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Handläggarens namn
Erik Liedner 

1/25/2022

Antagande av ändring detaljplan Rollsbo Västerhöjd (Dnr KS2021/1412-16)
Sammanfattning

Samrådshandlingar har upprättats för ändring av detaljplan för verksamheter Rollsbo 
Västerhöjd (antagen 2020-02-06). Ändringen av detaljplanen syftar till att möjliggöra en 
utökning av verksamheter i Rollsbo Västerhöjd.

Ändringsområdet är ca 2 300 m2 stort och utgör del av fastigheten Rollsbo 1:32 som ägs av 
det kommunala bolaget BOKAB samt del av Kondensatorn 3 som ägs av en privat 
markägare.

I den gällande detaljplanen för Rollsbo Västerhöjd finns bestämmelserna n2 och n3 samt 
prickad mark inom det område där nu planändring görs. Prickad mark innebär att marken 
inte får förses med byggnad. Bestämmelsen n2 anger att slänter ska täckas med mjuka massor 
och vara vegetationsklädda medan bestämmelsen n3 anger att markens höjd inte får ändras 
och att natur-karaktär ska bevaras. Dessa regleringar innebär att marken inte kan användas 
för byggnation eller annan exploatering. Ändringen innebär att förbudet mot att bebygga 
marken tas bort.

Juridisk bedömning 
Detaljplanen har tagits fram enligt plan och bygglagen, PBL (2010:900).

Bakgrund

I den gällande detaljplanen för Rollsbo Västerhöjd finns bestämmelserna n2 och n3 samt 
prickad mark inom det område där nu planändring görs. Prickad mark innebär att marken 
inte får förses med byggnad. Bestämmelsen n2 anger att slänter ska täckas med mjuka massor 
och vara vegetationsklädda medan bestämmelsen n3 anger att markens höjd inte får ändras 
och att natur-karaktär ska bevaras. Dessa regleringar innebär att marken inte kan användas 
för byggnation eller annan exploatering. Ändringen innebär att förbudet mot att bebygga 
marken tas bort.
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Gällande detaljplan för Rollsbo 
Västerhöjd samt ändringsområdet 
markerat med röd gränslinje.

Verksamhetens bedömning
Förvaltningens bedömning är att förslaget kan antas.

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
Planändringen medför inga miljökonsekvenser.
 

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
Ändringen av detaljplan innebär att en företagare kan utvidga sin verksamhet. 

Ekonomisk bedömning
Ändringen av detaljplan medför inga kostnader för kommunen.

Förslag till beslut
Ändring av detaljplan för Rollsbo Västerhöjd i Kungälvs kommun antas enligt plan- 
och bygglagen PBL (2010: 900) kap 5 § 27 med stöd av § 14 i kommunstyrelsens 
reglemente.

Erik Liedner Ida Brogren
planhandläggare Enhetschef Plan
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Expedieras till: Bokab, c/o Lars Pettersson, Trädgårdsgatan 9 442 30 Kungälv, lars.pettersson@kungalv.se 
Gunilla Carlsson Gremner
Anna Hedlin
Erik Liedner

För kännedom till: Ida Brogren, enhetschef Plan
Fredric Norrå, verksamhetschef
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Handläggning  
Ändring av detaljplan för verksamheter Rollsbo Västerhöjd har i enlighet med beslut i 

kommunstyrelsen varit på samråd 29 oktober – 11 november 2021.  

Detaljplanen handläggs med standardförfarande. Planförslaget har godkänts av samrådskretsen 

direkt i samrådet, vilket medför att detaljplanen kan handläggas med ett begränsat förfarande i 

enlighet med Plan- och bygglagen PBL (SFS:2010:900).   

Samrådsbedrivande  
Detaljplaneförslaget har skickats till sakägare enligt fastighetsförteckning, och övriga berörda enligt 

särskild förteckning.   

Handlingarna har varit tillgängliga på kommunens anslagstavla och på kommunens hemsida 

www.kungälv.se.      

Inkomna synpunkter  
En svarsblankett har medskickats i samrådsskedet till sakägarna, där de som inte har något att erinra 

signerat och skickat in blanketten i samrådsskedet för godkännande av förslaget. I svarsblanketten 

fanns även möjlighet för sakägarna att ej godkänna planförslaget, samt lämna synpunkter på 

planförslaget. Samtliga berörda sakägare och myndigheter i samrådskretsen har godkänt förslaget: 

- Länsstyrelsen 

- SGI 

- Lantmäteriet 

- Fastighet Rollsbo 1:32 (BOKAB) 

- Fastighet Kondensatorn 3 

- Fastighet Kondensatorn 5 

- Fastighet Kondensatorn 7 

 

Övriga synpunkter som inkommit redovisas nedan. 

1. Länsstyrelsen 

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu kända 

förhållanden att ett antagande av en ändring av detaljplan enligt förslaget inte kommer att 

prövas. Länsstyrelsen anser att planförslaget inte strider mot någon av fem följande 

prövningsgrunder:  

 

 Riksintresse 

 Mellankommunala frågor och regionala förhållanden 

 Miljökvalitetsnormer (MKN) 

 Strandskydd 

 Hälsa och säkerhet 
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Genomförande 

Genomförandetiden för den gällande planen har inte löpt ut. Länsstyrelsen förutsätter att 

berörda fastighetsägare har godkänt att planändringen genomförs. Eftersom 

genomförandetiden inte har löpt ut, gäller fortsättningsvis återstående genomförandetid för 

den gällande detaljplanen även för denna planändring (PBL 4 kap. 22 §). 

 

Behovsbedömning 

Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på miljön. Länsstyrelsen 

delar kommunens bedömning, således behöver inte en miljökonsekvensbeskrivning tas fram. 

 

2. SGI 
SGI har inget att erinra gällande detaljplaneändringen. 

 

3. Lantmäteriet 
Lantmäteriet har vid genomgång av planhandlingarna inte upptäckt några brister som 

påverkar Lantmäteriets arbete vad gäller eventuell framtida fastighetsbildning inom 

planområdet. Lantmäteriet har inget att erinra gällande detaljplaneändringen. 

 

Ställningstagande  
Planförslaget har godkänts av samrådskretsen och ingen har motsagt sig förslaget. Således görs inga 

justeringar i plankarta eller planbeskrivning, utöver eventuella redaktionella ändringar, inför 

antagandet. Inga hinder finns för antagande av kommunstyrelsen. 

 

2021-11-22 

 

Erik Liedner  

 

Planarkitekt 

Kungälvs kommun 
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Antagandehandling 2019-04-17 rev 2020-02-06 
Diarienummer: KS2014/1284 
Utökat förfarande  
 

Antagandehandling 2022-02-16 
Diarienummer KS2021/1412 
Standardförfarande

 

 
 
 

Ändring av  
 
Detaljplan för verksamheter  

ROLLSBO VÄSTERHÖJD 
Rollsbo 6:12, 1;32 och Ytterby-Ryr 1:1 m fl. i Kungälvs kommun  
 
Antagen av Kommunfullmäktige 2020-02-06 
Laga kraft 2020-03-04 
 
 
 
P L A N B E S K R I V N I N G  
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Ändring av detaljplan 2022-02-16 

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 
Ändring av detaljplan omfattar borttagande, införande och förändring av bestämmelser samt 
upphävande av en geografisk del av en plan. Ändring 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 ändring av detaljplan måste rymmas inom syftet med den ursprungliga detaljplanen, inte 
innebära betydande miljöpåverkan och uppfylla Plan- och bygglagens krav på tydlighet. 
 
Ändring av detaljplan innebär att gällande plan fortsätter att gälla, men att ändringar görs i 
planbestämmelser. De nu aktuella handlingarna blir således komplement till befintliga 
planhandlingar. 
 
Detaljplanen omfattar följande handlingar: 
 
Planhandlingar:  

• Planbeskrivning, ändring av detaljplan (denna handling) 
• Plankarta med planbestämmelser, ändring av detaljplan 
• Gällande plankarta med bestämmelser och tillhörande planbeskrivning samt 

illustrationskarta  
 

Övriga handlingar och utredningar:  
1. Samrådsredogörelse 2019-04-17. 
2. Granskningsutlåtande 2019-09-30 
3. Gestaltningsprogram 2018-03-21, reviderad 2019-02-21.  
4. Fastighetsförteckning (publiceras inte på internet). 
5. Behovsbedömning 2016-07-08. 
6. Trafikutredning, ÅF-konsult, 2017-10-11.  
7. PM Mobilitetsutredning, ÅF-konsult, 2017-10-05. 
8. VA- och dagvattenutredning, Vara markkonsult, 2018-01-09. 

a. inkl. bilagor: PM om Östra och Västra våtmarken av Naturcentrum, 2017-01-12. 
b. Föroreningsberäkningar dagvatten, Ramböll, 2017-03-17, rev 2017-06-27. 

9. Naturvärdesinventering, Naturcentrum 2019-09-25. 
10. Naturvårdsutlåtande angående risk för skada på livsmiljöer för åkergroda och andra 

groddjur, Naturcentrum, 2018-12-16a. 
11. Kommentar angående yttrande på samrådshandling 2017-03-21 samt 

granskningshandling 2019-04-17, Naturcentrum, 2019-09-25. 
12. Miljökonsekvensbeskrivning, Ramböll, 2017-12-15, rev 2019-02-15. 
13. Landskapsbildanalys, Ramböll, 2017-12-18, rev 2019-01-22. 
14. Arkeologisk utredning rapport 2016:113, Arkeologerna. 
15. Arkeologisk förundersökning rapport 2017:25, Arkeologerna. 
16. Arkeologisk förundersökning rapport 2018:76, Arkeologerna. 
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Ändring av detaljplan 2022-02-16 

17. Geoteknisk utredning, NCC THU, 2015-08-21. 
18. Bergteknisk rapport, NCC, 2016-12-21. 
19. Kompletterande geoteknisk utredning, Norconsult, 2018-12-18. 
20. Utredning av bergstabilitet och blockutfallsrisk, Norconsult, 2018-08-20. 
21. Kompletterande hydrogeologisk utredning för detaljplan, Norconsult 2019-10-16.  
22. Riskanalys för farligt gods Bohusbanan, Ramböll, 2017-06-01. 
23. Skrivelse kring risk, luftföroreningar Industri och SRIAB, Norconsult, 2019-08-22. 
24. PM Juridisk bedömning kring luftmiljö, Wistrand 2019-08-16 
25. Industri- och byggplatsbullerutredning, Norconsult, 2018-08-31. 
26. Utlåtande om förslag till platser för utfyllnad med mjuka massor, Naturcentrum, 2017-06-

14. 
27. Förslag till nya verksamhetsområden i Rollsbo- Detaljplaneprogram för del av fastigheten 

Rollsbo 1:32 m.fl. , Kungälvs kommun, 2012. 
28. Skötselplan för naturmark vid Rollsbo Västerhöjd, Naturcentrum AB 2019-09-25 

 
Handlingarna (förutom fastighetsförteckningen) finns på Kungälvs kommuns hemsida: 
http://www.kungalv.se/Bygga--bo--miljo/samhallsplanering/detaljplanering/ 
 
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 
Denna ändring av detaljplan handläggs med begränsat förfarande i enlighet med 5 kap 38§ plan- 
och bygglagen (SFS 2010:900). Förslaget bedöms vara förenligt med översiktsplanen. Ändringen 
av detaljplanen bedöms inte vara av så stort allmänt intresse, ha principiell betydelse eller 
medföra betydande miljöpåverkan.  
  



11 Antagande av ändring av detaljplan Rollsbo Västerhöjd - KS2021/1412-16 Antagande av ändring av detaljplan Rollsbo Västerhöjd : Planbeskrivning Rollsbo Västerhöjd-ändring av detaljplan

Planbeskrivning Ändring av detaljplan 

   
 

   
                                                        

                                                         5  

Ändring av detaljplan 2022-02-16 

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG  

Syfte 
Ändringen av detaljplanen syftar till möjliggöra en utökning av verksamheter i Rollsbo 
Västerhöjd. 

Bakgrund 
I den gällande detaljplanen för Rollsbo Västerhöjd finns bestämmelserna n2 och n3 samt prickad 
mark inom det område där nu planändring görs. Prickad mark innebär att marken inte får förses 
med byggnad. Bestämmelsen n2 anger att Slänter ska täckas med mjuka massor och vara 
vegetationsklädda och bestämmelsen n3 anger att Markens höjd får inte ändras och naturkaraktär ska 
bevaras. Dessa regleringar innebär att marken inte kan användas för byggnation eller annan 
exploatering. Bakgrunden till att bestämmelserna infördes i gällandeplan var att säkerställa att 
ytan bevaras med en grön karaktär då angränsande fastighet i sydöst då hade en uteplats inom 
ytan. Fastighetsägaren till denna fastighet önskar nu nyttja delar av ändringsområdet för 
byggnation och vill därför ta bort de planbestämmelserna som omöjliggör det. Att ta bort 
förbudet mot att bebygga marken skulle förbättra exploateringsmöjligheterna även inom de 
övriga delarna av ändringsområdet.  
 
 

 
Figur 1. Ändringsområdet i detaljplanen markerat med röd linje. 
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Ändring av detaljplan 2022-02-16 

PLANDATA 

Lägesbestämning, areal och markägoförhållanden 
Ändringsområdet är beläget i Rollsbo, ca 4,5 km från Kungälvs centrum, sydväst om väg E6 och 
nordöst om Ytterby och Bohusbanan. Området ligger strax väster om Rattgatan och befintligt 
verksamhetsområde i Rollsbo. Västerut finns naturmark, som är under omvandling till 
verksamhetsområde.   
 
Marken utgör del av fastigheten Rollsbo 1:32 samt del av Kondensatorn 3. Ändringsområdet är 
ca 2 300 m2 stort, varav ca 950 m2 ägs av det kommunala bolaget BOKAB och ca 1350 m2 ägs av 
en privat markägare.  
 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Översiktsplan 
Översiktsplanen för Kungälvs kommun, antagen av Kommunfullmäktige 2012-01-19, anger det 
aktuella ändringsområdet som befintligt respektive nytt verksamhetsområde. Ändringen av 
detaljplan anses därför förenlig med översiktsplanen.   

Detaljplan 
För ändringsområdet gäller idag detaljplanen för Rollsbo Västerhöjd, Rollsbo 6:12, 1:32 och 
Ytterby-Ryr 1:1 m fl. (nedan ”gällande detaljplan”). Planen vann laga kraft 2020-03-04. 
Detaljplanen utgörs huvudsakligen av mark för industriändamål, men möjliggör även gatumark, 
naturområde samt odling och djurhållning. 
 
För ändringsområdet gäller användningsbestämmelsen J, som möjliggör industriändamål. 
Användningen begränsas dock av bestämmelserna: 

- Prickad mark som innebär att marken inte får förses med byggnad 
- n2 som anger att Slänter ska täckas med mjuka massor och vara vegetationsklädda 
- n3 som anger att Markens höjd får inte ändras och naturkaraktär ska bevaras.    
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Planprogram 
Ändringsområdet och den gällande detaljplanen ingår i ett planprogram som godkändes av 
Samhällsbyggnadsutskottet 2012 och som upprättats för ett större område i Rollsbo. 
Planprogrammet föreslår en byggnation enligt kartan nedan, där ändringsområdet ligger inom 
exploateringsområde A. Planprogrammet föreslår att en remsa med naturmark sparas längs med 
planområdets östra gräns angränsande till befintligt verksamhetsområdet vid Rattgatan.  

