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Planbesked för bostäder, Torsby 1:9 och Torsby 1:37 (Dnr KS2021/0906-2)
Sammanfattning
Ansökan avser byggnation av cirka 60 bostäder i västra delen av Kärna. Gällande
översiktsplan anger för den norra delen av det aktuella området bostäder år 2020. Området
som helhet ligger inom tätortsavgränsningen för Kärna. Den södra delen av det aktuella
området är detaljplanelagt med markanvändning Skola och Kontor. Ursprungligen var
tanken att den nya skolan i Kärna skulle uppföras på denna plats. Skolan kommer dock att
uppföras på en annan plats i Kärna.
Kapaciteten i ledningarna som försörjer Kärna med vatten är begränsad. Inga nya
påkopplingar kan ske innan detta är löst, vilket i dagsläget bedöms kunna ske tidigast 2023.
Det finns sedan framtagandet av den befintliga detaljplanen för Kärna Västerhöjd avtal som
rör utbyggnad av en cirkulationsplats på Vedhallsvägen och utbyggnad av gång- och
cykelvägar mot Kärna centrum. I samband med planläggning bör innehållet i avtalen som
rör cirkulationsplats och gång- och cykelvägar ses över. Om revideringar sker hanteras dessa
frågor i ett nytt exploateringsavtal.
En planläggning med grund i ansökan bedöms lämplig. Planläggningens tidplan ska läggas
upp så att en detaljplan antas först när kapacitet i vattenledningarna säkerställts. Om positivt
planbesked ges i detta ärende, samt i ärende KS2021/1265, ska planläggning för de två
områdena ske samtidigt.
Juridisk bedömning
Eventuell planläggning enligt förslaget kommer att hanteras utifrån plan- och bygglagen.
Bakgrund
Ansökan avser byggnation cirka 60 bostäder i västra delen av Kärna. I förslaget ingår radhus
(25 st), mindre flerbostadshus (totalt 28 lägenheter) och ett LSS-boende (6 lägenheter).
Lagfarna ägare till fastigheterna är Kärna Lokal utvecklings AB och Västerhöjdens Mark AB.
Dessa aktörer ligger även bakom denna ansökan om planbesked.
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Bild 1. Det aktuella områdets lokalisering i Kärna. Sydväst om det aktuella området pågår för
närvarande byggnation av nya bostäder, inom ramen för befintlig detaljplan.

Bild 2. Förslag på ny bebyggelse.

Det aktuella området är relativt kuperat och sluttande, med omväxlande berg i dagen och
vegetation. Söderut ligger befintlig bostadsbebyggelse, mot sydväst pågår byggnation av nya
bostäder. Den föreslagna nya bebyggelsen kommer att ansluta till denna bebyggelse. Norrut
ligger ett mindre industriområde, i vilket bl.a. en skjutbana ligger. Cirka 400 meter österut,
fågelvägen, ligger centrala Kärna, med bl.a. skola och förskola. Nya lokaler för friskolan i
Kärna, en fristående förskola och idrottshall är under uppförande. Investeringar i
kommunala skolan och förskolan är planerade andra halvan 2020-talet.
Gällande översiktsplan anger för norra delen av det aktuella området bostäder 2020.
Området som helhet ligger inom tätortsavgränsningen för Kärna. Den södra delen av det
aktuella området är detaljplanelagt (Hermansby 331, laga kraftvunnen 2008) med
markanvändning Skola och Kontor. Ursprungligen var tanken att den nya skolan i Kärna
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skulle uppföras på denna plats. Skolan kommer dock att uppföras på en annan plats i
Kärna. Inom ramen för detta planarbete genomfördes utredningar rörande geoteknik,
bergteknik, arkeologi, trafik och VA.

Bild 3. Delar av föreslagen ny bebyggelse ligger på den plats som den nya skolan i Kärna
ursprungligen skulle placeras (röd yta).

2017 var den södra delen av området, aktuellt i ett planbeskedsärende. Den gången blev det
nej, bland annat på grund av andra utbyggnadsprioriteringar.
Kapaciteten i ledningarna som försörjer Kärna med vatten är begränsad. VA-organisationen
säger i dagsläget nej till nya påkopplingar från Ytterby och ut mot kusten. Nya
överföringsledningar planeras att vara klara och driftsatta under 2023. Det är dock inte
säkert att detta löser hela problematiken. Utredningar pågår för att finna lösningar, men i
dagsläget finns inget datum för när nya anslutningar kan tillåtas.
Det finns sedan framtagandet av den befintliga detaljplanen för Kärna Västerhöjd avtal som
rör utbyggnad av en cirkulationsplats på Vedhallsvägen och utbyggnad av gång- och
cykelvägar mot Kärna centrum.
I juli 2021 inkom Bokab med en ansökan om planbesked (KS2021/1265) för villatomter på
fastigheten Torsby 1:8, som angränsar till det aktuella området.
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Verksamhetens bedömning
En planläggning enligt ansökan bedöms lämplig. Planläggningens tidplan ska läggas upp så
att en detaljplan antas först när kapacitet i vattenledningarna säkerställts. Om positivt
planbesked ges i detta ärende, samt i ärende KS2021/1265, ska planläggning för de två
områdena ske samtidigt.
De utredningar som togs fram för den detaljplan som täcker delar av det nu aktuella
området kan sannolikt utgöra underlag i en ny planläggning. Kompletterande utredningar
behövs sannolikt avseende exempelvis VA, dagvatten/skyfall, trafik, naturvärden och buller
från nytillkommande trafik och från den närliggande skjutbanan.
I samband med planläggning bör innehållet i avtalen som rör cirkulationsplats och gångoch cykelvägar ses över. Om revideringar sker hanteras dessa frågor i ett nytt
exploateringsavtal. Hur trafiken från nya bostäder bäst ansluts till vägnätet får studeras
noggrannare under planläggning. Att skapa gena gång- och cykelvägskopplingar från
området till målpunkter i Kärna centrum är mycket viktigt för tillgängligheten. Det aktuella
området ligger fågelvägen bara cirka 400 meter från centrala Kärna, med skola, förskola,
busstation, livsmedelsbutik m.m. Dock saknas gena kopplingar, det faktiska avståndet är i
dagsläget cirka 1 km.
Bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål och kommunstyrelsens
resultatmål
Kommunfullmäktiges strategiska mål
Föreslagen planläggning bedöms gå i linje med målet en ökad samordning mellan
infrastruktur och byggnation i hela kommunen, under förutsättning att vattenkapaciteten i
ledningsnätet är säkerställd innan detaljplanen antas.
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Kommunstyrelsens strategiska mål
Föreslagen planläggning kommer vid färdigställande bidra till målet planberedskap för
bostäder, verksamhetsmark och handel, vars indikatorer bl.a. rör antalet bostäder i
lagakraftvunna planer.
Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030
Hållbara städer och samhällen – Föreslagen planläggning bedöms gå i linje med målet, då
en blandning av bostadsformer uppförs i närheten befintlig service och infrastruktur.
Bedömning utifrån politiska styrdokument
Kommunens gällande översiktsplan anger för aktuellt område markanvändning bostad.
Föreslagen planläggning bedöms därför ha stöd i översiktsplanen.
Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
Att skapa nya bostäder på en plats i direkt anslutning till befintlig infrastruktur och
kommunal service bedöms vara fördelaktigt ur ett medborgar- och skattebetalarperspektiv.
Nya bostäder på den aktuella platsen ligger i närheten grönområden samt befintliga
förskolor och skolor. En ny friskola och ny fristående förskola är också under uppförande i
centrala Kärna. Under planläggningens gång kommer det finnas möjlighet för närboende att
lämna synpunkter på den föreslagna nya bebyggelsen.
Ekonomisk bedömning
Eventuell planläggning kommer att föregås av att plankostnadsavtal upprättas.
Förslag till kommunstyrelsen
1. Ett positivt planbesked ges, enligt 5 kap. 2 § Plan- och bygglagen (PBL).
2. Planläggning bedöms preliminärt, under nu kända förutsättningar, kunna påbörjas
2025 och detaljplan antas 2027. Denna uppskattning kan ändras.
Avgift: 14 280 kr
Avgift enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat.
Övriga upplysningar
Detta beslut kan inte överklagas.

Fredric Norrå
Verksamhetschef planering och myndighet

Anders Holm
Sektorchef samhälle och utveckling
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Expedieras till:

clas@darvik.se
hakan.olsson@fforum.se
Gunilla Carlsson Gremner, Planenheten

För kännedom till:

Ida Brogren, Enhetschef Plan
Anna Hedlin, Planenheten
Viktor Heineson, Planenheten
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Från:
Skickat:
Till:
Kopia:
Ämne:
Bifogade filer:

Clas Darvik <clasdarvik@icloud.com>
den 12 maj 2021 16:23
Kungälvs kommun
Henrik Johansson; Viktor Heineson; Fp Håkan
Begäran om planbesked Västerhöjden
begaran-om-planbesked blankett 5 maj HO (kopia)-1 (kopia 2).pdf;
PastedGraphic-1.pdf; VMAB - bil nr1a ansökan.docx; Buraia AB bil nr
1b ansökan.pdf; situationsplan 2021 05 07.pdf; principskiss 2021 05
12 .pdf

Kategorier:

SANDRA

Begäran om planbesked Torsby 1:9 och Torsby 1:37
Bifogar utöver ansökningsblankett scannade påskrifter från oss bägge fastighetsägare.
Bifogar Bilaga nr 1a och 1b korta presentationer av sökanden
Bifogar även planskiss och bilder över hur det skulle kunna gestalta sig.
Planskiss:
I planerna ingår att Skoltomten Torsby 1:37 bebyggs med 7 st fyrbohus (28 lgh) och
återstående del av Torsby 1:9 med ca 25 radhus plus ett LSS-boende (6 lgh) eller liknande.
Eventuella frågor besvaras av
,
Med vänlig hälsning,
Västerhöjdens Mark AB/Buraia AB
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Västerhöjden Mark AB
Västerhöjden Mark AB, 556944-7526 (VMAB) är sedan 2013 ägare av fastigheten Torsby 1:9. Via bolag är det
Thomas Arvidsson som driver Kärna Rör AB och Clas Darvik, boende på Lövön större delen av året, som står
bakom VMAB som ägare. Syftet med bolaget har varit att hitta vägar att utveckla marken till bostadsbebyggelse i
enlighet med den detaljplan som antogs av Kungälvs kommun 2008.
Sedan vi förvärvade den planlagda marken 2013 har vi fördelat marken till olika lämpliga lokala byggare. Ungefär
50 bostäder är nu färdigställda och inflyttade och ytterligare ca 35 st är under produktion och blir färdigställda
inom ungefär ett år. Inom den befintliga detaljplanen återstår bara den så kallade skoltomten. Som var avsedd för
lokaler för Friskolan.nu i Kärna.
Skoltomten kommer inte till användning som skola då de nu håller på och bygger nya lokaler för Friskolan i
närheten av deras befintliga lokaler. De nuvarande ägarna av skoltomten Torsby 1:37, Buraia AB, vill planändra
marken till bostäder.
i anslutning till skoltomten återstår nu en del av Stamfastigheten Torsby 1:9 som idag saknar detaljplan men som i
den befintliga planbeskrivningen står uppsatt som ett ”framtida” område för ytterligare utbyggnad.
Av egen erfarenhet vet vi att efterfrågan på bostäder i området är stor. Både i och kring området är infrastrukturen
redan utbyggd med vägar, ledningar, elledningar, förskolor, skolor, kollektivtrafik etc, vilket enligt oss gör det
särskilt gynnsamt att fortsätta exploatera området med bostäder.
Västerhöjdens Mark AB och Buraia AB är nu intresserade av att tillsammans gå vidare med att pröva
lämpligheten till ytterligare bostadsexploatering av Västerhöjden. Vi har sonderat detta vid ett möte med Henrik
Johansson och Viktor Heineson på planenheten i Kungälvs kommun och de tyckte att vi skulle komma in med en
ansökan om planbesked.
Med vänlig hälsning,
Västerhöjden Mark AB
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Beslut om antagande av ändring av detaljplan för bostäder på Klåverön,
aktnr 45 (Dnr KS2013/457-59)
Sammanfattning
Denna planändring är en av tre ändringar som genomförs parallellt på Klåverön.
Huvudsyftet med planändringarna är att pröva utökade byggrätter för befintliga
bostadsfastigheter inom de tre detaljplanerna. Detta innebär kortfattat att de tomter som
klarar krav på tillgänglighet föreslås få en utökad högsta tillåten byggnadsarea på 100 kvm,
jämfört med gällande bestämmelse på 75 kvm. Gällande bestämmelser rörande högsta
tillåten byggnadshöjd förslås att ändras till att regleras med högsta tillåten nockhöjd. Till
följd av detta föreslås gällande bestämmelser rörande takvinkel att ändras för att vara
anpassat till reglering av nockhöjd. Vidare läggs bestämmelser till för att skydda ny
bebyggelse från stigande vattennivåer. Bestämmelser justeras även för att vara anpassade till
dagens sätt att formulera och presentera planbestämmelser på.
Förvaltningens bedömning är att förslaget till planändring kan antas.
Juridisk bedömning
Denna ändring av detaljplan handläggs med standardförfarande i enlighet med Plan- och
bygglagen (SFS 2010:900). Den aktuella planändringen bedöms stämma överens med
gällande översiktsplan och syftet i gällande detaljplan.
Bakgrund
Aktuellt ärende initierades år 2013 genom att en ansökan om planbesked inkom, om
planläggning för nybyggnation av ett enbostadshus. I kommunstyrelsens beslut § 318/201308-21 gavs positivt planbesked för att upprätta detaljplan inte bara för det ansökta
bostadshuset utan också, efter politiskt yrkande, för hela ”den del av Klåverön som ligger
inom Marstrands tätortsavgränsning”. Efter att en förstudie gått igenom förutsättningarna
för ny bebyggelse blev planarbetets inriktning att endast utöka byggrätterna för befintliga
bostadsfastigheter inom de tre detaljplanerna på norra Klåverön. Nya bostadstomter prövas
således inte. Bebyggelsen är via en samfällighet inkopplad till det kommunala VA-nätet på
Marstrand. Länsstyrelsen har godkänt att två obebyggda tomter inom planområdena får
kopplas in till VA-nätet, trots kapacitetsproblematiken.
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Figur 1. Planområdenas lokalisering på Klåverön.

Figur 2. Kartan nedan visar utbredningen av respektive plan. Siffrorna anger respektive
plans aktnummer.
Denna planändring är en av tre ändringar som genomförs parallellt på Klåverön.
Huvudsyftet med planändringarna är att pröva utökade byggrätter för befintliga
bostadsfastigheter inom de tre detaljplanerna. Detta innebär kortfattat att de tomter som
klarar krav på tillgänglighet föreslås få en utökad högsta tillåten byggnadsarea på 100 kvm,
jämfört med gällande bestämmelse på 75 kvm. Gällande bestämmelser rörande högsta
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tillåten byggnadshöjd förslås att ändras till att regleras med högsta tillåten nockhöjd. Till
följd av detta föreslås gällande bestämmelser rörande takvinkel att ändras för att vara
anpassat till reglering av nockhöjd. Vidare läggs bestämmelser till för att skydda ny
bebyggelse från stigande vattennivåer. Bestämmelser justeras även för att vara anpassade till
dagens sätt att formulera och presentera planbestämmelser på.
Verksamhetens bedömning
Förvaltningens bedömning är att förslaget till planändring kan antas.
Bedömning utifrån kommunstyrelsens resultatmål
Aktuellt ärende kan i viss mån bedöms bidra till målet om att planberedskap ska finnas för
bostäder, verksamhetsmark och handel, då antalet bruttoarea för bostadsbyggnation ökar
något.
Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030
Ändringen av detaljplanen bedöms inte påverka målen i Agenda 2030 på ett påtagligt sätt,
varken i positiv eller negativ riktning.
Bedömning utifrån politiska styrdokument
Föreslagen planändring bedöms ha stöd i gällande översiktsplan.
Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
Planändringen bedöms vara positiv för de som bor på inom planområdet och får möjlighet
att bygga större hus.
Planläggningen har varit skattefinansierad. Hur stor del som kommer att täckas av
planavgifter går inte att förutspå. Sannolikt kommer inte planavgifterna att täcka hela
planläggningens kostnad. Detta kan bedömas vara negativt ur ett medborgarperspektiv.
Ekonomisk bedömning
Planläggningen har varit skattefinansierad. I samband med bygglov kommer planavgift att
tas ut för de fastigheter som fått utökade byggrätter. Hur stor del som kommer att täckas av
planavgifter går inte att förutspå. Sannolikt kommer inte planavgifterna att täcka hela
planläggningens kostnad.
Förslag till Kommunfullmäktige
Ändring av detaljplan för bostäder på Klåverön, Hermansby 45 i Kungälvs
kommun antas enligt plan- och bygglagen PBL (2010: 900) kap 5 § 27.

Fredric Norrå
Verksamhetschef planering och myndighet

Anders Holm
Sektorchef samhälle och utveckling

de av ändring av detaljplan för bostäder på Klåverön, Hermansby 45 - KS2013/457-59 Beslut om antagande av ändring av detaljplan för bostäder på Klåverön, aktnr 45 : Beslut om antagande av ändring av detaljplan för bostäder på Klåverön, aktnr 45

4(4)

Expedieras till:

Viktor Heineson, Planenheten/Samhälle och utveckling
Anna Hedlin, Planenheten/Samhälle och utveckling
Emelie Skarp, Kart och mark/Samhälle och utveckling

För kännedom till:

Ida Brogren, Planenheten/Samhälle och utveckling
Fredric Norrå, Samhälle och utveckling
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INFORMATION
En detaljplan är ett juridiskt dokument som styr hur marken får användas för ett område inom
kommunen, exempelvis för bostäder, kontor, handel eller industri. Detaljplanen får även
reglera placering, utformning och utförande. En detaljplan består av en plankarta som är
juridiskt bindande och en planbeskrivning som beskriver plankartan. Planbeskrivningen (denna
handling), som inte är juridiskt bindande, ska underlätta förståelsen för plankartans innebörd.
Ändring av detaljplan omfattar borttagande, införande och justering av bestämmelser samt
upphävande av en geografisk del av en plan. Det kan användas för att anpassa planen till nya
förhållanden och hålla den aktuell utan att genomföra hela den lämplighetsbedömning som
görs vid upprättandet av en ny plan. En plan kan ändras om omfattningen inte är för
omfattande, om syftet med befintlig detaljplan följs samt om inte grundstrukturen ändras och
tydlighetskrav gäller.
Vid ändring av detaljplaner ska kommunen tillämpa motsvarande förfarande som används för
att ta fram en ny detaljplan. En ändring av detaljplan måste rymmas inom syftet med den
ursprungliga detaljplanen och inte innebära betydande miljöpåverkan.
Detaljplanen omfattar följande handlingar:
Planhandlingar:








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

Övriga handlingar:








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

Handlingarna (förutom fastighetsförteckningen) finns på Kungälvs kommuns hemsida under
planprocess och byggnation: http://www.kungalv.se/Bygga--bo--miljo/aktuella-planer/
Fastighetsförteckning, beslutsprotokoll samt övriga handlingar finns i Kungälvs Stadshus,
adress: Ytterbyvägen 2, Kungälv. För information om planförslaget, kontakta Kundcenter på
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telefonnummer 0303 – 23 80 00.
Handläggning
Arbetet med denna detaljplan påbörjades med en förstudie under sommaren 2018. Detaljplanen
handläggs med standardförfarande i enlighet med 5 kap plan- och bygglagen (SFS 2010:900).
Förslag till planändring var utställt för samråd 2020-06-10 till 2020-07-06.

INLEDNING OCH BAKGRUND
Ärendet initierades 2013 då en begäran om planbesked inkom för att bygga ett nytt bostadshus
på norra Klåverön. I beslutet som fattades av kommunstyrelsen gavs i uppdrag att inte bara
pröva ett nytt bostadshus, utan även också pröva möjligheterna till större byggrätter på
befintliga tomter på den norra delen av Klåverön. Efter att en förstudie genomförts blev
slutsatsen att fortsätta planläggningen med att pröva enbart utökade byggrätter för befintliga
tomter, framförallt p.g.a. kapacitetsbristen i Marstrands reningsverk, vilket hindrar anslutning
av ytterligare fastigheter till reningsverket. Aktuellt område är anslutet till det kommunala VAnätet via en samfällighet, som anlagt egna ledningar till Klåverön.
Enligt gällande översiktsplan, lagakraftvunnen 2012, ligger aktuellt område inom
tätortsavgränsningen för Marstrand. Tätortsavgränsningen innebär att utbyggnadsbehovet av
bostäder och verksamheter för respektive tätort ska kunna tillgodoses innanför gränsen.
Översiktsplanen anger också att fritidshus, när fullgoda lösningar på VA finns, kan omvandlas
till permanentboende.
Denna detaljplan är en av tre detaljplaner på norra Klåverön som ändras samtidigt.
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Bild 1. Aktuellt område markerat med svartstreckad linje.

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

OMRÅDESBESKRIVNING
Klåverön, eller Klöverön, ligger söder om Marstrandsön och Koön, cirka 20 kilometer väster
om Kungälvs centrum. Klåverön är till största delen obebyggd, saknar fast vägförbindelse och
domineras av skog, ängsmarker och karga klippor. Ön omfattas till allra största delen av
Klåveröns naturreservat, bildat 1966 för att skydda höga natur- och kulturvärden. Befintlig
bebyggelse utgörs av framförallt mindre fritidshus, koncentrerade till öns norra del, men även
av äldre gårdar. Den befintliga bebyggelsen inom planområdet består främst av småskalig
5
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fritidsbebyggelse som är naturligt placerad i skyddade lägen där den underordnar sig
landskapet, enligt rådande planeringsideal på 1950- och 60-talen för fritidshusområden. De allra
flesta fastigheterna är tydligt kuperade, med omväxlande berg i dagen och vegetation.
Vegetationen är ofta mer naturlig än ordnad. Endast ett fåtal fastigheter rymmer större, flacka,
obebyggda ytor. Bostadshusen är inpassade i topografin, med stöd i landskapet (d.v.s. i
bergsryggar och höjder). Mer utsatta lägen runt och mellan husen har lämnats obebyggda.

Bild 2. Foto över bebyggelse inom planområdet.

Bild 3. Foto som visar på områdets karaktär med mindre fritidshus placerade i en natur med
omväxlande berg i dagen och ”naturlig” växtlighet istället för ordnade trädgårdar.
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Bild 4. Kartan visar höjdkurvor och placering av befintlig bebyggelse. Ungefärligt planområde
markerad med svartstreckad linje.

FÖRUTSÄTTNINGAR
Vatten och avlopp
Bostadsfastigheterna är via Klöveröns VA-samfällighet anslutna till det kommunala VA-nätet på
Marstrand.
Trafik och parkering
På Klåverön finns endas mindre vägar och stigar och biltrafik förekommer generellt inte.
Klåverön saknar fast vägförbindelse liksom regelbunden färjetrafik till fastlandets vägnät.
Grundprincipen i Kungälvs kommun rörande boendeparkering är att detta ska kunna anordnas
inom respektive fastighet. Om detta inte går att ordna får parkeringsfriköp genomföras till en
politiskt beslutad kostnad av 250 000 kr per plats. I dagsläget gäller detta när det tillkommer
helt nya hus, vilket genererar behov av ytterligare parkeringsplatser på Koön. För de tomter
som redan är bebyggda kommer denna avgift i dagsläget inte att tas ut. I samband med bygglov
av ett helt nytt hus ska den sökande redovisa hur parkering ska lösas och eventuellt
parkeringsfriköp att genomföras.
Båtplats kan hyras av kommunen, på Koön eller Marstrandsön. I dagsläget finns en färja som
hämtar sopor, oftast en gång i veckan. Denna färja kan även hyras vid behov mot
timdebitering. Då detaljplaneändringen syftar till att enbart i begränsad omfattning utöka
byggrätten för befintliga fastigheter bedöms påverkan på trafik och parkering vara försumbar.
Geoteknik
Marken inom planområdet är enligt Sveriges geologiska undersöknings (SGU) geokarta till
största delen urberg. I östra delen av planområdet finns mindre områden med postglacial
7
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finsand. Efter synpunkter från Statens geotekniska institut (SGI) genomfördes under hösten
2020 en bergteknisk utredning och ett kvartärgeologiskt utlåtande. I det kvartärgeologiska
utlåtandet rekommenderades mer noggranna undersökningar i vissa områden inom och i
direkt anslutning till planområdet. En geoteknisk undersökning av dessa områden genomfördes
i början av 2021.

Bild 5. Den geotekniska undersökningen omfattar områden med lösjordsmark, benämnda A, B och C.

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

Bild 6. Karta över området på Norra Klåverön som omfattas av detaljplaneändringen i akt 45 och
245. Röd skraffering indikerar område med förhöjd risk för blockutfall.

Blocken invid förrådsbyggnaden bedöms kunna falla ut/rasa om inte åtgärder företas, då risken
för rot- och frostsprängning är stor. Sprickorna visar tecken på att vara vattenförande, samt att
det växer blandad växtlighet på hällen.

9

8 Beslut om antagande av ändring av detaljplan för bostäder på Klåverön, Hermansby 45 - KS2013/457-59 Beslut om antagande av ändring av detaljplan för bostäder på Klåverön, aktnr 45 : Planbeskrivning ändring aktnr 45 ANTAGANDE

Planbeskrivning - Antagandehandling 2021-12-02

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

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

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

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

Avgränsning

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

Planbestämmelser
Gällande planbestämmelser anger för kvartersmark att
-

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

Lämplighetsprövning

Vid en ändring av detaljplan, liksom vid all planläggning, är utgångspunkten
lämplighetsprövning enligt 2 kap plan- och bygglagen, PBL. Vid ändring av detaljplan görs
dock inte någon fullständig lämplighets- och lokaliseringsprövning. Prövningen ska enbart
omfatta den eller de planbestämmelser som läggs till, justeras eller tas bort. (Boverket,
Kunskapsbanken, 2017-01-23, http://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/detaljplan/andring-av-detaljplan/provningens-omfattning/)

12

8 Beslut om antagande av ändring av detaljplan för bostäder på Klåverön, Hermansby 45 - KS2013/457-59 Beslut om antagande av ändring av detaljplan för bostäder på Klåverön, aktnr 45 : Planbeskrivning ändring aktnr 45 ANTAGANDE

Planbeskrivning - Antagandehandling 2021-12-02

Kungälvs kommun gör bedömningen att föreslagna ändringar är lämpliga utifrån gällande
plans syfte. Under rubriken ”Förslag till ändring” fördjupas diskussionen för respektive förslag
till ändring.
Områdena som omfattas av föreslagna ändringar ligger inom riksintresse för naturvård,
friluftsliv och kustområde. Då ändringarna endast omfattar befintliga tomter och att den
föreslagna utökade byggrätten är anpassad till förhållandena på platsen bedöms ingen påtaglig
skada uppstå på något av nämnda riksintressen.

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

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

Rörande tillgänglighet ska tomterna vara möjliga att nå för personer med nedsatt
rörelseförmåga, men också för exempelvis räddningstjänst och vårdpersonal. Då en bostad
byggs större kan det antas att fler personer under längre tid kommer att vistas i byggnaden,
varvid risken för stora konsekvenser ökar vid brand eller akuta sjukdomsfall. På platser med
dålig tillgänglighet är det därför olämpligt att utöka byggrätterna. Inom planområdets västra
del finns tre tomter som inte bedöms uppfylla dessa krav utan att omfattande ingrepp behöver
göras i naturmarken om nya, tillgängliga vägar skulle anläggas. Dessa tre tomter föreslås behålla
de ursprungliga bestämmelserna rörande byggnadsarea och byggnadshöjd.
Plankartan och egenskapsbestämmelserna har ändrats så att de rekommendationer som idag
gäller för utformning av planbestämmelser och plankartor följs. Detta innebär att
13
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bestämmelserna, även de som inte innehållsmässigt ändras, omformuleras för att så långt det är
möjligt överensstämma med formuleringarna i Boverkets planbestämmelsekatalog. Varje
egenskapsbestämmelse får en bokstav med indexnummer. Förklaringen till bestämmelserna
anges direkt på plankartan istället för i ett separat dokument (”byggnadsplanebestämmelser”).
För att kunna utnyttja en utökad byggrätt, t.ex. en större byggnadsarea, måste ett planenligt
utgångsläge råda. Det innebär att det inte går att få bygglov för en tillbyggnad om exempelvis
den befintliga nockhöjden är högre än vad detaljplanen tillåter, och att denna höjd inte kan
bedömas vara en liten avvikelse. Detta gäller även om tillbyggnadens nockhöjd är planenlig.

Bild 11. Förslag till ändrad plankarta.

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

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

-

Ökad byggnadsarea för tomter som klarar kraven på tillgänglighet.

-

Ökad höjd för bebyggelsen.

-

Ändring av bestämmelse om takvinkel

-

Justering av mark som inte får bebyggas

-

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

-

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

Formulering ändrade bestämmelser

Kommentar

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

Bestämmelserna i 97 § byggnadsstadgan skola icke äga
tillämpning.

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

Justeras till att endast ange ”B”.

Bf användes förr för att ange bostadsändamål,
friliggande byggnader.

”Marken får inte förses med byggnad”.

Formuleringen ändras till den formulering
Boverket idag rekommenderar.

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

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

Ny bestämmelse

Formulering ny bestämmelse

Skyddsbestämmelse med syfte att skydda bebyggelsen
från översvämning.

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

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

Notering tas bort från plankartan.

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

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

f2 – Takvinkeln ska vara minst 14 grader.

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

Övrigt
Förordnande enligt 113 § byggnadsstadgan
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Borttagande av bestämmelse rörande avlopp och byggnadsstadgan
Nuvarande bestämmelse
Gällande planbestämmelse § 1 lyder:
”Inledande bestämmelser
Inom byggnadsområdet får icke uppföras byggnad, vars användande påkallar anläggande av
avloppsledning.
Bestämmelserna i 97 § byggnadsstadgan skola icke äga tillämpning”
Föreslagen ändring
Första raden i § föreslås tas bort. Detta eftersom avloppsledningar inom planområdet har
anlagts, vilka är anslutna till det kommunala VA-nätet på Marstrand. Bestämmelsen om att 97 §
byggnadsstadgan inte ska gälla kommer fortsatt att finnas kvar. 97 § i 1947 års byggnadsstadga
reglerar bebyggelse utanför stadsplaner. Bestämmelserna i byggnadsstadgan fortsätter att gälla
för planer som togs fram under tiden byggnadsstadgan gällde, såvida inte en bestämmelse som
att stadgan inte gäller finns som planbestämmelse.

Mark som inte får bebyggas
Nuvarande bestämmelse
Gällande planbestämmelse rörande mark som inte får bebyggas (§ 3) lyder:
”Mark, som icke får bebyggas
Med punktprickning betecknad mark får icke bebyggas.”
Föreslagen ändring
Ändrad formulering: ”Marken får inte förses med byggnad.”
Ändringen görs för att bestämmelsen ska överensstämma med den formulering som Boverkets
planbestämmelsekatalog år 2021 föreslår. Vidare föreslås vissa ytor som idag är punktpickade
att tas bort. Detta för att möjliggöra större möjligheter att finna lämpliga placeringar av
byggnader. Även där befintliga huvudbyggnader har fått bygglov på prickmark justeras
plankartan så att byggnaderna står på mark som får bebyggas. På plankartan flyttas även
bestämmelsen så att den ligger under rubriken egenskapsbestämmelser för
kvartersmark/bebyggandets omfattning.
I bilderna nedan markeras med blå linje områden som efter planändringen föreslås vara tillåtna
att bebygga. Röd linje markerar de områden som i nu gällande plan är tillåtna att bebygga.
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Bild 12. Blå linje markerar de ytor som är möjliga att bebygga efter planändringen. Röd linje
markerar de områden som är möjliga att bebygga enligt nu gällande bestämmelser.

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

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

Bebyggelsens höjd
Nuvarande bestämmelse
Gällande planbestämmelse rörande byggnadshöjd (§ 8) lyder:
”Byggnads höjd. Antal lägenheter.
Å med Bf betecknat område får byggnad icke uppföras till större höjd än 3.0 meter och icke
inredas med mer än en lägenhet.”
Föreslagen ändring
Höjden på bebyggelsen föreslås regleras genom nockhöjd istället för med byggnadshöjd. Genom
att reglera med nockhöjd blir bebyggelsens höjd mer förutsägbar, jämfört med en reglering av
byggnadshöjd. Detta eftersom höjden till nock med reglering av byggnadshöjd varierar
beroende på byggnadens utformning. Högsta tillåten nockhöjd föreslås vara 5,5 meter. Denna
höjd bedöms platsen tåla med hänsyn till platsens karaktär och landskapsbild, samtidigt som
det med nu gällande bestämmelser rörande byggnadshöjd och takvinkel är möjligt att bygga en
byggnad med cirka 5,5 meter nockhöjd.
Till bestämmelsen läggs också en skrivelse om att medelmarknivån ska beräknas invid byggnad.
Detta för att inte beräkningen av medelmarknivå ska utgå från den nivå som allmän plats har
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invid tomten i de fall allmän plats ligger mindre än 6 meter från byggnaden, vilket Plan- och
byggförordningens 1 kap 3 § föreskriver1. Att mäta invid byggnaden istället för vid allmän plats
bedöms vara lämpligt, då höjdskillnader annars kan få stor påverkan på hur hög en byggnad i
slutändan kan bli.
Bestämmelsen om att byggnad inte får inredas med mer än en lägenhet regleras med en separat
egenskapsbestämmelse.

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

Plan- och byggförordningens 1 kap 3 § behandlar byggnadshöjd, men Mark- och miljööverdomstolen har i dom
MÖD P 8142–17 uttalat att nockhöjd ska mätas på samma sätt som byggnadshöjd i denna typ av situation.
1
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Skyddsbestämmelse rörande översvämningar
I framtiden befaras havsnivån att stiga till följd av klimatförändringar. Modellberäkningar som
ligger till grund för rekommendationer framtagna av länsstyrelsen visar att havsnivån vid
extremt högvatten år 2100 kan nå upp till +2,4 meter jämfört dagens medelvattennivå. I
rekommendationerna finns två olika nivåer av säkerhetsmarginal och riktlinjer rörande vilken
säkerhetsmarginal olika typer av bebyggelse bör ha. Bostäder bör placeras på en höjd över +3,4
meter (säkerhetsnivå 2), men kan placeras lägre om riskreducerande åtgärder genomförs. Om
åtgärder genomförs är riktlinjen för helårsboende minst +2,9 och för delårsboende minst +2,4.
Då planområdet till största del består av befintlig bebyggelse, som till övervägande del omfattar,
och även i framtiden sannolikt kommer att omfatta fritidsboende, bedöms en lägre nivå än
+3,4 vara godtagbar. Att ny bebyggelse säkras upp till +2,9 bedöms vara rimligt, vilket
motsvarar säkerhetsnivå 1 i länsstyrelsens rekommendationer.
En ny bestämmelse (b1) föreslås därför att införas för att reducera risken för att bebyggelse och
människor skadas av översvämningar till följd av klimatförändringar. Bestämmelsen föreslås
enbart gälla när nya huvudbyggnader uppförs, för att inte orsaka planstridigt utgångsläge för
befintlig bebyggelse.
Bestämmelsens lydelse föreslås vara:
”Lägsta nivå på färdigt golv för ny huvudbyggnad ska vara +2,9 i höjdsystem RH2000, om inte
annat översvämningsskydd anordnas till den höjden.”

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

Genomförandetid
Genomförandetiden för planändringen är 5 år.

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

KONSEKVENSER OCH BEDÖMNING
Undersökning av betydande miljöpåverkan
Då aktuell planläggning påbörjades efter den 1 januari 2018 handläggs och bedöms denna
planändring utifrån det efter 2018-01-01 gällande 6 kap. i miljöbalken.
Kommunen bedömer att ändringen av planen inte medför betydande miljöpåverkan. Den
påverkan som utökade byggrätter för befintliga tomter kommer att medföra, bedöms vara av så
pass ringa omfattning, att betydande miljöpåverkan inte kommer att uppstå som konsekvens.
Kommunen har samrått med länsstyrelsen genom att skicka en undersökning av betydande
miljöpåverkan i form av en checklista för påseende. Länsstyrelsen delar kommunens
bedömning att förslaget inte innebär betydande miljöpåverkan i ett yttrande om
undersökningssamråd daterat 2019-04-30.
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Planbeskrivning - Antagandehandling 2021-12-02

GENOMFÖRANDEFRÅGOR
Genomförandebeskrivningen har till syfte att redovisa de organisatoriska, fastighetsrättsliga,
ekonomiska och tekniska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat
ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. Denna beskrivning tar upp principiell
ansvarsfördelning och möjligheter till genomförande av Ändring av detaljplan akt nr. 45, för
fastigheterna Klåverön 3:45 m.fl., Kungälvs kommun.
Genomförandebeskrivningen är inte juridiskt bindande.

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

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

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

Ekonomiska frågor

23

8 Beslut om antagande av ändring av detaljplan för bostäder på Klåverön, Hermansby 45 - KS2013/457-59 Beslut om antagande av ändring av detaljplan för bostäder på Klåverön, aktnr 45 : Planbeskrivning ändring aktnr 45 ANTAGANDE

Planbeskrivning - Antagandehandling 2021-12-02

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

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

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

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

Kungälvs kommun 2021-12-02
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För Samhälle och utveckling

Viktor Heineson
Planarkitekt

Ida Brogren
Enhetschef Plan
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SAMRÅDSREDOGÖRELSE
Diarienummer KS2013/457

Ändring av detaljplan aktnr. 45.

KLÅVERÖN MELLANGÅRD 3:4 MFL
för fastigheten Klåverön 3:45 m.fl.

ADRESS

PLAN
SAMHÄLLE OCH UTVECKLING

TELEFON
FAX
E-POST
HEMSIDA

Stadshuset, 442 81 Kungälv
0303-23 80 00 vx
0303-23 91 67
kommun@kungalv.se
www.kungalv.se
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Det rubricerade förslaget, daterat 2020-05-11 har varit utställt enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900)
5:11, under tiden 10 juni 2020 till 6 juli 2020 på Kundcenter i Stadshuset.
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Till samhälle och utveckling har inkommit nedanstående yttranden vilka återges i sin helhet och
kommenteras.
Under samrådet har inkommit 10 st yttranden från statliga organ och kommunala nämnder eller
verksamheter. Från privatpersoner och föreningar har det för denna planändring, (aktnr 45) inkommit tre
yttranden.

SAMMANFATTNING
Inkomna yttranden har berört bl.a. geotekniska och bergtekniska förutsättningar, bebyggelsens höjd,
räddningstjänstens möjligheter till insats samt bestämmelsen om skydd för framtida havsnivåhöjningar. Till
följd av yttrandena har geotekniska och bergtekniska utredningar genomförts och förutsättningar för
räddningstjänsten att göra insatser har undersökts. En omformulering har gjorts av bestämmelsen rörande
risker kopplade till framtida ökade havsnivåer. Yttrandena har inte föranlett ändring av bestämmelserna om
höjd.
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INKOMNA SYNPUNKTER
STATLIGA MYNDIGHETER
Länsstyrelsen

Yttrande 2020-07-03
Länsstyrelsens samlade bedömning
Länsstyrelsen lämnar följande bedömning enligt 5 kap 14 § plan- och bygglagen (PBL 2010:900). Planen
behöver kompletteras vad gäller geotekniska frågor enligt nedan. Planbeskrivningen bör kompletteras med
en beskrivning av kända fornlämningar inom planområdet.
Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu kända förhållanden
att frågor som berör hälsa / säkerhet kopplat till geotekniska risker måste lösas på ett tillfredsställande sätt
för att ett antagande av planändringen inte skall prövas av Länsstyrelsen.
Prövningsgrunder enligt PBL 11 kap. 10§
Enligt 11 kap. 10 § ska Länsstyrelsen överpröva kommunens antagendebeslut av en plan eller
områdesbestämmelser om dessa kan antas strida mot någon av de fem prövningsgrunderna.

Länsstyrelsen befarar inte att planändringen riskerar att antas i strid med riksintressen, mellankommunala
frågor, miljökvalitetsnormer eller strandskydd.
Planen behöver dock bearbetas vad gäller frågor kopplat till hälsa och säkerhet/geotekniska risker, enligt
nedan.
Geotekniska risker
Länsstyrelsen delar Statens geotekniska instituts (SGI) synpunkter på att en bedömning av stabiliteten för
planområdet behöver redovisas. Detta med anledning av utökade byggrätter vilket kan leda till ökad
belastning. Även risker kopplat till bergsras/blocknedfall behöver beskrivas. Krävs åtgärder för att göra
planområdet lämpligt för planerat ändamål ska detta säkerställas i planen. För eventuella åtgärder utanför
planområdet behöver kommunen redovisa hur dessa är tänkta att säkerställas. SGI yttrande, daterat 202006-30, bifogas i sin helhet.
Råd enligt PBL och MB
Vatten och avlopp
Samtliga bostadsfastigheter förutom en är via Klåveröns VA-samfällighet anslutna till det kommunala VAnätet på Marstrand. På grund av kapacitetsbrist i Marstrands avloppsreningsverk är det inte möjligt att
ansluta ytterligare fastigheter till reningsverket. Men den befintliga obebyggda fastigheten inom planområdet
får kommunen enligt beslut från Länsstyrelsen, daterat 2014-10-21, ansluta till Marstrands
avloppsreningsverk.

Länsstyrelsen vill dock påpeka att då planändringen ger utökade byggrätter bör ansvarig personal vid det
hårt belastade avloppsreningsverket på Marstrand (hög belastning sommartid) meddelas vid beviljade
bygglov. Detta eftersom utbyggnader kan leda till ökad belastning av reningsverket.
Kulturmiljö
Hela Klåverön ingår i kommunalt bevarandeområde, men är inte riksintresse för kulturmiljön. Utifrån
förslaget ska redan befintlig ianspråktagen mark kompletteras med ny bebyggelse med några tillkommande
byggrätter. Utifrån kulturmiljöprogrammet är befintlig bebyggelse huvudsakligen fritidsbebyggelse med lite
varierad utformning och med inslag av äldre bebyggelse. Kulturmiljöunderlaget togs fram 1990 och saknar
riktlinjer för hantering av kulturmiljön. De tillkommande byggrätterna är få till antalet och Länsstyrelsen gör
därför bedömningen att planändringen inte riskerar att medföra negativ inverkan på kulturmiljön i området.
Synpunkter enligt annan lagstiftning
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Eftersom planändringen bedöms ta så pass lite ny, obebyggd mark i anspråk ser inte Länsstyrelsen några
hinder ur fornlämningsperspektiv. Dock vore det önskvärt att kommunen i planbeskrivningen tar med
information om den fornlämning som är belägen inom grönområde i västra delen av planområdet
(L1969:9671, stensättning).
Behovsbedömning
Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på miljön. Länsstyrelsen delar
kommunens åsikt, således behöver inte en miljökonsekvensbeskrivning tas fram.

Förvaltningens kommentar
En geoteknisk och bergteknisk utredning genomfördes efter samrådet för att bedöma markens stabilitet och
risken för bergras/blocknedfall. Resultatet av denna sammanfattas i granskningsversionen av
planbeskrivningen. Utredningarna ingår i som handlingar i granskningen av planändringen.
En beskrivning av fornlämningen inom planområdet läggs in i planbeskrivningen.
Övriga kommentarer noteras.
Sjöfartsverket

Yttrande 2020-06-12
Sjöfartsverket avstår att yttra oss rörande ändring av detaljplaner på Klåverön, aktnummer 45, 57 och 245.
Vi ser inte att det har någon påverkan på vår verksamhet.

Förvaltningens kommentar
Noteras
Statens Geotekniska Institut

Yttrande 2020-06-30

Med hänvisning till 2 kap 4-5§ PBL ska geotekniska aspekter såsom säkerhetsfrågor avseende skred, ras och
erosion klarläggas i planskedet. Är de faktiska förhållandena sådana att det inte klart och entydigt kan
uteslutas risker för att detaljplanens område kan beröras, direkt eller indirekt, av skred eller ras ska
stabilitetsutredning utföras. Den geotekniska utredningen i jord behöver utföras till minst detaljerad nivå
enligt IEG Rapport 4:2010 alt. IEG Rapport 6:2008 för att stabilitetsförhållanden ska kunna klarläggas.
Ytjordlagren inom planområdet består enligt Sveriges geologiska undersöknings (SGU) geokarta av urberg
och postglacial sand/finsand. Ingen geotekniskundersökning har utförts och sanden skulle kunna
underlagras av lera. Planändringen innebär utökade byggrätter och därmed möjlighet till ytterligare
belastningar av markytan inom området. Detta tillsammans med att topografiska skillnader förekommer
inom områden med lösa jordlager gör att SGI anser att stabilitetsutredning krävs för att klarlägga stabiliteten
för delar av planområdet som ligger på jord.
Eventuella risker kopplat till bergras och blockutfall kan i ett första skede bedömas i en bergteknisk
besiktning av området, inkluderat även områden i direkt anslutning till planområdet som kan påverka aktuell
kvartersmark, samt vägar och ledningsgator. En sådan kan avgöra vilka ytterligare åtgärder och
bestämmelser som kan vara aktuella i detaljplaneskedet och i efterföljande skeden.
För bedömning av stabiliteten i bergslänter anser SGI att en bergteknisk utredning behöver utföras, som
redovisar sannolikheten för ras- och blockutfall inom planområdet. Den behöver även ta hänsyn till slänter
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som ligger utanför området, men kan påverka området, liksom slänter som kan påverka områden
omedelbart utanför planområdet. Åtgärder som kan krävas för att minimera risker i planområdet behöver
säkerställas i planbestämmelse eller på annat plantekniskt godtagbart sätt.
Ligger riskobjekten från blockutfall och dylikt på prickad mark, kan dessa i vissa fall vara acceptabla vid låga
sannolikheter för blockutfall, men komplementbostad bör då inte tillåtas på denna mark. Vid hög
sannolikhet för blockutfall inom genomförandetiden behöver alltid åtgärderna vara genomförda vid
planläggning. Resultat från bergteknisk utredning behöver alltid delges fastighetsägare.
Stabilitetshöjande åtgärder som kan komma att krävas för att minska riskerna från instabila bergslänter kan
vara i behov av ett visst underhåll för att hållas långsiktigt stabila. För sådant underhåll behöver lämplig
huvudman utses. Där så är möjligt bör sådana åtgärder, med behov av underhåll, ligga på Allmän plats med
kommunen som huvudman.

Förvaltningens kommentar
En geoteknisk och bergteknisk utredning genomfördes efter samrådet för att bedöma markens stabilitet och
risken för bergras/blocknedfall. Resultatet av denna sammanfattas i granskningsversionen av
planbeskrivningen. Utredningarna ingår som handlingar i granskningen av planändringen.
Trafikverket

Yttrande 2020-06-12
Trafikverkets anläggningar eller intressen berörs inte av ändring av detaljplaner på Klåverön, Kungälvs
kommun och Trafikverket har därför ingen erinran.

Förvaltningens kommentar
Noteras

STATLIGA BOLAG

Teliasonera Skanova Access AB

Yttrande 2020-06-12

Skanova AB har tagit del av ovanstående planförslag. Skanovas befintliga nät inom området redovisas i
nedan karta.
Eventuella ändringar/kabelflyttar av Skanovas anläggningar som erfordras till följd av ändringar i
detaljplanerna bekostas av den part som begär att få åtgärden utförd. Anmälan om ändring görs via Telia
Nätcenter, 020 - 50 50 00.
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Förvaltningens kommentar
Noteras

REGIONALA ORGAN

Bohusläns Museum

Yttrande 2020-07-03

Vi har inget att invända mot planernas syfte, att tillåta utökad byggnadsyta, men vi tycker att det skall ske i
en våning. Ur vår synpunkt är det bättre att göra utökningen i ”sidled” än på höjden. I akt 45 finns ingen
begränsning i gällande detaljplan men i akt 57 tas begränsningen av våningstalet bort. I akt 245 berörs en
fastighet vars befintliga utförande bör fastställas i den nya planen.

Förvaltningens kommentar
Det är olämpligt att reglera bebyggelse med våningsantal, då även källare och vind kan räknas som våningar
om vissa kriterier är uppfyllda. Då flera av byggnaderna inom planområdet har källare och/eller övervåning,
är det olämpligt att införa en bestämmelse om max en våning. Att införa en sådan planbestämmelse skulle
innebära att flera befintliga byggnader skulle få ett planstridigt utgångsläge, där avvikelsen inte kan bedömas
som liten.
Bestämmelserna i nu gällande plan innebär också att höjden upp till taknock inte går att förutse. Det är
nockhöjden som ofta spelar störst roll för hur mycket utsikt som blockeras från bakomliggande tomter och
hur hög en byggnad upplevs på håll, ur landskapsbildsynpunkt. Hur hög en byggnad blir upp till nock, då
bebyggelsen regleras med byggnadshöjd och högsta tillåten takvinkel, beror på i vilken längdriktning
taknocken ligger i. I bilden nedan illustreras hur mycket nockhöjden kan variera när bebyggelsen regleras
med nu gällande bestämmelser med en högsta tillåten byggnadshöjd på 3 meter och en högsta tillåten
takvinkel på 30 grader. Nockhöjden är 5 meter för den ”smala” byggnaden och 5,9 meter för den ”breda”
byggnaden.
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Genom att reglera höjden med en högsta tillåten nockhöjd blir det förutsägbart vilken maxvolym en
byggnad kan komma att få. Detta är fördelaktigt dels vad gäller förutsägbarheten rörande påverkan på utsikt
från bakomliggande tomter, dels då det lättare går att förutse påverkan på landskapsbild. Därför föreslås i
regleringen av en hösta tillåten byggnadshöjd att ersättas av en högsta tillåten nockhöjd på 5,5 meter, vilket
kommunen bedömer vara godtagbar ur landskapsbildsynpunkt. Att uppföra byggnader med denna
nockhöjd är redan möjligt med nu gällande bestämmelser. Om bestämmelsen om en högsta byggnadshöjd
på 3 meter skulle vara kvar, samtidigt som högsta tillåten byggnadsarea blir större, ökar sannolikheten att
byggnader byggs ”breda” och att taknockar når ännu högre höjder. Kommunen delar därför inte
uppfattningen om att den föreslagna ändringen från byggnadshöjd till nockhöjd innebär att en utökning
görs på höjden, i varje fall inte på ett sådant sätt att siktlinjer och landskapsbild påverkas påtagligt, jämfört
med gällande planbestämmelser.
Västtrafik AB

Yttrande 2020-06-17
Västtrafik har tagit del av ovanstående detaljplaner och har inget emot att planändringarna genomförs.
Planändringarna har ingen påverkan på kollektivtrafiken. Förändringarna i planbestämmelserna motiverar
inte kollektivtrafik till Klåverön.

Förvaltningens kommentar
Noteras
Lantmäteriet

Yttrande 2020-06-23
Ingen erinran.

Förvaltningens kommentar
Noteras

KOMMUNALA NÄMNDER

Miljö- och byggnadsnämnden

Yttrande 2020-06-30

Miljöenhetens synpunkter
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Planändringen är liten och bedöms inte medföra negativa konsekvenser för miljö eller hälsa. Det bör dock
påpekas att vatten- och avloppskapaciteten är begränsad för området och att åtgärder som medför
ytterligare belastning ska undvikas om möjligt.

Förvaltningens kommentar
Noteras
Bygglovenhetens synpunkter
Bygglovenheten har granskat plankartan med planbestämmelser samt tillhörande planbeskrivning.
Bygglovenheten anser överlag inte att det finns några oklarheter eller formuleringar i planbestämmelserna
som skulle kunna betyda uppenbara svårigheter att tolka detaljplanen i samband med bygglovsprövning.
Bygglovenheten förutsätter att utredning kring planenligt utgångsläge har gjorts och tagits i beaktning.
Bestämmelsen b1 om att ”Huvudbyggnad ska utföras så att naturligt översvämmande vatten upp till nivån
+3,4 meter i höjdsystem RH2000 inte skadar byggnaden” skulle kunna innebära att befintliga byggnader
under denna nivå skulle få ett utgångsläge som inte är planenligt om man inte kan säkerställa att den
befintliga konstruktionen är utförd på ett sådant sätt att översvämning av vatten inte skadar byggnaden. Att
medge byggrätter under rekommenderad höjd med hänsyn till havsnivåhöjning är problematiskt att
säkerställa byggnadstekniskt. Då detta avser en ändring av en detaljplan som sedan tidigare inte reglerade
översvämningsrisken ser Bygglovenheten i alla fall positivt på att det nu införs en bestämmelse om
höjdsättning för aktuella fastigheter med hänsyn till översvämning.
Planbestämmelsen om att nockhöjden ska räknas från medelmarknivån invid bygganden anser
Bygglovenheten har ett gott syfte, men saknar en motivering i planbeskrivningen varför avsteg görs från 1
kap. 3 § plan- och byggförordningen, PBF.
Bygglovenheten önskar, om det är möjligt, förtydligande på plankartan för vilka fastigheter som planavgift
gäller.

Förvaltningens kommentar
Bestämmelsen som syftar till att skydda huvudbyggnader från framtida högre havsvattennivåer
omformuleras så att den gäller för nya huvudbyggnader. Bestämmelsen formuleras också om så att den blir
mer konkret rörande vilka krav som sätts på ny bebyggelse. Den omformulerade bestämmelsen anger en
lägsta golvnivå, men möjlighet att utföra översvämningsskydd som alternativ lösning, om golvnivån ligger
lägre än vad bestämmelsen kräver. Denna lägsta nivå är också lägre än vad förslaget i samrådet angav.
Motivering till detta kan läsas i planbeskrivningen.
En motivering till varför nockhöjden ska räknas från medelmarknivån invid bygganden läggs till i
planbeskrivningen.
Ett förtydligande läggs in på plankartan så att det framgår vilka fastigheter det är som omfattas av planavgift.

KOMMUNALA BOLAG

Bohus Räddningstjänstförbund

Yttrande 2020-07-03

Räddningstjänsten har inför beredning av detta ärende lämnat följande synpunkter till planenheten gällande
förbundets förmåga vid insatser på öar:
Handlingsprogrammet med redovisade insatstider samt räddningstjänstens organisation och förmåga är det
som är styrande dokument för förbundets uppdrag. Vi har ingen strategisk planering att utöka den operativa
förmågan i Marstrand.
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Vid räddningsinsats till öar används sjöfartsverkets båtar för transport av räddningspersonal och material.
Detta regleras i avtal och båtarna utgår från lotsstationen på Koön. Sjöfartsverket ansvarar för båten och
dess framförande. Tillgängligheten till båtar redovisas i avtal.
Då Klåveröns nordsida ligger åt det håll som inräknas som "hamnområde" och kommunalt vatten bedöms
även att räddningstjänsten kan transportera sig och mindre mängd materiel i en mindre öppen båt om
väderlek tillåter. Dock är denna båt inte brukbar då is förekommer i hamnområdet i mindre eller större
omfattning. Räddningstjänstens förmåga att transportera materiel är i bägge ovanstående fall begränsad.
Att utöka möjligheten till boende på Klåverön är positivt. Dock måste en riskbedömning inrymmas i
förarbetet för att tydliggöra vilken förmåga den enskilde och räddningstjänsten/kommunen har att ta
hänsyn till.
Om bedömningen är att öka möjligheten till boende på Klåverön bör diskussion föras om egen förmåga i
form av tex upprättande av brandvärn, vilka kan verka tills dess att räddningstjänsten anländer. Diskussion
bör även föras med försäkringsgivare om boendes egen förmåga till insats samt förebyggande åtgärder.
Därtill bör frågan lyftas om tillgång till brandvatten och hantering av släckvatten.

Förvaltningens kommentar
En beskrivning om risker och tillgång till brandvatten läggs till i planbeskrivningen.
Inga nya byggrätter kommer att skapas till följd av planförslaget. Fastigheter i otillgängliga lägen kommer
inte heller att få utökad byggnadsarea, vilket bl.a. motiveras med att räddningsinsatser är svårare i dessa
lägen. Då de föreslagna utökningarna av byggrätterna är av begränsad omfattning och inte heller omfattar de
mest otillgängliga tomterna, bedöms det sannolikt att området även fortsatt kommer att befolkas framförallt
sommartid. Vintertid då risk för isbildning finns bedöms antalet boende inom planområdet fortsatt vara
mycket lågt. Sammantaget bedöms riskerna för människors liv och hälsa påverkas marginellt.
Vad gäller brandvatten finns enligt den lokala VA-samfälligheten möjlighet för räddningstjänsten att ansluta
med atlaskoppling vid spolbrunnar. Föreningen ska även diskutera möjligheterna att montera
brandpostanslutning.
Hantering av släckvatten är avstämt med miljöenheten.

FASTIGHETSÄGARE

Fastighetsägare A (inom planområdet)

Yttrande 2020-07-04

Med tanke på det arbete, engagemang och ekonomiska åtaganden som de boende i området lagt ner för att
tillsammans med Kungälvs kommun få till stånd en långsiktig lösning på hanteringen av vatten och avlopp
är det positivt med den ökning av byggrätten som föreslås. Denna möjliggör ju bl.a att fuktionella
våtutrymmen kan tillkomma och att det blir lättare att utnyttja fastigheten längre perioder av året.
Vi noterar dock den begränsning av byggnaders totalhöjd som införts och som verkar ha tillkommit i ett
sent skede i framtagandet av samrådshandlingen då den skiljer sig från de uppgifter vi fått när vi påbörjat
skissarbetet för byggnation på vår fastighet. Förändringen påverkar såklart den yta i byggnaden som blir
praktiskt möjlig att utnyttja.
I samrådshandlingen står det vidare uttryckligen att i och med att gällande plan ändras och inte ersätts av en
ny plan så kommer inget generellt strandskydd att inträda.
Att det verkligen blir så är för oss ett villkor för att kunna godkänna förslaget till ändring av detaljplanen.

Förvaltningens kommentar
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För höjd – se förvaltningens kommentar till Bohusläns museums yttrande.
Strandskydd – enligt miljöbalkens 17 kap 18 g § inträder strandskydd om ett område upphör att omfattas av
en detaljplan eller att en detaljplan ersätts av en ny detaljplan. Eftersom denna planläggning rör ändring av
detaljplan kommer inget strandskydd att inträda. Se även länsstyrelsens samrådsyttrande ovan, där de skriver
att de inte befarar att planändringen riskerar att antas i strid med riksintressen, mellankommunala frågor,
miljökvalitetsnormer eller strandskydd.
Fastighetsägare B (inom planområdet)

Yttrande 2020-07-06

Vi anser att karaktären i befintlig bebyggelse i Samrådshandling för Akt nr 45 skall behållas genom att
- val av nockhöjd skall väljas så att 1 1/2- och 2-plans hus ej får uppföras
- komplementbyggnader om max 20 kvm får uppföras inom Akt nr 45 precis som vad gäller för fastigheter i
samrådshandling för Akt nr 57.

Förvaltningens kommentar
För höjd – se förvaltningens kommentar till Bohusläns museums yttrande.
Komplementbyggnader – Att ingen bestämmelse om att få uppföra komplementbyggnader har lagts till
beror på att bebyggelsen inom aktnr 45 är tätare och placerad på en mer utsatt plats ur
landskapsbildhänseende, jämfört med aktnr 57. Att inte lägga till bestämmelse om att få uppföra
komplementbyggnad har också bedömts utifrån de möjligheter som finns för bygglovsbefriade byggnader,
sk attefallshus och friggebodar. Attefallshus får vara max 30 kvm, friggebodar max 15 kvm. Tillsammans
med en komplementbyggnad på 20 kvm skulle området riskera att förlora karaktären av öppet
fritidshusområde, om alla fastigheter skulle utnyttja alla byggnadsmöjligheter.

ÖVRIGA

Klåveröns VA-samfällighetsförening

Yttrande 2020-06-26

Från Klöveröns VA Samfällighetsförening (KVAS) vill vi framhålla vår uppfattning att alla nya fastigheter
ska ansluta sitt VA genom KVAS. Med andra ord anser vi att nya enskilda avloppslösningar inte ska
godkännas.
Förvaltningens kommentar
Kommunen kan inte hindra fastighetsägare från att söka tillstånd för enskilda lösningar. Kommunen anser
dock att det är högst olämpligt att anlägga enskilda lösningar, då det finns ett VA-nät, kopplat till det
kommunala VA-nätet på Koön.

KVARSTÅENDE SYNPUNKTER
Ingen bestämmelse om att begränsa antalet våningar läggs in. Se kommentar på Bohusläns museums
yttrande för motivering.
Ingen bestämmelse om att tillåta komplementbyggnader på 20 kvm läggs till. Se kommentar på
fastighetsägare B:s yttrande för motivering.
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FÖRÄNDRING AV PLANFÖRSLAGET

Inkomna synpunkter under samrådet har föranlett följande förändringar av planförslaget:
En omformulering har gjorts av bestämmelsen som syftar till att skydda ny bebyggelse från framtida ökade
havsnivåer.
Information om att planavgift tas ut vid bygglov läggs in på plankartan.
I övrigt har redaktionella ändringar gjorts av planhandlingarna.
Sakägare som helt eller delvis inte har tillgodosetts i planförslaget:
Sakägare
Synpunkt
Skede
Fastighetsägare B
Våningsantal,
Samråd
komplementbyggnad

Henrik Johansson
Enhetschef Plan

Viktor Heineson
Planhandläggare
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GRANSKNINGSUTLÅTANDE
Ärendenummer KS2013/457
2021-11-02

Ändring av detaljplan aktnr 45.

KLÅVERÖN MELLANGÅRD 3:4 MFL
för fastigheterna: Klåverön 3:45 m.fl.

ADRESS

SAMHÄLLE OCH UTVECKLING

TELEFON
FAX
E-POST
HEMSIDA

Stadshuset · 442 81 Kungälv
0303-23 80 00 vx
0303-190 35
kommun@kungalv.se
www.kungalv.se
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Det rubricerade förslaget daterat 2021-03-24, rev 2021-06-14 har varit utställt för granskning
enligt plan- och bygglagen (PBL 5:18), mellan den 17 juni 2021 och den 9 juli 2021 i Stadshuset i
Kungälv.
Till samhälle och utveckling har inkommit nedanstående yttranden vilka sammanfattas och
kommenteras. Under granskningen har inkommit 7 st yttranden från statliga och regionala
organ samt kommunala nämnder eller verksamheter. För att se yttrandena i sin helhet hänvisar
vi till kommunens ärendenummer KS2013/457.

SAMMANFATTNING
Inkomna yttranden under granskningen av planförslaget har berört bl.a. bergtekniska
förutsättningar, de nya byggrätternas höjd och önskemål om att införa planbestämmelser för
allmänna underjordiska ledningar och tekniska anläggningar. Yttrandena har inte föranlett några
förändringar av plankartan. Kompletteringar har gjorts i planbeskrivningen i styckena rörande
bergteknik och el och teleförsörjning.

INKOMNA SYNPUNKTER
STATLIGA MYNDIGHETER
Länsstyrelsen
Yttrande 2021-07-13
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 1 § PBL och nu kända
förhållanden att planen kan accepteras och därför inte kommer att prövas av Länsstyrelsen om
den antas.
Förvaltningens kommentar
Noteras
Statens Geotekniska Institut
Yttrande 2021-09-03
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Statens geotekniska institut (SGI) har av länsstyrelsen i Västra Götaland erhållit rubricerad
detaljplan med begäran om yttrande. SGI:s yttrande avser geotekniska säkerhetsfrågor såsom ras,
skred och erosion. Grundläggningsfrågor, exempelvis sättningsrisk, och miljötekniska frågor,
såsom hantering av radon, ingår således inte.
Syftet med detaljplanen
Underlag
1.
2.
3.
4.

Granskningshandling, rev 2021-06-14
Kvartärgeologiskt utlåtande, COWI, oktober 2020
PM Geoteknik, COWI, mars 2021
PM Bergteknik, COWI, oktober 2020

SGI:s synpunkter
Avseende bergstabilitet anser SGI att rekommendationerna i underlag ,4, ska följas, samt att
åtgärderna på fastigheten Klåverön 3:35 bör vara åtgärdade innan planen antas. I övrigt har SGI
inga synpunkter på planhandlingarna.
Förvaltningens kommentar
Inom ramen för en planändring omfattar prövningen endast de planbestämmelser som läggs till,
justeras eller tas bort. Då denna planändring inte prövar ny byggrätt, varken för huvudbyggnad
eller komplementbyggnad, i det aktuella området på fastigheten Klåverön 3:35, bedöms inte krav
på bergsäkring vara rimligt att kräva.
Planbeskrivningen kompletteras med information från PM bergteknik, om att ny fördjupad
bergteknisk undersökning bör genomföras, om sprängning, eller annat bergschaktarbete ska
företas i området i anslutning det block som pekas ut som instabilt.

Trafikverket
Yttrande 2021-06-22
Trafikverkets anläggningar eller intressen berörs inte av detaljplaneändringarna och Trafikverket
har därmed ingen erinran.
Förvaltningens kommentar
Noteras.

STATLIGA BOLAG
Teliasonera Skanova Access AB
Vattenfall Eldistribution AB
Yttrande 2021-07-09
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Vattenfall Eldistribution har elnätanläggningar inom område och inom närområde för aktuella
detaljplaner bestående av 12 kV markkabel, röd streckad linje i karta nedan, 12 kV luftledning,
röd heldragen linje, 12 kV nätstation, svart kvadrat respektive svart ring, 0,4 kV markkabel, blå
streckad linje, 0,4 kV luftledning, blå heldragen linje, och 0,4 kV kabelskåp, svart rektangel.
Elnätanläggningarnas läge i kartan är ungefärligt. Det är nyligen ombyggt i området med
elnätanläggningar enligt karta nedan.

Ändring av detaljplan för bostäder på Klåverön, Hermansby 45 Dnr KS2013/457

Vattenfall Eldistribution önskar att det läggs in ett E-område för befintlig nätstation i planen.
Vattenfall Eldistribution önskar att ett u-område läggs in för befintlig 12 kV markkabel i planens
östra del.
Vattenfall Eldistribution bedömer att delar av befintliga elnätanläggningar kan behövas flyttas
för
att möjliggöra planerade förändringar av byggrätter. Under förutsättning att respektive
fastighetsägare beställer flytt av anläggning har Vattenfall Eldistribution inte något att erinra
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avseende denna plan förutom gemensam information nedan.
Ändring av detaljplan för bostäder på Klåverön, Hermansby 57 Dnr KS2019/1131

Vattenfall Eldistribution önskar att ett u-område läggs in för befintlig 12 kV markkabel i planens
norra del.
Vattenfall Eldistribution bedömer att delar av befintliga elnätanläggningar kan behövas flyttas
för
att möjliggöra planerade förändringar av byggrätter. Under förutsättning att respektive
fastighetsägare beställer flytt av anläggning har Vattenfall Eldistribution inte något att erinra
avseende denna plan förutom gemensam information nedan.
Ändring av detaljplan för bostäder på Klåverön, Hermansby 245 Dnr KS2019/1132

Vattenfall Eldistribution bedömer att delar av befintliga elnätanläggningar måste flyttas för att
möjliggöra planerade förändringar av byggrätter. Under förutsättning att fastighetsägare beställer
flytt av anläggning har Vattenfall Eldistribution inte något att erinra avseende denna plan
förutom
gemensam information nedan.
Vattenfall Eldistribution vill informera om följande (gäller alla tre planerna):
-

En eventuell flytt/förändringar av befintliga elnätanläggningar utförs av Vattenfall
Eldistribution, men bekostas av exploatören.

