.
‐ En ny spill vatten ledning är planerad rakt över vår tomt. Ej lämpligt, där är det bergs
mark, mycket sprängning erfordras då, och vi har vår borrade vatten brunn där ca: 90 m.
djup.
‐ Vägfrågan vi har från vägverkets väg ca: 70 m egen väg som vi byggt och underhåller o
sköter. Vi är inte intresserade att ingå i någon vägförening!
‐ Lekplats/Lekytor har vi också på vår tomt. Vi är inte intresserade att ingå i någon
gemensam samfällighet.
KOMMENTAR
Fastigheten Romelanda-Häljeröd 1:48 utgår ur detaljplanen då tillfarten inte går att lösa på ert
trafiksäkert sätt. Detaljplanen möjliggör utökning av flera befintliga fastigheter. Genomförs inte
detta så ligger ansvaret kvar på stamfastigheten.
Frågan om ledningsdragning har lyfts till VA-enheten hänsyn får tas i projektering av
ledningsdragning. Eventuellt revidering av VA-utredning.
Då infart sker endast till en fastighet så ställer inte detaljplanen krav på att den ska ingå i någon
vägförening.
För lekytor möjliggör detaljplanen att nya fastigheter för det område som berörs bildar en
gemensamhetsanläggning för lekplats.

YTTRANDE 2014-06- 23 fastighetsägare Håffrekullen 1:3
Synpunkter på planförslaget för bostäder på Håffrekullen 1:3 m.fl.
Vi är överlag positiva till den utveckling planförslaget antagit.
Vi yrkar dock på att ytan, markerad blå på kartan nedan, inkluderas i detaljplanen.
Möjlighet skulle då ges att placera nybyggnationen i olika nivåer efter terrängens naturliga
beskaffenhet vilket skulle höja känslan av lantligt bostadsområde. Visar det sig att det finns
behov att rita om förslagets utformning medger den utökade ytan större handlingsfrihet.
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KOMMENTAR
Vid avgränsning av planområdet så har bedömningen varit att exploateringen inte bör ökas
ytterligare i området för att få en balans mellan befintlig och ny bebyggelse. Det föreslagna
området har studerats i planarbetet men inte bedömts lämpligt. Tomter i den södra delen av
området har plockats bort på grund av påverkan på Naturvärden.

YTTRANDE 2014-06-23 fastighetsägare Romelanda-Häljeröd 1:49
Kvarstående synpunkter
Efter att ha varit på öppet hus förra måndagen har jag pratat med flera grannar.
Vi anser att vi har väl fungerande väghållning här i Häljeröds backe och de flesta
grannarna ställer upp på vägarbeten som behöver utföras. Därför har vi inget behov
av att vägarna breddas eller flyttas. Om det skall göras något för att markägare skall
få avstycka för försäljning av tomter, så skall de som detta berör också stå för kostnaderna
för vägar, vatten och avlopp mm. Vi i Häljeröds backe är inte bredda att vara med att
finansiera när nu allting fungerar för oss! Vi har ju haft våra kostnader tidigare!

KOMMENTAR
Alla som kommer att ingå i kommande Vägförening kommer få kostnader för vägar, detta
fastställs vid lantmäteriförrättning. Detaljplanens utformning är gjord enligt
vägutredningsförslag på standard, dock är detta inget krav som läggs på Vägföreningen utan en
möjlighet att lyfta standarden bl.a. inför framtida behov dagvattendiken och gångbanor. De krav
som ställs är från renhållningen avseende möjlighet att hämta avfall samt Trafikverkets krav på
säkerhet till deras väg. En standardhöjning kommer att i området. Området kommer att bli
kommunalt verksamhetsområde med samma kostnader för alla. Området som helhet har olika
geotekniska förhållanden, planarbetet har utrett och säkerställt stabiliteten för b.la.
Häljerödsbacke. Detta innebär en trygghet för boende inom området.
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YTTRANDE 2014-06-23 fastighetsägare Håffrekullen 1:10
Kvarstående synpunkter
Jag Gösta Göransson och min fru Majlis Göransson bor på fastigheten Håffrekullen 1:10 Och
har följande åsikt om nybyggnationen.
Vi lämnade vårt hus i tätbebyggt område Kungälv för 16 år sedan. Vi gjorde vårt val, flyttade hit
till Håffrekullen.
Anledningen var att vi skulle få ha vår tid här med underbar natur, stillheten och endast ett fåtal
grannar på avstånd.
Vi säger NEJ till byggnation som gränsar till vår fastighet.
Vi är inte intresserade av fler grannar, inte heller av den bit mark, som består av ett dike, som
erbjöds oss.
Vi bifogar en bild av idyllen vi har från våra fönster. Så önskar vi ha det även i fortsättningen.