 

UNDERSÖKNING AV BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN  
För den gällande detaljplan togs en Miljökonsekvensbeskrivning fram under planarbetet. Denna 
har visat att ”Detaljplan för Rollsbo Västerhöjd, del av Rollsbo 1:32, 6:12 och Ytterby-Ryr 1:1” 
ansågs förenliga med Miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel och planens konsekvenser bedömdes kunna 
hanteras inom ramen för ordinarie planprocess.  
 
Med grund i ovan bedöms ändringen av detaljplanens inte kunna medföra en sådan betydande 
miljöpåverkan som avses i 6 kap 11§ Miljöbalken. Därför har en miljökonsekvensbeskrivning inte 
upprättats. 
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Ändring av detaljplan 2022-02-16 

AKTUELLA FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR 

Natur 

Mark och vegetation 
Det aktuella ändringsområdet utgörs av en skogsbevuxen slänt med barrblandskog och branter. 
Marknivån stiger från nivåer på ca +34 meter i söder till nivåer på ca +44 meter i norr.  
Angränsande till ändringsområdet finns ett större område av tidigare naturmark och berg. Där 
pågår schaktning och nedtagning av vegetation i och med genomförandet av den gällande 
detaljplanen för området. En naturvärdesinventering (NVI) togs fram i arbetet med detaljplanen 
för Rollsbo Västerhöjd (Naturcentrum 2019-09-25). Det aktuella ändringsområdet bedömdes inte 
ha några särskilt utpekade naturvärden i inventeringen. 

Geotekniska förhållanden - Bergstabilitet och blockutfallsrisk  
Vid framtagandet av gällande detaljplan togs det fram en bergteknisk undersökning (Norconsult, 
2018-08-20) med särskilt fokus på blockutfall och bergstabilitet, främst i de branta slänterna inom 
planområdet. Ändringsområdet ligger inom en av de undersökta slänterna. Blocken inom detta 
släntområde utgör ingen direkt risk för utfall men bör uppmärksammas vid en framtida 
exploatering då de kan påverkas av sprängarbeten under anläggningstiden. 
 

 
Figur 4 Karta över blockkartering och viktiga bergsslänter ur Utredning av bergstabilitet och blockutfallsrisk (Norconsult). Röda streckade linjer avser 
de sex olika slänt-områdena. Orange punkt avser riskblock och grå punkter avser noterade block. (Planområde som i granskningen). I den inzoomade 
bilden markeras ändringsområdet i orange. 

Vid tidpunkten för den bergtekniska utredningen innebar den täta vegetationen och det utbredda 
jordtäcket en allmänt begränsad tillgänglighet av bergytor. Det rekommenderas generellt att det 
genomförs en uppföljande bedömning efter avbaning av vegetationen, eller i samband med 
eventuell sprängning på de platser som angränsar branta bergsslänter.  
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Ändring av detaljplan 2022-02-16 

Sedan gällande detaljplan togs fram har omfattande sprängningsarbeten genomförts i närområdet. 

Bebyggelseområden 

Byggnadskultur och gestaltning 
Ändringen av detaljplanen möjliggör bebyggelseexploatering inom område som tidigare 
omfattades av prickad mark. I och med ändringen införs bestämmelser om bebyggelsens 
omfattning, utformning och placering. Bestämmelserna motsvarar de som gäller inom 
angränsande kvartersmark i gällande detaljplanen.  
 
Exploateringsgrad  
Exploateringsgraden inom ändringsområdet regleras genom att en andel av fastighetsarean får 
bebyggas, genom bestämmelsen e3. Kvartersmarken är utformad för flexibel tomtindelning, då 
behoven hos de verksamheter som kommer att etablera sig inte är kända idag. Det är önskvärt att 
byggnaderna i området uppfattas som enskilda enheter och att det mellan byggnaderna finns 
möjlighet till genomsikt mot annonsläge och natur. Det ska eftersträvas att bebyggelsen inte 
uppfattas som en kompakt enhet. 
 
Inom denna del av gällande detaljplan i närhet till ändringsområdet är högsta tillåtna 
byggnadshöjd reglerad till 12,0 meter och nockhöjden 14,0 meter. Dessa begränsningar gäller 
även inom ändringsområdet. Bestämmelserna gällande nock- och byggnadshöjd har preciserats 
att alltid räknas från medelmarknivå vid byggnad.  
 
Placering  
Inom ändringsområdet inträder bestämmelsen p1 som reglerar att byggnader ska placeras minst 4 
meter från fastighetsgräns.  
 
På grund av de stora nivåskillnaderna är det viktigt att beakta och säkerställa räddningsfordonens 
framkomlighet till samtliga fasader. Avseende bebyggelsens placering gäller även den generella 
bestämmelsen om att köryta för räddningstjänstens framkomlighet ska vara minst 3 meter bred 
inom kvartersmark. Detta studeras närmare vid bygglov.  
 
Utformning  
Inom ändringsområdet inträder bestämmelsen f1- Fasadmaterial får inte vara reflekterande och ska ha en 
dov färg motsvarande minst 10 i svärta och en kulörthet på 05-50 enligt NCS-systemet. Bestämmelsen gäller ej 
fasaddetaljer.  
 
Bestämmelsen gäller de byggrätter som kan komma att synas från E6 eller från bostäderna i 
sydväst. För att smälta in i landskapet i möjligaste mån bör fasaderna som exponeras ut från 
området vara i dova kulörer i matt utförande. Att bebyggelsen ses sticka upp bland trädtopparna 
för förbipasserande på E6 bör inte uppfattas som iögonfallande. Bestämmelsen gäller alltså inte 
fasaddetaljer så som fönsterkarmar eller skyltar då dessa ger begränsad effekt på fasadintrycket. 
För att inte reflektera ljus är det viktigt att byggnaderna uppförs i matt eller halvmatt ytskikt. 
 
Inom ändringsområdet inträder även en generell bestämmelse om skyltning - Skyltar får inte 
uppföras högre än angiven nockhöjd. 
 
Skyltar ska utformas som en integrerad del av byggnaderna och ska anpassas till byggnadens 
storlek, läs mer i framtaget gestaltningsprogram tillhörande detaljplanen för Rollsbo Västerhöjd.  
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Hantering av vegetation och naturmark 
Ändringen av detaljplan innebär att bestämmelserna n2 Slänter ska täckas med mjuka massor och vara 
vegetationsklädda och bestämmelsen n3 Markens höjd får inte ändras och naturkaraktär ska bevaras tas 
bort från planen 
 
Vid framtagandet av gällande detaljplan gjordes avvägningar av mark för natur respektive 
industriändamål. Både planprogrammet från 2012 och landskapsbildsanalysen (Ramböll, 2017-12-
18 rev 2019-01-22) föreslog att en remsa med naturmark skulle sparas längs med planområdets 
östra gräns där ändringsområdet nu är beläget, angränsande till befintligt verksamhetsområdet vid 
Rattgatan. Naturmark behöver ha en viss minsta bredd för att funktionellt kunna skötas av 
kommunen. Samtidigt behöver industritomter ha ett tillräckligt djup för att motsvara flera 
verksamheters behov samt ett effektivt utnyttjande av ny gata genom att ha kvartersmark på båda 
sidor. När nya verksamhetsytor tillskapas i kommunen bedömdes det viktigt att de kan nyttjas så 
flexibelt och effektivt som möjligt för att inte ta mer mark i anspråk. Prioritet blev istället att 
bevara naturmarken ut mot ytor som inte utgör verksamhetsområden och med den bädda in 
bebyggelsen. Genom bestämmelserna n2 och n3 reglerades att en mindre del av naturremsan längs 
den östra plangränsen skulle bevaras med en grön karaktär då det fanns en befintlig uteplats där.  
 
I och med att fastighetsägaren nu önskar exploatera marken inom ändringsområdet fyller dessa 
bestämmelser inte längre sitt syfte om att värna uteplatsen. Grönytorna inom ändringsområdet 
bedöms inte fylla något rekreativt värde för allmänheten då marken omges helt av privat 
kvartersmark och inte ingår i ett sammanhängande grönt stråk.  

Störningar och risker  
 
Luftutsläpp  
Inom den norra delen av ändringsområdet inträder bestämmelsen m1- Friskluftsintag ska placeras åt 
nordväst och inte högre än angiven byggnadshöjd. 
 
Samma bestämmelse gäller inom den angränsande delen av detaljplanen. Orsaken till 
bestämmelsen är att det på Rattgatan 13, strax öster om detaljplaneområdet, ligger en verksamhet, 
SRIAB (Svensk Reningsindustri AB) på som har tillstånd av Länsstyrelsen för avlackering av 
metallgods. Det finns en liten risk att utsläpp från SRIAB berör taket på de nya verksamheterna 
vid ogynnsamma förhållanden (vindriktning från sydost samt dåliga spridningsförhållanden för 
luftföroreningarna) varför det i detaljplanen har reglerats att friskluftsintag på verksamheterna 
som gränsar till SRIAB:s verksamhet ska vända sig bort ifrån SRIAB. 
 
I Länsstyrelsens beslut för godkänt tillstånd enligt miljöbalken för avlackering av metallgods samt 
beslut enligt miljöbalken om slutliga villkor för utsläpp av VOC och stoft till luft kom 
Länsstyrelsen fram till att halterna av de undersökta ämnena var så låga att det inte föreligger 
någon risk för människors hälsa och miljö. 
 

KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE 

Miljökonsekvenser 
Vid framtagandet av detaljplanen för Rollsbo Västerhöjd upprättades en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB), då planen bedömdes kunna innebära en betydande 
miljöpåverkan.  
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Ändring av detaljplan 2022-02-16 

 
Sammantaget bedömdes genomförandet av detaljplanen innebära god hushållning med resurser, 
både sett till det föreslagna nyttjandet och de planerade åtgärderna inom själva planområdet samt 
sett till den tillgång på service och infrastruktur som finns i planområdets närhet. Planen är vidare 
till stora delar förenlig med gällande översiktsplan och andra övergripande strategiska 
planeringsdokument för Kungälvs kommun. 
 
Aktuell ändring av detaljplanen bedöms inte förändra den bedömning som gjordes vid 
upprättandet av detaljplanen. 
 

GENOMFÖRANDEFRÅGOR  

Genomförandetid 
Planens genomförandetid är 10 år från den dag planen vinner laga kraft. Genomförandetiden 
gäller planens ändrade planbestämmelser: 

- Borttagande av n2 
- Borttagande av n3 
- Borttagande av prickad mark 
- Nya egenskapsbestämmelser gällande byggnadshöjd och nockhöjd 
- Ny egenskapsbestämmelse gällande bebyggandets omfattning och placering (e3, p1) 
- Ny egenskapsbestämmelse gällande utformning av fasadmaterial (f1) 
- Ny egenskapsbestämmelse gällande skydd mot störningar (m1) 

Övriga bestämmelser inom och utom ändringsområdet får ingen ny genomförandetid. 

Under genomförandetiden har fastighetsägaren en lagstadgad rätt att bygga i enlighet med planen 
och detaljplanen får inte ändras utan att synnerliga skäl föreligger. Efter genomförandetidens slut 
fortsätter planen att gälla tills kommunen tar fram ny plan eller ändrar gällande plan. 
Fastighetsägaren äger efter genomförandetidens slut ingen rätt till ersättning för förlorade 
rättigheter som fanns i den ursprungliga planen. 

Fastighetsrättsliga frågor 

Ansökan om lantmäteriförrättning 
Exploatören ansöker om och betalar för de lantmäteriförrättningar som krävs för att genomföra 
detaljplanen som berör allmän plats samt för de delar som är knutna till fastigheten som de 
exploaterar. 

Fastighetsrättsliga konsekvenser 
Inför ändringen av detaljplanen har ägaren till fastigheten Kondensatorn 3 förvärvat mark inom 
ändringsområdet. Resterande delar är fortsatt i Bokabs ägo.  
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Ekonomiska frågor 

Detaljplaneekonomi 
Exploatörerna inom ändringsområdet betalar samtliga kostnader som uppkommer i samband 
med ändringen av detaljplanen.  

Ekonomiska konsekvenser 
Inom ändringsområdet skapas nya byggrätter för industriverksamheter vilka i sin tur ger intäkter 
vid försäljning.  

Varje fastighetsägare svarar för kostnader inom respektive fastighet utlagd som kvartersmark.  

 

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN & KONSULTER 

Kommunens tjänstemän 
Erik Liedner, Planarkitekt 

Byggherrens representanter 
Lars Pettersson, Bokab 
Daniel Åhman, Bokab 

Byggherrarnas konsulter 
Adam Västernäs, Norconsult AB 
Karin Edeskog, Norconsult AB 
 
 
 
Kungälvs kommun 2021-10-01 

Antagen av Kommunfullmäktige _________ 
Laga kraft _________ 
 

För Samhälle och utveckling 

 

Erik Liedner   Ida Brogren 
Planarkitekt   Planchef 
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PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven
användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom
hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns
Administrativ gräns
Administrativ och egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser ,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

GataGATA

NaturområdeNATUR

Kvartersmark,  4 kap. 5 § 1 st 3 p.

Tryckstegringsstation vattenE1

IndustriJ

Småindustri och hantverkJ1

Odling och djurhållningL

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS
Stängsel och utfart,  4 kap. 9 §

Stängsel med minst 2,0 meters höjd och utan öppning ska finnas
där nivåskillnad i fastighetsgräns överskrider 1,0 meter

Utformning av allmän plats,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

dike1 Marken ska vara tillgänglig för dike för avledning av dagvatten
damm1 Damm för hantering av dagvatten ska finnas
väg1 Skötselväg för damm får anläggas

el1 Kraftledning med skyddszon

Mark och vegetation,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

träd1 Återplantering av träd ska ske. Marknivån får höjas med utfyllnad av
mjuka massor

0.0 Markens höjd över angivet nollplan

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Bebyggandets omfattning,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e1 Största exploatering är 850 kvadratmeter byggnadsarea
e2 Högsta utnyttjandegrad i byggnadsarea per fastighet är 35%
e3 För fastighet upp till 6000 kvm är högsta utnyttjandegrad i

byggnadsarea 40 % av fastighetsarean. För fastighet större än eller
lika med 6000 kvm och mindre än 10 000 kvm är högsta
utnyttjandegrad i byggnadsarea 45 % av fastighetsarean. För
fastighet större än eller lika med 10 000 kvm är högsta
utnyttjandegrad i byggnadsarea 50 % av fastighetsarean

Marken får inte förses med byggnad

Placering,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

p1 Byggnad ska placeras minst 4,0 meter från fastighetsgräns. Mindre
teknisk anläggning så som transformatorstation får placeras minst
1,0 meter ifrån fastighetsgräns

Byggnad ska placeras minst 6,0 meter från gata. Mindre teknisk anläggning så som
transformatorstation får placeras minst 1,0 meter ifrån gata
Köryta för räddningstjänstens framkomlighet ska vara minst 3,0 meter bred

Utformning,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f1 Fasadmaterial får inte vara reflekterande och ska ha en dov färg
motsvarande minst 10 i svärta och en kulörthet på 05-50 enligt
NCS-systemet. Bestämmelsen gäller ej fasaddetaljer

Skyltar får inte uppföras högre än angiven nockhöjd

0.0 Högsta nockhöjd i meter räknat från medelmarknivå invid byggnad

0.0
Högsta byggnadshöjd i meter räknat från medelmarknivå invid
byggnad

30 Största takvinkel är 30 grader

Utförande,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Ny bebyggelse, förutom komplementbyggnader ska utföras med radonskyddat utförande

Markens anordnande och vegetation,  4 kap. 10 §

n1 Marken ska vara tillgänglig för öppet dagvattendike
n2 Slänter ska täckas med mjuka massor och vara vegetationsklädda
n3 Markens höjd får inte ändras och naturkaraktär ska bevaras

Stängsel och utfart,  4 kap. 9 §

Körbar förbindelse får inte anordnas

Skydd mot störningar ,  4 kap. 12 § 1 st 1 p.

m1 Friskluftintag ska placeras åt nordväst och inte högre än angiven
byggnadshöjd

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Huvudmannaskap,  4 kap. 7 §

Huvudmannaskapet är kommunalt för allmän plats

Genomförandetid,  4 kap. 21 §

Genomförandetiden är 10 år från det datum planen vunnit laga kraft

Markreservat,  4 kap. 6 §

u1 Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar
l1 Markreservat för allmännyttig kraftledning i form av luftledning.