-

Offert på eventuella el-serviser, både byggkraft och permanent servis, beställs via
https://www.vattenfalleldistribution.se/el-hem-till-dig/ eller på telefon: 020–82 10 00.
Vid eventuella schaktningsarbeten inom område med befintliga markkablar skall
kabelutsättning begäras. Detta beställs via Post och telestyrelsens
www.ledningskollen.se

-

-

När du ska bygga, fälla träd, schakta eller spränga nära våra ledningar så glöm inte att
beställa bevakning. Då är vi med på plats under arbetets gång och ser till att inga skador
uppstår. Formulär:
https://www.vattenfalleldistribution.se/foretag/kundservice/formular/bestall-bevakning/

-

Flytt av anläggning:
https://www.vattenfalleldistribution.se/foretag/kundservice/formular/flytta-anlaggningoffert/

-

Vid ny infart till fastigheten skall befintlig markkabel förläggas i rör, bekostas av
exploatören. Detta beställs samtidigt som beställning av el-serviser.

-

Befintliga elnätanläggningar måste hållas tillgängliga under alla skeden av
plangenomförandet.

-

Någon anläggning, tex byggnad, får inte uppföras invid eller över elnätanläggning
tillhörande Vattenfall Eldistribution så att gällande säkerhetsavstånd inte hålls.
Förvaltningens svar
Planändringarna omfattar endast kvartersmarken för bostad inom planområdena. Inom ramen
för denna planändring kan därför tyvärr inga E- eller u-områden läggas in på natur- och
gatumark. Dessa anläggningar får istället hanteras genom avtalsservitut. Information om att
respektive fastighetsägare vid behov beställer flytt av ledningar läggs till i planbeskrivningen.
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REGIONALA ORGAN
Bohusläns Museum
Yttrande 2021-07-07
Bebyggelseperspektiv
Vi tycker det är olämpligt att planen möjliggör att fritidshus i en våning kan omvandlas till
villafastigheter i 1½-våning i den känsliga landskapsbilden på denna skärgårdsö. De avsteg som
skett från de goda intentionerna i byggnads-planerna från 1950-60 talen tycker vi kan accepteras,
gjort är gjort, och att planerna ändras så att den överensstämmer med befintligt utförande men
inte att byggrätterna ökas. Det vi däremot är positiva till är om byggrätter medges för uthus och
eventuella lillstugor.
Fornlämningsperspektiv
att vi har inget att erinra sett ur fornlämningsperspektiv. Bohusläns museum håller med
Länsstyrelsens uttalande, att det vore det önskvärt att kommunen i planbeskrivningen tar med
information om den fornlämning L1969:9671, en stensättning, som är belägen inom
grönområde i västra delen av planområdet (Samrådsredogörelse Länsstyrelsen Yttrande 2020-0703).
Förvaltningens kommentar
Karaktären på bebyggelsen inom planområdena är redan idag varierad när det kommer till
byggnadsarea, höjd, formspråk m.m. Att reglera bebyggelsen så att planerna får karaktär av
bevarandeplan bedöms inte motiverat. De föreslagna bestämmelserna rörande byggnadsarea, höjd
och takvinkel har kommunen bedömt vara godtagbara, sett till vad platsen tål. Det är även en
fördel med konsekventa bestämmelser inom ett samlat bebyggelseområde, för att regleringen inte
ska uppfattas som godtycklig och orättvis.
Att ingen bestämmelse om att få uppföra komplementbyggnader har lagts till beror på att
bebyggelsen inom aktnr 45 är tätare och placerad på en mer utsatt plats ur
landskapsbildhänseende, jämfört med aktnr 57. Att inte lägga till bestämmelse om att få uppföra
komplementbyggnad har också bedömts utifrån de möjligheter som finns för bygglovsbefriade
byggnader, sk attefallshus och friggebodar. Attefallshus får vara max 30 kvm, friggebodar max 15
kvm. Tillsammans med en komplementbyggnad på 20 kvm skulle området riskera att förlora
karaktären av öppet fritidshusområde, om alla fastigheter skulle utnyttja alla
byggnadsmöjligheter.
Information om stensättningen finns med i granskningsversionen av planbeskrivningen.
Planbeskrivningen kompletteras i antagandeversionen med fornlämningens nummer.

Lantmäteriet
Yttrande 2021-07-07
Lantmäteriet har inga synpunkter på planförslagets handlingar.
Förvaltningens kommentar
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Noteras.

KOMMUNALA NÄMNDER
Miljö- och byggnadsnämnden
Yttrande 2021-07-05
Miljöenhetens synpunkter
Planändringen är begränsad och bedöms inte medföra negativa konsekvenser för miljö eller
hälsa. Det bör dock påpekas att tillgången till vatten- och avloppskapacitet fortsatt är begränsad i
området och att åtgärder som ökar belastningen på VA-systemet ska undvikas om möjligt.
Förvaltningens kommentar
Noteras.
Bygglovenhetens synpunkter
Bygglovenheten har granskat de förändringar som gjorts efter samrådsskedet. Bygglovenheten
anser överlag inte att det finns några oklarheter eller formuleringar i planbestämmelserna som
skulle kunna betyda uppenbara svårigheter att tolka detaljplanen i samband med
bygglovsprövning.
Att medge byggrätter under rekommenderad höjd med hänsyn till havsnivåhöjning är
problematiskt att säkerställa byggnadstekniskt. Bestämmelsen b1 anses i alla fall inte svårtolkad,
men bygglovenheten vill framföra att det inte är lämpligt att uppföra nybyggnationer med till
exempel källare under bestämmelsens nivå, oavsett ordnande av annat översvämningsskydd.
Förvaltningens kommentar
Noteras.

FÖRÄNDRING AV PLANFÖRSLAGET
Inkomna synpunkter under granskningen har inte föranlett några ändringar av bestämmelserna
på plankartan. Kompletteringar har gjorts i planbeskrivningen i styckena rörande bergteknik och
el och teleförsörjning. I övrigt har endast redaktionella ändringar gjorts av plan- och
genomförandebeskrivningen.

SYNPUNKTER SOM INTE TILLMÖTESGÅTTS
Synpunkterna från Bohusläns museum att byggrätterna ska anpassas till befintlig situation
tillmötesgås inte. Inte heller önskemålet om från Vattenfall Eldistribution om att lägga in Eområde för transformatorstation och u-områden för ledningar tillmötesgås.
Under samrådet inkom synpunkter från en fastighetsägare inom planområdet som rörde höjd
och komplementbyggnader. Dessa synpunkter föranledde ingen förändring i planförslaget och

8 Beslut om antagande av ändring av detaljplan för bostäder på Klåverön, Hermansby 45 - KS2013/457-59 Beslut om antagande av ändring av detaljplan för bostäder på Klåverön, aktnr 45 : Granskningsutlåtande aktnr 45
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motivering till varför kan läsas i samrådsredogörelsen. Under granskningen av planförslaget
inkom inget yttrande från fastighetsägaren.

Ida Brogren
Enhetschef Plan

Viktor Heineson
Planarkitekt
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Tjänsteskrivelse

Handläggarens namn
Viktor Heineson
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10/25/2021

Beslut om antagande av ändring av detaljplan för bostäder på Klåverön,
aktnr 57 (Dnr KS2019/1131-31)
Sammanfattning
Denna planändring är en av tre ändringar som genomförs parallellt på Klåverön.
Huvudsyftet med planändringarna är att pröva utökade byggrätter för befintliga
bostadsfastigheter inom de tre detaljplanerna. Detta innebär kortfattat att de tomter som
klarar krav på tillgänglighet föreslås få en utökad högsta tillåten byggnadsarea på 100 kvm,
jämfört med gällande bestämmelse på 75 kvm. Gällande bestämmelser rörande högsta
tillåten byggnadshöjd förslås att ändras till att regleras med högsta tillåten nockhöjd. Till
följd av detta föreslås gällande bestämmelser rörande takvinkel att ändras för att vara
anpassat till reglering av nockhöjd. Vidare läggs bestämmelser till för att skydda ny
bebyggelse från stigande vattennivåer. Bestämmelser justeras även för att vara anpassade till
dagens sätt att formulera och presentera planbestämmelser på.
Förvaltningens bedömning är att förslaget till planändring kan antas.
Juridisk bedömning
Denna ändring av detaljplan handläggs med standardförfarande i enlighet med Plan- och
bygglagen (SFS 2010:900). Den aktuella planändringen bedöms stämma överens med
gällande översiktsplan och syftet i gällande detaljplan.
Bakgrund
Aktuellt ärende initierades år 2013 genom att en ansökan om planbesked inkom, om
planläggning för nybyggnation av ett enbostadshus. I kommunstyrelsens beslut § 318/201308-21 gavs positivt planbesked för att upprätta detaljplan inte bara för det ansökta
bostadshuset utan också, efter politiskt yrkande, för hela ”den del av Klåverön som ligger
inom Marstrands tätortsavgränsning”. Efter att en förstudie gått igenom förutsättningarna
för ny bebyggelse blev planarbetets inriktning att endast utöka byggrätterna för befintliga
bostadsfastigheter inom de tre detaljplanerna på norra Klåverön. Nya bostadstomter prövas
således inte. Nya bostadstomter prövas således inte. Bebyggelsen är via en samfällighet
inkopplad till det kommunala VA-nätet på Marstrand. Länsstyrelsen har godkänt att två
obebyggda tomter inom planområdena får kopplas in till VA-nätet, trots
kapacitetsproblematiken.

ADRESS

PLAN

TELEFON
FAX
E-POST
HEMSIDA

Stadshuset · 442 81 Kungälv
0303-23 80 00
0303-190 35
kommun@kungalv.se
www.kungalv.se
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Figur 1. Planområdenas lokalisering på Klåverön.

Figur 2. Kartan nedan visar utbredningen av respektive plan. Siffrorna anger respektive
plans aktnummer.
Denna planändring är en av tre ändringar som genomförs parallellt på Klåverön.
Huvudsyftet med planändringarna är att pröva utökade byggrätter för befintliga
bostadsfastigheter inom de tre detaljplanerna. Detta innebär kortfattat att de tomter som
klarar krav på tillgänglighet föreslås få en utökad högsta tillåten byggnadsarea på 100 kvm,
jämfört med gällande bestämmelse på 75 kvm. Gällande bestämmelser rörande högsta

tagande av ändring av detaljplan för bostäder på Klåverön, aktnr 57 - KS2019/1131-31 Beslut om antagande av ändring av detaljplan för bostäder på Klåverön, aktnr 57 : Beslut om antagande av ändring av detaljplan för bostäder på Klåverön, aktnr 57

3(4)

tillåten byggnadshöjd förslås att ändras till att regleras med högsta tillåten nockhöjd. Till
följd av detta föreslås gällande bestämmelser rörande takvinkel att ändras för att vara
anpassat till reglering av nockhöjd. Vidare läggs bestämmelser till för att skydda ny
bebyggelse från stigande vattennivåer. Bestämmelser justeras även för att vara anpassade till
dagens sätt att formulera och presentera planbestämmelser på.
Verksamhetens bedömning
Förvaltningens bedömning är att förslaget till planändring kan antas.
Bedömning utifrån kommunstyrelsens resultatmål
Aktuellt ärende kan i viss mån bedöms bidra till målet om att planberedskap ska finnas för
bostäder, verksamhetsmark och handel, då antalet bruttoarea för bostadsbyggnation ökar
något.
Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030
Ändringen av detaljplanen bedöms inte påverka målen i Agenda 2030 på ett påtagligt sätt,
varken i positiv eller negativ riktning.
Bedömning utifrån politiska styrdokument
Föreslagen planändring bedöms ha stöd i gällande översiktsplan.
Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
Planändringen bedöms vara positiv för de som bor på inom planområdet och får möjlighet
att bygga större hus.
Planläggningen har varit skattefinansierad. Hur stor del som kommer att täckas av
planavgifter går inte att förutspå. Sannolikt kommer inte planavgifterna att täcka hela
planläggningens kostnad. Detta kan bedömas vara negativt ur ett medborgarperspektiv.
Ekonomisk bedömning
Planläggningen har varit skattefinansierad. I samband med bygglov kommer planavgift att
tas ut för de fastigheter som fått utökade byggrätter. Hur stor del som kommer att täckas av
planavgifter går inte att förutspå. Sannolikt kommer inte planavgifterna att täcka hela
planläggningens kostnad.
Förslag till kommunfullmäktige
Ändring av detaljplan för bostäder på Klåverön, Hermansby 57 i Kungälvs
kommun antas enligt plan- och bygglagen PBL (2010: 900) kap 5 § 27.
Fredric Norrå
Verksamhetschef planering och myndighet

Anders Holm
Sektorchef samhälle och utveckling
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Expedieras till:

Viktor Heineson, Planenheten/Samhälle och utveckling
Anna Hedlin, Planenheten/Samhälle och utveckling
Emelie Skarp, Kart och mark/Samhälle och utveckling

För kännedom till:

Ida Brogren, Planenheten/Samhälle och utveckling
Fredric Norrå, Samhälle och utveckling
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SAMRÅDSREDOGÖRELSE
Diarienummer KS2019/1131

Ändring av detaljplan aktnr. 57.

KLÅVERÖN MELLANGÅRD 3:4 MFL
för fastigheten Klåverön 3:45 m.fl.

ADRESS

PLAN
SAMHÄLLE OCH UTVECKLING

TELEFON
FAX
E-POST
HEMSIDA

Stadshuset, 442 81 Kungälv
0303-23 80 00 vx
0303-23 91 67
kommun@kungalv.se
www.kungalv.se
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Det rubricerade förslaget, daterat 2020-05-11 har varit utställt enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900)
5:11, under tiden 10 juni 2020 till 6 juli 2020 på Kundcenter i Stadshuset.
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Till samhälle och utveckling har inkommit nedanstående yttranden vilka återges i sin helhet och
kommenteras.
Under samrådet har inkommit 10 st yttranden från statliga organ och kommunala nämnder eller
verksamheter. Från privatpersoner och föreningar har det för denna planändring, (aktnr 57) inkommit ett
yttrande.

SAMMANFATTNING
Inkomna yttranden har berört bl.a. geotekniska och bergtekniska förutsättningar, bebyggelsens höjd,
räddningstjänstens möjligheter till insats samt bestämmelsen om skydd för framtida havsnivåhöjningar. Till
följd av yttrandena har geotekniska och bergtekniska utredningar genomförts och förutsättningar för
räddningstjänsten att göra insatser har undersökts. En omformulering har gjorts av bestämmelsen rörande
risker kopplade till framtida ökade havsnivåer. Yttrandena har inte föranlett ändring av bestämmelserna om
höjd.
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INKOMNA SYNPUNKTER
STATLIGA MYNDIGHETER
Länsstyrelsen

Yttrande 2020-07-03
Länsstyrelsens samlade bedömning
Länsstyrelsen lämnar följande bedömning enligt 5 kap 14 § plan- och bygglagen (PBL 2010:900). Planen
behöver kompletteras vad gäller geotekniska frågor enligt nedan. Planbeskrivningen bör kompletteras med
en beskrivning av kända fornlämningar inom planområdet.
Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu kända förhållanden
att frågor som berör hälsa / säkerhet kopplat till geotekniska risker måste lösas på ett tillfredsställande sätt
för att ett antagande av planändringen inte skall prövas av Länsstyrelsen.
Prövningsgrunder enligt PBL 11 kap. 10§
Enligt 11 kap. 10 § ska Länsstyrelsen överpröva kommunens antagendebeslut av en plan eller
områdesbestämmelser om dessa kan antas strida mot någon av de fem prövningsgrunderna.

Länsstyrelsen befarar inte att planändringen riskerar att antas i strid med riksintressen, mellankommunala
frågor, miljökvalitetsnormer eller strandskydd.
Planen behöver dock bearbetas vad gäller frågor kopplat till hälsa och säkerhet/geotekniska risker, enligt
nedan.
Geotekniska risker
Länsstyrelsen delar Statens geotekniska instituts (SGI) synpunkter på att en bedömning av stabiliteten för
planområdet behöver redovisas. Detta med anledning av utökade byggrätter vilket kan leda till ökad
belastning. Även risker kopplat till bergsras/blocknedfall behöver beskrivas. Krävs åtgärder för att göra
planområdet lämpligt för planerat ändamål ska detta säkerställas i planen. För eventuella åtgärder utanför
planområdet behöver kommunen redovisa hur dessa är tänkta att säkerställas. SGI yttrande, daterat 202006-30, bifogas i sin helhet.
Råd enligt PBL och MB
Vatten och avlopp
Samtliga bostadsfastigheter förutom en är via Klåveröns VA-samfällighet anslutna till det kommunala VAnätet på Marstrand. På grund av kapacitetsbrist i Marstrands avloppsreningsverk är det inte möjligt att
ansluta ytterligare fastigheter till reningsverket. Men den befintliga obebyggda fastigheten inom planområdet
får kommunen enligt beslut från Länsstyrelsen, daterat 2014-10-21, ansluta till Marstrands
avloppsreningsverk.

Länsstyrelsen vill dock påpeka att då planändringen ger utökade byggrätter bör ansvarig personal vid det
hårt belastade avloppsreningsverket på Marstrand (hög belastning sommartid) meddelas vid beviljade
bygglov. Detta eftersom utbyggnader kan leda till ökad belastning av reningsverket.
Kulturmiljö
Hela Klåverön ingår i kommunalt bevarandeområde, men är inte riksintresse för kulturmiljön. Utifrån
förslaget ska redan befintlig ianspråktagen mark kompletteras med ny bebyggelse med några tillkommande
byggrätter. Utifrån kulturmiljöprogrammet är befintlig bebyggelse huvudsakligen fritidsbebyggelse med lite
varierad utformning och med inslag av äldre bebyggelse. Kulturmiljöunderlaget togs fram 1990 och saknar
riktlinjer för hantering av kulturmiljön. De tillkommande byggrätterna är få till antalet och Länsstyrelsen gör
därför bedömningen att planändringen inte riskerar att medföra negativ inverkan på kulturmiljön i området.
Synpunkter enligt annan lagstiftning
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Eftersom planändringen bedöms ta så pass lite ny, obebyggd mark i anspråk ser inte Länsstyrelsen några
hinder ur fornlämningsperspektiv. Dock vore det önskvärt att kommunen i planbeskrivningen tar med
information om den fornlämning som är belägen inom grönområde i västra delen av planområdet
(L1969:9671, stensättning).
Behovsbedömning
Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på miljön. Länsstyrelsen delar
kommunens åsikt, således behöver inte en miljökonsekvensbeskrivning tas fram.

Förvaltningens kommentar
En geoteknisk och bergteknisk utredning genomfördes efter samrådet för att bedöma markens stabilitet och
risken för bergras/blocknedfall. Resultatet av denna sammanfattas i granskningsversionen av
planbeskrivningen. Utredningarna ingår i som planhandlingar i granskningen av planändringen.
En beskrivning av fornlämningen inom planområdet läggs in i planbeskrivningen.
Övriga kommentarer noteras.
Sjöfartsverket

Yttrande 2020-06-12
Sjöfartsverket avstår att yttra oss rörande ändring av detaljplaner på Klåverön, aktnummer 45, 57 och 245.
Vi ser inte att det har någon påverkan på vår verksamhet.

Förvaltningens kommentar
Noteras
Statens Geotekniska Institut

Yttrande 2020-06-30

Med hänvisning till 2 kap 4-5§ PBL ska geotekniska aspekter såsom säkerhetsfrågor avseende skred, ras och
erosion klarläggas i planskedet. Är de faktiska förhållandena sådana att det inte klart och entydigt kan
uteslutas risker för att detaljplanens område kan beröras, direkt eller indirekt, av skred eller ras ska
stabilitetsutredning utföras. Den geotekniska utredningen i jord behöver utföras till minst detaljerad nivå
enligt IEG Rapport 4:2010 alt. IEG Rapport 6:2008 för att stabilitetsförhållanden ska kunna klarläggas.
Ytjordlagren inom planområdet består enligt Sveriges geologiska undersöknings (SGU) geokarta av urberg
och postglacial sand/finsand. Ingen geotekniskundersökning har utförts och sanden skulle kunna
underlagras av lera. Planändringen innebär utökade byggrätter och därmed möjlighet till ytterligare
belastningar av markytan inom området. Detta tillsammans med att topografiska skillnader förekommer
inom områden med lösa jordlager gör att SGI anser att stabilitetsutredning krävs för att klarlägga stabiliteten
för delar av planområdet som ligger på jord.
Eventuella risker kopplat till bergras och blockutfall kan i ett första skede bedömas i en bergteknisk
besiktning av området, inkluderat även områden i direkt anslutning till planområdet som kan påverka aktuell
kvartersmark, samt vägar och ledningsgator. En sådan kan avgöra vilka ytterligare åtgärder och
bestämmelser som kan vara aktuella i detaljplaneskedet och i efterföljande skeden.
För bedömning av stabiliteten i bergslänter anser SGI att en bergteknisk utredning behöver utföras, som
redovisar sannolikheten för ras- och blockutfall inom planområdet. Den behöver även ta hänsyn till slänter

9 Beslut om antagande av ändring av detaljplan för bostäder på Klåverön, aktnr 57 - KS2019/1131-31 Beslut om antagande av ändring av detaljplan för bostäder på Klåverön, aktnr 57 : Samrådsredogörelse aktnr 57

som ligger utanför området, men kan påverka området, liksom slänter som kan påverka områden
omedelbart utanför planområdet. Åtgärder som kan krävas för att minimera risker i planområdet behöver
säkerställas i planbestämmelse eller på annat plantekniskt godtagbart sätt.
Ligger riskobjekten från blockutfall och dylikt på prickad mark, kan dessa i vissa fall vara acceptabla vid låga
sannolikheter för blockutfall, men komplementbostad bör då inte tillåtas på denna mark. Vid hög
sannolikhet för blockutfall inom genomförandetiden behöver alltid åtgärderna vara genomförda vid
planläggning. Resultat från bergteknisk utredning behöver alltid delges fastighetsägare.
Stabilitetshöjande åtgärder som kan komma att krävas för att minska riskerna från instabila bergslänter kan
vara i behov av ett visst underhåll för att hållas långsiktigt stabila. För sådant underhåll behöver lämplig
huvudman utses. Där så är möjligt bör sådana åtgärder, med behov av underhåll, ligga på Allmän plats med
kommunen som huvudman.

Förvaltningens kommentar
En geoteknisk och bergteknisk utredning genomfördes efter samrådet för att bedöma markens stabilitet och
risken för bergras/blocknedfall. Resultatet av denna sammanfattas i granskningsversionen av
planbeskrivningen. Utredningarna ingår som handlingar i granskningen av planändringen.
Trafikverket

Yttrande 2020-06-12
Trafikverkets anläggningar eller intressen berörs inte av ändring av detaljplaner på Klåverön, Kungälvs
kommun och Trafikverket har därför ingen erinran.

Förvaltningens kommentar
Noteras

STATLIGA BOLAG

Teliasonera Skanova Access AB

Yttrande 2020-06-12

Skanova AB har tagit del av ovanstående planförslag. Skanovas befintliga nät inom området redovisas i
nedan karta.
Eventuella ändringar/kabelflyttar av Skanovas anläggningar som erfordras till följd av ändringar i
detaljplanerna bekostas av den part som begär att få åtgärden utförd. Anmälan om ändring görs via Telia
Nätcenter, 020 - 50 50 00.
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Förvaltningens kommentar
Noteras

REGIONALA ORGAN

Bohusläns Museum

Yttrande 2020-07-03

Vi har inget att invända mot planernas syfte, att tillåta utökad byggnadsyta, men vi tycker att det skall ske i
en våning. Ur vår synpunkt är det bättre att göra utökningen i ”sidled” än på höjden. I akt 45 finns ingen
begränsning i gällande detaljplan men i akt 57 tas begränsningen av våningstalet bort. I akt 245 berörs en
fastighet vars befintliga utförande bör fastställas i den nya planen.

Förvaltningens kommentar
Det är olämpligt att reglera bebyggelse med våningsantal, då även källare och vind kan räknas som våningar
om vissa kriterier är uppfyllda. Då flera av byggnaderna inom planområdet har källare och/eller övervåning,
är det olämpligt att införa en bestämmelse om max en våning. Att införa en sådan planbestämmelse skulle
innebära att flera befintliga byggnader skulle få ett planstridigt utgångsläge, där avvikelsen inte kan bedömas
som liten.
Bestämmelserna i nu gällande plan innebär också att höjden upp till taknock inte går att förutse. Det är
nockhöjden som ofta spelar störst roll för hur mycket utsikt som blockeras från bakomliggande tomter och
hur hög en byggnad upplevs på håll, ur landskapsbildsynpunkt. Hur hög en byggnad blir upp till nock, då
bebyggelsen regleras med byggnadshöjd och högsta tillåten takvinkel, beror på i vilken längdriktning
taknocken ligger i. I bilden nedan illustreras hur mycket nockhöjden kan variera när bebyggelsen regleras
med nu gällande bestämmelser med en högsta tillåten byggnadshöjd på 3 meter och en högsta tillåten
takvinkel på 30 grader. Nockhöjden är 5 meter för den ”smala” byggnaden och 5,9 meter för den ”breda”
byggnaden.
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Genom att reglera höjden med en högsta tillåten nockhöjd blir det förutsägbart vilken maxvolym en
byggnad kan komma att få. Detta är fördelaktigt dels vad gäller förutsägbarheten rörande påverkan på utsikt
från bakomliggande tomter, dels då det lättare går att förutse påverkan på landskapsbild. Därför föreslås i
regleringen av en hösta tillåten byggnadshöjd att ersättas av en högsta tillåten nockhöjd på 5,5 meter, vilket
kommunen bedömer vara godtagbar ur landskapsbildsynpunkt. Att uppföra byggnader med denna
nockhöjd är redan möjligt med nu gällande bestämmelser. Om bestämmelsen om en högsta byggnadshöjd
på 3 meter skulle vara kvar, samtidigt som högsta tillåten byggnadsarea blir större, ökar sannolikheten att
byggnader byggs ”breda” och att taknockar når ännu högre höjder. Kommunen delar därför inte
uppfattningen om att den föreslagna ändringen från byggnadshöjd till nockhöjd innebär att en utökning
görs på höjden, i varje fall inte på ett sådant sätt att siktlinjer och landskapsbild påverkas påtagligt, jämfört
med gällande planbestämmelser.
Västtrafik AB

Yttrande 2020-06-17
Västtrafik har tagit del av ovanstående detaljplaner och har inget emot att planändringarna genomförs.
Planändringarna har ingen påverkan på kollektivtrafiken. Förändringarna i planbestämmelserna motiverar
inte kollektivtrafik till Klåverön.

Förvaltningens kommentar
Noteras
Lantmäteriet

Yttrande 2020-06-23
Ingen erinran.

Förvaltningens kommentar
Noteras

KOMMUNALA NÄMNDER

Miljö- och byggnadsnämnden

Yttrande 2020-06-30

Miljöenhetens synpunkter
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Planändringen är liten och bedöms inte medföra negativa konsekvenser för miljö eller hälsa. Det bör dock
påpekas att vatten- och avloppskapaciteten är begränsad för området och att åtgärder som medför
ytterligare belastning ska undvikas om möjligt.

Förvaltningens kommentar
Noteras
Bygglovenhetens synpunkter
Bygglovenheten har granskat plankartan med planbestämmelser samt tillhörande planbeskrivning.
Bygglovenheten anser överlag inte att det finns några oklarheter eller formuleringar i planbestämmelserna
som skulle kunna betyda uppenbara svårigheter att tolka detaljplanen i samband med bygglovsprövning.
Bygglovenheten förutsätter att utredning kring planenligt utgångsläge har gjorts och tagits i beaktning.
Bestämmelsen b1 om att ”Huvudbyggnad ska utföras så att naturligt översvämmande vatten upp till nivån
+3,4 meter i höjdsystem RH2000 inte skadar byggnaden” skulle kunna innebära att befintliga byggnader
under denna nivå skulle få ett utgångsläge som inte är planenligt om man inte kan säkerställa att den
befintliga konstruktionen är utförd på ett sådant sätt att översvämning av vatten inte skadar byggnaden. Att
medge byggrätter under rekommenderad höjd med hänsyn till havsnivåhöjning är problematiskt att
säkerställa byggnadstekniskt. Då detta avser en ändring av en detaljplan som sedan tidigare inte reglerade
översvämningsrisken ser Bygglovenheten i alla fall positivt på att det nu införs en bestämmelse om
höjdsättning för aktuella fastigheter med hänsyn till översvämning.
Planbestämmelsen om att nockhöjden ska räknas från medelmarknivån invid bygganden anser
Bygglovenheten har ett gott syfte, men saknar en motivering i planbeskrivningen varför avsteg görs från 1
kap. 3 § plan- och byggförordningen, PBF.
Bygglovenheten önskar, om det är möjligt, förtydligande på plankartan för vilka fastigheter som planavgift
gäller.

Förvaltningens kommentar
Bestämmelsen som syftar till att skydda huvudbyggnader från framtida högre havsvattennivåer
omformuleras så att den gäller för nya huvudbyggnader. Bestämmelsen formuleras också om så att den blir
mer konkret rörande vilka krav som sätts på ny bebyggelse. Den omformulerade bestämmelsen anger en
lägsta golvnivå, men möjlighet att utföra översvämningsskydd som alternativ lösning, om golvnivån ligger
lägre än vad bestämmelsen kräver. Denna lägsta nivå är också lägre än vad förslaget i samrådet angav.
Motivering till detta kan läsas i planbeskrivningen.
En motivering till varför nockhöjden ska räknas från medelmarknivån invid bygganden läggs till i
planbeskrivningen.
Ett förtydligande läggs in på plankartan så att det framgår vilka fastigheter det är som omfattas av planavgift.

KOMMUNALA BOLAG

Bohus Räddningstjänstförbund

Yttrande 2020-07-03

Räddningstjänsten har inför beredning av detta ärende lämnat följande synpunkter till planenheten gällande
förbundets förmåga vid insatser på öar:
Handlingsprogrammet med redovisade insatstider samt räddningstjänstens organisation och förmåga är det
som är styrande dokument för förbundets uppdrag. Vi har ingen strategisk planering att utöka den operativa
förmågan i Marstrand.
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Vid räddningsinsats till öar används sjöfartsverkets båtar för transport av räddningspersonal och material.
Detta regleras i avtal och båtarna utgår från lotsstationen på Koön. Sjöfartsverket ansvarar för båten och
dess framförande. Tillgängligheten till båtar redovisas i avtal.
Då Klåveröns nordsida ligger åt det håll som inräknas som "hamnområde" och kommunalt vatten bedöms
även att räddningstjänsten kan transportera sig och mindre mängd materiel i en mindre öppen båt om
väderlek tillåter. Dock är denna båt inte brukbar då is förekommer i hamnområdet i mindre eller större
omfattning. Räddningstjänstens förmåga att transportera materiel är i bägge ovanstående fall begränsad.
Att utöka möjligheten till boende på Klåverön är positivt. Dock måste en riskbedömning inrymmas i
förarbetet för att tydliggöra vilken förmåga den enskilde och räddningstjänsten/kommunen har att ta
hänsyn till.
Om bedömningen är att öka möjligheten till boende på Klåverön bör diskussion föras om egen förmåga i
form av tex upprättande av brandvärn, vilka kan verka tills dess att räddningstjänsten anländer. Diskussion
bör även föras med försäkringsgivare om boendes egen förmåga till insats samt förebyggande åtgärder.
Därtill bör frågan lyftas om tillgång till brandvatten och hantering av släckvatten.

Förvaltningens kommentar
En beskrivning om risker och tillgång till brandvatten läggs till i planbeskrivningen.
Inga nya byggrätter kommer att skapas till följd av planförslaget. Fastigheter i otillgängliga lägen kommer
inte heller att få utökad byggnadsarea, vilket bl.a. motiveras med att räddningsinsatser är svårare i dessa
lägen. Då de föreslagna utökningarna av byggrätterna är av begränsad omfattning och inte heller omfattar de
mest otillgängliga tomterna, bedöms det sannolikt att området även fortsatt kommer att befolkas framförallt
sommartid. Vintertid då risk för isbildning finns bedöms antalet boende inom planområdet fortsatt vara
mycket lågt. Sammantaget bedöms riskerna för människors liv och hälsa påverkas marginellt.
Vad gäller brandvatten finns enligt den lokala VA-samfälligheten möjlighet för räddningstjänsten att ansluta
med atlaskoppling vid spolbrunnar. Föreningen ska även diskutera möjligheterna att montera
brandpostanslutning.
Hantering av släckvatten är avstämt med miljöenheten.

ÖVRIGA

Klåveröns VA-samfällighetsförening

Yttrande 2020-06-26

Från Klöveröns VA Samfällighetsförening (KVAS) vill vi framhålla vår uppfattning att alla nya fastigheter
ska ansluta sitt VA genom KVAS. Med andra ord anser vi att nya enskilda avloppslösningar inte ska
godkännas.
Förvaltningens kommentar
Kommunen kan inte hindra fastighetsägare från att söka tillstånd för enskilda lösningar. Kommunen anser
dock att det är högst olämpligt att anlägga enskilda lösningar, då det finns ett VA-nät, kopplat till det
kommunala VA-nätet på Koön.

KVARSTÅENDE SYNPUNKTER
Bestämmelsen om att byggnader ska uppföras i en våning kommer även i granskningsförslaget att föreslås
tas bort. Se kommentar på Bohusläns museums yttrande för motivering.
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FÖRÄNDRING AV PLANFÖRSLAGET

Inkomna synpunkter under samrådet har föranlett följande förändringar av planförslaget:
En omformulering har gjorts av bestämmelsen som syftar till att skydda ny bebyggelse från framtida ökade
havsnivåer.
Information om att planavgift tas ut vid bygglov läggs in på plankartan.
I övrigt har redaktionella ändringar gjorts av planhandlingarna.

Henrik Johansson
Enhetschef Plan

Viktor Heineson
Planhandläggare
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GRANSKNINGSUTLÅTANDE
Ärendenummer KS2013/457
2021-11-02

Ändring av detaljplan aktnr 57.

KLÅVERÖN MELLANGÅRD 3:4 MFL
för fastigheterna: Klåverön 3:45 m.fl.

ADRESS

SAMHÄLLE OCH UTVECKLING

TELEFON
FAX
E-POST
HEMSIDA

Stadshuset · 442 81 Kungälv
0303-23 80 00 vx
0303-190 35
kommun@kungalv.se
www.kungalv.se
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Det rubricerade förslaget daterat 2021-03-24, rev 2021-06-14 har varit utställt för granskning
enligt plan- och bygglagen (PBL 5:18), mellan den 17 juni 2021 och den 9 juli 2021 i Stadshuset i
Kungälv.
Till samhälle och utveckling har inkommit nedanstående yttranden vilka sammanfattas och
kommenteras. Under granskningen har inkommit 7 st yttranden från statliga och regionala
organ samt kommunala nämnder eller verksamheter. För att se yttrandena i sin helhet hänvisar
vi till kommunens ärendenummer KS2019/1131.

SAMMANFATTNING
Inkomna yttranden under granskningen av planförslaget har berört bl.a. bergtekniska
förutsättningar, de nya byggrätternas höjd och önskemål om att införa planbestämmelser för
allmänna underjordiska ledningar och tekniska anläggningar. Yttrandena har inte föranlett några
förändringar av plankartan. Kompletteringar har gjorts i planbeskrivningen i styckena rörande
bergteknik och el och teleförsörjning.

INKOMNA SYNPUNKTER
STATLIGA MYNDIGHETER
Länsstyrelsen
Yttrande 2021-07-13
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 1 § PBL och nu kända
förhållanden att planen kan accepteras och därför inte kommer att prövas av Länsstyrelsen om
den antas.
Förvaltningens kommentar
Noteras
Statens Geotekniska Institut
Yttrande 2021-09-03
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Statens geotekniska institut (SGI) har av länsstyrelsen i Västra Götaland erhållit rubricerad
detaljplan med begäran om yttrande. SGI:s yttrande avser geotekniska säkerhetsfrågor såsom ras,
skred och erosion. Grundläggningsfrågor, exempelvis sättningsrisk, och miljötekniska frågor,
såsom hantering av radon, ingår således inte.
Syftet med detaljplanen
Underlag
1.
2.
3.
4.

Granskningshandling, rev 2021-06-14
Kvartärgeologiskt utlåtande, COWI, oktober 2020
PM Geoteknik, COWI, mars 2021
PM Bergteknik, COWI, oktober 2020

SGI:s synpunkter
Avseende bergstabilitet anser SGI att rekommendationerna i underlag ,4, ska följas, samt att
åtgärderna på fastigheten Klåverön 3:35 bör vara åtgärdade innan planen antas. I övrigt har SGI
inga synpunkter på planhandlingarna.
Förvaltningens kommentar
Planbeskrivningen kompletteras med information från PM bergteknik, om att ny fördjupad
bergteknisk undersökning bör genomföras, om sprängning, eller annat bergschaktarbete ska
företas i området i anslutning det block som pekas ut som instabilt.
Kommentar rörande fastigheten Klåverön 3:35 behandlas kan läsas i granskningsutlåtandet
tillhörande planändringen med aktnummer 45, inom vilken fastigheten ligger.

Trafikverket
Yttrande 2021-06-22
Trafikverkets anläggningar eller intressen berörs inte av detaljplaneändringarna och Trafikverket
har därmed ingen erinran.
Förvaltningens kommentar
Noteras.

STATLIGA BOLAG
Teliasonera Skanova Access AB
Vattenfall Eldistribution AB
Yttrande 2021-07-09
Vattenfall Eldistribution har elnätanläggningar inom område och inom närområde för aktuella
detaljplaner bestående av 12 kV markkabel, röd streckad linje i karta nedan, 12 kV luftledning,
röd heldragen linje, 12 kV nätstation, svart kvadrat respektive svart ring, 0,4 kV markkabel, blå
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streckad linje, 0,4 kV luftledning, blå heldragen linje, och 0,4 kV kabelskåp, svart rektangel.
Elnätanläggningarnas läge i kartan är ungefärligt. Det är nyligen ombyggt i området med
elnätanläggningar enligt karta nedan.

Ändring av detaljplan för bostäder på Klåverön, Hermansby 45 Dnr KS2013/457

Vattenfall Eldistribution önskar att det läggs in ett E-område för befintlig nätstation i planen.
Vattenfall Eldistribution önskar att ett u-område läggs in för befintlig 12 kV markkabel i planens
östra del.
Vattenfall Eldistribution bedömer att delar av befintliga elnätanläggningar kan behövas flyttas
för
att möjliggöra planerade förändringar av byggrätter. Under förutsättning att respektive
fastighetsägare beställer flytt av anläggning har Vattenfall Eldistribution inte något att erinra
avseende denna plan förutom gemensam information nedan.
Ändring av detaljplan för bostäder på Klåverön, Hermansby 57 Dnr KS2019/1131

Vattenfall Eldistribution önskar att ett u-område läggs in för befintlig 12 kV markkabel i planens
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norra del.
Vattenfall Eldistribution bedömer att delar av befintliga elnätanläggningar kan behövas flyttas
för
att möjliggöra planerade förändringar av byggrätter. Under förutsättning att respektive
fastighetsägare beställer flytt av anläggning har Vattenfall Eldistribution inte något att erinra
avseende denna plan förutom gemensam information nedan.
Ändring av detaljplan för bostäder på Klåverön, Hermansby 245 Dnr KS2019/1132

Vattenfall Eldistribution bedömer att delar av befintliga elnätanläggningar måste flyttas för att
möjliggöra planerade förändringar av byggrätter. Under förutsättning att fastighetsägare beställer
flytt av anläggning har Vattenfall Eldistribution inte något att erinra avseende denna plan
förutom
gemensam information nedan.
Vattenfall Eldistribution vill informera om följande (gäller alla tre planerna):
-

En eventuell flytt/förändringar av befintliga elnätanläggningar utförs av Vattenfall
Eldistribution, men bekostas av exploatören.

-

Offert på eventuella el-serviser, både byggkraft och permanent servis, beställs via
https://www.vattenfalleldistribution.se/el-hem-till-dig/ eller på telefon: 020–82 10 00.
Vid eventuella schaktningsarbeten inom område med befintliga markkablar skall
kabelutsättning begäras. Detta beställs via Post och telestyrelsens
www.ledningskollen.se

-

-

När du ska bygga, fälla träd, schakta eller spränga nära våra ledningar så glöm inte att
beställa bevakning. Då är vi med på plats under arbetets gång och ser till att inga skador
uppstår. Formulär:
https://www.vattenfalleldistribution.se/foretag/kundservice/formular/bestall-bevakning/

-

Flytt av anläggning:
https://www.vattenfalleldistribution.se/foretag/kundservice/formular/flytta-anlaggningoffert/

-

Vid ny infart till fastigheten skall befintlig markkabel förläggas i rör, bekostas av
exploatören. Detta beställs samtidigt som beställning av el-serviser.

-

Befintliga elnätanläggningar måste hållas tillgängliga under alla skeden av
plangenomförandet.

-

Någon anläggning, tex byggnad, får inte uppföras invid eller över elnätanläggning
tillhörande Vattenfall Eldistribution så att gällande säkerhetsavstånd inte hålls.
Förvaltningens svar
Planändringarna omfattar endast kvartersmarken för bostad inom planområdena. Inom ramen
för denna planändring kan därför tyvärr inga E- eller u-områden läggas in på natur- och
gatumark. Dessa anläggningar får istället hanteras genom avtalsservitut. Information om att
respektive fastighetsägare vid behov beställer flytt av ledningar läggs till i planbeskrivningen.

REGIONALA ORGAN
Bohusläns Museum
Yttrande 2021-07-07
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Bebyggelseperspektiv
Vi tycker det är olämpligt att planen möjliggör att fritidshus i en våning kan omvandlas till
villafastigheter i 1½-våning i den känsliga landskapsbilden på denna skärgårdsö. De avsteg som
skett från de goda intentionerna i byggnads-planerna från 1950-60 talen tycker vi kan accepteras,
gjort är gjort, och att planerna ändras så att den överensstämmer med befintligt utförande men
inte att byggrätterna ökas. Det vi däremot är positiva till är om byggrätter medges för uthus och
eventuella lillstugor.
Fornlämningsperspektiv
att vi har inget att erinra sett ur fornlämningsperspektiv. Bohusläns museum håller med
Länsstyrelsens uttalande, att det vore det önskvärt att kommunen i planbeskrivningen tar med
information om den fornlämning L1969:9671, en stensättning, som är belägen inom
grönområde i västra delen av planområdet (Samrådsredogörelse Länsstyrelsen Yttrande 2020-0703).
Förvaltningens kommentar
Karaktären på bebyggelsen inom planområdena är redan idag varierad när det kommer till
byggnadsarea, höjd, formspråk m.m. Att reglera bebyggelsen så att planerna får karaktär av
bevarandeplan bedöms inte motiverat. De föreslagna bestämmelserna rörande byggnadsarea, höjd
och takvinkel har kommunen bedömt vara godtagbara, sett till vad platsen tål. Det är även en
fördel med konsekventa bestämmelser inom ett samlat bebyggelseområde, för att regleringen inte
ska uppfattas som godtycklig och orättvis.
Att ingen bestämmelse om att få uppföra komplementbyggnader har lagts till beror på att
bebyggelsen inom aktnr 45 är tätare och placerad på en mer utsatt plats ur
landskapsbildhänseende, jämfört med aktnr 57. Att inte lägga till bestämmelse om att få uppföra
komplementbyggnad har också bedömts utifrån de möjligheter som finns för bygglovsbefriade
byggnader, sk attefallshus och friggebodar. Attefallshus får vara max 30 kvm, friggebodar max 15
kvm. Tillsammans med en komplementbyggnad på 20 kvm skulle området riskera att förlora
karaktären av öppet fritidshusområde, om alla fastigheter skulle utnyttja alla
byggnadsmöjligheter.
Information om stensättningen finns med i granskningsversionen av planbeskrivningen.
Planbeskrivningen kompletteras i antagandeversionen med fornlämningens nummer.

Lantmäteriet
Yttrande 2021-07-07
Lantmäteriet har inga synpunkter på planförslagets handlingar.
Förvaltningens kommentar
Noteras.

9 Beslut om antagande av ändring av detaljplan för bostäder på Klåverön, aktnr 57 - KS2019/1131-31 Beslut om antagande av ändring av detaljplan för bostäder på Klåverön, aktnr 57 : Granskningsutlåtande aktnr 57

7(8)

KOMMUNALA NÄMNDER
Miljö- och byggnadsnämnden
Yttrande 2021-07-05
Miljöenhetens synpunkter
Planändringen är begränsad och bedöms inte medföra negativa konsekvenser för miljö eller
hälsa. Det bör dock påpekas att tillgången till vatten- och avloppskapacitet fortsatt är begränsad i
området och att åtgärder som ökar belastningen på VA-systemet ska undvikas om möjligt.
Förvaltningens kommentar
Noteras.
Bygglovenhetens synpunkter
Bygglovenheten har granskat de förändringar som gjorts efter samrådsskedet. Bygglovenheten
anser överlag inte att det finns några oklarheter eller formuleringar i planbestämmelserna som
skulle kunna betyda uppenbara svårigheter att tolka detaljplanen i samband med
bygglovsprövning.
Att medge byggrätter under rekommenderad höjd med hänsyn till havsnivåhöjning är
problematiskt att säkerställa byggnadstekniskt. Bestämmelsen b1 anses i alla fall inte svårtolkad,
men bygglovenheten vill framföra att det inte är lämpligt att uppföra nybyggnationer med till
exempel källare under bestämmelsens nivå, oavsett ordnande av annat översvämningsskydd.
Förvaltningens kommentar
Noteras.

FÖRÄNDRING AV PLANFÖRSLAGET
Inkomna synpunkter under granskningen har inte föranlett några ändringar av bestämmelserna
på plankartan. Kompletteringar har gjorts i planbeskrivningen i styckena rörande bergteknik och
el och teleförsörjning. I övrigt har endast redaktionella ändringar gjorts av plan- och
genomförandebeskrivningen.

SYNPUNKTER SOM INTE TILLMÖTESGÅTTS
Synpunkterna från Bohusläns museum att byggrätterna ska anpassas till befintlig situation
tillmötesgås inte. Inte heller önskemålet om från Vattenfall Eldistribution om att lägga in Eområde för transformatorstation och u-områden för ledningar tillmötesgås.
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INFORMATION
En detaljplan är ett juridiskt dokument som styr hur marken får användas för ett område inom
kommunen, exempelvis för bostäder, kontor, handel eller industri. Detaljplanen får även
reglera placering, utformning och utförande. En detaljplan består av en plankarta som är
juridiskt bindande och en planbeskrivning som beskriver plankartan. Planbeskrivningen (denna
handling), som inte är juridiskt bindande, ska underlätta förståelsen för plankartans innebörd.
Ändring av detaljplan omfattar borttagande, införande och justering av bestämmelser samt
upphävande av en geografisk del av en plan. Det kan användas för att anpassa planen till nya
förhållanden och hålla den aktuell utan att genomföra hela den lämplighetsbedömning som
görs vid upprättandet av en ny plan. En plan kan ändras om omfattningen inte är för
omfattande, om syftet med befintlig detaljplan följs samt om inte grundstrukturen ändras och
tydlighetskrav gäller.
Vid ändring av detaljplaner ska kommunen tillämpa motsvarande förfarande som används för
att ta fram en ny detaljplan. En ändring av detaljplan måste rymmas inom syftet med den
ursprungliga detaljplanen och inte innebära betydande miljöpåverkan.
Detaljplanen omfattar följande handlingar:
Planhandlingar:








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

Övriga handlingar:








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

Handlingarna (förutom fastighetsförteckningen) finns på Kungälvs kommuns hemsida under
planprocess och byggnation: http://www.kungalv.se/Bygga--bo--miljo/aktuella-planer/
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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 med en förstudie under sommaren 2018. Detaljplanen
handläggs med standardförfarande i enlighet med 5 kap plan- och bygglagen (SFS 2010:900).
Förslag till planändring var utställt för samråd 2020-06-10 till 2020-07-06.

INLEDNING OCH BAKGRUND
Ärendet initierades 2013 då en begäran om planbesked inkom för att bygga ett nytt bostadshus
på norra Klåverön. I beslutet som fattades av kommunstyrelsen gavs i uppdrag att inte bara
pröva ett nytt bostadshus, utan även också pröva möjligheterna till större byggrätter på
befintliga tomter på den norra delen av Klåverön. Efter att en förstudie genomförts blev
slutsatsen att fortsätta planläggningen med att pröva enbart utökade byggrätter för befintliga
tomter. Detta bl.a. då kapacitetsbristen i Marstrands reningsverk hindrar anslutning av
ytterligare fastigheter till reningsverket. Aktuellt område är anslutet till det kommunala VAnätet via en samfällighet, som dragit egna ledningar till Klåverön. Utöver detta talar
bestämmelser rörande strandskydd, naturvärden, landskapsbild och tillgänglighet emot nya
byggrätter på Klåverön.
Denna detaljplan är en av tre detaljplaner på norra Klåverön som ändras samtidigt.
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Bild 1. Aktuellt område markerat med svart streckad linje.

Syfte
Gällande detaljplan syftar till fritidsbebyggelse, med hänvisning till platsens läge. En mer
specifik förklaring av ”platsens läge” går inte att finna, men kan tolkas bero på platsens läge
utan fast förbindelse eller regelbunden färjetrafik och att det vid tiden för planens framtagande
inte fanns tillgång till kommunalt vatten och avlopp.
Enligt boverkets allmänna råd bör en planändrings syfte rymmas inom den ursprungliga
planens syfte. Planens syfte bör ligga till grund för planbestämmelserna och användas för
tolkning av planbestämmelserna.
Syftet med planändringen är att utöka byggrätterna för befintliga fastigheter inom det
befintliga detaljplanerade fritidshusområdet. Föreslagna ändringar bedöms rymmas inom den
ursprungliga planens syfte att skapa ett fritidshusområde. Detta eftersom platsen fortsatt
kommer att ligga otillgängligt, vägarna är mindre grusvägar eller stigar och biltrafik
förekommer generellt inte. Fast förbindelse eller regelbunden färjetrafik till Marstrand saknas.
Således bedöms området fortsatt ha karaktär av fritidshusområde och antalet bostäder som
bebos permanent uppskattas fortsatt vara låg, även efter planändring. I bedömningen av
lämplig byggrätt har stor vikt lagts vid påverkan på landskapsbilden, för att i stort bibehålla
områdets karaktär. Detta har inneburit att endast mindre ökningar av byggrätterna föreslås. I
november 2019 är människor skrivna som permanentboende på fyra av de åtta fastigheterna
inom planområdet (varav en är obebyggd).
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OMRÅDESBESKRIVNING
Klåverön, eller Klöverön, ligger söder om Marstrandsön och Koön, cirka 20 kilometer väster
om Kungälvs centrum. Klåverön är till största delen obebyggd, saknar fast vägförbindelse och
domineras av skog, ängsmarker och karga klippor. Ön omfattas till allra största delen av
Klåveröns naturreservat, bildat 1966 för att skydda höga natur- och kulturvärden. Befintlig
bebyggelse utgörs av framförallt mindre fritidshus, koncentrerade till öns norra del, men även
av äldre gårdar. Den befintliga bebyggelsen består främst av småskalig fritidsbebyggelse som är
naturligt placerad i skyddade lägen där den underordnar sig landskapet, enligt rådande
planeringsideal på 1950- och 60-talen för fritidshusområden.
Inom det aktuella området är tre fastigheter tydligt kuperade, med omväxlande berg i dagen
och vegetation. De övriga är placerade på mer flacka ytor i anslutning till jordbruksmark.
Bostadshusen är inpassade i topografin, med stöd i landskapet (d.v.s. i bergsryggar och höjder).

Bild 2. Foto över bebyggelse inom och strax utanför den norra delen av planområdet.
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Bild 3. Kartan visar höjdkurvor och placering av befintlig bebyggelse. Ungefärligt planområde
markerat med svartstreckad linje.

FÖRUTSÄTTNINGAR
Vatten och avlopp
Bostadsfastigheterna är via Klöveröns VA-samfällighet anslutna till det kommunala VA-nätet på
Marstrand.
Trafik och parkering
På Klåverön finns endas mindre vägar och stigar och biltrafik förekommer generellt inte.
Klåverön saknar fast vägförbindelse liksom regelbunden färjetrafik till fastlandets vägnät.
Grundprincipen i Kungälv kommun rörande boendeparkering är att detta ska kunna anordnas
inom respektive fastighet. Om detta inte går att ordna får parkeringsfriköp genomföras till en
politiskt beslutad kostnad av 250 000 kr per plats. I dagsläget gäller detta när det tillkommer
helt nya hus, vilket genererar behov av ytterligare parkeringsplatser på Koön. För de tomter
som redan är bebyggda kommer denna avgift i dagsläget inte att tas ut. I samband med bygglov
av ett helt nytt hus ska den sökande redovisa hur parkering ska lösas och eventuellt
parkeringsfriköp att genomföras.
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Båtplats kan hyras av kommunen, på Koön eller Marstrandsön. I dagsläget finns en färja som
hämtar sopor, oftast en gång i veckan. Denna färja kan även hyras vid behov mot
timdebitering. Då detaljplaneändringen syftar till att enbart i begränsad omfattning utöka
byggrätten för befintliga fastigheter bedöms påverkan på trafik och parkering vara försumbar.

Bild 4. Foto över "huvudvägen", som går igenom planområdet samt bebyggelse i den nordöstra delen
av planområdet.

Geoteknik
Marken inom planområdet är enligt Sveriges geologiska undersöknings (SGU) geokarta till stor
del av urberg. I östra delen av planområdet finns mindre områden med postglacial finsand.
Efter synpunkter från Statens geotekniska institut (SGI) genomfördes under hösten 2020 en
bergteknisk utredning och ett kvartärgeologiskt utlåtande. I det kvartärgeologiska utlåtandet
rekommenderades mer noggranna undersökningar av ett område i norra delen av planområdet.
En geoteknisk undersökning av dessa områden genomfördes i början av 2021.
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Bild 5. Den geotekniska undersökningen omfattar områden med lösjordsmark, benämnda A, B och C.

Utredningen omfattar tre separata delområden, benämnda A, B och C som utgörs av
lösjordsmark, där samtliga områden till största delen består av ängsmark med enstaka
bostadshus. Områdena angränsar till havet via långgrunda sandstränder och markytan sluttar
svagt mot strandlinjen.
Utförda undersökningar visar att område A har en jordlagerföljd med friktionsjord ovan berg
med ett djup till berg på ca 3,5 m. Område B har en jordlagerföljd med fyllning ovan mulljord
som överlagrar lera på berg med ett djup till berg mellan ca 0,5 och 2,5 m. Jordlagerföljden i
område C består av sand ovan lera som underlagras av en friktionsjord som vilar på berg med
ett djup till fast botten mellan ca 8 och 26 m.
Inom område A och B innebär små jorddjup, flack markyta och långgrunda stränder i
kombination med att tillåten placering av bebyggelse enligt detaljplaneförslaget är inom
områden med berg i dagen eller med endast små jorddjup till berg, att stabiliteten bedöms vara
tillfredställande för befintliga och utbyggda förhållanden. Inga eller mycket små sättningar är
att förvänta vid byggnation och grundläggning bedöms kunna ske med platta på mark eller på
plintar.
Inom område C visar stabilitetsanalys för befintliga och utbyggda förhållanden i enlighet med
detaljplaneförslaget att stabiliteten är tillfredställande. Relativt mäktiga lerlager med varierande
mäktighet innebär att risk för sättningar samt differenssättningar finns vid byggnation.
Grundläggning bedöms kunna utföras med platta på mark förutsatt att risk för sättningar
beaktas. Eventuellt kan kompensationsgrundläggning eller grundläggning med pålar/plintar till
fast botten erfordras för att minska risken för differenssättningar.
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Bergteknik
Inom planområdet har ett riskområde identifierats. I nordöstra delen av fastigheten Klåverön
3:22 finns ett släntparti med några lösa block, se bild 6 och bild 7. Dessa ligger stabilt i
dagsläget, men kan komma att rasa ned om vibrationsalstrande arbeten så som sprängning eller
andra bergschaktarbeten företas i närheten av området.

Bild 6. Karta över området på Norra Klåverön som omfattas av detaljplaneändringen i akt 57. Röd
skraffering indikerar område med förhöjd risk för blockutfall.

Området block eventuellt riskerar att rasa ner på ligger både i ”originalplankartan” och i
förslaget till ändrad plankarta på kvartersmark bostad, med ”prickmark” – mark som inte får
förses med byggnad. Risken för skada på människor bedöms därför vara låg. Med grund i detta
föreslås inga särskilda bestämmelser inom ramen för detaljplaneändringen. Värt att notera är att
fastigheten blocket ligger på är en av de fastigheter som inte får ökad byggnadsarea på grund av
det otillgängliga läget. Ansvaret för att säkra risker av denna typ ligger på fastighetsägaren. Om
sprängning, eller annat bergschaktarbete ska företas, rekommenderas i PM bergteknik även att
en ny, fördjupad undersökning sker av området i anslutning till blocket (se bild 6).
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Bild 7. Det lösa block som förekommer i slänten i nordöstra delen av Klåverön 3:22.

Strandskydd
Inom planområdet finns idag inget strandskydd. Eftersom gällande plan ändras och inte ersätts
av en ny kommer inget generellt strandskydd (100 meter från strandlinjen) att inträda.
Räddningstjänst
Tillgång till brandvatten finns vid avloppsledningarnas spolbrunnar. Klöveröns VA-förening
ska även diskutera möjligheterna att ordna brandpostanslutning.
Det otillgängliga läget gör att räddningsinsatser blir komplicerade och risken för skada på
människor kan antas öka, ju fler människor som uppehåller sig på Klåverön. Inga nya
byggrätter kommer dock att skapas till följd av planförslaget. Fastigheter i otillgängliga lägen
kommer inte heller att få utökad byggnadsarea, vilket bl.a. motiveras med att räddningsinsatser
är svårare i dessa lägen. Då de föreslagna utökningarna av byggrätterna är av begränsad
omfattning och inte heller omfattar de mest otillgängliga tomterna, bedöms det sannolikt att
området även fortsatt kommer att befolkas framförallt sommartid. Vintertid då risk för
isbildning på havet finns, bedöms antalet boende inom planområdet fortsatt vara mycket lågt.
Sammantaget bedöms riskerna för människors liv och hälsa påverkas marginellt till följd av
planförslaget.

GÄLLANDE DETALJPLAN
Gällande detaljplan (aktnummer 57, laga kraftvunnen 1967) syftar till att möjliggöra
fritidsbebyggelse som var väl anpassad till landskapsbilden. Bebyggelsen är placerad på platser
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som är antingen avskärmade av vegetation, eller på lågt belägna platser. På så sätt smälter
bebyggelsen in i landskapet.

Avgränsning

Aktuell detaljplan är belägen söder om den nordligaste udden av Klåverön (bild 1). Området
omfattas av åtta bostadstomter, varav en är obebyggd. Planändringen berör kvartersmarken för
bostad (bild 6).

Bild 8. Gällande detaljplan från 1967. Planändringen omfattar kvartersmark för bostad, färglagt
rosa-orange på kartan.

Planbestämmelser
Gällande planbestämmelser anger för kvartersmark bostad att
-

endast friliggande bostadshus i en våning får byggas
mark betecknad med punktprickning ej får bebyggas
tomter får inte givas mindre areal än 1000 kvm
endast ett bostadshus per somt får uppföras om lägst 30 kvm och högst 75 kvm
byggnadsyta. En uthusdel om högst 20 kvm får byggas.
huvudbyggnad får inte inrymma mer än en lägenhet. Uthusdel får inte inredas för
bostadsändamål.
byggnad får inte uppföras till större höjd än 3 meter
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-

byggnads yttertak får givas en lutning mot horisontalplanet av högst 30 grader

Lämplighetsprövning
Vid en ändring av detaljplan, liksom vid all planläggning, är utgångspunkten
lämplighetsprövning enligt 2 kap plan- och bygglagen, PBL. Vid ändring av detaljplan görs
dock inte någon fullständig lämplighets- och lokaliseringsprövning. Prövningen ska enbart
omfatta den eller de planbestämmelser som läggs till, justeras eller tas bort. (Boverket,
Kunskapsbanken, 2019-06-25, https://www.boverket.se/sv/PBLkunskapsbanken/planering/detaljplan/andring-av-detaljplan/provningens-omfattning)
Kungälvs kommun gör bedömningen att föreslagna ändringar är lämpliga utifrån gällande
plans syfte. Under rubriken ”Förslag till ändring” fördjupas diskussionen för respektive förslag
till ändring.
Områdena som omfattas av föreslagna ändringar ligger inom riksintresse för naturvård,
friluftsliv och kustområde. Då ändringarna endast omfattar befintliga tomter och att den
föreslagna utökade byggrätten är anpassad till förhållandena på platsen bedöms ingen påtaglig
skada uppstå på något av nämnda riksintressen.

FÖRSLAG TILL ÄNDRING
De ändringar som föreslås omfattar all kvartersmark för bostadsändamål och utgår i huvudsak
från hur större byggrätter påverkar landskapsbilden, den befintliga karaktären av
fritidshusområde och hur tillgänglig respektive tomt är.
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Bild 9. Planändringen omfattar all kvartersmark för bostadsändamål inom planområdet, vilket
omfattar de gula ytorna markerade med rödstreckade linjer.

Rörande tillgänglighet ska tomterna vara möjliga att nå för personer med nedsatt
rörelseförmåga, men också för exempelvis räddningstjänst och vårdpersonal. Då en bostad
byggs större kan det antas att fler personer under längre tid kommer att vistas i byggnaden,
varvid risken för stora konsekvenser ökar vid brand eller akuta sjukdomsfall. På platser med
dålig tillgänglighet är det därför olämpligt att utöka byggrätterna. Inom planområdets västra
del finns en tomt som inte bedöms uppfylla dessa krav utan att omfattande ingrepp behöver
göras i naturmarken om nya, tillgängliga vägar skulle anläggas. Denna tomt föreslås behålla de
ursprungliga bestämmelserna rörande byggnadsarea och få en något lägre nockhöjd jämfört
med de tomter som klarar tillgänglighetskraven.
Plankartan och egenskapsbestämmelserna har ändrats så att de rekommendationer som idag
gäller för utformning av planbestämmelser och plankartor följs. Detta innebär att
bestämmelserna, även de som inte innehållsmässigt ändras, omformuleras för att så långt det är
möjligt överensstämma med formuleringarna i Boverkets planbestämmelsekatalog. Varje
egenskapsbestämmelse får en bokstav med indexnummer. Förklaringen till bestämmelserna
anges direkt på plankartan istället för i ett separat dokument (”byggnadsplanebestämmelser”).
För att kunna utnyttja en utökad byggrätt, t.ex. en större byggnadsarea, måste ett planenligt
utgångsläge råda. Det innebär att det inte går att få bygglov för en tillbyggnad om exempelvis
den befintliga nockhöjden är högre än vad detaljplanen tillåter, och att denna höjd inte kan
bedömas vara en liten avvikelse. Detta gäller även om tillbyggnadens nockhöjd är planenlig.
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Bild 10. Förslag till ändrad plankarta.

De ändringar planen föreslår är följande:
-

Borttagande av bestämmelse om våningsantal

-

Ökad byggnadsarea för tomter som klarar kraven på tillgänglighet.

-

Ökad höjd för bebyggelsen.

-

Ändring av bestämmelse om takvinkel

-

Justering av mark som inte får bebyggas

-

Införande av skyddsbestämmelse med syftet att skydda bebyggelsen från översvämning.

-

Införande bestämmelse om minsta avstånd som byggnad får placeras mot
fastighetsgräns.

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

Formulering ändrade bestämmelser

Kommentar

§1
Med Bf betecknat område får användas endast för
bostadsändamål och får bebyggas endast med hus, som
uppföres fristående och i högst en våning.
§2
Med punktprickning betecknad mark får icke bebyggas.
§3
Å med Bf betecknat område får tomtplats icke givas
mindre areal än 1000m2.
§4
Inom tomtplats å med Bf betecknat område får
uppföras endast en byggnad innefattande bostadsdel
om lägst 30 och högst 75 m2:s byggnadsyta och
uthusdel om högst 20 m2:s byggnadsyta.

Användningsbestämmelsen justeras till att endast ange ”B”.
f1 - Endast friliggande byggnader.

Bestämmelsen om att hus får byggas i högst en
våning tas bort.

”Marken får inte förses med byggnad”.

Formuleringen ändras till den formulering
Boverket idag rekommenderar.

§5
Å med Bf betecknat område får huvudbyggnad icke
inrymma mer än en lägenhet. Uthusdel får icke inredas
för bostadsändamål.
§6
Å med Bf betecknat område får byggnad icke uppföras
till större höjd än 3,0 meter.

v1 - Huvudbyggnad får inte inredas till mer än en lägenhet

§8
Byggnads yttertak får givas en lutning mot
horisontalplanet av högst 30○.

d1 - Minsta fastighetsstorlek är 1000 kvm.
f2 - Högst en huvudbyggnad per fastighet.
e1 - Största byggnadsarea för huvudbyggnad är 100 kvm.
e2 - Största byggnadsarea för huvudbyggnad är 75 kvm.
e3 – Största byggnadsarea för komplementbyggnad är 20
kvm.

e4 - Högsta nockhöjd för huvudbyggnad är 6,5 m räknat
från medelmarknivå invid byggnad.
e5 - Högsta nockhöjd för huvudbyggnad är 5,5 m räknat
från medelmarknivå invid byggnad.
e6 - Högsta nockhöjd för komplementbyggnad är 4 m
räknat från medelmarknivå invid byggnad.
f3 – Takvinkeln ska vara minst 14 grader.

De tomter som bedöms klara krav på tillgänglighet
får utökad byggnadsarea.

Istället för att reglera höjden på byggnader med
byggnadshöjd, regleras höjden med nockhöjd.
Huvudbyggnaden på byggrätten placerad på
stamfastigheten får nockhöjd 6,5 m, övriga 5,5 m.
Då bebyggelsens höjd föreslås regleras med
nockhöjd istället för byggnadshöjd, sätts en
bestämmelse om minsta tillåtna takvinkel istället
för största tillåtna takvinkel.

Ny bestämmelse

Formulering ny bestämmelse

Skyddsbestämmelse med syfte att skydda bebyggelsen
från översvämning.

b1 – Lägsta nivå på färdigt golv för ny huvudbyggnad ska
vara +2,9 i höjdsystem RH2000, om inte annat
översvämningsskydd anordnas till den höjden.
p1 - Byggnad ska placeras minst 4,5 meter från
fastighetsgräns

Läggs till inom egenskapsområden där delar ligger
under eller i närheten av +2,9 meter över
nollplanet i höjdsystemet RH2000.
Bestämmelsen införs där byggrätter inte avskiljs
med ”prickmark” och där fastigheter är möjliga att
stycka av.

Notering tas bort från plankartan.

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

Bestämmelse som reglerar byggnaders placering i
förhållande till fastighetsgräns.

Övrigt
Förordnande enligt 113 § byggnadsstadgan
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Ändring av bestämmelse om friliggande hus och våningsantal
Nuvarande bestämmelse
Gällande planbestämmelse rörande våningsantal m.m. (§ 1) lyder:
”BYGGNADSPLANEOMRÅDETS ANVÄNDNING, BYGGNADSSÄTT OCH
VÅNINGSANTAL
Med Bf betecknat område får användas endast för bostadsändamål och får bebyggas endast
med hus, som uppföres fristående och i högst en våning.”
Föreslagen ändring
Markanvändningsbestämmelsen på plankartan justeras till att enbart ange ”B” – Bostad.
Bestämmelsen om friliggande hus läggs in som en egenskapsbestämmelse. För att möjliggöra en
inredd övervåning föreslås även bestämmelsen om att hus endast får ha en våning tas bort.