KOMMENTAR
Under en lång till har det funnits ett stort intresse från markägare i området att stycka av tomter.
Området har bedömts lämpligt att förtäta till en viss gräns.
Detaljplanen möjliggör utökning av flera befintliga fastigheter. Genomförs inte detta så ligger
ansvaret kvar på stamfastigheten.
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YTTRANDE 2014-06-24 fastighetsägare Romelanda-Häljeröd 1:5
Vi köpte fastigheten för ca 1 år sedan med avsikt att ha hästar på bete under sommarmånaderna i
den delen av fastigheten som är mot planområdet (västerut). Minst två av de planerade nya
husen kommer därmed att gränsa mot våra hagar.
Det finns idag en väg som går över vår mark till det stall som ligger i området. Den är sedan
tidigare dragen på fel ställe jämfört med där den var planerad – enligt information från er vi fick
i samband med köpet. Den vägen finns det inget servitut på. Då vår mark inte är med i
planområdet ifrågasätter vi hur ni i planerna kunnat använda den som tillfartsväg till ett stort
antal nya bostäder. Detta helt utan att fråga oss i förväg.
KOMMENTAR
Det aktuella området samt väg har utgått ur planområdet.
YTTRANDE 2014-06-24 Fastighetsägare Romelanda-Häljeröd 1:12
Jag ser mycket positivt på att kommunen arbetar aktivt för att minska bostadsbristen. Jag har en
tomt som är mycket lämplig för byggnation (fastighet 1:12). Jag vill i samråd med kommunen
och annan expertis t ex lantmäteriet avstycka 6-9 tomter. Nedan ser ni mitt förslag, vilket jag
kommenterar under bilden.