Upplag får inte anordnas

Gemensamhetsanläggning,  4 kap. 18 § 1 st  p.

g1 Markreservat för gemensamhetsanläggning för väg

g2 Markreservat för gemensamhetsanläggning för körtrafik

Rättighetsområden,  4 kap. 18 § 2 st  p.

Kvartersmark ska vara tillgänglig för gatuslänter med en lutning på 1:1,5 eller flackare där så
krävs för gatans bärighet

UPPLYSNINGAR
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UPPLYSNINGAR
Dagvatten från kvartersmark ska renas från slam- och oljeföroreningar i lokal
behandlingsanläggning innan det leds till kommunalt ledningsnät för dagvatten.

Inlopp till servis för dagvatten ska kunna stängas med oljefällor.

Varje fastighet ska kunna stänga sina fördröjningsmagasin och brunnar, som skydd mot
spridning av kontaminerat vatten.
Vid utformning och höjdsättning av området ska risken för skyfall motsvarande minst ett 100
års regn beaktas.
Dagvatten från tomtmark ska omhändertas via fördröjningsmagasin innan avledning till allmän
dagvattenledning. Fördröjningsmagasinets vattenvolym ska beräknas utifrån fastighetsareal
enligt formeln: [Vattenvolym m3] = [Fastighetsarea m2] x 228 x 0,85 x 1,25 x 0,6 / 10000.

Bostad, uthus,Industri
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PLANKARTA
- Samrådsredogörelse

Planhandlingar: 

- Plankarta 
- Geoteknisk utredning

- Fastighetsförteckning

- VA-och dagvattenutredning

- Miljökonsekvensbeskrivning

- Gestaltningsprogram

- Trafikutredning

- Riskanalys för farligt gods Bohusbanan

- Naturinventering

- Landskapsbildsanalys

- Bergsteknisk rapport

Övriga handlingar och utredningar :

- Planbeskrivning

- PM Mobilitetsutredning

- Utlåtande om förslag till platser för  
utfyllnad med mjuka massor

- Planprogram 2012

GRUNDKARTANS BETECKNINGAR

Planområdets läge

DETALJPLANENS SYFTE
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ett
verksamhetsområde, i anslutning till befintliga
verksamheter i Rollsbo.

Framtagen av Karin Edeskog, Norconsult AB

- Illustrationskarta

GRUNDKARTEINFORMATION

Grundkartan är upprättad 2019-08-26 av Kart- och
mätenheten.

Mätklass: II

Koordinatsystem i plan: SWEREF 99 12 00
Koordinatsystem i höjd: RH 2000

Kenth Olsson
Mätningschef

Marknivå
(i meter över nollplanet)

Nockhöjd
(beräknas efter
medelmarknivå invid byggnad)

Principskiss över hur höjder och taklutning beräknas.
Med nollplan avses kommunens nollplan.

Byggnadshöjd
(beräknas efter
medelmarknivå
invid byggnad)

Taklutning i grader

- Behovsbedömning

- Naturvårdsutlåtande
- Kommentar naturvärden

- Arkeologisk utredning 2016
- Arkeologisk förundersökning 2017
- Arkeologisk förundersökning 2018

- Kompletterande geoteknisk utredning
- Bergstabilitet och blockutfall
- Hydrogeologiskutredning

- Skrivelse kring risk, luftföroreningar

- Industri- och byggplatsbullerutredning

- Granskningsutlåtande

- PM juridisk bedömning luftföroreningar

BESLUT

Antagen av kommunfullmäktige 2020-02-06
Laga kraft 2020-03-04

Aktnr: 362

Område för ändring av detaljplan

med ändringar

Ändringen av detaljplanen syftar till möjliggöra
en utökning av verksamheter i Rollsbo
Västerhöjd.

ANTAGANDEHANDLING
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Handläggarens namn
Linda Andreasson 

1/25/2022

Remissvar Avgränsningssamråd Västvind Vindkraftverk 
(Dnr KS2021/1995-2)
Sammanfattning

Eolus genomför avgränsningssamråd avseende etablering av havsbaserad vindkraft i norra 
Kattegatt och efterfrågar synpunkter på projektet. Samrådet syftar till att vägleda Eolus till 
lämplig omfattning och djup av miljöbedömning och innehåll i projektets MKB, inför 
upprättande av ansökan om tillstånd enligt lagen om Sveriges ekonomiska zon, lagen om 
kontinentalsockeln, miljöbalken samt ellagen för att uppföra och driva en vindkraftpark 
med tillhörande nedläggning av kablar fram till landtagningspunkt.

Bifogad handling utgör Eolus underlag för avgränsningssamråd enligt miljöbalken inför 
miljökonsekvensbeskrivning av den planerade verksamheten, som omfattar etablering, drift, 
underhåll och avveckling av vindkraftsparken samt nedläggning av kablar inom parken och 
för anslutning till land. Samrådsportalen innehåller sammandrag från samrådsunderlaget 
och interaktiva kartor för överblick. https://samrad.sweco.se/vastvind.

Den västsvenska regionen är en viktig del av Sveriges näringsliv, här finns många stora aktörer 
och det finns ett behov av mer kraft till regionen för att kunna fortsätta utveckla industri, 
forskning- och utvecklingsverksamhet samt elektrifieringen av samhället. 

Den planerade vindkraftparken är belägen i svenska territorialhavet och Sveriges ekonomiska 
zon ca 20 km nordväst om Göteborg och ca 15 km väster om skärgården i Kungälvs och 
Öckerö kommuner. Delar av området ligger inom Kungälvs kommuns havsvattenområde.

Utredningsområdet för vindkraftparken, som är ca 130 km2 stort, har en potential för upp 
till 1 000 MW installerad effekt, vilket innebär ett tillskott på ca 4–4,5 TWh förnybar el in 
till det västsvenska elnätet. Inom detta område planerar Eolus för maximalt 50 vindkraftverk 
med en totalhöjd mellan 280–320 m. För den planerade vindkraftparken bedöms 
bottenfixerade fundament vara aktuella.

Driften av en havsbaserad vindkraftpark övervakas på distans via en driftcentral. 
Regelbundet underhåll av vindkraftverken kommer att behövas och driftcentralen
bör etableras lättillgängligt från den planerade vindkraftparken. Vindkraftverkens förväntade 
livstid är cirka 30–35 år. Därefter kan vindkraftparken avvecklas genom att komponenterna 
monteras ned och skickas för återvinning.

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 bidra till 
att nå samhällsmålet om 100 procent förnybar elproduktion år 2040. I Västerhavet finns det 
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goda förutsättningar för vindkraftverk till havs, tack vare lämpliga djup, goda 
vindförhållanden och närhet till anslutning mot stamnät. Havsplanerna ska vara ett 
vägledande underlag vid tillståndsprövningar och andra ärenden enligt miljöbalken. De 
slutliga förslagen lämnades till regeringen i december 2019 för beslut men har ännu inte 
antagits och vunnit laga kraft. För det aktuella området anger havsplanen generell 
användning (G) i hela området. Med generell användning avses att ingen särskild 
användning har 
företräde över någon annan.

Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) som tas fram inför de kommande 
tillståndsansökningarna kommer att identifiera, beskriva och bedöma de miljöeffekter som 
verksamheten kan antas medföra i sig eller till följd av yttre händelser. Inom ramen för 
MKB kommer Eolus att redogöra för verksamhetens lokalisering, utformning, omfattning 
samt övriga egenskaper som kan ha betydelse för den miljöbedömning som ska göras. De 
huvudsakliga frågorna som kommer att hanteras i MKB är marina naturvärden, marina 
däggdjur såsom tumlare, grå- och knubbsäl samt fåglar och fladdermöss och marina 
kulturvärden. Dessutom påverkan på friluftsliv och turism.

Bedömningen är att kommunen inte har några synpunkter på den avgränsning som gjorts
avseende innehåll i kommande MKB där t.ex. fisk, tumlare, säl, relevanta flytt- och sjöfåglar, 
fladdermöss samt påverkan på riksintressen m.m. ingår. Att minimera påverkan på 
kustzonens 
attraktivitet i enlighet med den fördjupade kustzonsplanerings målsättning är viktigt att 
betona 
och där blir det kommande arbetet med fotomontage, synbarhetsanalys inklusive animering 
av 
hinderbelysning mycket viktigt.
För området som helhet mellan Sverige och Danmark pågår utredningar inför etableringar 
av flera föreslagna vindparksområden. Bedömningen är därav att vindparkerna bör prövas 
samtidigt så att de kumulativa effekterna beskrivs och utreds.

Juridisk bedömning 
Samrådsunderlaget är planerat att ligga till grund för samråd och tillståndsansökningar 
enligt lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon (”SEZ”), lagen (1966:314) om 
kontinentalsockeln (”KSL”), [7 kap. 28 a §], 9 kap. och 11 kap. miljöbalken samt ellagen 
(1997:857). 

I 6 § miljöbedömningsförordningen (2017:966) anges vilka verksamheter och 
åtgärder som anses automatiskt medföra en betydande miljöpåverkan. Enligt denna 
bestämmelse utgör den planerade vindkraftsanläggningen en sådan verksamhet. Det 
betyder att undersökningssamråd, enligt 6 kap. 24 § miljöbalken, inte har 
genomförts utan en s.k. specifik miljöbedömning, enligt 6 kap. 28 § miljöbalken, 
genomförs vilket innebär genomförande av avgränsningssamråd och framtagande av 
en miljökonsekvensbeskrivning i enlighet med 6 kap 29–38 §§ miljöbalken och 15–19 
§§ miljöbedömningsförordningen. 
Samrådet kommer att inledas med möten med Länsstyrelsen Västra Götalands län 
och berörda kommuner. En webbaserad samrådsportal med information om 
projektet kommer att öppnas upp inför samrådet med övriga myndigheter, 
organisationer, allmänhet och särskilt berörda. Berörda myndigheter kommer att 
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motta inbjudan till samråd och särskilt berörda kommer även att inbjudas till 
samrådet med en personlig inbjudan.
Under samrådsperioden kommer det finnas möjlighet att komma med synpunkter. 
Inkomna synpunkter kommer slutligen att beaktas i de kommande 
tillståndsansökningarna och miljökonsekvensbeskrivningen.

Bakgrund
Samrådsdokumentet utgör underlag för genomförande av avgränsningssamråd enligt 6 kap. 
miljöbalken för en havsbaserad vindkraftpark, Västvind vindkraftpark, belägen i Sveriges 
ekonomiska zon och territorialhavet, inom Öckerös och Kungälvs kommuner. Samrådet 
omfattar såväl vindkraftparken i sig som nedläggning av kabel till land inom fyra alternativa 
korridorer till två alternativa anslutningspunkter på land. Alternativa utredningskorridorer 
för kabel till land berör även Tjörns och Göteborgs kommuner.

Föreliggande samråd avser även att utreda huruvida tillståndspliktig påverkan på 
förekommande Natura 2000-områden föreligger i enlighet med 7 kap. 28a § miljöbalken. 
Samrådet avser även en kommande ansökan om nätkoncession för linje enligt Ellag (SFS 
1997:857) för överföringskablar mellan anläggningen och landtagningspunkt, med 
tillhörande installationer och anläggningar som även berör Tjörns och Göteborgs 
kommuner. 
Samråd för anslutningsledningar på land genomförs i ett senare skede i en separat process i 
enlighet med ellagen.

Den västsvenska regionen är en viktig del av svenskt näringsliv och här finns 
många betydelsefulla industrier. Fram till 2030 förväntas kraftbehovet i regionen 
att öka markant samtidigt som Västra Götalands län har tagit sig an ambitiösa 
regionala klimatmål om att vara fossiloberoende år 2030.

Västvind vindkraftpark kan komma att ge ett tillskott på ca 4–4,5 TWh förnybar 
el per år till det västsvenska elnätet. Detta går att jämföra med elanvändningen i 
Göteborgs kommun och Västra Götalands län som under 2019 rapporterades till 
4,2 TWh respektive 18,4 TWh. Vindkraftparken kan därmed få en betydande roll 
för realiseringen av framtida industrietableringar, forsknings- och 
utvecklingsverksamhet samt elektrifiering av samhället. De två alternativa 
landtagningspunkterna i Göteborgs och Tjörns kommuner för anslutningskabel 
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innebär möjlighet för direktleverans, med små förluster, av lokalproducerad 
förnybar kraft till industrier och verksamheter i Västsverige.

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 2 för illustration.
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Västerhavet beskrivs i havsplanen generellt 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 
miljöförhållandena i Västerhavet förbättras för att god miljöstatus ska nås. Många 
verksamheter fungerar bra tillsammans i planområdet, det vill säga de samexisterar.
För det aktuella området anger havsplanen generell användning (G) i hela 
området. Med generell användning avses att ingen särskild användning har 
företräde över någon annan. Användningar som avgränsas av sina egna geografiska 
markeringar har dock företräde där de anges. I större delen av området anges också 
användning för yrkesfisket och det förekommer också områden för sjöfarten genom 
utpekade farleder, dock utanför själva utredningsområdet för vindkraftparken. 

Även delområdet som berörs av överföringskablar omfattas av generell användning, 
yrkesfiske och sjöfart. I området finns även höga naturvärden i form av revmiljöer samt 
fiskleks- och däggdjursområden som kräver särskild hänsyn.
I inget av områdena anges att någon särskild användning har företräde eller att 
särskild anpassning för samexistens krävs.

Det finns i dagsläget fyra kommunalt utpekade havsbaserade vindkraftsområden i de 
berörda kommunerna: ett i Kungälvs kommun, ett i Öckerö kommun samt två i Göteborgs 
kommun. Samtliga ligger dock i anslutning till skärgården närmre kusten och baseras på ett 
djupkriterium om maximalt ca 30 m. Teknikutvecklingen inom havsbaserad vindkraft har 
dock gått framåt sedan de kommunala vindkraftsplanerna togs fram och det är nu tekniskt 
och ekonomiskt möjligt att bygga vindkraft även på djupare vatten och längre från 
kustlinjen.