Mark som inte får bebyggas
Nuvarande bestämmelse
Gällande planbestämmelse rörande mark som inte får bebyggas (§ 2) lyder:
”MARK, SOM ICKE FÅR BEBYGGAS
Med punktprickning betecknad mark får icke bebyggas.”
Föreslagen ändring
Ändrad formulering: ”Marken får inte förses med byggnad.”
Ändringen görs för att bestämmelsen ska överensstämma med den formulering som Boverkets
planbestämmelsekatalog år 2021 föreslår. Vidare föreslås vissa ytor som idag är punktpickade
att tas bort. Detta för att möjliggöra större möjligheter att finna lämpliga placeringar av
byggnader. Även där befintliga huvudbyggnader har fått bygglov på prickmark justeras
plankartan så att byggnaderna står på mark som får bebyggas. På plankartan flyttas även
bestämmelsen så att den ligger under rubriken egenskapsbestämmelser för
kvartersmark/bebyggandets omfattning.
I bilderna nedan markeras med blå linje områden som efter planändringen föreslås vara tillåtna
att bebygga. Röd linje markerar de områden som i nu gällande plan är tillåtna att bebygga.
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Bild 11. Blå linje markerar de ytor som är möjliga att bebygga efter planändringen. Röd linje
markerar de områden som är möjliga att bebygga enligt nu gällande bestämmelser.

Ökad byggnadsarea
Nuvarande bestämmelse
Gällande planbestämmelse rörande byggnadsarea (§ 4) lyder:
”ANTAL BYGGNADER OCH BYGGNADSYTA Å TOMTPLATS
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Inom tomtplats å med Bf betecknat område får uppföras endast en byggnad innefattande
bostadsdel om lägst 30 och högst 75 m2:s byggnadsyta och uthusdel om högst 20 m2:s
byggnadsyta.”
Föreslagen ändring
Byggnadsarea för huvudbyggnad föreslås regleras med två olika egenskapsbestämmelser, 75
respektive 100 kvm. Ändringen innebär att de fastigheter som klarar kraven på tillgänglighet får
en utökning av byggnadsarean med 25 kvm, jämfört med gällande bestämmelse. Denna
utökning bedöms vara acceptabel ur landskapsbildssynpunkt samtidigt som området i stort
fortsatt kommer ha kvar sin nuvarande karaktär av småskaligt fritidshusområde. Den fastighet
som ligger i ett otillgängligt läge behåller den nu gällande bestämmelsen om 75 kvm
byggnadsarea. Alla bostadsfastigheter kommer fortsatt att kunna uppföra en
komplementbyggnad på upp till 20 kvm byggnadsarea. En separat bestämmelse införs som
anger att endast en huvudbyggnad per fastighet får uppföras.

Reglering av bebyggelsens höjd
Nuvarande bestämmelse
Gällande planbestämmelse rörande byggnadshöjd (§ 6) lyder:
”BYGGNADS HÖJD
Å med Bf betecknat område får byggnad icke uppföras till större höjd än 3.0 meter.”
Föreslagen ändring
Höjden på bebyggelsen föreslås regleras genom nockhöjd istället för med byggnadshöjd. Genom
att reglera med nockhöjd blir bebyggelsens höjd mer förutsägbar, jämfört med en reglering av
byggnadshöjd. Detta eftersom höjden till nock med reglering av byggnadshöjd varierar
beroende på byggnadens utformning. Hösta tillåten nockhöjd föreslås vara 5,5 meter. I ett
egenskapsområde i den sydöstra delen av planområdet, på stamfastigheten föreslås
huvudbyggnad få en högsta tillåten nockhöjd på 6,5 meter. Detta då den befintliga byggnaden
har en högre höjd än övrig bebyggelse inom planområdet, den ligger avskilt från övrig
bebyggelse och en högre höjd bedöms fungera med hänsyn till landskapsbild.
Till bestämmelsen läggs också en skrivelse om att medelmarknivån ska beräknas invid byggnad.
Detta för att beräkningen av medelmarknivå inte ska utgå från den nivå som allmän plats har
invid tomten i de fall allmän plats ligger mindre än 6 meter från byggnaden, vilket Plan- och
byggförordningens 1 kap 3 § föreskriver1. Att mäta invid byggnaden istället för vid allmän plats
bedöms vara lämpligt, då höjdskillnader på en tomt annars kan få stor påverkan på hur hög en
byggnad i slutändan kan bli.

Plan- och byggförordningens 1 kap 3 § behandlar byggnadshöjd, men Mark- och miljööverdomstolen har i dom
MÖD P 8142–17 uttalat att nockhöjd ska mätas på samma sätt som byggnadshöjd i denna typ av situation.
1
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Bestämmelse rörande placering av byggnad
På ett antal platser införs en bestämmelse som reglerar att byggnader ska placeras minst 4,5
meter från fastighetsgräns. Bestämmelsen införs där ingen naturmark, gatumark eller
”prickmark” avgränsar olika bostadsfastigheter. Bestämmelsen införs även där möjlighet finns
att stycka av tomter.

Skyddsbestämmelse rörande översvämningar
I framtiden befaras havsnivån att stiga till följd av klimatförändringar. Modellberäkningar som
ligger till grund för rekommendationer framtagna av länsstyrelsen visar att havsnivån vid
extremt högvatten år 2100 kan nå upp till +2,4 meter jämfört dagens medelvattennivå. I
rekommendationerna finns två olika nivåer av säkerhetsmarginal och riktlinjer rörande vilken
säkerhetsmarginal olika typer av bebyggelse bör ha. Bostäder bör placeras på en höjd över +3,4
meter (säkerhetsnivå 2), men kan placeras lägre om riskreducerande åtgärder genomförs. Om
åtgärder genomförs är riktlinjen för helårsboende minst +2,9 och för delårsboende minst +2,4.
Då planområdet till största del består av befintlig bebyggelse, som till övervägande del omfattar,
och även i framtiden sannolikt kommer att omfatta fritidsboende, bedöms en lägre nivå än
+3,4 vara godtagbar. Att ny bebyggelse säkras upp till +2,9 bedöms vara rimligt, vilket
motsvarar säkerhetsnivå 1 i länsstyrelsens rekommendationer.
En ny bestämmelse (b1) föreslås därför att införas för att reducera risken för att bebyggelse och
människor skadas av översvämningar till följd av klimatförändringar. Bestämmelsen föreslås
enbart gälla när nya huvudbyggnader uppförs, för att inte orsaka planstridigt utgångsläge för
befintlig bebyggelse. Bestämmelsens lydelse föreslås vara:
”Lägsta nivå på färdigt golv för ny huvudbyggnad ska vara +2,9 i höjdsystem RH2000, om inte
annat översvämningsskydd anordnas till den höjden.”
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Tabell 1. Tabell från ”Faktablad – KUSTEN (Version 2.0)” som utgör underlag till rapporten
”Stigande vatten – en handbok för fysisk planering i översvämningshotade områden”.
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Bild 12. Bilden visar för nordvästra delen av planområdet högsta högvatten år 2100 (blå yta),
säkerhetsnivå 1 (orange yta) och säkerhetsnivå 2 (röd yta).

Genomförandetid
Genomförandetiden för planändringen är 5 år.

KONSEKVENSER OCH BEDÖMNING
Undersökning av betydande miljöpåverkan
Då aktuell planläggning påbörjades efter den 1 januari 2018 handläggs och bedöms denna
planändring utifrån 6 kap. i miljöbalken, MB. Kapitlet gäller miljöbedömningar.
Kommunen bedömer att ändringen av planen inte medför betydande miljöpåverkan. Skälen är
att de utökade byggrätter som planändringen syftar till är så pass begränsade, att betydande
miljöpåverkan inte kommer att uppstå som konsekvens.
Kommunen har samrått med länsstyrelsen genom att skicka en undersökning av betydande
miljöpåverkan i form av en checklista för påseende. Länsstyrelsen delar kommunens
bedömning att förslaget inte innebär betydande miljöpåverkan i ett yttrande om
undersökningssamråd daterat 2019-04-30.

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING
Genomförandebeskrivningen har till syfte att redovisa de organisatoriska, fastighetsrättsliga,
ekonomiska och tekniska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat
ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. Denna beskrivning tar upp principiell
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ansvarsfördelning och möjligheter till genomförande av Ändring av detaljplan akt nr. 57,
Klåverön Mellangård 3:4 m.fl., för fastigheterna Kläverön 3:45 m.fl.
Genomförandebeskrivningen är inte juridiskt bindande.

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

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

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

Ekonomiska frågor
Kostnaderna för upprättande av detaljplaneändringen kommer att regleras med planavgift i
samband med att bygglov beviljas för de fastigheter som genom planändringen får utökad
högsta tillåten byggnadsarea. Planavgiften följer vid debiteringstillfället kommunens gällande

23

9 Beslut om antagande av ändring av detaljplan för bostäder på Klåverön, aktnr 57 - KS2019/1131-31 Beslut om antagande av ändring av detaljplan för bostäder på Klåverön, aktnr 57 : Planbeskrivning ändring aktnr 57 2021-10-15

Planbeskrivning - Antagandehandling 2021-12-02

plantaxa. Detta omfattar alla fastigheter inom planområdet förutom en fastighet som inte får
utökad högsta tillåten byggnadsarea.
Detaljplaneändringen tillskapar ett värde på de fastigheter som får ökade byggrätter.

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

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

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

Kungälvs kommun 2021-12-02
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För Samhälle och utveckling

Viktor Heineson
Planarkitekt

Ida Brogren
Enhetschef Plan
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Tjänsteskrivelse

Handläggarens namn
Viktor Heineson
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10/25/2021

Beslut om antagande av ändring av detaljplan för bostäder på Klåverön,
aktnr 245 (Dnr KS2019/1132-29)
Sammanfattning
Denna planändring är en av tre ändringar som genomförs parallellt på Klåverön.
Huvudsyftet med planändringarna är att pröva utökade byggrätter för befintliga
bostadsfastigheter inom de tre detaljplanerna. Detta innebär kortfattat att de tomter som
klarar krav på tillgänglighet föreslås få en utökad högsta tillåten byggnadsarea på 100 kvm,
jämfört med gällande bestämmelse på 75 kvm. Gällande bestämmelser rörande högsta
tillåten byggnadshöjd förslås att ändras till att regleras med högsta tillåten nockhöjd. Till
följd av detta föreslås gällande bestämmelser rörande takvinkel att ändras för att vara
anpassat till reglering av nockhöjd. Vidare läggs bestämmelser till för att skydda ny
bebyggelse från stigande vattennivåer. Bestämmelser justeras även för att vara anpassade till
dagens sätt att formulera och presentera planbestämmelser på.
Förvaltningens bedömning är att förslaget till planändring kan antas.
Juridisk bedömning
Denna ändring av detaljplan handläggs med standardförfarande i enlighet med Plan- och
bygglagen (SFS 2010:900). Den aktuella planändringen bedöms stämma överens med
gällande översiktsplan och syftet i gällande detaljplan.
Bakgrund
Aktuellt ärende initierades år 2013 genom att en ansökan om planbesked inkom, om
planläggning för nybyggnation av ett enbostadshus. I kommunstyrelsens beslut § 318/201308-21 gavs positivt planbesked för att upprätta detaljplan inte bara för det ansökta
bostadshuset utan också, efter politiskt yrkande, för hela ”den del av Klåverön som ligger
inom Marstrands tätortsavgränsning”. Efter att en förstudie gått igenom förutsättningarna
för ny bebyggelse blev planarbetets inriktning att endast utöka byggrätterna för befintliga
bostadsfastigheter inom de tre detaljplanerna på norra Klåverön. Nya bostadstomter prövas
således inte. Nya bostadstomter prövas således inte. Bebyggelsen är via en samfällighet
inkopplad till det kommunala VA-nätet på Marstrand. Länsstyrelsen har godkänt att två
obebyggda tomter inom planområdena får kopplas in till VA-nätet, trots
kapacitetsproblematiken.

ADRESS

PLAN

TELEFON
FAX
E-POST
HEMSIDA

Stadshuset · 442 81 Kungälv
0303-23 80 00
0303-190 35
kommun@kungalv.se
www.kungalv.se
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Figur 1. Planområdenas lokalisering på Klåverön.

Figur 2. Kartan nedan visar utbredningen av respektive plan. Siffrorna anger respektive
plans aktnummer.
Denna planändring är en av tre ändringar som genomförs parallellt på Klåverön.
Huvudsyftet med planändringarna är att pröva utökade byggrätter för befintliga
bostadsfastigheter inom de tre detaljplanerna. Detta innebär kortfattat att de tomter som
klarar krav på tillgänglighet föreslås få en utökad högsta tillåten byggnadsarea på 100 kvm,
jämfört med gällande bestämmelse på 75 kvm. Gällande bestämmelser rörande högsta
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tillåten byggnadshöjd förslås att ändras till att regleras med högsta tillåten nockhöjd. Till
följd av detta föreslås gällande bestämmelser rörande takvinkel att ändras för att vara
anpassat till reglering av nockhöjd. Vidare läggs bestämmelser till för att skydda ny
bebyggelse från stigande vattennivåer. Bestämmelser justeras även för att vara anpassade till
dagens sätt att formulera och presentera planbestämmelser på.
Verksamhetens bedömning
Förvaltningens bedömning är att förslaget till planändring kan antas.
Bedömning utifrån kommunstyrelsens resultatmål
Aktuellt ärende kan i viss mån bedöms bidra till målet om att planberedskap ska finnas för
bostäder, verksamhetsmark och handel, då antalet bruttoarea för bostadsbyggnation ökar
något.
Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030
Ändringen av detaljplanen bedöms inte påverka målen i Agenda 2030 på ett påtagligt sätt,
varken i positiv eller negativ riktning.
Bedömning utifrån politiska styrdokument
Föreslagen planändring bedöms ha stöd i gällande översiktsplan.
Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
Planändringen bedöms vara positiv för de som bor på inom planområdet och får möjlighet
att bygga större hus.
Planläggningen har varit skattefinansierad. Hur stor del som kommer att täckas av
planavgifter går inte att förutspå. Sannolikt kommer inte planavgifterna att täcka hela
planläggningens kostnad. Detta kan bedömas vara negativt ur ett medborgarperspektiv.
Ekonomisk bedömning
Planläggningen har varit skattefinansierad. I samband med bygglov kommer planavgift att
tas ut för de fastigheter som fått utökade byggrätter. Hur stor del som kommer att täckas av
planavgifter går inte att förutspå. Sannolikt kommer inte planavgifterna att täcka hela
planläggningens kostnad.
Förslag till kommunfullmäktige
Ändring av detaljplan för bostäder på Klåverön, Hermansby 245 i Kungälvs
kommun antas enligt plan- och bygglagen PBL (2010: 900) kap 5 § 27.
Fredric Norrå
Verksamhetschef planering och myndighet

Anders Holm
Sektorchef samhälle och utveckling
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Expedieras till:

Viktor Heineson, Planenheten/Samhälle och utveckling
Anna Hedlin, Planenheten/Samhälle och utveckling
Emelie Skarp, Kart och mark/Samhälle och utveckling

För kännedom till:

Ida Brogren, Planenheten/Samhälle och utveckling
Fredric Norrå, Samhälle och utveckling
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SAMRÅDSREDOGÖRELSE
Diarienummer KS2019/1132

Ändring av detaljplan aktnr. 245.

KLÅVERÖN MELLANGÅRD 3:4 MFL
för fastigheten Klåverön 3:51
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Det rubricerade förslaget, daterat 2020-05-11 har varit utställt enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900)
5:11, under tiden 10 juni 2020 till 6 juli 2020 på Kundcenter i Stadshuset.
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Till samhälle och utveckling har inkommit nedanstående yttranden vilka återges i sin helhet och
kommenteras.
Under samrådet har inkommit 10 st yttranden från statliga organ och kommunala nämnder eller
verksamheter. Från privatpersoner och föreningar har det för denna planändring, (aktnr 245) inkommit ett
yttrande.

SAMMANFATTNING
Inkomna yttranden har berört bl.a. geotekniska och bergtekniska förutsättningar, bebyggelsens höjd samt
räddningstjänstens möjligheter till insats. Till följd av yttrandena har geotekniska och bergtekniska
utredningar genomförts och förutsättningar för räddningstjänsten att göra insatser har undersökts.
Yttrandena har inte föranlett ändring av bestämmelserna om höjd.
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INKOMNA SYNPUNKTER
STATLIGA MYNDIGHETER
Länsstyrelsen

Yttrande 2020-07-03
Länsstyrelsens samlade bedömning
Länsstyrelsen lämnar följande bedömning enligt 5 kap 14 § plan- och bygglagen (PBL 2010:900). Planen
behöver kompletteras vad gäller geotekniska frågor enligt nedan. Planbeskrivningen bör kompletteras med
en beskrivning av kända fornlämningar inom planområdet.
Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu kända förhållanden
att frågor som berör hälsa / säkerhet kopplat till geotekniska risker måste lösas på ett tillfredsställande sätt
för att ett antagande av planändringen inte skall prövas av Länsstyrelsen.
Prövningsgrunder enligt PBL 11 kap. 10§
Enligt 11 kap. 10 § ska Länsstyrelsen överpröva kommunens antagendebeslut av en plan eller
områdesbestämmelser om dessa kan antas strida mot någon av de fem prövningsgrunderna.

Länsstyrelsen befarar inte att planändringen riskerar att antas i strid med riksintressen, mellankommunala
frågor, miljökvalitetsnormer eller strandskydd.
Planen behöver dock bearbetas vad gäller frågor kopplat till hälsa och säkerhet/geotekniska risker, enligt
nedan.
Geotekniska risker
Länsstyrelsen delar Statens geotekniska instituts (SGI) synpunkter på att en bedömning av stabiliteten för
planområdet behöver redovisas. Detta med anledning av utökade byggrätter vilket kan leda till ökad
belastning. Även risker kopplat till bergsras/blocknedfall behöver beskrivas. Krävs åtgärder för att göra
planområdet lämpligt för planerat ändamål ska detta säkerställas i planen. För eventuella åtgärder utanför
planområdet behöver kommunen redovisa hur dessa är tänkta att säkerställas. SGI yttrande, daterat 202006-30, bifogas i sin helhet.
Råd enligt PBL och MB
Vatten och avlopp
Samtliga bostadsfastigheter förutom en är via Klåveröns VA-samfällighet anslutna till det kommunala VAnätet på Marstrand. På grund av kapacitetsbrist i Marstrands avloppsreningsverk är det inte möjligt att
ansluta ytterligare fastigheter till reningsverket. Men den befintliga obebyggda fastigheten inom planområdet
får kommunen enligt beslut från Länsstyrelsen, daterat 2014-10-21, ansluta till Marstrands
avloppsreningsverk.

Länsstyrelsen vill dock påpeka att då planändringen ger utökade byggrätter bör ansvarig personal vid det
hårt belastade avloppsreningsverket på Marstrand (hög belastning sommartid) meddelas vid beviljade
bygglov. Detta eftersom utbyggnader kan leda till ökad belastning av reningsverket.
Kulturmiljö
Hela Klåverön ingår i kommunalt bevarandeområde, men är inte riksintresse för kulturmiljön. Utifrån
förslaget ska redan befintlig ianspråktagen mark kompletteras med ny bebyggelse med några tillkommande
byggrätter. Utifrån kulturmiljöprogrammet är befintlig bebyggelse huvudsakligen fritidsbebyggelse med lite
varierad utformning och med inslag av äldre bebyggelse. Kulturmiljöunderlaget togs fram 1990 och saknar
riktlinjer för hantering av kulturmiljön. De tillkommande byggrätterna är få till antalet och Länsstyrelsen gör
därför bedömningen att planändringen inte riskerar att medföra negativ inverkan på kulturmiljön i området.
Synpunkter enligt annan lagstiftning
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Eftersom planändringen bedöms ta så pass lite ny, obebyggd mark i anspråk ser inte Länsstyrelsen några
hinder ur fornlämningsperspektiv. Dock vore det önskvärt att kommunen i planbeskrivningen tar med
information om den fornlämning som är belägen inom grönområde i västra delen av planområdet
(L1969:9671, stensättning).
Behovsbedömning
Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på miljön. Länsstyrelsen delar
kommunens åsikt, således behöver inte en miljökonsekvensbeskrivning tas fram.

Förvaltningens kommentar
En geoteknisk och bergteknisk utredning genomfördes efter samrådet för att bedöma markens stabilitet och
risken för bergras/blocknedfall. För denna planändring (aktnr 245) föreligger inga risker för skred eller ras.
Utredningarna ingår i som handlingar i granskningen av planändringen.
En beskrivning av fornlämningen inom planområdet läggs in i planbeskrivningen.
Övriga kommentarer noteras.
Sjöfartsverket

Yttrande 2020-06-12
Sjöfartsverket avstår att yttra oss rörande ändring av detaljplaner på Klåverön, aktnummer 45, 57 och 245.
Vi ser inte att det har någon påverkan på vår verksamhet.

Förvaltningens kommentar
Noteras
Statens Geotekniska Institut

Yttrande 2020-06-30

Med hänvisning till 2 kap 4-5§ PBL ska geotekniska aspekter såsom säkerhetsfrågor avseende skred, ras och
erosion klarläggas i planskedet. Är de faktiska förhållandena sådana att det inte klart och entydigt kan
uteslutas risker för att detaljplanens område kan beröras, direkt eller indirekt, av skred eller ras ska
stabilitetsutredning utföras. Den geotekniska utredningen i jord behöver utföras till minst detaljerad nivå
enligt IEG Rapport 4:2010 alt. IEG Rapport 6:2008 för att stabilitetsförhållanden ska kunna klarläggas.
Ytjordlagren inom planområdet består enligt Sveriges geologiska undersöknings (SGU) geokarta av urberg
och postglacial sand/finsand. Ingen geotekniskundersökning har utförts och sanden skulle kunna
underlagras av lera. Planändringen innebär utökade byggrätter och därmed möjlighet till ytterligare
belastningar av markytan inom området. Detta tillsammans med att topografiska skillnader förekommer
inom områden med lösa jordlager gör att SGI anser att stabilitetsutredning krävs för att klarlägga stabiliteten
för delar av planområdet som ligger på jord.
Eventuella risker kopplat till bergras och blockutfall kan i ett första skede bedömas i en bergteknisk
besiktning av området, inkluderat även områden i direkt anslutning till planområdet som kan påverka aktuell
kvartersmark, samt vägar och ledningsgator. En sådan kan avgöra vilka ytterligare åtgärder och
bestämmelser som kan vara aktuella i detaljplaneskedet och i efterföljande skeden.
För bedömning av stabiliteten i bergslänter anser SGI att en bergteknisk utredning behöver utföras, som
redovisar sannolikheten för ras- och blockutfall inom planområdet. Den behöver även ta hänsyn till slänter
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som ligger utanför området, men kan påverka området, liksom slänter som kan påverka områden
omedelbart utanför planområdet. Åtgärder som kan krävas för att minimera risker i planområdet behöver
säkerställas i planbestämmelse eller på annat plantekniskt godtagbart sätt.
Ligger riskobjekten från blockutfall och dylikt på prickad mark, kan dessa i vissa fall vara acceptabla vid låga
sannolikheter för blockutfall, men komplementbostad bör då inte tillåtas på denna mark. Vid hög
sannolikhet för blockutfall inom genomförandetiden behöver alltid åtgärderna vara genomförda vid
planläggning. Resultat från bergteknisk utredning behöver alltid delges fastighetsägare.
Stabilitetshöjande åtgärder som kan komma att krävas för att minska riskerna från instabila bergslänter kan
vara i behov av ett visst underhåll för att hållas långsiktigt stabila. För sådant underhåll behöver lämplig
huvudman utses. Där så är möjligt bör sådana åtgärder, med behov av underhåll, ligga på Allmän plats med
kommunen som huvudman.

Förvaltningens kommentar
En geoteknisk och bergteknisk utredning genomfördes efter samrådet för att bedöma markens stabilitet och
risken för bergras/blocknedfall. För denna planändring (aktnr 245) föreligger inga risker för skred eller ras.
Utredningarna ingår i som handlingar i granskningen av planändringen.
Trafikverket

Yttrande 2020-06-12
Trafikverkets anläggningar eller intressen berörs inte av ändring av detaljplaner på Klåverön, Kungälvs
kommun och Trafikverket har därför ingen erinran.

Förvaltningens kommentar
Noteras

STATLIGA BOLAG

Teliasonera Skanova Access AB

Yttrande 2020-06-12

Skanova AB har tagit del av ovanstående planförslag. Skanovas befintliga nät inom området redovisas i
nedan karta.
Eventuella ändringar/kabelflyttar av Skanovas anläggningar som erfordras till följd av ändringar i
detaljplanerna bekostas av den part som begär att få åtgärden utförd. Anmälan om ändring görs via Telia
Nätcenter, 020 - 50 50 00.
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Förvaltningens kommentar
Noteras

REGIONALA ORGAN

Bohusläns Museum

Yttrande 2020-07-03

Vi har inget att invända mot planernas syfte, att tillåta utökad byggnadsyta, men vi tycker att det skall ske i
en våning. Ur vår synpunkt är det bättre att göra utökningen i ”sidled” än på höjden. I akt 45 finns ingen
begränsning i gällande detaljplan men i akt 57 tas begränsningen av våningstalet bort. I akt 245 berörs en
fastighet vars befintliga utförande bör fastställas i den nya planen.

Förvaltningens kommentar
Det är olämpligt att reglera bebyggelse med våningsantal, då även källare och vind kan räknas som våningar
om vissa kriterier är uppfyllda. Då flera av byggnaderna inom de planer som ändras har källare och/eller
övervåning, är det olämpligt att införa en bestämmelse om max en våning. Att införa en sådan
planbestämmelse skulle innebära att flera befintliga byggnader skulle få ett planstridigt utgångsläge, där
avvikelsen inte kan bedömas som liten.
Bestämmelserna i nu gällande plan innebär också att höjden upp till taknock inte går att förutse. Det är
nockhöjden som ofta spelar störst roll för hur mycket utsikt som blockeras från bakomliggande tomter och
hur hög en byggnad upplevs på håll, ur landskapsbildsynpunkt. Hur hög en byggnad blir upp till nock, då
bebyggelsen regleras med byggnadshöjd och högsta tillåten takvinkel, beror på i vilken längdriktning
taknocken ligger i. I bilden nedan illustreras hur mycket nockhöjden kan variera när bebyggelsen regleras
med nu gällande bestämmelser med en högsta tillåten byggnadshöjd på 3 meter och en högsta tillåten
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takvinkel på 30 grader. Nockhöjden är 5 meter för den ”smala” byggnaden och 5,9 meter för den ”breda”
byggnaden.

Genom att reglera höjden med en högsta tillåten nockhöjd blir det förutsägbart vilken maxvolym en
byggnad kan komma att få. Detta är fördelaktigt dels vad gäller förutsägbarheten rörande påverkan på utsikt
från bakomliggande tomter, dels då det lättare går att förutse påverkan på landskapsbild. Därför föreslås i
regleringen av en hösta tillåten byggnadshöjd att ersättas av en högsta tillåten nockhöjd på 5,5 meter, vilket
kommunen bedömer vara godtagbar ur landskapsbildsynpunkt. Att uppföra byggnader med denna
nockhöjd är redan möjligt med nu gällande bestämmelser. Om bestämmelsen om en högsta byggnadshöjd
på 3 meter skulle vara kvar, samtidigt som högsta tillåten byggnadsarea blir större, ökar sannolikheten att
byggnader byggs ”breda” och att taknockar når ännu högre höjder. Kommunen delar därför inte
uppfattningen om att den föreslagna ändringen från byggnadshöjd till nockhöjd innebär att en utökning
görs på höjden, i varje fall inte på ett sådant sätt att siktlinjer och landskapsbild påverkas påtagligt, jämfört
med gällande planbestämmelser.
Att i planen reglera exakt placering av byggnaden innebär att detaljplanen blir mycket oflexibel. Det skulle
exempelvis innebära att man redan idag skulle behöva fatta beslut om i vilken riktning en tillbyggnad skulle
ske.
Västtrafik AB

Yttrande 2020-06-17
Västtrafik har tagit del av ovanstående detaljplaner och har inget emot att planändringarna genomförs.
Planändringarna har ingen påverkan på kollektivtrafiken. Förändringarna i planbestämmelserna motiverar
inte kollektivtrafik till Klåverön.

Förvaltningens kommentar
Noteras
Lantmäteriet

Yttrande 2020-06-23
Ingen erinran.

Förvaltningens kommentar
Noteras
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KOMMUNALA NÄMNDER

Miljö- och byggnadsnämnden

Yttrande 2020-06-30

Miljöenhetens synpunkter
Planändringen är liten och bedöms inte medföra negativa konsekvenser för miljö eller hälsa. Det bör dock
påpekas att vatten- och avloppskapaciteten är begränsad för området och att åtgärder som medför
ytterligare belastning ska undvikas om möjligt.

Förvaltningens kommentar
Noteras
Bygglovenhetens synpunkter
Bygglovenheten har granskat plankartan med planbestämmelser samt tillhörande planbeskrivning.
Bygglovenheten anser överlag inte att det finns några oklarheter eller formuleringar i planbestämmelserna
som skulle kunna betyda uppenbara svårigheter att tolka detaljplanen i samband med bygglovsprövning.
Bygglovenheten förutsätter att utredning kring planenligt utgångsläge har gjorts och tagits i beaktning.
Bestämmelsen b1 om att ”Huvudbyggnad ska utföras så att naturligt översvämmande vatten upp till nivån
+3,4 meter i höjdsystem RH2000 inte skadar byggnaden” skulle kunna innebära att befintliga byggnader
under denna nivå skulle få ett utgångsläge som inte är planenligt om man inte kan säkerställa att den
befintliga konstruktionen är utförd på ett sådant sätt att översvämning av vatten inte skadar byggnaden. Att
medge byggrätter under rekommenderad höjd med hänsyn till havsnivåhöjning är problematiskt att
säkerställa byggnadstekniskt. Då detta avser en ändring av en detaljplan som sedan tidigare inte reglerade
översvämningsrisken ser Bygglovenheten i alla fall positivt på att det nu införs en bestämmelse om
höjdsättning för aktuella fastigheter med hänsyn till översvämning.
Planbestämmelsen om att nockhöjden ska räknas från medelmarknivån invid bygganden anser
Bygglovenheten har ett gott syfte, men saknar en motivering i planbeskrivningen varför avsteg görs från 1
kap. 3 § plan- och byggförordningen, PBF.
Bygglovenheten önskar, om det är möjligt, förtydligande på plankartan för vilka fastigheter som planavgift
gäller.

Förvaltningens kommentar
Bestämmelsen som syftar till att skydda huvudbyggnader från framtida högre havsvattennivåer är inte
aktuell för denna planändring (aktnummer 245), då planområdet med god marginal ligger ovanför
rekommenderad lägstanivå.
En motivering till varför nockhöjden ska räknas från medelmarknivån invid bygganden läggs till i
planbeskrivningen.
Ett förtydligande läggs in på plankartan så att det framgår att planavgift tas ut vid bygglov.

KOMMUNALA BOLAG

Bohus Räddningstjänstförbund

Yttrande 2020-07-03

Räddningstjänsten har inför beredning av detta ärende lämnat följande synpunkter till planenheten gällande
förbundets förmåga vid insatser på öar:
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Handlingsprogrammet med redovisade insatstider samt räddningstjänstens organisation och förmåga är det
som är styrande dokument för förbundets uppdrag. Vi har ingen strategisk planering att utöka den operativa
förmågan i Marstrand.
Vid räddningsinsats till öar används sjöfartsverkets båtar för transport av räddningspersonal och material.
Detta regleras i avtal och båtarna utgår från lotsstationen på Koön. Sjöfartsverket ansvarar för båten och
dess framförande. Tillgängligheten till båtar redovisas i avtal.
Då Klåveröns nordsida ligger åt det håll som inräknas som "hamnområde" och kommunalt vatten bedöms
även att räddningstjänsten kan transportera sig och mindre mängd materiel i en mindre öppen båt om
väderlek tillåter. Dock är denna båt inte brukbar då is förekommer i hamnområdet i mindre eller större
omfattning. Räddningstjänstens förmåga att transportera materiel är i bägge ovanstående fall begränsad.
Att utöka möjligheten till boende på Klåverön är positivt. Dock måste en riskbedömning inrymmas i
förarbetet för att tydliggöra vilken förmåga den enskilde och räddningstjänsten/kommunen har att ta
hänsyn till.
Om bedömningen är att öka möjligheten till boende på Klåverön bör diskussion föras om egen förmåga i
form av tex upprättande av brandvärn, vilka kan verka tills dess att räddningstjänsten anländer. Diskussion
bör även föras med försäkringsgivare om boendes egen förmåga till insats samt förebyggande åtgärder.
Därtill bör frågan lyftas om tillgång till brandvatten och hantering av släckvatten.

Förvaltningens kommentar
En beskrivning om risker och tillgång till brandvatten läggs till i planbeskrivningen.
Inga nya byggrätter kommer att skapas till följd av planförslaget. Fastigheter i otillgängliga lägen kommer
inte heller att få utökad byggnadsarea, vilket bl.a. motiveras med att räddningsinsatser är svårare i dessa
lägen. Då de föreslagna utökningarna av byggrätterna är av begränsad omfattning och inte heller omfattar de
mest otillgängliga tomterna, bedöms det sannolikt att området även fortsatt kommer att befolkas framförallt
sommartid. Vintertid då risk för isbildning finns bedöms antalet boende inom planområdet fortsatt vara
mycket lågt. Sammantaget bedöms riskerna för människors liv och hälsa påverkas marginellt.
Vad gäller brandvatten finns enligt den lokala VA-samfälligheten möjlighet för räddningstjänsten att ansluta
med atlaskoppling vid spolbrunnar. Föreningen ska även diskutera möjligheterna att montera
brandpostanslutning.
Hantering av släckvatten är avstämt med miljöenheten.

ÖVRIGA

Klåveröns VA-samfällighetsförening

Yttrande 2020-06-26

Från Klöveröns VA Samfällighetsförening (KVAS) vill vi framhålla vår uppfattning att alla nya fastigheter
ska ansluta sitt VA genom KVAS. Med andra ord anser vi att nya enskilda avloppslösningar inte ska
godkännas.
Förvaltningens kommentar
Kommunen kan inte hindra fastighetsägare från att söka tillstånd för enskilda lösningar. Kommunen anser
dock att det är högst olämpligt att anlägga enskilda lösningar, då det finns ett VA-nät, kopplat till det
kommunala VA-nätet på Koön.
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FÖRÄNDRING AV PLANFÖRSLAGET

Inkomna synpunkter under samrådet har föranlett följande förändringar av planförslaget:
Information om att planavgift tas ut vid bygglov läggs in på plankartan.
I övrigt har redaktionella ändringar gjorts av planhandlingarna.

Henrik Johansson
Enhetschef Plan

Viktor Heineson
Planhandläggare
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GRANSKNINGSUTLÅTANDE
Ärendenummer KS2013/457
2021-11-02

Ändring av detaljplan aktnr 245.

KLÅVERÖN MELLANGÅRD 3:4 MFL
för fastigheterna: Klåverön 3:45 m.fl.

ADRESS

SAMHÄLLE OCH UTVECKLING

TELEFON
FAX
E-POST
HEMSIDA

Stadshuset · 442 81 Kungälv
0303-23 80 00 vx
0303-190 35
kommun@kungalv.se
www.kungalv.se
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Det rubricerade förslaget daterat 2021-03-24, rev 2021-06-14 har varit utställt för granskning
enligt plan- och bygglagen (PBL 5:18), mellan den 17 juni 2021 och den 9 juli 2021 i Stadshuset i
Kungälv.
Till samhälle och utveckling har inkommit nedanstående yttranden vilka sammanfattas och
kommenteras. Under granskningen har inkommit 7 st yttranden från statliga och regionala
organ samt kommunala nämnder eller verksamheter. För att se yttrandena i sin helhet hänvisar
vi till kommunens ärendenummer KS2019/1132.

SAMMANFATTNING
Inkomna yttranden under granskningen av planförslaget har berört bl.a. bergtekniska
förutsättningar, de nya byggrätternas höjd och önskemål om att införa planbestämmelser för
allmänna underjordiska ledningar och tekniska anläggningar. Yttrandena har inte föranlett några
förändringar av plankartan. Kompletteringar har gjorts i planbeskrivningen i styckena rörande
bergteknik och el och teleförsörjning.

INKOMNA SYNPUNKTER
STATLIGA MYNDIGHETER
Länsstyrelsen
Yttrande 2021-07-13
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 1 § PBL och nu kända
förhållanden att planen kan accepteras och därför inte kommer att prövas av Länsstyrelsen om
den antas.
Förvaltningens kommentar
Noteras
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Statens Geotekniska Institut
Yttrande 2021-09-03
Statens geotekniska institut (SGI) har av länsstyrelsen i Västra Götaland erhållit rubricerad
detaljplan med begäran om yttrande. SGI:s yttrande avser geotekniska säkerhetsfrågor såsom ras,
skred och erosion. Grundläggningsfrågor, exempelvis sättningsrisk, och miljötekniska frågor,
såsom hantering av radon, ingår således inte.
Syftet med detaljplanen
Underlag
1.
2.
3.
4.

Granskningshandling, rev 2021-06-14
Kvartärgeologiskt utlåtande, COWI, oktober 2020
PM Geoteknik, COWI, mars 2021
PM Bergteknik, COWI, oktober 2020

SGI:s synpunkter
Avseende bergstabilitet anser SGI att rekommendationerna i underlag ,4, ska följas, samt att
åtgärderna på fastigheten Klåverön 3:35 bör vara åtgärdade innan planen antas. I övrigt har SGI
inga synpunkter på planhandlingarna.
Förvaltningens kommentar
För ändringen av detaljplanen aktnummer 245 finns inga kommentarer i PM bergteknik som
påverkar planen. Kommentar rörande fastigheten Klåverön 3:35 behandlas kan läsas i
granskningsutlåtandet tillhörande planändringen med aktnummer 45, inom vilken fastigheten
ligger.

Trafikverket
Yttrande 2021-06-22
Trafikverkets anläggningar eller intressen berörs inte av detaljplaneändringarna och Trafikverket
har därmed ingen erinran.
Förvaltningens kommentar
Noteras.

STATLIGA BOLAG
Vattenfall Eldistribution AB
Yttrande 2021-07-09
Vattenfall Eldistribution har elnätanläggningar inom område och inom närområde för aktuella
detaljplaner bestående av 12 kV markkabel, röd streckad linje i karta nedan, 12 kV luftledning,
röd heldragen linje, 12 kV nätstation, svart kvadrat respektive svart ring, 0,4 kV markkabel, blå
streckad linje, 0,4 kV luftledning, blå heldragen linje, och 0,4 kV kabelskåp, svart rektangel.
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Elnätanläggningarnas läge i kartan är ungefärligt. Det är nyligen ombyggt i området med
elnätanläggningar enligt karta nedan.

Ändring av detaljplan för bostäder på Klåverön, Hermansby 45 Dnr KS2013/457

Vattenfall Eldistribution önskar att det läggs in ett E-område för befintlig nätstation i planen.
Vattenfall Eldistribution önskar att ett u-område läggs in för befintlig 12 kV markkabel i planens
östra del.
Vattenfall Eldistribution bedömer att delar av befintliga elnätanläggningar kan behövas flyttas
för
att möjliggöra planerade förändringar av byggrätter. Under förutsättning att respektive
fastighetsägare beställer flytt av anläggning har Vattenfall Eldistribution inte något att erinra
avseende denna plan förutom gemensam information nedan.
Ändring av detaljplan för bostäder på Klåverön, Hermansby 57 Dnr KS2019/1131

Vattenfall Eldistribution önskar att ett u-område läggs in för befintlig 12 kV markkabel i planens
norra del.
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Vattenfall Eldistribution bedömer att delar av befintliga elnätanläggningar kan behövas flyttas
för
att möjliggöra planerade förändringar av byggrätter. Under förutsättning att respektive
fastighetsägare beställer flytt av anläggning har Vattenfall Eldistribution inte något att erinra
avseende denna plan förutom gemensam information nedan.
Ändring av detaljplan för bostäder på Klåverön, Hermansby 245 Dnr KS2019/1132

Vattenfall Eldistribution bedömer att delar av befintliga elnätanläggningar måste flyttas för att
möjliggöra planerade förändringar av byggrätter. Under förutsättning att fastighetsägare beställer
flytt av anläggning har Vattenfall Eldistribution inte något att erinra avseende denna plan
förutom
gemensam information nedan.
Vattenfall Eldistribution vill informera om följande (gäller alla tre planerna):
-

En eventuell flytt/förändringar av befintliga elnätanläggningar utförs av Vattenfall
Eldistribution, men bekostas av exploatören.

-

Offert på eventuella el-serviser, både byggkraft och permanent servis, beställs via
https://www.vattenfalleldistribution.se/el-hem-till-dig/ eller på telefon: 020–82 10 00.
Vid eventuella schaktningsarbeten inom område med befintliga markkablar skall
kabelutsättning begäras. Detta beställs via Post och telestyrelsens
www.ledningskollen.se

-

-

När du ska bygga, fälla träd, schakta eller spränga nära våra ledningar så glöm inte att
beställa bevakning. Då är vi med på plats under arbetets gång och ser till att inga skador
uppstår. Formulär:
https://www.vattenfalleldistribution.se/foretag/kundservice/formular/bestall-bevakning/

-

Flytt av anläggning:
https://www.vattenfalleldistribution.se/foretag/kundservice/formular/flytta-anlaggningoffert/

-

Vid ny infart till fastigheten skall befintlig markkabel förläggas i rör, bekostas av
exploatören. Detta beställs samtidigt som beställning av el-serviser.

-

Befintliga elnätanläggningar måste hållas tillgängliga under alla skeden av
plangenomförandet.

-

Någon anläggning, tex byggnad, får inte uppföras invid eller över elnätanläggning
tillhörande Vattenfall Eldistribution så att gällande säkerhetsavstånd inte hålls.
Förvaltningens svar
Planändringarna omfattar endast kvartersmarken för bostad inom planområdena. Inom ramen
för denna planändring kan därför tyvärr inga E- eller u-områden läggas in på natur- och
gatumark. Dessa anläggningar får istället hanteras genom avtalsservitut. Information om att
respektive fastighetsägare vid behov beställer flytt av ledningar läggs till i planbeskrivningen.

REGIONALA ORGAN
Bohusläns Museum
Yttrande 2021-07-07
Bebyggelseperspektiv
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Vi tycker det är olämpligt att planen möjliggör att fritidshus i en våning kan omvandlas till
villafastigheter i 1½-våning i den känsliga landskapsbilden på denna skärgårdsö. De avsteg som
skett från de goda intentionerna i byggnads-planerna från 1950-60 talen tycker vi kan accepteras,
gjort är gjort, och att planerna ändras så att den överensstämmer med befintligt utförande men
inte att byggrätterna ökas. Det vi däremot är positiva till är om byggrätter medges för uthus och
eventuella lillstugor.
Fornlämningsperspektiv
att vi har inget att erinra sett ur fornlämningsperspektiv. Bohusläns museum håller med
Länsstyrelsens uttalande, att det vore det önskvärt att kommunen i planbeskrivningen tar med
information om den fornlämning L1969:9671, en stensättning, som är belägen inom
grönområde i västra delen av planområdet (Samrådsredogörelse Länsstyrelsen Yttrande 2020-0703).
Förvaltningens kommentar
Karaktären på bebyggelsen inom planområdena är redan idag varierad när det kommer till
byggnadsarea, höjd, formspråk m.m. Att reglera bebyggelsen så att planerna får karaktär av
bevarandeplan bedöms inte motiverat. De föreslagna bestämmelserna rörande byggnadsarea, höjd
och takvinkel har kommunen bedömt vara godtagbara, sett till vad platsen tål. Det är även en
fördel med konsekventa bestämmelser inom ett samlat bebyggelseområde, för att regleringen inte
ska uppfattas som godtycklig och orättvis.
Att ingen bestämmelse om att få uppföra komplementbyggnader har lagts till beror på att
bebyggelsen inom aktnr 45 är tätare och placerad på en mer utsatt plats ur
landskapsbildhänseende, jämfört med aktnr 57. Att inte lägga till bestämmelse om att få uppföra
komplementbyggnad har också bedömts utifrån de möjligheter som finns för bygglovsbefriade
byggnader, sk attefallshus och friggebodar. Attefallshus får vara max 30 kvm, friggebodar max 15
kvm. Tillsammans med en komplementbyggnad på 20 kvm skulle området riskera att förlora
karaktären av öppet fritidshusområde, om alla fastigheter skulle utnyttja alla
byggnadsmöjligheter.
Information om stensättningen finns med i granskningsversionen av planbeskrivningen.
Planbeskrivningen kompletteras i antagandeversionen med fornlämningens nummer.

Lantmäteriet
Yttrande 2021-07-07
Lantmäteriet har inga synpunkter på planförslagets handlingar.
Förvaltningens kommentar
Noteras.

KOMMUNALA NÄMNDER
Miljö- och byggnadsnämnden
Yttrande 2021-07-05
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Miljöenhetens synpunkter
Planändringen är begränsad och bedöms inte medföra negativa konsekvenser för miljö eller
hälsa. Det bör dock påpekas att tillgången till vatten- och avloppskapacitet fortsatt är begränsad i
området och att åtgärder som ökar belastningen på VA-systemet ska undvikas om möjligt.
Förvaltningens kommentar
Noteras.
Bygglovenhetens synpunkter
Bygglovenheten har granskat de förändringar som gjorts efter samrådsskedet. Bygglovenheten
anser överlag inte att det finns några oklarheter eller formuleringar i planbestämmelserna som
skulle kunna betyda uppenbara svårigheter att tolka detaljplanen i samband med
bygglovsprövning.
Att medge byggrätter under rekommenderad höjd med hänsyn till havsnivåhöjning är
problematiskt att säkerställa byggnadstekniskt. Bestämmelsen b1 anses i alla fall inte svårtolkad,
men bygglovenheten vill framföra att det inte är lämpligt att uppföra nybyggnationer med till
exempel källare under bestämmelsens nivå, oavsett ordnande av annat översvämningsskydd.
Förvaltningens kommentar
Noteras.

FÖRÄNDRING AV PLANFÖRSLAGET
Inkomna synpunkter under granskningen har inte föranlett några ändringar av bestämmelserna
på plankartan. Kompletteringar har gjorts i planbeskrivningen i styckena rörande bergteknik och
el och teleförsörjning. I övrigt har endast redaktionella ändringar gjorts av plan- och
genomförandebeskrivningen.

SYNPUNKTER SOM INTE TILLMÖTESGÅTTS
Synpunkterna från Bohusläns museum att byggrätterna ska anpassas till befintlig situation
tillmötesgås inte. Inte heller önskemålet om från Vattenfall Eldistribution om att lägga in Eområde för transformatorstation och u-områden för ledningar tillmötesgås.

Ida Brogren
Enhetschef Plan

Viktor Heineson
Planarkitekt
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PLANBESKRIVNING
ÄNDRING AV DETALJPLAN
Antagandehandling 2021-12-02
Diarienummer KS2019/1132

Ändring av detaljplan aktnr. 245

DEL AV KLÅVERÖN 3:4
för fastigheten: Klåverön 3:51

ADRESS
TELEFON

SAMHÄLLE OCH UTVECKLING

FAX
E-POST
HEMSIDA

Stadshuset · 442 81 Kungälv
0303-23 80 00
0303-190 35
kommun@kungalv.se
www.kungalv.se
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INFORMATION
En detaljplan är ett juridiskt dokument som styr hur marken får användas för ett område inom
kommunen, exempelvis för bostäder, kontor, handel eller industri. Detaljplanen får även
reglera placering, utformning och utförande. En detaljplan består av en plankarta som är
juridiskt bindande och en planbeskrivning som beskriver plankartan. Planbeskrivningen (denna
handling), som inte är juridiskt bindande, ska underlätta förståelsen för plankartans innebörd.
Ändring av detaljplan omfattar borttagande, införande och justering av bestämmelser samt
upphävande av en geografisk del av en plan. Det kan användas för att anpassa planen till nya
förhållanden och hålla den aktuell utan att genomföra hela den lämplighetsbedömning som
görs vid upprättandet av en ny plan. En plan kan ändras om omfattningen inte är för
omfattande, om syftet med befintlig detaljplan följs samt om inte grundstrukturen ändras och
tydlighetskrav gäller.
Vid ändring av detaljplaner ska kommunen tillämpa motsvarande förfarande som används för
att ta fram en ny detaljplan. En ändring av detaljplan måste rymmas inom syftet med den
ursprungliga detaljplanen och inte innebära betydande miljöpåverkan.
Detaljplanen omfattar följande handlingar:
Planhandlingar:
 Planbeskrivning original
 Planbeskrivning ändring (denna handling)
 Plankarta original
 Plankarta ändring
 Fastighetsförteckning (publiceras inte på internet)
Övriga handlingar:








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

Handlingarna (förutom fastighetsförteckningen) finns på Kungälvs kommuns hemsida under
planprocess och byggnation: http://www.kungalv.se/Bygga--bo--miljo/aktuella-planer/
Fastighetsförteckning, beslutsprotokoll samt övriga handlingar finns i Kungälvs Stadshus,
adress: Ytterbyvägen 2, Kungälv. För information om planförslaget, kontakta Kundcenter på
telefonnummer 0303 – 23 80 00.
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Handläggning
Arbetet med denna detaljplan påbörjades med en förstudie under sommaren 2018. Detaljplanen
handläggs med standardförfarande i enlighet med 5 kap plan- och bygglagen (SFS 2010:900).
Förslag till planändring var utställt för samråd 2020-06-10 till 2020-07-06.

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

Syfte
Gällande detaljplan syftar till att ”…ge underlag till ytterligare ett fritidshus…”. Enligt boverkets
allmänna råd bör en planändrings syfte rymmas inom den ursprungliga planens syfte. Planens
syfte bör ligga till grund för planbestämmelserna och användas för tolkning av
planbestämmelserna.
Syftet med planändringen är att utöka byggrätterna för den befintliga fastigheten inom den
befintliga detaljplanen. Föreslagna ändringar bedöms rymmas inom den ursprungliga planens
syfte att skapa ytterligare ett fritidshus. Detta eftersom det aktuella området ligger otillgängligt,
vägarna är mindre grusvägar eller stigar och biltrafik förekommer generellt inte. Fast
förbindelse eller regelbunden färjetrafik till Marstrand saknas. I bedömningen av lämplig
byggrätt har stor vikt lagts vid påverkan på landskapsbilden, för att i stort bibehålla områdets
karaktär. Detta har inneburit att endast en mindre ökning av byggrätten föreslås. Således
bedöms området fortsatt ha karaktär av fritidshusområde och antalet bostäder som bebos
permanat uppskattas fortsatt vara låg, även efter de planändringar som genomförs på Klåverön.

OMRÅDESBESKRIVNING
Klåverön, eller Klöverön, ligger söder om Marstrandsön och Koön, cirka 20 kilometer väster
om Kungälvs centrum. Klåverön är till största delen obebyggd, saknar fast vägförbindelse och
domineras av skog, ängsmarker och karga klippor. Ön omfattas till allra största delen av
Klåveröns naturreservat, bildat 1966 för att skydda höga natur- och kulturvärden. Befintlig
bebyggelse utgörs av framförallt mindre fritidshus, koncentrerade till öns norra del, men även
av äldre gårdar. Det aktuella planområdet omfattar endast en fastighet, där ett bostadshus är
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placerat på en ”platå”, i en bergssluttning. Området karaktäriseras av en stor del berg i dagen,
med lite högre vegetation i östra delen, närmast Klåveröns huvudväg.

Figur 1. Foto tagen från huvudvägen västerut in över planområdet.
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Figur 2. Kartan visar höjdkurvor och placering av befintlig bebyggelse. Ungefärligt planområde
markerad med svartstreckad linje.

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

Figur 3. Utdrag från SGU:s geokarta. Röd yta är urberg, orangea ytor är postglacial and.
Svartstreckade linjen visar ungefärligt planområde.

Bergteknik
Den bergtekniska utredningen påträffade inga block eller bergpartier som kan orsaka problem
för detaljplaneområdet.
Strandskydd
Inom planområdet finns idag inget strandskydd. Eftersom gällande plan ändras och inte ersätts
av en ny kommer inget generellt strandskydd (100 meter från strandlinjen) att inträda.
Räddningstjänst
Tillgång till brandvatten finns vid avloppsledningarnas spolbrunnar. Klöveröns VA-förening
ska även diskutera möjligheterna att ordna brandpostanslutning.
Det otillgängliga läget gör att räddningsinsatser blir komplicerade och risken för skada på
människor kan antas öka, ju fler människor som uppehåller sig på Klåverön. Inga nya
byggrätter kommer dock att skapas till följd av planförslaget. Fastigheter i otillgängliga lägen
kommer inte heller att få utökad byggnadsarea, vilket bl.a. motiveras med att räddningsinsatser
är svårare i dessa lägen. Då de föreslagna utökningarna av byggrätterna är av begränsad
omfattning och inte heller omfattar de mest otillgängliga tomterna, bedöms det sannolikt att
området även fortsatt kommer att befolkas framförallt sommartid. Vintertid då risk för
isbildning på havet finns, bedöms antalet boende inom planområdet fortsatt vara mycket lågt.

7

10 Beslut om antagande av ändring av detaljplan för bostäder på Klåverön, aktnr 245 - KS2019/1132-29 Beslut om antagande av ändring av detaljplan för bostäder på Klåverön, aktnr 245 : Planbeskrivning ändring aktnr 245 2021-10-15

Planbeskrivning - Antagandehandling 2021-12-02

Sammantaget bedöms riskerna för människors liv och hälsa påverkas marginellt till följd av
planförslaget.

GÄLLANDE DETALJPLAN
Gällande detaljplan (aktnummer 245) antogs 1993-06-17 och vann laga kraft 1993-07-14. I
gällande detaljplan omfattas hela planområdet av kvartersmark bostad, där all kvartersmark är
”prickmark” bortsett från cirka 80 kvm som får bebyggas. Detaljplanen är en så kallad
frimärksplan som helt ligger inom en äldre fritidshusplan från 50-talet.

Figur 4. Områdets ungefärliga placering på Klåverön.

Avgränsning

Planändringen omfattar all kvartersmark för bostad, vilket innebär att hela det gällande
planområdet ingår (gulmarkerat i figur 5). Storleken på planområdet är cirka 1450 kvm.
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Figur 5. Urklipp från gällande plankarta från 1993.

Planbestämmelser
Gällande planbestämmelser anger inom planområdet markanvändning bostad med
- Byggnadsarea cirka 80 kvm (den area som inte är prickmark)
- Högsta byggnadshöjd 3 meter
- Taklutning 30 grader
- Fasadmaterial skall utgöras av träpanel

Lämplighetsprövning

Vid en ändring av detaljplan, liksom vid all planläggning, är utgångspunkten
lämplighetsprövning enligt 2 kap plan- och bygglagen, PBL. Vid ändring av detaljplan görs
dock inte någon fullständig lämplighets- och lokaliseringsprövning. Prövningen ska enbart
omfatta den eller de planbestämmelser som läggs till, justeras eller tas bort. (Boverket,
Kunskapsbanken, 2019-06-25, https://www.boverket.se/sv/PBLkunskapsbanken/planering/detaljplan/andring-av-detaljplan/provningens-omfattning/)
Kungälvs kommun gör bedömningen att föreslagna ändringar är lämpliga utifrån gällande
plans syfte. Under rubriken ”Förslag till ändring” fördjupas diskussionen för respektive förslag
till ändring.

FÖRSLAG TILL ÄNDRING
De ändringar som föreslås omfattar all kvartersmark för bostad och utgår i huvudsak från hur
större byggrätt påverkar landskapsbilden och den befintliga karaktären av fritidshusområde.
Plankartan och egenskapsbestämmelserna har också ändrats så att de rekommendationer som
idag gäller för utformning av planbestämmelser och plankartor följs. Detta innebär att
bestämmelserna, även de som inte innehållsmässigt ändras, omformuleras för att så långt det är
9
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möjligt överensstämma med formuleringarna i Boverkets planbestämmelsekatalog. Varje
egenskapsbestämmelse får en bokstav med indexnummer.
För att kunna utnyttja en utökad byggrätt, t.ex. en större byggnadsarea, måste ett planenligt
utgångsläge råda. Det innebär att det inte går att få bygglov för en tillbyggnad om exempelvis
den befintliga nockhöjden är högre än vad detaljplanen tillåter, och att denna höjd inte kan
bedömas vara en liten avvikelse. Detta gäller även om tillbyggnadens nockhöjd är planenlig.

Figur 6. Urklipp ur förslag till ändrad plankarta över planområdet.

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

Ökad byggnadsarea.

-

Ökad höjd för bebyggelsen

-

Ändring av bestämmelse om takvinkel

-

Justering av mark som inte får bebyggas

-

Införande av bestämmelse om att komplementbyggnad inte får uppföras
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-

Införande av bestämmelse om minsta fastighetsstorlek

I tabellen nedan redovisas de förändringar som föreslås i planändringen.
Originalbestämmelser

Formulering ändrade
bestämmelser

Kommentar

Marken får inte bebyggas

Marken får inte förses med
byggnad.

Formuleringen ändras till
den formulering Boverket
idag rekommenderar.

Högsta byggnadshöjd 3 meter

e2 - Högsta nockhöjd för
huvudbyggnad är 5,5 meter
räknat från medelmarknivå
invid byggnad.
f1 - Takvinkeln ska vara minst
14 grader.

Taklutning 30 grader

Fasadbeklädnad skall utföras av
träpanel

f2 - Fasadbeklädnad ska utföras
av träpanel.

Ny bestämmelse

Formulering ny
bestämmelse

Bestämmelse som anger största
tillåtna byggnadsarea för
huvudbyggnad.
Bestämmelse om att
komplementbyggnad inte får
uppföras
Bestämmelse om minsta
fastighetsstorlek.

e1 – Största byggnadsarea för
huvudbyggnad är 100 kvm.
e3 – Komplementbyggnad får ej
uppföras.
d1 – Minsta fastighetsstorlek är
1000 kvm.

Då bebyggelsens höjd föreslås
regleras med nockhöjd
istället för byggnadshöjd,
sätts en bestämmelse om
minsta tillåtna takvinkel
istället för största tillåtna
takvinkel.
Bestämmelsen kvarstår, men
anges på plankartan med en
bokstav med indexsiffra.

Bestämmelsen införs för att
inte komplementbyggnad ska
kunna uppföras.
Bestämmelsen inför då det
inte bedöms lämpligt att
stycka av fastigheten.

Byggnadsarea
Bestämmelsen om största byggnadsarea för huvudbyggnad föreslås ändras från ca 80 kvm till
100 kvm. En egenskapsbestämmelse läggs in som reglerar byggnadsarea (e1) istället för att med
”prickmark” reglera exakt plats för huvudbyggnaden.

Bebyggelsens höjd
Höjden på bebyggelsen föreslås regleras genom nockhöjd istället för med byggnadshöjd. Genom
att reglera med nockhöjd blir bebyggelsens höjd mer förutsägbar, jämfört med en reglering av
byggnadshöjd. Detta eftersom höjden till nock med reglering av byggnadshöjd varierar
beroende på byggnadens utformning och takvinkel. Högsta tillåten nockhöjd föreslås vara 5,5
meter. Till bestämmelsen läggs också en skrivelse om att medelmarknivån ska beräknas invid
byggnad. Detta för att inte beräkningen av medelmarknivå ska utgå från den nivå som allmän
plats har invid tomten i de fall allmän plats ligger mindre än 6 meter från byggnaden, vilket
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Plan- och byggförordningens 1 kap 3 § föreskriver1. Att mäta invid byggnaden istället för vid
allmän plats bedöms vara lämpligt, då höjdskillnader på tomten annars kan få stor påverkan på
hur hög en byggnad i slutändan kan bli.

Takvinkel
Bestämmelsen om takvinkel föreslås ändras från att ange exakt 30 grader till att ange att
takvinkeln ska vara minst 14 grader (f1). Eftersom bebyggelsens höjd föreslås regleras med
nockhöjd istället för byggnadshöjd, är det lämpligare att reglera med minsta tillåtna takvinkel
istället för en exakt tillåten takvinkel. Minsta tillåtna takvinkel föreslås vara 14. En taklutning
på minst 14 grader möjliggör bebyggelse med relativt flacka tak, som karaktäriserar många
sommarstugeområden från 1950-60 talen. Eftersom det inte finns någon gräns för högsta
tillåtna takvinkel möjliggörs även brantare taklutningar.

Mark som inte får bebyggas
Bestämmelsen om ”prickmark” ändras till att överensstämma med dagens (år 2021)
rekommenderade formulering i boverkets planbestämmelsekatalog – från ”marken får inte
bebyggas” till ”marken får inte förses med byggnad”. Prickmarkens omfattning minskas också
för att möjliggöra en friare placering av huvudbyggnaden.

Figur 7. Den rödmarkerade ytan omfattar det område där mark som inte får bebyggas tagits bort.

Plan- och byggförordningens 1 kap 3 § behandlar byggnadshöjd, men Mark- och miljööverdomstolen har i dom
MÖD P 8142–17 uttalat att nockhöjd ska mätas på samma sätt som byggnadshöjd i denna typ av situation.
1
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Fasadmaterial
Bestämmelsen om att fasadmaterial ska utgöras av träpanel får beteckningen får beteckningen f2
- Fasadbeklädnad ska utföras av träpanel.

Bestämmelse om komplementbyggnad
En bestämmelse införs som hindrar att komplementbyggnader uppförs. Detta då platsen inte
bedöms tåla det stora antal byggnader som annars skulle kunna placeras på tomten. Utöver den
huvudbyggnad detaljplanen tillåter finns även möjlighet att uppföra attefallshus och friggebod.

Fastighetsstorlek
En bestämmelse om att minsta fastighetsstorlek är 1000 kvm införs. Syftet med denna
bestämmelse är att hindra att fastigheten planområdet omfattar inte ska kunna styckas i två.
Detta då det inte bedöms lämpligt att ett nytt bostadshus uppförs på platsen med hänsyn till
planområdets/fastighetens nuvarande storlek, platsens karaktär och landskapsbild. Denna
bedömning stärks med grund i de möjligheter till byggnation genom bygglovbefriade åtgärder,
såsom friggebod och attefallshus, vilket skulle kunna leda till att platsen blir extremt
tätbebyggd.

KONSEKVENSER OCH BEDÖMNING
Undersökning av betydande miljöpåverkan
Då aktuell planläggning påbörjades efter den 1 januari 2018 handläggs och bedöms denna
planändring utifrån 6 kap. i miljöbalken, MB. Kapitlet gäller miljöbedömningar.
Kommunen bedömer att ändringen av planen inte medför betydande miljöpåverkan. Skälen är
att den utökade byggrätt som planändringen syftar till är så pass begränsad, att betydande
miljöpåverkan inte kommer att uppstå som konsekvens.
Kommunen har samrått med länsstyrelsen genom att skicka en ifylld undersökning av
betydande miljöpåverkan i form av en checklista för påseende. Länsstyrelsen delar kommunens
bedömning att förslaget inte innebär betydande miljöpåverkan i ett yttrande om
undersökningssamråd daterat 2019-04-30.

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING
Genomförandebeskrivningen har till syfte att redovisa de organisatoriska, fastighetsrättsliga,
ekonomiska och tekniska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat
ändamålsenligt genomförande av detaljplanen.
Denna beskrivning tar upp principiell ansvarsfördelning och möjligheter till genomförande av
Ändring av detaljplan akt nr. 245, del av Klåverön 3:4 för fastigheten Klåverön 3:51, Kungälvs
kommun.
Genomförandebeskrivningen är inte juridiskt bindande.

Organisatoriska frågor
Preliminär tidplan:
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Planbeskrivning - Antagandehandling 2021-12-02

Samråd kvartal 2, 2020
Granskning kvartal 2, 2021
Antagande kvartal 4, 2021.

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

Fastighetsrättsliga frågor
Fastigheten är i privat ägo. Eftersom föreslagna ändringar endast påverkar byggrätten inom
befintlig fastighet krävs det inga fastighetsrättsliga åtgärder för att genomföra
detaljplaneändringen.

Ekonomiska frågor
Kostnaderna för upprättande av detaljplaneändringen kommer att regleras med planavgift i
samband med att bygglov beviljas för fastigheten som genom planändringen får utökad högsta
tillåten byggnadsarea. Planavgiften följer vid debiteringstillfället kommunens gällande plantaxa.
Detaljplaneändringen tillskapar ett värde på fastigheten som får ökade byggrätter.

Tekniska frågor
Vatten och avlopp
Fastigheten är via Klöveröns VA-samfällighet anslutna till det kommunala VA-nätet på
Marstrand.
Trafik och parkering
På Klåverön finns endast mindre vägar och stigar och biltrafik förekommer generellt inte.
Klåverön saknar fast vägförbindelse liksom regelbunden färjetrafik till fastlandets vägnät. De
boende på Klåverön kan ansöka om att hyra parkeringsplats av kommunen på Koön. Båtplats
kan hyras av kommunen, på Koön eller Marstrandsön. Då detaljplaneändringen syftar till att
enbart i begränsad omfattning utöka byggrätten för befintlig fastighet bedöms påverkan på
trafik och parkering vara försumbar.
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Planbeskrivning - Antagandehandling 2021-12-02

El och teleförsörjning
Eventuella ändringar av nätägares befintliga anläggningar, som erfordras för att möjliggöra
ytterligare byggrätter, bekostas av den part som begär att få åtgärden utförd. Anmälan av
ändring görs hos respektive nätägare.

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

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

Kungälvs kommun 2021-12-02
För Samhälle och utveckling

Viktor Heineson
Planarkitekt

Ida Brogren
Enhetschef Plan
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Tjänsteskrivelse

Handläggarens namn
Viktor Heineson
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10/25/2021

Planbesked för bostäder, Torsby 1:8 (Dnr KS2021/1265-4)
Sammanfattning
Ansökan avser cirka 20 småhus i västra delen av Kärna. Bakom ansökan står Bokab, lagfaren
ägare till fastigheterna är Kungälvs kommun. Gällande översiktsplan anger för större delen
av aktuellt område bostäder 2020. Bebyggelsen i slutet av gatan i nordväst ligger utanför
tätortsavgränsningen för Kärna. Området omfattas inte av någon gällande detaljplan.
Kapaciteten i ledningarna som försörjer Kärna med vatten är begränsad. Inga nya
påkopplingar kan ske innan detta är löst, vilket i dagsläget bedöms kunna ske tidigast 2023.
En prövning av villabebyggelse på platsen bedöms möjlig. Lämplig omfattning får utredas i
detaljplaneläggningen, särskilt lämpligheten av bebyggelse i nordvästra delen av området,
vilken ligger högt och sannolikt kommer att få stor påverkan på landskapsbilden.
Planläggningens tidplan ska läggas upp så att en detaljplan antas först när kapacitet i
vattenledningarna säkerställts. Om positivt planbesked ges i detta ärende, samt i ärende
KS2021/0906, ska planläggning för de två områdena ske samtidigt.

Juridisk bedömning
Eventuell planläggning enligt förslaget kommer att hanteras utifrån plan- och bygglagen.
Bakgrund
Ansökan avser cirka 20 småhus i västra delen av Kärna. Bakom ansökan står Bokab, lagfaren
ägare till fastigheterna är Kungälvs kommun. En process pågår om att genomföra markbyte
mellan Bokab och kommunen för delar av aktuellt område. Bokab föreslår att en eventuell
planläggning ske byggherredriven, tillsammans med en förslagen närliggande planläggning
(KS2021/0906).

ADRESS

PLAN

TELEFON
FAX
E-POST
HEMSIDA

Stadshuset · 442 81 Kungälv
0303-23 80 00
0303-190 35
kommun@kungalv.se
www.kungalv.se
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Bild 1. Det aktuella områdets lokalisering i Kärna. Söder om det aktuella området pågår för
närvarande byggnation av nya bostäder, inom ramen för befintlig detaljplan.