Beteckning A är fastigheten som jag kommer att nyttja själv. Beteckning B är området som är
lämpligt att avstycka. Jag föreslår även en kompletterade väg för att möjliggöra en bra
anslutning för område B samt fastighet A .
Jag har tre yrkande:
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1. Jag yrkar på att ”säkerhetsavståndet på 50 meter” till hästar borttages. Det är upp till
en potentiell tomtköpare att avgöra om de vill ha hästar intill sin tomt.
2. Jag yrkar på att kommunen tar initiativ till att diskutera hur vägen längs älven kan
upprustas (asfalteras). Idag är underhållet kraftigt eftersatt och vägen är mycket
trafikfarlig ock ökad trafik i området kräver åtgärd.
3. Jag yrkar att kommunen fortlöpande håller oss boende i området informerade om
detaljplanens/projektets utveckling samt tar hänsyn till konstruktiva förslag.
KOMMENTAR
Möjlighet att stycka av tomter på fastigheten har studerats. Dock bedöms inte 6-9 tomter vara
lämpligt. Förvaltningens bedömning är att hästhållningen bör värnas och därför behövs ett
avstånd till nya fastigheter. Fastigheten har dock utgått ur planområdet. Om fastigheten på sikt
ska exploateras så får det prövas i en separat planansökan. På fastigheten har fornminnen
konstaterats vilket kräver ytterligare utredning innan exploatering.
Vägen längs med älven är ingen planfråga. För drift av Häljerödsvägen svarar för nuvarande
Trafikverket och för den fortsatta delen längs älven svarar Mariebergs vägsamfällighet.
Information om planprocessen läggs upp på hemsidan vid samråd och informationsmöten hålls
med exploatörer. Efter önskemål från berörda i området så deltar förvaltningen i möten eller
informerar via mail eller telefon.
YTTRANDE 2014-06-24 Håffrekullen 1:16
Kopia av yttrandet ligger i sin helhet som bilaga då bilder samt utklipp inte kunnat
kopierats.
Yttrande samrådshandlingar detaljplan Håffrekullen 1:3 mfl. Urklipp referens från
genomförandebeskrivning, plansbeskrivning, illustrationskarta och plankarta. Våra
kommentarer i röd text
Ägarbyte av mark
Denna skrivningen måste ändras så att det framgår att ägarbyte är frivilligt. Det skall också
förtydligas vilken mark på ritning som avses.
Generellt
I dagsläget finns en stor mängd olika stilar i området. Vad är traditionellt uttryck ? Nedan är
exempel på traditionella byggandstyper i olika utförande. ( New England, Stenhus, Smålandsstil
etc)
Genomfartstrafik
Vi anser att genomfartstrafik inte är lämpligt pga ökad trafik, olycksrisker och dålig miljö för
befintliga och nya fastigheter.
Tomtstorlek
Ändra till ca 1000 kvm , ge möjlighet till flexibilitet att anpassa tomter till terrängen och
använda marken mer effektivt
Riktlinjer för nya byggnader
Bör vara valfritt liksom fasadmaterial eftersom området i dag rymmer variation och olika stilar.
Längd på takkupor är en onödig detaljreglering. Storlek på garaget bör rymma 2 bilar.
Flygfoto visar att taken mest är olikfärgade med övervikt åt tegelröda så det finns inget stöd i
traditionen att ha enhetligt mörka matta tak.
Tomter söder om 1:16
Med referens till att inte utjämna markens nivåskillnader på 0,5m anser vi att byggnader söder
om 1:16 enligt skiss skall ligga söder om orörd solbelyst berghäll (Lila prick) samt att den i
naturinventeringen identifierade skyddsvärda eken ( blå prick) som står i gränsen till 1:4 bevaras
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Norra infarten har en anslutningsväg som går mot 1:16 och längs med och över en befintlig
gärdesgård ( blå fält) ,sedan svänger höger. Breddningen av vägen och diken mm går också in i
syrenbersån ( röd prick) på vår fastighet 1:16 Det finns inget behov att bredda vägen här.
Vägarna behöver inte mötas och gärdesgården i soligt läge kan vara intakt.
VA anslutning 1:16
1:16 kan utträda ur GA men skall ha möjlighet att välja. Prissättningen av VA gör att stora
tomter betalar mer men har fördröjande effekt på dagvatten och genererar mindre takvatten per
ytenhet så det borde vara tvärtom
Dåligt utnyttjande av mark vid norra infarten med en 700-800kvm överbliven yta . Större delen
av trädpartiet (blå ring) som är naturtomt huggs ner enligt planförslaget. Det går en gärdesgård
tvärs som måste tas bort
Röd tomtgräns ger bättre placering av husen, 1000 kvm tomtyta, Bättre husplacering genom att
vrids 90 grader med söderläge längs ena långsidan. Norra gränsen vinklas upp så att överbliven
markyta mot vägen blir mindre men fortsatt fri sikt vid utfarten. Mellanliggande mark intill 1:16
förblir som idag i vår ägo (inte naturområde eller samfällighet)
KOMMENTAR
Ägarbyte av mark Förtydligas i Genomförandebeskrivningen.
Generellt Den lantliga karaktär som kommunen vill framhålla i detta område och liknande
områden utanför tätorterna, är en byggnadsvolym i 1½-2 våningar med sadeltak. Området har
tidigare inte varit planlagt utan byggnader har tillkommit under en lång period utan att styras av
en helhetsprincip. Det handlar även om att presentera ett syfte med planområdet för de som
redan bor i området samt de som kommer att bygga.
Genomfartstrafik Om genomfartstrafik ska vara möjlig eller ej är en fråga som får hanteras vid
lantmäteri förättningen vid bildandet av Vägföreningen. Räddningstjänsten ser svårigheter med
tillgängligheten p.g.a. den väglutning som Häljerödsbacke har samt att en avstängning av vägen
skulle kräva 2 st brandposter. Detaljplanen möjliggör genomfartstrafik.
Tomtstorlek Planbestämmelsen anger minsta tomtstorlek vilket innebär att tomten kan vara
större. Större tomtstorlekar har lagts till för de befintliga fastigheterna för att behålla karaktären
där.
Riktlinjer för nya byggnader Se kommentar under generellt. Varje byggnad är en del i en
helhet. Tegelrött ingår i beskrivningen mörka matta tak. Syftet med 20+30 är att bryta ner
volymen för förråd och garagebyggnader. Bestämmelsen har ändrats till 50 kvm totalt för
garage/förråd.
Tomter söder om 1:16 Det aktuella området utgår ur planområdet.
Beaktas.Vägdragning flyttas på plankarta.
VAanslutning 1:16 Kommunen ansvarar för dagvatten för området där dagvattenledningarna
läggs i väg samtidigt med vatten och avlopp.
Detaljplanen håller avstånd till väg genom föreslagen placering av nya tomter i norr.
Detaljplanens utformning bedöms ge bra tomter. Placering av byggnader inte styrd i planen.
Valfritt av markägaren att stycka av 1 tomt och att resterande tillfaller Håffrekullen 1:16 Hela
det aktuella området är avsett för bostäder.
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YTTRANDE 2014-06-24 Romelanda-Häljeröd 1:41
Yttrandet ligger som bilaga till handlingen då det är handskrivet.
Anser att 2 st föreslagna tomter på fastigheten Romelanda-Häljeröd 1:38 är olämpliga för
byggnation då de gränsar till hästhage söder om.