Till översiktsplanen ÖP2010 finns ett tematiskt tillägg rörande vindkraft i kommunen. 
Vindbruksplanen antogs 2010 och innehåller rekommendationer för placering av 
vindkraftsanläggningar. I kommunens havsområde finns endast ett utpekat 
vindkraftsområde, Dörjeskär. Dörjeskär är beläget i den yttre skärgården ca 3 km söder om 
ön Korsvik



12 Remissvar Avgränsningssamråd Västvind Vindkraftverk - KS2021/1995-2 Remissvar Avgränsningssamråd Västvind Vindkraftverk : Remissvar Avgränsningssamråd Västvind Vindkraftverk

6(10)

Utredningsområde för Västvind vindkraftpark gränsar mot olika farleder utpekade som 
riksintresse för kommunikation enligt 3 kap. 8 § miljöbalken. Vindkraftparken kommer 
dock att planeras utanför utmarkerade farleder. Utredningsområdet för vindkraftparken 
ligger också inom delar av fångstområdet Södra Skagerack utsjöområde som är 
riksintresseområde för yrkesfisket enligt 3 kap. 5 § miljöbalken.

Södra Bohusläns kust utgör riksintresse för friluftslivet enligt 3 kap. 6 § miljöbalken.

Närmsta riksintressen för kulturmiljövård enligt 3 kap. 6 § miljöbalken ligger ca 11–
15 km från Västvinds utredningsområde och utgörs av Pater Noster (fyranläggning), 
Marstrand (stads- och badortsmiljö), Hälsö-Burö (fiskeläge) och Styrsö socken (kustoch 
skärgårdsmiljö). Riksintresset Hälsö-Burö (m fl öar) ligger också i anslutning till 
den södra 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 närmst 1–1,5 km 
norr om (Nordre älv estuarium och Rörö) respektive ca 1 km söder om 
utredningskorridoren för kablar med landtagning på Tjörn (Pater Nosterskärgården). 
Riksintresse för obruten kust ”Kusten och skärgården i Bohuslän” enligt 4 kap. 2 § 
miljöbalken ligger ca 5,5 mil från den planerade vindkraftparken.



12 Remissvar Avgränsningssamråd Västvind Vindkraftverk - KS2021/1995-2 Remissvar Avgränsningssamråd Västvind Vindkraftverk : Remissvar Avgränsningssamråd Västvind Vindkraftverk

7(10)

I föreliggande samrådsunderlag redovisas exempel på en layout och turbinstorlek 
med totalhöjd på 280 m, som Eolus utifrån den information som finns tillgänglig i 
dagsläget menar kan vara lämpad för området, tillsammans med ett exempel där 
vindkraftverken skalats upp något, totalhöjd 320 m för att ta höjd för 
teknikutvecklingen. Slutligt val av vindkraftsmodell är möjligt först när utredningar 
gällande bland annat bottenförhållanden, fundamentsalternativ, havs- och 
vattenförhållanden, miljökonsekvensutredningar, vindläge m.m. har utretts.
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Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) som tas fram inför de kommande 
tillståndsansökningarna kommer att identifiera, beskriva och bedöma de 
miljöeffekter som verksamheten kan antas medföra i sig eller till följd av yttre 
händelser. Inom ramen för MKB:n kommer Eolus att redogöra för verksamhetens 
lokalisering, utformning, omfattning samt övriga egenskaper som kan ha betydelse 
för den miljöbedömning som ska göras. Därutöver kommer alternativa lösningar och 
lokaliseringar presenteras (inklusive ett nollalternativ) samt förslag lämnas på 
åtgärder som planeras för att förebygga, hindra, motverka eller avhjälpa eventuella 
negativa miljöeffekter och för att undvika att en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. MB 
inte följs. MKB:n kommer även att innehålla en icke teknisk sammanfattning samt 
en samrådsredogörelse.

Den planerade verksamheten kan ge upphov till påverkan och leda till olika effekter 
för människa och i miljön. 
Påverkan på de marina naturvärdena förväntas främst kunna uppstå under 
etableringsfasen och till viss del även avvecklingsfasen i form av höga ljudnivåer och 
spridning av sediment. Under båda faser uppstår också en ökning av fartygstrafik i 
området. Båda faser är dock avgränsade i tid och påverkan bedöms bli kortvarig.

Inför kommande tillståndsansökan planeras studier av flyttande rovfåglar i området 
för att kartlägga förekomst och bedöma kollisionsrisker d.v.s. antal fåglar som flyger i 
rotorhöjd. Vidare planeras även inventering i utredningsområdet för vindkraftparken för 
att bedöma hur det används som födosöksområde vintertid av sjöfåglar.
Inför ansökan om tillstånd för vindkraftparken kommer utredningar att genomföras i 
syfte att kartlägga eventuell fladdermusförekomst. I den mån fladdermöss 
förekommer i området förväntas det främst ske i samband med migration, vilket kan 
medföra kollisionsrisk.

En kartläggning av tidigare genomförda utredningar att göras tillsammans med geofysiska 
undersökningar i de aktuella områdena för att kartlägga förekomsten av kulturlämningar 
och andra objekt på havsbotten. Efter de geofysiska undersökningarna kommer potentiella 
marinarkeologiska objekt att utvärderas och vid behov undersökas närmre med hjälp 
av filmning.
Kustzonen är ett betydelsefullt område för friluftslivet och turismen. I området 
förekommer bl.a. flertalet fritidshus och badplatser, intensiv fritidsbåtstrafik och 
naturområden. Då avståndet till vindkraftverken är relativt stort, ca 15 km, bedöms 
en eventuell påverkan på friluftslivet till följd av vindkraftsanläggningen främst 
utgöras av påverkan på landskapsbilden som kan ge effekter på områdets 
upplevelsevärden. Viss påverkan på passerande fritidsbåtar mellan Bohuskusten och Skagen 
samt förekommande sporthavsfiske kan komma att uppstå genom att området blir 
otillgängligt.

data (7740×2481) (sweco.se)    Fotomontage från Marstrands höjdpunkt

En vindkraftpark kan i ett öppet landskap innebära förändrad landskapsbild och 
ändrad upplevelse för boende och besökare i kultur- och naturmiljöer med höga 
visuella värden. Flyghindermarkeringens ljus på vindkraftverken kan komma att
vara synliga från många platser under skymning och mörker och kan upplevas som
störande
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Vindkraftverk i drift alstrar två slags ljud: maskinljud, som på utsidan av ett modernt 
vindkraftverk är mycket begränsat, samt ett aerodynamiskt ”svischande” ljud som 
uppkommer från rotorbladens passage genom luften. Från större komponenter i 
vindkraftverken såsom rotorblad och torn förekommer även lågfrekventa ljud.
Inför tillståndsansökan kommer ljudberäkningar att tas fram i syfte att utreda 
vindkraftparkens ljudpåverkan på land.

En utredning av eventuell påverkan på sjöfarten och yrkesfisket kommer att
genomföras. Utredningen ska utmynna i förslag på riskreducerande åtgärder och 
åtgärder som möjliggör samexistens. Kumulativ påverkan på människors hälsa och 
miljön kommer också att utredas vidare i den kommande MKB.

I Västvinds närområde planeras för ytterligare två vindkraftparker. Kumulativ 
påverkan kan uppstå i form av påverkan på landskapsbilden, marina naturvärden 
samt sjöfarten och yrkesfisket. I den kommande MKB:n kommer riskerna för 
kumulativ påverkan att utredas.

Verksamhetens bedömning
Bedömningen är att kommunen inte har några synpunkter på den avgränsning som gjorts
avseende innehåll i kommande MKB där t.ex. fisk, tumlare, säl, relevanta flytt- och sjöfåglar, 
fladdermöss samt påverkan på riksintressen m.m. ingår. Att minimera påverkan på 
kustzonens 
attraktivitet i enlighet med den fördjupade kustzonsplanerings målsättning är viktigt att 
betona 
och där blir det kommande arbetet med fotomontage, synbarhetsanalys inklusive animering 
av 
hinderbelysning mycket viktigt.
För området som helhet mellan Sverige och Danmark pågår utredningar inför etableringar 
av flera föreslagna vindparksområden. Bedömningen är därav att vindparkerna bör prövas 
samtidigt så att de kumulativa effekterna beskrivs och utreds.

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål
Ärendet kan kopplas till det strategiska målet att underlätta för invånare och företag som vill
reducera klimatutsläppen.

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
Ärendet kopplar direkt till målet Hållbar energi för alla och delmålet öka andelen hållbar
energi. Övrigt mål som är relevant är Hav och marina resurser samt Bekämpa
klimatförändringarna.

Bedömning utifrån politiska styrdokument 
Den Fördjupade strukturbilden för Kustzonen är en överenskommelse för framtida
planering inom Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla. Där anges för zonen Öppet hav 
följande:
Hållbara maritima näringar är i hög grad beroende av resurser i det öppna havet. Det gäller 
fiske och annan livsmedelproduktion men även energiproduktion och utvinning av ämnen 
och material. En målsättning måste vara att samverka med besöksnäringen och minimera
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negativ påverkan på kustzonens attraktivitet.

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
Den Fördjupade strukturbilden för Kustzonen är en överenskommelse för framtida
planering inom Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla. Där anges för zonen Öppet hav 
följande:
Hållbara maritima näringar är i hög grad beroende av resurser i det öppna havet. Det gäller 
fiske och annan livsmedelproduktion men även energiproduktion och utvinning av ämnen 
och material. En målsättning måste vara att samverka med besöksnäringen och minimera
negativ påverkan på kustzonens attraktivitet.

Ekonomisk bedömning
Ärendet berör inte den kommunala ekonomin.

Förslag till kommunstyrelsen

1. Kommunstyrelsens beslut samt tjänsteskrivelse lämnas som remissvar i ärendet.
2. Kungälvs kommun önskar, likt Tjörns med flera kommuner, ingå i

kommande arbets-/referensgrupp för kommuner i den fortsatta arbetsprocessen 
kring eventuell etablering av havsbaserat vindkraftsprojekt.

3. Kungälvs kommun vill säkerställa att Länsstyrelsens frågeställningar och 
synpunkter framkommer tydligt i miljökonsekvensbeskrivningen för Vindkraft 
Västkraft.

Fredric Norrå Anders Holm
Verksamhetschef planering och myndighet Sektorchef samhälle och utveckling

Expedieras till: samrad.vastvind@eolusvind.com

För kännedom till: Linda Andreasson Plan/ SoU, Fredric Norrå, Anders Holm SoU, 
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From:                                 Mathilda Svensson
Sent:                                  Thu, 18 Nov 2021 19:20:11 +0000
To:                                      Kungälvs kommun
Cc:                                      Samråd Västvind
Subject:                             Avgränsningssamråd Västvind Vindkraftpark
Attachments:                   Samrådsunderlag Västvind Vindkraftpark.pdf
Categories:                       SANDRA

Hej, 
 
Eolus genomför avgränsningssamråd avseende etablering av havsbaserad vindkraft i norra Kattegatt och 
efterfrågar härmed synpunkter på projektet. Samrådet syftar till att vägleda Eolus till lämplig omfattning 
och djup av miljöbedömning och innehåll i projektets MKB, inför upprättande av ansökan om tillstånd 
enligt lagen om Sveriges ekonomiska zon, lagen om kontinentalsockeln, miljöbalken samt ellagen för att 
uppföra och driva en vindkraftpark med tillhörande nedläggning av kablar fram till landtagningspunkt.
 
Bifogad handling utgör Eolus underlag för avgränsningssamråd enligt miljöbalken inför 
miljökonsekvensbeskrivning av den planerade verksamheten, som omfattar etablering, drift, underhåll 
och avveckling av vindkraftsparken samt nedläggning av kablar inom parken och för anslutning till 
land.  Till underlaget tillhör en bilaga, som pga filens storlek inte kan sändas över per mail. Låt mig gärna 
veta om ni har en fildelningstjänst för stora filer, annars finner ni samrådsunderlag med bilaga för 
nerladdning längst upp i högra hörnet på den samrådsportal som Eolus har publicerat på 
https://samrad.sweco.se/vastvind. Samrådsportalen innehåller även sammandrag från 
samrådsunderlaget och interaktiva kartor för överblick.
 
Vi bokar gärna in ett möte för att presentera och diskutera projektet mer ingående, ni är välkomna att ta 
kontakt med mig så finner vi ett datum. 
Eolus önskar motta era synpunkter senast den 16 januari 2022 och ni är välkomna att skicka in dessa till 
samrad.vastvind@eolusvind.com. Det går även bra att skicka yttranden med brev till Eolus Vind AB, 
Torsgatan 5A, 411 04 Göteborg, märk då kuvertet med Att. samråd Västvind.
 
Hör av er till mig om ni har några frågor kring avgränsningssamrådet! 
 
 
Med vänlig hälsning / Yours sincerely 
 
Mathilda Svensson 
Projektledare / Project manager 
  

  
Eolus Vind AB (publ) 
PO Box 95, SE-281 21 HÄSSLEHOLM 
SWEDEN 
Visit: Torsgatan 5A, 411 04 Göteborg
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Telephone and text: +46 (0)708-77 51 72
Switchboard: +46 (0)10 199 88 00 
mathilda.svensson@eolusvind.com | www.eolusvind.com
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Administrativa uppgifter 

Sökande:    

 

     
 

  

   

   

   

   
 

 

   
 

 
 

 

Samrådsunderlaget har upprättats av DGE Mark och Miljö AB, 
Kartor och bilder är om inte annat angivits framtagna av Eolus Vind AB 

  

Innehåll i kartor är hämtat från myndighetshemsidor exempelvis Länsstyrelsen, Sjöfartsverket, Naturvårdsverket, 
Jordbruksverket, Trafikverket, Havs- och Vattenmyndigheten, Riksantikvarieämbetet, m.m. 

Projekthemsida  
Informationen om projektet finns tillgänglig på hemsidan: https://samrad.sweco.se/vastvind  

  

LÄMNA SYNPUNKTER UNDER SAMRÅDET 

Samrådsyttranden lämnas genom synpunktsformuläret i samrådsportalen alternativt via 

e-post till samrad.vastvind@eolusvind.com  

Det går också bra att skicka in synpunkter med brev till:  

Eolus Vind AB  

Att. Samråd Västvind  

Torsgatan 5A  

411 04 Göteborg  

Märk e-postmeddelandet eller brevet med Samråd Västvind 

Vi önskar ta emot ditt yttrande senast 16 januari 2022. 
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OM OSS 

Vi har tänkt framåt  
så långt tillbaka vi kan minnas 

Eolus Vind AB (Eolus) var 1990 Sveriges första 

kommersiella vindkraftsprojektör. Idag är vi en 

ledande aktör som finns på flera marknader och 

vindkraften samsas med satsningar på solenergi och 

lagringslösningar. 

Omställningen till ett hållbart samhälle är en av vår 

tids viktigaste frågor och vi vill göra skillnad också i 

framtiden. Vi tänker långsiktigt och arbetar för att ta 

fram hållbara projekt och bidra till utveckling av lokala 

industrier och verksamheter genom etablering av 

förnybar kraft.   

 

 

 

Västvind vindkraftpark 
Den planerade vindkraftparken är belägen i svenska territorialhavet och 

Sveriges ekonomiska zon ca 20 km nordväst om Göteborg och  

ca 15 km väster om skärgården i Kungälvs och Öckerö kommuner.  

Den västsvenska regionen är en viktig del av Sveriges  

näringsliv, här finns många stora aktörer och det finns 

ett behov av mer kraft till regionen för att kunna fortsätta  

utveckla industri, forskning- och utvecklingsverksamhet samt  

elektrifieringen av samhället. 

Utredningsområdet för vindkraftparken, som är ca 130 km2 stort,  

har en potential för upp till 1 000 MW installerad effekt,  

vilket innebär ett tillskott på ca 4–4,5 TWh förnybar el  

in till det västsvenska elnätet. Inom detta område  

planerar Eolus för maximalt 50 vindkraftverk  

med en totalhöjd mellan 280–320 m.  