Det aktuella området är skogsklätt och ligger på en bergssluttning. Gatan som den föreslagna
nya bebyggelsen ligger längs, ansluter till ett bostadsområde som för närvarande är under
uppförande. Höjdskillnaden inom det aktuella området är 15-20 meter, lägst i sydost för att
klättra upp mot toppen av berget i nordväst. Marknivån för de högst belägna föreslagna
tomterna ligger cirka 55 meter över havet. Jordbruksmarkerna söder om Kärna ligger cirka
10-15 meter över havet.

Bild 2. Förslag på ny bebyggelse.

500-800 meter österut, fågelvägen, ligger centrala Kärna, med bl.a. skola och förskola. Nya
lokaler för friskolan i Kärna, en fristående förskola och idrottshall är under uppförande.
Investeringar i kommunala skolan och förskolan är planerade andra halvan 2020-talet.
Gällande översiktsplan anger för större delen av aktuellt område bostäder 2020. Bebyggelsen
i slutet av gatan i nordväst ligger utanför tätortsavgränsningen för Kärna. Området omfattas
inte av någon gällande detaljplan.
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Kapaciteten i ledningarna som försörjer Kärna med vatten är begränsad. VA-organisationen
säger i dagsläget nej till nya påkopplingar från Ytterby och ut mot kusten. Nya
överföringsledningar planeras att vara klara och driftsatta under 2023. Det är dock inte
säkert att detta löser hela problematiken. Utredningar pågår för att finna lösningar, men i
dagsläget finns inget datum för när nya anslutningar kan tillåtas.

Verksamhetens bedömning
En prövning av villabebyggelse på platsen bedöms möjlig. Lämplig omfattning får utredas i
detaljplaneläggningen, särskilt lämpligheten av bebyggelse i nordvästra delen av området,
vilken ligger högt och sannolikt kommer att få stor påverkan på landskapsbilden. Om
planläggningen resulterar i att bebyggelse är lämplig på mark som kommunen äger, får
ytterligare fastighetsreglering ske mellan Bokab och kommunen.
För att minimera påverkan på naturen bör planläggning ske så att vägdragning och tomter
anpassas till terrängen så långt det är möjligt. Att även skapa gena gång- och
cykelvägskopplingar från området till målpunkter i Kärna centrum är mycket viktigt för
tillgängligheten. Det aktuella området ligger fågelvägen bara cirka 500-800 meter från
centrala Kärna, med skola, förskola, busstation, livsmedelsbutik m.m. Dock saknas gena
kopplingar, det faktiska avståndet är i dagsläget över 1 km. Trafiklösningar får studeras
noggrannare i planläggningen, särskilt hur korsningen Vedhallsvägen/Västerhöjdsvägen bör
utformas.
Inom planläggningen kommer utredningar rörande bl.a. geoteknik/bergteknik, VA,
dagvatten/skyfall, naturvärden, arkeologi, trafik och buller att behöva genomföras. Vissa
utredningar kan lämpligen samköras med eventuell planläggning i ärende KS2021/0906.
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Planläggningens tidplan ska läggas upp så att en detaljplan antas först när kapacitet i
vattenledningarna säkerställts. Om positivt planbesked ges i detta ärende, samt i ärende
KS2021/0906, ska planläggning för de två områdena ske samtidigt. Inför planstart får frågan
om planen ska genomföras byggherredriven diskuteras. De byggherredrivna planer som i
dagsläget pågår bör utvärderas och rutiner revideras innan fler beslut fattas om att starta
byggherredrivna planer.
Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål
Kommunfullmäktiges strategiska mål
Föreslagen planläggning bedöms gå i linje med målet en ökad samordning mellan
infrastruktur och byggnation i hela kommunen, under förutsättning att vattenkapaciteten i
ledningsnätet är säkerställd innan detaljplanen antas.
Kommunstyrelsens strategiska mål
Föreslagen planläggning kommer vid färdigställande bidra till målet planberedskap för
bostäder, verksamhetsmark och handel, vars indikatorer bl.a. rör antalet bostäder i
lagakraftvunna planer.
Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030
Hållbara städer och samhällen – Föreslagen planläggning bedöms gå i linje med målet, då
nya bostäder av bostadsformer uppförs i närheten befintlig service och infrastruktur.
Bedömning utifrån politiska styrdokument
Kommunens gällande översiktsplan anger för större delen av aktuellt område
markanvändning bostad. En mindre del ligger utanför tätortsavgränsningen för Kärna och
specificerar därför ingen särskild markanvändning. Syftet med tätortsavgränsningarna är att
tydliggöra översiktsplanens inriktning mot en mer koncentrerad bebyggelse. Innanför
tätortsavgränsningen ska respektive tätorts utbyggnadsbehov av bostäder och verksamheter
kunna tillgodoses.
Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
Att skapa nya bostäder på en plats i direkt anslutning till befintlig infrastruktur och
kommunal service bedöms vara fördelaktigt ur ett medborgar- och skattebetalarperspektiv.
Nya bostäder på den aktuella platsen ligger i närheten av förskolor och skolor samt
grönområden, vilket bedöms vara positivt ur ett barnperspektiv. Att bebygga området
innebär dock att natur som befintliga boende i närheten kan nyttja försvinner. Under
planläggningens gång kommer det finnas möjlighet för närboende att lämna synpunkter på
den föreslagna nya bebyggelsen.
Ekonomisk bedömning
Eventuell planläggning kommer att föregås av att plankostnadsavtal upprättas.
Förslag till beslut
1. Ett positivt planbesked ges, enligt 5 kap. 2 § Plan- och bygglagen (PBL).
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2. Planläggning bedöms preliminärt, under nu kända förutsättningar, kunna påbörjas
2025 och detaljplan antas 2027. Denna uppskattning kan ändras.
Avgift: 14 280 kr
Avgift enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat.
Övriga upplysningar
Detta beslut kan inte överklagas.

Fredric Norrå
Verksamhetschef planering och myndighet
Expedieras till:

daniel.Ahman@kungalv.se
lars.pettersson@kungalv.se
Gunilla Carlsson Gremner, Planenheten

För kännedom till:

Ida Brogren, Enhetschef Plan
Anna Hedlin, Planenheten
Viktor Heineson, Planenheten

Anders Holm
Sektorchef samhälle och utveckling

12 Samhällsbetalda resor - :

Denna behandling '12 Samhällsbetalda resor' har inget tjänsteutlåtande.
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Tjänsteskrivelse

Handläggarens namn
Ann-Sofie Sjögren
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10/25/2021

Tjänsteutlåtande - Nyttjanderättsavtal avseende aktivitetspark (Dnr
KS2020/0681-5)
Sammanfattning
Kungälvs kommun arbetar med en detaljplan för Hållbara Björkås i samarbete med Förbo.
Syftet med detta avtal är att skapa möjligheter för att förbättra den offentliga miljön kring
Björkås.
Nyttjanderättsområdet utgörs av den del av fastigheten Kungälv Ytterby-Tunge 2:88 som är
markerad med röd kantlinje på kartbilaga A.
Nyttjanderättsområdet upplåts i 15 år och utan avgift.
Verksamheten bedömer att aktivitetsparken med fördel kan upplåtas med nyttjanderätt.
Juridisk bedömning
Nyttjanderättsavtalet är upprättat i enlighet med Jordabalkens 7 kap. Allmänna bestämmelser
om nyttjanderätt.
Bakgrund
Kungälvs kommun arbetar med en detaljplan för Hållbara Björkås i samarbete med Förbo.
Detaljplanen har flertalet mål för att förädla och utveckla området. I detaljplanen arbetar
kommunen med den offentliga miljön genom att bland annat förfina grönytor och parker.
Syftet med detta avtal är att skapa möjligheter för att förbättra den offentliga miljön kring
Björkås.
Nyttjanderättsområdet utgörs av den del av fastigheten Kungälv Ytterby-Tunge 2:88 som är
markerad med röd kantlinje på kartbilaga A.
Kommunen upplåter en nyttjanderätt på de villkor som anges i nyttjanderättsavtalet, att
nyttja området för parkområde, hundrastgård och bollplan.
Upplåtelsen gäller i 15 år och avtalet ska sägas upp senast sex månader före
nyttjanderättstidens utgång. I annat fall förlängs avtalet på ytterligare 1 år i sänder. Om
avtalet sägs upp upphör det att gälla utan någon rätt till förlängning.

ADRESS

KART OCH MARK

TELEFON
FAX
E-POST
HEMSIDA

Stadshuset · 442 81 Kungälv
0303-23 80 00
0303-190 35
kommun@kungalv.se
www.kungalv.se
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Nyttjanderättsområdet upplåts utan avgift.
Verksamhetens bedömning
Verksamheten bedömer att aktivitetsparken med fördel kan upplåtas med nyttjanderätt.
Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål
Mål nr 3: ”Att ge möjlighet till en aktiv fritid till alla åldrar”
- Nyttjanderättsavtalet möjliggör utbyggnad av en aktivitetspark som skapar
förutsättningar för en aktiv fritid för alla åldrar.
Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030
Mål nr 11: ”Hållbara städer och samhällen”
- Nyttjanderättsavtalet bidrar till att en aktivitetspark kan anläggas i Björkås vilket
uppfyller delmål 11.7 att skapa säkra, inkluderande och tillgängliga grönområden och
offentliga platser för alla.
Bedömning utifrån politiska styrdokument
Nyttjanderättsavtalet och Förbos förslag till aktivitetspark överensstämmer med ”Social
översiktsplan – plan för ökat innanförskap 2027” (KS2019/1500).
Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
Genom att teckna nyttjanderättsavtal för aktivitetspark erbjuds kommuninvånare och
boende i området ett attraktivt område för lek och sport för alla åldrar. Medborgarnyttan är
stor, i synnerhet med tanke på barnperspektivet.
Ekonomisk bedömning
Beslut om att teckna nyttjanderättsavtalet medför inga kostnader för kommunen.
Förslag till beslut
1. Upprättat förslag till nyttjanderättsavtal godkänns av Utskottet för samhälle och
utveckling.
2. Utskottets ordförande får i uppdrag att underteckna nyttjanderättsavtal för
aktivitetspark.
Fredric Norrå
Verksamhetschef Planering och myndighet

Anders Holm
Sektorchef Samhälle och utveckling
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Expedieras till:
Malin Augustsson, Förbo AB
Fredric Norrå, Planering och myndighet
Ann-Sofie Sjögren, Kart och Mark
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Diarienr: KS2020/0681

NYTTJANDERÄTTSAVTAL
Upplåtare:
Org.nr:

Nyttjanderättshavare:
Org.nr:

Nyttjanderättsområde:

Kungälvs kommun
Stadshuset
442 81 KUNGÄLV
212000-1371
nedan kallad Kommunen
Förbo Aktiebolag
Box 161
435 24 MÖLNLYCKE
556109-8350
nedan kallad Nyttjanderättshavare
Björkås, del av fastigheten Kungälv Ytterby-Tunge 2:88

Kontraktsnummer:
Bakgrund och syfte
Kungälvs kommun arbetar med ett detaljplanarbete för Hållbara Björkås i samarbete med Förbo.
Detaljplanen har flertalet mål för att förädla och utveckla området. Inom ramen för detaljplanen arbetar
kommunen med den offentliga miljön genom att bland annat förfina grönytor och parker.
Syftet med detta avtal är att skapa möjligheter för att förbättra den offentliga miljön kring Björkås.
1. Nyttjanderättsområde
Nyttjanderättsområdet utgörs av den del av fastigheten Kungälv Ytterby-Tunge 2:88 som är markerad
med röd kantlinje på kartbilaga A.
2. Ändamål
Kommunen upplåter till Nyttjanderättshavaren rätt att, på de villkor som anges i detta avtal, nyttja
området på följande sätt och för följande ändamål: parkområde, hundrastgård och fotbollsplan.
3. Nyttjanderättstid
Upplåtelsen gäller 2021-12-01 till 2036-11-30 Avtalet ska sägas upp senast sex månader före
nyttjanderättstidens utgång. I annat fall förlängs avtalet på ytterligare 1 år i sänder. Om avtalet sägs upp
upphör det att gälla utan någon rätt till förlängning.
4. Avgift
Nyttjanderättsområdet upplåts utan avgift.

ADRESS
TELEFON

SAMHÄLLSBYGGNAD

FAX
E-POST
HEMSIDA

Nämndhuset 442 81 Kungälv
0303-23 80 00 vx
0303-190 35
kommun@kungalv.se
www.kungalv.se
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5. Drift
Nyttjanderättshavaren skall inom nyttjanderättsområdet ansvara för samt bekosta drift av befintliga
parkanläggningar, så som gräsklippning och beskärning av träd, samt för samtliga nya parkanläggningar
som anläggs av Nyttjanderättshavaren.
6. Träd
Nyttjanderättshavaren får ej ta bort befintliga träd eller plantera nya utan Kommunens skriftliga
medgivande.
7. Byggnader
Byggnader får ej uppföras inom nyttjanderättsområdet.
8. Myndighetstillstånd och föreskrifter
Nyttjanderättshavaren är skyldig att skaffa de tillstånd som erfordras för verksamheten på
nyttjanderättsområdet. Arrendatorn skall följa alla de föreskrifter som meddelas av myndighet eller lag.
9. Överlåtelse
Kommunen får ej överlåta eller på annat sätt överföra rättigheterna enligt detta avtal på annan.
Nyttjanderättshavaren får ej överlåta eller på annat sätt överföra rättigheterna enligt detta avtal på
annan utan kommunens skriftliga medgivande.
10. Nyttjanderättsområdets skick och skötsel
Nyttjanderättsområdet upplåts i befintligt skick. Nyttjanderättshavaren ska väl vårda
nyttjanderättsområdet och hålla detta i ett väl städat skick. Nyttjanderättshavaren får inte använda
nyttjanderättsområdet så att risk för miljöskada uppkommer. Nyttjanderättshavaren skall följa för
miljön gällande författningar samt domstolars och myndigheters beslut.
11. Ansvar och besiktning
Nyttjanderättshavaren skall, parterna emellan, svara för skada som tillfogas nyttjanderättsområdet,
närliggande markområden, tillfartsvägar, gång- och cykelvägar, byggnader, rörledningar eller annan
egendom till följd av Nyttjanderättshavarens verksamhet inom markområdet. Nyttjanderättshavaren
ansvarar även, parterna emellan, för skada som kan drabba besökande på nyttjanderättsområdet eller
annan tredje man till följd av Nyttjanderättshavarens verksamhet inom nyttjanderättsområdet.
Fastighetsägaren ansvarar inte för skada som besökande på nyttjanderättsområdet eller annan tredje
man förorsakar Kommunen.
Gc-vägen ska hållas öppen och städad under byggtiden. När byggnationen är utförd ska gc-vägen och
vägar återställas till det skick som marken var i när avtalet ingicks. Gc-vägen ska besiktigas innan
byggnation påbörjas och efter att byggnationen avslutats. Kommunen ansvarar för att en oberoende
besiktningsman utför besiktningarna, där Kommunen och Nyttjanderättshavaren ska närvara.
Nyttjanderättshavaren ska åtgärda och bekosta eventuella brister noterade vid efterbesiktningen.
Nyttjanderättshavaren ska stå för kostnaden för den oberoende besiktningsmannen. Kommunen
skickar faktura.
12. Nyttjanderättens upphörande
Efter nyttjanderätten har avslutats skall Nyttjanderättshavaren återställa marken i det skick som
marken var i när avtalet ingicks, om inte parterna sluter annan överenskommelse. Om avtalet sägs upp,
har nyttjanderättshavaren inte rätt till ersättning för nedlagda kostnader.
_______________________________________________
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Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, varav parterna tagit var sitt.
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Utskottet för Samhälle och Utveckling
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10/25/2021

Svar på remiss från Sveriges geologiska undersökning (SGU) gällande
ansökan om tillstånd enligt lagen om kontinentalsockeln (Dnr
KS2021/1697-2)
Sammanfattning

norra

Eolus Vind AB har ansökt om tillstånd enligt 3 § lagen (1966:314) om kontinentalsockeln att
utforska kontinentalsockeln inom svensk ekonomisk zon och svenskt territorialvatten i
Kattegatt inför vidare projektering av en havsbaserad vindkraftpark.
Regeringen har beslutat att ge Sveriges geologiska undersökning (SGU) i uppdrag att bereda
ansökan genom att inhämta underlag och remittera ansökan samt avge ett förslag till beslut
till regeringen.
Underlaget och SGU:s förslag till beslut ska vara regeringen tillhanda senast den 15 april
2021.
SGU önskar senast den 3 november 2021 remissinstansernas synpunkter på bifogade
ansökningshandlingar. Prövningen omfattar endast allmänt vattenområde.
Förvaltningen har i detta skede av processen inga synpunkter och föreslår i förslaget till
beslut att kommunen tagit del av remissen utan att lämna några synpunkter. Kommunen
har begärt anstånd till och med den 19 november 2021 för att utskottet för samhälle och
utveckling ska kunna bereda ärendet och kommunstyrelsen ska hinna behandla remissen.
Juridisk bedömning
I ansökan redogörs för tillämplig lagstiftning. Någon separat juridisk bedömning har inte
genomförts av förvaltningen.
Bakgrund
Remissen från Sveriges geologiska undersökning (SGU) inkom till kommunen den 7 oktober
2021. Kommunen har begärt anstånd till och med den 19 november 2021 för att utskottet
för samhälle och utveckling ska kunna bereda ärendet och kommunstyrelsen ska hinna
behandla remissen.
Den verksamhet som ansökan gäller utgörs av geofysiska undersökningar, geotekniska
undersökningar, marina naturvärdesinventeringar samt undersökning av UXO (odetonerade
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sprängmedel och ammunition). Undersökningarna avses att påbörjas under våren 2022
under förutsättning att undersökningstillstånd erhålls.
Verksamhetens bedömning
Prövningen omfattar endast allmänt vattenområde och förvaltningen har i detta skede av
processen inga synpunkter på remissen.
Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål
Någon bedömning utifrån perspektivet har inte genomförts i det här skedet.
Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030
Någon bedömning utifrån perspektivet har inte genomförts i det här skedet.
Bedömning utifrån politiska styrdokument
Kommunen har antagit en vindbruksplan som ett tematiskt tillägg till översiktsplanen.
Huvudsyftet med vindbruksplanen är att den ska utgöra underlag för en strukturerad
utbyggnad av vindkraft i kommunen och för en effektiv och konsekvent hantering av
detaljplaner, bygglov och andra ärenden om vindkraft. Någon bedömning utifrån
vindbruksplanen har inte genomförts i dagsläget.
Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
Någon bedömning utifrån perspektivet har inte genomförts av förvaltningen i det här
skedet. I ansökan redogör bolaget för sin bedömning avseende påverkan på allmänna
intressen.
Ekonomisk bedömning
Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser för Kungälvs kommun.
Förslag till kommunstyrelsen
1. Kungälvs kommun har tagit del av remissen och lämnar inga synpunkter.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Anders Holm
Sektorchef
Expedieras till:

För kännedom till:

Fredric Norrå
Verksamhetschef
sgu@sgu.se (SGU:s dnr 324-2045/2021)
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REMISS
Datum: 2021-10-07

Handläggare

Diarienummer: 324-2045/2021

Enligt sändlista

Beredning av ansökan om tillstånd enligt lagen (1966:314) om
kontinentalsockeln
Eolus Vind AB har ansökt om tillstånd enligt 3 § lagen (1966:314) om kontinentalsockeln att
utforska kontinentalsockeln inom svensk ekonomisk zon och svenskt territorialvatten i norra
Kattegatt inför vidare projektering av en havsbaserad vindkraftpark.
Regeringen har beslutat att ge Sveriges geologiska undersökning (SGU) i uppdrag att bereda ansökan
genom att inhämta underlag och remittera ansökan samt avge ett förslag till beslut till regeringen.
Underlaget och SGU:s förslag till beslut ska vara regeringen tillhanda senast den 15 april 2021.
SGU önskar senast den 3 november 2021 remissinstansernas synpunkter på bifogade
ansökningshandlingar. Observera att prövningen endast omfattar allmänt vattenområde.
Yttrandet ska skickas till sgu@sgu.se eller till SGU, Box 670, 751 28 Uppsala.
Vänligen ange SGU:s dnr 324-2045/2021.

Sveriges geologiska undersökning
Box 670
751 28 Uppsala
Besök: Villavägen 18

Tel: 018-17 90 00
Webb: sgu.se
E-post: sgu@sgu.se

Organisationsnr 202100-2528
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Figur 1 Översiktskarta över utredningsområdet för vindkraftpark samt utredningskorridorer för kablar. Observera att
undersökningarna endast kommer ske i vatten, inte på land.
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Figur 2 Översiktskarta över kustnära områden för utredningskorridor för kablar med anslutning till Tjörn. Observera att
undersökningarna endast kommer ske i vatten, inte på land.
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Figur 3 Översiktskarta över kustnära områden för utredningskorridor för kablar med anslutning till Hisingen. Observera att
undersökningarna endast kommer ske i vatten, inte på land.
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VD HAR ORDET

Eolus står starkt och väl rustat för
fortsatta utmaningar och möjligheter på alla våra marknader
I augusti 2020 beslutade en extra bolagsstämma om omläggning av Eolus
räkenskapsår till kalenderår. Ändringen
motiveras av att de flesta vindparker
normalt sett etableras under sommaren
och färdigställs under början på hösten,
samt att jämförelser med övriga bolag
underlättas. Årsredovisningen avser
därför det förlängda räkenskapsåret
september 2019 till december 2020.

Svensk vindkraft växer,
precis som behovet
Elproduktionen från svensk vindkraft
uppgick under 2020 till 27,6 TWh, vilket
motsvarade 17% av landets elproduktion
och en ökning med hela 39% jämfört med
2019. Med förväntad utbyggnadstakt bör
elproduktionen från svensk vindkraft bli
större än den från återstående kärnkraft
inom tre till fyra år. Utbyggnaden möjliggör en omställning till ett elsystem baserat på förnybara källor, sänker elpriset
för Sveriges företag och konsumenter
samt bidrar till en stabil export av för
nybar el från Sverige till kontinenten.
För att omställningen ska bli lyckosam
krävs stora investeringar i överförings
kapacitet i elnäten och effektiva tillståndsprocesser för både vindkraftsprojekt och nätutbyggnadsprojekt. Behovet
av utbyggnad av ny vindkraft är särskilt
stort i södra Sverige, där elunderskottet
är stort och elpriserna högst.
   Under verksamhetsåret har vindparkerna Kråktorpet, Bäckhammar och Stigafjellet färdigställts och överlämnats till
våra kunder. Det innebär att Eolus projekt
har tillfört ytterligare 324 MW vindkraft
till det nordiska systemet med en beräknad årlig produktion på drygt 1,1 TWh.
Ojämförligt störst hittills
Etablering av 400 MW-projektet Øyfjellet i Norge pågår. Vägar och kranplatser
har färdigställts och de flesta fundamenten har gjutits. Arbeten med elnätsanslutning pågår, de första tornsektionerna
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har levererats och montage av vind
kraftverk beräknas påbörjas under våren
2021. Byggnationen finansieras i sin
helhet av vår kund Aquila Capital och
anläggningen planeras att tas i drift
successivt under hösten 2021. Projektet
har ingått ett 15-årigt elleveransavtal
med Alcoa. Projektet beräknas leverera
en produktion på 1,3 TWh, motsvarande
en procent av all elproduktion i Norge.
Projektet är det ojämförligt största som
Eolus hittills har etablerat. De fysiska
utmaningarna att etablera en sådan
anläggning är stora och ska dessutom
pareras med de restriktioner som följer
av Covid-19 pandemin.

En bråkdel ger fyrfaldigt mer
I Kalifornien pågår montage och drifttagande av projektet Wind Wall. Projektet etableras genom att en vindpark
med cirka 400 äldre vindkraftverk ersätts med 13 nya verk med en total effekt
på 47 MW. Elledningar, transformatorer
och viss infrastruktur kan till stor del
återanvändas. Den nya parken förväntas
producera cirka fyra gånger mer el än
vad den gamla parken gjorde. Det anser
jag är en av de bästa illustrationer som
kan göras av vindkraftens tekniska utveckling under de senaste decennierna.
Vår kund Cubico Sustainable Investments kommer att tillträda parken när
den färdigställts och erlägga köpeskillingen i samband med tillträdet. Byggnationen finansieras genom byggkrediter
i Swedbank och med egen kassa.
   Utöver ovanstående projekt har
Eolus ytterligare 13 vindkraftverk under
etablering för färdigställande under
2022 och 2023. Två av dessa rör Timmele
där avtal om försäljning tecknats efter
räkenskapsårets utgång. De nya projekten inkluderar modeller med 170 meters
rotordiameter och installerad effekt
överstigande 6 MW. En sådan rotor
storlek innebär att varje vindkraftverk
sveper över en yta på nästan 2,3 hektar.
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KUNDGRUPPER

Större aktörer driver
investeringarna på marknaden
Sedan starten 1990 har Eolus byggt upp ett
starkt förtroende hos kunder, markägare,
aktieägare, långivare och medarbetare. Att
skapa och vidmakthålla ett stort förtroende
är en förutsättning för att attrahera både
kapital och kompetens för fortsatt tillväxt
och nya affärer. Med en flexibel affärsmodell och en stark balansräkning har Eolus
anpassat sig till marknadens svängningar
och de marknadsförutsättningar som rått.
Allt för att på bästa sätt möta de krav som
investerarna historiskt sett har ställt och
framgent ställer.

Fler stora aktörer
Kundbasen har över tid förändrats. Från
att ha sålt merparten av den etablerade
vindkraften till olika typer av inhemska
investerare på den svenska marknaden,
är huvudparten av kunderna nu större internationella aktörer. Dessa finns främst
inom segmenten institutionella investerare
och storförbrukare där geografisk marknad
och teknik inte är lika avgörande som för
inhemska mindre aktörer.
Lång erfarenhet, komplett erbjudande
Med över 30 års erfarenhet och medverkan
vid uppförandet av 653 vindkraftverk med
en effekt på 1 370 MW per den 31 december
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2020, har Eolus byggt upp kompetens inom
hela värdekedjan och en finansiell ställning
som gör bolaget till en stark, stabil och pålitlig partner. Eolus projektportfölj inom
vind, sol och lagring ger stora möjligheter
att erbjuda anläggningar anpassade efter
den enskilde investerarens specifika behov
till lägsta möjliga kostnad per producerad
eller lagrad MWh. Eolus kompletta driftoch förvaltningstjänster erbjuder en professionell hantering som maximerar intäkterna för både större och mindre investerare.
Som en av de största aktörerna i Norden
kan Eolus pressa investerings- och driftkostnaderna vilket gagnar investerarna
i de olika kundgrupperna.

Institutionella investerare
Merparten av investeringarna på den
nordiska vindkraftsmarknaden sker numera genom internationella institutionella
investerare såsom olika typer av fonder,
försäkringsbolag och återförsäkringsbolag.
Även i ett globalt perspektiv är denna trend
påtaglig. Ägande i samhällsinfrastruktur,
till exempel förnybar energi i form av vindkraft och solcellsanläggningar, drivs av att
investeringarna är långsiktiga med relativt
stabil avkastning och stabila kassaflöden.
Det genererar i sin tur trygghet i de åtag-

anden företagen har gentemot sina kunder
inom återförsäkring och pensionsplaceringar. Den som investerar i produktion
av förnybar el blir också delaktig i omställningen mot fossilfri elproduktion, vilket
minskar utsläppen av koldioxid och i förlängningen minskar riskerna inom andra
klimatrelaterade investeringar och försäkringsåtaganden. Med en stark trend inom
hållbara investeringar kommer denna typ
av aktörer att fortsätta spela en nyckelroll
i omställningen av samhället.

Storförbrukare
Till gruppen storförbrukare räknas företag
och organisationer med hög elförbrukning
som inte har elproduktion som kärnverksamhet. Kundgruppen är ökande, dels för
att el från vindkraft och solkraft ger säkra,
låga och stabila elkostnader under lång tid,
dels beroende på hållbarhetsperspektivet.
Allt fler företag strävar efter att vara en
tydlig aktör i omställningen till en fossilfri framtid. Helt enkelt för att möta sina
kunders krav och önskemål om minskad
miljöpåverkan och ansvarstagande.
Investeringar kan ske genom direkta investeringar i egna anläggningar eller, allra
vanligast, genom att teckna långa elförsäljningsavtal (PPA). Ett elförsäljningsavtal

Vindpark Kråktorpet
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PROJEKTERING

Nya tekniker och lägre kostnader
driver omställningen
Projekteringsarbetet som Eolus bedriver
utgår från målsättningen att skapa projekt
inom förnybar energi som är möjliga att
etablera till lägsta möjliga kostnad per
MWh. Detta är en grundförutsättning för
att möta investerarnas krav på hållbara
och lönsamma investeringar inom olika
tekniker och på olika marknader. Utöver
att bidra till goda investeringsmöjligheter
skapas samhällsnytta genom möjligheten
att i samexistens med andra samhällsintressen bidra till miljövänlig elproduktion
eller energilagring. I sin tur bidrar det till
omställningen av samhället för att klara
klimatutmaningarna. Det är viktigt med
ett tydligt fokus på de projekt som har
störst chans att realiseras, oaktat teknik
eller marknad, för att Eolus ska fortsätta
att vara lönsamt och framgångsrikt.

Origination – en ny funktion
Eolus har en omfattande projektportfölj
med vindkraft- sol- samt lagringsprojekt
i olika faser. Detta ger sammantaget goda
möjligheter att möta olika kategorier av
investerares förutsättningar och krav.

16 ÅRSREDOVISNING EOLUS VIND AB 2019/2020

Arbetet med projekten genomgår faserna
förprojektering, projektering, uppförande
och försäljning av anläggningarna. I januari
2020 infördes en ny funktion, Origination,
inom ramen för projektutveckling. Syftet
med funktionen är att förstärka den tidiga
projektutvecklingen med dess förprojektering och genom att upprätta strategiska
samarbeten med markägare, förvärva
projekt i utvecklingsfas samt utvärdera
nya geografiska marknader. Detta för att
garantera en högkvalitativ projektportfölj
även på längre sikt. Projekt påbörjade inom
Origination lämnas vidare och andra delar
av organisationen fortsätter med projekt
utveckling och optimering.

Flexibel realisering av projekt
Projekt realiseras antingen genom försäljning av projekträttigheter i kombination
med ett entreprenadkontrakt för uppförande av anläggningen eller genom etablering
av anläggningar som avyttras nyckelfärdiga
till investerare. Resultatavräkning sker i
båda fallen successivt i förhållande till
färdigställandegrad, vilket innebär att

150
Under räkenskapsåret etablerade
Eolus för första gången vindkraftverk med en rotordiameter på 150 meter.

i ntäkter och kostnader redovisas i takt med
att anläggningen färdigställs. Omsättning
och resultat varierar mellan enskilda kvartal samt räkenskapsår, beroende på takten
i uppförande av anläggningar samt affärernas struktur. Bolaget erbjuder även försäljning av projekt i olika stadier av projektutvecklingen om det bedöms som gynnsamt
för Eolus. Därutöver kan Eolus bidra med
olika typer av konsulttjänster som rör utveckling och etablering av anläggningar
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PROJEKTERING – EOLUS I VÄRLDEN

Land för land: Här är Eolus en
del av omställningen till förnybart
ner sig projekten utanför Sverige i tidigare
faser jämfört med den svenska portföljen
vilket är naturligt då den svenska marknaden är Eolus ursprungliga. Marknaderna är
diversifierade vad gäller hur mycket förnybar kraft som finns utbyggd och vad som
just nu är under etablering. Länderna har
olika förutsättningar vad gäller geografi,
infrastruktur, nätkapacitet och stödsystem
för förnybar elproduktion.

För närvarande bedriver Eolus verksamhet
i Sverige, Norge, USA, Lettland, Estland,
Finland och Polen. Insteget på den polska
marknaden skedde under 2021. Störst projektportfölj finns i Sverige och därefter USA.
I USA dominerar sol portföljen medan det
på övriga marknader i nuläget handlar om
landbaserad vindkraft. I takt med att bo
laget utvecklar projekt och färdigställer
anläggningar i andra länder än Sverige, som
hittills dominerat, kommer verksamheten
att bli mindre beroende av enskilda geografiska marknader och det blir naturligt att
se till var projekten med störst lönsamhet
finns – oavsett teknik. Generellt sett befin-

Sverige
nå en 100 procent förnybar elproduktion
i Sverige till år 2040 har vindkraften en
nyckelroll. Energimyndigheten och Naturvårdsverket har gemensamt arbetat fram
nationella riktlinjer för en hållbar vindkraftsutbyggnad som lyfter fram möjligheter till 100 TWh vindkraftsel varav 20 TWh
havsbaserad. Än så länge har Sverige en
mycket liten andel havsbaserad vindkraft
så den framtida potentialen är stor.

Den svenska vindkraften har haft en mycket stark utveckling. År 2006 producerade
vindkraften cirka 1 TWh vilket var mindre
än 0,5 procent av landets elproduktion.
Under 2020 var siffran cirka 27,6 TWh
vilket utgör 17 procent av den svenska elproduktionen. Vindkraft är utan tvekan
etablerat som landets tredje största elproduktionsmetod och om prognoserna för
utbyggnaden står sig, kommer vindkraften
inom en relativt snar framtid att passera
kärnkraften som produktionsmetod. Enligt Svensk Vindenergis prognos från fjärde
kvartalet 2020 kommer svensk vindkraft
att producera över 45 TWh 2024. Vid utgången av 2020 hade Sverige ungefär
10 000 MW installerad vindkraftskapacitet
vilket placerar landet på sjätte plats i Europa. Det finns möjligheter till fortsatt tillväxt för vindkraften i Sverige. I målet att

Nettoexportör med potential
Sveriges goda förutsättningar för en stor
andel vindkraftsproduktion beror bland
annat på god tillgång till reglerkraft, bra
vindtillgångar, stabila elnät och relativt
gles befolkningstäthet. God överförings
kapacitet till andra länder gör att Sverige
kunnat bli en nettoexportör av el som
tränger undan fossil produktion också

SVERIGES NETTOPRODUKTION AV EL 2016–2020

i andra länder. Detta samtidigt som det
finns möjlighet att importera vid de få
tillfällen det finns behov av det.

Ljus framtid
Solel står än så länge för en mindre del
av den svenska elproduktionen med cirka
0,5 TWh under 2020. Det finns dock
möjligheter för en betydligt större andel,
allra helst i kombination med förbättrade
lagringsmöjligheter. Vind och sol kompletterar varandra på ett bra sätt med sina
olika produktionsmöjligheter över dygnet
och året.
Anläggningar för förnybar elproduktion
som tas i drift efter 31/12 2021 kommer
inte att omfattas av det svensk-norska
elcertifikatsystemet.

TWh

2016

2017

2018

2019

2020

TRENDER PÅ DEN SVENSKA
VINDKRAFTSMARKNADEN

Vattenkraft

61,7

64,6

61,8

65

71,2

• Färre affärer men större volym installerad effekt
per transaktion

Kärnkraft

60,6

63

65,8

64,3

47,3

Vindkraft

15,4

17,6

16,6

19,8

27,6

Kraftvärme

8,8

8,7

8,8

8,9

6,6

• Elförsäljningsavtal (PPA) blir vanligare

Kraftvärme i industrin

5,5

6

5,9

6,7

6,1

• Kraftig kostnadsreduktion vid etableringar

152,5

160,5

159,7

165,6

158,8

Total nettoproduktion

Källa: Statistiska Centralbyrån. Siffrorna för 2020 är preliminära
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• Utländska investerare står för stor andel
av utbyggnaden

• Stort behov av professionell drift och
administration av anläggningar bland
annat genom långa serviceavtal
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PROJEKTERING – EOLUS I VÄRLDEN

USA
Den amerikanska energimarknaden kan
egentligen ses som flera olika marknader
beroende på bland annat geografi samt delstaternas olika regler för tillståndsgivning,
elanslutning, elhandel och ambitioner för
förnybar energi. Exempelvis är Texas en
egen marknad som saknar överförings
kapacitet till och från andra delstater.

Fossilfritt växte trots negativ retorik
Förnybar energi som sol och vind växte under den föregående administrationen trots
negativ retorik kring förnybar energi och
en vilja att förbättra villkoren för fossila
bränslen som kol och olja. En drivande
faktor har varit det federala stödsystemet
för att främja utbyggnaden av vindkraft,
Production tax credit (PTC). Ett system
som har brett politiskt stöd och som i
december 2020 förlängdes på 60 procent
av det maximala beloppet för projekt där
tillräckligt med komponenter beställs
innan 31/12 2021.

Rekord för sol och vind
Trots tidig negativ påverkan på utbyggnaden av solceller på hustak i och med restriktioner kopplade till Covid-19 slog utbyggnaden av solkraft rekord i USA under 2020.
Detta eftersom storskaliga anläggningar
i stora delar kunde fortsätta att byggas
trots restriktioner. 11 158 MW storskaliga
solcellsanläggningar driftsattes under året.
Även vindkraften slog rekord under 2020
med sammanlagt 16 913 MW installerad
effekt. Till det kan läggas att storskalig
batterilagring också slog rekord under 2020.
Med en ny administration förväntas ytter
ligare förbättrade möjligheter till utbyggnad
av förnybar energi som en del i omställningen av det amerikanska samhället. Den nya
administrationens ambition är att den amerikanska energisektorn ska vara utsläppsfri
till 2035. På kort sikt förutspår International
Energy Agency (IEA) att sol kommer att ha
högre utbyggnadstakt de kommande åren
än under 2020, medan vind kommer att
ligga lägre än rekordåret 2020.

Texas leder vindkraftsligan
Totalt finns 122 468 MW installerad vindkraft vilket betyder att USA är det land i
världen efter Kina som har mest installerad
vindkraft. Både sett till 2020 och ackumulerat är Texas den delstat som har i särklass
mest. Ungefär 27 procent av all vindkraft i
USA finns i Texas. Jämfört med exempelvis
den nordiska marknaden är turbinerna som
etableras i USA generellt sett mindre vad
gäller generatoreffekt. Under 2020 hade
71 procent av de installerade turbinerna en
effekt mellan 2–3 MW. Precis som på andra
marknader har havsbaserad vindkraft en
stor potential i USA, för närvarande med
stort fokus på östkusten från North Carolina
och norröver.
Solfokus i Kalifornien
Storskaliga solcellsanläggningar har efter
utgången på 2020 en installerad effekt
om 47 318 MW. Mest storskalig produktion
finns i Kalifornien som har nära 30 procent
av den totala installerade kapaciteten.
Under 2020 installerade Texas och just
Kalifornien flest storskaliga solcellsan
läggningar räknat i MW. Därtill kommer
mindre anläggningar hos hushåll och verksamheter som bidrar till utbyggnadstakten.
Batterilager i stor skala
Lagringsmöjligheter i form av storskaliga
batterilösningar har stor potential på den
amerikanska marknaden i takt med att
sol och vind tar större del av energimixen.
Även fristående energilager har en viktig
roll att spela för att ge bland annat balanseringsmöjligheter och större trygghet i el
systemen. Den ackumulerade effekten
för storskaliga batterilager steg med hela
72 procent under 2020 då 734 MW för en
totalsumma på 1 756 MW installerades.
Eolus projektportfölj i USA innehåller
projekt inom sol, vind och lagring och
fokus ligger för närvarande på västra USA.

TOPP 5 DELSTATER I USA MED MEST
INSTALLERAD SOLCELLSKAPACITET
MW
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North Florida Arizona
Carolina

Installerad effekt under 2020

+

Ackumulerad effekt

Källa: American Clean Power Market Report, fjärde kvartalet 2020
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PROJEKTERING – PROJEKTPORTFÖLJ

Eolus projektportfölj:
basen för vår framgång
Eolus framgång som projektutvecklare
inom förnybar energi och energilagring avgörs av tillgång till en högkvalitativ projektportfölj som utvecklas och optimeras över
tid. Marknadsförutsättningarna förändras
snabbt när det gäller teknikutveckling,
kostnader för etablering, elpris och investerare. Eolus strategiska inriktning innebär
stort fokus på utveckling, försäljning och
etablering av projekt som anses ha de allra
bästa förutsättningarna att realiseras till
lägst kostnad per MWh, oaktat teknik eller
marknad. Genom åren har bolaget lyckats
möta investerarnas krav och önskemål
som förändrats över tid.

En lång process
Bolagets projektportfölj består vid var tid
av egenutvecklade och förvärvade vind- soloch lagringsprojekt i olika utvecklingsfaser
och på olika marknader. Projekt kan också

utvecklas och realiseras tillsammans med
samarbetspartners. Utveckling och optimering av projekt sker under lång tid och alla
påbörjade projekt kommer av olika anledningar inte att realiseras. Anledningarna
kan vara att nödvändiga tillstånd inte erhålls eller att kostnaden för etablering blir
för hög per producerad MWh. All projekt
utveckling sker normalt sett på Eolus egen
risk. Prioritering och optimering av de
projekt i projektportföljen som har störst
chans att realiseras är därför av stor vikt.
Marknadsutvecklingen är snabb vilket lett
till att försäljningsprocessen startar tidigare och investerarna involveras redan under
projektutvecklingen, innan projekt blivit
tillståndsgivna.

Sol och lagring på ny marknad
Eolus projektportfölj för sol och lagring befinner sig generellt i tidigare faser jämfört

med vindprojekt och bolaget har ännu inte
etablerat några anläggningar inom dessa
tekniker. Portföljerna består i nuläget av
projekt i USA men Eolus ser möjligheter
att framöver vidga portföljerna med projekt
på de marknader bolaget idag är verksamt
samt på nya geografiska marknader. Tillståndsgivning och etablering av solprojekt
tar generellt kortare tid än vindprojekt.

Havsbaserad vindkraft är viktig
Havsbaserad vindkraft kommer att spela
en nyckelroll i övergången till ett hållbart
elsystem. I takt med att etableringskostnaderna sjunker kommer mer havsbaserad
vindkraft att etableras och Eolus siktar
på att vara en del av värdekedjan i detta
segment genom deltagande i utvecklingen
av attraktiva projekt.
Nya samarbeten
Under det gångna räkenskapsåret har
viktiga avtal slutits med SCA samt Vindkraft Värmland som är ett dotterbolag till
Modern Energy för utveckling av nya projekt. Samarbetsavtalet med SCA innebär
initiering av projekt som Eolus och SCA
kommer att utveckla tillsammans samt
möjligheter utöver detta för Eolus att teckna nyttjanderättsavtal i andra identifierade
projektområden i Sverige och Baltikum.
Målet är att kunna nå realiserbara projekt
om cirka 1 000 MW. Med Vindkraft Värmland tecknades avtal om att förvärva
7 vindkraftsprojekt i tidig utvecklingsfas.
Sammantaget bedöms projekten som är
belägna i SE3 och SE4 kunna omfatta upp
till cirka 450 MW.
Löpande rapporter för ökad tydlighet
För att öka tydligheten i informationen
kring projektportföljen redovisas status
för de mest prioriterade projekten för de
kommande åren. Detta görs löpande i
delårsrapporter och på bolagets hemsida.
Sammanställningen utesluter inte etableringar av andra projekt ur Eolus projektportfölj som uppfyller investerares krav
och önskemål. Likaledes kan projekt tillkomma och tas bort från denna sammanställning beroende på hur de utvecklas.
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DRIFT OCH FÖRVALTNING

Maximal tillgänglighet och
lägsta möjliga driftskostnad
Eolus erbjuder ägare av vindkraftsanläggningar ett komplett paket med tjänster
för drift och förvaltning för att maximera
avkastningen från anläggningarna över tid.
Målet är att de tekniska och ekonomiska
tjänsterna ska tillförsäkra ägaren en professionell hantering av allt som rör driften av
en anläggning: övervakning, kontroll, uppföljning, administration och kontakt med
den serviceleverantör ägaren har avtal med.
Som driftsansvarig har Eolus ett nära sam
arbete med flera olika serviceleverantörer
på marknaden. Tillsammans med dem ser
Eolus till att anläggningens tillgänglighet
är hög och att driftstoppen minimeras. När
Eolus etablerar anläggningar för förnybar
elproduktion med andra tekniker än vind
och anläggningar för enerilagring finns am
bitionen att erbjuda motsvarande tjänster.

Ett kompetenscenter för drift
och administration
Eolus drivkraft är att kunderna ska betrakta
bolaget som en partner som gör allt för att

maximera tillgängligheten och minimera
driftskostnaderna över anläggningens livslängd. Samtidigt tar Eolus hand om den
praktiska och administrativa hanteringen
i övrigt. Genom åren sedan bolagets grundande 1990 har en omfattande kompetens
för drift och administration av vindkraftsanläggningar byggts upp och förädlats till
de tjänster Eolus kan erbjuda marknaden.
Eolus driftorganisation med dotterbolaget
Eolus Wind Power Management som nav
har utvecklats till ett kompetenscenter,
där kunskapen fungerar konsultativt, både
externt mot kunder och leverantörer av
vindkraftverk, men också internt inom
organisationen under projekterings- och
uppförandefaserna.

Förändrad syn
Idag är vindkraft ett energislag som betraktas som en självklar del i en total energimix
och fortsatt befinner sig i snabb tillväxt.
Med denna utveckling följer ett mer professionellt förhållningssätt till, och syn på,

72
Under räkenskapsåret ökade
Eolus mängden förvaltad vindkraft
med 72 procent från 524 MW
till 903 MW.

drift och förvaltning av en vindkraftsanläggning oavsett storlek. Eolus ser en stor
efterfrågan från marknaden, från institutionella investerare såväl som andra aktörer,
på professionell hantering av anläggningar.
Det finns stor tillväxtpotential hos de
investerare som inte har vindkraft eller
energiproduktion som sin kärnverksamhet.
Likaledes finns potential hos de aktörer
som i övrigt inte har någon verksamhet
på den aktuella geografiska marknaden.
Institutionella investerare som investerar
i den nordiska marknaden är vanliga
exempel på båda dessa kategorier.

Stabila intäktsströmmar
Under räkenskapsåret har Eolus ökat
förvaltad portfölj av driftsatt vindkraft från
524 MW till 903 MW genom tillskotten
av de av Eolus etablerade vindparkerna
Kråktorpet, Bäckhammar och Stigafjellet.
Därutöver har ett nytt avtal tecknats för
driftsatta anläggningar på Näsudden på
Gotland omfattande 57 MW. Det motsvarar
en total ökning med cirka 72 procent.
Vid räkenskapsårets utgång fanns även
tecknade driftavtal med externa kunder
för vindparkerna Øyfjellet (400 MW),
Wind Wall (47 MW), Boarp (24 MW),
Dållebo (26 MW) och Rosenskog (18 MW)
som beräknas tas i drift under 2021–2023.
När dessa parker tas i drift kommer Eolus
att förvalta vindkraft med en beräknad årlig produktion på över 4,3 TWh. Segmentet
medför återkommande, stabila och långsiktiga intäktsströmmar för Eolus och ger
bolaget möjlighet att bygga långsiktiga
kundrelationer.
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Vindpark Bäckhammar
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HÅLLBARHET

Hållbart i grunden:
Ekologiskt, ekonomiskt, socialt
Som ett bolag aktivt inom uppförande av anläggningar för förnybar energiproduktion och energilagring har Eolus en viktig roll att spela i omställningen av samhället. Genom att projektera och
uppföra anläggningar för förnybar elproduktion
och energilagring till lägsta möjliga kostnad per
producerad MWh bidrar bolaget till att minska utsläppen av koldioxid på ett kostnadseffektivt sätt.
Verksamheten tangerar alla delar i hållbarhetsbegreppet: den ekologiska, ekonomiska och sociala.

Ökad andel, sänkta kostnader
Förnybar elproduktion spelar en allt viktigare roll i
den globala energimixen och kommer att spela än
större roll framöver. I New Energy Outlook 2020
prognostiserar Bloomberg New Energy Finance
(BNEF) att vind och sol tillsammans kommer att
stå för 56 procent av världens elproduktion år
2050. Det kan jämföras med 9 procent i nuläget
och det ska även ses i ljuset av en ökning av världens elbehov. Omställningen drivs av lägre kost
nader för att etablera vind, sol och olika typer av
lagring, främst batterier. Detta skifte utmanar
befintliga affärsmodeller och öppnar upp för nya
affärsmöjligheter för dem som omfamnar utvecklingen istället för att hålla fast vid tidigare sanningar och gamla affärsmodeller.
Hänsyn och kunskap
Projektering och tillståndsgivning av anläggningar
för förnybar energi åtföljs av en rad lagar och regelverk. Detta för att säkerställa att anläggningarna
kan samexistera med andra samhällsintressen
som bland annat kringboende, djur- och naturliv,
totalförsvarets intressen och annan samhällsviktig
infrastruktur. Innan tillstånd ges genomförs en
demokratisk process där olika intressenter får
möjlighet att komma med synpunkter och en rad
undersökningar genomförs. Under drifttiden har
anläggningarna en rad villkor att efterleva som
bland annat, för vindkraft, rör ljud och skuggor.
   Bolaget har stor kunskap om var och hur vindkraftsparker kan anläggas för optimal elproduktion och med hänsyn till övriga samhällsintressen.
I vår långa erfarenhet finns ett inbyggt värde
skapande som inkluderar förmågan att ta hänsyn
till människa, natur, miljö och samhälle genom
hela värdekedjan. Detta synsätt tar vi med oss i
utvecklingen av anläggningar på övriga marknader
inom andra tekniker som sol samt inom lagring.
   Eolus strävar efter att vara ett respekterat bolag som skapar värde för berörda intressenter och
är en attraktiv samarbetspartner i omställningen
till ett hållbart samhälle.
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Mål för hållbarhetsarbetet
Givet de prioriterade hållbarhetsaspekterna som identifierats beskrivs nedan
översiktligt nuläge och potentiella risker för de mål Eolus kommer att jobba med
under det kommande räkenskapsåret.

Inrättande av en ny tjänst med ansvar för hållbarhet
Eolus har med bolagets affärsidé att verka inom förnybar energi och energilagring en
viktig roll att spela i omställningen till ett hållbart samhälle. Affärsidén som sådan
lägger grund för ett hållbarhetstänkande hos bolagets anställda. Utmaningarna för att
bygga ett hållbart företagande är dock större och det finns ett behov av att systematisera
bolagets arbete. Inte minst mot bakgrund av att störst påverkan på andra samhälls
intressen finns i etablerings- och driftsfasen av anläggningar.
   Eolus bedriver ingen egen tillverkning eller byggnationsverksamhet. Vindkraftverk
och andra komponenter för drift av anläggningar för förnybar elproduktion och elöverföring köps in av etablerade tillverkare på marknaden.
Mål: Att under 2021 inrätta en ny tjänst med ansvar för hållbarhet.

Genomförande av årliga medarbetarundersökningar
Som ett kunskapsintensivt bolag med en liten organisation är Eolus beroende av att
attrahera och behålla de bästa medarbetarna. Medarbetarnas erfarenhet, kunskap, kreativitet och engagemang är viktig för bolaget och utvecklingen av Eolus erbjudanden till
marknaden. Att få en systematisk förståelse för och kunskap om medarbetarnas situation och vad de upplever som bra och mindre bra i organisationen samt att ta tillvara
förslag för förbättringar är avgörande för Eolus fortsatta framgång. Inte minst är denna
kunskap och systematik viktig i en växande men fortfarande liten organisation med korta beslutsvägar och stora möjligheter för den enskilde medarbetaren att påverka bolaget.
Mål: Att från och med 2021 genomföra årliga medarbetarundersökningar och inrätta
metoder för att arbeta med förbättringar utifrån inkomna resultat.

Måluppfyllelse fastställt mål
i föregående års hållbarhetsrapport
I upprättandet av Eolus hållbarhetsrapport avseende räkenskapsåret 2018/2019
identifierades en hållbarhetsaspekt som särskilt skulle prioriteraras det kom
mande året: klimatpåverkan i bolagets verksamhet. Året innan identifierades tre
aspekter som handlade om leverantörskedjan, attraktiv arbetsgivare samt anti
korruption. Nedan återfinns uppföljning av måluppfyllelse för föregående år.

Klimatpåverkan i bolagets verksamhet
Mål: Att under 2019/2020 genomföra en kartläggning av bolagets klimatutsläpp och
arbeta fram förslag på åtgärdsplan.
Måluppfyllelse: Utbrottet av Covid-19 har ändrat förutsättningarna kring denna målsättning. De förändringar av verksamheten som genomförts med förändrade resemönster i tjänsten och hög grad av hemarbete för medarbetarna bedömdes en kartläggning
av klimatutsläpp bli missvisande jämfört med normal verksamhet. En kartläggning bör
utgå från ett normalläge för att bli rättvisande och för att rätt åtgärder ska kunna vidtas
för att minska utsläppen. Med tanke på att pandemin fortgår är det fortsatt bolagets bedömning att kartläggning av klimatpåverkan i verksamheten bör vänta för att en rätt
visande utgångspunkt i bolagets arbete ska föreligga. Förutsättningarna för att uppfylla
målet har därmed inte förelegat.
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VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET

VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

I december 2019 tillträdde Aquila Capital samtliga aktier i Øyfjellet Wind
AS, som äger rättigheterna att etablera vindpark Øyfjellet med en effekt
om 400 MW. Eolus kommer att hantera byggnationen av vindparken för
kundens räkning.
   Projektbolaget Øyfjellet Wind AS, som Eolus är byggnationsansvarig
för, tecknade i mars 2020 turbinleveransavtal med Nordex omfattande
72 vindkraftverk av modell N149 med en total installerad effekt om
400 MW. Ett 20-årigt Premium servicekontrakt med option på förläng
ning har också tecknats.
   I juli tecknade Eolus ett samarbetsavtal med SCA rörande utveck
ling av vindkraftsprojekt. Målet är att kunna nå realiserbara projekt om
cirka 1 000 MW i Sverige, Estland och Lettland.
   I juli tecknade Eolus avtal om att förvärva sju vindkraftsprojekt i tidig
utvecklingsfas av Vindkraft Värmland. Sammantaget bedöms projekten
kunna omfatta upp till cirka 450 MW.
   Den 27 augusti hölls en extra bolagsstämma som bland annat be
slutade om ändrat räkenskapsår till kalenderår. Innevarande räkenskaps
år förlängs och omfattar 16 månader, 1 september 2019 till och med
31 december 2020.
   I augusti färdigställdes och överlämnades vindpark Bäckhammar
(130 MW) till KGAL som också tecknat ett PPA med Amazon Web
Services. Bäckhammar är den första vindparken utanför Nordamerika
som tas i drift med ett PPA med Amazon Web Services. Eolus kommer
att leverera tekniska och administrativa tjänster till vindparken.
   I augusti färdigställdes och överlämnades vindpark Stigafjellet
(30 MW) till ewz. Vindparken är den första Eolus färdigställer i Norge och
Eolus kommer att leverera tekniska och administrativa tjänster till vind
parken.
   I september tecknades avtal med Commerz Real om försäljning
av vindparkerna Boarp (24 MW), Dållebo (26 MW) samt Rosenskog
(18 MW) omfattande totalt 68 MW för en preliminär köpesumma om
82,5 MEUR. Avtal har tecknats med Siemens Gamesa Renewables om
leverans av 11 vindkraftverk. Parkerna beräknas vara färdigställda under
hösten 2023. Eolus kommer att sköta drift och förvaltning åt kunden.
   I oktober tecknades avtal med Cubico Sustainable Investments om
försäljning av den nyckelfärdiga vindparken Wind Wall 1 belägen nära
Tehachapi i Kalifornien i USA med en installerad effekt om 46,5 MW.
Etablering pågår.

Väsentliga risker
Nedan redogörs för ett antal riskfaktorer som bedöms ha betydelse
för Eolus framtida utveckling. Riskerna nedan är inte framställda i
prioritetsordning och gör inte anspråk på att vara heltäckande.

MILJÖPÅVERKAN
Genom innehav av vindkraftsanläggningar bedriver moderbolaget och
dotterbolagen verksamhet som är tillståndspliktig eller anmälningspliktig
enligt Miljöbalken. Bolaget och koncernen innehar nödvändiga miljötill
stånd. Där anmälningsplikt föreligger är anmälan enligt Miljöbalken en
förutsättning för att bygglov ska beviljas. Vindkraft är en ren och för
nyelsebar energikälla med liten miljöpåverkan under hela verkets livstid.
Miljöpåverkan under drift sker främst i form av ljud och skuggor.
   Via dotterbolaget Eolus Wind Power Management sköts teknisk för
valtning av vindkraftverk ägda av kunder. Kunderna innehar nödvändiga
tillstånd för att bedriva elproduktion vilka hanteras av Eolus Wind Power
Management.

Beroende av regelverk, lagstiftning och politiska åtgärder.
Tillståndsgivning för anläggningar för produktion av förnybar el omfattas
av en rad lagar och regelverk. Något som ser olika ut i olika länder.
Då projektering av dessa anläggningar kan pågå över lång tid finns risk
att lagar och regler ändras under projektering och tillståndsprocess
utifrån förändringar av den politiska viljan. Då projektering sker på Eolus
egen risk måste bolaget noggrant följa potentiella förändringar på samt
liga marknader där bolaget är aktivt. Olika länder har också olika regel
verk och processer gällande överklagan av givna tillstånd vilket kan
medföra förseningar eller att projekt omöjliggörs. I Sverige krävs att
den aktuella kommunen aktivt tillstyrker att miljötillstånd beviljas för en
vindkraftsanläggning med turbiner vars totalhöjd överstiger 150 meter.
Kommunerna har alltså i praktiken vetorätt och genomförande av projekt
är därför beroende av kommunernas vilja att bidra till en hållbar energi
försörjning. I Norge pågår en översyn och omformning av tillstånds
givningen för vindkraft vilket kan komma att påverka möjligheterna
   Det råder stor konsensus bland världens forskare och politiker om
behovet av åtgärder för att minska utsläppen av klimatpåverkande gaser.
Något som lett till en politisk vilja att bygga ut den förnybara elproduktio
nen världen över, både med och utan olika former av subsidier. Tillsammans med ekonomiska skäl där förnybar kraft från vind och sol
på många marknader är det billigaste sättet att tillföra ny kapacitet
spås en snabb utbyggnad. Detta är dock ingen garanti för att det inte
kan komma att fattas framtida politiska beslut som kan försämra möjlig
heterna för utbyggnad av förnybar elproduktion på enskilda marknader,
vilket skulle kunna komma att påverka Eolus verksamhet och finansiella
ställning.
Beroende av avtal
Eolus har inte ingått några operativa eller finansiella avtal med villkor som
är osedvanliga för branschen. Vid etablering av vindkraftsparker ingår
det i bolagets verksamhet att teckna avtal om leverans av vindkraftverk
med tillverkare. Förskottsbetalningar till vindkraftsleverantörer kan uppgå
till väsentliga belopp. Då storleken på bolagets vindkraftsprojekt har ökat
under de senaste åren samtidigt som antalet tillverkare på marknaden är
begränsat och leveranstiderna är relativt långa, skulle det kunna få
väsentlig negativ påverkan på bolagets finansiella ställning om en viss
leverantör ej skulle förmå att fullfölja avtalen.

MEDARBETARE

Beroende av strategiska partners
Eolus etablerar vindkraftsparker med bästa möjliga tekniska effektivitet
och totalekonomi från världsledande tillverkare. Vindkraftbranschen är i
snabb tillväxt och antalet tillverkare som vill etablera sig på marknaden
har under de senaste åren ökat. Denna konkurrens bland tillverkarna har
medfört förbättrade villkor och att beroendet av enskilda leverantörer
har minskat. Även om nya tillverkare etablerar sig på de marknader där
Eolus verkar, kan det ta tid för dessa att etablera bygg- och service
organisationer.

Koncernen hade i medeltal 45 (39) anställda under året. Av antalet an
ställda var 15 (12) kvinnor, vilket motsvarar 33 (31) procent. Uppgifter
om fördelning av antal anställda och utbetalda löner, andra ersättningar,
sociala kostnader avseende styrelsen och verkställande direktören samt
ersättning till ledande befattningshavare framgår av not 5 och 6 samt
ersättningsrapporten på sidorna 32–33.

Beroende av nyckelpersoner och medarbetare
Eolus är ett kunskapsföretag med en liten organisation, där beroendet av
de enskilda medarbetarnas kunskap, erfarenheter och kreativitet är stort.
Förlust av nyckelpersoner skulle under ett kortare tidsperspektiv kunna
få väsentliga negativa konsekvenser för bolaget.
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Intjäningsförmåga
Investeringskostnaden per producerad MWh i ett vindkraftverk varierar
kraftigt beroende på vindtillgången på den aktuella platsen. Etablering av
vindkraftsparker på rätt platser och korrekta produktionsvärderingar är
således av yttersta vikt för bolagets intjäningsförmåga. Vinden vid varje
enskild park kan variera från år till år. Produktionen kan variera med upp
till +/– 15 procent jämfört med ett normalvindår. Marknadspriset på el
varierar över tiden. Utvecklingen av priset på elcertifikat är beroende av
hur fort utbyggnaden av produktionen av förnybar el sker i förhållande till
den kvotplikt som konsumenterna har att köpa elcertifikat.
   Vid förvaltning av vindkraftverk utgörs kostnaderna främst av ränte
kostnader, avskrivningar, arrenden, kostnader för service och underhåll
samt försäkringskostnader. Stigande marknadsräntor har negativ påver
kan på resultatutvecklingen. Vanligtvis fattas investeringsbeslut beräknat
på en ekonomisk livslängd om 25 år. Även ekonomisk livslängd om 30 år
är förekommande. Om verklig livslängd skulle understiga den beräknade
livslängden skulle det innebära negativa konsekvenser för lönsamheten.
Med så lång tidshorisont finns därtill risk att kostnader för service och
underhåll i framtiden kan komma att avvika från de kostnader som ut
gjort grund för investeringsbeslutet.
Konkurrens
Eftersom utvecklingen i vindkraftsbranschen tagit ordentlig fart de
senaste åren, har antalet aktörer på marknaden ökat. Under rådande
förutsättningar har detta ökat utbudet av projekt och vindkraftsparker
på marknaden. Vi ser även ett ökat intresse från andra investerare att
förvärva projekt. När det gäller projektering konkurrerar Eolus såväl med
mindre aktörer som med de stora energibolagen och med internationella
vindkraftsprojektörer. Gällande erbjudande om drift- och förvaltnings
tjänster konkurrerar Eolus med både de större vindkraftprojektörer som
erbjuder kompletta drifttjänster och med ägare som väljer att utföra
dessa tjänster själva. Avseende elförsäljning konkurrerar vindkraftsbase
rad el med all annan elproduktion eftersom all el säljs på en gemensam
marknad. Elcertifikatsystemet är teknikneutralt, vilket gynnar produktion
av förnybar el med den teknik som är mest kostnadseffektiv.

FINANSIELLA RISKER
Kapitalbehov och finansieringsförmåga
Eolus har en stor projektportfölj av hög kvalitet att arbeta med. Planering
av projekteringsverksamheten innebär att arbeta med projekt på kort,
medellång och lång sikt samt att bevaka så att bygglov och tillstånd inte
hinner löpa ut innan vindkraftverken uppförs.
   I september 2018 säkerställde Eolus finansiering för de kommande
fyra åren. Kreditavtalet, som har tecknats med Swedbank, omfattar likvi
ditets- och byggkrediter på totalt 1 050 MSEK. Avtalet säkerställer finan
siering för Eolus expansion i den kommande perioden, både gällande
finansiering av pågående och kommande etableringar där Eolus står för
finansiering under konstruktionsfasen, samt genom att säkerställa god
likviditet under löpande verksamhet. Byggkrediter om totalt 950 MSEK
var utnyttjade med 244 MSEK vid räkenskapsårets utgång. Därutöver
fanns en outnyttjad checkkredit om 100 MSEK. Vid föregående räken
skapsårs utgång var checkkrediten outnyttjad och byggkrediter var ut
nyttjade med 150 MSEK. Styrelsen har antagit en Finans- och riskpolicy
som bland annat innehåller riktlinjer kring soliditet, löptidsstruktur av
seende belåning och hantering av likviditetsberedskap för att minska
refinansieringsrisken.

Valutakursförändringar
En stor del av Eolus försäljningar av vindkraftsparker samt inköp av vind
kraftverk sker i EUR och USD. Förändringar i valutakurserna mot svens
ka kronor kan därmed påverka lönsamheten i uppförandet av vindkrafts
parker. Detta hanteras via valutaterminer, förskott från kunder samt
belåning i EUR och USD. Styrelsen har i Finans- och riskpolicyn angett
att minst 75 och maximalt 125 procent av det beräknade nettoflödet
inom 12 månader i respektive valuta skall säkras. På balansdagen hade
bolaget utestående valutaterminer avseende säljkontrakt uppgående till
32,0 (68,0) MEUR samt 24,0 (0) MUSD. Dessa hade ett sammanlagt
positivt marknadsvärde om 37,0 (27,8) MSEK.
Ränterisk
Eolus verksamhet finansieras till viss del av banklån. Varje facilitet som
Eolus nyttjar under byggnation kan innebära väsentliga belopp men un
der relativt kort perioder. Förändringar i marknadsräntor kan därför kom
ma att få begränsade effekter avseende framtida resultat och lönsamhet.
Styrelsen har i Finans- och riskpolicyn angett möjlighet att binda räntan
vid behov av längre finansiering. Detta kan uppnås genom en kombina
tion av fastränta, rörlig ränta och derivatinstrument. Räntederivat får
uppgå till max 100 procent av räntebärande skulder till kreditinstitut.
På balansdagen hade ingångna räntederivat ett negativt marknads
värde om 5,0 (9,7) MSEK.