KOMMENTAR
Det aktuella tomterna har utgått ur planområdet,

YTTRANDE UNDERSKRIVET AV 18 PERSONER
Yttrandet bifogas i sin helhet som bilaga
Yttrandet avser graden av bostadsförtätning och dess inverkan på boendekvalite som
konsekvens av aktuell detaljplan för bostäder Håffrekullen 1:3 m.fl. (Häljeröd 2014-06-16).
Boende i området har valt detta p.g.a. dess karaktär och boendeform med lägre grad av
bostadsförtätning och absolut närhet till naturen. Då grönytor har signifikanta positiva effekter
på människans välmående och på miljön, som förbättrad folkhälsa, renare luft och större
biologisk mångfald.
I områdets absoluta närhet finns ett naturreservat som befäster dess karaktär.
Vi som boende i området ser initialt positivt på en viss grad av boendeförtätning.
Vi ser dock utmaningen som stor att planera och bygga bostäder som både är i samklang med
rådande bebyggelse och utgör en god livsmiljö för befintliga såväl som nya bosättare.
Vi anser att detaljplanen för bostäder Håffrekullen 1:3 m.fl. har en alltför hög grad av
bostadsförtätning varför flertalet av våra goda argument för boendet i Håffrekullen inte kan
uppfyllas. Graden av förtätning påverkar de boendes närmiljö i stor utsträckning. Dessutom
medför aktuell exploateringen en signifikant ökad biltrafik i närmiljön vilket medför ytterligare
negativa effekter på bl.a naturvärdet.
Att t.ex. bebygga del av naturreservat för att nå en sammanhängande nybyggnation får anses
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förkastligt enl Plan- och Bygglagens förbud att förvanska bebyggelseområden (PBL 8 kap 13
§)och Miljöbalkens tydliga skrivning om att speciell hänsyn skall tas till områden som ligger
inom riksintresset för naturvård och friluftsliv (MB 3 kap 6§).
Vi yrkar således på en samrådsprocess där boendes synpunkter tillvaratas och att en varsam och
återhållen exploatering sker där alla får behålla närheten till naturen och en hög boendekvalite.
Bifogas en namninsamling på boende som bifaller yttrandet.