Västvind vindkraftpark 
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1 Inledning 
Föreliggande samrådsunderlag har tagits fram i samarbete med DGE Mark och Miljö 
AB. Dokumentet utgör underlag för genomförande av avgränsningssamråd enligt 
6 kap. miljöbalken för en havsbaserad vindkraftpark, Västvind vindkraftpark, belägen 
i Sveriges ekonomiska zon och territorialhavet, inom Öckerös och Kungälvs 
kommuner.  Samrådet omfattar såväl vindkraftparken i sig som nedläggning av kabel 
till land inom fyra alternativa korridorer till två alternativa anslutningspunkter på 
land. Alternativa utredningskorridorer för kabel till land berör även Tjörns och 
Göteborgs kommuner. 

Samrådsunderlaget är planerat att ligga till grund för samråd och 
tillståndsansökningar enligt lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon (”SEZ”), 
lagen (1966:314) om kontinentalsockeln (”KSL”), [7 kap. 28 a §], 9 kap. och 11 kap. 
miljöbalken samt ellagen (1997:857).   

1.1 Presentation Eolus Vind AB 
Eolus är en drivande aktör i omställningen till förnybar energiproduktion och har 
sedan starten 1990 utvecklats till en av Nordens ledande vindkraftsprojektörer. 
Eolus huvudsakliga verksamhet omfattar projektering och etablering av 
anläggningar för förnybar energi och energilagring. Hittills har Eolus medverkat vid 
uppförandet av mer än 660 vindkraftverk med en sammanlagd effekt på 1 410 MW. 
Utöver detta har Eolus pågående etableringar i Sverige, Norge och USA som omfattar 
476 MW fördelat på 85 turbiner. Sammanlagt har Eolus etablerat ca 13 procent av 
den vindkraft som byggts i Sverige. 

Eolus bedriver för närvarande verksamhet i Norden, Baltikum, Polen och USA och är 
engagerat i projektutveckling av ett antal havsbaserade vindkraftsprojekt inom flera 
av dessa länder. I takt med att etableringskostnaderna för havsbaserad vindkraft 
sjunker siktar Eolus på att vara en del av värdekedjan i detta segment genom 
utveckling av attraktiva projekt. Eolus har bland annat varit involverad i 
utvecklingen och tillståndsansökan för Blekinge Offshore i Hanöbukten. 

Utöver projektering och etablering har Eolus också en driftorganisation med 
kontrakt för att förvalta över 1 400 MW åt kunder varav 921 MW är i drift.  

1.2 Konsult 
DGE Mark och Miljö AB grundades år 2004 och är ett konsultföretag inom 
miljöområdet med en bred kompetens och lång erfarenhet inom bl.a. 
miljöprövningar, periodiska besiktningar, förorenade områden, hållbarhetsfrågor, 
ledningssystem, vattenkemi och utsläpp till luft. DGE:s kunder finns i flera olika 
branscher som t.ex. livsmedelsindustrin, massabruksindustrin, energibolag, 
verkstadsindustrin samt i offentlig sektor såsom kommun och landsting. 
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2 Bakgrund 
Eolus Vind AB utreder förutsättningarna för en ansökan om tillstånd enligt 9 kap. 
miljöbalken (miljöfarlig verksamhet), 11 kap. miljöbalken (vattenverksamhet), lagen 
om Sveriges ekonomiska zon (uppförande och användning av anläggning) samt 
kontinentalsockellagen (nedläggning av kablar) för produktion av förnybar el med 
vindkraft i territorialhavet och Sveriges ekonomiska zon utanför Kungälvs och 
Öckerö kommuner. Inom detta område planerar Bolaget för max 50 vindkraftverk 
med en totalhöjd upp till 320 m. Samrådet omfattar samtliga ovan nämnda 
ansökningar.  

Föreliggande samråd avser även att utreda huruvida tillståndspliktig påverkan på 
förekommande Natura 2000-områden föreligger i enlighet med 7 kap. 28a § 
miljöbalken. 

Samrådet avser även en kommande ansökan om nätkoncession för linje enligt Ellag 
(SFS 1997:857) för överföringskablar mellan anläggningen och landtagningspunkt, 
med tillhörande installationer och anläggningar som även berör Tjörns och 
Göteborgs kommuner.   

Samråd för anslutningsledningar på land genomförs i ett senare skede i en separat 
process i enlighet med ellagen. 

2.1 Motiv 
Den västsvenska regionen är en viktig del av svenskt näringsliv och här finns många 
betydelsefulla industrier. Fram till 2030 förväntas kraftbehovet i regionen att öka 
markant samtidigt som Västra Götalands län har tagit sig an ambitiösa regionala 
klimatmål om att vara fossiloberoende år 2030.  

Västvind vindkraftpark kan komma att ge ett tillskott på ca 4–4,5 TWh förnybar el 
per år till det västsvenska elnätet. Detta går att jämföra med elanvändningen i 
Göteborgs kommun och Västra Götalands län som under 2019 rapporterades till 4,2 
TWh respektive 18,4 TWh. Vindkraftparken kan därmed få en betydande roll för 
realiseringen av framtida industrietableringar, forsknings- och 
utvecklingsverksamhet samt elektrifiering av samhället. De två alternativa 
landtagningspunkterna i Göteborgs och Tjörns kommuner för anslutningskabel 
innebär möjlighet för direktleverans, med små förluster, av lokalproducerad förnybar 
kraft till industrier och verksamheter i Västsverige. 

Västvind vindkraftpark kommer därmed även att vara en viktig del i att nå 
riksdagens beslutade mål om att Sverige ska ha ett 100 procent förnybart elsystem år 
2040.  
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3 Omgivningsbeskrivning 

I följande avsnitt redovisas verksamhetens lokalisering samt det aktuella områdets 
planförhållanden och förutsättningar.  

3.1 Lokalisering 
Utredningsområdet för vindkraftparken ligger på gränsen mellan Norra Kattegatt 
och Skagerack i den norra delen av Västerhavet, ca 15 km väster om Kungälvs och 
Öckerös yttre skärgård och ca 20 km nordväst om Göteborg.  

De fyra alternativa utredningskorridorerna för exportkablar löper från 
utredningsområdet för vindkraftparken och angör land vid Tjörn respektive 
Hisingen, i Tjörns respektive Göteborgs kommun (Figur 1). Utredningsområdet för 
vindkraftparken är ca 130 km2 stort och utredningskorridorerna för de 
bottenförlagda kablarna,  från utredningsområdet till landtagningspunkten, 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 ca 0–100 meter. 
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Figur 1 Översiktskarta lokalisering utredningsområde Västvind vindkraftpark och alternativa utrednings 
korridorer för exportkablar.  
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3.2 Planförhållanden 

3.2.1 Havsplaner 

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 ett vägledande underlag vid tillståndsprövningar och 
andra ärenden enligt miljöbalken. De slutliga förslagen lämnades till regeringen i 
december 2019 för beslut men har ännu inte antagits och vunnit laga kraft.  

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 2 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 2 Figuren illustrerar ansvarsfördelningen mellan stat och kommun inom havets olika administrativa 
gränser. Källa: Havs- och vattenmyndigheten, Förslag till havsplaner, 2019. 

 

För havsplanerna har tio 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. 
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• God tillgänglighet. 

• Utvecklad energiöverföring och förnybar elproduktion i havet. 

• Ett hållbart yrkesfiske. 

• Försvar och säkerhet. 

Skapa beredskap för: 

• Framtida utvinning av mineraler och koldioxidlagring. 

• Framtida etablering av hållbart vattenbruk. 

3.2.2 Havsplaneområden 

Det aktuella utredningsområdet för vindkraftparken berör såväl den ekonomiska 
zonen som territorialhavet och omfattar havsplaneområdet Utsjöområde nordost 
Skagen, V331. Utredningskorridorerna för överföringskablarna berör också Väst Stora 
Pölsan, V332. 

Västerhavet beskrivs i havsplanen generellt 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 
miljöförhållandena i Västerhavet förbättras för att god miljöstatus ska nås. Många 
verksamheter fungerar bra tillsammans i planområdet, det vill säga de samexisterar. 

För Utsjöområde nordost Skagen, V331, anger havsplanen generell användning i hela 
området. Med generell användning avses att ingen särskild användning har 
företräde över någon annan. Användningar som avgränsas av sina egna geografiska 
markeringar har dock företräde där de anges. I större delen av området anges också 
användning för yrkesfisket och det förekommer också områden för sjöfarten genom 
utpekade farleder, dock utanför själva utredningsområdet för vindkraftparken. 

Även Västra Stora Pölsan, V332, omfattas av generell användning, yrkesfiske och 
sjöfart. I området finns även höga naturvärden i form av revmiljöer samt fiskleks- 
och däggdjursområden som kräver särskild hänsyn. 

I inget av områdena anges att någon särskild användning har företräde eller att 
särskild anpassning för samexistens krävs. 

Tabell 1 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, fisklek- och 

däggdjursområde. 

- 
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Figur 3 Utredningsområde för vindkraftpark och utredningskorridorer för kablar samt havsplan med delområden. 
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3.3 Kommunala planer 

3.3.1 Kommunala planer 

Utredningsområdet för den planerade vindkraftparken är, som tidigare nämnts, 
beläget i den ekonomiska zonen samt i territorialhavet inom Kungälvs och Öckerö 
kommuner. Utredningskorridorer och landtagningspunkter för exportkablar berör 
även Tjörns och Göteborgs kommuner. 

Det finns i dagsläget fyra kommunalt utpekade havsbaserade vindkraftsområden i 
de berörda kommunerna: ett i Kungälvs kommun, ett i Öckerö kommun samt två i 
Göteborgs kommun. Samtliga ligger dock i anslutning till skärgården närmre kusten 
och baseras på ett djupkriterium om maximalt ca 30 m. Teknikutvecklingen inom 
havsbaserad vindkraft har dock gått framåt sedan de kommunala 
vindkraftsplanerna togs fram och det är nu tekniskt och ekonomiskt möjligt att 
bygga vindkraft även på djupare vatten och längre från kustlinjen.  

Kungälvs kommun 

Kungälvs kommun har en översiktsplan antagen 2012. Kommunen har en sedan 
tidigare väl förankrad positiv syn på vindkraftens utveckling och i översiktsplanen 
anges att vindkraften ska utvecklas tillsammans med andra förnybara energikällor 
såsom vågkraft, strömkraft och solenergi. Vindkraft ska lokaliseras med hänsyn till 
befintlig bebyggelse, landskapsbild och stora opåverkade områden. I 
översiktsplanens mark- och vattenanvändningskarta anges delar av det yttre 
havsområdet som ”område av utvecklingsstrategisk betydelse”. 

Till översiktsplanen finns också ett tematiskt tillägg rörande vindkraft i kommunen. 
Vindbruksplanen antogs 2010 och innehåller rekommendationer för placering av 
vindkraftsanläggningar. I kommunens havsområde finns endast ett utpekat 
vindkraftsområde, Dörjeskär. Dörjeskär är beläget i den yttre skärgården ca 3 km 
söder om ön Korsvik. 

I en fördjupad utredning angående havsområden för vindbruk som kommunen lät ta 
fram 2013 bedöms det aktuella området ”havsområdet utanför Djupa Rännan mot 
kommungränsen i väster”, vara möjligt för en vindkraftsetablering men vid rådande 
tidpunkt alltför kostsam. I analysen flaggas dock för att denna bedömning i 
framtiden kan ändras. 

Enligt den kommunala vindkraftsplanen ligger utredningsområdet för 
vindkraftparken inom område som uppvisar goda vindförhållanden (>8 m/s) samt 
god tålighet mot landskapsbildspåverkan till följd av havets stora skala och få 
referensobjekt. Motstående intressen i området bedöms vara riksintresseområde för 
yrkesfiske och sjöfart.   

Kommunens naturvårdsplan är från år 2005. Cirka 1 km norr om 
utredningskorridoren för kablar med landtagning på Hisingen utpekar 
naturvårdsplanen Nordre Älvs estuarium, som också sträcker sig in i Göteborgs och 
Öckerö kommuner. Nordre Älvs estuarium är även riksintresse för naturvården, 
naturreservat och Natura 2000-område. 
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Öckerö kommun  

Kommunens översiktsplan, som är antagen år 2018, fokuserar huvudsakligen på 
kommunens landyta och öar och anger att havsytan till stora delar lämnas utanför 
planen med hänvisning till det pågående statliga havsplaneringsarbetet och det 
kommunövergripande arbetet med gemensam kustzonplanering genom 
Göteborgsregionens kommunalförbund. Det utpekade vindkraftsområdet i Öckerö 
kommuns vindbruksplan från 2011 är dock en del av planen. Området ligger ca 2,5 
km väster om Rörö intill gränsen till Kungälv kommun i norr. 

Kommunen anger i planen att närmare preciseringar för havsområdet sker i ett 
senare skede genom ändring av översiktsplanen med underlag från pågående arbete 
med statlig havsplanering och mellankommunal kustzonplanering.  

Tjörns kommun 

I Tjörns kommun pågår 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 exportkablar, som ligger 
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. 

Göteborgs kommun 

Den södra utredningskorridoren för kablar berör även Göteborgs kommun.  

Gällande översiktsplan i Göteborgs kommun är antagen år 2009. Enligt planen 
uppvisar kustzonen i delar av aktuellt område för utredningskorridoren särskilt stora 
värden för naturvård, friluftsliv och/eller landskapsbild samt lokala naturvärden 
som Porsholmarna, Hästevikarna och Torsviken. I det aktuella området förekommer 
även farleder. Rekommenderad användning enligt kommunens översiktsplan är att 
verksamheter och anläggningar som hindrar sjöfarten inte är tillåtna inom farled. 

För grunda havsområden som inte är exploaterade rekommenderar översiktsplanen 
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.  

Arbete pågår med framtagande av en ny översiktsplan. Granskningsperioden har 
avslutats under sommaren 2021 och arbetet med att ta fram ett färdigt förslag har 
påbörjats. Enligt planförslaget är de marina naturvärdena en grundförutsättning för 
all användning av havet och ska värnas. Övriga intressen ska samverka och anpassa 
sig till varandra. Om havsbaserad energiproduktion och tillhörande sjökablar anger 
man att dessa kan påverka konkurrerande intressen negativt, men att med en 
välplanerad utbyggnad bör olika intressena kunna samexistera.  

Förslaget till ny översiktsplan utpekar havsområdet i anslutning till den södra 
utredningskorridoren som ekologiskt särskilt känsligt samt värdefullt för natur och 
friluftsliv. Som huvudregel gäller att inga åtgärder som negativt påverkar områdenas 
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värden bör genomföras. Vidare ska grunda områden, 0–10 meter, bevaras orörda i så 
stor utsträckning som möjligt.  

Planerad landtagningspunkt på den södra delen av Hisingen ligger ca 250 m söder 
om Torsviken, som i planförslaget är utpekat värdefullt område för natur och 
friluftsliv. Torsviken är även utpekat Natura 2000-område. Enligt planförslaget ska 
som huvudregel inga åtgärder som negativt påverkar områdets värden för natur och 
friluftsliv genomföras. De intilliggande stadsdelarna Arendal och Syrhåla utgörs 
huvudsakligen av ett industri- och hamnområde. Hamnområdet är utpekat 
riksintresse för allmän sjöfartstrafik avseende såväl befintlig som planerad 
utveckling av området.  