FRAMTIDSUTSIKTER
En omställning av samhället med mindre utsläpp av växthusgaser som
koldioxid är nödvändig. FN:s klimatpanel, IPCC, varnar för att mänsklig
heten har lite mer än tio år på sig att drastiskt minska utsläppen för att
klara 1,5-gradsmålet. Bortom en sådan ökning kan till och med en halv
grads uppvärmning leda till stora konsekvenser som allvarligare över
svämningar, torka, extrem hetta och ökad fattigdom. En omställning av
energimarknaden är en viktig del i att klara denna utmaning som IPCC
säger är både ekonomiskt och tidsmässigt möjlig att klara.
   Energimarknaden är inne i en snabb och stark förändringsprocess.
Förnybar elproduktion sjunker i kostnad för varje år och nya affärsmodel
ler uppstår som utmanar befintliga strukturer på energi-marknaden. Även
om de globala priserna på fossilbaserad energiproduktion i stor utsträck
ning styr prisbilden står investeringarna i förnybara produktionsmetoder
för en majoritet av de nya investeringarna i ett globalt perspektiv. Hur
och om den pågående Covid-19/Corona-pandemin långsiktigt kommer
att påverka energimarknaden är ännu för tidigt att säga.
   I ett svenskt perspektiv har vindkraften haft en fantastisk utveckling.
År 2006 producerade vindkraften cirka 1 TWh vilket var mindre än
0,5 procent av den svenska elproduktionen. År 2020 producerade den
svenska vindkraften 27,6 TWh enligt statistik från Svenska Kraftnät mot
svarande 18 procent av den svenska elproduktionen. Vilket också är en
imponerande ökning från 19,9 TWh år 2019. Vindkraft är numera väl
etablerat som landets tredje största elproduktionsmetod efter vatten
kraft och kärnkraft. Utbyggnadstakten är för närvarande hög och enligt
Svensk Vindenergis statistik kommer den svenska vindkraften att kunna
producera närmare 43 TWh under 2023. Även i Norge pågår för närva
rande en snabb utbyggnad, dock råder viss osäkerhet kring kommande
nya projekt utifrån en politisk översyn kring regelverken för utbyggnad.
   Landbaserad vindkraft är ett av de absolut billigaste sätten att tillföra
ny produktionskapacitet. Kostnaden för att etablera ny vindkraft är lägre
än kostnaderna för att etablera ny kärnkraft. Den snabba kostnads
reduktionen har bland annat lett till att målsättningarna i elcertifikat
systemet överträffats och systemet kommer att stängas i förtid. Eolus
målsättning är att fortsätta pressa kostnaderna per producerad MWh.
Effektiviseringar i hela värdekedjan av ett vindkraftsprojekt eller andra an
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läggningar för förnybar energi för att möta investerarnas avkastningskrav
är en nödvändighet. Genom markant sänkta kostnader för att etablera
vindkraft kan projekt fortsatt realiseras med lönsamhet för den slutlige
investeraren även i tider med låga samlade ersättningsnivåer för el och
elcertifikat eller de stödsystem som råder på aktuell marknad. Eolus fokus
ligger sedan flera år på att utveckla projekt som klarar sig utan stöd.
   Kostnaderna för att etablera havsbaserad vindkraft sjunker också
snabbt och marknaden kommer att växa. I Sverige och Norge finns en
stor, ännu så länge, outnyttjad potential för havsbaserad vindkraft vilket
öppnar möjligheter för ett bolag som Eolus.
   För Eolus del har solkraft och lagringsmöjligheter stor potential
kanske framförallt på den amerikanska marknaden men även på andra
marknader beroende på de förutsättningar som råder.
   Under de senaste åren har det producerats mer el än vad som
konsumerats på svenska marknaden vilket gett Sverige möjligheter
att bli nettoexportör av el. Under 2020 nettoexporterade Sverige cirka
24,6 TWh enligt Svenska Kraftnät. Norden är till del redan ett grönt
batteri för Europa, men har än större möjligheter att bli det med stor
produktion av koldioxidfri elproduktion som kan ersätta smutsig fossil
baserad kraft i andra länder. Fortsatta möjligheter att exportera el är
positivt för Sverige varför det är viktigt att fortsätta utbyggnaden av över
föringskapacitet inte bara inom landet utan också till andra länder. Med
framtida möjligheter att lagra el finns stora möjligheter för Sverige och
Norge att ha en högre andel intermittenta kraftslag som vind och sol
än idag.
   Eolus bedriver idag verksamhet på ett antal marknader utöver den
svenska. Eolus ser ständigt över möjligheterna att etablera sig på nya
marknader och att utveckla nya affärsmodeller. Den amerikanska mark
naden är den där bolaget kommit längst inom andra tekniker än vind
kraft. Bland annat bedriver Eolus projektering för ett solcells- och batteri
lagringsprojekt i västra USA omfattande 500 MW respektive 250 MW.
Detta är Eolus första projekt inom dessa sektorer och visar på potentia
len inom den förnybara branschen. I Norge pågår etablering av det stora
landbaserade projektet Øyfjellet som omfattar 400 MW.
   Eolus långa erfarenhet av att uppföra vindkraftsanläggningar tillsam
mans med de fullständiga drift- och förvaltningstjänster bolaget erbjuder
sörjer för att bolaget fortsatt ska kunna erbjuda attraktiva investerings
objekt inom olika tekniker på olika marknader till olika kategorier av in
vesterare. Huvudsakligen kommer det dock att handla om kundgrupper
som investerar i stora produktionsanläggningar.

HÅLLBAR UTVECKLING
Eolus tar aktivt ansvar för människa och miljö inom hela vår verksam
het. I enlighet med ÅRL 6 kap 11§ har Eolus Vind AB valt att upprätta
hållbarhetsrapporten som en från årsredovisningen avskild rapport.
Hållbarhetsrapporten finns tillgänglig www.eolusvind.com.
   Hållbarhetsrapporten har överlämnats till revisorn inom samma
tid som årsredovisningen. En sammanfattning av hållbarhetsrapporten
återfinns på sidorna 30–31 i denna årsredovisning.

UTDELNINGSPOLICY
Styrelsen har antagit en utdelningspolicy innebärande att Eolus aktie
utdelning över en längre period ska följa resultatet och motsvara
20–50 procent av bolagets vinst. Utdelningen ska dock anpassas efter
bolagets investeringsbehov och finansiella ställning. För räkenskapsåret
2018/2019 beslutade årsstämman den 25 januari 2020 om utdelning
motsvarande 1,50 (1,50) SEK per aktie. Utbetalning av utdelningen
skedde den 31 januari 2020.

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION
Styrelsen föreslår utdelning om 2,00 (1,50) SEK per aktie för verk
samhetsåret 2019/2020 förenlig med bolagets utdelningspolicy.
   Föreslagen avstämningsdag för utdelning är fredagen den
21 maj 2021.
   Utbetalning av utdelningen beräknas ske onsdagen den 26 maj
2021. Styrelsen anser att förslaget är förenligt med försiktighetsregeln
i 17 kap. 3 § aktiebolagslagen enligt följande:
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel (Belopp i SEK):
Överkursfond

168 662 573

Balanserat resultat

698 548 144

Årets resultat
Kronor

84 091 051
951 301 768

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att
till aktieägare utdelas

49 814 000

i ny räkning överförs

901 487 768

Kronor

951 301 768

AKTIEÄGARE
Enligt Euroclear Sweden AB:s aktieägarregister hade Eolus 33 892 aktie
ägare per den 31 december 2020. Aktieägare med ett direkt och indirekt
innehav som representerar mer än 10 procent av rösterna utgörs av
Domneåns Kraftaktiebolag och Hans-Göran Stennert. De största aktie
ägarnas innehav av Eolusaktier framgår på sidan 37. Innehav för perso
ner som innehar insynsställning i bolaget redovisas på Eolus hemsida,
www.eolusvind.com

Redogörelse:
Föreslagen utdelning anses vara försvarlig med hänsyn till resultat
utvecklingen efter räkenskapsårets utgång. Vidare bedöms föreslagen
vinstutdelning försvarlig med hänsyn till de krav som ställs på såväl
moderbolagets som koncernens egna kapital, konsolideringsbehov,
likviditet och ställning i övrigt.

DEFINITIONER AV FINANSIELLA NYCKELTAL
AKTIER
Aktiekapitalet i Eolus Vind AB uppgick den 31 december 2020 till
24 907 000 kr fördelat på 1 285 625 aktier av serie A och
23 621 375 aktier av serie B. Aktier av serie A har 1 röst medan
aktier av serie B motsvarar 1/10 röst. Samtliga aktier har lika rätt
till bolagets tillgångar, vinst och utdelning.

BOLAGSSTYRNING
Information om bolagets styrning under året återfinns i Bolags
styrningsrapporten på sidorna 45–49.
   Eolus riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare beslöts
på stämman den 25 januari 2020. För information om riktlinjerna se
bolagsstyrningsrapporten sidorna 47–48. Styrelsen har till bolagsstämman 2021 lämnat förslag till justering av riktlinjerna för ersättning
till ledande befattningshavare. För ytterligare information se bolags
styrningsrapporten sidan 48.
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Avkastning på eget kapital efter skatt Rullande tolv månaders resultat
i förhållande till genomsnittligt eget kapital
Soliditet Eget kapital i procent av balansomslutningen
Avkastning på sysselsatt kapital Resultat efter finansiella poster med
tillägg för räntekostnader i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital
Sysselsatt kapital Balansomslutningen minskade med icke räntebäran
de skulder.
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Bolagsstyrningsrapport
BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT FÖR EOLUS VIND AB (PUBL)
Eolus Vind AB är ett svenskt publikt aktiebolag som sedan den 2 februari
2015 är noterat på NASDAQ i Stockholm. Eolus styrning sker via bolags
stämman, styrelsen, verkställande direktören och koncernledningen i
enlighet med bland annat aktiebolagslagen, bolagsordningen och styrel
sens och verkställande direktörens arbetsordning. Representanter från
ledningen i Eoluskoncernen ingår därutöver i dotterbolagens styrelser.
   Eolus har gentemot NASDAQ Stockholm förpliktigat sig att tillämpa
Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”) som ska tillämpas av samtliga
svenska aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad
marknad i Sverige.

Extra bolagsstämma 2020
Extra bolagsstämma ägde rum den 27 augusti 2020 och omfattade
ändring av bolagsordning (i) omläggning av bolagets räkenskapsår
till att omfatta januari till december med konsekvens att innevarande
räkenskapsår förlängs till att omfatta 16 månader (1 september 2019
till 31 december 2020) och (ii) införande av omvandlingsförbehåll.
Årsstämma 2021
Nästa årsstämma för aktieägarna i Eolus kommer att hållas onsdag
den 19 maj 2021. Mer information om årsstämman, anmälan etc.
finns på sidan 99.

BOLAGSORDNING

VALBEREDNING

Nuvarande bolagsordning fastställdes vid extra bolagsstämma den
27 augusti 2020. Den anger bland annat att styrelsens säte ska vara
i Hässleholm, att styrelsens ledamöter årligen väljs av årsstämman för
tiden intill dess nästa årsstämma hållits samt att en A-aktie ger en röst
och att en B-aktie ger 1/10-röst. Den fullständiga bolagsordningen
finns tillgänglig på Eolus hemsida, www.eolusvind.com.

Valberedningen nominerar de personer som, vid årsstämman, föreslås
för inval i Eolus styrelse. Den tar också fram förslag avseende revisors
arvoden, styrelsearvode till ordförande och övriga styrelseledamöter
samt ersättning för utskottsarbete. Alla förslagen presenteras vid
årsstämman samt i kallelsen och på hemsidan inför årsstämman.
   Valberedningen ska vara sammansatt av styrelsens ordförande och
representanter utsedda av Eolus röstmässigt tre största aktieägare per
den 29 maj. Hans-Göran Stennert, styrelsens ordförande, presenterade
valberedningens sammansättning den 16 juli 2020.

BOLAGSSTÄMMA
På bolagsstämman fattar aktieägarna beslut i centrala frågor. Bland
annat fastställer stämman resultat- och balansräkningar, disposition av
bolagets resultat, ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande
direktören, val av styrelse och revisorer samt ersättning till styrelse och
revisorer.
   Kallelse till årsstämma i Eolus ska, enligt Aktiebolagslagen, utfärdas
tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman.
   Kallelse ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar
samt på Eolus hemsida. Att kallelse skett annonseras i Dagens Industri.
För att få delta i stämman ska aktieägare anmäla sig hos bolaget senast
den dag som anges i kallelsen.
Årsstämma 2020
Eolus årsstämma 2020 ägde rum lördagen 25 januari i Hässleholm.
Vid stämman var 167 aktieägare närvarande, personligen eller genom
ombud, dessa representerade 36 procent av rösterna. Till stämmans
ordförande valdes bolagsjurist Karl Olsson. Vid årsstämman var styrelse,
VD, vice VD, CFO och bolagets revisor närvarande. Protokollet finns
tillgängligt på Eolus hemsida, www.eolusvind.com. Alla beslut som
fattades var i enlighet med valberedningens och styrelsens förslag.
Några av de beslut som stämman fattade var:
• Utdelning om 1,50 kronor per aktie för verksamhetsåret
2018/2019.
• Styrelsen ska bestå av sex ledamöter utan suppleanter.
• Omval av styrelseledamöterna Hans-Göran Stennert,
Sigrun Hjelmquist, Hans Johansson, Hans Linnarson,
Bodil Rosvall Jönsson och Jan Johansson.
• Omval av Hans-Göran Stennert till styrelsens ordförande.
• Omval av PricewaterhouseCoopers AB som revisorer med
Eva Carlsvi som huvudansvarig revisor.
• Arvode till styrelsens ordförande, ledamöterna och revisor.
• Regler för valberedningens tillsättande och arbete.

Valberedningen består av följande medlemmar:
Namn
Utsedd av
Ägarandel per
		
2020-05-29
Hans-Göran Stennert
I egenskap av styrelseordförande
Ingvar Svantesson
Domneåns Kraftaktiebolag
15,6 procent
Hans Gydell (ordförande) Hans-Göran Stennert
11,8 procent
Hans Johansson
Åke Johansson
6,6 procent
Valberedningen hade sitt första möte den 19 januari 2021. Valberedningen har ytterligare ett inplanerat innan valberedningen presenterar
sitt förslag till årsstämman 2021. Arbetet i valberedningen börjar med
att ledamöterna tar del av den styrelseutvärdering som genomförts
under året.

MÅNGFALD I STYRELSEN
Valberedningen tillämpar som mångfaldsplan regel 4.1 i Svensk Kod för
Bolagsstyrning. Enligt denna regel ska styrelsen ha en med hänsyn till
bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ända
målsenlig sammansättning präglad av mångsidighet och bredd avseende
de bolagsstämmovalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bak
grund. Vidare ska en jämn könsfördelning eftersträvas. Valberedningen
var enig i att den nuvarande sammansättningen är bra. Styrelsens storlek
uppfattas som lämplig och där ledamöternas kompetenser är komplette
rande och relevanta. Sammansättningen får även anses tillfredsställande
ur ett jämlikhetsperspektiv.
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REVISIONSUTSKOTT
Bolaget har beslutat att styrelsen i sin helhet ska fullgöra utskottets
uppgifter.
De uppgifter styrelsen ska fullgöra i denna funktion är att:
• övervaka Bolagets finansiella rapportering,
• övervaka effektiviteten i Bolagets interna kontroll och riskhantering
med avseende på den finansiella rapporteringen och lämna
rekommendationer och förslag för att säkerställa den finansiella
rapporteringens tillförlitlighet,
• årligen utvärdera behovet av en internrevision som det åligger
styrelsen att göra,
• hålla sig informerad om revisionen av årsredovisningen och
koncernredovisningen och bedöma hur den bidrog till den
finansiella rapporteringens tillförlitlighet,
• fortlöpande träffa Bolagets revisor för att informera sig om
revisionens inriktning och omfattning samt diskutera synen på
Bolagets risker,
• fastställa riktlinjer för vilka andra tjänster än revision som Bolaget
får upphandla av Bolagets revisor,
• granska och övervaka revisorns opartiskhet och självständighet,
• biträda valberedningen vid upprättandet av förslag till bolagsstämmans beslut om revisorsval samt arvodering av revisionsinsatsen,
• utföra de övriga uppgifter som åläggs revisionsutskott i lag,
Svensk kod för bolagsstyrning och övriga för bolaget relevanta
regler och föreskrifter.
Vid styrelsemöte den 20 oktober 2020 beslutade styrelsen att två
styrelseledamöter ska utgöra revisionsutskott. Styrelsen utsåg Hans
Linnarsson och Bodil Rosvall Jönsson till revisionsutskott. Första mötet
hölls den 15 februari 2021.

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR
Verkställande direktör för Eolus är Per Witalisson (född 1971), civileko
nom. Styrelsen har fastställt en instruktion för verkställande direktörens
arbete och roll. Verkställande direktören har ansvaret för den löpande
förvaltningen av koncernens verksamhet enligt styrelsens riktlinjer.
För presentation av verkställande direktör se sidan 39. För ersättning
till verkställande direktör se not 6.

KONCERNLEDNING
Per Witalisson leder koncernledningens arbete och fattar beslut i samråd
med övriga i ledningen. Koncernledningen består av fem personer,
förutom verkställande direktör av vice verkställande direktör, CFO,
bolagsjurist och chef för project delivery. Under verksamhetsåret
2019/2020 har ledningen haft 17 möten i Hässleholm, Halmstad eller
Malmö. Årets möten har karaktäriserats av löpande avstämningar av den
rullande affärsplanen, strategifrågor, handlingsplaner samt påverkan på
koncernens verksamhet till följd av Corona. Stående punkter på agendan
är: föregående mötesprotokoll, rapport från project delivery, operativa
gruppen, ekonomi, projektering, etablering, försäljning och marknad,
drift, utlandsverksamheten, personal, arbetsmiljö och legala frågor.

REVISION
På bolagsstämman den 25 januari 2020 omvaldes PricewaterhouseCoopers AB (”PwC”), med Eva Carlsvi som huvudansvarig revisor.
   Revisorerna granskar årsbokslut och årsredovisning samt bolagets
löpande verksamhet och rutiner för att uttala sig om redovisningen samt
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Granskning av års
bokslut och årsredovisning görs under februari och mars. Därefter

granskas att årsstämmans riktlinjer om ersättning till ledande befatt
ningshavare följs. Under oktober genomförs en översiktlig granskning
av Eolus delårsrapport för det tredje kvartalet och i november månad
genomförs en interimsgranskning. Vid sidan av Eolus är Eva Carlsvi
även huvudansvarig revisor i bland annat BHG Group AB (publ),
BE Group AB (publ), E.ON Nordic Aktiebolag och KappAhl AB (publ).
Eva Carlsvi är auktoriserad revisor och medlem av FAR SRS. Arvode
för övriga uppdrag till PwC förutom revisionsuppdraget uppgick under
2019/2020 till sammanlagt 1,0 (1,0) MSEK.

ERSÄTTNINGAR
Ersättning till styrelsen
Arvode och annan ersättning till styrelsen, inklusive Eolus styrelse
ordförande, beslutas av årsstämman. I enlighet med beslut fattat på
årsstämman den 25 januari 2020 bestämdes årsarvodet till totalt
1 250 KSEK, varav till styrelseordföranden med 375 KSEK och till
ledamöterna med 175 KSEK vardera. För ytterligare information kring
ersättning till styrelsen se not 6.
NU GÄLLANDE RIKTILINJER FÖR ERSÄTTNING
TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE
Vem riktlinjerna omfattar och riktlinjernas tillämplighet
Riktlinjerna omfattar de personer som ingår i Eolus Vind AB:s (publ)
(”Eolus”) bolagsledning, för närvarande VD, vice VD/operativ chef, CFO,
bolagsjurist och chef för Project Delivery.
   I den mån styrelseledamot utför arbete för Eolus vid sidan av styrel
seuppdraget ska dessa riktlinjer gälla även för eventuell ersättning (t.ex.
konsultarvode) för sådant arbete.
   Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och föränd
ringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna
antogs av årsstämman 2020. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som
beslutas av bolagsstämman.
Riktlinjernas främjande av bolagets affärsstrategi,
långsiktiga intressen och hållbarhet
Eolus affärsstrategi innebär i korthet att bolaget genom att uppföra
nyckelfärdiga anläggningar för förnybar energi och energilagring ska
skapa värden i alla led inom ramen för projektering, etablering och drift
av sådana anläggningar, samt erbjuda såväl lokala som internationella
investerare attraktiva och konkurrenskraftiga investeringsobjekt.
   En framgångsrik implementering av Eolus affärsstrategi och tillvara
tagandet av långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter
att Eolus kan rekrytera och behålla en ledning med god kompetens och
kapacitet att nå uppställda mål. För detta krävs att Eolus kan erbjuda
konkurrenskraftig ersättning vilka dessa riktlinjer möjliggör. Rörlig kontant
ersättning som omfattas av dessa riktlinjer ska vara baserad på kriterier
som syftar till att främja bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen,
inklusive dess hållbarhet.
Formerna av ersättning m.m.
Ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig samt får
bestå av följande komponenter: fast kontantlön, rörlig kontantersättning,
pensionsförmåner och andra förmåner. Ersättningens nivå för enskild
befattningshavare ska vara baserad på faktorer som befattning, kompe
tens, erfarenhet och prestation. Bolagsstämman kan därutöver – och
oberoende av dessa riktlinjer – besluta om exempelvis aktie- och aktie
kursrelaterade ersättningar.
   Uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontantersättning ska
kunna mätas under en period om ett eller flera år. Den årliga rörliga
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kontantersättningen får uppgå till högst fyra månadslöner för VD och
vice VD samt högst tre månadslöner för övriga ledande befattnings
havare. Den rörliga ersättningen ska inte vara pensionsgrundande, i
den mån inte a
 nnat följer av tvingande kollektivavtalsbestämmelser.
   Pensionsförmåner, inklusive sjukförsäkring, ska vara premiebestäm
da, i den mån befattningshavaren inte omfattas av förmånsbestämd
pension enligt tvingande kollektivavtalsbestämmelser. Pensionspremier
na för premiebestämd pension får uppgå till högst 30 procent av den
pensionsgrundande inkomsten.
   Andra förmåner får innefatta bl.a. livförsäkring, sjukvårdsförsäkring
och bilförmån. Premier och andra kostnader i anledning av sådana för
måner får sammanlagt uppgå till högst 15 procent av den pensions
grundande inkomsten.
   Beträffande anställningsförhållanden som lyder under andra regler
än svenska får, såvitt avser pensionsförmåner och andra förmåner,
vederbörliga anpassningar ske för att följa sådana tvingande regler eller
fast lokal praxis, varvid dessa riktlinjers övergripande ändamål så långt
möjligt ska tillgodoses.
Upphörande av anställning
Ledande befattningshavare ska vara anställda tillsvidare eller för viss tid.
Vid anställningens upphörande får uppsägningstiden vara högst tolv
månader. Avgångsvederlag ska inte utgå. Vid uppsägning från VD:s sida
får uppsägningstiden vara högst tolv månader och högst sex månader
vid uppsägning från övriga ledande befattningshavares sida.
Kriterier för utdelning av rörlig kontantersättning m.m.
Den rörliga kontantersättningen ska vara baserad på förutbestämda och
mätbara finansiella och icke-finansiella kriterier som fastställs av styrel
sen, såsom avkastning på eget kapital, leverans av pågående projekt,
orderingång och reduktion av capex, och som ska ha en viktning mellan
10 och 50 procent. Kriterierna ska gälla för ett räkenskapsår i taget.
Genom att belöna tydliga och mätbara framsteg i bonusmål som är
kopplade till bolagets finansiella och operativa utveckling, ska kriterierna
bidra till att stödja och motivera medarbetare att uppnå av Eolus upp
satta affärsstrategier, långsiktiga mål och hållbarhet.
   När mätperioden för uppfyllelse av kriterierna för utbetalning av rör
lig kontantersättning har avslutats ska bedömas respektive fastställas
i vilken utsträckning som kriterierna har uppfyllts. Ersättningsutskottet
ansvarar för sådan bedömning såvitt avser rörlig kontantersättning till
VD, och VD ansvarar för bedömningen i förhållande till övriga ledande
befattningshavare. Uppfyllande av finansiella kriterier ska fastställas ba
serat på den av bolaget senast offentliggjorda finansiella informationen.
Lön och anställningsvillkor
I dessa ersättningsriktlinjer har lön och anställningsvillkor för Eolus an
ställda beaktats genom att uppgifter om anställdas totalersättning, er
sättningens komponenter samt ersättningens ökning och ökningstakt
över tid har utgjort en del av ersättningsutskottets och styrelsens be
slutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de
begränsningar som följer av dessa.
Konsultarvode till styrelseledamöter
För de fall styrelseledamot (inklusive genom helägt bolag) utför tjänster
för Eolus utöver styrelsearbetet kan särskilt arvode för detta betalas
(konsultarvode) förutsatt att sådana tjänster bidrar till implementeringen
av Eolus affärsstrategi och tillvaratagandet av Eolus långsiktiga intressen,
inklusive dess hållbarhet. Det årliga konsultarvodet får för respektive
styrelseledamot aldrig överstiga styrelsearvodet per år. Arvodet ska
vara marknadsmässigt och sättas i relation till nyttan för Eolus.
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Beslutsprocessen för att fastställa,
se över och genomföra riktlinjerna
Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott. I utskottets uppgifter ingår
att bereda styrelsens beslut om förslag till riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare. Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer
när det uppkommer behov av väsentliga förändringar och åtminstone
vart fjärde år, och förslaget ska läggas fram för beslut vid årsstämman.
Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman.
Ersättningsutskottet ska även följa och utvärdera program för rörliga er
sättningar för bolagsledningen, tillämpningen av riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och er
sättningsnivåer i bolaget. Ersättningsutskottets ledamöter är oberoende i
förhållande till Eolus och dess ledning. Vid styrelsens behandling av och
beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte VD eller andra personer
i bolagsledningen, i den mån de berörs av frågorna.
Frångående av riktlinjerna
Styrelsen får besluta att tillfälligt frångå riktlinjerna helt eller delvis, om det
i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt
för att tillgodose Eolus långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet,
eller för att säkerställa Eolus ekonomiska bärkraft. Som angivits ovan in
går det i ersättningsutskottets uppgifter att bereda styrelsens beslut i er
sättningsfrågor, vilket innefattar beslut om avsteg från riktlinjerna.
Information om beslutade ersättningar som
ännu inte har förfallit till betalning
Den 10 juni 2019 infördes nya regler i aktiebolagslagen bl.a. gällande er
sättningsriktlinjernas utformning. Enligt övergångsbestämmelserna till de
nya reglerna ska förslaget till ersättningsriktlinjer innehålla information om
tidigare beslutade ersättningar som ännu inte förfallit till betalning. Utöver
de åtaganden att betala löpande ersättning såsom lön, pension och an
dra förmåner, finns inga tidigare beslutade ersättningar till någon ledande
befattningshavare som inte har förfallit till betalning. För ytterligare infor
mation om ersättning till ledande befattningshavare, se not 6 i årsredo
visningen samt Ersättningsrapporten på sidorna 32–33.
Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning
till ledande befattningshavare
Styrelsen föreslår att årsstämman 2021 fattar beslut om riktlinjer för er
sättning till ledande befattningshavare som i huvudsak motsvarar de
riktlinjer som antogs av årsstämman 2020, med den justeringen att rörlig
kontantersättning för VD högst ska uppgå till fem månadslöner (tidigare
fyra månadslöner), att rörlig kontantersättning som mäts under flera år
ska kunna ge ledande befattningshavare rätt till ytterligare visst högsta
antal månadslöner, att kriterierna för rörlig ersättning justeras så att den
relativa viktningen tas bort samt ett par redaktionella justeringar.
Ersättning till revisor
Ersättning för revisionsuppdraget ersätts enligt räkning och under verk
samhetsåret 2019/2020 uppgick detta till 1,0 MSEK. Arvode för övriga
uppdrag till PwC förutom revisionsuppdraget uppgick under verksam
hetsåret 2019/2020 till sammanlagt 1,0 MSEK. För ytterligare information
kring ersättning till revisor se not 7.

sökan om tillstånd enligt lagen om kontinentalsockeln - KS2021/1697-2 Svar på remiss från Sveriges geologiska undersökning (SGU) gällande ansökan om tillstånd enligt lagen om kontinentalsockeln : 989679-v0.2-Bilaga 3 - Eolus Vind ABs årsre.pdf

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT

STYRELSENS BESKRIVNING AV INTERN KONTROLL
AVSEENDE DEN FINANSIELLA RAPPORTERINGEN
FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2019/2020
Styrelsens ansvar för intern kontroll regleras i aktiebolagslagen och
Svensk kod för bolagsstyrning. Det innebär bland annat att övervaka
Eolus finansiella rapportering och effektiviteten i bolagets interna kontroll
och riskbedömning.
   Intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen syftar till
att ge rimlig säkerhet avseende tillförlitligheten i den externa finansiella
rapporteringen i form av årsredovisning och delårsrapporter som Eolus
publicerar varje år samt att den finansiella rapporteringen upprättas i
överensstämmelse med lag, tillämpliga redovisningsstandarder och an
dra krav för noterade bolag. Intern kontroll syftar även till att säkerställa
hög kvalitet i den finansiella rapporteringen till företagsledning och
styrelse så att beslut fattas på rätt grunder.
   För att beskriva den interna kontrollen avseende finansiell rapporte
ring utgår Eolus från de områden som utgör grunden för den interna
kontrollen enligt det ramverk som utfärdats av COSO ”Internal Control –
Integrated Framework” det vill säga områdena: kontrollmiljö, riskbedöm
ning, kontrollstruktur, information och kommunikation samt uppföljning.
Beskrivning nedan avser därför Eolus interna kontrollsystem i förhållande
till COSO-ramverket av 2013 års utgåva.
Kontrollmiljö
Styrelsens arbetsordning samt de instruktioner styrelsen upprättat för
verkställande direktörens och styrelseutskottens arbete definierar tydligt
fördelningen av ansvar och befogenheter i syfte att säkerställa effektiv
hantering av risker i affärsverksamheten. Eolus styrelse i sin funktion som
revisionsutskott granskar de instruktioner och rutiner som används i den
finansiella rapporteringsprocessen såväl som redovisningsprinciper och
förändringar av dessa. VD rapporterar enligt fastlagda rutiner till styrelsen
om verksamheten och den finansiella utvecklingen inför varje styrelse
möte. Interna styrinstrument för den finansiella rapporteringen utgörs
framför allt av finans- och riskpolicy, informations- och insiderpolicy och
koncernens ekonomihandbok som definierar redovisnings- och rapporte
ringsregler.
Riskbedömning
Väsentliga risker för verksamheten analyseras av styrelsen som en del i
den finansiella rapporteringen. Detta finns beskrivet i bolagets riktlinjer
för riskhantering och intern kontroll. Riskområden dokumenteras utifrån
sannolikhet och dess eventuella påverkan. Baserat på detta utformas
kontrollprocesser för att säkerställa hög kvalitet i den finansiella rappor
teringen.

Information och kommunikation
En ekonomihandbok med riktlinjer och instruktioner för den finansiella
rapporteringen finns framtagen. Ekonomihandboken uppdateras löpande
och förmedlas till berörda medarbetare inom Eolus. Inför varje kvartals
bokslut och årsbokslut förmedlas även specifika skriftliga instruktioner
för att säkerställa korrekt information i den externa rapporteringen.
   Den externa kommunikationen styrs genom Eolus informationsoch insiderpolicy och kommunikationsplan, vilka behandlar ansvar,
rutiner och regler. Policyn utvärderas kontinuerligt för att säkerställa att
information till aktiemarknaden håller hög kvalitet och är i enlighet med
börsreglerna. Finansiell information som kvartalsrapporter, årsredovis
ningar och väsentliga händelser publiceras genom pressreleaser samt
på Eolus hemsida. Möten med finansanalytiker arrangeras regelbundet i
samband med publicering av kvartalsrapporter.
Uppföljning
Koncernledningen analyserar löpande den finansiella utvecklingen
inom koncernens segment. Generellt på alla nivåer i organisationen
sker löpande uppföljning genom jämförelser mot budget, prognoser
och planer samt genom utvärdering av nyckeltal.
   Styrelsen erhåller inför styrelsemöten finansiell rapportering över
utvecklingen i Eolus. Utöver formell rapportering finns informella infor
mationskanaler till verkställande direktören och styrelsen för väsentlig
information från medarbetarna. Styrelsen utvärderar kontinuerligt den in
formation som verkställande direktören lämnar. Arbetet innefattar bland
annat att säkerställa att åtgärder vidtas rörande de eventuella brister och
förslag till åtgärder som framkommit vid den interna kontrollen och exter
na revisionen.
   Det finns en regelbunden kommunikation mellan styrelsen och revi
sorn. Hela styrelsen samt revisor tillsänds delårsrapporterna innan de
publiceras. Minst en gång per år träffar styrelsen revisorn utan närvaro
av företagsledningen.
Uttalande om internrevision
Styrelsen har hittills inte funnit någon anledning att inrätta en intern
revisionsfunktion, då ovanstående funktioner anses fylla denna uppgift.
Styrelsen gör dock årligen en utvärdering om behovet av en sådan
funktion föreligger.

Kontrollstruktur
Organisationsstrukturen tillsammans med ansvarsfördelning och attest
ordning är tydligt beskriven och kommunicerad genom instruktioner.
Verksamheten är organiserad i segment som följs upp. Bolaget gör
årligen en självutvärdering av intern kontroll i ledningsprocesser, kärn
processer samt stödprocesser. Resultatet av denna självutvärdering
ligger till grund för det löpande förbättringsarbetet med riskhantering
och intern kontroll.
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NOTER

Noter
NOT 1

ALLMÄN INFORMATION OCH VÄSENTLIGA REDOVISNINGSPRINCIPER

Moderföretaget Eolus Vind AB, organisationsnummer 556389-3956, är
ett aktiebolag registrerat i och med säte i Sverige. Koncernens huvud
sakliga verksamhet är att projektera, avyttra och etablera vindkraftverk
samt utföra drifttjänster åt ägare av vindkraftparker. Adressen till huvud
kontoret är Tredje Avenyen 3, Hässleholm med postadress Box 95,
281 21 Hässleholm. Företaget är noterat vid NASDAQ i Stockholm.
   Styrelsen har den 24 mars 2021 godkänt denna koncern- och
moderbolagsredovisning vilken kommer att läggas fram för antagande
vid årsstämma den 19 maj 2021.
   De viktigaste redovisningsprinciperna som tillämpats när denna
koncernredovisning upprättats anges nedan. Dessa principer har
tillämpats konsekvent för alla presenterade år om inget annat anges.

TILLÄMPADE REGELVERK FÖR
KONCERNREDOVISNINGEN
Koncernredovisningen är upprättad i enlighet med International Financial
Reporting Standards (IFRS) utgivna av International Financial Standards
Board (IASB) sådana som de antagits av EU. Vidare har årsredovisnings
lagen och RFR 1 ”Kompletterande redovisningsregler för koncerner”
tillämpats.

UNDERLAG FÖR UPPRÄTTANDE
AV KONCERNREDOVISNINGEN
Koncernredovisningen är baserad på historiska anskaffningsvärden om
inte annat anges. Koncernens rapporteringsvaluta är svenska kronor,
vilket är moderföretagets funktionella valuta. Om inget annat anges
redovisas alla siffror i tusental kronor (KSEK).

INFÖRANDET AV NYA REDOVISNINGSPRINCIPER
Koncernen har valt att enbart kommentera standarder och tolkningar
som bedöms vara eller kunna bli relevanta för koncernen och dess
verksamhet.

NYA IFRS STANDARDER SOM ÄNNU INTE
BÖRJAT TILLÄMPAS
En utvärdering sker för närvarande av de standarder, tolkningar och
ändringar som ska tillämpas för räkenskapsåret 2021 eller senare.
Den initiala bedömningen är att de inte kommer att ha någon väsentlig
påverkan på koncernens finansiella rapporter.

NYA IFRS STANDARDER SOM BÖRJAT TILLÄMPAS
IFRS 16 LEASINGAVTAL
IFRS 16 trädde i kraft den 1 september 2019 och introducerade en en
hetlig leasingredovisningsmodell för leasetagare. IFRS 16 Leasingavtal
ersätter existerande IFRS relaterade till redovisning av leasingavtal,
såsom IAS 17 Leasingavtal. För beskrivning av Eolus påverkan av
IFRS 16 se nedan under avsnitt Leasing.

INTÄKTER
Redovisningprinciper använda under räkenskapsåret 2019/2020
Intäkter har upptagits till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer
att erhållas, exklusive mervärdesskatt. Försäljningsintäkter redovisas
enligt följande:
Intäkter från överlåtelse av projekträttigheter
och ingånget entreprenadkontrakt
Intäkter från avtal avseende vindpark där kunden övertar projekträttig
heterna och ingår entreprenadkontrakt med Eolus redovisas genom
att Eolus prestationsåtagande uppfylls över tid (d.v.s. successivt). I och
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med att entreprenadkontrakten innebär att Eolus utför arbete på mark
som kunden har kontroll över via arrendeavtal så skapar Eolus en tillgång
som kunden kontrollerar i takt med att tillgången färdigställs. Eolus
tillämpar därmed successiv vinstavräkning.
Intäkter från överlåtelse av vindpark under byggnation
Intäkter från avtal avseende vindpark redovisas över tid (successivt)
vid redovisningsmässig successiv kontrollövergång då Eolus inte har
någon alternativ användning av den sålda vindparken och Eolus har rätt
till betalning från kunden för vid var tid utfört arbete. Om någon av dessa
kriterier inte är uppfyllda ska intäkten redovisas vid en tidpunkt, vid fär
digställande och överlämnade till kund. I vilken mån Eolus har rätt till
betalning vid för var tid utfört arbete beror på avtalsvillkoren och vid var
tid gällande lagstiftning och är en bedömning som behöver göras avtal
för avtal.
Successiv vinstavräkning
Vid tillämpning av successiv vinstavräkning framkommer resultatet i takt
med vindparkens färdigställandegrad. För bestämning av det resultat
som vid en given tidpunkt har upparbetats krävs uppgifter om följande
komponenter:
• Intäkter byggnation: intäkterna ska vara av sådan karaktär att Eolus
kan tillgodogöra sig dem i form av faktiska inbetalningar eller annat
vederlag.
• Kostnad: kostnader hänförliga till Eolus byggnation som svarar mot
intäkten.
• Färdigställandegrad: moment i färdigställandet av vindkraftspark.
Som grundläggande villkor för successiv vinstavräkning gäller att intäkt
och kostnad ska kunna kvantifieras utifrån färdigställandegrad på ett
tillförlitligt sätt. Effekten av successiv vinstavräkning är att redovisningen
direkt avspeglar resultatutvecklingen i pågående byggnation. Successiv
vinstavräkning innehåller en komponent av osäkerhet. Det inträffar ibland
oförutsedda händelser som gör att det slutliga resultatet i byggnationer
na kan bli både högre och lägre än förväntat. Svårigheterna att bedöma
resultat är särskilt stora i början av byggnationer och för byggnationer
som löper över lång tid. Reservation för förluster görs så snart dessa är
kända.
   Balansräkningsposterna upplupna intäkter och förskott från kunder
redovisas byggnation för byggnation. De byggnationer som har högre
upplupna intäkter än förskott från kunder kommer att redovisas som
omsättningstillgång, medan de byggnationer som har högre förskott
från kunder än upplupna intäkter kommer att klassificeras som en icke
räntebärande kortfristig skuld.
Försäljning av administrativa och tekniska drifttjänster
Intäkter från administrativa och tekniska drifttjänster intäktsförs i den
period då tjänsterna väsentligen utförs.
Ränta
Ränteintäkter redovisas som finansiell intäkt med tillämpning av effektiv
räntemetoden.
Utdelningar
Intäkterna redovisas i resultaträkningen när aktieägarnas rätt att erhålla
utbetalningen fastställs.
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Följande avskrivningstider tillämpas:
			
Byggnader och markanläggningar
Vindkraftverk, fundament och elanläggningar
Inventarier

Antal år
20 år
20 år
3–5 år

NEDSKRIVNING AV ICKE-FINANSIELLA TILLGÅNGAR
Om det föreligger någon indikation på att en tillgång som skrivs av
har minskat i värde sker en beräkning av tillgångens återvinningsvärde.
Om det beräknade återvinningsvärdet understiger det redovisade värdet
görs en nedskrivning till tillgångens återvinningsvärde. Återvinningsvärdet
är det högsta av nettoförsäljningsvärdet och nyttjandevärdet i verksam
heten.
   För vindkraftsanläggningar redovisade som anläggningstillgångar
eller varulager prövas nedskrivningsbehovet vid varje kvartalsskifte
genom att kalkyler utvisande återstående förväntade kassaflöden från
respektive tillgång upprättas. De viktigaste parametrarna vid upprättan
det av kalkylerna är antaganden om framtida produktion, återstående
livslängd, marknadspris på el och elcertifikat, driftkostnader och diskon
teringsränta.
Finansiella instrument
Finansiella instrument som redovisas i rapporten över finansiell ställning
inkluderar på tillgångssidan derivatfordringar, kundfordringar, övriga
fordringar, andelar i onoterade bolag samt likvida medel. På skuldsidan
återfinns derivatskulder, leverantörsskulder, övriga skulder samt upp
lupna räntekostnader.

Nedskrivningsprinciper avseende finansiella tillgångar
Koncernen bedömer vid varje rapportperiods slut om det finns objektiva
bevis för att nedskrivningsbehov föreligger för en finansiell tillgång eller
en grupp av finansiella tillgångar. En finansiell tillgång eller grupp av
finansiella tillgångar har ett nedskrivningsbehov och skrivs ned endast
om det finns objektiva bevis för ett nedskrivningsbehov till följd av att
en eller flera händelser inträffat efter det att tillgången redovisats första
gången (en ”förlusthändelse”) och att denna händelse (eller händelser)
har en inverkan på de uppskattade framtida kassaflödena för den finan
siella tillgången eller grupp av finansiella tillgångar som kan uppskattas
på ett tillförlitligt sätt.
   För kategorin lånefordringar och kundfordringar beräknas nedskriv
ningen som skillnaden mellan tillgångens redovisade värde och nuvärdet
av uppskattade framtida kassaflöden (exklusive framtida kreditförluster
som inte har inträffat), diskonterade till den finansiella tillgångens ur
sprungliga effektiva ränta. Tillgångens redovisade värde skrivs ned
och nedskrivningsbeloppet redovisas i koncernens resultaträkning.
Klassificering och värdering av finansiella skulder
Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen
utgörs av valuta- och räntederivat. Övriga finansiella skulder redovisas
inledningsvis till verkligt värde, med avdrag för uppkomna transaktions
kostnader. I efterföljande perioder värderas dessa skulder till upplupet
anskaffningsvärde i enlighet med effektivräntemetoden. Eolus leveran
törsskulder, upplåning samt vissa övriga kortfristiga skulder och upp
lupna kostnader ingår i denna kategori.

BERÄKNING AV VERKLIGT VÄRDE
Redovisning i och borttagande från rapporten över finansiell ställning
En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i rapporten över finan
siell ställning när Eolus blir part enligt instrumentets avtalsmässiga villkor.
Kundfordringar tas upp i rapporten över finansiell ställning när faktura
har skickats. Skuld tas upp när motparten har presterat och avtalsenlig
skyldighet föreligger att betala. Leverantörsskulder tas upp när faktura
mottagits. En finansiell tillgång tas bort från rapporten över finansiell
ställning när rättigheterna i avtalet realiseras, förfaller eller Eolus förlorar
kontrollen över dem. En finansiell skuld tas bort från rapport över finan
siell ställning när förpliktelsen i avtalet fullgörs eller på annat sätt ut
släcks. Avistaförvärv och avyttring av finansiella tillgångar redovisas
på likviddagen. Likviddagen är den dag då en tillgång levereras till eller
från företaget.

Verkligt värde definieras som det pris som vid värderingstidpunkten
skulle erhållas vid försäljning av en tillgång eller betalas vid överlåtelse
av en skuld genom en ordnad transaktion mellan marknadsaktörer.
Finansiella instrument värderade till verkligt värde klassificeras antingen
som verkligt värde över resultaträkningen eller tillgängliga till försäljning.
Värderingen kan ta sin utgångspunkt i någon av följande förutsättningar:
• Noterade priser (ojusterade) på aktiva marknader för identiska
tillgångar eller skulder (nivå 1).
• Andra observerbara data för tillgången eller skulden än noterade
priser antingen direkt (d.v.s. som prisnoteringar) eller indirekt
(d.v.s. härledda från prisnoteringar) (nivå 2).
• Data för tillgången eller skulden som inte baseras på observerbara
marknadsdata (nivå 3).

Klassificering och värdering av finansiella tillgångar
Köp och försäljningar av finansiella tillgångar redovisas på affärsdagen
– det datum då koncernen förbinder sig att köpa eller sälja tillgången.
Finansiella instrument redovisas första gången till verkligt värde plus
transaktionskostnader, vilket gäller alla finansiella tillgångar som inte
redovisas till verkligt värde via resultaträkningen. Finansiella tillgångar
värderade till verkligt värde via resultaträkningen redovisas första gången
till verkligt värde, medan hänförliga transaktionskostnader redovisas i
resultaträkningen. Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när
rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller överförts
och koncernen har överfört i stort sett alla risker och förmåner som är
förknippade med äganderätten. Finansiella tillgångar värderade till verk
ligt värde via resultaträkningen redovisas efter anskaffningstidpunkten
till verkligt värde. Lånefordringar och kundfordringar redovisas efter an
skaffningstidpunkten till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av
effektivräntemetoden. Utdelningsintäkter från värdepapper redovisas i
resultaträkningen som en del av Finansiella intäkter när koncernens rätt
att erhålla betalning har fastställts.

Verkligt värde på finansiella instrument som handlas på en aktiv marknad
baseras på noterade marknadspriser på balansdagen. En marknad
betraktas som aktiv om noterade priser från en börs, mäklare, industri
grupp, prissättningstjänst eller övervakningsmyndighet finns lätt och
regelbundet tillgängliga och dessa priser representerar verkliga och
regelbundet förekommande marknadstransaktioner på armlängds
avstånd. Verkligt värde på finansiella instrument som inte handlas på
en aktiv marknad (t.ex. OTC-derivat) fastställs med hjälp av värderings
tekniker. Härvid används i så stor utsträckning som möjligt marknadsin
formation då denna finns tillgänglig medan företagsspecifik information
används i så liten utsträckning som möjligt. Om samtliga väsentliga in
data som krävs för värderingen är observerbara rör det sig om en nivå 2
värdering. Det verkliga värdet på onoterade värdepapper bygger på kas
saflöden som diskonterats med en ränta som baserats på marknadsrän
ta och ett risktillägg som är specifikt för dessa onoterade värdepapper.
Verkligt värde för valutaterminskontrakt fastställs genom användning av
kurser för valutaterminer på balansdagen, där det resulterande värdet
diskonteras till nuvärde, det vill säga nivå 2. Eolus redovisar för närvaran
de alla finansiella instrument i nivå 2.
   I de fall ett eller flera väsentliga indata inte baseras på observerbar
marknadsinformation klassificeras det berörda instrumentet i nivå 3.
Eolus redovisar för närvarande inga finansiella instrument tillhörande
denna kategori. Inga omklassificeringar mellan de olika kategorierna
har gjorts under perioden.
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LAGER AV VINDKRAFTVERK OCH VINDKRAFTVERK
UNDER UPPFÖRANDE, PROJEKT UNDER UTVECKLING
SAMT ELCERTIFIKAT
Lager av vindkraftverk är de vindkraftverk som är till försäljning, men som
är tagna i drift och bedriver elproduktion. Vid varje kvartalsbokslut om
klassificeras vindkraftverk redovisade som lager till materiell anläggnings
tillgång om de inte avyttrats efter 12 månader. Undantag kan göras om
det förs långt gångna försäljningsdiskussioner som bedöms leda till att
verket avyttras i närtid.
   Vindkraftverk klassificerade som lager har värderats till så kallat
justerat anskaffningsvärde, innebärande att respektive vindkraftverks
bokförda värde justeras varje kvartal för att möta den värdeminskning
som sker. Förfarandet beskrivs närmare under rubriken ”Nedskrivningar
av icke finansiella tillgångar”.
Vindkraftverk klassificerade som anläggningstillgång omklassificeras till
lager av vindkraftverk inför avyttring. Omklassificering sker även i de fall
det förs långt gångna försäljningsdiskussioner som bedöms leda till att
verket avyttras inom nästkommande kvartal. Försäljning av vindkraftverk
i lager bokförs i nettoomsättningen.
   Vindkraftverk under uppförande är de vindkraftverk som är under
byggnation. Projekt under utveckling är den projektutveckling som be
drivs. Samtliga projekt som har nedlagda kostnader om minst 10 KSEK
finns med i portföljen. Vid varje kvartalsbokslut genomgås projektportföl
jen och nedskrivningar sker om projekt fått avslag från tillståndsmyndig
het eller på annat sätt bedöms ej vara realiserbara. Vindkraftverk under
uppförande samt projekt under utveckling värderas till det lägsta av
nedlagda kostnader och verkligt värde.
   Vissa projekt som redovisas som projekt under utveckling har för
värvats från tredje part och där ytterligare köpeskilling kan komma att
betalas beroende på hur projekten utvecklas. Dessa projekt redovisas
till ett belopp motsvarande nedlagda kostnader minus eventuella ned
skrivningar. Tillkommande köpeskillingar redovisas som en del av
anskaffningsvärdet vid den tidpunkt köpeskillingen fastställs.
   Den rättighet till elcertifikat som Eolus förvärvade i samband med
avyttring av vindkraftspark Jenåsen har bokförts som en immateriell
anläggningstillgång. I takt med att elcertifikat utfärdas för anläggningen
bokförs dessa som varulager.

AVSÄTTNINGAR
Avsättningar redovisas när koncernen har en förpliktelse, legal eller infor
mell, till följd av tidigare händelser och då det är sannolikt att en utbetal
ning kommer att krävas för att fullgöra förpliktelsen och att dess värde
går att mäta tillförlitligt. I de fall då företaget förväntar sig att en gjord
avsättning ska ersättas av utomstående, exempelvis inom ramen för ett
försäkringsavtal, redovisas denna förväntade ersättning som en separat
tillgång, men först när det är så gott som säkert att ersättningen kommer
att erhållas. Om tidsvärdet är väsentligt ska den framtida betalningen
nuvärdeberäknas. Beräkningen ska göras med hjälp av en diskonte
ringsränta som speglar kortsiktiga marknadsförväntningar med hänsyn
tagen till specifika risker kopplade till åtagandet. Ökningen av åtagandet
redovisas som en räntekostnad.
Avsättningar för återställningskostnader
Enligt miljöbalken har tillsynsmyndigheten rätt att kräva att garantier
lämnas som säkerhet för nedmontering och återställande efter vind
kraftsanläggning. De framtida kostnaderna för nedmontering och åter
ställning bedöms per anläggning med ledning av utredningar som gjorts
för specifika verk. Avsättning görs med nuvärdet av den beräknade
framtida kostnaden. Avsättningen räknas löpande upp med diskonte
ringsräntan och uppräkningen redovisas som låneutgift (räntekostnad).
Tillgångens redovisade värde justeras i det fall den är klassificerad som
en anläggningstillgång.

flera osäkra framtida händelser, som inte helt ligger inom Eolus kontroll,
inträffar eller uteblir. Eventualförpliktelser kan även vara ett åtagande som
härrör från inträffade händelser, men som inte redovisas som skuld eller
avsättning på grund av att det inte är troligt att åtagandet regleras eller
åtagandets storlek inte kan beräknas med tillräcklig tillförlitlighet.

ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA
Ersättningar vid uppsägning
Ersättningar vid uppsägning utgår när en anställds anställning sagts
upp före normal pensionstidpunkt eller då en anställd accepterar frivillig
avgång från anställning i utbyte mot sådana ersättningar. Eolus redovisar
avgångsvederlag när koncernen har en befintlig legal eller informell för
pliktelse när det är mer sannolikt att ett utflöde av resurser krävs för att
reglera åtaganden än att så inte sker och beloppet har beräknats på
ett tillförlitligt sätt.
Pensioner
Eolus pensionsåtaganden omfattas enbart av avgiftsbestämda planer.
En avgiftsbestämd pensionsplan är en pensionsplan enligt vilken koncer
nen betalar fasta avgifter till en separat juridisk enhet. Koncernen har inte
några rättsliga eller informella förpliktelser att betala ytterligare avgifter
om denna juridiska enhet inte har tillräckliga tillgångar för att betala alla
ersättningar till anställda som hänger samman med de anställdas tjänst
göring under innevarande eller tidigare perioder. Koncernens bidrag till
avgiftsbestämda pensionsplaner belastar årets resultat det år som de
är hänförliga till.

LEASING
En leasetagare redovisar en nyttjanderättstillgång som representerar en
rätt att använda den underliggande tillgången och en leasingskuld som
representerar en skyldighet att betala leasingavgifter. Det finns undantag
för korttidsleasing och leasing av tillgångar av lågt värde.
   Leasingkostnaderna delas upp i två delar, avskrivningar och ränte
kostnader. Undantagna är leasingavtal med en leasingperiod som är
12 månader eller mindre samt leasingavtal som uppgår till mindre värden.
Redovisningsprinciper använda under räkenskapsåret 2018/2019
Anläggningstillgångar som disponeras via leasing klassificeras i enlighet
med leasingavtalets ekonomiska innebörd. Leasing av anläggnings
tillgångar där koncernen i allt väsentligt innehar de risker och fördelar
som förknippas med ägandet, klassificeras som finansiell leasing.
Finansiell leasing redovisas vid leasingperiodens början till det lägre av
leasingobjektets verkliga värde och nuvärdet av minimileasingavgifterna.
Övriga leasingavtal klassificeras som operationell leasing. Betalningen,
som görs under leasingtiden, kostnadsförs i resultaträkningen linjärt över
leasingperioden. Eolus har endast leasingavtal som klassificeras som
operationella.

INKOMSTSKATT
Periodens skattekostnad omfattar aktuell och uppskjuten skatt. Skatt
redovisas i resultaträkningen, utom när skatten avser poster som redovi
sas i övrigt totalresultat eller direkt i eget kapital. I sådana fall redovisas
även skatten i övrigt totalresultat respektive eget kapital. Värdering av
samtliga skatteskulder/-fordringar sker till nominella belopp och görs
enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som är
aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas. Uppskjuten
skatt redovisas på balansdagen i enlighet med balansräkningsmetoden
för temporära skillnader mellan tillgångars och skulders skattemässiga
och redovisningsmässiga värden. Uppskjutna skattefordringar redovisas
för alla avdragsgilla temporära differenser, däribland underskottsavdrag,
i den mån det är troligt att en beskattningsbar vinst kommer att vara
tillgänglig mot vilken de avdragsgilla temporära differenserna kan används.

EVENTUALFÖRPLIKTELSER
Som eventualförpliktelser redovisas ett möjligt åtagande som härrör från
inträffade händelser och vars förekomst bekräftas endast av att en eller
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NOTER

BEDÖMNINGAR, UPPSKATTNINGAR OCH ANTAGANDEN

MODERBOLAGETS REDOVISNINGSPRINCIPER

När styrelsen och verkställande direktören upprättar finansiella rapporter
i enlighet med tillämpade redovisningsprinciper måste vissa uppskatt
ningar och antaganden göras som påverkar redovisade värdet av till
gångar, skulder, intäkter och kostnader. De områden där uppskattningar
och antaganden är av stor betydelse för koncernen och som kan kom
ma att påverka resultat- och balansräkning om de ändras beskrivs
nedan:

Moderbolaget upprättar sin årsredovisning enligt Årsredovisningslagen
och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 Redovis
ning för juridiska personer. RFR 2 innebär att moderbolagets årsredovis
ning för den juridiska personen skall tillämpa alla av EU godkända IFRS
och uttalanden så långt detta är möjligt inom ramen för Årsredovisningslagen och med hänsyn till sambanden mellan redovisning och beskatt
ning. Rekommendationen anger vilka undantag och tillägg som ska
göras jämfört med redovisning enligt IFRS.
   Följande skillnader finns mellan koncernens och moderbolagets
redovisningsprinciper: Andelar i dotterföretag redovisas i moderbolaget
enligt anskaffningsvärdemetoden. Vissa finansiella tillgångar värderas i
tillämpliga fall till verkligt värde i koncernredovisningen. I moderbolagets
redovisning värderas dessa till det lägsta av anskaffningsvärdet och
verkligt värde. Moderbolaget redovisar bokslutsdisposition i enlighet
med alternativmetoden i RFR 2 Redovisning för juridiska personer. De
belopp som avsätts till obeskattade reserver utgör skattepliktiga tempo
rära skillnader. På grund av sambandet mellan redovisning och beskatt
ning särredovisas inte den uppskjutna skatteskuld som är hänförlig till
de obeskattade reserverna i moderbolaget. Istället ingår de i beloppet för
obeskattade reserver.
   Inga ändringar i RFR 2 Redovisning i juridiska personer har påverkat
moderbolagets finansiella rapporter.

Successiv vinstavräkning
Successiv vinstavräkning innehåller en komponent av osäkerhet. Det
inträffar ibland oförutsedda händelser som gör att det slutliga resultatet i
byggnationerna kan bli både högre och lägre än förväntat. Svårigheterna
att bedöma resultat är särskilt stora i början av byggnationer och för
byggnationer som löper över lång tid. Reservation för förluster görs så
snart dessa är kända.
Avsättningar för osäkra fordringar
Kundfordringar redovisas inledningsvis till verkligt värde och därefter till
det förväntade realiserbara värdet. En uppskattning för osäkra fordringar
som grundas på en objektiv utvärdering av alla utestående belopp görs
vid årsslutet. Förluster knutna till osäkra fordringar redovisas i resultat
räkningen under övriga rörelsekostnader. Se not 10.
Rättstvister
Avsättningar för tvister är uppskattningar av det framtida kassaflöde som
krävs för att reglera förpliktelserna. Tvisterna avser främst kontraktuella
åtaganden hänförbara till avtal med kunder och leverantörer, men även
andra typer av tvister förekommer i den normala affärsverksamheten.

BEDÖMNING AV NYTTJANDEPERIOD FÖR MATERIELLA
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Baserat på vunna erfarenheter och mot bakgrund av förbättrade teknis
ka prestanda har styrelsen bedömt att 20 års avskrivningstid speglar
den förväntade nyttjandetiden för vindkraftsverk. Dessa antaganden som
ligger till grund för bedömningen omvärderas fortlöpande och hänsyn tas
också till lokala olikheter. Nyttjandeperioden bedöms att sammanfalla för
samtliga komponenter i vindkraftverk, fundament och elanläggningar,
varför någon ytterligare uppdelning ej sker.

BEDÖMNING NEDSKRIVNINGSBEHOV VINDKRAFTSPROJEKT
Vid varje kvartalsbokslut analyseras de redovisade värdena för koncer
nens projektportfölj för att fastställa om det finns något som tyder på
att de redovisade värdena har minskat. Om något tyder på det görs en
jämförelse mellan uppskattad slutlig etableringskostnad och vad en in
vesterare bedöms vara villig att förvärva projektet för. Om uppskattad
etableringskostnad är högre än vad en investerare bedöms vilja förvärva
projektet för föreligger behov av nedskrivning. Även andra faktorer så
som tillstånd kan påverka projektets realiserbarhet och därmed värde.
En nedskrivning redovisas direkt i resultaträkningen.
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ÄNDRINGAR I RFR 2 SOM ÄNNU INTE HA TRÄTT IKRAFT
Inga kommande ändringar i RFR 2 bedöms komma få någon väsentlig
påverkan på moderbolagets finansiella rapporter.
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NOTER

NOT 2

FINANSIELL RISKHANTERING

FINANSIELL RISKHANTERING INOM EOLUS
Eolus utsätts genom sin verksamhet för olika finansiella risker: marknads
risk (ränterisk, valutarisk och energiprisrisk), kreditrisk och likviditets- och
refinansieringsrisk. Koncernens övergripande riskhantering fokuserar på
oförutsägbarheten på de finansiella marknaderna och eftersträvar att
minimera potentiellt ogynnsamma effekter på koncernens resultat. De
finansiella riskerna avser bland annat påverkan av förändrade räntekost
nader för de krediter som löper med rörlig ränta, påverkan av försäljning i
EUR och USD av vindkraftsparker samt påverkan på inköp av vindkraft
verk i EUR och USD om valutakurs förändras, risken i att priser på el och
elcertifikat förändras, risken i att bolaget inte har tillgång till önskad finan
siering för kommande projekt samt att bolaget på kort sikt inte har likvi
ditet att täcka de betalningsåtaganden som finns. Riskhanteringen sköts
av ekonomifunktionen enligt en skriftlig Finans- och riskpolicy som fast
ställs årligen av styrelsen om det finns ändringar, annars fortsätter den
att gälla enligt tidigare. Uppföljning av koncernens Finans- och riskpolicy
avrapporteras till styrelsen kvartalsvis.

MARKNADSRISK
Eolus huvudsakliga verksamhet består i att projektera och avyttra vind
kraftsparker. Flertalet av marknadsriskerna är både direkta och indirekta,
eftersom även Eolus kunder får hantera dessa risker. Därmed kan Eolus
drabbas indirekt via minskad efterfrågan och/eller lägre försäljningspriser.
Ränterisk
Eolus kunder lånar vanligtvis till sina investeringar i vindkraft. Följaktligen
påverkar räntan efterfrågan på vindkraftsparker.
   Koncernens lån är främst hänförliga till uppförande av vindkrafts
parker. Ränta på dessa kreditfaciliteter är för närvarande rörlig, se not
23. Upplåning som görs med fastränta utsätter koncernen för ränterisk
avseende verkligt värde. Förändringar i marknadsräntor kan få effekt på
framtida resultat och lönsamhet främst avseende vindkraftsparker under
uppförande i de fall de finansieras av bankkrediter. Enligt fastställd
Finans- och riskpolicy ska nominellt belopp för räntederivaten inte uppgå
till mer än 100 procent av räntebärande skulder till kreditinstitut. Detta
kan uppnås genom en kombinerad sammansättning av fasträntelån, lån
med rörlig ränta och derivatinstrument. Avsikten med räntederivaten är
att byta rörlig ränta till fastränta. Per 2020-12-31 hade koncernen ute
stående räntederivat uppgående till nominellt 45 (90) MSEK som förfaller
2023. Låneportföljen hade i sin helhet inklusive räntederivaten per bok
slutsdagen en genomsnittlig räntebindningstid om 0,5 år. Räntebärande
skulder per 2020-12-31 uppgick till 386,8 (302,9) MSEK. Per boksluts
dagen omfattades 12 (30) procent av koncernens skulder till kreditinstitut
av räntesäkringsinstrument. Genomsnittlig räntesats exklusive räntederi
vaten uppgick till 2,1 (2,0) procent. Inklusive räntederivaten uppgick ge
nomsnittlig räntesats till 2,3 (2,5) procent. I det fall räntenivån förändras
med +/-1 procentenhet ger det en resultateffekt om +/-3,8 (3,0) MSEK.
Motsvarande förändring ger en resultateffekt om +/-1,1 (2,1) MSEK hän
förlig till marknadsvärdet på räntederivaten.
Valutarisk
Eolus valutariskexponering uppstår främst genom att en stor del av för
säljningar av vindkraftsparker samt inköp av vindkraftverk sker i utländsk
valuta. Vanligtvis EUR eller USD. Förändringar i valutakurserna kan där
med påverka lönsamheten i vindkraftsprojekten. Koncernens Finansoch riskpolicy anger hur risken för negativa effekter av valutaförändringar
ska hanteras. Policyn innebär att minst 75 och högst 125 procent av det
prognosticerade nettoflödet (in- och utbetalningar i EUR och USD) inom
12 månader skall hanteras genom exempelvis valutaterminer, valu
taswappar, lån i utländsk valuta eller valutaplaceringar. Beräknade flöden
senare än 12 månader, men inom 24 månader, får hanteras till maximalt
75 procent. Risken i prognosticerade flöden senare än 24 månader han
teras ej. Per 2020-12-31 hade koncernen utestående valutasäkringar
uppgående till nominellt 32,0 (68,0) MEUR samt 24,0 (0) MUSD. Samt
liga terminskontrakt förfaller inom 12 månader och avser säljterminer.
Ingångna terminskontrakt i relation till prognosticerade nettoflöden under

kommande 12 månader uppgår till cirka 80 procent. I det prognostisera
de nettoflödet ingår avtalad köpeskilling avseende vindkraftsparker under
byggnation samt även upptagna och återbetalda lån i USD. Säkringar
under året har avsett EUR/SEK och EUR/NOK samt USD/SEK. Vid en
förändring av EUR/SEK-kursen om 1 SEK vid räkenskapsårets utgång
skulle resultatet påverkas med +/- 31,2 (60,5) MSEK givet omräkning av
valutakonto och aktuella utestående terminskontrakt per 2020-12-31.
Vid förändring av USD/SEKkursen om 1 SEK vid räkenskapsårets ut
gång skulle resultatet påverkas med +/- 37,9 MSEK.
Energiprisrisk
Marknadspriset på el varierar över tiden och utveckling av priset på el
certifikat är beroende av hur fort utbyggnaden av produktionen av för
nybar el sker i förhållande till den kvotplikt som konsumenterna har
att köpa elcertifikat. Det framtida avräkningspriset för el är den enskilt
viktigaste parametern i kundernas investeringskalkyler. Svängningarna i
elpriset påverkar koncernens potentiella kunder. Därmed påverkas Eolus
verksamhet på både kort och lång sikt av hur terminsmarknaden för el
utvecklas. Eolus följer marknaden noga för att kunna förstå hur markna
den fungerar och hur den korrelerar med priset på andra energislag,
konjunkturen m m.

KREDITRISK
Med kreditrisk eller motpartsrisk avses risken för förlust om motparten
inte fullföljer sina åtaganden. Den kommersiella kreditrisken omfattar
kundernas betalningsförmåga och hanteras genom noggrann bevakning
av betalningsmoral, uppföljning av kundernas finansiella rapporter samt
genom god kommunikation. Koncernens totala kreditrisk är fördelad på
ett fåtal kunder som står för en förhållandevis stor andel av koncernens
kundfordringar, vilket framgår av not 20. Samtliga kunder är väl genom
lysta. Vid perioder av tillfällig överlikviditet får placering endast ske ge
nom inlåning hos bank som står under tillsyn av finansinspektion i nord
iskt land eller genom inlåning hos eller köp av instrument utfärdat av
Riksgälden. Bindningstiden för varje enskild placering av överskottslikvi
ditet får uppgå till högst tre månader. Placeringar med längre bindnings
tid kräver separat beslut.
Placeringar
Koncernens kassaflöde genererat från den löpande verksamheten och
från försäljning av vindkraftsparker används för utveckling av nya projekt
och finansieringen av den löpande verksamheten. Överskottslikviditet
ska placeras hos motparter som har hög kreditvärdighet och därmed låg
kreditrisk. Koncernens risk avseende ränteintäkter är begränsad. Med nu
gällande 0 procent i räntevillkor på tillgodohavanden i bank medför det
inga ränteintäkter från kreditinstitut för räkenskapsåret 2019/2020.

LIKVIDITET OCH REFINANSIERINGSRISK
Bolagets verksamhet finansieras förutom av eget kapital med upplåning
från kreditinstitut. Med likviditetsrisk avses risken att koncernen påverkas
negativt av bristande hantering och kontroll av likvida medel och betal
ningsflöden.
   Med refinansieringsrisk avses risk för svårigheter att erhålla finans
iering för verksamhet vid en given tidpunkt. Eolus projektverksamhet
består till största delen av att etablera vindkraftsparker som redan har
tecknade kundkontrakt. Bolaget arbetar löpande med att upprätta
36-månaders kassaflödesprognoser för koncernen. Ledningen följer
noga rullande prognoser för utvecklingen av nettoskuld/kassa och för att
säkerställa att koncernen har tillräckligt med tillgänglig likviditet för att
möta behovet i verksamheten. När det gäller vindkraftsparker som säljs
driftsatta till kunder, strävar bolaget efter att likvidmässigt matcha betal
ningsplanerna från kunderna med de som bolaget har gentemot de
största leverantörerna i respektive projekt. Eolus nuvarande finansiering
omfattar likviditets- och byggkrediter på totalt 1 050 MSEK som säker
ställer både finansiering av pågående och kommande etableringar samt
möjliggör god likviditet under löpande verksamhet.
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UNDERTECKNADE

Undertecknade försäkrar att koncern- och årsredovisningen har upprättats
i enlighet med internationella redovisningsstandarder IFRS, sådana de antagits
av EU, respektive god redovisningssed och ger en rättvisande bild av koncernens
och moderbolagets ställning och resultat, samt att förvaltningsberättelsen ger
en rättvisande översikt över utveckligen av koncernens och moderbolagets
verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och
osäkerhetsfaktorer som de företag som ingår i koncernen står inför.

Hässleholm den 26 mars 2021

Hans-Göran Stennert
Ordförande

Hans Linnarson

Jan Johansson

Hans Johansson

Styrelseledamot

Styrelseledamot

Styrelseledamot

Sigrun Hjelmquist

Bodil Rosvall Jönsson

Styrelseledamot

Styrelseledamot

Per Witalisson
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats den 26 mars 2021.
PricewaterhouseCoopers AB

Eva Carlsvi
Auktoriserad revisor
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REVISIONSBERÄTTELSE

Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i Eolus Vind AB (publ), org.nr 556389-3956

RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN OCH
KONCERNREDOVISNINGEN
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen
för Eolus Vind AB (publ) för räkenskapsåret 1 september 2019 till 31
december 2020 med undantag för bolagsstyrningsrapporten på sidorna
45–49.
   Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande
bild av moderbolagets finansiella ställning per den 31 december 2020
och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredo
visningslagen. Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med års
redovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild
av koncernens finansiella ställning per den 31 december 2020 och av
dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt International
Financial Reporting Standards (IFRS), såsom de antagits av EU, och
årsredovisningslagen. Våra uttalanden omfattar inte bolagsstyrnings
rapporten på sidorna 45–49. Förvaltningsberättelsen är förenlig med års
redovisningens och koncernredovisningens övriga delar.
   Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen
och balansräkningen för moderbolaget och koncernen.
   Våra uttalanden i denna rapport om årsredovisningen och koncern
redovisningen är förenliga med innehållet i den kompletterande rapport
som har överlämnats till moderbolagets och koncernens revisionsutskott
i enlighet med revisorsförordningens (537/2014) artikel 11.
Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA)
och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder be
skrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande
till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har
i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. Detta innefattar
att, baserat på vår bästa kunskap och övertygelse, inga förbjudna tjäns
ter som avses i revisorsförordningens (537/2014) artikel 5.1 har tillhanda
hållits det granskade bolaget eller, i förekommande fall, dess moderföre
tag eller dess kontrollerade företag inom EU.
   Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ända
målsenliga som grund för våra uttalanden.