KOMMENTAR
Det finns och har funnits under en lång tid ett stort intresse från fastighetsägare i området att få
stycka av nya tomter. Förvaltningen har bedömt att föreslagen exploatering är acceptabel i sin
omfattning och avgränsad på ett naturligt sätt. Det finns önskemål om ännu större exploatering.
Syftet med detaljplanen är att få en lantlig karaktär samt att värna befintlig hästhållning mitt i
området. Den tillkommande biltrafiken till området kommer framförallt via den nya
väganslutningen i nordväst vilket inte innebär ökad trafik förbi området. De 2 tomter som
föreslogs på kommunens fastighet inom det geologiska naturreservatet i samrådsförslaget tas
bort. Den del av planområdet som ligger inom riksintresse för natur- och friluftsliv har inte
bedömts påverka riksintresset negativt.
De naturvärden som finns i området enligt Naturvärdesinventeringen kommer i möjligaste mån
att bevaras. Där detta inte är möjligt så kommer dispens att sökas hos Länsstyrelsen och vissa
kompensationsåtgärder kommer att göras. Exploateringen av planområdet har minskat i och
med att flera fastigheter har utgått ur planområdet.
YTTRANDE 2014-06-24 och 2014-07-07 Fastighetsägare Romelanda-Häljeröd 1:34
Kvarstående synpunkter
Vi refererar till utställningen av Planförslaget gällande Detaljplan för Håffrekullen 1:3 m.fl.,
detaljplanförslag i Kungälvs kommun.
Vi har synpunkter på förslaget gällande att inte inkludera hela eller delar av fastigheten
Romelanda-Häljeröd 1:34 i planläggningsområdet.
Vi ber om att få återkomma senast inom 2 veckor (2014-07-08) där vi framför våra synpunkter
mer i detalj.
Vi refererar till mailet vi skickade er 140624 gällande synpunkt på ert planläggningsförslag för
Håffrekullen. I det mailet hade vi synpunkter på att inte inkludera hela eller delar av fastigheten
Romelanda-Häljeröd 1:34 ert planförslag över Håffrekullen, här kommer ytterligare motiv till
vår överklagan:
Vi har synpunkter på att inte inkludera vår fastighet Romelanda-Häljeröd 1:34 i planläggningen
för Håffrekullen i Romelanda, Kungälvs kommun.
Vi anser att delar av fastigheten Romelanda-Häljeröd 1:34 lämpar sig för bebyggelse. Vi baserar
detta bl.a. på följande:
• Fastigheten är ej låglänt (nivå över 5m över vattennivån i Göta Älv)
• Utfart till väg 629, utfarten är godkänd av Vägverket
• Fastigheten ligger inom Riksintresse för Naturvård och Friluftsliv, men på specifik fråga till
Länsstyrelsen (samtal med Linda Karlsson, Länsstyrelsen i Göteborg, 2014-07-03) så är svaret
att Länsstyrelsen ser inga konkreta hinder att bevilja bygglov på denna fastighet. Det är upp till
Kommunen att bedöma. Länsstyrelsen är överklagandeinstans vid ev. avslag.
• Det finns delar av fastigheten där risk för Erosion och Blocknedfall ej föreligger
• Husgrund från ett gammalt hus finns på fastigheten
Med dessa argument yrkar vi på att fastigheten Romelanda-Häljeröd 1:34 inkluderas i
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planläggningen "Detaljplan Håffrekullen".

KOMMENTAR
Fastigheten ligger ett område som i en tidig geoteknisk utredning bedömdes olämplig med
hänvisning till risk för blocknedfall och erosion vid blottläggning, även om delar av området
kunde bebyggas med vissa reservationer. Fastigheten ligger i ett utsatt läge landskapsmässigt
samt till stor del inom riksintresseområde för natur och friluftsliv. Fastigheten har inte ingått i
den prövning som gjorts avseende riksintresse då fastigheten ligger utanför planområdet.
Befintlig väg avser endast 1 fastighet. Trafikverket stället höga krav på trafiksäkerhet för de
vägar inom planområdet som har utfart mot Trafikverkets väg.
Att en husgrund finns är ingen faktor som har betydelse vid prövning av planläggning för ny
bebyggelse med nutidens krav på byggnation.

