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§ 56/2022

Samråd Detaljplan för Rollsbo 1:32 m.fl. "Arenaområdet vid Yttern" (Dnr 
KS2021/1047)
Sammanfattning
Kommunstyrelsen fattade 2020-04-15 beslut om budgetdirektiv 2021-2022 där inriktningen 
för ett nytt idrottscentrum beskrivs. Planförslaget "Detaljplan för Kastellegården 1:22 med 
flera, besöksanläggning" (multiarena) som var på samråd under 2016 har omarbetats till följd 
av budgetdirektivet och fått det nya namnet "Detaljplan för besöksanläggningar m.m. 
"Arenaområdet vid Yttern", Rollsbo 1:32 m.fl. i Rollsbo, Kungälvs kommun".

Inom planområdet finns idag fotbollsplaner med mindre läktare, ett bostadshus, naturmark 
och gatumark. Planområdet är till stor del inte planlagd tidigare.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ett område med besöksanläggningar (även kallat 
arenaområdet) där flera anläggningar för olika sporter, idrotter och fritidsverksamheter m.m. 
kan inrymmas. Planen ska även möjliggöra för kompletterande verksamheter till den 
huvudsakliga användningen som tex. daglig verksamhet, utbildningsbehov, café, restaurang, 
handel och samlingslokaler. Även hotell och vandrarhem (och annan övernattning) som 
tillhör den huvudsakliga användningen medges med undantag för ett område närmast väg 
168 då det inte är lämpligt ur ett riskperspektiv.  

Syftet är också att möjliggöra för användningen "centrum förutom hotell och vandrarhem" 
(och annan övernattning), parkering, park- och naturmark samt dagvattenanläggningar.

Detaljplanen är av betydande intresse för allmänheten. 

Merparten av planområdet omfattas av fördjupad översiktsplan för Ytterby (FÖP Ytterby), 
antagen av Kommunfullmäktige 2021-04-15. Marken inom planområdet pekas ut som idrott, 
natur och rekreation samt verksamheter och planförslaget är därmed delvis förenligt med 
FÖP Ytterby. Övriga delar av planområdet omfattas av Översiktsplan 2010 för Kungälvs 
kommun, antagen 2012-01-19. 

En första undersökning om detaljplanen kan antas innebära betydande miljöpåverkan har 
genomförts. Efter undersökningen har ändringar i planen gjorts. Planområdet har utökats 
och ett område som i översiktsplanen pekas ut som verksamhetsområde, planläggs i aktuell 
detaljplan som natur för att möjliggöra en dagvattendamm. Planförslaget avviker därför från 
översiktsplanen.

Förvaltningen bedömer att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan så som avses i 6 kap MB. Ingen strategisk miljöbedömning har utförts inom 
ramen för denna detaljplan, och ingen miljökonsekvensbeskrivning har upprättats i det här 
läget eftersom förvaltningen i första undersökningen bedömde att planen inte medför 
betydande miljöpåverkan.
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Av Länsstyrelsens yttrande från 2021-09-27 framgår det att Länsstyrelsen inte delar 
förvaltningens bedömning. Länsstyrelsen bedömer att betydande miljöpåverkan, orsakat av 
planens genomförande, inte går att utesluta och att detta behöver utredas vidare. Detta med 
hänvisning till ny praxis vad gäller artskyddsförordningen. Skyddade arter som groddjur och 
fåglar kan finnas inom planområdet och det finns en risk att dessa arter påverkas negativt av 
planförslaget. 

Baserat på Länsstyrelsens yttrande kommer ytterligare utredningar att göras i 
detaljplanearbetet. En inventering av groddjur och fåglar kommer genomföras under våren 
2022. Efter genomförd utredning kan en ny bedömning göras huruvida planen kan antas 
medföra betydande miljöpåverkan eller inte.

Till detaljplanen hör "Kvalitetsprogram för Arenaområdet vid Yttern" vars främsta syfte är 
att beskriva sociala, gestaltningsmässiga och miljömässiga kvaliteter i planområdet. 
Detaljplanen reglerar de basala förutsättningarna och kvalitetsprogrammet används i 
efterföljande skede som stöd i val av bland annat utformning och färgsättning. 
Kvalitetsprogrammet har ingen rättslig verkan. Däremot är det ett 
kommunikationshjälpmedel och ett stöd i den kommande genomförandefasen.

Förslag till beslut är att detaljplanen godkänns för samråd och att planen inte bedöms 
medföra betydande miljöpåverkan. 

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Samråd Detaljplan för Rollsbo 1:32 m.fl. "Arenaområdet vid Yttern"
Bilaga Kvalitetsprogram
Bilaga Illustrationsplan
Bilaga Planbeskrivning
Bilaga Plankarta
Bilaga Undersökning av betydande miljöpåverkan
Bilaga Protokollsutdrag - Samråd Detaljplan för besöksanläggningar m.m. Rollsbo 1:32 m.fl. 
"Arenaområdet vid Yttern" - Utskottet för Samhälle och utveckling

Beslut
1. Detaljplan för besöksanläggningar m.m. "Arenaområdet vid Yttern", Rollsbo 1:32 
m.fl. i Rollsbo, Kungälvs kommun godkänns för samråd enligt plan och bygglagen 
PBL (2010: 900) kap.5 § 11.

2. Detaljplan för besöksanläggningar m.m. "Arenaområdet vid Yttern", Rollsbo 1:32 
m.fl. i Rollsbo, bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan så som avses i 6 kap 
MB.

__________
Samtliga ledamöter från Sverigedemokraterna, Utvecklingspartiet och Kristdemokraterna lämnar en gemensam 
anteckning till protokollet. Se bilaga.
Samtliga ledamöter från Socialdemokraterna, Moderaterna och Centerpartiet lämnar en gemensam anteckning 
till protokollet. Se bilaga.



Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum 2022-03-23
Sida 15 (37)

KOMMUNSTYRELSEN Justeras sign

Expedieras till: Sara Ekelund Plan/samhälle och utveckling 

För kännedom till: Ida Brogren, Plan/Samhälle och utveckling
Fredric Norrå, Planering och myndighet/Samhälle och utveckling
Anders Holm Sektorchef samhälle och utveckling
Anna Hedlin, Plan/Samhälle och utveckling
Gunilla Carlsson Gremner, Plan/Samhälle och utveckling