Vår revisionsansats
Revisionens inriktning och omfattning
Vi utformade vår revision genom att fastställa väsentlighetsnivå och be
döma risken för väsentliga felaktigheter i de finansiella rapporterna. Vi
beaktade särskilt de områden där verkställande direktören och styrelsen
gjort subjektiva bedömningar, till exempel viktiga redovisningsmässiga
uppskattningar som har gjorts med utgångspunkt från antaganden och
prognoser om framtida händelser, vilka till sin natur är osäkra. Liksom
vid alla revisioner har vi också beaktat risken för att styrelsen och verk
ställande direktören åsidosätter den interna kontrollen, och bland annat
övervägt om det finns belägg för systematiska avvikelser som givit upp
hov till risk för väsentliga felaktigheter till följd av oegentligheter.
   Vi anpassade vår revision för att utföra en ändamålsenlig granskning
i syfte att kunna uttala oss om de finansiella rapporterna som helhet,
med hänsyn tagen till koncernens struktur, redovisningsprocesser och
kontroller samt den bransch i vilken koncernen verkar.
Väsentlighet
Revisionens omfattning och inriktning påverkades av vår bedömning av
väsentlighet. En revision utformas för att uppnå en rimlig grad av säker
het om huruvida de finansiella rapporterna innehåller några väsentliga
felaktigheter. Felaktigheter kan uppstå till följd av oegentligheter eller
misstag. De betraktas som väsentliga om enskilt eller tillsammans rimli
gen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användarna fattar
med grund i de finansiella rapporterna.
   Baserat på professionellt omdöme fastställde vi vissa kvantitativa
väsentlighetstal, däribland för den finansiella rapportering som helhet.
Med hjälp av dessa och kvalitativa överväganden fastställde vi revision
ens inriktning och omfattning och våra granskningsåtgärders karaktär,
tidpunkt och omfattning, samt att bedöma effekten av enskilda och sam
mantagna felaktigheter på de finansiella rapporterna som helhet.
Särskilt betydelsefulla områden
Särskilt betydelsefulla områden för revisionen är de områden som enligt
vår professionella bedömning var de mest betydelsefulla för revisionen
av årsredovisningen och koncernredovisningen för den aktuella perio
den. Dessa områden behandlades inom ramen för revisionen av, och i
vårt ställningstagande till, årsredovisningen och koncernredovisningen
som helhet, men vi gör inga separata uttalanden om dessa områden.
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REVISIONSBERÄTTELSE

lagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser,
när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att
fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift.
Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verk
ställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med verksam
heten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.
   Styrelsens revisionsutskott ska, utan att det påverkar styrelsens
ansvar och uppgifter i övrigt, bland annat övervaka bolagets finansiella
rapportering.
Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredo
visningen och koncernredovisningen som helhet inte innehåller några
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller
misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra ut
talanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen
garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i
Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan
finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag
och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan
förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med
grund i årsredovisningen och koncernredovisningen.
   En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av årsredo
visningen och koncernredovisningen finns på Revisorsinspektionens
webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna
beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR
OCH ANDRA FÖRFATTNINGAR
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi
även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens för
valtning för Eolus Vind AB (publ) för räkenskapsåret 1 september 2019
till 31 december 2020 samt av förslaget till dispositioner beträffande
bolagets vinst eller förlust.
   Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i
förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställan
de direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar en
ligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende
i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i
Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
   Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ända
målsenliga som grund för våra uttalanden.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffan
de bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta
bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn
till de krav som bolagets och koncernens verksamhetsart, omfattning
och risker ställer på storleken av moderbolagets och koncernens egna
kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.
   Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av
bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande
bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation, och att tillse att
bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltning
en och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett
betryggande sätt. Den verkställande direktören ska sköta den löpande
förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat
vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska full
göras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska
skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt ut
talande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en
rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller
verkställande direktören i något väsentligt avseende:
• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse
som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget
• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen,
årsredovisningslagen eller bolagsordningen.
Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets
vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig
grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolags
lagen.
   Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för
att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer
att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättnings
skyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets
vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.
   En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av förvaltning
en finns på Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.
se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.
Revisorns granskning av bolagsstyrningsrapporten
Det är styrelsen som har ansvaret för bolagsstyrningsrapporten på
sidorna 45–49 och för att den är upprättad i enlighet med årsredo
visningslagen.
   Vår granskning har skett enligt FAR:s uttalande RevR 16 Revisorns
granskning av bolagsstyrningsrapporten. Detta innebär att vår gransk
ning av bolagsstyrningsrapporten har en annan inriktning och en väsent
ligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en
revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i
Sverige har. Vi anser att denna granskning ger oss tillräcklig grund för
våra uttalanden.
   En bolagsstyrningsrapport har upprättats. Upplysningar i enlighet
med 6 kap. 6 § andra stycket punkterna 2–6 årsredovisningslagen samt
7 kap. 31 § andra stycket samma lag är förenliga med årsredovisningens
och koncernredovisningens övriga delar samt är i överensstämmelse
med årsredovisningslagen.
   PricewaterhouseCoopers AB, Anna Lindhs plats 4, 203 11 Malmö,
utsågs till Eolus Vind AB (publ)s revisor av bolagsstämman den
25 januari 2020 och har varit bolagets revisor sedan 24 januari 2015.

Malmö den 26 mars 2021
PricewaterhouseCoopers AB

Eva Carlsvi
Auktoriserad revisor
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Undersökningstillstånd enligt kontinentalsockellagen

Eolus Vind AB (publ) (”Eolus”) ansöker om undersökningstillstånd enligt lag (1966:314) om
kontinentalsockeln inför etablering av en havsbaserad vindkraftpark inom svensk ekonomisk zon
och svenskt territorialvatten i norra Kattegatt.

Verksamhetsutövare
Kontaktperson

Miljökonsult

Juridiskt ombud

Eolus Vind AB (publ) org.nr: 556389-3956
Box 95, 281 21 Hässleholm
Mathilda Svensson, projektledare Eolus Vind AB
mathilda.svensson@eolusvind.com
+46 (0)708-77 51 72
DGE Mark och Miljö AB
Monika Walfisz
Charlotte Andersson
Foyen Advokatfirma KB
Pia Pehrson, advokat
Tomas Fjordevik, advokat
Mikael Jonasson, bitr. jurist

De undersökningar som planeras syftar till att kartlägga de tekniska och miljömässiga
förutsättningar som råder inom aktuellt utredningsområde för etablering och drift av en
havsbaserad vindkraftpark samt inom utredningskorridorer för nedläggning av exportkabel in till
land. Undersökningarna kommer att utgöra underlag inför kommande arbete med
tillståndsansökan samt teknisk utformning av den planerade vindkraftparken, fundamentsval, val
av utredningskorridor för exportkablar och därefter placering av exportkablar.

De geografiska avgränsningarna av ansökan, som avser utredningsområde för vindkraftpark och
utredningskorridorer för kablar, framgår av översiktskarta i Figur 1. Tillsammans benämns dessa
gemensamt som undersökningsområde.
Undersökningarna omfattar inte borrning eller sprängning.

Undersökningarna bedöms pågå under totalt 2–3 månader och avses påbörjas under våren 2022,
förutsatt att tillstånd för undersökningarna har erhållits. Undersökningarna delas upp i flera
moment och bedöms pågå under en flerårsperiod. Betydelse för när olika moment kan utföras har
bland annat:
•
•
•

Föreslagna skyddsåtgärder i form av tidsrestriktioner för SBP (se avsnitt 6.3.1)
Årstidsberoende för vissa moment av den marina naturvärdesinventeringen
Väderberoende för samtliga moment med krav på lugn sjö
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Undersökningstillstånd enligt kontinentalsockellagen

Utredningsområdet för vindkraftparken ligger på gränsen mellan Skagerack och Kattegatt i den
norra delen av Västerhavet ca 15 km väster om Kungälvs och Öckerö kommuners yttre skärgård. De
alternativa utredningskorridorerna för kablar löper från utredningsområdet för vindkraftparken och
angör land vid Tjörn, Tjörns kommun, respektive västra Hisingen, Göteborgs kommun. Figur 1.
Utredningsområdet för vindkraftparken är ca 130 km2 stort och utredningskorridorerna för kablar är
ca 30 respektive 33 km långa beroende på val av sträckning. Vattendjupet i utredningsområdet för
vindkraftparken är ca 30–80 meter och i utredningskorridorerna för kablar ca 0–100 meter. Liksom
framgår av avsnitt 1.4 benämns utredningsområdet för vindkraftparken och utredningskorridorerna
för kablar gemensamt undersökningsområdet.
I det nuvarande stadiet är utredningsområdet för vindkraftparkens gränser fastställda genom
kartstudier, hörnkoordinater framgår av Tabell 1, vilket även gäller föreslagna utredningskorridorer
för kablar. Undersökningarna som presenteras i detta underlag kommer endast att utföras i vatten;
även om det i t.ex. Figur 3, på grund av detaljeringsgrad, kan framstå som om att
utredningskorridoren för kablar löper över land vissa sträckor. Landföringspunkterna är valda
utifrån en inledande nätanslutningsstudie som klargjort de generella förutsättningarna för
anslutning till överliggande nät på land. Figur 2 och Figur 3.
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Tabell 1 Hörnkoordinater för undersökningsområdet i SWEREF99 TM

Id
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
X
Y
AA
AB
AC
AD
AE
AF
AG
AH
AI
AJ

X

Y
264747
267272
280885
282361
281146
281373
297867
299062
299785
300209
300630
301584
302699
304130
305365
306589
307400
308347
308877
308353
306696
303840
302745
302455
273087
276972
285260
289013
296966
275074
278187
286496
290219
297853

7

6415791
6410571
6402782
6414528
6404859
6406663
6401715
6401152
6400282
6406146
6405528
6405293
6400979
6400261
6398868
6398224
6398258
6399454
6399144
6398095
6397384
6398214
6399205
6400126
6415193
6421998
6424027
6429588
6430305
6415051
6420302
6422359
6427999
6428793
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Figur 1 Översiktskarta över utredningsområdet för vindkraftpark samt utredningskorridorer för kablar.
Observera att undersökningarna endast kommer ske i vatten, inte på land.
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Figur 2 Översiktskarta över kustnära områden för utredningskorridor för kablar med anslutning till
Tjörn. Observera att undersökningarna endast kommer ske i vatten, inte på land.

Figur 3 Översiktskarta över kustnära områden för utredningskorridor för kablar med anslutning till
Hisingen. Observera att undersökningarna endast kommer ske i vatten, inte på land.
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Havs- och vattenmyndigheten har tagit fram förslag till havsplaner, som ska vara vägledande för hur
Sverige och Sveriges kommuner ska använda sina vatten. Havsplanerna ska också vara vägledande
underlag vid tillståndsprövningar och andra ärenden enligt miljöbalken. Havsplanerna har dock
ännu inte antagits och vunnit laga kraft. Slutliga förslag lämnades till regeringen i december 2019 för
beslut.
Havsplanerna omfattar Sveriges ekonomiska zon och svenskt territorialhav undantaget cirka en
sjömil närmast kusten, som utgör baslinjen. I territorialhavet, som sträcker sig maximalt 12 nautiska
mil (ca 22 km) från baslinjen delar staten planeringsansvar med kommunerna. I den ekonomiska
zonen har staten ensamt planeringsansvar. Se Figur 4 för illustration.
I områden som omfattas av en beslutad havsplan ska länsstyrelsens arbete grundas på havsplanen
enligt 3 § förordningen (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden. Kommunen ska
enligt plan- och bygglagen (2010:900) ta fram en översiktsplan för hela kommunen, inklusive
territorialhavet. Havsplanerna ska vara vägledande för den kommunala planeringen.

Figur 4. Figuren illustrerar ansvarsfördelningen mellan stat och kommun inom havets olika administrativa
gränser. Källa: Havs- och vattenmyndigheten, Förslag till havsplaner, 2019.

För havsplanerna har tio stycken planeringsmål tagits fram som har varit styrande vid framtagandet
av planerna:
Övergripande mål:
•

Bidra till god havsmiljö och hållbar tillväxt.

Skapa förutsättningar för:
•
•
•
•
•
•
•

Regional utveckling, rekreation och bevarande av kulturvärden
Marin grön infrastruktur och främjande av ekosystemtjänster
Hållbar sjöfart
God tillgänglighet
Utvecklad energiöverföring och förnybar elproduktion i havet
Ett hållbart yrkesfiske
Försvar och säkerhet.
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Skapa beredskap för:
•
•

Framtida utvinning av mineraler och koldioxidlagring
Framtida etablering av hållbart vattenbruk.

Det aktuella utredningsområdet för vindkraftparken ligger både inom den ekonomiska zonen och
territorialhavet och omfattas av havsplaneområdet Utsjöområde nordost Skagen, V331.
Utredningskorridorerna för kablar berör även havsplaneområdet Väst Stora Pölsan, V332. Figur 5.
Västerhavet beskrivs generellt i havsplanen som ett attraktivt område för människor och utmed hela
kusten är friluftslivet och turismen viktig. Det bedrivs mycket yrkesfiske efter både fisk och skaldjur
i området och sjötrafiken är omfattande. Det bedöms finnas goda förutsättningar för olika
verksamheter, men samtidigt behöver miljötillståndet i Västerhavet förbättras för att god
miljöstatus ska nås. Många verksamheter fungerar bra tillsammans i planområdet, d.v.s. de
samexisterar.
För Utsjöområde nordost Skagen, V331, anger havsplanen generell användning i hela området. Med
generell användning avses område där ingen särskild användning har företräde. Användningar som
avgränsas av sina egna geografiska markeringar har företräde där de anges. Större delen av området
anges också för användning för yrkesfisket och i området förekommer också utpekade farleder för
sjöfarten, vilka dock inte går igenom utredningsområdet för vindkraftpark. I planen anges särskilt
om kablar och ledningar att utläggning, drift och underhåll av data- och telekablar, kraftkablar,
rörledningar och gasledningar ska möjliggöras där det är lämpligt i hela planområdet.
Även Västra Stora Pölsan, V332, omfattas av generell användning, yrkesfiske och sjöfart. I området
finns även höga naturvärden i form av revmiljöer, fiskleks- och däggdjursområden som kräver
särskild hänsyn.
För inget av områdena anges att någon särskild användning av företräde eller att särskild anpassning
för samexistens krävs. Se Tabell 2 för sammanställning av de aktuella havsplanerna.
Tabell 2 Havsplanens sammanställning av aktuella delområden.
Delområde

Användningar

Särskild hänsyn

Företräde
eller
särskild
anpassning för samexistens

V331

Generell användning
Sjöfart, Yrkesfiske

-

-

V332

Generell användning
Sjöfart, Yrkesfiske

Höga naturvärden:
Revmiljö,
fisklekdäggdjursområde.

11

och

nsökan om tillstånd enligt lagen om kontinentalsockeln - KS2021/1697-2 Svar på remiss från Sveriges geologiska undersökning (SGU) gällande ansökan om tillstånd enligt lagen om kontinentalsockeln : 990620-v0.2-Bilaga 2 - Teknisk Beskrivning.pdf

Teknisk beskrivning och miljöbedömning

Undersökningstillstånd enligt kontinentalsockellagen

Figur 5 Utredningsområdet för vindkraftpark och utredningskorridorer för kablar samt havsplan med
delområden. Observera att undersökningarna endast kommer ske i vatten, inte på land.
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Det finns idag fyra kommunalt utpekade vindkraftsområden i de berörda kommunerna, ett i
Kungälvs kommun, ett i Öckerö kommun samt två i Göteborgs kommun. Samtliga ligger dock i
anslutning till den yttre skärgården närmare kusten och baseras på ett djupkriterium om ca 30 m.
Kungälvs kommun skriver dock i en särskild utredning och lämplighetsbedömning av havsområden
från 2013 att området utanför Djupa Rännan och farlederna som återstår mot kommungränsen
bedöms som mycket kostsamt för vindkraftsetablering på grund av avstånd, havsdjup osv. I
framtiden kan dock denna bedömning förändras.
I Kungälvs kommuns mark- och vattenanvändningskarta i gällande översiktsplan antagen år 2012
anges havsområdet där Västvinds utredningsområde för vindkraftpark är lokaliserat som ”område av
utvecklingsstrategisk betydelse” utan närmare beskrivning. Inga övriga motstående intressen anges.
Kommunens naturvårdsplan är från år 2005. I den inre kustzonen och i nära anslutning till den södra
utredningskorridoren för kablar med landtagning på Hisingen utpekar naturvårdsplanen Nordre
Älvs estuarium1, som också sträcker sig in i Göteborgs och Öckerö kommuner. Nordre Älvs estuarium
är även riksintresse för naturvården, naturreservat och Natura 2000-område.
Öckerö kommuns översiktsplan, som är antagen 2018, fokuserar huvudsakligen på kommunens
landyta och de tio öarna som ingår i kommunen. I planen anges att havsytan till stora delar lämnas
utanför med hänvisning till det pågående statliga havsplaneringsarbetet och det
kommunövergripande arbetet med gemensam kustzonplanering genom Göteborgsregionens
kommunalförbund (se nedan). Närmare preciseringar för havsområdet kommer att ske i ett senare
skede genom ändring av översiktsplanen och med underlag från dessa pågående arbeten. Eftersom
ålgräsängar är en sådan viktig naturtyp preciserar dock kommunen att befintliga ålgräsängar i
kommunen ska skyddas.
Översiktsplanen i Tjörns kommun vann laga kraft 2014. Översiktsplanen omfattar inte de yttre
havsområdena, men i vattenområdena närmast kusten och i anslutning till den norra
utredningskorridoren för kablar, med landtagning på Tjörn, utpekas områden av riksintresse för
friluftsliv och kommunikation (sjöfart). Avseende riksintressena anger kommunen
rekommendationen att tillkommande bebyggelse, verksamheter eller anläggningar i eller i
anslutning till området inte får skada sjöfartens eller friluftslivets intressen. Utredningskorridoren
för kablar berör också utpekade objekt i de kommunala naturvårds- och
kulturminnesvårdsprogrammen. Tjörns kommun har tagit ansvar för en rad naturtyper typiska för
Tjörn och som är knutna till havet bl.a. grunda havsområden med ålgräsängar, kustnära
betesmosaiker och havsstrandängar och skalgrusbankar. I planen utpekas också det öppna havet
som ett stort opåverkat område.
I Tjörns kommun pågår även ett arbete med att ta fram en fördjupad översiktsplan för kommunens
havsområde. Samråd genomfördes i början av år 2020. Enligt planens samrådsversion berör den
norra utredningskorridoren för kablar, inom Tjörns kommun, delvis områden som betecknas
omfattas av särskild hänsyn till naturvärden samt områden för sjöfart och yrkesfiske. Invid land
berörs även utpekade områden för fritidsbåtliv. I planbeskrivningen anges också att den
havsbaserade energiproduktionen från förnybara källor ska främjas, men endast sådan
energiproduktion som inte har en påtaglig negativ påverkan på bottenmiljön.

1

Mynningsområde delvis omgivet av land där sötvatten gradvis blandas upp med saltvatten.
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Den södra utredningskorridoren för kablar, med landtagning på Hisingen, ligger inom Göteborgs
kommun. I det aktuella området förekommer farleder och rekommenderad användning enligt
kommunens översiktsplan är att verksamheter och anläggningar som hindrar sjöfarten inte är
tillåtna inom farled. Enligt planen uppvisar kustzonen inklusive vattenområdena i delar av området
särskilt stora värden för naturvård, friluftsliv, landskapsbild och/eller kulturlandskap bl.a. Nordre älv
och lokala naturvärden som Porsholmarna och Hästevikarna. För grunda havsområden som inte är
exploaterade rekommenderar Göteborgs kommun generellt att åtgärder som kan skada områdenas
produktivitet av fisk ska undvikas och att allt byggande av anläggningar i vatten och andra åtgärder
som kan påverka grundområdenas status ska föregås av marinbiologiska undersökningar och
tillstånd enligt 11 kap. MB.

Göteborgsregionen (Tjörn, Stenungsund, Kungälv, Öckerö, Göteborg och Kungsbacka kommunerna)
samt Orust och Uddevalla kommuner arbetar i det gemensamma projektet Mellankommunal
kustzoneplanering. Projektet syftar till att hitta samverkan och balans mellan olika intressen och
anspråk i kustzonen. Ramböll har på uppdrag av kustkommunerna, Länsstyrelsen Västra Götalands
län, Västragötalandsregionen, Havs- och vattenmyndigheten samt Business Region Göteborg år 2018
tagit fram rapporten Förutsättningar för energiproduktion till havs. I rapporten har man identifierat
ett antal områden med väl avvägning till motstående intressen. Urvalet baseras på kriterierna
medelvind (8 m/s på 100 m höjd), areal (minst 15 m2) samt djup (max 30 m), vilket gör att djupare
områden ute till havs inte tagits med i bedömningen. Den mellankommunala kustzonplaneringens
delrapport från ”Havsanvändning” redogör för Rambölls resultat, men pekar inte ut några specifika
områden.
År 2019 har också strategidokumentet ”Fördjupad strukturbild för kustzonen” tagits fram.
Dokumentet innehåller sex överenskommelser om hur kust- och havsområdet mellan Kungsbacka i
söder och Uddevalla i norr ska användas. I en överenskommelse rörande maritima näringar anges
att man ska verka för teknikutveckling och pilotanläggningar inom förnybar energiproduktion.

Inga områden som omfattas av områdesskydd enligt 7 kap. miljöbalken förekommer inom
utredningsområdet för vindkraftparken eller i dess omedelbara närhet.
Ca 1 km söder om utredningskorridoren för kablar med landtagning på Tjörn ligger Pater Nosterskärgården som är naturreservat. Pater Noster-skärgården är också utpekat Natura 2000-område
(SE0520176) enligt art- och habitatdirektivet med avseende på naturtyperna och arterna:
sandbankar, rev, vegetationsklädda klippor, tumlare och knubbsäl. Inom området finns även öar som
är utpekade fågelskyddsområden med tillträdesförbud under tiden 1 april–15 juli.
Drygt 2 km norr om utredningskorridoren för kablar med landtagning på Tjörn ligger Natura 2000området och naturvårdsområdet Breviks kile-Toftenäs (SE0520037). Områdets bevarandevärden är
dess välbevarade naturbeteslandskap med en stor variation av naturtyper. I området finns även höga
naturvärden i form övervintrande sjöfåglar och vadare. Ytterligare 2 km norr om detta område ligger
Härön som också är naturreservat och Natura 2000-område (SE0520038). De prioriterade
bevarandevärdena med marin koppling vid Härön är bl.a. blottade ler- och sandbottnar, ålgräsängar
inom stora vikar och sund samt rev. I området finns också skyddade musselvatten.
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Den norra delen av utredningskorridoren för kablar med landtagning på Hisingen ligger ca 1 km
söder om Natura 2000-området Sälöfjorden (SE0520036). Sälöfjorden omfattar bl.a. Klåveröns
naturreservat och Rörö naturreservat samt ett flertal fågel- och sälskyddsområden mellan de båda
reservaten. Området är utpekat för sina betes- och odlingsmarker och ett rikt fågelliv. Inom
Sälöfjorden finns även en stor variation av olika marina miljöer och området har goda
förutsättningar för knubbsäl.
Nordre älv estuarium som är utpekat naturreservat och Natura 2000-området (SE0520043) är
beläget ca 1,5 km norr om den norra delen av utredningskorridoren för kablar med landtagning på
Hisingen. Nordre Älvs estuarium utgör Göta älvs norra mynning norr om Hisingen. Ur biologisk
synvinkel utgör Nordre älvs mynningsområde en övergångszon från limniska växt- och
djursamhällen till marint präglade miljöer. Estuariet och älvmynningen är ett viktigt näringsområde
för vandrande fiskarter, speciellt lax, öring och ål. Även fågellivet är rikt i området med ett stort antal
fågelarter som häckar eller födosöker där. Nordre älv är också utpekat som värdefullt kust- och
havsområde (MPA) i Ospar-nätverket.
Utredningskorridoren för kablar med landtagning på Hisingen angör land ca 0,5 km söder om Natura
2000-området Torsviken (SE0520055) utpekat enligt fågeldirektivet med avseende på de prioriterade
bevarandevärda, i bilaga 1 utpekade, arterna brushane, salskrake och sångsvan samt de enligt bilaga
2 utpekade arterna vigg, bergand och knipa.
Väster om Öckerö och Hälsö och i anslutning till utredningskorridoren för kablar med anslutning på
Hisingen finns en liten ö som utgör djurskyddsområde.
Den södra delen av utredningskorridoren för kablar med landtagning på Hisingen avgränsas i söder
mot Ersdalen i den nordvästra delen av Hönö. Ersdalen är utpekat naturreservat till skydd för bl.a.
friluftslivet och en artrik fågelfauna.
Utredningskorridorerna för kablar ligger även inom strandskyddat område i enlighet med 7 kap. 13–
14 §§ miljöbalken. Längs stora delar av Bohusläns kust har länsstyrelsen beslutat om utökat
strandskydd på 300 m.
För illustration av områdesskydd se kartor i Figur 6-8.

15

nsökan om tillstånd enligt lagen om kontinentalsockeln - KS2021/1697-2 Svar på remiss från Sveriges geologiska undersökning (SGU) gällande ansökan om tillstånd enligt lagen om kontinentalsockeln : 990620-v0.2-Bilaga 2 - Teknisk Beskrivning.pdf

Teknisk beskrivning och miljöbedömning

Undersökningstillstånd enligt kontinentalsockellagen

Figur 6 Utredningsområdet för vindkraftpark och utredningskorridorer för kablar samt områdesskydd enligt 7
kap. miljöbalken. Observera att undersökningarna endast kommer ske i vatten, inte på land.
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Figur 7 Detaljkarta över utredningskorridor för kablar med landtagning på Tjörn samt områdesskydd enligt 7
kap. miljöbalken. Observera att undersökningarna endast kommer ske i vatten, inte på land.

Figur 8 Detaljkarta över utredningskorridor för kablar med landtagning på Hisingen samt områdesskydd enligt
7 kap. miljöbalken. Observera att undersökningarna endast kommer ske i vatten, inte på land.
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Västvinds utredningsområde för vindkraftpark gränsar mot olika farleder utpekade som riksintresse
för kommunikation enligt 3 kap. 8 § miljöbalken. Vindkraftsanläggningen kommer dock att planeras
utanför utmarkerade farleder. Utredningskorridoren för kablar med landtagning på Hisingen korsar
ett riksintresse för djupa skyddade områden. De utpekade riksintressena för djupa skyddade
områden kommer sannolikt att tas bort, men kvarstår för närvarande i avvaktan på beslut.
Utredningsområde för vindkraftpark ligger också inom delar av fångstområdet Södra Skagerack
utsjöområde som är riksintresseområde för yrkesfisket enligt 3 kap. 5 § miljöbalken. Direkt norr om
utredningskorridoren för kablar med landtagning på Tjörn, ca 1 km norr om utredningskorridoren
för kablar med landtagning på Hisingen samt ca 4 km söder om utredningskorridorenen för kablar
med landtagning på Hisingen, förekommer skjutövningsområden som är riksintresseområden för
totalförsvaret, 3 kap. 9 §.
Södra Bohusläns kust utgör riksintresse för friluftslivet enligt 3 kap. 6 § miljöbalken. Söder om
Göteborg övergår det i ”Kullaberg och Hallandsåsen med angränsande kustområden” som är
riksintresse för det rörliga friluftslivet enligt 4 kap. 2 § miljöbalken.
Burösund (Hällsö-Burö m fl öar) skärgårdsmiljö med fiskelägen norr om Öckerö är riksintresse för
kulturmiljövården, 3 kap. 6 § miljöbalken. Området kan komma att beröras av utredningskorridoren
för kablar med landtagning på Hisingen.
Nordre älv estuarium, Rörö och Pater Noster-skärgården är riksintresse för naturvården enligt 3 kap.
6 § miljöbalken. Områdena ligger som närmast 1–1,5 km norr om utredningskorridoren för kablar
med anslutning på Hisingen (Nordre älv estuarium och Rörö) respektive ca 1 km söder om
utredningskorridoren för kablar med landtagning på Tjörn (Pater Noster-skärgården).
För illustration av riksintressen se Figur 9.
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Figur 9 Utredningsområdet för vindkraftpark och utredningskorridorer för kablar samt skyddade områden och
riksintressen. Observera att undersökningarna endast kommer ske i vatten, inte på land.
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Utredningsområdet för vindkraftparken berör ingen vattenförekomst som omfattas av
miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. miljöbalken. Figur 10. Vattenområdena längs kustlinjen är
indelade i olika vattenförekomster med individuella statusbedömningar och fastställda
miljökvalitetsnormer. De vattenförekomster som berörs av de kustnära delarna av
utredningskorridorerna för kablar redovisas i Tabell 3 och Tabell 4. Utanför vattenförekomsterna i
kustlinjen finns Del av Kattegatts utsjövatten (SE570714-115613) med en klassning av den kemiska
statusen, dock utan miljökvalitetsnorm. Den kemiska statusen uppnår ej god utom för den kemiska
statusen utan överallt överskridande ämnen som är god.

Tabell 3 Kustvattenförekomster i anslutning till alternativa utredningskorridorer vid Hisingen (redogörelsen avser
förvaltningscykel 2, 2010–2016, då förvaltningscykeln 3, 2017–2021, ännu har status som arbetsmaterial).

Namn

Idnr

Ekologisk
status

Kemisk status

MKN
ekologisk
status

MKN
kemisk
status

Göteborgs
n
skärgårds kustvatten

SE574160113351

Måttlig
(övergödning)

Uppnår ej god1

God år 2027

God2

Björköfjorden

SE574370114250

Måttlig
(flödesförändringar)

Uppnår ej god1

God år 2027

God2,3

Stora Kalvsund

SE574330114000

Måttlig
(flödesförändringar)

Uppnår ej god1

God år 2027

God2

1

Kvicksilver, bromerad difenyleter, tributyltenn föreningar
Med undantag för överallt överskridande ämnen: kvicksilver och bromerad difenyleter
3
Med undantag för Tributyltenn föreningar
2-

Tabell 4 Kustvattenförekomster i anslutning till alternativ utredningskorridor vid Tjörn (redogörelsen avser
förvaltningscykel 2, 2010–2016, då förvaltningscykeln 3, 2017–2021, ännu har status som arbetsmaterial).

Namn

Idnr

Ekologisk
status

Kemisk status

MKN
ekologisk
status

MKN
kemisk
status

Hjärteröfjorden

SE575760112671

Måttlig
(övergödning)

Uppnår ej god1

God år 2027

God3

Klädesholmenområdet

SE575747113237

Måttlig
(övergödning)

Uppnår ej god1

God år 2027

God3

1

Kvicksilver, bromerad difenyleter
Kvicksilver, bromerad difenyleter, tributyltenn föreningar
3
Med undantag för överallt överskridande ämnen: kvicksilver och bromerad difenyleter
4
Med undantag för Tributyltenn föreningar
2
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Figur 10 Utredningsområdet för vindkraftpark och utredningskorridorer för kablar samt förekommande
vattenförekomster med beslutade miljökvalitetsnormer. Observera att undersökningarna endast kommer ske i
vatten, inte på land.
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Berggrunden består till största delen av kristallina (magmatiska eller metamorfa) bergarter. Från
Göteborgs norra skärgård och norrut till Lysekil dominerar gnejser. Längst i väster och sydväst i de
svenska vatten överlagras den kristallina berggrunden av sedimentära bergarter.
I den kustnära skärgården utgörs botten av exponerad berghäll varvat med grus, stenar och block
med mellanliggande partier med postglacial lera. Även mindre ytor med glacial lera förekommer.
Den glaciala leran finns i bottenytan inom främst skärgårdar och grunda områden med kraftigare
vattenströmning. I utsjöområdet dominerar postglaciala leror som kan uppnå en mäktighet med upp
till 100 m mot väster och sydväst.
Detaljerad kunskap om undersökningsområdets berggrundsförhållanden och sediment kommer att
erhållas genom de geofysiska undersökningarna som planeras i föreliggande ansökan om
undersökningstillstånd.

Utredningsområdet för vindkraftparken är beläget på gränsen mellan Skagerack och Kattegatt, som
tillsammans utgör Västerhavet. Gränsen går mellan danska Skagen och Pater Nosterskären sydväst
om Tjörn.
Salthalten i Skagerack är densamma som i oceaniskt vatten, det vill säga 35 promille. Kustområdet
påverkas av sötare vatten söderifrån. Närmare kusten kan ytvattnets salthalt variera stort (mellan 20
och 30 promille) och det uppstår en skiktning mellan sötare ytvatten och saltare djupvatten.
Kattegatt utgör ett gränsområde påverkat av saltvatten som strömmar in från Nordsjön med Jutska
strömmen och brackvatten som kommer genom den Baltiska strömmen från Östersjön och går
norrut längs den svenska västkusten. Skillnaderna i salthalt mellan Skagerack och Kattegatt gör att
Kattegatt får ett skarpt salthaltsprångskikt på ungefär 15 meters djup. Vattenomsättningen är god,
men omblandning i djupled förhindras av salthaltsprångskiktet. Salthalten i Kattegatt är kring
Öresund ca 15 promille.
Medeldjupet i Skagerack är 218 m. Största djupet är uppemot 700 m djup i den nordvästra delen. I
södra delen är dock havet mycket grundare vid övergången till Kattegatt, som har ett medeldjup av
23 m. Djupa rännan som går längs kusten från Norra Kattegatt har ett djup nära 100 meter. I
utredningsområdet för vindkraftparken är bottendjupet 30–80 m och i utredningskorridorerna för
kablar 0–100 m.

Det finns uppskattningsvis drygt 5 000 arter av makroalger, kärlväxter och flercelliga djur i
Skagerack. Därutöver finns sannolikt flera tusen arter av encelliga djur. Skillnaden mellan olika
områden är dock stor och beror på variationer i djup, bottensubstrat och graden av exponering för
vågor och strömmar. Skagerack är artrikare än Kattegatt och artantalet minskar ju mer vattnen
påverkas av det sötare Östersjövattnet.
I Skagerack har drygt 130 fiskarter påträffats. Bland de viktigaste kommersiella fiskarterna i kan
nämnas sill, skarpsill, torsk, makrill, kolja, vitling, gråsej samt olika plattfiskar. Även kräftdjur av olika
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slag förekommer t.ex. havskräfta, nordhavsräka, hummer och krabbtaska. I Kattegatt finns ett 80-tal
marina fiskarter.
Undersökningsområdet utgörs till största del av mjukbottnar bestående av lera och sand. Grunda
vikar med mjuka bottnar med rikligt med tång och ålgräs är viktiga livsmiljöer i egenskap av
födosöks- och reproduktionsområden samt skydd för rovdjur. Ålgräsängarna binder även sand och
lera så att stränderna skyddas från erosion. Närmast kusten förekommer även hårda bottnar i form
av exponerade berghällar med inslag av block och stenar.
I utsjön förekommer grunda områden med djup mindre än 30 m som s.k. utsjöbankar. Utsjöbankarna
uppvisar stor diversitet av flora, fauna och miljötyper beroende på bottens substrat. Vanliga arter är
bl.a. rödalger, koralldjur, mossdjur, sjöpennor och ormstjärnor. Förekomst av utsjöbankar i det
aktuella undersökningsområdet är inte känt.
Länsstyrelserna i Västra Götalands, Hallands och Skåne län har ett pågående arbete med att
långsiktigt skydda och förvalta marina miljöer och arter i Västerhavet och Öresund. De naturtyper
som har bedömts vara mest prioriterade att skydda i Västerhavet återfinns framför allt i grunda
områden och stränder inne vid kusten och på utsjöbankarna. För territorialhavet och ekonomisk zon
är kunskapsunderlaget om skyddsvärda marina miljöer bristfälligt.

I Skagerack och Kattegatt förekommer knubbsäl, tumlare och enstaka gråsälar. Alla tre arter omfattas
av art- och habitatdirektivet med sådant unionsintresse att särskilda områden behöver utpekas.
Tumlare är därtill upptagen i art- och habitatdirektivets bilaga 4, vilket innebär att arten kräver
noggrant skydd och i svensk lagstiftning omfattas tumlaren av 4 § i artskyddsförordningen.
I Sverige finns tre olika tumlarpopulationer: Östersjöpopulationen, Bälthavspopulationen och
Nordsjö-/Skagerackpopulationen. I Nordsjön, Skagerack och norra Kattegatt uppehåller sig
Skagerackpopulationen, medan tumlare i Bälthavspopulationen uppehåller sig i södra Kattegatt och
Bälthavet med sin sydligaste gräns väster om Bornholmsdjupet. Tumlaren bedöms som livskraftig
(LC) med undantag för Östersjöpopulationen som är akut hotad (CR) enligt Artdatabankens
nationella rödlista (Artdatabanken 2020). Östersjöpopulationen skiljer sig både genetiskt och
morfologiskt från Västerhavets tumlare.
Tumlaren lever i havet och rör sig över stora områden, särskilt utanför parningstiden. Utbredning
och rörelsemönster varierar både mellan årstider och mellan år, förmodligen kopplat till
förekomsten av bytesdjur. Troligen flyttar större delen av beståndet i Skagerack och Kattegatt
säsongvis och uppehåller sig i Nordsjön under den kallare delen av året. Det är möjligt att en del av
dessa förflyttningar styrs av de viktigaste bytesdjurens vandringar.
Tumlaren är en av de minsta valarterna och eftersom den lever i kalla hav måste den äta fortlöpande
med små marginaler för störningar av födointaget. Parningen sker i juli och augusti och kalvens föds
omkring maj–juni året därpå. Vid kalvningen och under ungarnas första uppväxtperiod vill tumlaren
ha tillgång till ostörda och relativt grunda områden. Tumlaren uppehåller sig oftast ganska nära
vattenytan dit den tar sig för att hämta luft, ofta i cykler om 2-3 korta (20-30 s) dyk, följda av ett längre
(2-3 min).
Tumlare använder sonar för att orientera sig och hitta sin föda. Ljuden är formade som korta pulser,
som sänds i serier med varierande inter-klickintervall. När tumlaren bara håller koll på
omgivningen är detta intervall varierande, från mellan 40–80 ms till upp till 100–150 ms, men när
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tumlaren låst ekolodet vid ett föremål, t.ex. en fisk, så bestäms det av avståndet till detta föremål:
tumlaren väntar på ekot från fisken efter varje klick innan den skickar ut nästa klick. Precis innan
fisken fångas, vanligen 1–2 kroppslängder från bytet, minskar inter-klickintervallet snabbt till <10
ms och ofta ned till 1–2 ms; denna del av klicktåget kallas en ”buzz”. (Amundin 2021).
Tumlaren har mycket god hörsel i ett brett frekvensintervall, med bästa känsligheten vid 125 kHz.
Denna anpassning av såväl sonarklickfrekvensen som hörseln anses vara en anpassning till att det
naturliga bullret i havet, som framför allt kommer från vinddrivna vågor och regn, är som lägst
omkring dessa frekvenser. Trots denna specialanpassning till höga frekvenser, så är hörseln också
mycket god ner till under 10 kHz. Det innebär att tumlarna hör och kan störas av det mesta av det
buller i havet som genereras av människan, möjligen med undantag för det lågfrekventa (<200 Hz)
maskinbullret från fartygstrafiken; vid dessa frekvenser är tumlaren ganska lomhörd. (Amundin
2021).
Teoretiskt graderar man bullerpåverkan från dödlig effekt, fysiologiska skador, beteendemässig
påverkan, maskering till detektion utan beteendepåverkan (Amundin 2021).
De största hoten mot tumlare är:
•
•
•
•
•

Bifångst, fastnar i framförallt bottensatta fiskenät
Miljögifter, främst PCB
Undervattensbuller
Minskad födotillgång-/kvalitet
Ökad fritidsaktivitet

Knubbsäl förekommer längs Västkusten och söderut till Öresund samt i ett begränsat område på
södra Öland och södra Smålandskusten. Knubbsälen finns i kustnära områden där det finns tillgång
till större ytor med grunda bottnar. Arten bedöms som livskraftig (LC, Artdatabanken 2020).
Knubbsälens parning äger rum under juli månad och kutarna föds under slutet av maj till slutet av
juni. Under sommaren spenderar knubbsälen stor del av tiden på land då den ömsar päls. Från
augusti till november pågår sedan en intensiv födosöksperiod. Södra delarna av Öresund har viktiga
viloplatser för både grå- och knubbsäl, som här finns i stora koncentrationer.
Hot mot knubbsäl:
• Miljögifter och föroreningar
• Överfiskning och bottendöd
• Störningar på reproduktionsplatser
• Bifångster i fiskeredskap.
Gråsäl finns framför allt i Östersjön, men ett litet antal gråsälar återfinns även längs västkusten. Även
gråsälen är klassad som livskraftig (LC, Artdatabanken 2020). Dess ungar föds mellan februari och
mars. Den efterföljande perioden och fram till och med juni spenderar gråsälen mestadels på is eller
kobbar och skär.
Hot mot gråsäl:
•
•
•

Jakt
Miljögifter
Bifångst fiskeredskap
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I utredningsområdet för vindkraftparken och i utredningskorridorerna för kablar finns flertalet
uppgifter om förlista båtar och fartyg. Få är dock bekräftade i fält eller har genomgått en antikvarisk
bedömning, varför det är osäkert om de utgör fornlämningar, d.v.s. kulturlämningar äldre än år 1850
som skyddas av kulturmiljölagen, eller övriga kulturhistoriska lämningar, yngre än år 1850.
Kulturlämningar på land bedöms inte komma att beröras av de planerade undersökningarna. Figur
11.

Figur 11 Utredningsområdet för vindkraftpark och utredningskorridorer för kablar samt förekommande
fornlämningar. Observera att undersökningarna endast kommer ske i vatten, inte på land.

Undersökningstillstånd enligt kontinentalsockellagen (KSL) ansöks för nedan beskrivna
undersökningar inom det undersökningsområde som framgår av avsnitt 4.1. Sprängning och
borrning planeras inte.
•

Geofysiska undersökningar utförs för att erhålla information om undersökningsområdets
djup och batymetri samt att kartlägga bottenförutsättningar, sedimenttyper och eventuella
arkeologiska lämningar och andra objekt på havsbotten. Undersökningarna genomförs med
Sub Bottom Profiler (SBP), Multibeam Echo Sounder (MBES) och Side Scan Sonar (SSS).
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geofysiska undersökningar. Sedimentproverna kommer att ligga till grund för undersökning av
eventuella föroreningar i havsbottens övre skikt.
Arbetet utförs från fristående utrustning som sänks ner till havsbotten från ett fartyg med hjälp av
vinsch eller kran. Den fristående utrustningen är oftast kubformad med sida på ca 2–3 m beroende
på leverantör. Tidsåtgången för respektive Vibrocore sampling bedöms till ca en halvtimme.
Arbetsmomentet innehållande vibration som alstrar undervattensljud tar endast ett fåtal minuter
per provtagning beroende på det sedimentprovets djup och jordlagrens sammansättning på
provtagningsplatsen.
Utförande och omfattning
Upp till 50 bottenprovtagningar kommer att genomföras inom undersökningsområdets i samband
med CPT-undersökningarna, se avsnitt 6.4.2. Till vilket djup undersökningarna kommer genomföras
beslutas efter analys av resultat från geofysiska undersökningar och bedömt behov.
Bedömning av miljöpåverkan
Undersökning genom Vibrocore sampling ger endast försumbar och mycket lokal
sedimentspridning eller grumling. Ingreppen i havsbotten genom uttaget av sedimentproverna är
små och lokala. Störningarna på havsbotten vid provtagningsplatserna utgörs av
undersökningsutrustningens avtryck på havsbotten och är därmed temporär och övergående. Ingen
förorening eller försämring av vattenkvaliteten förutses från dessa undersökningar. Påverkan på
tumlare genom undervattensbuller kan inte uteslutas, men bedöms som kortvarig och endast ge
upphov till undvikande beteende.

Cone Penetration Test (CPT), eller spetstryckssondering, är en in situ undersökningsmetod som
används för att fastställa bottensammansättning och sedimentens fasthet utan att ta ett prov från
havsbotten. Undersökningen utförs genom att en cylinderformad sondspets med en diameter på ca
20–40 mm, pressas ner i havsbotten med hjälp av hydraulik i en hastighet av ca 2 cm i sekunden.
Detta görs ner till ett maximalt djup om ca 20–50 m, beroende på utrustningens tekniska
specifikation, eller till dess att det inte går att driva sonden djupare vilket kallas metodstopp.
Arbetet utförs från fristående utrustning som sänks ner till havsbotten från ett fartyg med hjälp av
vinsch eller kran. Den fristående utrustningen är oftast kubformad med sida på ca 2–3 m beroende
på leverantör. Tidsåtgången för respektive CPT provtagning är mellan en och två timmar, inklusive
tid för positionering av fartyg och fristående utrustning.
Utförande och omfattning
Upp till ca 50 CPT provtagningar kommer att genomföras inom undersökningsområdet i samband
med Vibrocore sampling, se avsnitt 6.4.1. Till vilket djup undersökningarna kommer genomföras
beslutas efter analys av resultat från geofysiska undersökningar och bedömt behov.
Bedömning av miljöpåverkan
Undersökning genom CPT är försumbar då påverkansområdet motsvarar diametern på sondspetsen.
Vid den hydrauliska nedpressningen trycks sondspetsen ner sakta genom jordlagren med hjälp av
hydrauliskt tryck. Det sker inga utsläpp under undersökningen och metoden ger heller inte upphov
till sedimentering eller grumling. Störningarna på havsbotten vid undersökningsplatsen utgörs av
undersökningsutrustningens avtryck på havsbotten och är därmed temporär och övergående.
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Påverkan från bottenundersökningen bedöms efter föreslagna skyddsåtgärder som ytterst
begränsad.
Ytterligare en skyddsåtgärd som kan komma att användas är att placera SBP:n på en
undervattenssläde som bogseras av undersökningsfartyget nära botten och inte direkt på fartygets
skrov. Spridning av det enkelriktade (enkelstråligt) ljud som sänds ut begränsas då till ett mindre
område direkt under undervattenssläden än om givaren är monterad på fartygsskrovet. Denna metod
medför att undersökningsfartyget måste köra långsammare och undersökningarna pågår då under
en längre tid. Olika leverantörer har olika varianter av SBP, d.v.s. släpande eller skrovmonterade,
varför Eolus i dagsläget inte vill låsa in sig på en specifik undersökningsmetod. För både släpande
och skrovmonterad SPB bedöms eventuell miljöpåverkan som likvärdig.
Såväl tumlare som sälar kan även påverkas av ljud och rörelser från en ökad fartygstrafik i samband
med undersökningarna. Denna påverkan bedöms dock vara mycket kortvarig och tillfällig varför risk
för påverkan av någon betydelse inte bedöms föreligga. I förhållande till övrig fartygsverksamhet och
rörelser i området bedöms fartygsverksamheten i samband med undersökningarna bli försumbar.
Sammantaget med de skyddsåtgärder som föreslås bedöms påverkan på tumlare och sälar till följd
av planerade undersökningar bli ytterst begränsad. De geofysiska undersökningarna är också
begränsad i tid, ca 3 veckor, och Skagerackpopulationen bedöms vara livskraftig. Undersökningarna
bedöms därmed inte på ett betydande sätt kunna försvåra bevarandet av arterna i området.
De planerade undersökningarna bedöms inte heller påverka intilliggande skyddade områden på
betydande sätt. Närmast liggande Natura 2000-områden utpekat enligt art- och habitatdirektivet är
beläget ca 1 km och enligt fågeldirektivet ca 0,5 km från utredningskorridorerna för kablar. Se
nedanstående uppställning för bedömning av påverkan på de Natura 2000-områden inom 1 km från
undersökningsområdet.
Avstånd
Pater Nosterskärgården
(SE0520176)

Ca 1 km

Sälöfjorden
(SE0520036)

Ca 1 km

Utpekade
arter
Tumlare och
knubbsäl

Utpekade
naturtyper
Sandbankar,
rev,
vegetationsklädda klippor

Tumlare,
knubbsäl,
sångsvan,
vitkindad gås,
fisktärna,
nattskärra,
tornfalk,
kustlabb,
tobisgrissla och
gulärla

Sandbankar,
blottade leroch
sandbottnar,
rev,
vegetationsklädda
havsklippor,
driftvallar, stenoch grusvallar
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Bedömning
Ingen påverkan bedöms
ske på utpekade
naturtyper.
Med hänsyn till föreslagna
skyddsåtgärder bedöms
påverkan på tumlare och
knubbsäl som ytterst
begränsad.
Ingen påverkan bedöms
ske på utpekade
naturtyper. Ingen påverkan
bedöms ske på fåglar.
Med hänsyn till föreslagna
skyddsåtgärder bedöms
påverkan på tumlare och
knubbsäl som ytterst
begränsad.
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Godkännande av Planprogram Aröd (Dnr KS2019/0414–68)
Sammanfattning
Planprogram Aröd har tagits fram som ett fortsatt arbete med utgångspunkt i Översiktsplan
2010 (Antagen 2012). Planprogrammet ger en övergripande inriktning för kommande
detaljplaner i området.
Planprogrammet utgör ett underlag och en inriktning för kommande detaljplaneläggning
och hållbar utveckling av området. I enlighet med gällande översiktsplanen (ÖP2010) och
kommunala mål, kan utvecklingen av området möjliggöra för fler åretruntboende och
besökare samt stärka Aröds funktion som grannby till serviceorten Kode. Vidare ska
planprogrammet ge en inriktning för utveckling av området och underlätta i efterföljande
detaljplaner. Planprogrammet visar möjlig utveckling av bostäder med utgångspunkt i
regionala och kommunala strategier, natur och kulturmiljö.
Planprogrammet har tagits fram inom ramen för sektorns driftsbudget för översiktlig
planering. I programmet föreslås en etappindelning för genomförandet
av detaljplaneläggning som har samordnats med pågående och framtida VA-utbyggnad i
området. Detta leder till att projektet uppfyller kommunfullmäktiges mål om ökad
samordning mellan infrastruktur och byggnation. Kommande detaljplaner bekostas av
exploatörer/fastighetsägare genom plankostnadsavtal/planavgift. Kommunen ansvarar för
utbyggnad av kommunalt VA i området men äger ingen mark och ansvarar inte för vägar.
Planprogrammet var ute på samråd under tiden 1a mars och 30e april. De inkomna
synpunkterna har hanterats av förvaltningen i tillhörande samrådsredogörelse och aktuellt
planprogram har reviderats i enlighet med detta.
Förvaltningen rekommenderar att det reviderade planprogrammet godkänns.
Planprogrammet har tagits fram enligt plan och bygglagen, PBL (2010:900).
Förvaltningens bedömning är att samråda planprogrammet Aröd enligt plan- och bygglagen
PBL (2010: 900) kap 5 § 11.
Juridisk bedömning
Planprogrammet har tagits fram enligt plan och bygglagen, PBL (2010:900).
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Bakgrund
Aröd pekas ut som omvandlingsområde med viss förtätning i gällande Översiktsplan. För att
denna utveckling ska kunna ske krävs kommunalt vatten och avlopp. Kungälvs kommun
fick ett föreläggande från länsstyrelsen (2019-04-29) som enligt lagen om allmänna
vattentjänster
(2006:412) ska ordna kommunalt vatten och avlopp i området före utgången av 2025. Den
kommunala Va-anläggningen ska omfatta dricksvatten, spillvatten och dagvatten.
Förvaltningen fick 2019 uppdraget av kommunstyrelsen att utarbeta ett förslag till
planprogram för Aröd. Ett av de övergripande politiska målen för perioden är en ökad
samordning mellan VA och husbyggnation.
Verksamhetens bedömning
Förslaget för planprogrammet fungerar som en övergripande inriktning och lyfter viktiga
frågor inför kommande detaljplaner. Planprogrammet behöver samrådas utanför
förvaltningen för att inhämta viktiga synpunkter från myndigheter och invånare.
Planprogrammet har förankrats inom förvaltningen och bedöms kunna godkännas för
samråd, enligt plan- och bygglagen PBL (2010:900) kap 5§11.
Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål
Planprogrammet skapar möjligheter att nå mål om;
-Att ge möjligheter till en aktiv fritid för alla åldrar.
-En ökad samordning mellan infrastruktur och byggnation i hela kommunen. Genom en
etappindelning som går i linje med VA:s utbyggnadsplan.
-Att medborgare och näringsliv ska känna ökat förtroende för kommunen. Genom en
arkitektonisk kvalitet i närhet till kust och natur.
-Planprogrammet går emot målet om ”Möjlighet till Hållbart resande, utsläpp till mark och
vatten”. Eftersom det innebär förtäta utanför de primära och sekundära stråken som inte är
nära kollektivtrafik.
Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030
Planprogrammet skapar möjligheter att nå mål om;
-Hållbara städer och samhällen.
-Hav och marina resurser.
Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv
Möjliggör för invånare att bo permanent i Aröd och att stärka invånare samt besökares
tillgång till havet.
Ekonomisk bedömning
Planprogrammet har tagits fram inom ramen för sektorns driftsbudget för Översiktlig
planering.
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Förslag till beslut
Planprogram för Aröd i Kungälvs Kommun godkänns.

Fredric Norrå
verksamhetschef planering och myndighet
Expedieras till:

Erik Liedner
Anna Hedlin

För kännedom till:

Gunilla Carlsson Gremner

Anders Holm
sektorchef samhälle och utveckling
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SAMRÅDSREDOGÖRELSE
Det rubricerade förslag, daterat 2021-02-23 har varit utställt enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900) 5:11,
under tiden 1 mars 2021 till 30 april 2021 på Kundcenter i Stadshuset.
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SAMMANFATTNING
Till samhälle och utveckling har inkommit nedanstående yttranden vilka sammanfattas och kommenteras.
Under samrådet har inkommit 58 yttranden från statliga organ, kommunala nämnder eller verksamheter och
fastighetsägare.
För att se yttrandena i sin helhet hänvisar vi till kommunens diarienummer KS2019/0414

REVIDERINGAR

Kusten/Södra Aröd och Dalsberg utgår ur planprogrammet.

KVARSTÅENDE SYNPUNKTER
• Efter revidering av planprogram kan följande synpunkter anses kvarstå; Bostädernas placering och
utförande, vägarnas standars samt övergripande dagvattenhantering.
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Skyfall
Extrem nederbörd/skyfall är något som kan orsaka problem redan idag och som förväntas bli vanligare
och intensivare i framtiden. Konsekvenserna av ett skyfall, minst ett 100-årsregn, behöver utredas och
beskrivas. Särskilt viktigt är att ny bebyggelse inte tar skada eller orsakar skada vid en översvämning,
planerad exploatering får heller inte förvärra situationen vid ett skyfall för intilliggande eller nedströms
liggande områden. Framkomligheten till och från planområdet i händelse av översvämning behöver
också fungera. Eventuella skyddsåtgärder
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Fornlämningar
Planprogramsområdet utgörs i huvudsak av ett bohuslänskt kustnära landskap med låglänta
skogbeklädda bergsområden och mellanliggande odlingsmark. Kustområdet är överlag
fornlämningstätt och representeras av kulturhistoriska lämningar från äldre stenålder till nutid.
Inom planprogramsområdet är huvuddelen av de kända forn- och kulturhistoriska
lämningarna belägna i den sydvästra delen. Dessa utgörs av förhistoriska boplatser i
brynmiljöer och i sänkor mellan berg, gravrösen på låglänta bergshöjder och historiska by-/
gårdstomter i anslutning till åkermark. I norra delen av planprogamsområdet finns ett par
fyndplatser för flinta. Några av fornlämningarna i den södra delen har påträffats på senare år i
samband med arkeologisk utredning inför utbyggnad av VA-ledningsnät. Endast begränsade
delar av planområdet har tidigare omfattats av kulturmiljöanalys och arkeologisk utredning.
På grund av den hittills låga exploateringsgraden i området, de befintliga fornlämningarna
samt på topografiska och geografiska förutsättningar, finns stor risk att påträffa okända
fornlämningar inom planområdet.
Utifrån tillgängligt underlag kan vi inte bedöma planprogrammets förväntade påverkan på
fornlämningsmiljön. Vid programplanering bör befintlig kulturmiljö samt risk för okända
fornlämningar utredas och sammanställas på en översiktlig nivå. I det aktuella
planprogrammet är detta otillräckligt beskrivet, och därför rekommenderar vi att en
övergripande kulturmiljöanalys tas fram. Förväntade konsekvenser för kulturmiljö bör
redovisas och analyseras och de avvägningar mellan kulturmiljö och andra värden som görs
bör motiveras. Hur kommunen avser att förhålla sig till kulturmiljövärden bör tydligare framgå
under riktlinjerna i respektive områdesbeskrivning.
Det är positivt att området Södra Aröd/Kusten inte pekas ut som utbyggnadsområde, med
avseende på de höga kulturhistoriska värden som finns i den norra delen i form av en
förhistorisk gravmiljö med flera monumentala gravrösen.
Under rubriken ”Kulturmiljöhänsyn” på sid 30 i planprogrammet önskar Länsstyrelsen att
kommunen förtydligar vad som avses med ”om det inte bedöms uppenbart onödigt”.
Förslagsvis kan detta ändras till ”om det inte bedöms omotiverat ur ett kulturhistoriskt
perspektiv.
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Dagvatten/Spillvatten/Blöta områden:
Kommunen skriver att ingen dagvattenutredning är gjord för planprogrammets räkning. För
framtida detaljplaneläggning av områden, särskilt där byggrätter planeras tillkomma, krävs
såväl VA- som dagvattenutredning för den specifika planen. Dagvatten inom området
kommer hanteras i enlighet med kommunens dagvattenpolicy och dagvattenhandbok.
I den mån det bedöms behövas fördröjs dagvattnet i lämpliga fördröjningsanläggningar
innan anslutning sker till det kommunala systemet.
Länsstyrelsen ser positivt på att de befintliga och tillkommande bostäderna kommer att
anslutas till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Det kommer att innebära en minskad
näringsbelastning på vattenförekomsten Hake Fjord.
Mark avsedd för dagvattenhantering bör reserveras och i möjligast mån förses med
bestämmelse på plankartan. Vid planering och utformning av dagvattenhantering inom
området ska hänsyn tas till förekomst av markföroreningar.
Vidare skriver kommunen att identifierade problem inkluderar bland annat att många av de
naturliga huvudvattenstråken passerar över tomtmark, att det finns delområden av instängd
karaktär, att avvattningen av dammarna och hur dessa regleras inte är fastställt, och att
befintliga ledningar/kulverteringar inte är fackmannamässigt utförda.
Eftersom det inom planområdet finns ett antal småvatten som har potential för att hysa
grod- och kräldjur så är det viktigt att kommunen i tidigt skede utarbetar
dagvattenfördröjningar som inte innebär påverkan på befintliga dammar. Även vid
nyanläggning av fördröjningsdammar ska dessa utformas så att det finns möjlighet att stänga
av flöde vis misstanke om utsläpp eller höga halter av sediment i dagvattnet. Oljeavskiljare
ska vara obligatoriskt för samtliga bostads och verksamhetsfastigheter.
Med anledning av ovan upplyser Länsstyrelsen att åtgärder som exempelvis byggnation
under markyta kan innebära bortledning av grundvatten som i sin tur är en vattenverksamhet
som regleras i 11 kap Miljöbalken. Bortledning av grundvatten är tillståndspliktig om det inte
är uppenbart att varken allmänna eller enskilda intressen skadas genom vattenverksamhetens
inverkan på vattenförhållandena.
I det fall åtgärden bedöms vara tillståndspliktig ska samråd utföras i tidigt skede med
Länsstyrelsens vattenvårdsavdelning. Det är verksamhetsutövarens ansvar att göra denna
bedömning. Åtgärder och konsekvenser kopplat till ev. bortledning av grundvatten bör
förtydligas i ett senare skede.
Båtplatser
Kommunen skriver att ytterligare båtplatser för boende i området kommer endast att tillåtas
om miljökonsekvensbeskrivning i samband med detaljplan visar att båtplatser kan anläggas
utan negativ påverkan på grundbottnarna.
Länsstyrelsen vill uppmärksamma att de senaste åren har släppts flertalet rapporter som
belyser de negativa effekterna på ekosystemen av fortsatt och ökande exploatering längs
Sveriges kuster. Bland annat rapporten ”Fritidsbåtars påverkan på grunda kustekosystem i
Sverige” (Havsmiljöinstitutet, 2018) som visar på ett stort antal internationella och nationella
åtaganden för att minska påverkan och belastning på kust- och havsmiljön. En översiktlig
redovisning av miljömål på olika nivåer, det nuvarande miljötillståndet och planinnehållets
förhållande till detta saknas, vilket gör det svårt att bedöma föreslagna åtgärder från
miljösynpunkt.
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För arbeten i vatten gäller generell tillståndsplikt enligt 11 kap. 9 § miljöbalken
(MB). Ansökan om tillstånd för vattenverksamhet prövas av mark- och miljödomstolen.
För vissa vattenverksamheter kan det räcka med en anmälan om vattenverksamhet
(11:9a§ MB) till Länsstyrelsen. Omfattningen av verksamheten avgör om det krävs ett
tillstånd eller om det räcker med en anmälan om vattenverksamhet.
Markavvattning och invallning
Kommunen skriver att vägen vid Aröds badplats har dålig stabilitet och att
klimatanpassade skyddsåtgärder för stigande vatten krävs längs med befintlig väg. Vidare
skriver kommunen om områdena Korpedalsvägen, Björkliden och Dalsberg vilka
samtliga anges som fuktiga/blöta områden.
Länsstyrelsen informerar med anledning av ovan om följande:
Åtgärder som utförs för att skydda mot vatten, ex. invallning eller bortledande av vatten,
utgör markavvattning enligt 11 kap miljöbalken, om syftet med åtgärden är att varaktigt
öka en fastighets lämplighet för något visst ändamål.
I Västra Götalands län är markavvattning förbjuden och om så avses utföras krävs
dispens och tillstånd till markavvattning. Om dispens inte erhålls kan tillstånd inte
medges till markavvattning. Syftet med förbudet är att kraftigt begränsa eller sätta stopp
för utarmningen av våtmarker. För att erhålla dispens för markavvattning måste sökande
ange särskilda skäl, bedömningen av vad som är särskilda skäl måste ske främst mot
bakgrund av intresset från naturvårdssynpunkt att bevara de återstående våtmarkerna
inom området, samt att det berörda området i princip saknar betydelse från
naturskyddssynpunkt.
Förbudets syfte, att kraftigt begränsa eller sätta stopp för utarmningen av våtmarker, ska i
varje dispensprövning vägas mot de särskilda skälen. Syftet med
markavvattningsförbudet är centralt vid bedömningen av vad som är särskilda skäl. Det
är våtmarksbiotoper, oavsett hur låga eller höga naturvärden de har, som ska skyddas
genom förbudet. Att det är låga naturvärden i en våtmark är inget särskilt skäl för att ge
dispens. Men bedömningen av vad som är särskilda skäl kan påverkas av vilka
naturvärden som finns i våtmarken.
Trafik
Länsstyrelsen tillsammans med Trafikverket vill poängtera vikten av en övergripande
trafikutredning som innefattar hela planprogrammets område. En sådan trafikutredning
skulle ge en samlad bild av planprogrammets effekter på trafiksystemet och kan även
fungera som ett bra underlag inför kommande detaljplanering. Trafikverket
rekommenderar därför att Kungälvs kommun kompletterar planprogrammet med en
trafikutredning som beskriver dagens situation, där PM trafik är ett bra underlag, samt
tänkbara åtgärder för att höja trafiksäkerheten och framkomligheten på väg 624 för alla
transportslag inklusive korsningen med väg 616. Trafikutredningen bör även innehålla
beräkningar av belastningsgraderna i korsningarna (daterat 2021-03-19).
Koppling till miljömålen
Länsstyrelsen anser att den fysiska planeringen utgör ett viktigt verktyg för att uppnå
miljömålen. PBL (2010:900) är direkt knuten till miljöbalken, enligt dess 2 kap 2 §.
Miljömålen ska enligt miljöbalkspropositionen (1997/98:45) vara vägledande vid
tillämpningen av miljöbalken.
En översiktlig redovisning av miljömål på olika nivåer, det nuvarande miljötillståndet och
planinnehållets förhållande till detta saknas, vilket gör det svårt att bedöma föreslagna
åtgärder från miljösynpunkt.
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Synpunkter enligt annan lagstiftning
Arkeologi

Om inget fördjupande kunskapsunderlag tas fram inom ramen för planprogrammet, får länsstyrelsen ta
ställning till detta i senare planeringsskeden. Faktisk förekomst av okända fornlämningar bör utredas och
fastställas i tidigt skede i samband med detaljplanering, så att anpassningar till kulturmiljön möjliggörs.
Fornlämningar är skyddade enligt 2 kap kulturmiljölagen. Ingrepp i fornlämning kräver tillstånd från
Länsstyrelsen.
Avlopp
Länsstyrelsen behandlar just nu ärenden om att ansluta både Kode reningsverk och Marstrands reningsverk till
Ryaverket i Göteborg. Dessutom har Länsstyrelsen diskussioner med kommunen om de problem som finns
gällande avlopp i området med utgångspunkt från Lagen om allmänna vattentjänster. Länsstyrelsen har ett
vitesförläggande på kommunen att lösa avloppshanteringen i området. Även dricksvatten har kapacitetsbrist.
VA i området är komplicerad och behöver utredas ytterligare. Länsstyrelsen anser därför att det i
planhandlingen behöver en tydligare beskrivning över hur vatten- och avloppsfrågan kan lösas innan vi kan se
positivt på ytterligare byggnationer i området
Jordbruksmark
I programmet framgår att det kan bli aktuellt att bygga på cirka två hektar jordbruksmark i Arödsdalen – norra
delen. Det är i överensstämmelse med översiktsplanen. Samtidigt kommer de inte att bygga på ett annat
område med jordbruksmark som är utpekat i översiktsplanen. Det finns ett resonemang om vilka avvägningar
de gjort för att använda jordbruksmarken för till bostäder. Resonemanget om jordbruksmarken är
brukningsvärd eller inte kan bli tydligare. Är det en brukningsvärd jordbruksmark bör även
alternativutredningen förtydligas.

Behovsbedömning
Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på miljön. Länsstyrelsen delar
kommunens bedömning.