I området kring Torsviken, Arendal och Syrhåla finns konkurrerande intressen om 
mark- och vattenanvändningen mellan hamnens utbyggnad och naturvården.  Ett 
planarbete pågår med att ta fram en fördjupad översiktsplan för området. Syftet med 
den fördjupade översiktsplanen är att säkerställa möjligheten till framtida hamn på 
Risholmen med tillhörande väg- och järnvägsförbindelse samt att säkerställa 
Torsvikens natur- och friluftsvärden.  

Danafjord, sydväst om Hisingen, utgör riksintresse för djupt och skyddat läge för 
sjöfarten. Planförslaget tar hänsyn till riksintresset genom att inte föreslå någon 
förändrad användning för berört havsområde. Riksintressen för djupa skyddade 
områden kommer dock sannolikt att tas bort, men kvarstår för närvarande i avvaktan 
på beslut Mellankommunal kustzonplanering1. 

Göteborgsregionen (Tjörn, Stenungsund, Kungälv, Öckerö, Göteborg och Kungsbacka 
kommuner) 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.  

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. 

 
1 Länsstyrelsen Västra Götalands län: http://extra.lansstyrelsen.se/op-portalen-vastra-gotaland/sv/sammanfattande-

redogorelser/lansstyrelsens-ingripandegrunder/riksintressen-enligt-3-kap-MB/Sidor/Kommunikationer.aspx (2021-10-01) 
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3.4 Områdesskydd 
Inga områdesskydd i enlighet med 7 kap. miljöbalken förekommer inom 
utredningsområdet för vindkraftparken eller i dess omedelbara närhet. 

Ca 1 km söder om utredningskorridoren för exportkablar med landtagning på Tjörn 
ligger Pater Noster-skärgården 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 utredningskorridor för exportkablar med landtagning Tjörn 
ligger Natura 2000-området och naturvårdsområdet Breviks Kile-Toftenäs 
(SE0520037) utpekat enligt art- och habitatdirektivet samt fågeldirektivet. 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) utpekat enligt art- och 
habitatdirektivet. 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. 

Utredningskorridoren för kablar med landtagning på Hisingen ligger ca 1,5 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 enligt art- och 
habitatdirektivet samt fågeldirektivet 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-område enligt 
art- och habitatdirektivet samt fågeldirektivet (SE0520043) är beläget ca 1,5 km norr 
om den nordligaste sträckningen av utredningskorridor 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 här. Nordre 
älv är också utpekat som värdefullt kust- och havsområde (MPA) i OSPAR-nätverket2. 

Det södra sträckningsalternativet av utredningskorridor för kablar med landtagning 
på Hisingen angränsar i söder mot Ersdalen i den nordvästra delen av Hönö. 

 
2 OSPAR är en regional konvention om att skydda miljön i Nordostatlanten. Där ingår Nordsjön, Skagerrak och delar av Kattegatt. 

Konventionen har arbetats fram mellan Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Island, Luxemburg, Norge, Portugal, Schweiz, 

Spanien, Sverige, Tyskand, Storbritannien, Nederländerna och EU och spelar en viktig roll i samordningen av genomförandet av EU:s 

havsmiljödirektiv. 
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Ersdalen är utpekat naturreservat till skydd för bl.a. friluftslivet och en artrik 
fågelfauna. 

Utredningsområdet för landtagningspunkten på Hisingen är lokaliserad ca 250 m 
söder om Natura 2000-området Torsviken (SE0520055) utpekat enligt 
fågeldirektivet med avseende på de i bilaga 1 utpekade arterna brushane, salskrake 
och sångsvan samt de enligt bilaga 2 utpekade arterna vigg, bergand och knipa. 

Mittalternativet av utredningskorridor för kablar med landtagning på Hisingen 
sträcker över Torrbeskär väster om Öckerö och Hälsö. Torrbeskär utgör 
fågelskyddsområde. 

Utredningskorridorerna berör även strandskyddat område i enlighet med 7 kap. 13–
14 §§ miljöbalken. Längs stora delar av Bohusläns kust har länsstyrelsen beslutat om 
ett utökat strandskydd på 300 m från strandlinjen på land och i vattnet. 

Aktuella områdesskydd redovisas i Tabell 2 och karta i Figur 4-Figur 6. 

 

Tabell 2 Områdesskydd enligt 7 kap. miljöbalken. 

Namn Områdesskydd  Värden Aktuell etablering Avstånd 

Pater Noster-

skärgården 

Naturreservat/ Natura 

2000/ 

Djurskyddsområde (fågel)  

Sandbankar, rev, 

vegetationsklädda klippor, 

tumlare och knubbsäl 

Utredningskorridor 

Tjörn 

Ca 1 km 

Breviks Kile-Toftenäs Natura 2000 Naturbeteslandskap,  

sjöfåglar och vadare 

Utredningskorridor 

Tjörn 

Ca 4 km 

Härön Naturreservat/Natura 2000 Blottade ler- och 

sandbottnar, ålgräsängar och 

musselvatten 

Utredningskorridor 

Tjörn  

 Ca 2,5 km 

Sälöfjorden 

(Klåverön/Rörö) 

Naturreservat/Natura 

2000/  

Djurskyddsområde  

(fågel och säl) 

Betes- och odlingslandskap, 

variation marina miljöer, rikt 

fågelliv, knubbsäl 

Utredningskorridor 

Hisingen (norr) 

Ca 1,5 km 

Nordre älv estuarium Naturreservat/ Natura 

2000 

Övergångszon limniska och 

marina miljöer, vandrande 

fiskarter (lax, öring och ål, rikt 

fågelliv 

Utredningskorridor 

Hisingen (norr) 

Ca 1,5 km 

Ersdalen Naturreservat Friluftslivet, artrik flora och 

fågelliv 

Utredningskorridor 

Hisingen (söder) 

- 

Torsviken Natura 2000 Rikt fågelliv Landtagning 

Hisingen 

ca 250 m 

Torrbeskär Djurskyddsområde (fågel) Rikt fågelliv Utredningskorridor 

Hisingen (mitt) 

- 
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Figur 4 Utredningsområde för vindkraftpark och utredningskorridorer för kablar samt områdesskydd enligt 7 kap. 
miljöbalken. 
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Figur 5 Detaljkarta över utredningskorridor för exportkablar med landtagning på Tjörn samt områdesskydd enligt 
7 kap. miljöbalken. 

 
Figur 6 Detaljkarta över utredningskorridor för exportkablar med landtagning på Hisingen samt områdesskydd 
enligt 7 kap. miljöbalken. 
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3.5 Riksintressen 
Utredningsområde för Västvind vindkraftpark gränsar mot olika farleder utpekade 
som riksintresse för kommunikation enligt 3 kap. 8 § miljöbalken. Vindkraftparken 
kommer dock att planeras utanför utmarkerade farleder. Utredningsområdet för 
vindkraftparken ligger också inom delar av fångstområdet Södra Skagerack 
utsjöområde som är riksintresseområde för yrkesfisket enligt 3 kap. 5 § miljöbalken.  

Utredningskorridoren för kablar med landtagning på Hisingen passerar i nära 
anslutning till ett riksintresse för djupa skyddade områden, Danafjord riksintresse 
enligt 3 kap. 8 § miljöbalken. Riksintressen för djupa skyddade områden kommer 
sannolikt att tas bort, men kvarstår för närvarande i avvaktan på beslut3. 
Hamnområdet vid Arendal och Syrhåla är utpekat riksintresse för allmän 
sjöfartstrafik såväl befintlig som planerad utveckling av området, 3 kap. 8 § 
miljöbalken. 

Direkt norr om utredningskorridoren för kablar med landtagning på Tjörn samt ca 1 
km norr respektive ca 4 km söder om utredningskorridoren för kablar med 
landtagning på Hisingen, finns skjutövningsområden som är riksintresseområden 
för totalförsvaret, 3 kap. 9 § miljöbalken. 

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. 

Närmsta riksintressen för kulturmiljövård enligt 3 kap. 6 § miljöbalken ligger ca 11–
15 km från Västvinds utredningsområde och utgörs av Pater Noster (fyranläggning), 
Marstrand (stads- och badortsmiljö), Hälsö-Burö (fiskeläge) och Styrsö socken (kust- 
och skärgårdsmiljö). Riksintresset Hälsö-Burö (m fl öar) ligger också i anslutning till 
den södra 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 närmst 1–1,5 km 
norr om (Nordre älv estuarium och Rörö) respektive ca 1 km söder om 
utredningskorridoren för kablar med landtagning på Tjörn (Pater Noster-
skärgården).  

Riksintresse för obruten kust ”Kusten och skärgården i Bohuslän” enligt 4 kap. 2 § 
miljöbalken ligger ca 5,5 mil från den planerade vindkraftparken.  

Berörda riksintressen redovisas i Figur 7. 

 
3 Länsstyrelsen Västra Götalands län: http://extra.lansstyrelsen.se/op-portalen-vastra-gotaland/sv/sammanfattande-

redogorelser/lansstyrelsens-ingripandegrunder/riksintressen-enligt-3-kap-MB/Sidor/Kommunikationer.aspx (2021-10-01) 
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Figur 7 Utredningsområde för vindkraftpark och utredningskorridorer för kablar samt riksintressen enligt 3 och 4 
kap. miljöbalken. 
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3.6 Miljökvalitetsnormer  
Utredningsområdet för vindkraftparken berör ingen vattenförekomst som omfattas 
av miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. miljöbalken, se Figur 8.  

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 för 
Kattegatts utsjövatten uppnår ej god. 

 

Tabell 3 Vattenförekomster med fastställda miljökvalitetsnormer utredningskorridor 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 

Göteborgs n 

skärgårds 

kustvatten  

 

SE574160-

113351 

Måttlig 

(övergödning) 

Uppnår ej 

god1 

God år 2027 God2 

 Björköfjorden SE574370-

114250 

Måttlig 

(flödesförändringar) 

 

Uppnår ej 

god1  

God år 2027 God2,3 

Stora 

Kalvsund 

SE574330-

114000 

Måttlig 

(flödesförändringar) 

 

Uppnår ej 

god1 

God år 2027 God2 

1 Kvicksilver, bromerad difenyleter, tributyltenn föreningar 
2 Med undantag för överallt överskridande ämnen: kvicksilver och bromerad difenyleter 
3 Med undantag för Tributyltenn föreningar 
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Tabell 4  Vattenförekomster med fastställda miljökvalitetsnormer utredningskorridor 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 

Hjärteröfjorden SE575760-

112671 

Måttlig 

(övergödning) 

 

Uppnår 

ej god1  

God år 

2027 

God2 

Klädesholmenområdet SE575747-

113237 

Måttlig 

(övergödning) 

 

Uppnår 

ej god1 

 

God år 

2027 

God2 

1 Kvicksilver, bromerad difenyleter 
2 Med undantag för överallt överskridande ämnen: kvicksilver och bromerad difenyleter 
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Figur 8 Utredningsområde för vindkraftpark och utredningskorridorer för kablar samt miljökvalitetsnormer för 
kustvatten enligt 5 kap. miljöbalken. 
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3.7 Vindförhållanden 
Vindförhållandena i området för den planerade vindkraftparken är mycket goda med 
en medelvind på 9,8 m/s på 150m höjd enligt uppgifter från vädermodellen WRF 
(Wheather Research and Forecasting). Den förhärskande vindriktningen är väst till 
västsydväst. Inför fastställande av slutliga vindkraftverkspositioner kommer 
vindresurserna mätas i området för den planerade vindkraftparken med hjälp av en 
mätmast eller flytande vindmätningsutrustning.  

3.8 Geologi 
Berggrunden i Västerhavet 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 territorialhavet och svenska 
ekonomiska zonen 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 på upp till 100 m mot 
väster och sydväst.  

Detaljerad kunskap om undersökningsområdets berggrundsförhållanden och 
sediment kommer att erhållas genom de geofysiska och geotekniska undersökningar 
som planeras inom ramen för inlämnad ansökan om undersökningstillstånd enligt 
kontinentalsockellagen. 

3.9 Oceanografi 
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, som skiljer det salta djupvattnet från det utsötade ytvattnet, och 
ligger 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 på 23 m. Djupa rännan som går längs kusten från 
Norra Kattegatt har ett djup nära 100 meter. I utredningsområdet för 
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vindkraftparken är bottendjupet 30–80 m och i utredningskorridorerna för kablar 0–
100 m. 

3.10 Marina naturvärden 
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 vattnet påverkas av det sötare 
Östersjövattnet. 

I Skagerack har drygt 130 fiskarter påträffats. Bland de viktigaste kommersiella 
fiskarterna kan nämnas sill, skarpsill, torsk, makrill, kolja, vitling, gråsej samt olika 
plattfiskar. Även kräftdjur av olika slag förekommer t.ex. havskräfta, nordhavsräka, 
hummer och krabbtaska. I Kattegatt finns ett 80-tal marina fiskarter. 

Utredningsområdet för vindkraftparken utgörs till största del av mjukbottnar 
bestående av lera och sand. Närmast kusten finns grunda vikar med mjuka bottnar 
med rikligt med tång och ålgräs, som är viktiga livsmiljöer i egenskap av födosöks- 
och reproduktionsområden samt skydd från 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 det öppna havet utanför kusten 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 
utredningsområdet för vindkraftparken är osannolikt, men kan förekomma i 
anslutning till utredningskorridorerna för kabel närmare land. 

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.   

Värdetrakter 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har tagit fram en regional handlingsplan för 
grön infrastruktur4 på land och i vattenmiljöer. Inom ramen för detta arbete har man 
identifierat värdetrakter, som är livsmiljöer och landskapsavsnitt med särskilt höga 
ekologiska bevarandevärden. Utifrån befintligt underlag och tidigare utredningar 
har förslag till värdetrakter tagits fram för prioriterade naturtyper och arter såsom 
strandängar, sjöpennor, koraller, ålgräs och blåmusslor. Enligt kartan i Figur 9 
framgår att utredningsområdet för vindkraftparken inte berör någon utpekad 
värdetrakt. Utredningskorridor för kablar med landtagning på Tjörn berör 

 
4 Grön infrastruktur är ett ekologiskt funktionellt nätverk som utformas, brukas och förvaltas på ett sådant sätt att biologisk 

mångfald bevaras och viktiga ekosystemtjänster främjas i hela landskapet (SLU Artdatabanken: 

https://www.artdatabanken.se/arter-och-natur/biologisk-mangfald/vad-ar-gron-infrastruktur/). 
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Hättöberget (MVO16), en värdetrakt med övriga biologiska värden med koppling till 
Pater Nosterskärgården och utredningskorridor för kablar med landtagning på 
Hisingen passerar Stora Pölsan (MVO17), som är en värdetrakt för sjöpennor. 
Värdetrakterna är preliminära och schablonmässigt avgränsade. I utsjön är 
osäkerheten större än för grunda områden närmare kusten. 

 
Figur 9 Utredningsområde för vindkraftpark och utredningskorridorer för kablar samt identifierade värdetrakter 
kartlagda av Länsstyrelsen Västra Götalands län. 
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3.10.1 Marina däggdjur 

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. 

Tumlare 

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 ungefär varannan minut för att hämta luft.  