ÖVRIGA
YTTRANDE 2014-06-19 Bohus räddningstjänstförbund Mats Balder
Räddningstjänsten har tagit del av de handlingar som rör planärendet och har inga ytterligare
synpunkter på förslag till detaljplan för bostäder på Håffrekullen.
KOMMENTAR
Noteras.
YTTRANDE 2014-06-23 Naturskyddsföreningen i Kungälv ordf. Stig Johannesson
Synpunkter på Detaljplaneprogram för Håffrekullen 1:3 M FL
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 tomter.
Planområdet har idag en lantlig karaktär och det är önskvärt att ny bebyggelse utformas och
anpassas till denna. Planområdet är naturskönt och starkt kuperat med delvis mycket branta
sluttningar ner mot Göta älv. Området gränsar till jordbruksmark i väster och norr och inom
området finns en hästgård.
Naturskyddsföreningen är generellt positiv till att Diseröd tillåts växa, då vi anser att ny
bostadsbebyggelse så långt det är möjligt bör koncentreras till centralorten och de tre sk
serviceorterna. Det är viktigt att man i planeringen tar stor hänsyn till de lokala förutsättningarna
för att leva upp till de berörda miljömålen.
Naturskyddsföreningens synpunkter:
- En karta behöver finnas med i planarbetet som visar på biotopskyddade och andra
värdefulla naturvärden även i angränsande områden, såsom diken, stenmurar, dammar
rödlistade arter mm.
-

I planområdet finns idag en hästgård och den ska vara kvar – inte bara under en viss tid
utan även framöver. Det är viktigt att bevara den lantliga karaktären i området och för att
möjliggöra att den biologiska mångfalden bevaras.

-

Viss mängd av dagvattnet bör efter rening i våtmark eller dyligt avledas till befintliga
dammar.
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-

En gång- och cykelväg mellan Diseröd och Håffrekullen måste iordningställas för att få
en säker GC väg till bussar, skola och till tätorten Diseröd. Förslagsvis kan befintlig
grusväg förbättras.

-

Stor satsning på tätare turer inom kollektivtrafiken krävs. Vi måste värna om vårt
hållbara samhälle och i ett sådant är två bilar per hushåll ingen godtagbar
rekommendation.

-

Utformningen av bostäderna bör anpassas till den lantliga miljön. De bör vara
energisnåla och miljöanpassade. Förslagsvis väljs bostäder av modellen passivhus och
placeras med hänsyn till sol och vindriktning. Solpaneler rekommenderas, trots deras
blanka yta.

-

Spara ridåer av träd, speciellt de större lövträden och buskar!

KOMMENTAR
Beaktas. Biotoper och naturvärden som ska bevaras visas på plankarta. De som det söks dispens
för anges i Genomförandebeskrivningen.
Inventering av Naturvärden görs endast inom planarbetet. Dock finns intilliggande damm med.
Förhoppningen är att hästgården är kvar så länge ägaren önskar. Skulle dock hästhållningen helt
upphöra så finns möjlighet att bygga intill tidigare hästhållning.
Va och dagvattenutredning anger avrinningsområden. För området inom planområdet där damm
finns prövas exploatering. Ansökan har lämnats till länsstyrelsen avseende markavvattning.
Kommunen kommer i dagsläget inte att bygga någon Gång- och cykelväg (GC-väg) från
Håffrekullen då det finns många vägsträckor som är högre prioriterade. Med befintliga
grusvägar är det möjligt att ta sig till Diseröd men det är ingen officiell GC-väg för planområdet.
Området trafikeras till viss del med Kollektivtrafik (buss 308) idag. Kommunen verkar för att
intilliggande Diseröd ska få utökad kollektivtrafik i samband med nybyggnation i tätorten.
Utformningen av bostäderna har anpassats till den lantliga karaktären. Kommunen kan inte
ställa högre krav på energisnåla hus än lagkrav.
Bevarande av Natur kan inte styras i detaljplanen då det inte är kommunal mark. Endast
bevarande av Naturvärden som Biotoper kan styras.