FÖRVALTNINGENS KOMMENTAR
Beaktas. Texten är justerad till Länsstyrelsens förslag.
I samband med framtagande av detaljplaner kommer kommunen ta fram geotekniska utredningar för
att kartlägga eventuella risker för skred, ras eller erosion inom detaljplaneområdet. Utredningarna
kommer även översiktligt se till grundläggnings- och miljötekniska frågor. Utifrån vad som
framkommit i den Geotekniska utredningen gjort i södra Aröd har Södra Arödsområdet/Kusten nu
fråntagits ifrån Planprogrammet. Förslaget är att inte detaljplanlägga den delen pga. skredrisk.
Bedömningen är att planprogrammet inte kommer att uppdateras med en Geoteknisk utredning.
Resonemanget om jordbruksmarken är har förtydligats avseende motivering och utredning om
jordbruksmarkens brukningsvärde är utförd samt beskriven i rev. planprogram. Förslaget i reviderat
planprogram är att områdesbestämmelsen upphävs och att ingen detaljplan upprättas för Norra
Aröd Alelyckans aktiva jordbruksskifte som Länsstyrelsen påpekar.
Länsstyrelsen önskar förtydligande av påverkan på landskapsbilden. Att redovisa fotomontage i
programhandlingen är ett alltför tidigt skede. Innan detaljplaneringen är det mycket osäkert var
byggande kan komma att ske. När det gäller landskapsbilden sett från fjorden kommer den sannolikt
inte att påverkas då detaljplanering av Södra Aröd/Kusten stryks ur planprogrammet. Arkeologiska
utredningar kommer att utföras för respektive detaljplan. Även övriga former av kulturmiljövärden
kommer att beaktas i samband med detaljplaneringen.
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YTTRANDE

Statens Geotekniska Institut (SGI)
2021-03-23
För det aktuella planprogramsområdet presenteras översiktliga kartor avseende riksintressen och strandskydd,
naturvärdesinventering, höga vattenstånd och skyfall, kulturmiljö etc. SGI rekommenderar att planprogrammet
kompletteras med en karta som redovisar risker för ras och skred inom planområdet. Planprogrammets syfte anges
vara att ge ställningstaganden inför fortsatt utveckling av Aröd och framtida detaljplanering. Enligt plan- och
bygglagen ska, vid planläggning, hänsyn tas till människors hälsa och säkerhet samt risken för olyckor, översvämning
och erosion. Med hänvisning till 2 kap 4–5 § i PBL anser SGI att geotekniska aspekter såsom säkerhetsfrågor
avseende skred, ras och erosion ska klarläggas i detaljplaneskedet SGI anser att det är lämpligt att lyfta ras- och
skredfrågor redan i planprogramsskedet för att möjliggöra effektivare hantering av frågorna i kommande
detaljplanering. Dessa säkerhetsfrågor avser: ras och skred i jord, blockutfall och bergras, erosion i vattendrag och vid
kusten.
För att det geotekniska underlaget skall bli relevant för planprogrammet rekommenderas att de aktuella delområdena
bedöms ur geoteknisk synvinkel och att den kunskap som kommunen innehar och som erhållits genom geotekniska
utredningar inarbetas i underlaget. För att identifiera riskområden, även där geotekniska utredningar ej har utförts, kan
grova värderingar göras utifrån bl. a. geologiska (SGU) och topografiska (Lantmäteriet) kartor. SGI har i ett
regeringsuppdrag om harmonisering av statligt framställda planeringsunderlag avseende ras, skred och erosion
tillsammans med bl a MSB och SGU tagit fram en Vägledning ras, skred och erosion
(http://www.swedgeo.se/globalassets/publikationer/sgi-vagledning/sgi-vi.pdf). Underlagen finns åskådliggjorda i en
kartisningstjänst: https://gis.swedgeo.se/rasskrederosion/. Informationen är från geoteknisk synpunkt värdefull vid
strategiska val av lämplig markanvändning och vid utpekande av nya utbyggnadsområden. Då det finns områden med
förutsättningar för skred, s.k. aktsamhetsområden, inom planprogrammet rekommenderar SGI att kommunen arbetar
vidare med frågan inom ramen för planprogrammet. God kännedom om geotekniska förutsättningar och geotekniska
riskområden ger bättre förutsättningar att kunna styra markanvändningen mot mer hållbara och säkra lösningar. Meå
mer detaljerat geotekniskt underlag som grund finns förutsättningar att redan i tidiga skeden förstå om de geotekniska
säkerhetsfrågorna är möjliga att omhänderta inom ramen för enskilda detaljplaner eller om det är en fördel att arbeta
vidare med frågorna innan detaljplanearbetet startar. Detta ger bättre förutsättningar för att inte de geotekniska
säkerhetsfrågorna ska bli ett hinder i efterföljande detaljplanering. Detta kan gälla frågor som instabila jord- och
bergslänter strax utanför ett detaljplanområde som i händelse av ras eller skred kan innebära risk för människors hälsa
och säkerhet inom planområdet, t.ex genom utfallande block eller utströmmande jordmassor.
Beslut i detta ärende har tagits av enhetschef Maria Kristensson, efter föredragning av geotelaiiker David Rudebeck
samt med synpunkter från berggrundsgeolog Johan Berglund.

FÖRVALTNINGENS KOMMENTAR
Beaktas.
I samband med framtagande av detaljplaner kommer kommunen ta fram geotekniska utredningar för att kartlägga
eventuella risker för skred, ras eller erosion inom detaljplaneområdet. Utredningarna kommer även översiktligt se till
grundläggnings- och miljötekniska frågor. Utifrån vad som framkommit i den Geotekniska utredningen gjort i södra
Aröd har Södra Arödsområdet/Kusten nu fråntagits ifrån Planprogrammet. Förslaget är att inte detaljplanelägga den
delen pga. skredrisk. Bedömningen är att planprogrammet inte kommer att uppdateras med en Geoteknisk utredning.
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YTTRANDE
Trafikverket

2021-03-19

Trafikverket har svårt att bedöma lämpligheten av den tillkommande bebyggelse som planprogrammet
föreslår utifrån remitterat underlag. I planprogrammet framgår att Kungälvs kommun avser att utreda
effekter av ökad trafik i varje kommande detaljplan. Trafikverket vill dock poängtera vikten av en
övergripande trafikutredning som innefattar hela planprogrammets område. En sådan trafikutredning skulle
ge en samlad bild av planprogrammets effekter på trafiksystemet och kan även fungera som ett bra
underlag inför kommande detaljplanering.
Trafikverket rekommenderar därför att Kungälvs kommun kompletterar planprogrammet med en
trafikutredning som beskriver dagens situation, där PM trafik är ett bra underlag, samt tänkbara åtgärder
för att höja trafiksäkerheten och framkomligheten på väg 624 för alla transportslag inklusive korsningen
med väg 616. Trafikutredningen bör även innehålla beräkningar av belastningsgraderna i korsningarna.

FÖRVALTNINGENS KOMMENTAR
Trafiksituationen inom Aröd kommer att utredas parallellt det fortsatta planarbetet i respektive detaljplan.
Utgångspunkt kan tas i PM-Trafik som är en översiktlig trafikutredning gjord för Planprogramsområdet.
Trafiksituationen är densamma som när PM-Trafik är framtagen. I detta beskrivs tydligt förslag på åtgärder.
Vidare dialog med Trafikverket kommer att tas framåt. Bedömningen är att planprogrammet inte kommer att utföra
övergripande trafikutredningar, utan hänvisar till utredningen som är gjord för hela området.

YTTRANDE

Polismyndigheten Lokalpolisområde Kungälv/Ale
2021-02-25

Lokalpolisområde Kungälv/Ale har inga synpunkter rörande aktuellt planprogram för Aröd.

FÖRVALTNINGENS KOMMENTAR
Noteras.

YTTRANDE

Post Nord
2021-03-16

Post ska kunna delas ut miljövänligt, kostnadseffektivt, trafiksäkert och med hänsyn till arbetsmiljön för
chaufförer och brevbärare. För att det ska kunna genomföras i praktiken behöver utdelningen
standardiseras.
Vid nybyggnation av villor/radhus och industriområden placeras postlådan i en lådsamling vid infarten till
området.
Kontakta PostNord i god tid på utdelningsforbattringar@postnord.com för dialog gällande godkännande
av postmottagning i samband med nybyggnation.
En placering som inte är godkända leder till att posten inte börjar delas ut till adressen.
Solna, 2021-03-16
FÖRVALTNINGENS KOMMENTAR
Behandlas i detaljplaneskedet.
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YTTRANDE

Svenska UMTS-Nät AB
2021-03-24
Svenska UMTS - Nät AB har på fastigheten Aröd 2:226 nyttjanderätt för anläggning av mobilbasstation. Det är av
största vikt för samhället och dess infrastruktur att UMTS kan bibehålla aktuell mobilbasstation och att
mobilbasstationen inte berörs av aktuellt planprogram. UMTS ska även framöver kunna bibehålla och aktivt använda
sig av det avtalade området, samt tillfartsväg utan hinder. För Svenska UMTS - Nät AB 2021 - 03 - 24 Malin
Johansson

FÖRVALTNINGENS KOMMENTAR
Behandlas i kommande detaljplaner.
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REGIONALA ORGAN
YTTRANDE
Bohuslänsmuseum
2021-03-28
När det gäller bebyggelseperspektivet har Bohuslänsmuseum inget att invända mot förslaget men om
de arkeologiska frågorna bör fortsatt samråd ske med Länsstyrelsens Kulturmiljöenhet.
FÖRVALTNINGENS KOMMENTAR
Noteras.

KOMMUNALA NÄMNDER
YTTRANDE

Miljö och Byggnadsnämnden
2021-04-15
Miljö- och byggnadsnämnden har tagit del av samrådshandlingarna gällande planprogram för Aröd och
lämnar tjänsteskrivelsen som sitt yttrande. Nämnden anser planprogrammet behöver utveckla följande för
att utgöra en god grund för kommande framtagande av detaljplaner:
•
•
•

Fastställande av att kommande detaljplaner ej kopplas till Kode avloppsreningsverk.
Dagvattenhanteringen, där lämpliga områden för flödesvägar, översvämningsytor etc reserveras.
Frågan om vägarnas standard och framkomlighet vid höga vattenstånd.

FÖRVALTNINGENS KOMMENTAR
Syftet med Planprogrammet är att ansluta till kommunalt VA.
Dagvatten: Vilken hänsyn som behöver tas kommer bedömas i respektive detaljplan.

Dagvattenhantering och fastställande av översvämningsytor fastställs i detaljplaneskedet. Vägarnas
standard undersöks mer i detalj i varje detaljplan. Vad gäller Södra Aröd/Kustens så är föreslagna
detaljplaner borttagna (se geotekniska förutsättningar). Förslaget är att avrinningsområden måste säkras i
respektive detaljplan. Syftet med Planprogrammet är hur Aröds karaktär bevaras och att i samband med
VA:s utbyggnad i området möjliggöra för fler permanentboende. Dagvatten och vägfrågan går att lösa i
detaljplanedelarna, vid detaljplaneläggningen kan gemensamma större utredningar utföras
(som innefattar flera detaljplaner). Bedömningen är att en övergripande dagvattenhantering inte
kommer att utföras i Planprogrammet. Detsamma gäller för en övergripande trafikutredning. Där
hänvisas till PM-trafik som utrett övergripande trafikfrågor i planprogrammet.
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YTTRANDE
Naturskyddsföreningen
2021-02-26

Övergripande synpunkter på Planprogrammet:
"Syftet med planprogrammet är att samordna och avväga olika intressen samt ange ställningstaganden inför
fortsatt utveckling av Aröd, att i samband med utbyggnation av kommunalt VA ta ställning till framtida
bostadsutveckling i området. Att möjliggöra en försiktig komplettering av bostadsbebyggelse utifrån ortens
karaktär och omvandla områdesplaner till detaljplaner. /.../ I enlighet med gällande översiktsplanen
(ÖP2010) och kommunala mål, kan utvecklingen av området möjliggöra för fler åretruntboende och
besökare samt stärka Aröds funktion som grannby till serviceorten Kode"(s 5). I planprogrammet framhålls
att Aröds karaktär som landsbygdsområde ska bibehållas med tillgång till rekreation och natur för boende
och besökare samt att Aröd är en stor tillgång för det rörliga friluftslivet, både lokalt och för hela
kommunen. Vi instämmer i detta men tillägger att många besökare som uppskattar Aröd även kommer från
omkringliggande kommuner. I planprogrammet nämns betydelsen av att värna riksintressen och förstärka
naturvärden samt tillgängliggöra dessa för allmänheten. Det handlar om bad, strandområden, utsiktsplatser
men också den kvalitet som finns i Aröd med tysta områden. Landskapbilden med kust,
jordbrukslandskapet och skogen beskrivs på ett omfattande sätt där det nämns viktiga faktorer som bidrar
till det stora värdet i halvön. Bondgårdar och öppen odlingsmark nämns särskilt.
Kustområdet utgör riksintresse för naturvården. I den Naturvärdesinventering som genomfördes 2019 (2–4
juli, 10 september) har naturvärden, naturvårdsarter och värdeelement identifierats och beskrivs i kartor,
text och bild. Detta material har stor betydelse för kommande detaljplanearbete men behöver kompletteras
med inventeringar andra perioder under året för att täcka in ytterligare naturvärden. Strandskyddat område
har inte inventerats. Strandängar är mycket rika biotoper. Detta behöver beaktas om någon form av
ingrepp planeras i strandområdet, till exempel på Vadholmen.
Sammantaget anser vi att beskrivningen av planområdet tillsammans med Naturvärdesinventeringen ger en
bra bild av Aröd och områdets värde för de som bor i området och för besökare. Det värde som området
bidrar med består av naturmark, kulturmark, hav och vattenområden. Det finns berg, dalgångar, stränder,
betesmarker, våtmarker och skogar av olika karaktär. Det finns fåglar, djur, insekter, växter och träd som
alla har etablerat sig på en viss plats där de kan överleva. Det handlar om den biologiska mångfalden och de
nödvändiga ekosystemstjänsterna.
Vem värnar dem som har sin boplats i naturen? För vem finns naturen? Har naturen själv några
"rättigheter"? Det är viktiga frågor att ställa sig innan ett område exploateras och ger ökad befolkning, mer
trafik, buller, ökad belysning och andra konsekvenser.
I planprogrammet föreslås en prövning av 100–150 nya bostäder, kanske också avstyckningar på befintliga
fastigheter (s 28). Målsättningen är att dessutom skapa förutsättningar för helårsboende genom utökade
byggrätter.
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Det känns angeläget att Aröd även i framtiden kommer att vara ett landsbygdsområde med en blandad
bebyggelse med fritidshus, permanentboende och gårdar. Det är mycket värdefullt med kulturmiljön,
åkermarkerna, betesmarkerna och djurhållningen, den mångfasetterade naturmiljön som ger boende och
besökare tillfälle till olika upplevelser, tystnaden och områden utan ljusföroreningar.
1. Vårt ställningstagande
a) Vi ser positivt på följande:
att Aröd kommer att utgöra ett sammanhållet planområde med detaljplaner som reglerar var det finns
möjlighet att bygga, hur omvandling från fritidshus till helårsboende skall genomföras och hur bebyggelsen
skall gestaltas med hänsyn till kulturmiljö och landskapsbild
att det centrala landskapsrummet med jordbruksmarken i "Arödsdalen" skall bevaras. Det är bra och särskilt
positivt att område B i figur 16, s 40 nu ingår i jordbruksmarken som ej ska bebyggas
att planprogrammet lyfter fram områdets karaktär och att den skall bibehållas att det påpekas vikten av att
undvika att Aröd får karaktär av stadsnära villaområde
att Aröd ska bevaras och utvecklas för det rörliga friluftslivet, på så sätt kommer Aröd att vara en stor
tillgång för såväl boende kommunen som besökare från annat håll
att inga nya bostäder kan tillkomma längs kusten b) Vi anser:att när Kungälv bebyggs skall det ske "inifrån
och ut", nära kollektivtrafik till exempel i närheten av Kode där det finns såväl tåg som buss med täta turer
(jmfr ÖP2010 Strukturbild s 11) att planprogrammets förslag med 100-150 nya bostäder ger negativ
påverkan på miljön ur alla aspekter. I Aröd finns idag 250 hus, förslaget innebär en ökning med 50 % vilket
står i stark kontrast till planprogrammets uttalande om "en försiktig komplettering".
att en omvandling från fritidshus till året-runthus ger en tillräckligt stor ökning av boende. Hälften av husen,
ca 125, är fritidshus. Om dessa omvandlas till helårsboende kan antalet invånare på sikt mer än fördubblas
från dagens 360 (jmfr ÖP2010, underlagsrapport Bostäder och verksamheter s 16). Detta är en tillräckligt
stor ökning med tanke på områdets karaktär, smala vägar, brist på kollektivtrafik och därmed i det närmaste
totalt bilberoende.
att området som kallas "Dalsberg" (s 31) skall strykas helt som tänkbart för bebyggelse. Det ligger i ett
mycket uppskattat område, det enda större sammanhängande skogsområdet, och genomkorsas av stigar från
olika delar av Aröd. Det utgör ett nav i området. En bebyggelse skulle totalt slå sönder upplevelsen för dem
som använder området för rekreation. Att bygga inne i skogen är helt fel. Vägar måste dras in i området, hus
och boende genererar ljus och ljud. Ett bostadsområde här skulle förstöra och störa ekosystemen som har
diffusa gränser där habitatsstörningar kan få långtgående konsekvenser. Nämnas kan att den 4 mars
meddelade EU-domstolen dom i mål om förhandsavgörande angående hur förbuden i fågel- och
livsmiljödirektiven ska tolkas. I Sverige har förbuden genomförts i artskyddsförordningen som nu är under
utredning (Dir. 2020:58, betänkande överlämnas 14 maj 2021). Eftersom det rör sig om de EU-regler som
ligger till grund för artskyddsförordningen kan avgörandet få stor betydelse.
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Rättsfallet i Sverige rör skogsbruk men EU-domstolen uttalar sig generellt om artskyddet. Mark- och
miljööverdomstolen har redan ändrat sin praxis, vilket skedde i ett mål om kalkbrytning på Gotland. Utöver
kalktäkter kommer andra markintensiva verksamheter att påverkas såsom exploatering för bebyggelse och
infrastruktur, skogsbruk, vindkraft och vattenkraft. (Källa
https://www.naturskyddsforeningen.se/nyheter/eu-dom-skarper-skyddet-av-arter)
2. Några kommentarer:
a) Ljusföroreningar
Förlusten av mörker är ett växande problem. När allt större områden i ett landskap har belysning en större
del av dygnet påverkas arter och ekologiska processer. Ljusförororeningar har negativa eller oönskade
effekter på djur och växter och även för människor. Det är sedan tidigare känt att fladdermöss som behöver
mörkret för att hålla sig undan rovfåglar mist sin trygghet när kyrkorna, deras bostäder, är upplysta. Nyare
rön visar att ljusföroreningar är negativa även för insekter, fåglar och växter. Detta behöver beaktas i
gestaltningsarbetet i planprogrammet. Källa: Biodiverse nr 3 2020, SLU, Centrum för biologisk mångfald).
b) Förtätning
Fler boende och större byggyta på befintliga tomter utgör i sig en förtätning. Denna förtätning/ökning anser
vi är tillräckligt omfattande.
c) Biltrafik och avstånd från Aröd till Kode
I Planprogrammet för Aröd föreslås en ökning av antalet bostäder med 100-150. I dag finns det 250 hus
varav hälften är fritidshus . Om fritidshusen omvandlas till permanenthus kan sammanlagda antalet hus
uppgå till 350-400. Det kommer att innebära en mycket kraftig ökning av biltrafiken i Aröd; på Arödsvägen,
Södra Arödsvägen, Norra Arödsvägen, Nedre Rådalsvägen samt vägar som anknyter till dessa. Antal körda
km kommer att öka när nya bostäder tillkommer samt när fritidshus omvandlas till åretruntboende.
Den sammanlagda km-sträckan ökar förstås med den sträcka varje bil kör och därför är det missvisande att
det står i planprogrammet att Aröd ligger ca 5 km från Kode i när det för en ganska stor andel boende rör
sig om en sträcka på 10 km. Miljöbelastning i form av utsläpp ökar i relation till antal körda km.
d) Kollektivtrafik
Vi anser att det inte är möjligt att bygga i Aröd utan tillgång till fungerande kollektivtrafik.
Förslaget att pröva 100-150 nya bostäder utöver omvandling av fritidshus måste sättas i relation till ökade
transporter till sådant som hör ihop med vardagen; arbete, samhällsservice, handel, fritidssysselsättning mm.
Naturvårdsverket (PM 20180131) framhåller betydelsen av Transportsnål bebyggelse - människors val att
resa med kollektivtrafiken liksom gång- och cykeltrafiken gynnas av en förtätad sammanhållen
bebyggelsestruktur med hög befolkningstäthet, funktionsblandning och närhet till service och arbetsplatser.
Utglesning av bebyggelse och verksamheter bidrar däremot till ökat biltrafikarbete och minskad
konkurrenskraft för kollektivtrafik, gång- och cykeltrafik (Källa: Naturvårdsverket PM 20180131).
En kraftig ökning av boende i Aröd kommer inte att bidra till måluppfyllelse när det gäller Agenda 2030 och
hållbarhetsmålen. Ökad biltrafik står i motsats till "Agenda 2030 och Kungälvs kommun Bilaga till
Förvaltningens verksamhetsplan 2021-2023 " där man frågar sig: Hur kan Kungälvs kommun omsätta de
globala, nationella och regionala ambitionerna till konkret handling och förändring i verksamheten? I Mål 9,
11 och 13 nämns utsläpp och klimatfrågan i förhållande till biltrafik och kollektivtrafik. (Källa:
https://www.kungalv.se/siteassets/dokument/kommun-och-politik/arsredovisning/ks2020-1019-1agenda-2030-och-kungalv-bilaga-till-forvaltningens-verksamhetsplan-2021-2022-20-931432_1_1.pdf)
För att det ska vara möjligt att välja kollektivtrafik i Aröd behövs många turer på lämpliga dagar och med
direkt koppling till Kode. Nuvarande linjebuss har inga direkta turer till Kode som är serviceorten. Linje 309
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utgår från Kungälv och går via Kareby, några få turer per dag, ännu färre på sommaren och inga turer på
helger. Om det ska vara möjligt att "ändra beteende" måste det finnas realistiska valmöjligheter.
e) Järnvägsövergången
Vi anser att innan det är möjligt att bygga i Aröd måste järnvägsövergången i Kode vara planfri eller på
annat sätt åtgärdad. Med de förslag som finns i planprogrammet kommer trafiken att öka och ytterligare
belasta järnvägsövergången. Det är helt oacceptabelt ur bland annat trafiksäkerhetssynpunkt.
Hur kan Aröd utvecklas?
Enligt planprogrammet är utveckling kopplad till fler boende genom ökad bebyggelse i Aröd. Denna
utveckling står i kontrast till flera av utvecklingsmålen så som de uttrycks i kommunens dokument om
Agenda 2030
(Källa https://www.kungalv.se/siteassets/dokument/kommun-och-politik/arsredovisning/ks2020-1019-1agenda-2030-och-kungalv-bilaga-till-forvaltningens-verksamhetsplan-2021-2022-20-931432 1 1.pdf)
Det finns andra möjligheter till utveckling som gynnar måluppfyllelse
a) Restaurera betesmarker och våtmarker
Under slutet av 2021 förväntas EU-kommissionen presentera rättsligt bindande mål om återställande av
natur. Kommissionen har inlett detta arbete med att inbjuda människor att fram till 2021-04-05 ge sin syn på
innebörden av restaurering av natur (för information: restore.nature.eu
I Sverige intensifieras arbetet med Grön infrastruktur. Miljömålsrådets årsrapport som presenterades 1 mars
innehåller bland annat förslag till regeringen för perioden 2021. Rådets förslag är framåtriktat. Det finns,
menar vi, all anledning att redan på ett tidigt stadium i planprocessen hantera grön infrastruktur.
Att utveckla den gröna infrastrukturen i Aröd är ett av stegen för att uppnå generationsmålet och
miljökvalitetsmålen. I Naturvärdesinventeringen anges olika naturvärdesobjekt; nio småvatten samt
områden med betesmark och biotopskydd. Det finns flera objekt som är lämpliga att restaurera.
Miljömålsrådet arbetar i sju programområden varav ett är Insatser för grön infrastruktur. En av de viktigaste
förutsättningarna för att den biologiska mångfalden ska kunna producera ekosystemtjänster är att det finns
en funktionell grön infrastruktur. Rådets förslag till regeringen 2021 innefattar 4 etappmål om grön
infrastruktur: 1) hyggesfritt skogsbruk, 2) ekologisk funktionalitet i slättbygd 3) restaurerad eller återskapad
grön infrastruktur i anslutning till bebyggelse, natura 2000-områden och värdetrakter 4) hur grön
infrastruktur ska beaktas i beslut och planer, (planprogram nämns särskilt) som rör mark- och
vattenanvändning. I etappmålen betonas betydelsen av att betesmarker, våtmarker och småbiotoper bevaras
och sköts så att de bidrar till att stärka biologisk mångfald och grön infrastruktur och dessutom att de
restaureras, återskapas och nyanläggs. Stärkt ekologisk funktionalitet genom fler och bättre skötta
betesmarker, våtmarker och småbiotoper ökar också ekosystemens resiliens/motståndskraft i ett förändrat
klimat. " I enskilda beslut och planer om mark- och vattenanvändning tas i dagsläget sällan eller aldrig
hänsyn till hur olika åtgärder påverkar biologisk mångfald och eko-systemtjänster i ett landskapsperspektiv.
Bristen på helhetsperspektiv och bedömningen hur det tillsynes lilla beslutet eller planen påverkar de stora
sammanhangen är en viktig del till varför vi idag inte uppnår många av de landskapsanknutna miljömålen.
(Källa: Miljömålsrådets årsrapport 2021 (pdf 1,4 MB)
Betesmarker
Det finns goda förutsättningar för naturbete i Kungälv. Som information kan nämnas det nystartade
Naturbetesprojektet i Myggstaviken vid Sjöhåla. I Aröd finns områden som är väl lämpade för naturbete.
Ett exempel är den norra delen av Arödsdalen där det i planprogrammet föreslås nybyggnation. Ett annat
sätt att använda den tidigare betesmarken är att restaurera och återskapa den. Marken är också mycket
användbar för så kallad "Tillsammansodling". Sådana projekt finns i Kungälv och andra delar av landet och
är mycket uppskattade då de bidrar till såväl social samvaro som lokal livsmedelsproduktion.
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Våtmarker
I Aröd finns många myrar, små dammar och mindre sjöar. Några av dessa noteras i
Naturvärdesinventeringen: Ncab-2016-3, 7, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 samt 21. Ytterligare våtmarker finns,
bland annat på bergshöjden i anslutning till Ncab-2016-5, väster om Arendalsvägen samt söder om den så
kallade allén i en sänka på andra sidan stengärdsgården.
Det finns flera av dessa objekt som kan bli föremål för restaurering.
Följande miljömål berörs av våtmarkernas status:
– Myllrande våtmarker
– Levande skogar
– Levande sjöar och vattendrag
– Ett rikt växt- och djurliv.
– Begränsad klimatpåverkan
(Källa: https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Vatten/Vatmark/)
"Våtmarker ger oss många viktiga ekosystemtjänster, som klimattjänster, vattenrenande och
vattenhushållande funktioner – tjänster som vi går miste om när våtmarkerna är utdikade eller påverkade på
annat sätt. Många växter och djur är också beroende av våtmarker under hela eller delar av sin livscykel.
Våtmarker är en av de artrikaste biotoperna vi har, med en stor mångfald av insekter, kärlväxter, mossor,
groddjur och fåglar. Förlust av lämpliga våtmarkshabitat är ett av de största hoten för cirka 800 rödlistade
arter".
(Källa: Våtmarker i Risveden Rapport från en inventering av våtmarkerna skogsområdet Risveden med
avseende på utgrävningar, dikningar och andra ingrepp. Januari 2021. s 6)
Kommunen har en nyckelroll för att synliggöra och ta fram strategier för hur ekosystemtjänster ska bevaras
och utvecklas. Detta kan med fördel synliggöras i planarbetet. (https://www.boverket.se/sv/PBLkunskapsbanken/).
5. Förbättringar för friluftsliv, rekreation och människors hälsa.
a) Varför kommer människor till Aröd?
Aröd är ett område som människor har glädje av att besöka alla årstider. Aröd är lantligt, tyst och ostört, har
sammanhängande naturområden, höjder med vid utsikt över hav och land, härliga bad, lättillgängliga
promenadvägar, ett nätverk av stigar i varierad natur som ger människor många olika naturupplevelser. De
kunde valt Marstrand eller annat ställe men många väljer Aröds strand som ligger avskilt från bebyggelse
och trafik och "ute på landet".
Vid en exploatering med ökad bebyggelse förändras den unika karaktären i Aröd oåterkalleligt. Därför anser
vi att planarbetet skall inriktas på omvandling när det gäller bebyggelse.
Att utveckla Aröd när det gäller friluftsliv ligger helt i linje med Naturvårdsverkets satsning Friluftslivets år
2021 som har som mål att 10 procent av Sveriges befolkning ska vara ute mer under 2021 än tidigare.
Friluftslivets år 2021 handlar om att lyfta friluftslivet, att få många nya människor att vara ute och att visa
upp alla de värden som friluftslivet har. (Källa: https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-isamhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Friluftsliv/Friluftslivets-ar/
Naturens betydelse för folkhälsan är oomtvistad. Samtidigt är det väsentligt att människor förstår värdet av
naturen och värnar den. Information om naturupplevelser och olika aktiviteter kopplade till hållbarhetsmål
kan ge besökare fina upplevelser och ökad förståelse för ekologiska sammanhang.
Det uttrycks så här i den nyutgivna skriften om våtmarker i Risveden:
”För att förstå behöver vi platser som vi kan besöka och uppleva med våra egna sinnen. Vi behöver få
närkontakt med riktig natur för att kunna rusta oss med inspiration och med genomskådande blick.” (Källa:
Våtmarker i Risveden Rapport från en inventering av våtmarkerna skogsområdet Risveden med avseende på
utgrävningar, dikningar och andra ingrepp. Januari 2021.)
b) Badplatserna
Gör det lite trevligare på Vadholmen och södra Aröds strand!
Vadholmen:
Vadholmen är en ö med landförbindelse. Den användes som betesmark fram till 1950-talet vilket bidragit till
en omväxlande flora. Ön är kuperad med berg i dagen, små dalgångar med bland annat aplar, rönn, sälg,
björnbär. Det finns härliga klippor, badstegar, en liten strand, en brygga samt en tillgänglighetsanpassad
ramp. Några bänkar finns placerade i närheten av bryggan. Utrustningen behöver ses över och förbättras.
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Den nuvarande byggnaden behöver rustas upp för att tillgodose besökares behov av och tillgång till toaletter
med bättre hygienisk standard.
Att beakta
Vadholmen har en mycket fin flora. Vid ingrepp som påverkar naturen behövs en inventering. Nämnas kan
Granspira Pedicularis sylvatica som är en rödlistad art och Jungfrulin, Polygala Vulgaris som har två
rödlistade arter inom släktet.
Södra Aröds strand:
I dagsläget finns två hyrtoaletter så kallade Bajamajor. Det behövs toalettmöjligheter med bättre hygienisk
standard. Ytterligare sittplatser och fler avfallskärl är önskvärt.
P-platser Arendalsvägen.
I planprogrammet står det att parkeringen behöver utökas. Badplatsen är som mest välbesökt under två-tre
veckor på sommaren när det är riktigt solig och varmt. Det händer vid enstaka tillfällen att tre-fyra bilar
parkerar på Arendalsvägen. Övrig tid på sommaren och andra årstider finns det plats på parkeringen.
Avslutningsvis:
Att besöka naturen i Aröd ger många upplevelser. Att stå stilla i den tysta skogen och se en räv vandra förbi,
se och höra kungsfåglarna som rör sig som fjun i granarna under ständigt födosök, att smyga i mörkret och
lyssna på ugglornas läte i vårnatten, att känna vinden vid havet och höra vågorna som frasar in mot stranden,
att stå vid Valborgs rös och andas in den friska luften och se ut över Hakfjorden eller njuta av viddkänslan
uppifrån Bergliden. Att veta något om närområdet, dess historia och natur, veta var det finns
vattensalamander, blåsippa, guldlockmossa kan ge upplevelserna en särskild dimension men även utan
denna kunskap är vistelsen i naturen en stark upplevelse i sig.
För Naturskyddsföreningen i Kungälv

FÖRVALTNINGENS KOMMENTAR
Arbetet med en fördjupad översiktsplan för Kode har påbörjats, där utreds järnvägsövergången i Kode.
Vad det gäller förlusten av mörker, kommer mer detaljerade naturvärdesinventeringar att i detaljplaneskedet att
utreda påverkan på naturen där behov finns. Enligt översiktsplanen för Kungälvs Kommun 2010 pekas Flögen/
Dahlsberg ut som omvandlings- eller förtätningsområdet för bostäder. I detta Planprogram har värdet av den
närrekreation som området ger framkommit genom flera yttranden. Planprogrammet föreslår därför att Dalsberg
tas bort som föreslagen detaljplan. Förtätning kan istället ske i anslutning till befintlig bebyggelse och befintliga
strukturer. Antalet bostäder har justerat nedåt något.
Många av invånarna i Aröd kommer att behöva vara bilberoende, Kungälvs kommun tar dock kontinuerlig dialog med
Västtrafik.
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BOENDE, ARRENDATORER
YTTRANDE
Invånare 1
2021-03-17

Hej! Vill komplettera mitt mejl med synpunkter på planprogram Aröd som rör Bergliden. Jag bifogar
föregående mejl i slutet av detta mejl. Nya synpunkter
1. Det är väldigt svår att föreställa sig hur området kommer att se ut när man inte får uppgifter om
- Tomtstorlekar
- Max storlek på byggnader
- Bygghöjder
2. Synpunkt texten på sidan 36
"Trots den begränsade utblicken är detta område varifrån man har utsikt, värdefullt eftersom det är mer
lättillgängligt jämfört med utblickspunkten uppe på berget."
- Merparten dvs. mer eller mindre alla av de som har tagit sig upp till Bergliden tar sig ända upp på berget
när de ändå har gjort sig besväret.
Det är iallafall min iakttagelse eftersom jag ser alla som promenerar förbi.
3. Synpunkt på texten på sidan 37.
"Sett från bebyggelse på andra sidan Bergliden-vägen ska nya byggnader inte sticka högre upp än befintliga
trädtoppar på berget."
- Med den formuleringen så blir husen gigantisk höga eller är det så att man planerar i flerbostadshus?
- Eller är det så att husen skall placeras så högt upp på det östra berget att de blir en dominerande syn från
området nedanför och havet?
4. Synpunkt på texten sidan 37
"Att det finns en måttligt trädbevuxen svacka mellan de två bergen innebär även att vissa befintliga hus antas
”uppleva öppenhet och rymd” i riktning mot havet även om man inte ser själva havet. Dessa värden bör beaktas vid
prövning av ny bebyggelse."
-Stämmer helt enkelt inte, se tidigare mejl.
-Jag kan se havet från alla mina fönster i söder och från mitt köksfönster i väster.
-Jag bifogar en bild från mitt sovrum taget idag som styrker mitt påstående.
5.Synpunkt på "rekommendationerna" på sidan 37
"Hänsyn till kraftledning måste tas."
-Vad jag kan se lägger de ner kraftledning i schaktet för det kommunala avloppet.
"Området behöver anslutas till kommunalt Vatten och avlopp."
-Vad jag kan se håller de på med just nu så punkten är överspelad.
6.Övrig synpunkt.
-Det finns ingen information om att vägen idag också används till ridväg och är populär för de som kör
mountainbike. Det är viktigt att man tar hänsyn till hur området används idag och skulle någon få för sig att det bör
asfalteras så skulle många värden försvinna.

FÖRVALTNINGENS KOMMENTAR
Tomtstorlekar m.m utreds/föreslås i kommande detaljplanearbete. Text om att nya byggnader inte får sticka
upp högre än befintliga kommer att justeras utifrån synpunkter om terrängen.
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YTTRANDE
Invånare 2
2021-03-10
Hej!
Vi har läst bitar av ert planprogram om framtiden för Aröd.
Vi har sommarbostad på Bergliden 24 och ser i ert program att vi inte skulle ha havsutsikt. Detta är inte riktigt. Vi
ser havet fint från vårt fönster, när vi med markägarens tillåtelse håller rent från sly på andra sidan av vägen.
Detsamma borde gälla fastigheterna längre upp längs vägen.

FÖRVALTNINGENS KOMMENTAR
Upplysningen noteras. Synpunkterna tas vidare till detaljplanen.
Invånare 3
2021-03-10

Hej! Texten på sid 36 i planprogram Aröd:
"Merparten av bebyggelsen ligger relativt inbäddade bland trädbestånd och berg och utsikten når inte längre
än andra sidan vägen. Mot slutet av vägen är omgivningen öppnare men inte heller från dessa byggnader
ser man havet. "
Jag skulle påstå att Bergliden 24 och 26 kan se havet från husen i det gattet du nämner. Själv bor jag på
Bergliden 28 och kan se havet, dvs. gattet mellan Brattön och Älgön och bort mot Instön. Bergliden 30 kan
se djupvik på Tjörn.
Fast får träden växa på så försvinner utsikten. Förr var området betat av djur så då fanns det knappt några
träd.
FÖRVALTNINGENS KOMMENTAR

Upplysningen noteras. Synpunkterna tas vidare till detaljplanen. Texten omformuleras.

YTTRANDE
Invånare 4
2021-03-11

Vi är emot en planerad bebyggelse i Aröd.
Vi hävdar att de öppna gärdena är det som är unikt med vår halvö, inte bara närheten till havet. Det är
kulturlandskapet och ängarna som präglar naturen, och de upptar inte så stora ytor som man kan tro. Alltså
ännu viktigare att värna om. Men det är också trollskogen, strandskogen, svampskogen och de många
möjligheterna till strövtåg som gör Aröd unikt. Vi har en kuststräcka som är näst intill orörd men också
möjligheter för många att komma till stranden och klipporna i och med de kommunala badplatser som
finns. Nedanför vårt hus i Arödsdalen ser vi rådjur, rävar, fasaner på kvällarna och förra året kom
nattskärran tillbaka.
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I somras kunde vi se ett större slitage på stigar och natur och ser det som en direkt effekt av pandemin som
tvingar människor att stanna hemma på semestern. Så redan nu är halvön hårt belastad av besökande
människor. Vägarna är smala och kräver att samarbete mellan bilister, vilket nu är fallet. Att bygga, skära av
strövområden och skapa samhällen (som inte alls är lik befintlig bebyggelse med gårdar, fristående hus och
stugor) känns inte som ett klokt beslut som gynnar djurliv, friluftsliv och kulturbygd. Enbart ett förfulande
och begränsande för människor som värnar om natur och djurliv i det unika Aröd. Redan nu med
avloppsarbeten görs stora ingrepp i naturen och vi håller andan.
Vi tycker att det vore ett riktigt dåligt beslut att bygga samhällen i Aröd.
FÖRVALTNINGENS KOMMENTAR
Syftet med planprogrammet är att ta bort områdesbestämmelserna och detaljplanelägga genom förtätning av ett
mindre antal friliggande villor i liten skala med hänsyn till Aröds karaktär så det blir inget ”samhälle” så sätt i Aröd
utan enstaka villor i befintliga strukturer. I reviderat planprogram tas Dalsbergs naturområde bort som föreslagen
exploatering.

YTTRANDE

Invånare 5
2021-03-18

ARÖD anges som ”Omvandlingsområde” i gällande Översiktsplan men kan för Södra Arödsvägens delområde tyvärr
”betyda” skredområde, särskilt inom 5 st delområden, där den 3:e etappen av omfattande geoteknisk undersökning
just nu pågår. Den första undersökningsetappen utfördes år ca 2017–18 av Kungälvs kommun i Södra Arödsvägen
som första underlag inför planering av VA-utbyggnad inom vägområdet. Undersökningsresultaten
”pekade” dock på skredrisker inom flera delområden längs vägen varvid undersökningen ej slutfördes med rapport
mm. Tyvärr har resultaten från denna omfattande geotekniska undersökning aldrig blivit offentligt redovisad (ännu!).
Nästa geoundersökning (nr 2) utfördes år ca 2019-20 och denna gång huvudsakligen inom ca 5 delområden längs
Södra Arödsvägen som bedömdes kunna ha låg skredsäkerhet. Denna undersökning bekräftade att dessa delområden
längs Södra Arödsvägen kan utgöras av riskområden för omfattande jordskred. Särskilt riskfyllt är resultatet att leran
är mycket sensitiv (kvick) och förlorar lätt sin hållfasthet vid störningar typ skakningar, belastningar mm med snabb
början till skred (jfr Lökebergsskredet nov 2019). Idag pågår den 3:e etappen av den geotekniska undersökningen
med förhoppning att lyckas uppnå mer ostörda hållfasthetsvärden mm och därmed möjligen mer acceptabla
säkerhetsvärden vid stabilitetsbedömningarna. För att kunna uppnå dessa värden kan dock omfattande
förstärkningsåtgärder ändå bli aktuella särskilt om VA-utbyggnaden förläggs till det skredkänsliga vägområdet.
Områdena på ömse sidor om vägen kan därvid behöva höjd anpassas genom avschaktning längs östra sidan och
uppfyllning längs havssidan för att möjligen uppnå erforderliga säkerheter mot skred.

FÖRVALTNINGENS KOMMENTAR

Området i Kusten/Södra Aröd tas bort från Planprogrammet för tänkta nya detaljplaner pga. skredrisk.
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YTTRANDE
Invånare 7
2021-03-18
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FÖRVALTNINGENS KOMMENTAR

Området kusten/södra Aröd är nu borttaget från planprogrammet pga. risk för skred och dess
geotekniska förhållande. Synpunkterna tas vidare till detaljplanerna.
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YTTRANDE

Invånare 8
2021-03-19
Beträffande planprogram för Aröd, samrådshandling diarienummer KS2019/0414 dat 2021 02 23.
Vi vill härmed förtydliga och även lämna följande synpunkter/information gällande rubricerade
planprogram.
För gångstig från fastigheterna Aröd 4:45 / Aröd 4:46 ( norra del ) till fastigheten Aröd 4:29 gäller MÖD –
dom M3795-16 att väg inte får byggas. Trots MÖD – domen, strandskydd och utan dispens har väg byggts
på fastigheten Aröd 4:5 till Aröd 4:29 med stora mängder tillfört fyllnadsmaterial. Dessutom har väg byggts
på fastigheten Aröd 4:29, även här på strandskyddad mark, utan dispens.
Miljö- och byggnadsnämnden i Kungälvs kommun beslutade den 24 januari 2019 att förelägga
( fastighetsägare Aröd 4:29 ) att ta bort utförd väg.
hävdade att kommunens beslut skulle upphävas. Som grund hävdade
att vägen behövs för hans betes- och skogsbruk (!) och har bl a hävdat att det har funnits en
gammal traktorväg. Anm. Skogsbruket utgör endast 0,5 ha och betesmarken är mycket marginell, består
utöver nyutförd gräsmatta och parkområde för privat bruk i stort sett endast av berghällar. (jmfr vår
överklagan, vi har bilder före och efter arbetena).
På fastigheten Aröd 4:5 finns ingen arieell näring.
Den 2020 01 16 ”köper” kommunen
argument och vägen återställs ej.
Naturskyddsföreningen i Bohuslän samt samliga fastighetsägare och boende utmed Alelyckans Väg har
överklagat kommunens beslut ( DNR MOBN2019/0876 ) och kräver bl a att utförd väg på strandskyddat
område skall återställas till den gamla gångstigen. Även väg som utförts på grannens fastighet Aröd 4:5 skall
återställas till gammal gångstig.
Den av fastighetsägaren
( Aröd 4:29 ) utförd väg på strandskyddat område med
föreliggande MÖD-dom har överklagats till Länsstyrelsen i Västra Götaland enligt nedanstående handlingar;
-Naturskyddsföreningen i Bohuslän, ordförande Boel Lanne, dat 2020 02 07.
-Samtliga boende/fastighetsägare utmed Alelyckans Väg, dat 2020 01 31 inklusive 6 kompletteringar.
Ovanstående överklaganden till Länsstyrelsen har diarienummer 6017 – 2020.
Kortfattad beskrivning, ytterligare information finns i vår överklagan till Länsstyrelsen.
-Den påhittade traktorvägen : Tillbakavisas genom 9 st intyg från långtidsboende i närområdet och 4 bilder
som bekräftar den ursprungliga gångstigen jämte kommunens skrivelser gällande överklagande dat 2016 04
28 till Svea hovrätt samt till Lantmäteriet dat 2014 09 05. I skrivelsena har kommunen angivit den gamla
stigen till 1-1,3 meters bredd. Dessutom är det på lantmäteriets kartor ( inkl historiska kartor ) markerat
gångstig till Aröd 4:29 från Aröd 4:45 / 4:46. Även i rubricerade planprogram har stig markerats sid
4,10,13,20,22,23,25,31 men på sidan 50 har gångstigen fått en felaktig streckad beteckning. Dessutom finns
flygbilder som anger gångstig. Det har alltså aldrig funnits någon traktorväg ( intyg, bilder m m finns i vår
överklagan ).
Anm. Betr. sidan 50, rubricerad ”Norra Aröd – Alelyckan”, Aröd 4:5 och Aröd 4:29; Den streckade linjen
har upprättats med samma planläge (!) som på den nu nyanlagda överklagade vägen som även skiljer sig
väsentligt från den ursprungliga gamla gångstigen på fastigheten Aröd 4:29. Alltså den väg som nyligen har
utförts av
på strandskyddad mark med föreliggande MÖD – dom som vi och
Naturskyddsföreningen har överklagat till Länsstyrelsen enligt ovanstående angivna handlingar. För fortsatt
planarbete förutsätter vi att kommunen inväntar beslut som vunnit laga kraft avseende vår överklagan.
-Fastighetsägaren
har alltså till kommunen hävdat att utförd väg erfordras för näringen.
Enligt meddelande från Länsstyrelsen skall kommunen klargöra om yrkesverksamhet av betydande
omfattning i form av arieell näring sker på fastigheten. Detta klargörande har inte utförts av kommunen.
Enligt vår diftsbudget utförd av Lantmännens Riksförbund ( RLF) i vår överklagan medför den arieella
näringen en mycket stor förlust och är därmed ingen arieell näring av betydande omfattning ( jmfr med vår
överklagan).
Skogsstyrelsen har den 2019 07 09 utfört fältbesök gällande utförd väg och skogsbruk ( 0,5 ha) med bl a
följande kommentar; ”Skogstyrelsens bedömning efter fältbesöket är att den aktuella vägen inte kan
betraktas som en skogsbilväg och att anläggandet av vägen inte heller är en skogsbruksåtgärd. Ärendet skall
därför hanteras av Länsstyrelsen eller annan ansvarig myndighet” innan vägen byggdes av fastighetsägaren.
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(Tjänsteanteckning Skogsstyrelsen diarienr L 1641-2019 är bifogad vår överklagan till Länsstyrelsen, kan
redovisas efter anmodan ).
-Den 18 dec 2014 beslutade kommunen att inte bevilja strandskyddsdispens för ansökt tillfartsväg på
fastigheterna Aröd 4:5 och 4:29. Kommunens motivering enligt sammanträdesprotokollet ” Tillfartsvägen,
tillsammans med eventuell omvandling från fritidsboende till permanentboende, leder enligt nämndens
bedömning till en tydligare privatisering av området. Åtgärderna bedöms även avhållande för allmänhetens
nyttjande av området”. Anm. En privatisering som nu till mycket stor omfattning har utförts av
fastighetsägaren Aröd 4:29, utan dispens ( vi har bilder före och efter, som vi kan redovisa).
-Vi anhåller att
egenhändigt deklarerade hemfridszon på
hela 8000 m2 för fastigheten samt inhägnad av hela tomten Aröd 4:29 prövas i samband med
planprogrammet / detaljplan. För hela fastigheten Aröd 4:29 gäller allemansrätten. Innan fastighetsägaren
förvärvade fastigheten den 2016 07 01 fanns ingen deklarerad hemridszon. Badplatsen väster fastigheten
samt den strandskyddade marken var då tillgänglig för allmänheten för friluftsliv, rekreation, fiske, bad etc .
Vår traditionella badplats, stranden och kustremsan väster fastigheten Aröd 4:29 har nu blivit mycket svåra
att beträda / nyttja ( nästan omöjligt ) för oss i Aröd, Timmervik och allmänheten på grund av nyuppsatta
elstängsel, staket samt privatisering på stor del av den strandskyddade marken ( jmfr vår överklagan ).
Dessutom har vi bilder på privatisering av badplatsen under badperioden, som vi kan redovisa efter
anmodan.
-Fastigheten Aröd 4:29 har dessutom förmånen till ett vägservitut ”att taga utfart/väg i annat område ” vilket
inte prövats ( berör inte befintliga fastigheter,tillgänglighet till badplats mm ). Aröd 4:29 ( förmån )
Vägservitut Akt. 14-im3-48/413.A1.
-Vi kräver att övriga utförda arbeten exempelvis brygga, gigantisk nyanlagd gräsmatta för att skapa utsikt
över badplats och hav,elstängsel, staket etc skall rivas/återställas, vilket framgår av vår överklagan. Anm.
Tidigare kunde man inte se huset från badplatsen, väster fastigheten ( vi har bilder före och efter arbetena).
Vi vill förtydliga att Alelyckans Väg inte ingår i Norra Aröds Vägsamfällighet. Alelyckans Väg är enskild väg,
uppdelad i 2 delar utan statligt bidrag. Den västra delens enskilda väg ( slutdel – sista tredjedelen av
Alelyckans Väg ) har byggts- ägs och förvaltas av fastigheterna Aröd 4:45 och Aröd 4:46. Anm. fastigheten
Aröd 4:29 har aldrig haft tillgång till den västra delen av enskilda vägen ( jmfr vår överklagan ). Vi har
ytterligare information / dokumentation som vi kan redovisa efter anmodan.
Detta är en kortfattad sammanfattning, mer information finns i vår och Naturskyddsföreningens
överklaganden till Länsstyrelsen i Västra Götaland, diarienummer 6017-2020. Alternativt är vi efter anmodan
beredda att komplettera med överklaganden, intyg, fotografier mm.
Vi önskar information hur vi i fortsättningen kan följa kommunens handläggning i ärendet.
Samtliga fastighetsägare / boende utmed Alelyckans Väg enligt tidigare överklagan (19 personer) till
Länsstyrelsen genom Signar Magnusson och Jens Bahlman.

FÖRVALTNINGENS KOMMENTAR
Dessa frågor hanteras inte i planprogrammet.
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YTTRANDE
Invånare 9
2021-05-03

FÖRVALTNINGENS KOMMENTAR
Förslaget i reviderat planprogram är att områdesbestämmelsen upphävs.
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YTTRANDE
Invånare 10
2021-04-01

Hej
Vi ser positivt på att planprogram för Aröd tagits fram och har några synpunkter:
Det finns fler platser där vi tycker att ny bebyggele kan prövas, se bifogad karta. Vi har lagt in rosa prickar.
Området Bergliden skulle kunna dras ner till Norra Arödsvägen eftersom Bergliden är en egen tydlig enhet.
Någon fastighet i Södra Arödsdalen har tillfart från Bergliden i nuläget.

FÖRVALTNINGENS KOMMENTAR

Områdena ligger inom område där kommunen ser möjlighet till förtätning. Synpunkterna tas med i kommande
detaljplanearbete för att prövas inom detaljplan för område Norra Aröd/Annareberg .
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YTTRANDE
Invånare 11
2021-03-23

Syftet med planprogrammet är bla att samordna och avväga olika intressen samt att ta ställning till en fortsatt
utveckling av Aröd med nybyggnation av bostäder.
När jag läser detta kommer mina frågorna direkt. Vad är utveckling och för vem? Vilka intressen finns?
Som jag ser det kan intresset för Aröd delas upp i två större grupper. Ett intresse är att exploatera, att utnyttja, att dra
vinst på annans bekostnad, att tjäna på. Det andra intresset är att skydda, bevara och värna om vår vackra landsbygd,
vår gamla bondebyggd, även in i framtiden.
Vi lever i en tid när vi människor tydligt kan se att vi i västvärlden starkt har bidragit till att förstöra och suga ut
jordens tillgångar. Vi har hänsynslöst trängt undan andra medboende på vår jord, vi har brutalt bidragit till att utarma
den biologiska mångfalden, vi har utrotat växter och djur. Vi är tom en fara för oss själva, fortsätter vi att profitera vår
jord finns ingen återvändo. Alltför ofta känns det som många av oss använder den dysfunktionella strutsmetoden, vi
väljer att inte se. Det är lätt att titta på andra håll i världen, som ex skövlingen av regnskogar "jordens lunga" och
tänka att så illa gör inte vi. Dock bidrar vi hela tiden till jordens utarmning, så även Kungälvs kommun. Som ex kan
nämnas att våra vildbin som har en stor uppgift i naturen, är hotade, vi har redan utrotat flera arter. Se gärna info
Länstyrelsen i Västra Götaland. Våra våtmarker försvinner, vilka har en enorm uppgift för klimat och mångfald. Vi
människor klarar oss inte utan övriga medboende växter och djur.
Vi ser hur beslutsfattare i Kungälvs Kommun har låtit exploatera värdefull mark som åker och äng, viktiga växter
försvinner och insekter utrotas, vackra vyer i landskapet försvinner. Låt oss slippa se mer av detta, det har med vår
bygds fortsatta liv att göra det har med kommande generationers liv att göra.
Låt landsbygd vara landsbygd! Låt naturen leva sitt liv. Visa människor respekt som valt att bo på landsbygden.
Människor som älskar och är beroende av tysthet och stillhet. Människor som trivs utan gatlampor och upplysta
vägar, som njuter av naturen och livet på landsbygden, dag som natt. Människor som vill uppleva att gå ut en tyst,
mörk kväll och se en klar stjärnhimmel.
Visa hänsyn mot alla människor, djur och natur, respektera dem som inte kan föra sin talan. Bestämmande i Kungälvs
kommun har en skyldighet att vårda kommunens natur och kulturarv. Ni har en skyldighet att vårda Aröd med
omnejd. Ni har ett ansvar i att sluta tränga undan och utrota vår livsnödvändiga biologiska mångfald.
I planen står att en försiktig komplettering av nybebyggelse ska möjligöras, på sikt 100-150 hus. Det är inte en
försiktig komplettering! Det skulle vara en oerhört negativ utveckling för Aröd med omnejd. Många ägare till
fritidshus, kommer när VA Aröd är klart att flytta ut permanent. Detta kommer att ytterligare belasta våra vägar som
redan är hårt belastade. Bilister kör ofta fort och hotar säkerheten för övriga trafikanter. Belastning och slitage på skog
och mark ökar med fler
människor. Blir belastningen högre än den är nu, då mister människor i Aröd möjligheten till god rekreation. En stor
del som promenerar, joggar, cyklar eller rider använder stora delar av Aröd och Flögen. Därför skulle en bebyggelse i
Flögenskogen, Dalsberg, vara katastrofal. Detta område är ett av naven för både människor och djur att vandra över.
Skogen måste få vara skog, skogen ska vara tyst för att djur och människor ska trivas.
Behovet av tysthet, vila och rekreation ökar i vårt sönderstressade samhälle. Aröd är ovärdeligt i rekreationssyfte.
Som markägare av Aröd 2:239 samt delägare av Aröd 2:226, har jag inget intresse i att delta i en större exploatering av
Aröd. I första hand anser jag att lucktomter ska används till eventuell förtätning. Däremot ser jag fram emot en
positiv utveckling av Aröd. Att vi hjälps åt att vårda och värna om det vi har. Sommartid med mycket folk, blir vissa
brister mycket tydliga. Som exempel kan nämnas att de kommunala badplatserna som Vadholmen och Fårängen
behöver bättre toaletter. Tillhörande parkeringar har inte heller bästa skick och det parkeras lite hur som helst. Det
slängs trädgårdsavfall i skog och mark vilket bla har lett till att den invasiva växten Parkslider har fått grepp om Aröd.
Kanske skulle kolonilotter var något istället för att för alltid förstöra åkermark.
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Min vädjan till beslutsfattare i Kungälvs kommun: Visa solidaritet mot människor, växter och djur.
Bevara Aröd och dess landsbygd. Ni har ett enormt stort ansvar för klimat, miljö och framtid.
Många av landsbygdens människor är enkla människor som klarar sig gott utan stora köpcentra och höghus med
Skybarer och räkmacka. Vi är nöjda med en orörd natur. Vi har ett ansvar som makthavare har ni ett enomt ansvar.
Utveckling betyder förbättring, mognande och framsteg.

FÖRVALTNINGENS KOMMENTAR
Upplysningen bekatas. Dalsbergs naturområde är i reviderat förslag nu borttaget för exploatering.
Antalet bostäder har minskat i reviderat planprogram. Det kommunen föreslår är en försiktig förtätning,
avseende vägarna så kommer ytterligare trafikutredning att utföras i detaljplaneskedena. I detaljplanerna sker
en avvägning mellan att bevara och utveckla området. Få in hållbart resande här!

YTTRANDE
Invånare 1 2
2021-03-23

Jag representerar ägarna till fastighet Aröd 4:5. Här kommer ett par önskemål från vår sida.
-

Ni ser en möjlig förtätning i området Norra Aröd (Alelyckan), som ligger på den södra delen av vår fastighet
Aröd 4:5. Vi ser gärna möjlighet till förtätning även ovanför detta område, alltså norrut.
Ni ser även en möjlighet till förtätning i Arödsdalen, södra delen, och då på vänster sida om vägen som leder
ner mot badplatsen. Vi ser gärna att ni tar i beaktande en möjlig förtätning även på höger sida av vägen, vilket
skulle kunna smälta samman på ett naturligt sätt. I det läget hamnar denna förtätning på Aröd 4:5.

FÖRVALTNINGENS KOMMENTAR
Noteras.

YTTRANDE

Invånare 13
2021-03-24

Hej!
Vi har läst planprogrammet för Aröd (diarienummer KS2019/0414) och förstått att det eventuellt ska byggas
nya bostäder långt ner på Bergliden (markerat med lila i bifogad fil längst ner i e-mailet). Utpekad mark gränsar
till vår tomt, fastighetsbeteckning Kungälv Aröd 2:78, se röd pil i samma figur. I samrådshandlingen
(Arödsdalen - södra delen, s. 42) poängteras följande:
- Naturelement ska sparas såsom småvatten och värdefulla träd.
- Lokalisering av nya tomter ska ta hänsyn till befintlig gatustruktur, naturvärden och siktlinjer.
- Nya tomter och tillbyggnader av bostäder ska förhålla sig till befintlig bebyggelse, samt befintliga tomter.

Exploatering av marken kan komma att gå emot dessa punkter. På vederbörande mark finns småvatten (plats
markerad med blå pil i figuren) som nyttjas av djurlivet samt viltstigar. Vidare planeras byggnation av
attefallshus på vår tomt. Eftersom marken i fråga är smal kommer ett eller flera hus ge ett trångt utseende, vilket
även det bör undvikas enligt planprogrammet. Exploatering kommer även inskränka på naturinslagen som idag
finns mellan tomterna och utgör en del av Aröds karaktär som bör bevaras. Det vore alltå olämmpligt att
bebygga marken. Att placera nya bostäder en aning längre upp på Bergliden, markerat med orange cirkel i
figuren, hade varit mer lämpligt. Alternativt ihop med resterande hus som kommer byggas ihop med nuvarande
hus på Bergliden.
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FÖRVALTNINGENS KOMMENTAR

Vid framtagande av respektive detaljplan undersöks exakta placeringar av kommande bebyggelse utifrån
platsens förutsättningar. Ert förslag kommer att utredas i kommande detaljplan för området.

YTTRANDE

Invånare 14
2021-03-24

Angående planprogrammet för Aröd så har vi några synpunkter.
Vid utvecklingen av Aröd ser vi att en stor och avgörande sak som måste tas i beaktande är vägarna och
trafikmängden. Vägarna och trafikmängden som finns idag är redan besvärlig.
Den omvandling som sker och kommer att ske, genom att fler yngre flyttar in gör att trafiken
ökar. När det blir möjligt att omvandla fritidshus till större permanent hus kommer detta också
att öka trycket på vägarna. Detta är en naturlig utveckling som inte kan stoppas. Det enda kommunen kan göra
för att få till stånd en bra utveckling för alla, är att inte bebygga dessa områden mer.
Norra Aröd består idag av ca 200 fastigheter varav ca 100st permanenta och ca 100st fritidshus
Norra Arödsvägen är ca 2km plus flera mindre avtagsvägar.
Bebyggelsen i Arödsdalen ligger konsekvent i övergången mellan berg och det flacka odlingslandskapet.Det är
viktigt att bevara den som den är. Att tillåta bebyggelse framför de hus som tidigare detaljplaner har format, går
emot allt som sägs att bebyggelsen skall underordna sig platsen, och anpassa sig till terrängen. En förtätning av
bostäder, går helt emot detta.
Den äng som ligger framför de som bor på Korpedalsvägen och Björkliden är en äng som har varit
betesmark för boskap fram till ca 1970. Nu 50 år senare är hagen en äng med inslag av slånbär, enbuskar, sälg
och diverse grässorter. Här lever nu rådjur och ett flertal fåglar. De som bor här har en utsikt mot södra
Arödsdalen. Även ett fåtal hus skulle ta bort den helhetsbild som nu finns.
Den fantastiska tystnaden som finns här är viktig att bevara och som kan upplevas av de som bor här och
andra som vill besöka oss.

FÖRVALTNINGENS KOMMENTAR
I reviderat förslag ha Dalsberg tagits bort för att möjliggöra ett större rekreationsområde, syftet med
planprogrammet är förtätning med hänsyn till platsens förutsättningar. Antalet bostäder har också minskat i
reviderat förslag. Vad det gäller vägarna kommer ytterligare trafikutredning kommer att utföras i
detaljplanerna.
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YTTRANDE
Invånare 16
2021-03-25

Hej
Jag har läst ”planprogram för Aröd”, samrådshandling Diarienummer KS2019/0414, daterat 2021-02-23.
På sidan 42 finns en karta markerad med två förtätningsområden. Det ena området gränsar till min tomt,
fastighetsbeteckning Aröd 2:134. Se röd pil nedan.
Området tangerar min tomtgräns och jag läser bland annat följande i samrådshandlingen om exploatering:
•
•
•

”Naturelement ska sparas såsom småvatten och värdefulla träd.”
”Nya byggnader ska placeras in varsamt i terrängen och natur ska sparas på tomtmark”
”Nya tomter och tillbyggnader av bostäder ska förhålla sig till befintlig bebyggelse, samt befintliga
tomter”

Att exploatera marken för ytterligare ett hus mellan min tomt, granntomt samt närliggande vägar anser jag
är fel, husen kommer att ligga alltför nära varandra och störa befintlig natur med viltdjursspår, damm samt
fin kuperad terräng. Det finns ytor längre upp på bergslidsvägen som lämpar sig bättre för husbygge.
Dessutom planerar jag själv att bygga ut eller bygga nytt på min egna tomt, vilket då kommer att kännas
mycket trångt om ny tomt med hus kläms in mellan mig, granne och väg som ligger precis bredvid och
ovanför.
Jag vill att ovanstående synpunkter noteras.
Med vänliga hälsningar

FÖRVALTNINGENS KOMMENTAR
En del i kommande planarbete blir just att pröva eventuellt större byggrätt för befintliga tomter. Var
förtätning ska ske kommer att utredas i detalj i kommande detaljplaner.
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YTTRANDE
Invånare 17
2021-03-28

Tack för möjligheten att få lämna synpunkter på Planprogram för Aröd från den 23 februari. Då jag varit sommarboende
i Södra Aröd sedan 1947 (Aröd 4:30) har mitt fokus varit kring det som skrivs om och föreslås beträffande Södra
Aröd/Kusten (Aröds Riviera).
En återkommande synpunkt i planprogrammet, liksom i ÖP 2010, är att inga avstyckningar eller nya tomter ska få
tillskapas i kuststräckan. (Detta finns dock inte med som en egen punkt i den avslutande sammanfattningen av viktiga
punkter under avsnittet om Södra Aröd på sid 52.) I vårt område ska istället det rörliga friluftslivet utvecklas med
tillhörande ökande trafik på väg 624 till bland annat baden i området. Möjligheten att få stycka av större befintliga
tomter bör, som jag ser det, inte ha särskilt stor inverkan varken på tillgängligheten för det rörliga friluftslivet eller på
trafiken. Jag opponerar mig därför mot detta förbud. På sid 51 står det mitt på sidan att det finns ”byggnader vid
strandkanten” och i den avslutande meningen på sidan att ”många tomter med havskontakt har privatiserat
stränderna” och att ”ingen mer sådan exploatering bör ske”. Oklart vad som menas med detta. Är det de fåtal
fastigheter som har strandtomt som avses här tro? Eller avser ”privatiseringen” eventuellt den ”rätt till båt-och
badplats vid stamfastighetens strand” som står inskrivet i vår avstyckningsbeskrivning för tomten 4:30 från 1949?
Innan man överhuvudtaget kan detaljplanera detta område måste man naturligtvis få klarhet i vår vägsstabilitet och en
eventuell ny tillfartsväg till norra delen av området. På sid 51 står det: ”Vägen har även dålig stabilitet [leta rätt på
uppgifter]”. En bättre diskussion hade kanske varit på sin plats (dock nämns själva undersökning från april 2020 på
sid 56). Stabiliteten påverkar ju även det som benämns Aröds badplats. Kanske borde man i nuläget hellre hänvisa
badgästerna till Vadholmen och kanske fundera lite mer kring möjligheterna att parkera för att nå holmen.
På sid 28 står det i en punkt mitt på sidan: ”Vissa områden med områdesbestämmelser omfattas av strandskydd
(framför allt i Södra Aröd/Kusten). Upphävande av strandskyddet prövas i detaljplaneringen.” Vad menas med
detta?

FÖRVALTNINGENS KOMMENTAR
Aröd/Kustens föreslagna detaljplaner för att ta bort områdesbestämmelser är strukna i reviderat förslag.
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YTTRANDE
Invånare 18
2021-03-29

Beträffande planerna på förtätning längs med Rådalsvägen (som är så långt bort från Kode tätort man kan komma) så
skulle det medföra stora ingrepp på naturen, och dess biotoper, med sprängningar av berg och borttagande av vackra,
skyddsvärda stengärdsgårdar, som följd. Dessutom kommer det att påverka närboendes siktlinjer markant och bli
ytterligare belastning på vägen som redan idag är ansatt.
-Att i havsnära områden finna sammanhängande strövområden är sällsynt. Flögenskogen med mossvägar, stigar,
öppet vatten och svampmarker är ett unikt område som nyttjas för rekreation, cykling och ridning och uppskattas
mycket av boende såväl i Aröd som i närliggande Timmervik. Att skära av detta område med bebyggelse vore djupt
olyckligt och skulle avsevärt påverka området negativt.
-Redan idag finns tendenser i Aröd att fastighetsägare, vilket Länsstyrelsen och Mark-och miljödomstolen reagerat på,
överträtt strandskyddet och tillåtits avgränsa tillgängligheten till kuststräckan och havet. Att, som i förslaget, se över
möjligheterna till att ”Upphävande av strandskyddet prövas i detaljplaneringen” skulle riskera att fortsätta denna
negativa utveckling. I förslaget står det att ”Den övergripande målsättningen är att skapa goda förutsättningar för
helårsboende i Aröd. I första hand skall befintliga bebyggelseområden ges utökade byggrätter. Omvandlingen kan
emellertid bara ske under förutsättning att ovan nämnda krav tillgodoses.” Referensen till de ovan nämnda kraven
tolkar vi som den förtätning med ca 100-150 nya bostäder som står i förslaget. Denna sammankoppling är direkt
felaktig. Utökade byggrätter och förtätning behöver överhuvudtaget inte hänga samman och vi ser inga problem med
att det VA som nu byggs i sig ger goda förutsättningar till utökade byggrätter utan förtätning.  De boende i Aröd har
valt att bosätta sig där, trots att det innebär vissa umbäranden som exempelvis längre avstånd, vindlande och halkiga
vintervägar och extra vägavgifter. I gengäld får man omedelbar närhet till naturen och avskildhet. Att förtäta
ytterligare innebär att en stor del av charmen och fördelarna fråntas de boende medan nackdelarna kvarstår.
Vi begär att kommunen med hänsyn till ovanstående omvärderar planerna på förtätning av Aröd och i synnerhet
lägger ner utbyggnadsplanerna längs med Rådalsvägen (Norra Aröd – Årännarberg) samt i flögenskogen (Dalsberg).