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 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 
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(<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 framför allt bottensatta fiskenät 

• Miljögifter, främst PCB 

• Undervattensbuller 

• Minskad födotillgång-/kvalitet 

• Ökad fritidsaktivitet 

Knubbsäl 

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 

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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3.11 Fåglar 
Utredningsområdet för vindkraftparken ligger långt ute till havs inom 
territorialhavet och svensk ekonomisk zon. Eftersom verksamheten i huvudsak 
planeras till relativt djupa vatten är det i stort sett enbart fiskätande sjöfåglar och 
havsfåglar som förväntas förekomma regelbundet under längre perioder i området. 
Enligt tidigare inventeringar som utförts i Kattegatt är det främst alkor, sillgrissla, 
tordmule samt tretåig mås som övervintrar i norra Kattegatt. Sillgrisslor påträffas 
oftare på lite djupare vatten då de kan dyka ned på större djup än tordmularna 
(Ottvall, 2021).  

Skagen på Jylland är en viktig punkt för migrerande rovfåglar särskilt under våren 
och har studerats i detalj under många år. Migrationen går på bred front till den 
svenska västkusten och i medvind flyger fåglarna på hög höjd, i hög hastighet och 
mer utspritt. Vid sydostliga eller ostliga vindar tvingas rovfåglarna av motvinden ned 
på lägre höjd och blir då lättare att observera (Ottvall, 2021).   

3.12 Fladdermöss 
Utredningsområdet för vindkraftparken ligger ute till havs ca 15 km väster om 
Bohuskustens skärgård. Kunskapsunderlaget kring fladdermusförekomsten i detta 
område och så långt ut till havs är bristfällig. Enligt Artportalen (2021-09-13) finns 
inga tidigare fynd av högriskarter registrerade i området. 

I Sverige har endast två kontrollprogram vid marina vindkraftparker tidigare 
genomförts; Bockstigen och Kårehamn. Studierna har visat att fladdermöss av de 
arter som klassas som högriskarter5 även förekommer ute till havs inom 8 km från 
land. Det finns studier som visar att fladdermöss kan förekomma ännu längre ute till 
havs i samband med migration6 (Gerell, 2018 och Vindval, 2017).  

3.13 Marina kulturvärden 
I utredningsområdet för vindkraftparken och 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, övriga kulturhistoriska lämningar, yngre än år 1850. Figur 10. 

Marinarkeologiska utredningar har genomförts inför en planerad naturgasledning 
längs med den svenska västkusten. I de delar där den arkeologiska 
utredningskorridoren korsar de alternativa utredningskorridorerna för kabel och 
vindkraftparkens utredningsområde har flera möjliga fartygslämningar eller delar av 
sådana identifierats med geofysisk och batymetrisk bottenkartering. Även vid kusten 
har tidigare marinarkeologiska utredningar genomförts som påvisar förekomst av 

 
5 Högriskarter är arter som flyger högt och snabbt och därmed kan riskera att kollidera med vindkraftverkens rotorer: större 

brunfladdermus, gråskimlig fladdermus, nordfladdermus, dvärg- och trollpipistrell, mindre brunfladdermus, sydfladdermus och 

sydpipistrell (Vindval, 2017). 

 

6 Migrerande arter som förekommer i Sverige är gråskimlig fladdermus, mindre och större brunfladdermus, trollpipistrell 

(långmigrerande, upp till 1500-1900 km), dvärgpipistrell och sydpipistrell (regionalt migrerande, < 800 km) samt nordfladdermus och 

sydfladdermus (stationär eller regionalt migrerande) (BatLife Sweden 2021-09-13). 
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fartygslämningar i anslutning till utredningskorridor för kablar med landtagning på 
Hisingen. 

 

 
Figur 10 Utredningsområde för vindkraftpark och utredningskorridorer för kablar samt fornlämningar och övriga 
kulturhistoriska lämningar. 

 

3.14 Natur- och kulturvärden på land 
Området vid landtagningspunkten på södra Hisingen är till stora delar exploaterat 
till följd av den närliggande hamn- och industriverksamheten varför området 
uppvisar sparsamt med kända natur- och kulturvärden. Ca 250 m norr om 
utredningsområdet för landtagningspunkten ligger naturområdet Torsviken, som 
förutom Natura 2000-område i vissa delar även är utpekat våtmarksområde av 
naturvärdesklass 3, vissa naturvärden. Området är utpekat för sitt rika fågelliv. 
Närmaste kulturlämning är en bebyggelselämning ca 300 m öster om 
landtagningspunkten (RAÄ Lundby 13:1). Lämningen är helt undersökt, men har 
ingen antikvarisk bedömning. 

Vid landtagningspunkten på Tjörn i höjd med Stockvik och Morik finns ett antal 
områden utpekade i ängs- och betesmarkinventeringen. I området finns flera 
fornlämningar i form av förhistoriska husgrunder, boplatser, och stensättningar 
(Stenkyrka RAÄ 25:1, 86:1, 88:1, 99:1, 251:1, 473:1, 653:1, 756:1, 791–793, 803) samt äldre 
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gårdstomter och fyndplatser med den antikvariska bedömningen övriga 
kulturhistoriska lämningar (RAÄ Stenkyrka 633:1, 634:1 och 635:1 m fl).  

 
Detaljkarta natur- och kulturvärden utredningsområde för landtagningspunkt Tjörn. 

 
Detaljkarta natur- och kulturvärden för utredningsområde för landtagningspunkt Hisingen. 
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3.15 Friluftsliv 
Kusten och skärgården har en stor betydelse för friluftsliv och turism. Fiske och 
sjöfarten i Bohuslän har utgjort den ekonomiska och sociala basen för många av de 
kulturmiljöer som idag är attraktiva boendemiljöer och besöksmål. Friluftslivet är 
framför allt knutet till skärgården och består av bad, fiske, vandring och båtliv. I 
utsjöområdet förekommer även sportfiske och trafik med fritidsbåtar mellan 
Bohuskusten och Skagen.  

3.16 Boende 
Utredningsområdet för vindkraftparken är beläget ca 20 km nordväst om Göteborg 
och ca 15 km från Bohuskustens yttre skärgård. Bebyggelsen i skärgården är gles och 
domineras av fritidsboende. Närmaste samlade bebyggelse finns på öarna Ärholmen 
vid Marstrand, Kungälvs kommun, samt Rörö och Hyppeln, Öckerö kommun. 
Bebyggelsen på dessa öar är lokaliserad till den östra sidan av de respektive öarna. Se 
även Figur 1 Översiktskarta lokalisering utredningsområde Västvind vindkraftpark 
och alternativa utrednings korridorer för  

3.17 Övriga intressen 
I området för den planerade vindkraftparken passerar olika tank-, fiske- och 
passagerarfartyg på sin väg vidare norr- och västerut. Utredningsområdet för 
vindkraftparken ligger inom riksintresseområde för yrkesfisket, men utanför 
utpekade farleder av riksintresse för sjöfarten. I området förekommer även sportfiske 
och fritidsbåtstrafik.  

 Norr om utredningsområdet för vindkraftparken utreder Zephyr Vind AB ett område 
för havsbaserad vindkraft - vindkraftsprojekt Poseidon. Poseidons södra område 
överlappar delvis utredningsområdet för Västvind vindkraftpark. Omkring ca 25 km 
norrut finns ytterligare ett utredningsområde för vindkraft, Mareld, som drivs av 
Hexicon AB. 

Verksamheten är såvitt känt inte i konflikt med några utpekade intressen för 
försvaret eller den civila luftfarten. 
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4 Verksamhetsbeskrivning 
I följande avsnitt beskrivs verksamhetens utformning och omfattning. 

4.1 Omfattning 
Utredningsområdet för vindkraftparken är ca 130 km2 stort och 
utredningskorridorerna för kablar är ca 30 respektive 33 km långa beroende på val av 
sträckning. Bredden på kabelkorridorerna kommer att utredas för optimal 
anpassning till områdets förutsättningar, men planeras inom bredden för 
utredningskorridorerna. 

Området förväntas rymma maximalt 50 vindkraftverk med en totalhöjd mellan 280–
320 meter. Utifrån tillgänglig information bedöms dock 280 m totalhöjd vara mest 
sannolik i dagsläget. Installerad effekt förväntas kunna uppgå till ca 1 000 MW, 
vilket motsvarar en produktion om ca 4–4,5 TWh per år. 

En havsbaserad vindkraftpark består huvudsakligen av vindkraftverk, fundament, 
internkabelnät, transformatorstation, exportkablar samt landanslutning till region- 
eller stamnät. Anslutningsledningen på land kommer att hanteras i ett separat 
tillståndsärende i enlighet med ellagen. 

Teknikutvecklingen inom havsbaserad vindkraft går snabbt framåt och det är idag 
svårt att specificera exakt vilken teknik som kommer att vara tillgänglig och bäst 
lämpad för den planerade vindkraftparken vid tidpunkt för etablering. 

4.2 Utformning 

4.2.1 Vindkraftverk 

De vindkraftverk som är vanligast idag, både till havs och på land, är tre-bladade 
horisontalaxlade vindkraftverk. Ett vindkraftverk består av maskinhus (nacelle), nav 
med rotorblad och torn som monteras på ett fundament.  

Det förväntas att teknikutvecklingen av havsbaserade vindkraftverk kommer att gå 
fort fram de kommande åren. I projekt med byggstart runt år 2025 upphandlas idag 
turbiner med en effekt på 15 MW med 145 m navhöjd och 230 m rotordiameter, 
totalhöjd 260 m. En tänkbar utveckling inom de närmaste tio åren är vindkraftverk 
med en effekt på mer än 20 MW med 175 m navhöjd och 290 m rotordiameter, 
totalhöjd 320 m. 
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Figur 11 Schematisk skiss av ett havsbaserat vindkraftverk. 

 

I föreliggande samrådsunderlag redovisas exempel på en layout och turbinstorlek 
med totalhöjd på 280 m, som Eolus utifrån den information som finns tillgänglig i 
dagsläget menar kan vara lämpad för området, tillsammans med ett exempel där 
vindkraftverken skalats upp något, totalhöjd 320 m för att ta höjd för 
teknikutvecklingen. Slutligt val av vindkraftsmodell är möjligt först när utredningar 
gällande bland annat bottenförhållanden, fundamentsalternativ, havs- och 
vattenförhållanden, miljökonsekvensutredningar, vindläge m.m. har utretts. I Tabell 
5 redovisas de alternativa utformningar av vindkraftparken som Eolus utreder. 

I Figur 12 redovisas exempel på layout av vindkraftverken inom det aktuella 
utredningsområdet för vindkraftparken. I exempellayouten i Figur 12 har 
vindkraftverk inte placerats i den nordöstra delen av utredningsområdet. I denna del 
går den s.k. djupa rännan med ett djup på upp mot 100 m, vilket kräver en alternativ 
fundamentsteknik som fortfarande är under utveckling.. Vindkraftverkens exakta 
positioner kan komma att justeras utifrån vad som framkommer i planerade 
bottenundersökningar.  
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Tabell 5 Alternativa utformningar av vindkraftparken  

 Alternativ A Alternativ Max 

Antal vindkraftverk 50 50 

Totalhöjd 280 m 320 m 

Rotordiameter 260 m 290 m 

Kapacitet per turbin Ca 20 MW 20+ MW 

 

 
Figur 12 Exempellayout av vindkraftverk inom utredningsområdet.  

4.2.2 Fundament 

Val av fundament baseras på flera olika faktorer som bl.a. vindkraftverkets 
dimensioner, vattendjup, bottenförhållanden, kostnader samt väder- och 
havsförhållanden. Innan slutligt val av fundamentstyp görs kommer detaljerade 
undersökningar att genomföras. Vattendjupet inom utredningsområdet för 
vindkraftparken varierar mellan ca 30–80 m och bottenförhållandena förväntas 
bestå av gyttja och lera. Normalt används samma fundamentlösning för 
transformatorstationer som för vindkraftverken, men då med något större 
dimensioner. 

För den planerade vindkraftparken bedöms bottenfixerade fundament vara aktuella. 
Nedan beskrivs de vanligaste bottenfixerade fundamentstyper som finns tillgängliga 
för havsbaserade vindkraftverk. Beroende på hur teknikutvecklingen framskrider på 
området kan även flytande fundament bli aktuellt. 
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Bottenfixerade fundament 

Det finns tre huvudtyper av bottenfixerade fundament: monopile, 
gravitationsfundament och jacket (även kallat fackverksfundament). Ytterligare 
utredningar behöver göras, men utifrån nu tillgänglig information bedöms monopile 
eller jackets som mest lämpliga för området. Det kan inte uteslutas att 
teknikutveckling och kostnadseffektivisering i en nära framtid även kan göra andra 
typer av fundament aktuella. 

Runt ett installerat bottenfundament kan det bildas ärr i form av urholkning på 
grund av strömmar eller påverkan från vågor. För att förhindra detta används 
erosionsskydd av exempelvis grus och sten. 

 
Figur 13 Schematisk illustration över bottenfixerade fundament för havsbaserade vindkraftverk. 

 

Monopilefundament är den typ av fundament som i dagsläget är vanligast vid 
havsbaserade vindkraftparker. Fundamentstypen består av ihåliga stålrör som slås 
ner i havsbotten genom pålning, vibration eller borrning och lämpas, enligt dagens 
tillgängliga teknik, bäst i vattendjup upp till 60 m. 

Tjockleken och längden på stålrören beror till största del på bottenförhållanden, 
laster från vindkraftverken, vattendjup samt våg- och strömförhållanden. Hur långt 
de måste drivas ner i bottensedimenten beror på bottengeologin för varje enskild 
position. 

Installationen av Monopilefundament är oftast relativt snabb och görs från en 
flytande kran eller jack-up fartyg. Fundamenten transporteras till plats på ett fartyg, 
pråm eller genom bogsering.  

Jacketfundament är möjliga att installera på större bottendjup än Monopile och 
lämpar sig för områden med vattendjup som överskrider 40 m. Strukturen består av 
fackverk i stålrör. Normalt består jacketfundament av tre eller fyra ben ankrade 
genom pin-piles som antingen pålas eller borras ner i havsbotten. Längden på pin-
piles varierar beroende på bottengeologin och områdets karaktär.  
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Jacketfundamenten kan också ankras genom sughinkar som består av stålcylindrar 
(suction buckets). Stålcylindrarna sugs ner i bottensedimenten med deras egenvikt. 
Fundamenten transporteras vanligen till installationsplatsen via pråmar eller 
installationsfartyg, och installeras via flytande kran eller jack-up fartyg. 

Gravitationsfundament är en vanlig fundamentslösning i vattendjup på upp till 30 
m och har varierande design beroende på de platsspecifika förhållandena. Vanligtvis 
består gravitationsfundamenten av ihålig stålarmerad betongkonstruktion med en 
konformad bas följd av en cylindrisk struktur. Gravitationsfundamenten sänks ner 
till havsbotten och stabiliseras genom sin design och egenvikt ovanpå havsbotten. 
Väl på plats fylls fundamentet exempelvis med grus, sand eller pellets beroende på 
vilken vikt fundamentet behöver uppnå. Gravitationsfundament tillverkas på land 
och transporteras sedan till installationsplats via pråm, bogsering eller 
installationsfartyg. Fundamentet sänks sedan till havsbotten via en kran, vinsch 
eller genom att konstruktionen fylls med vatten. 

Flytande fundament 

Flytande fundament är en relativt ny teknik där utvecklingen förväntas gå snabbt 
fram. Det går därför inte helt att utesluta att även flytande fundament kan bli 
aktuella för den planerade vindkraftparken. De olika tekniska lösningar som finns 
tillgängliga på marknaden är: pråm (barge), semi-flytande (Semi-Submersible), spar 
och TLP (från engelskans Tension Leg Platform). Se figur nedan. 