YTTRANDE 2014-06-23 Fam Andolf Johannesson
Lämnar samma yttrande som naturskyddsföreningen i Kungälv
KOMMENTAR
Se kommentar till Naturskyddsföreningen

Med detta föreslås att planeringschefen godkänner planförslaget för utställning enligt PBL 5:23 utifrån
kommunstyrelsen delegeringsordning.
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SAMHÄLLSBYGGNAD 2016-05-13

Linda Andreasson
Planarkitekt

Anna Silfverberg Poulsen
t.f. planchef/verksamhetschef

Yttrande samrådshandlingar detaljplan Håffrekullen
1:3 mfl. Urklipp referens från
genomförandebeskrivning, plansbeskrivning,
illustrationskarta och plankarta. Våra kommentarer i
röd text
Ägarbyte av mark

Denna skrivningen måste ändras så att det framgår att ägarbyte är frivilligt. Det skall också
förtydligas vilken mark på ritning som avses.

Generellt

I dagsläget finns en stor mängd olika stilar i området. Vad är traditionellt uttryck ? Nedan
är exempel på traditionella byggandstyper i olika utförande. ( New England, Stenhus,
Smålandsstil etc)

Genomfartstrafik

Vi anser att genomfartstrafik inte är lämpligt pga ökad trafik, olycksrisker och dålig miljö
för befintliga och nya fastigheter.

Tomtstorlek

Ändra till ca 1000 kvm , ge möjlighet till flexibilitet att anpassa tomter till terrängen och
använda marken mer effektivt

Riktlinjer för nya byggnader

Bör vara valfritt liksom fasadmaterial eftersom området i dag rymmer variation och olika
stilar. Längd på takkupor är en onödig detaljreglering. Storlek på garaget bör rymma 2
bilar.
Flygfoto visar att taken mest är olikfärgade med övervikt åt tegelröda så det finns inget
stöd i traditionen att ha enhetligt mörka matta tak.

Tomter söder om 1:16

Med referens till att inte utjämna markens nivåskillnader på 0,5m anser vi att byggnader
söder om 1:16 enligt skiss skall ligga söder om orörd solbelyst berghäll (Lila prick) samt att
den i naturinventeringen identifierade skyddsvärda eken ( blå prick) som står i gränsen till
1:4 bevaras

Ek

Berg

Väg väster om 1:16

Norra infarten har en anslutningsväg som går mot 1:16 och längs med och över en befintlig
gärdesgård ( blå fält) ,sedan svänger höger. Breddningen av vägen och diken mm går också
in i syrenbersån ( röd prick) på vår fastighet 1:16 Det finns inget behov att bredda vägen
här. Vägarna behöver inte mötas och gärdesgården i soligt läge kan vara intakt.

VA anslutning 1:16

1:16 kan utträda ur GA men skall ha möjlighet att välja. Prissättningen av VA gör att stora
tomter betalar mer men har fördröjande effekt på dagvatten och genererar mindre
takvatten per ytenhet så det borde vara tvärtom

Tomter norr om 1:16

Dåligt utnyttjande av mark vid norra infarten med en 700-800kvm överbliven yta . Större
delen av trädpartiet (blå ring) som är naturtomt huggs ner enligt planförslaget. Det går en
gärdesgård tvärs som måste tas bort

Röd tomtgräns ger bättre placering av husen, 1000 kvm tomtyta, Bättre husplacering
genom att vrids 90 grader med söderläge längs ena långsidan . Norra gränsen vinklas upp
så att överbliven markyta mot vägen blir mindre men fortsatt fri sikt vid utfarten.
Mellanliggande mark intill 1:16 förblir som idag i vår ägo (inte naturområde eller
samfällighet)