FÖRVALTNINGENS KOMMENTAR
Dalsberg tas bort från föreslagen detaljplanering. Norra Aröd-Åranneberg bedöms fortfarande lämpligt att
detaljplanera, i kommande detaljplaner prövas platsens lämplighet för ytterligare bostäder.
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YTTRANDE
Invånare 19
2021-03-31

Från Planprogrammet sida 28:
” Förslagets huvuddrag
Aröd bebyggs och utvecklas utefter översiktsplanens intentioner med förtydligande och tillägg, med ambitionen att
vara en grannby till Kode där kommunal service för befolkningen finns.
Planprogramsförslaget bygger på att kommunalt VA-område bildas och förutom att befintliga fastigheter omvandlas
till permanentboende så förstärks området med nybyggnation i etapper över tid. Bebyggelsen föreslås främst utgöras
av hus i 1-2 våningar form av friliggande mindre villor, varsamt placerade i bergsterrängen, med hänsyn till natur och
topografi i små bostadsgrupper!
” Omvandling
Den övergripande målsättningen är att skapa goda förutsättningar för helårsboende i Aröd. I första hand skall
befintliga bebyggelseområden ges utökade byggrätter. Omvandlingen kan emellertid bara ske under förutsättning att
ovan nämnda krav tillgodoses. I de områden där det finns ett välfungerande gemensamt reningsverk är dock
förutsättningar goda för utökade byggrätter för befintlig bebyggelse. I samband med detaljplaneläggning i
omvandlingsområdena kan enstaka avstyckningar komma att medges.”
Önskemål/Yttrande:
I nulägesanalyserna och rekommendationer inför kommande planering för flera utan de områden som avses
detaljplaneras nämns en nulägesanalys och rekommendationer. För området ”Norra Aröd – Alelyckan” är
nulägesanalysen mycket kort och rekommendationerna färre.
Upplysande önskas göras att de flesta boende vid Kvarndammsvägen är året-om/permanent-boende, och
detaljplanera är begränsade mestadels på grund av VA till fritidshus. Då Planprogramsförslaget bygger på att
kommunalt VA-område bildas, och nu när anläggning och anslutning av kommunalt VA är planerat för området
ändras fastigheternas förutsättningar och de nuvarande detaljplanerna bör kunna omvandlas i kommande detaljplan
till friliggande villa för permanentboende - med korresponderande byggnadsarea för en friliggande villa samt
uthus/garage, och därmed ge en ökad byggnadsarea.
Det skulle önskas att tilläga följande lades till för Norra Aröd – Alelyckan (numrerat till sidan 49 i planprogrammet
2021-02-23)
Rekommendation
- Bostadsområden för omvandling och komplettering av tomter, pröva ökad byggnadsarea, och tillåtelse för
uthus/garage
- Komplettering av friliggande villor och parhus kan prövas.

FÖRVALTNINGENS KOMMENTAR
Synpunkterna hanteras i kommande detaljplaner. Omfattning av byggrätt prövas i kommande
detaljplaner.
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YTTRANDE
Invånare 20
2021-03-31

Min utgångspunkt är att bevara Aröd såsom det är, snarare än att utveckla det till något som förstör dess unika drag.
Jag är född, uppvuxen och boende i Södra Aröd sedan 30 år. Självklart måste landsbygden leva, men ett område som
Arödshalvön med närhet till Kode oroar jag mig inte över att Aröd utan exploateringar även i fortsättningen kommer
vara ett attraktivt område för boende. Således anser jag att omvandling av fritidshus till permanentboende är
acceptabelt men att anläggning av nya bostadsområden ej torde vara aktuellt. Området har idag ca 250 bostadshus,
ytterligare 150 fastigheter som Planprogram för Aröd (PP) föreslår borde vemsomhelst förstå skulle påverka området
avsevärt. Bara ett stenkast från Aröd ligger Timmervik som inte bara påminner, utan i min mening, i allra högsta grad
har villaområden - vilket vore en katastrofal utveckling för Aröd.
Redan nu störs lugnet i Aröd av projektet VA i Kustzon som enligt kommunen ej kunde förhindras p.g.a. ett
föreläggande från Länsstyrelsen. Eftersom beslutet aldrig överklagades gav detta kommunen en möjlighet att planera
för nya bostäder i anslutning till VA-utbyggnaden. Under årens lopp har representanter för kommunen sagt att VAprojektet ska bekostas av nuvarande fastigheter i kollektivet och är inte finansiellt beroende av nya kunder. Det går
stick i stäv mot vad som uttalas i PP som nämner att större exploateringar i Aröd kan bära en större del av VAkostnaderna. Jag anser att det för dagens Arödsbor får räcka med att betala en oproportionellt stor anslutningsavgift
för kommunalt VA, större exploateringar önskas ej på köpet. Det skulle bli en så kallad ”lose-lose situation”.
När det gäller exploateringar och nybyggnation av jordbruksmark menar PP att sådan öppen mark är viktig för Aröds
lantliga karaktär. Samtidigt planerar man att bebygga sådan mark, dessutom betydligt tidigare än ÖP2010 stipulerar.
Man är öppen med att detta hänger ihop med VA-utbyggnad, men det projektet var redan känt vid färdigställande av
ÖP2010 vilket innebär att kommunen aktivt vill påskynda en exploatering i Aröd. Man anser att bostadsförsörjning i
Aröd är av allmänintresse men Aröd borde aldrig bli ett område för samhällsbärande volymer av bostäder varför jag
anser att resonemanget faller på sin egen orimlighet. Bevarande av öppna landskap borde vara av överordnat
samhällsintresse framför enstaka tillkommande fastigheter vilket enligt min mening, i motsatts till PP, inte kommer att
leda till förbättrad kommunal service eller bättre kollektivtrafik. Planen själv nämner till och med att ett
landsbygdsområde som Aröd inte kommer att kunna uppnå ett hållbart resande!
Det är i sammanhanget positivt att planprogrammet avfärdar ÖP2010 område B för byggnation, men även område A
borde noga övervägas att bevaras som ett öppnare landskap. Vidare föreslår PP förtätning söder om område B, I
Arödsdalens södra del, markerat C i infogad bild nedan. Idag finns visserligen bebyggelse i närheten, men utpekat
område skulle störa den väl använda promenadtillfarten genom skogen samt ödelägga den öppna passage mellan skog
och öppet landskap som råder idag. Därtill kan inte nog poängteras jordbruksmarkens framtida allmänna värde för
Sveriges självförsörjning.
En annan aspekt av framtida värden är Aröds viktiga funktion som ett rekreationsområde för kommunens invånare.
PP listar kvaliteter såsom badområden, unika utsikter och inte minst det tysta lugnet som råder i området. Därför är
det angeläget att inte röra gällande strandskydd och tillåta nya tomträtter eller större byggnader längs kusten än idag.
Vad gäller Aröds unika karaktär är det viktigt att även i fortsättningen placera eventuellt ny bebyggelse i
övergångszonen mellan berg/skog och värna det öppna landskapet där tomtträdgårdar flyter ihop med närliggande
vegetation. Viktigast av allt torde vara att skydda ett av kommunens få tysta områden för invånarnas rekreation och
hälsa.
Tystheten skulle också påverkas av ökad trafik. Idag är vägen till Aröd redan ansträngd av trafik och skulle man följa
PP förslag med 150 nya permanentbostäder skulle trafiken mer än fördubblas! Alltså skulle även väg 624 behöva
byggas om vilket för det första inte ligger i kommunens hand, för det andra skulle det påverka landskapet längs väg
624 ut till Arödshalvön.
Sammanfattningsvis anser jag att Arödshalvön skall i möjligaste mån bevaras och utvecklas inom dagens
begränsningar där omvandling från fritidshus till permanent boende i långsam takt är det enda rätta. 150 nya
permanentbostäder i snabb takt är något området inte klarar av och skulle innebära att Aröds unika egenskaper, som i
min mening är betydligt mer av allmänintresse än bostadsförsörjning, för generationer framöver skulle påverkas i en
mycket sorglig riktning.
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FÖRVALTNINGENS KOMMENTAR
Området Dalsberg är borttaget i nu reviderat planprogram för att värna det stora rekreationsområdet i Aröd.
I reviderat planförslag föreslås ett mindre antal bostäder i Aröd.

YTTRANDE
Invånare
1
2
2021-03-31

Kul att vi vill utveckla vårt område, men vi har lite synpunkter/önskemål vi vill framföra.
Att börja med att bygga ut Kode från längst ut på Aröd är att börja från fel håll. Vägen ut måste isåfall först byggas
bredare (går knappt att få möte där), busslinjer behöver fungera så att vi som har fritidshus där kan flytta ut permanent,
(då måste även befintliga fritidshus få andra byggrätter) och de måste finnas en ordentlig plan på hur allt ska bli. Att
spränga bort den skogen som finns idag är vi många i områden som är emot, den en en stor anledning till att vi köpt
hus där och inte i ett bostadsområdet med massa trafik och grannar precis utanför dörren. Vår skog är bland de
absolut vackraste med Aröd och Timmervik, och den är välbesökt. Vi som bor här ute har alla gjort en uppoffring för
att få natur och lugn, och vägarna ut är, som sagt, farliga och läskiga att köra på. Börja från rätt håll så får ni med fler
Arödsbor på en del av planerna! Att göra detta i panik för att få fler som ska betala de ruskigt dyra avgifterna för VA är
en sak, men lös de som behöver lösas innan. Planera på att spränga bort berget utanför oss
(Norra aröd) är ingen av oss som bor där intresserade av.

FÖRVALTNINGENS KOMMENTAR
VA-utbyggnad i området ger att det ger samordningsfördelar att samtidigt detaljplanelägga. Vilket är ett politisk
önskemål. I samband med att VA byggs ut ges möjlighet till att kunna nyttja bostadsutveckling.
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ÖVRIGA
YTTRANDE

Samfällighetsföreningen Backen i Södra Aröd
2021-03-15
Samfällighetsföreningen Backen i Södra Aröd ansvarar för den del av Södra Arödsvägen, som
ligger längst norrut. Utmed vår del av Södra Arödsvägen ligger fastigheterna Södra
Arödsvägen 82 - 96. Vi använder Södra Arödsvägen längs hela dess längd för att nå våra
fastigheter. Vi måste alltså passera både Vadholmen och badstranden. I förslaget till Planprogram för
Aröd anges att man vill öka tillgängligheten för bad och rekreation. Om man besöker badstranden resp.
Vadholmen en varm sommardag har man svårt att förstå hur dessa begränsade ytor skall kunna utnyttjas i
än större utsträckning.
Badgäster ligger tätt på båda sidor av vägen (och ibland t.o.m. på asfaltsvägen). I stort sett
alla besökare kommer med bil. De flesta använder de anvisade parkeringsplatserna men
alltför många respekterar inte att vägen är enskild och kör ända fram till badet trots att man
saknar tillstånd. Mötesplatserna används då som parkering. Vi anser således att Södra Aröd inte tål fler
badande.
Vägens stabilitet är för närvarande under utredning eftersom markundersökningarna inför kommande
VA-utbyggnad visade på stor förekomst av kvicklera längs vägen och därmed risk
för ras. Vi har nu tills fakta föreligger tvingats begränsa fordonsvikten på vägen till maximalt
3,5 ton. Vi anser därför att det är av största vikt att man inväntar resultatet av undersökningen av vägens
stabilitet innan man planerar för ytterligare belastningar.

FÖRVALTNINGENS KOMMENTAR
På grund av geotekniska förhållanden inom Södra Aröd/Kusten så kommer planprogrammet i sin
Antagandehandling ta bort detaljplanerna som i samrådsförslaget föreslogs i kusten. Områdesbestämmelserna
kommer att ligga kvar.
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YTTRANDE
Stenungssunds Kommun
2021-03-30

Förvaltningen har tagit del av planprogrammet och lämnar följande synpunkter:
Under Höga vattenstånd och skyfall saknas Arödhalvön och avrinningen mot kommungränsen. Det är intressant
att se om det vid ett skyfall finns avrinning mot de södra delarna av Stenungsund kommun. Då det inte gjorts
någon översiktlig dagvattenutredning i samband med planprogrammet är det mycket viktigt att, i
detaljplaneskeden och i förhandsbesked, säkerställa att nya exploateringar inte medför ökad belastning av
dagvatten nedströms. Varken flödet eller föroreningar ska öka jämfört med nuvarande situation.
För att nå området Norra Aröd – Anneberg med bil måste man köra via det intilliggande vägnätet i
Stenungsunds kommun men med cykel finns koppling till vägnätet i övriga Aröd. Hallebäcksvägen är endast
kopplad till Stenungsunds vägnät. Stenungsunds kommun har tidigare lämnat information till Er angående av Er
ställd fråga gällande fastigheten Flögen 1:21, (mars 2019), belägen i anslutning till kommungränsen, för vilken
planbesked om 7 villatomter beviljats. Vid detta tillfälle framfördes att trafik till och från fastigheten efter
utbyggnad kommer att få sin in- och utfart via Stenungsund kommun. Denna trafiklösning genererar trafik som
kommer att belasta mindre väg samt Timmerviksvägen vidare mot Trafikverkets väg 574 i öster.
Timmeviksvägen är idag inte dimensionerad för ökade trafikmängder. Vägen ligger i Sävelycke - Timmervik som
planeringsmässigt benämns som möjligt omvandlingsområde till helårsboende, - ej utbyggnadsområde.
Permanentningen av området enligt genomförd detaljplanering har medfört att fordonsflödet ökat på de äldre,
smala vägarna. Kommunen är inte huvudman. Området trafikeras inte av någon busslinje. Fastighetsägare som
sökt planbesked i Sävelycke- Timmervik har i såväl tjänstemannaförslag som politiska beslut fått avslag på
ansökan med hänvisning till ovanstående trafikfrågor. Mot denna bakgrund framförs att trafik från Kungälvs
kommun ges begränsad möjlighet att trafikera över kommungränsen.
Kartor & figurer
•Tydliggör att Timmervik ligger i Stenungsunds kommun i figur 3.
•Tydliggör vad som avses förmedlas i figur 4. Delar av orange område är beläget i Stenungsunds kommun.
Det ser ut som att Kungälvs kommun avser att planlägga delar av Stenungsunds kommun i figur 14. Avser
man att göra det?
Generellt
Det saknas en beskrivning av att Aröd ingår i ett större, tättbebyggt område med Timmervik i Stenungsunds
kommun och vilka förutsättningar det ger för Aröd, se sid 8, stycke3.

FÖRVALTNINGENS KOMMENTAR

Gräns mellan Kungälvs kommun och Stenungsunds Kommun förtydligas. Bedömningen är att inga ytterligare
utredningar kommer att ske för Planprogrammet. Vägarnas standard undersöks mer i detalj i varje detaljplan.
Vid detaljplaneläggningen kan gemensamma större utredningar utföras (som innefattar flera detaljplaner).
Vilken hänsyn som behöver tas kommer bedömas i respektive detaljplan. Dagvattenhantering och

fastställande av översvämningsytor faststställs i detaljplaneskedet.
Bedömningen är att en Övrrgripande dagvattenhantering inte kommer att utföras i Planprogrammet.
Detsamma gäller för övergripande trafikutredning. Med hänvisning till PM-trafik som utrett de övergripande
trafikfrågorna för Planprogram Aröd.
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REVIDERINGAR
•
•
•

Dalsberg utgår ur planprogrammet.
I Södra Aröd/Kusten kommer inte områdesbestämmelserna ersättas av detaljplaner.
Befintliga områdesbestämmelserna för området kommer att ligga kvar.
I och med att två föreslagna detaljplaneområden stryks ger det att antal bostäder minskar i
reviderat planprogram.

KVARSTÅENDE SYNPUNKTER
• Efter revidering av planprogram kan följande synpunkter anses kvarstå; bostädernas
placering och utförande, vägarnas standars samt övergripande dagvattenhantering.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Med detta föreslås att Kommunstyrelsen genom förvaltningen godkänner planprogrammet för
Antagande.
SAMHÄLLE OCH UTVECKLING 15 oktober 2021
Ida Brogren

Anna Ulvehed, Erik Leidner.

Enhetschef Plan

Planhandläggare
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Planprogram Aröd

INFORMATION
Ett planprogram är en handling som upprättas inför arbetet med en
detaljplan, som ett första steg i planprocessen.
Det ska ange utgångspunkterna för planläggning och det fortsatta
planeringsarbetets inriktning och mål. Programmet redovisar syfte,
föreslagen markanvändning, beskriver områdets förutsättningar och tar
upp frågor som behöver lösas vid efterkommande detaljplaneläggning.
Planprogram godkänns av Kommunstyrelsen.
PLANPROGRAM ENLIGT PBL
Planprogrammet har tagits fram enligt plan och bygglagen, PBL
(2010:900). Enligt PBL ska kommunen ange planens utgångspunkter
och mål i ett särskilt program, om kommunen bedömer att det behövs
för att underlätta detaljplanearbetet. I arbetet med att ta fram ett
program ska kommunen samråda med berörda myndigheter som till
exempel länsstyrelsen, kända sakägare och boende, kända berörda
organisationer och andra enskilda som har ett väsentligt intresse av
förslaget. Information: www.boverket.se
Programmet är i huvudsak ett skriftligt dokument, men innehåller ofta
bilder och andra illustrationer för att tydliggöra förhållanden och olika
förslag. När ett program utarbetas ska ett samråd genomföras efter
samma regler som då ett planförslag tas fram. En undersökning om
betydande miljöpåverkan ska göras. Om ett program har upprättats ska
detta redovisas vid samrådet om förslaget till detaljplan.
Handläggning
Arbetet med detta planprogram påbörjades mars 2019. Planprogrammet har tagits fram enligt plan och
bygglagen, PBL (2010:900).
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Planprogram Aröd

INLEDNING

Detta program för Aröd utgörs främst av riktlinjer för kommande detaljplaneläggning inom orten. Programmet är således
inte ett färdigt förslag till framtida markanvändning. Programmet i sig medför ingen garanti för att en utveckling kommer till
stånd, utan redovisar enbart förutsättningar och möjligheter. Den slutgiltiga prövningen av lämplig bebyggelseutveckling sker
vid detaljplaneläggningen. Planprogrammet kommer också att vägleda bygglov vid prövning av förhandsbesked.

Bakgrund
Aröd pekas ut som omvandlingsområde med viss förtätning i gällande Översiktsplan. För att denna
utveckling ska kunna ske krävs kommunalt vatten och avlopp. Kungälvs kommun fick ett föreläggande
från länsstyrelsen (2019-04-29) att enligt lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) ordna kommunalt
vatten och avlopp i området före utgången av 2025. Den kommunala VA-anläggningen ska omfatta
dricksvatten, spillvatten och dagvatten.
Planenheten fick 2019 uppdraget av kommunstyrelsen att utarbeta ett förslag till planprogram för Aröd.
Ett av de övergripande politiska målen för perioden är en ökad samordning mellan VA och byggnation.

Figur 1 Etappindelning för utbyggnation av kommunalt VA inom Aröd.

Syfte

Syftet med planprogrammet är att samordna och avväga olika intressen samt att ange ställningstaganden
inför fortsatt utveckling av Aröd, att i samband med utbyggnation av kommunalt VA ta ställning till framtida
bostadsutveckling i området. Att möjliggöra en försiktig komplettering av bostadsbebyggelse utifrån ortens
karaktär och att omvandla områdesplaner till detaljplaner.
Planprogrammet utgör ett underlag och en inriktning för kommande detaljplaneläggning och hållbar
utveckling av området. I enlighet med gällande översiktsplanen (ÖP2010) och kommunala mål, kan
utvecklingen av området möjliggöra för fler åretruntboende och besökare samt stärka Aröds funktion som
grannby till serviceorten Kode.
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Mål för Aröd
Aröds karaktär av ett landsbygdsområde ska bibehållas med tillgång till rekreation och natur för de
boende och besökande. Aröd anges som ett prioriterat område i VA i kustzon, d.v.s. kommunal
utbyggnad av vatten och avlopp ska prioriteras här. Detta innebär att möjligheten till omvandling av
fritidshus till permanentbostäder ökar. Möjlighet till försiktig komplettering av bostadsbebyggelse finns i
några lägen i anslutning till befintliga vägar och bebyggelsegrupperingar. Gestaltning och placering av ny
bebyggelse måste studeras utifrån bland annat ortens karaktär samt terrängförhållanden. Det rörliga
friluftslivet är en stor tillgång i Aröd, både lokalt och för hela kommunen. Kuststräckan ska vara
oförändrad, d v s. inga nya avstyckningar eller tomter ska tillskapas här. En ortsavgränsning har gjorts
kring Aröd för att markera gräns mellan landsbygd och själva orten Aröd. Avgränsningen är gjord utifrån
områdesbestämmelser för Aröds halvön. Förändringar inom avgränsningen kräver detaljplan.
Värna gällande riksintressen genom anpassning av exploatering till landskapet och naturområden samt
förstärka naturvärden och tillgängliggöra dessa för allmänheten.
Bygga vidare på befintlig struktur men koppla samman öst, väst och mitt genom till exempel gångstigar.
Aröds karaktär och styrkor
Aröd har en tydlig kustmiljö. De vidsträckta grundområdena kring Aröd är biologiskt högproduktiva och
utgör viktiga uppväxtområden för fisk. Området runt Vallby kile är klassat som kulturminne och där finns
en rad fornlämningar och lämningar av äldre tiders jordbrukslandskap. Framförallt innehåller detta
område jordbruksmark och gårdar med äldre karaktär. Kustområdet i Aröd är en värdefull
rekreationsmiljö för en stor mängd människor, både besökare och de som bor i närområdet.
Tillgängligheten till kusten är viktig, till bad, strandområden och utsiktsplatser. Aröds södra del är en del av
ett större kulturminnesområde. Aröd är också unikt på så vis att det är ett av få helt tysta områden i
kommunen vilket är en kvalitet som är viktig att bevara för människors återhämtning och hälsa.

Tidplan

Programsamråd genomfördes i februari - mars. Antagande i Kommunfullmäktige kan ske under fjärde
kvartalet 2021. Därefter kan detaljplanearbete påbörjas. Det ger en tidigare utveckling av Aröd än gällande
Översiktsplan (ÖP 2010 säger).

UTFÖRDA UTREDNINGAR I ARÖDSOMRÅDET
Utredningar gjorda för detta planprogram
- Naturvärdesinventering, Naturcentrum, 2020-01-08
Utredningar utförda inom ramen för pågående VA-projektering i Aröd
- Aröd- konsekvensanalys fornlämningar, Sweco Environment, 2017-03-01
- PM – Dagvattenfördröjning i åkerdike, SWECO Environment, 2018-05-18
- Geoteknisk släntstabiliseringsutredning för VA-ledning längs Aröd etapp 3. Sweco, 2020-04-14
Andra utredningar över området
- Aröd stilla sömn vid stormande hav. Diskussionsunderlag för ny kommunplan. 2008
- Aröd Översiktlig utredning. VA. Tyréns, 2006-03
- Aröd Översiktlig utredning Trafik, Tyréns, 2006-04
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Arödshalvön är liksom Bohuslän i övrigt ett sprickdalslandskap. Sprickorna går huvudsakligen i nordsydlig respektive öst-västlig riktning. I de bredaste sprickdalarna har sedimentjord avsatts vilket lett till att
de är uppodlade. Vallby kile-slätten och Arödsdalen är två sammanhängande uppodlade dalgångar och
tillsammans sätter de prägel på Arödshalvön. Arödsdalen utgår från Vallby kile-slätten i söder och sträcker
sig en dryg kilometer norrut.
Utöver de uppodlade markerna på Vallby kile-slätten och i Arödsdalen består halvön av bergsområden som
är mer eller mindre skogklädda. Bergen når upp till 60 meter över havet. Arödsdalens nivåer ligger mellan
havsnivå vid Vallby kiles strand och 20 meter över havet där den uppodlade dalgången har sin norra ände.
Bergsområdena genomkorsas av ett nätverk av sprickdalar av olika bredd och djup men nästan ingenstans
av sådan bredd och med odlingsbar jord att de är uppodlade.
Halvöns bebyggelse finns längs västra kusten (Södra Aröd), i Arödsdalen och i Norra Aröd. En del
bebyggelse finns även i Knaverstad i programområdets sydöstra hörn. Norra Aröds bebyggelseområde
bildar, tillsammans med bebyggelsen i Timmervik på andra sidan gränsen till Stenungsunds kommun, ett
sammanhängande bebyggelseområde. Mindre sprickdalar utgör förutsättningar vid lokalisering av en stor
del av bebyggelsen, inte minst i Norra Aröd. Bebyggelse saknas i stort sett längs nordvästra kusten och
längs Vallby kiles stränder liksom i Flögenskogen öster om Arödsdalen och Norra Aröd.
Vägsystemet i Aröd bildar en struktur utefter vilket man kan nå bebyggelseområdena. Förutom en
begränsad del i det nordöstra hörnet av Norra Aröd är det via väg 624 i söder som all trafik når Aröd.
Norra Arödsvägen är lång och den väg som leder till merparten av bostäderna i Aröd. Södra Arödsvägen
följer den västra kusten. Övriga vägar som utgår från väg 624 och som leder till bebyggelseområden är
Ryrvägen, Arendalsvägen och Jakobsvägen. Bergliden är en väg som utgår från Norra Arödsvägen och
leder upp till bebyggelse uppe på berget öster om dalgången. Hallebäcksvägen i nordöst är endast kopplat
till Stenungsunds vägnät. Mindre sprickdalar har utgjort förutsättningar för lokalisering av mindre vägar
men även för nätverket av stigar genom de bergiga och skogiga områdena.
Planprogramområdet är stort och kommer att byggas ut och kompletteras i olika etapper. Förutsättningar
och begränsningar i bebyggelsens utveckling beror huvudsakligen på kapacitet i vägnät och VA-ledningar
samt möjlig lokalisering och anpassning till natur- och kulturområde. Genom att studera helheten i
planprogrammet säkerställs att kommande planerings och utbyggnadsetapper kan omfattas av en
gemensam vision för områdets utveckling. Då planprogrammet föreslår en struktur för området och
vägleder i efterföljande arbete har det funnits specifika utgångspunkter att ta ställning till. Utifrån den
sammanvägda bilden av hur Aröd ser ut idag, natur, landskap och rekreation, bebyggelse, kulturmiljö och
sociala värden.
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Friluftsliv
Friluftsliv på Arödshalvön är till stor del förknippad med badplatserna längs kusten. Man skulle kunna
säga att den västvända kusten längs Södra Arödsvägen utgör Aröds svar på Rivieran.
Vadholmens och Aröds badplats lockar besökare från regionen som kommer hit främst med bil men även
kollektivt. Det finns parkeringsplatser i närheten av dessa badplatser men många tvingas parkera längs
vägarna. Vadholmens badplats är anpassad för funktionshindrade. Aröds badplats når man med bil via
Arendalsvägen. Ett stycke norrut finns ytterligare en badplats, Grentången.
Kusten runt halvön är även målpunkt för många båtägare som har båtplats längs någon av de många
bryggorna.
Arödshalvön i övrigt består av naturområden, jordbruksmark och fritidshusområden. Här är det mest
boende i Aröd med omnejd som utövar friluftsliv.
Det finns ett nätverk av stråk som dels består av bilvägar och dels av stigar på de mer eller mindre
skogklädda bergen. Dessa stråk utgör stommen för det rörliga friluftslivet och används flitigt för
promenader. I princip alla obebyggda områden har betydelse för närrekreation men en hel del terräng är
svårframkomlig på grund av brant topografi.
Baksidan (sett från kusten) av bergen längs kusten redovisas som närströvområden i översiktsplanen. De
har viss betydelse som strövområde för boende i Aröd, men de är kuperade och fungerar främst som
genomkorsningsområden på väg till stranden. Flögenskogen öster om Arödsdalen är mindre kuperad
jämfört med kustbergen och är därför värdefullt för närrekreation i form av promenadrundor.
Kustvandringen längs Södra Arödsvägen är attraktiv. Fortsättningen norrut, dvs den nordvästra kusten, är
i stort sett obebyggd fram till Stenungsundsgränsen men det saknas gångväg. Det är inte enkelt att ta sig
fram över bergssprickor och sluttande berghällar men det går.

Figur 11. Natur.

Jordbruk och skogsbruk
Odlingsmark förekommer i ett bälte längs Vallby kile (”Vallby kile-slätten”) samt i Arödsdalen. Det är
oklart i vilken utsträckning odling respektive bete bedrivs i Arödsdalen. De norra delarna håller delvis på
att växa igen.
Skogsmarken i Aröd är varierad där magra, glest tallbevuxna bergiga områden varvas med små bördigare
dalgångar med gran- eller lövskog. Det är främst programområdets centrala, östra del (”Flögenskogen”)
som hyser sammanhängande skogspartier. Först under senare decennier har skog vuxit in i området som
tidigare var kargare och med betydligt mer berg i dagen. Skogsbruk bedrivs men i mycket begränsad skala.
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Kulturmiljö
Kända fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar finns i ett bälte diagonalt genom halvön.
Kulturvärden från senare tider finns i det bevarade småskaliga jordbrukslandskapet i Arödsdalen och kring
Knaverstad och de bondgårdar som bedriver eller har bedrivit jordbruk här.

Figur 12. Kända fornlämningar (röda prickar) och övriga kulturhistoriska lämningar (blå prickar).
Inom ramen för projektering av VA har arkeologiska utredningar och undersökningar utförts inom
planprogramområdet men utredningarna/undersökningarna har endast utförts inom begränsade delar
av planrogramområdet [gräns för undersökt område saknas]. Bland annat pekas potentiella
boplatsområden ut.

Bebyggelse
Inom programområdet finns ca 250 bostadshus varav hälften bedöms vara permanentbostäder och
hälften fritidsbebyggelse. De åretruntboende är spridda till synes jämnt över programområdet.
Bebyggelsen består av mindre fritidshus, under 100 m2, blandat med enstaka, större gårdar.
Vanligaste fasaden är stående träpanel och byggnader har sadeltak med takpannor, ibland med kupor.
Inom Aröd uppläts på 1930-talet mark utmed kusten för de första fritidshusen. Under 1950- och 1960talet upprättades byggnadsplaner och de flesta husen tillkom under denna tidsperiod. Storleken varierar
från 30 till över 100 kvm. Vanligast är dock hus om 60–70 kvm. Området totalt är ca 4 000 km2.
Bebyggelsen klustrar sig i mindre grupper och utgörs främst av mindre fritidshus, där många hus är
välanpassade efter områdets topografi och sticker inte upp ovan landskapet.
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Gator och trafik
Infarten till större delen av planområdet sker via väg 616 och väg 624 som ägs av Trafikverket. Övriga
vägar är enskilda vägar som förvaltas av vägföreningar/samfälligheter. Kommunen är inte väghållare för
några vägar i området.

Figur 13. Statliga vägar är röda och enskilda vägar är gröna (NVDB).
De allra flesta vägarna är asfalterade i området, men på många ställen är vägen smal och med korta
siktsträckor för korsande trafik. Nuvarande placering av brevlådor, utfarter och busshållplatser kan leda till
dålig trafiksäkerhet och den smala vägen till framkomlighetsproblem. Gående och cyklister samsas med
bilarna eftersom det inte finns någon cykelbana. En inventering och översiktlig trafikutredning för
området gjordes 2006 men bedöms fortfarande gälla i stora delar.
Det finns en viss kollektivtrafik till och från området med buss ungefär varannan timma dagtid samt
skolbusslinje. Landsbygdsområden är lägst prioriterade när det gäller utbyggnad av kollektivtrafik och det
är därför inte troligt att området kommer att få utökad trafik.
I ett landsbygdsområde som Aröd kommer bilen troligtvis alltid vara första transportalternativet för
många boende. Det kommer att vara svårt att uppnå ett större hållbart resande. Att utöka antalet boende i
området går inte i linje med de strategiska mål som finns i kommunens Trafikplan (2017) som säger att ny
bebyggelse i första hand ska utvecklas i huvud- och sekundärstråk (längs väg E6 och väg 168
Marstrandsvägen) samt i serviceorter för att stödja en attraktiv kollektivtrafik.
En ökad trafik på väg 624 kan leda till mer trafiksäkerhets- och framkomlighetsproblem samt öka
störningen för boende längs vägen. Det blir viktigt att utreda effekter av ökad trafik i varje kommande
detaljplan, även för vägar utanför planområdet.
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Vatten och avlopp
År 2010 fick Kungälvs kommun ett föreläggande från Länsstyrelsen Västra Götaland för att ordna med
kommunalt vatten- och avlopp i området Aröd, detta inkluderar dagvatten. Utbyggnationen ska enligt
föreläggande vara klar senast 31 dec 2025.
Området kommer att försörjas med kommunalt dricksvatten från Kungälvs vattenverk. Spillvattnet
kommer på sikt pumpas till Ryaverket i Göteborg. I en övergångsperiod, innan alla överföringsledningar
är färdigbyggda, kommer delar av Aröds spillvatten pumpas till Kode avloppsreningsverk. Den mängd
som kommunen planerar med att Kode avloppsreningsverk klarar av att ta emot motsvarar bebyggelsen
inom etapp 1.
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DETALJPLANER OCH OMRÅDESBESTÄMMELSER
På Arödshalvön finns både detaljplanelagda områden och områden med områdesbestämmelser.

Detaljplanebestämmelser
Det finns tolv detaljplaner i programområdet. De flesta är från 1950-talet. De två yngsta är från 1996 och
2001 och är mycket små. En stor del av bestämmelserna är generella för de olika detaljplanerna men det
finns också några bestämmelser som är specifika för vissa detaljplaner. Nedan redovisas en
sammanfattning av detaljplanebestämmelserna.

Generellt

Planerna medger områden för bostadshus. Byggnader ska vara fristående hus i en våning. På varje enskild
tomt får en huvudbyggnad och ett uthus byggas. Maximal tillåtna sammanlagd byggnadsarea per tomt är
75 kvm. Byggnad som påkallar anläggandet av avloppsledning får inte uppföras. Uthus får inte inredas för
bostadsändamål.
Tomter får inte vara mindre än 1000 kvm. Högsta tillåtna takvinkel är 30 grader.
Högsta tillåtna byggnadshöjd för huvudbyggnad varierar mellan 3,0 och 3,5 meter och för uthus mellan
2,5 och 3,0 meter.

Specifikt

För två detaljplaner, vilka utgör merparten av ”Norra Aröd – Årännarberg”, finns bestämmelsen att
tomtplats endast får inhägnas med en meter högt stängsel med högst två släta trådar. I ena detaljplanen
tillåts även mur av natursten.
I hela ”Norra Aröd – Årännarberg” finns även bestämmelsen att huvudbyggnad inte får byggas närmare
gräns mot grannfastighet än 4,5 m.
I den nyaste detaljplanen, som gäller tre tomter i sydligaste delen av ”Norra Aröd – Årännarberg”, är
största tillåtna byggnadsyta för huvudbyggnad 110 kvm. Dessutom får uthus/garage byggas. Den
sammanlagda byggnadsytan får inte överstiga 140 kvm.
För en plan i västra delen av ”Arödsdalen- norra” är minsta tillåtna tomtstorlek 1500 kvm.

Områdesbestämmelser
Planen ”Områdesbestämmelser för Aröd, Flögen och del av Knaverstad”, vann laga kraft 2001 omfattar
hela planprogramsområdet. Områdesbestämmelse-planen avgränsas av en gräns benämnd ”Gräns för
Arödhalvön”. Denna gräns är identisk med gränsen för planprogramsområdet. Områdesbestämmelserna
är utspridda som ”friliggande öar” i planområdet.

Bestämmelser
På varje tomt får finnas endast en (1) huvudbyggnad. Dess byggnadsarea, BYA, får inte överstiga 100 kvm
och högsta tillåtna byggnadshöjd är 3,5 m. Uthus får uppföras med högst 35 kvm byggnadsarea, BYA, och
högsta tillåtna byggnadshöjd är 2,5 m.
Ytbegränsningar gäller inte befintliga byggnader vars byggnadsarea vid tidpunkten för beslutet om
områdesbestämmelser överstiger ovan angivna storlek och som förstörts av brand eller annan
olyckshändelse. Sådana byggnader får, efter vederbörligt bygglov, återuppföras till ursprunglig storlek.
Högsta takvinkel är 30 grader.
Tomt får ej ges mindre storlek än 1200 kvm. Gäller ej befintliga tomter.

Upplysningar
Byggnader bör ges en diskret färgsättning.
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För trettio markerade fastigheter gäller att här finns permanentbostadshus som inte omfattas av
ovanstående bestämmelser
Befintliga byggnader som är större än vad som angetts i bestämmelsen får ej byggas till.

Figur 15. Detaljplaner och områdesbestämmelser. Kartan utgör plankarta för ”Områdesbestämmelser för Aröd, Flögen och del av Knavverstad”,
laga kraft 2001. Detaljplaner, samtliga av äldre datum, utgörs av bruna områden.
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PLANFÖRSLAG
Förslagets huvuddrag
Aröd bebyggs och utvecklas utefter översiktsplanens intentioner med förtydligande och tillägg, med
ambitionen att vara en grannby till Kode där kommunal service för befolkningen finns. En grov
uppskattning för antalet bostäder har gjorts med hänsyn till områdenas förutsättningar. Planprogrammet
föreslår en prövning av upp till 100 bostäder inom området Aröd, samt kanske också avstyckningar av
befintliga fastigheter. Förslaget ställer nya krav på befintliga vägar. Planprogramsförslaget bygger på att
kommunalt VA-område bildas och förutom att befintliga fastigheter omvandlas till permanentboende så
förstärks området med nybyggnation i etapper över tid.
Bebyggelsen föreslås främst utgöras av hus i 1-2 våningar form av friliggande mindre villor, varsamt
placerade i bergsterrängen, med hänsyn till natur och topografi i små bostadsgrupper. Nybyggnation här
ställer höga krav på ett samspel med befintliga byggnader samt att det förstärker det kulturhistoriskt
värdefulla brukningscentrum och inramningen av landskapsrummet. Det är av stor vikt att det centrala
landskapsrummet (Aröds dalen) hålls öppet för synliggörandet av kulturhistoria. Hänsyn tas till värdefull
natur och landskapsbild kring Flögenskogen. Att stärka allmänhetens tillgång havet den, utveckla den
kommunala badplatsen som är en av Aröds mest populära platser. Bevara Aröd som ett värdefullt
rekreationsområde med unik utsikt och lugn tack vare tystnaden.
Aröds identitet är tydlig, området växer och utvecklas i etapper utefter natur- och kulturmiljöns
förutsättningar. Boende (idag och imorgon) och besökare har möjlighet att vistas i Aröd med sin kust året
runt, i livets alla skeden, med närhet till Kode, Kungälv och Stenungssund.
Ovan nämnda utgångspunkter och aspekter att ta hänsyn till har lett till följande slutsatser
•

Områden med områdesbestämmelser görs om till detaljplaner. Utökad byggrätt prioriteras till
områden som framgår av översiktsplanen. Planprogrammet föreslår även att utökade byggrätter
kan prövas samtidigt som områdena i kusten görs om från områdesplaner till detaljplaner.

•

Vissa områden med områdesbestämmelser omfattas av strandskydd (framför allt i Södra
Aröd/Kusten). Upphävande av strandskyddet prövas i detaljplaneringen

Omvandling
Den övergripande målsättningen är att skapa goda förutsättningar för helårsboende i Aröd. I första hand
skall befintliga bebyggelseområden ges utökade byggrätter. Omvandlingen kan emellertid bara ske under
förutsättning att ovan nämnda krav tillgodoses. I de områden där det finns ett välfungerande gemensamt
reningsverk är dock förutsättningar goda för utökade byggrätter för befintlig bebyggelse. I samband med
detaljplaneläggning i omvandlingsområdena kan enstaka avstyckningar komma att medges.

Ny exploatering
Utöver möjligheterna för omvandling redovisar programmet områden som kan komma att prövas för ny
exploatering. De redovisas på de följande delområdeskartorna som områden där ”lokalisering av bostäder
kan studeras”. Ett par av dessa områden - de större - är identiska med områden som i ÖP benämns ”Nya
bostäder 2050”. Men som framgår av delområdeskartorna kan studerandet av bostadslokalisering även ske
i mindre skala, även enstaka tomter.
När ny exploatering kan ske beror till stor del på VA-utbyggnaden och dess etapper samt vad utredning
kopplat till trafik med mera kommer fram till i respektive detaljplan.
Flera exploateringsanspråk i Aröd står mer eller mindre i konflikt med andra intressen. En utbyggnad av
bostäder längs med kusten är bl.a. i strid med Strandskyddsförordnandet. Denna exploatering kan därför
avfärdas direkt.
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För övriga exploateringsintressen är avvägningarna svårare. Exploatörers och andra enskildas intresse samt
kommunens önskan att tillgodose behovet av tomter och service i kustzonen ställs mot frilufts-,
landskapsbilds- och naturvårdsintressen.
Större exploateringar kan också, genom att bära en större del av kostnaderna, bidra till den utbyggnad som
pågår av kommunalt vatten och avlopp.
Lämplighetsprövningen får ske i samband med en eventuell framtida detaljplaneläggning där även
utförande av de utredningar som krävs för att slutgiltigt ta ställning till dessa exploateringsintressen.
Eftersom ny exploatering pga. vägfrågan inte ligger i första fasen av det fortsatta planarbetet finner
kommunen det vare sig nödvändigt eller särskilt klokt att redan nu utföra de utredningar som krävs för att
slutgiltigt ta ställning till dessa exploateringsintressen.
De generella gestaltningsprinciperna gäller överallt men gestaltningsfrågorna är extra viktiga i ny
exploateringsområdena eftersom större sammanhängande utbyggnadsområden så tydligt avviker från det
gängse utbyggnadsmönstret med ett hus i taget. Extra stora krav kommer att ställas vid utbyggnaden av
området längs med kusten där allmänintresset är stort pga närheten till havet. Inga nya bostäder kan
tillkomma pga strandskyddet, utan endast möjliggöra större byggrätter för befintliga hus.

Gestaltnings principer
Bebyggelsen i Aröd är varierad därför handlar gestaltningsprinciperna mer om byggnadernas förhållande
och anpassning till omgivningen än om detaljutformning. Områdets karaktär handlar även om
strandområden och grönstruktur. Gestaltningsprinciperna nedan är viktiga för att undvika att Aröd får
karaktären av ett stadsnära villaområde. Det är ett gemensamt ansvar att förhindra en sådan utveckling.
Gestaltningsprinciperna skall ligga till grund för planbestämmelser i detaljplan och utgöra stöd vid
bedömningar i bygglovsärenden. Extra stora krav kommer att ställas inom kustområdet där det allmänna
intresset är stort pga närheten till havet.

Bebyggelsen underordnad platsen
Områdets karaktär beror till stor del på bebyggelsens underordnade roll i förhållande till landskapets och
naturens särskilda karaktärsdrag. Därför är det viktigt att bebyggelsen även i framtiden intar en
underordnad roll. Befintlig vegetation bör bevaras i största möjliga mån.

Förhållandet byggnad - tomtstorlek
Förhållandet mellan tomtstorlek och husstorlek är viktig för upplevelsen av ett områdes karaktär. För
fritidshusområden gäller generellt att tomterna är stora och byggnaderna små. För att bevara karaktären är
det viktigt att byggnadsareans förhållande till tomtstorleken inte avviker allt för mycket från befintliga
förhållanden. I framtida detaljplanearbete är det viktigt att framhålla bestämmelser om minsta tomtstorlek
och största byggnadsarea.

Anpassning till terrängen
Den befintliga bebyggelsen är väl placerad i och anpassad till terrängen. Det är en kvalitet som bör
eftersträvas även i framtida bebyggelse samt vid om- och tillbyggnader. Stora volymer bör brytas ned i
mindre enheter för att lättare anpassas till platsens förutsättningar. Huvudbyggnad och uthus bör vara
separata enheter. Sprängning, utfyllnad med slänter och stödmurar skall undvikas i största möjliga
utsträckning. Anpassningen till topografin bör regleras genom bestämmelser i detaljplan.
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Placering och utformning
Hus bör placeras så att de inte är synliga på långt håll. Det är viktigt att sammanhängande horisontlinjer i
landskapet inte bryts och att byggnader (huvudbyggnader, garage, förråd m m) hellre placeras i ett skyddat
läge längre in på tomten än i gatuliv. Det befintliga husets karaktär bör vara utgångspunkten för om- och
tillbyggnader. Fönster, verandor, takutsprång och detaljer bör anpassas till byggnadens volym liksom
färger till omgivningen - natur och bebyggelse.
Ett bra motto vid om- eller tillbyggnad är:
- ”Mitt hus är grannens utsikt”.

Trädgårdar
Den omgivande naturen sträcker sig ofta in på tomtmark och naturträdgårdarna är i många delar av Aröd
ett kännetecknande drag. Vid en utökad permanentning av området är det därför önskvärt att detta
karaktärsdrag kan bevaras och att traditionella villaträdgårdar undviks.

Kulturmiljöhänsyn
Aröds karaktär är troligtvis till stor del en produkt av den mänsklig aktivitet som pågått här under lång tid.
Husgrunder, odlingssystem och hägnadssystem kan utgöra viktiga kunskapsbärare om vår kulturhistoria.
Vid detaljplaneläggning skall därför fördjupad dokumentation av landskapet kulturvärden utföras, om det
inte bedöms som uppenbart onödigt.

Båtplatser
Ytterligare båtplatser för boende i området kommer endast att tillåtas om miljökonsekvensbeskrivning i
samband med detaljplan visar att båtplatser kan anläggas utan negativ påverkan på grundbottnarna.

Risker

Risker för bergras och blocknedfall skall utredas i samband med detaljplan. Detsamma gäller höjda
havsvattennivåer och klimatanpassning.

Effekter av ökat boende i kustzonen
Omvandlingen av fritidshus till åretruntbostäder för med sig både för- och nackdelar. Ett varierat utbud
av bostäder, att mark som redan är tagen i anspråk utnyttjas för helårsboende samt låga boendekostnader
kan räknas till fördelarna. Bland nackdelarna kan vara att antalet fritidshus minskar. En låg
boendestandard innebär att fritidshusen inte alltid lämpar sig för en omvandling för helårsboende utan
omfattande om- och tillbyggnader. Detta medför ibland stora ingrepp i en ofta skyddsvärd naturmiljö. En
annan negativ konsekvens är den konflikt som kan uppstå mellan fritidsboende och helårsboende som en
följd av större krav på och därmed ökade kostnader för gemensamma anläggningar (främst vatten- och
avloppsanläggningar och vägar). Det är därför viktigt att en medveten ansträngning görs för att anpassa
bebyggelsen till platsens förutsättningar. Höga krav bör ställas på byggnadsteknik, avloppsteknik och
gestaltning.
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Jämförelse med aktuell översiktsplan
Utredningsområden enl Översiktsplanen 2010 möjlig förtätning och bostadsutveckling
Kommunen har i Översiktsplanen 2010 pekat ut Bergliden, Arödsdalen, Åranneberg och Dalsberg. Som
möjlig omvandling förtätning och bostäder 2020 respektive 2050 ska prövas. De öppna markerna bidrar
starkt till Aröds lantliga karaktär. Markerna kan dock endast förväntas vara öppna så länge de brukas som
jordbruksmark. Viktiga promenadstråk passerar genom Dalsberg området. Marken inom Arödsdalen
brukas fortfarande delvis som åkermark och fyller därmed en viktig funktion ur landskapsbildssynpunkt.
Området utgör en viktig markreserv för framtiden för Sveriges självförsörjning
De områden som i ÖP 2010 anges som ”Möjlig förtätning/omvandlingsområde” föreslås bli
22
detaljplanelagda enl Planprogram Aröds riktlinjer.
Även bebyggelseområdena Södra Aröd/Kusten och Knaverstad, som i ÖP 2010 inte anges som ”Möjlig
förtätning/omvandlingsområde”, föreslås bli detaljplanelagda. Skälet till detta är att ett syfte med
planprogrammet är att alla områden med områdesbestämmelser ska ersättas med detaljplaner.
De två områden som i ÖP 2010 anges som ”Nya bostäder 2050” och som ligger i norra Arödsdalen
(längs Korpedalsvägen/Björkliden) respektive på berget längs Bergliden, föreslås bli planlagda för
bostäder. Planförslagets tidplan skiljer sig från översiktsplanen (ÖP 2010) där angivelsen för bostäderna är
år 2050 vilket indikerar låg prioritet. Planprogrammet skiljer sig här ifrån översiktsplanen med möjlighet
att detaljplanerna startar redan 2021. Det finns med i gällande portföljtidplan och utgår ifrån samordning
med VA:s utbyggnad i området. Något som går i linje med politikens mål om ökad samordning mellan
VA och byggnation i hela kommunen.
Det område som i ÖP 20102010 anges som ”Nya bostäder 2050” och som ligger i västra delen av Aröds
dalen (längs Arendalsvägen) föreslås inte bli detaljplanlagd pga jordbruksmarkens ökade betydelse och
värde.
Gällande Översiktsplanen för Kungälvs kommun, antagen av Kommunfullmäktige 2012-01-19, pekar ut
olika områden för bostäder 2050. Befintliga bostadsområden anges som möjliga för förtätning eller
omvandling (d v s omvandling från fritidshus till åretruntboende). Enligt ÖP2010 ska inga nya tomter
eller nya avstyckningar tillskapas i kuststräckan. Här skiljer sig planprogrammet från Översiktsplanen som
nedan tar upp möjligheten att eventuellt pröva utökade byggrätter i detaljplanerna i samband med att det
detaljplaneläggs för att göra om Områdesbestämmelserna. Prioriterade kustområden för boende med
kollektivtrafik (möjlighet till omvandling av fritidshus samt ny exploatering): Kovikshamn, Tjuvkil, Instön,
Ödsmålsmosse/Rörtången, Aröd.
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Områden att detaljplanera
I detta avsnitt presenteras de områden som föreslås bli föremål för detaljplanering.
Det finns två utgångspunkter för programmets förslag på områden som ska bli föremål för detaljplanering
•
•

Områden med områdesbestämmelser ska detaljplaneras och nya detaljplaner ska även tas fram för
befintliga detaljplaner.
Ställningstagande ska göras kring de områden som ÖP pekar ut, d v s ”Möjlig
förtätning/omvandlingsområde” respektive ”Nya bostäder 2050”).

Figur 16. Delområden (röd linje). Varje delområde redovisas separat i kapitlet. Utgångspunkt är befintliga detaljplaner (turkos linje) och
befintliga områdesbestämmelseområden (mörkblå linje). I Detaljplanearbetet fastställs planområdenas omfattning.
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Inför kommande planering
Bergliden är högst prioriterad eftersom en förtätning kan följa befintliga strukturer genom förtätning på båda
sidor om befintlig väg och följer VA-utbyggnaden i området som redan pågår för Bergliden redan nu 2021.
Möjligt att pröva exploatering av friliggande enbostadshus och sammanbyggda hus som förhåller sig till
befintlig bebyggelse i 1–2 våningar (volym och uttryck), enplanshus med suterräng. Det är av vikt att ny
bebyggelse inte sticker upp och skymmer utsikt från befintliga hus samt att allmänhetens tillgång till
utsiktsplats värnas.
Nya tomter kan prövas mellan vägen och bergstoppen som vägen rundar (östra berget). Sett från bebyggelse
på andra sidan Bergliden-vägen ska nya byggnader inte sticka högre upp än befintliga trädtoppar på berget.
Området med utsikt ut över havet, i svackan mellan de två bergstopparna, har potential att vara en attraktiv
allmänning, inte minst för boende på Bergliden. Att det finns en måttligt trädbevuxen svacka mellan de två
bergen innebär även att vissa befintliga hus antas ”uppleva öppenhet och rymd” i riktning mot havet även om
man inte ser själva havet. Dessa värden bör beaktas vid prövning av ny bebyggelse.
Rekommendationer
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kan prövas som ändring av befintlig detaljplan för Bergliden akt nr 68.
Prövas för exploatering för ca 5–10 bostäder längs med Berglidsvägen bostäder i 1–2 vånings
småhusbebyggelse.
Material och färg på byggnader ska harmonisera med befintlig bebyggelse.
Naturelement ska sparas såsom småvatten och värdefulla träd
Hänsyn till naturliga rinnvägar och lågpunkter.
VA, dagvattenutredning krävs.
Siktlinjer och utsikter viktiga att beakta i utveckling.
Hänsyn till kraftledning måste tas.
Området behöver anslutas till kommunalt Vatten och avlopp.
Vägarnas standard behöver utredas.
Lokalisering av nya tomter ska ta hänsyn till befintlig gatustruktur, naturvärden och siktlinjer.
Nya byggnader ska placeras in varsamt i terrängen.
Nya tomter och tillbyggnader av bostäder ska förhålla sig till befintlig bebyggelse avseende höjd,
placering, samt befintliga tomter.
Undvika sprängning och uppfyllnad.
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Avvägning av exploatering på jordbruksmark
I plan- och bygglagens 2kap 2§ och miljöbalkens 3kap 1§ anges att mark- och vattenområden ska
användas för de ändamål som områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och
behov. Företräde ska ges åt sådan användning som från allmän synpunkt medför en god hushållning. Vid
kommunal planläggning och i bygglovsärenden ska bestämmelserna i 3 och 4 kap. miljöbalken tillämpas.
Enligt 3 kap. 4 § miljöbalken är jordbruk en näring av nationell betydelse. Brukningsvärd jordbruksmark
får tas i anspråk för bebyggelse endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och
detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark
tas i anspråk. Med väsentligt samhällsintresse avses i lagen bland annat bostadsförsörjning.
Med exploateringen i anslutning till befintlig bebyggelse och infrastruktur uppnås övervägande fördelar.
Läget för den i anspråkstagna jordbruksmarken är ur jordbrukssynpunkt perifer och leder inte till
fragmentisering eller försvårande av jordbruket även om jordbruksarealen krymper. Planprogrammets
syfte är att med förbättrade vatten- och avloppsförutsättningar möjliggöra en utveckling av Aröd genom
omvandling och förtätning. Ett större befolkningsunderlag i området stärker möjligheterna till effektiv
kollektivtrafik, utökad kommunal service och större samnyttjande av infrastruktur. Ianspråktagande av den
utpekade jordbruksmarken bör i sammanhanget ses som en del av ett angeläget allmänt intresse. Marken
pekas ut som bostäder i översiktsplanen och bör med fördel användas för bostadsändamål. Föreslaget
område ligger inom befintliga strukturer där vägar och angränsande bebyggelse finns.
Övrigt
Nyexploatering av 1–2 tomter i änden av Korpedalsvägen i öster är lämplig att studera. Även i väster vid
Nolhagsvägen kan exploateriang av upp till 3-4 tomter studeras men risk för översvämning/störning av
områdets dagvattenfördröjande funktion behöver beaktas.
Rekommendationer
• Nybyggnation av friliggande bostäder, förtätning prövas för ca 10–20 bostäder i form av 1–2
vånings friliggande småhusbebyggelse.
• Kan prövas som ändring av befintlig detaljplan för Bergliden akt nr 292
• Anpassning till och avgränsning mot omgivande jordbrukslandskap. Siktlinjer och utsikter viktiga
att beakta i utveckling.
• Hänsyn ska tas till kraftledningen som korsar området.
• VA, dagvattenutredning krävs.
• En förutsättning för att nya tomter och utökade byggrätter. Ãr anslutning till kommunalt vatten
och avlopp.
• Geoteknik.
• Vägstandard.
• En förutsättning för att nya tomter och utökade byggrätter är anslutning till kommunalt vatten
och avlopp.
Vägstandard.
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Del av Flögen 1:21 längs Hallebäcksvägen, sedd från vägkröken vid fastighetens sydspets. Fastigheten är plan.
För att nå området med bil måste man köra via det intilliggande vägnätet i Stenungsunds kommun men
med cykel finns koppling till vägnätet i övriga Aröd.
Förutom Flögen 1:21 är området förhållandevis tätt bebyggt,
Rekommendationer
Befintligt planbesked 7 bostäder.
Undersök möjligheten att förtäta men enstaka enbostadshus främst inom Flögen 1:21.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Material och färg på byggnader ska harmonisera med befintlig bebyggelse.
Naturelement identifierade i naturvärdesinventeringen ska sparas.
Pröva ytterligare förtätning i området
Behålla karaktären med luftiga tomter. Ca 10 hus befintlig väg.
Lokalisering av nya tomter ska ta hänsyn till befintlig gatustruktur, naturvärden och siktlinjer.
Nya byggnader ska placeras in varsamt i terrängen och natur ska sparas på tomtmark
Nya tomter och tillbyggnader av bostäder ska förhålla sig till befintlig bebyggelse, samt befintliga
tomter.
Undvika sprängning och uppfyllnad.
Anslutning till kommunalt Vatten- och avlopp.
Vägstandard
Geoteknik
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De flesta byggnaderna ligger samlade på mitten av kuststräckan. Flertalet hus har dov färgsättning men
ljusa fasader är inte ovanliga. Bergssidorna som vänder sig mot havet är kala och längre upp glest beväxta.
Längst bak bildar den bakomliggande skogen en fond med enhetlig horisontlinje.
Vadholmens badplats utgör en regionalt betydelsefull målpunkt.
Samtliga bebyggda fastigheter har områdesbestämmelser. Undantag är två tomter längst i söder som är
detaljplanelagda. Antal bostadshus: 61, antal byggnader åretruntboende: 18
De flesta byggnaderna ligger samlade på mitten av kuststräckan. På udden i norr finns en grupp på ett
knappt tiotal bostäder. På den sydvästra delen ligger enstaka byggnader infogade i terrängen. Byggnaderna
ligger främst på östra sidan av vägen, en bit upp i sluttningen, men det finns byggnader vid strandkanten.
Byggnaderna är mestadels en till en och en halv våning höga och fasader är övervägande i trä.
Sydöstra delen vänder sig bort från kusten, österut mot Vallby kile-slättens odlingsmark. Här finns ett
tjugotal fastigheter vilka alla nås via Jakobsvägen. Bebyggelse ligger grupperad i sluttningen och här finns
bl a en äldre gård.
Stranden, klipporna och omgivningen kring Södra Arödsvägen är attraktiv och stråket utgör en
rekreationsmiljö för en stor mängd människor, inte bara för de som bor i närområdet. Tillgängligheten till
detta område är viktig.
Vägen är smal och slingrig och den södra delen ligger nära havsnivå. Det innebär att vägen kan
översvämmas vid stigande vatten. Det innebär att en kortare vägsträcka ligger under vatten vid stigning
med 1,735 m (högsta havsvatten i dagens klimat) och att en cirka 600 meter lång sträcka, från
parkeringen och norrut, ligger under vatten vid stigning med 2,4 m (högsta högvatten år 2100).
Rekommendationer
Karaktären av attraktivt bohuslänskt kuststråk med kala klippor, grunda stränder,
badplatser, bryggor, vindpinad vegetation, en obruten bård av högre trädbestånd i
bakgrunden (horisontlinjen sett från havet) och väl inpassad fritidsbebyggelse är viktig att
bevara. Man ska då beakta såväl betraktare som rör sig på land längs stråket som
betraktare som befinner sig ett stycke ut till havs eller ute på Vadholmen. Bebyggelsen
bör även i fortsättningen passas in i terrängen och i de flesta fall ha dova färger. Inga hus
tillåts bryta horisontlinjen sett från havet. Nockhöjd bör vara i samma storleksordning
som befintliga byggnader. Avverkning av skog i horisontlinjen bör undvikas för att inte
skapa brott i den jämna horisontlinjen (sett från havet). Då många tomter med
havskontakt i området har privatiserat stränderna bör ingen mer sådan exploatering ske.
•
•
•
•
•
•
•
•

Detaljplanen behöver beakta vägens framtida funktion, bl a stigande havsnivå och stabilitet.
Detaljplanera för att ersätta områdesbestämmelser.
Eventuellt pröva ökad byggnadsarea.
Kusten påverkas av stigande havsvattennivåer, klimatanpassade skyddsåtgärder för stigande vatten
krävs längs med befintlig väg.
Utveckling av större bad och båtvikar.
Aröds badplats och kusten ska vara en tydlig målpunkt.
Förutsättningar för bättre parkeringsmöjligheter skapas.
Aktiviteter som stärker friluftslivet är positivt för området, till exempel stigar, bryggor, bad och
liknande.
Inom fastigheter med aktiv jordbruksverksamhet föreslåsatt områdesbestämmelsen upphävs.
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GENOMFÖRANDE
Det är viktigt att de målsättningar och kvalitéer som beskrivs i programmet finns med i all detaljplanering
och genomförande i området.
Nedan redovisas de huvudsakliga inriktningarna för genomföranandet. Inför detaljplanearbete bör
kommunen utreda ekonomi- samt genomförandefrågor.
Tidplan
Efter färdigställande av planprogrammet ska det ligga till grund för etappvis detaljplaneläggning inom
området. Initiativ till planläggning kan antingen tas av fastighetsägare eller kommunen.
Varje ny detaljplan inom området kommer att ges en genomförandetid som anpassas efter
förutsättningarna för genomförandet.

Avtal och överenskommelser
Plankostandsavtal
Ett plankostnadsavtal tecknas mellan kommunen och exploatör innan arbetet med detaljplan påbörjas. I
plankostnadsavtalet regleras kostnader för framtagande av detaljplan såsom för utredningar,
personalkostnader och annonser mfl.
Exploateringsavtal/ Genomförandeavtal
Vid framtagande av detaljplan för respektive utbyggnadsetapp skall exploateringsavtal och /eller
genomförandeavtal upprättas mellan kommunen och fastighetsägarna/exploatörerna. I avtalet skall
ansvarsfördelningen för utbyggnaden, markfrågor, fastighetsbildning, kostnadsfördelning för utbyggnad av
allmän plats mm regleras. Exploateringsavtalet eller genomförandeavtalet skall träffas innan respektive
detaljplan godkänns av kommunen.

Tekniska frågor
Vatten och avlopp
Kommunen kommer att bygga ut kommunalt vatten och avlopp i området, vilket även innefattar
dagvattensystemet. I samband med detaljplaneläggning bör utredning av hur tillkommande dagvatten från
planområdet ska hanteras ske i enlighet med kommunens dagvattenpolicy och dagvattenhandbok.
Geoteknik
Före utbyggnad skall respektive fastighetsägare/exploatör genomföra erforderliga geotekniska utredningar
och undersökningar.
Vägar
En trafikutredning ska tas fram vid framtagandet av varje detaljplan.
Parkering
Det finns en allmän parkering till den kommunala badplatsen i Aröd i övrigt sker parkering på respektive
fastighet.
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Fastighetsrättsliga frågor
Fastigheterna som berörs av planprogrammet är i privat ägo, kommunal mark i västra delen av området
och i nordvästra delen äger Bokab en fastighet.
I samband med detaljplaneläggningen kan enstaka avstyckningar komma att medges som utförs av
lantmäterimyndigheten.
Gemensamhetsanläggningar
Inom området finns ett antal gemensamhetsanläggningar för bl a avloppsanläggningar, ledningar och vägar
som förvaltas av samfällighetsföreningar. Dessa kan komma att ombildas/tas bort i samband med att
kommunalt va byggs ut i området. Detta sker genom en anläggningsförrättning som utförs av
lantmäterimyndigheten. Vid förrättningen beslutar lantmäterimyndigheten om anläggningens omfattning
och standard, vilka fastigheter som ska delta samt vilka andelstal som ska gälla för fördelning av kostnader
för anläggningens utförande och drift. Varje deltagande fastighet är skyldig att betala utifrån sitt andelstal.
Ledningsrätt
Inom området finns ledningsrätter för bla el-, teleledning och optokabel.
I samband med utbyggnad av kommunalt va i Aröd kommer nya ledningsrätter eller avtal att upprättas.
Ekonomi
Kostnaderna för upprättande av detaljplan kommer att regleras med planavgift i samband med att bygglov
beviljas för de fastigheter som genom nya detaljplan får utökad högsta tillåten byggnadsarea. Planavgiften
följer vid debiteringstillfället kommunens gällande plantaxa. Detta omfattar därmed alla fastigheter inom
planområdet, förutom de fastigheter som inte får utökad tillåten byggnadsarea.
Detaljplaneläggning eller ändring tillskapar ett värde på de fastigheter som får ökade byggrätter.
Kommande detaljplaner bekostas av exploatörer/fastighetsägare genom plankostnadsavtal/planavgift.
Kommunen ansvarar för utbyggnad av kommunalt VA i området men ansvar inte för vägar.
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Föreslagen etappindelning för kommande detaljplanering
Inför kommande detaljplanläggning av Aröd behöver Aröd delas upp i olika detaljplaner.
Etapper, de utgår främst ifrån VA-utbyggnadsplanen, samordning mellan VA och byggnation.
Programmets förslag på uppdelning är:

1. Bergliden (Etapp 1 VA)
2. Arödsdalen - södra (etapp 1och 2 VA)
3. Arödsdalen – norra (etapp 4 VA)
4. Norra Aröd – Alelyckan (etap 4 och 5)
5. Norra Aröd Årännarberg, Norra Aröd - Anneberg (etapp 5)
6. Norra delen av södra Aröd / Kusten (etap 3)
7. Knaverstad
Va:s utbyggnad Bergliden (VA etapp 1), Arödsdalen Södra (Etapp 1–2 VA. Östra delen i Aröds
dalen-södra är E1, västra delarna etapp 2. Aröds dalen-norra. (etapp 4 VA). Norra Aröd -Alelyckan
västra ljusblåa området etapp 5. Norra Aröd -Alelyckan resterande område och Årännarberg (Etapp 5
VA). Resten detaljplaneras efteråt.
För alla detaljplaner nämnda under rubriken områden att detaljplanera krävs att en trafikutredning tas
fram inom vardera detaljplanen. Framförallt tillfartsvägen till södra Aröd är smal och skred/geoteknik
behöver beaktas.
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Deltagare
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Kommunstyrelsens Ordförande
Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande
Ordförande utskottet för samhälle och
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Miguel Odhner (S)
Anders Holmensköld (M)
Ove Wiktorsson (C)
Martin Högstedt (UP)

Ej närvarande

Sekreterare
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Fredric Norrå

Ordförande

Ove Wiktorsson (C)

Övriga deltagare

Bevis/Anslag
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Styrgrupp för stadsutvecklingsarbetet för
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Inledande möte
Rickard Holmgren presenterar kontorets bild av styrgruppens uppdrag och avgränsning.
 Stämmer kontorets bild av uppdraget?
 Vill politiken förtydliga något?
Avgränsningen stämmer bra. Bra att alla får samma bild. Mycket känslor om det gamla
Kungälv. Ett sätt att lugna den oro som finns.
Strandgatan är rätt gräns. Inte Västra gatan.
Åsa Johansson presenterar Orklas begäran om planbesked.
Gruppen för diskussion om lera, kvicklera och volymer.
Angående volymer, Martin Högstedt (UP); inte mer än fem-sex våningar i gamla Kungälv.
Ove Wiktorsson (C); Vi inleder området med geotekniska undersökningar och
föroreningssituationen. Vad krävs för att kunna bygga i området rent geotekniskt? Vi kan
inte bara ge upp - utan behöver se till vilka åtgärder vi kan göra för att komma i mål.
Viktigt att få ett öppet område som alla känner sig välkomna till. Var och hur etablerar vi
verksamheter i bottenvåningarna? Räcker det med extra våningshöjd i detaljplan?
Kan styrgruppen få vägledning i några viktiga frågor?
Hur ser ekonomin ut? Går det att hantera geotekniken? Kan vi hantera föroreningarna? Hur
ser vi på parkeringar i området? Ska alla åka buss? Hur hanterar vi höga vattenflöden?
Nästa möte om ett par månader. Helst inte tisdagar.
Mötet avslutas.
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