 
Figur 14 Olika typer av flytande fundament för havsbaserade vindkraftparker 
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4.3 Elnät 
Elsystemet för en havsbaserad vindkraftpark består av ett internkabelnät, 
havsbaserad transformatorstation, exportkablar och en landtagningspunkt där 
exportkabeln övergår till landkabel för att sedan kopplas på region- eller stamnät, se 
Figur 15. Det lämnas i nuläget öppet för exportkablar med såväl växelström (HVAC) 
som likström (HVDC), även om HVAC i nuläget är mer sannolikt. Parkens slutliga 
utformning och pågående teknikutveckling kommer att vara avgörande för slutligt 
val.  

 
Figur 15 Exempel vindkraftparkens elnät. 

4.3.1 Internt elnät 

Det interna elnätet sammankopplar samtliga vindkraftverk i parken till en eller två 
havsbaserade transformatorstationer för att exportera den producerade 
elektriciteten till land. Storleken på kablarna för det interna kabelnätet 
dimensioneras utifrån antal vindkraftverk och dess kapacitet.  

Det interna elnätet installeras på havsbotten av ett kabelinstallationsfartyg. Hur 
installationen av kablarna sker beror på havsbottenförhållandena och i vilken grad 
kablarna behöver skyddas. Vid mjuka bottnar kan kablarna begravas 1–2 m ned i 
sedimenten genom plogning, grävning eller spolning. På hårda bottnar där det inte 
är möjligt att begrava kablarna läggs de direkt på havsbotten och täcks sedan med 
kabelskydd i form av grus eller sten. Där kablar tvingas att korsa varandra används 
betongmattor eller krossten för att skydda kablarna. 

Den totala längden kablar som installeras på havsbotten beror på vindkraftverkens 
positioner, bottenförhållanden samt transformatorstationens position, och 
uppskattas grovt till cirka 80 km. I Figur 16 illustreras en preliminär utformning av 
det interna elnätet. 
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Figur 16 I kartan visas exempel på hur vindkraftverken och internkabelnätet kan komma att utformas i 
utredningsområdet. 

 

4.3.2 Havsbaserad transformatorstation 

Det interna elnätet kopplas till den havsbaserade transformatorstationen där den 
producerade elektriciteten omvandlas till högre spänning.  

Som utgångspunkt bedöms två transformatorer i en station som är placerad i mitten 
av utredningsområdet för vindkraftparken vara trolig. Den slutliga placeringen av 
transformatorstationen kommer att avgöras av bland annat vindkraftverkens 
positioner, bottenförhållanden m.m. 

4.3.3 Exportkablar 

I exportkablarna transporteras den producerade elektriciteten till 
anslutningspunkten på överliggande elnät. Exportkablarna består av havskablar som 
leds upp på land via en landtagningspunkt och vidare genom kraftledningar som 
markförlagdkabel alternativt luftledning. Tillstånd för anslutningsledningen på land 
kommer att hanteras i en separat tillståndsprocess i enlighet med ellagen.  

Det kan krävas flera parallella kablar beroende på överföringskapacitet, spänning 
och installerad effekt i vindkraftparken. Exportkablarna kommer troligtvis ha en 
spänningsnivå på 130–330 kV. Beroende på bottenförhållandena kommer kablarna 
läggas parallellt med varandra och vara begravda i diken eller placerade direkt på 
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botten för att sedan täckas med kabelskydd. Faktorer som påverkar kabeldragningen 
är bottenförhållanden, djup, skyddsområden, vrak och höga naturvärden. Den totala 
längden kabel till havs uppskattas till 30–45 km.  

Den landtagningspunkt där exportkablarna kommer in till land kommer, beroende 
på de lokala förutsättningarna, vara begravd eller borrad under kustlinjen och 
ansluta det havsbaserade elektriska systemet med det på land i en överföringspunkt. 
Övergången är placerad på land där en stabil och säker zon kan etableras. Vid behov 
transformeras spänningen vid landtagningen för vidare transport via kraftledning 
till överliggande nät. 

Två möjliga alternativa anslutningspunkter har identifierats, se Figur 17. Dialog med 
nätägare i området har inletts. Enbart en anslutningspunkt bedöms bli aktuell, men 
förutsättningarna för båda två alternativen kommer att utredas vidare.  

 
Figur 17 Utredningsområde för vindkraftspark med exempel på vindkraftverkens layout och internkabelnät samt 
alternativa utredningskorridorer för kablar. I karta visas även utredningskorridorer för anslutningsledning på 
land. 

De parametrar som styr utformningen av havskabeln är bland annat; 
havsbottenförhållanden, naturvärden, marina farleder och aktiviteter, 
skyddsområden och möjliga landtagningspunkter. Eolus bedömer att båda 
utredningskorridorerna för kablar i Figur 17 är av intresse att utreda vidare.  

Den landbaserade delen av kablarna med utgångspunkt i landtagningspunkterna är 
inte inkluderade i detta samråd. Korridoren för den landbaserade kabeln kommer att 
specificeras och behandlas i ett separat ärende i ett senare skede i enlighet med 
ellagen.  
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4.4 Hindermarkering 
Vindkraftverken kommer att förses med hinderbelysning i enlighet med rådande 
lagstiftning. Enligt Transportstyrelsens gällande föreskrifter (TSFS 2020:88) ska 
vindkraftverk som utgör vindkraftparkens yttre gräns markeras med vit färg och vara 
försett med högintensivt vitt blinkande ljus på nacellen. Även de vindkraftverk som 
är belägna innanför vindkraftparkens yttre gräns och som inte täcks in av något av 
de vindkraftverk som finns i den yttre begränsningslinjen ska förses med 
högintensivt blinkande ljus. För övriga vindkraftverk gäller att lågintensiva röda ljus 
ska installeras.  

4.5 Vindkraftparkens olika faser 
I tabellen nedan redovisas en preliminär tidplan för vindkraftparkens olika faser. 
Projekteringsfasen inkluderar tillståndsprocessen samt olika utredningar och 
förstudier och förväntas pågå ca tre år. 

Tabell 6 Preliminär tidplan 

Projektaktivitet 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Förprojektering/Förstudier         

Tillståndsprocess         

Nätanslutning         

Byggnation         

Tidigaste idrifttagning         

4.5.1 Etablering 

Etableringsfasen inkluderar förberedande havsbottenarbete för elsystemet, 
installation av fundament, vindkraftverk och havsbaserade 
transformationsstationer. Förberedande arbeten på havsbotten kan inkludera 
muddring och utjämning av botten runt fundamentpositionerna samt nedläggning 
av kablar. Installationsprocessen varierar beroende på modell av vindkraftverk, 
fundamentstyp och installationsfartyg. Byggnationen av vindkraftparken uppskattas 
till ca två år. 

Etableringen föregås av geofysiska och geotekniska bottenundersökningar och 
marina naturvärdesinventeringar. En ansökan om undersökningstillstånd enligt 
kontinentalsockellagen för utredningsområdet för vindkraftparken och 
utredningskorridorer för exportkablar är inlämnad och är handläggs för tillfället av 
Näringsdepartementet. 

4.5.2 Drift 

Driften av en havsbaserad vindkraftpark övervakas på distans via en driftcentral. 
Regelbundet underhåll av vindkraftverken kommer att behövas och driftcentralen 
bör etableras lättillgängligt från den planerade vindkraftparken.  



12 Remissvar Avgränsningssamråd Västvind Vindkraftverk - KS2021/1995-2 Remissvar Avgränsningssamråd Västvind Vindkraftverk : Samrådsunderlag inklusive bilder

   

 

 

VERKSAMHETSBESKRIVNING 43(56) 

 

4.5.3 Avveckling 

Vindkraftverkens förväntade livstid är cirka 30–35 år. Därefter kan vindkraftparken 
avvecklas genom att komponenterna monteras ned och skickas för återvinning.  

Elsystemet, som består av internkabelnät och exportkablar, kan eventuellt lämnas 
begravda i havsbotten om miljökonsekvenserna anses vara mindre än om de hämtas 
upp från botten. Fundamenten kommer plockas bort och blir ofta kapade under 
havsbottenytan. Avlägsnande av fundament och kablar kommer hanteras enligt då 
gällande myndighetskrav. 
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5 Risk och påverkan från yttre 

händelser 

5.1 Haveri och brand  
Att hela eller delar av ett vindkraftverk lossnar är mycket ovanligt. Möjliga orsaker 
kan vara konstruktionsfel, felaktig montering, bristande underhåll, bränder m.m. 
(Energimyndigheten 2014). Ett sätt att minimera riskerna är att inom ramen för den 
obligatoriska egenkontrollen noggrant och regelbundet genomföra översyn, 
underhåll och service under hela vindkraftverkets verksamhetstid samt att tillse att 
den personal som genomför kontroller och underhåll har rätt utbildning för 
uppgiften. 

Risken för brand bedöms som liten, men kan uppkomma till följd av t.ex. bristande 
service och underhåll, läckage eller felaktiga komponenter (Energimyndigheten 
2014). Genom att utföra regelbunden service och tillsyn som utförs av 
servicetekniker med fackutbildning, kan risken för brandutveckling avsevärt 
minimeras. I vindkraftverkens maskinhus finns även brandsläckare tillgängliga för 
snabba insatser vid brand- och rökutveckling. 

Även blixtnedslag kan utgöra brandrisk. Risken för blixtnedslag i ett vindkraftverk 
skiljer sig dock inte från risken hos andra höga konstruktioner och moderna 
vindkraftverk levereras därför med åskledarsystem. 

5.2 Nedisning 
Under särskilda väderförhållanden kan det bildas is på vindkraftverkets torn och 
rotorblad. Förutsättningen för att is ska bildas är att dis och dimma följs av kraftig 
kyla och att det blir vindstilla, vilket i sin tur följs av snabb upptining och vind.  

Av produktionsskäl önskas så lite isbildning på vindkraftverken som möjligt. 
Moderna vindkraftverk är försedda med isdetektionssystem, vilket innebär att de 
automatiskt stängs av när systemet känner av vibrationer och obalans som 
uppkommer av eventuell isbeläggning på rotorbladen. Vindkraftverken sätts åter i 
drift när isen fallit av.  

5.3 Spridning av föroreningar 
Vid anläggning och avveckling av en havsbaserad vindkraftsanläggning förekommer 
en rad båttransporter. I samband med detta finns en viss risk för läckage av bränsle 
och olja. Inför driftsättningen kan, beroende på teknikval, större eller mindre 
oljemängder komma att hanteras.  

Under drift föreligger liten risk för spridning av kemikalier och föroreningar. 
Känsligast är hanteringen av olja vid byte i växellådsbaserade vindkraftverk.  

Vid anläggning av fundament och vid kabelförläggning kan ytligt bottenmaterial 
lösgöras och förflyttas. Om bottenmaterialet innehåller föroreningar kan dessa 
spridas. Geotekniska undersökningar utförs för att samla in kunskap kring 
bottensedimentens materialsammansättning och materiallagerföljder. De 
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geotekniska undersökningarna kommer också att användas för undersökningar av 
bottenkemi och eventuella föroreningar i havsbottens övre skikt.  

5.4 Odetonerad ammunition 
Utredningsområdet för vindkraftparken och utredningskorridor Hisingen berör 
identifierade minriskområden. Det är områden där Försvarsmakten och 
Sjöfartsverket informerat att det kan finnas kvarliggande minor från främst de båda 
världskrigen, se Figur 18. Inför etablering kommer inventering av odetonerad 
ammunition på havsbotten att genomföras. Undersökningarna kommer att 
genomföras med magnetfältsundersökningar. Utifrån vad som framkommer i 
undersökningarna kommer förebyggande åtgärder att vidtas innan projektering och 
anläggningsarbeten påbörjas. 

 
Figur 18 Utredningsområde för vindkraftpark och utredningskorridorer för kablar samt minriskområden. 
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6 Miljöpåverkan och miljöeffekter 
Den planerade verksamheten kan ge upphov till påverkan och leda till olika effekter 
för människa och i miljön. Nedan följer en genomgång av den huvudsakliga 
miljöpåverkan som förväntas uppstå under den planerade verksamhetens olika faser 
och vilka miljöeffekter det kan leda till. 

6.1 Marina naturvärden 
Påverkan på de marina naturvärdena förväntas främst kunna uppstå under 
etableringsfasen och till viss del även avvecklingsfasen i form av höga ljudnivåer och 
spridning av sediment. Under båda faser uppstår också en ökning av fartygstrafik i 
området. Båda faser är dock avgränsade i tid och påverkan bedöms bli kortvarig. 

Fundament som installeras genom pålning kan ge upphov till höga ljudnivåer som 
kan skrämma och även fysiskt skada fisk och tumlare. Inga studier hittills visar dock 
på negativa effekter på de svenska sälarterna. Påverkan på ryggradslösa djur varierar 
mellan olika arter. I samband med installation kan bullerbegränsande åtgärder som 
t.ex. bubble curtains vidtas.   

Gravitationsfundament och kabelförläggning kan medföra uppvirvling av sediment 
som sprids i vattenmassan. Hur mycket sediment som sprids beror på sedimenttyp, 
vattenströmmar och val av muddringsmetod. Enligt Vindvals syntesrapport 
”Vindkraftens påverkan på marina livet ” (Rapport 2012:6488) kan en ökad 
koncentration av sediment i vattnet påverka framför allt fiskyngel och larvstadier 
negativt. Ryggradslösa djur är ofta anpassade till uppvirvling av sediment eftersom 
det förekommer naturligt i deras miljö. Sedimentspridning i samband med vindkraft 
bedöms dock vara ett begränsat problem för de flesta djur- och växtsamhällen. 

Under driftsfasen är det främst barriäreffekter och förändringar i den naturliga 
miljön som kan uppkomma. Vindkraftverkens fundament kan också fungera som 
konstgjorda rev och locka till sig många djur- och växtarter särskilt vid 
gravitationsfundament med erosionsskydd. 

Driftsfasen innebär också ökad båttrafik i samband med underhållsarbeten och ljud 
från vindkraftverken. Enligt Vindvals syntesrapport (se ovan) tyder dock genomförda 
studier på att ljudpåverkan under driftsfasen är liten på de flesta arter, även marina 
däggdjur. Både ljudet vid stormar, och motorljud från fartygstrafik som är frekvent i 
området, överstiger ofta driftsbullret från vindkraftverk. Det saknas dock studier om 
effekter av långvarig stress på grund av en förhöjd ljudnivå och effekter av 
ljudstörning på fiskens lekbeteende. 

Utredningar och analyser i form geofysiska, geotekniska och marina 
naturvärdesinventeringar kommer att kartlägga områdets bottenförhållanden och 
naturvärden och hur etableringen kan anpassas för att minimera eventuell negativ 
påverkan och negativa effekter på det marina livet i området. Närmast liggande 
skyddsområden bedöms ligga på sådant avstånd från vindkraftparkens 
utredningsområde och utredningskorridorer för kablar att risk för negativ påverkan 
på områdenas marina naturvärden inte förväntas. 
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6.2 Fåglar 
Kunskapsunderlaget om påverkan på fågellivet vid havsbaserade vindkraftparker är 
än så länge inte så stort. I Sverige har fågelstudier genomförts vid tre havsbaserade 
vindkraftparker. Den mest omfattande undersökningen har gjorts i Öresund vid 
landets största havsbaserade vindkraftpark, Lillgrund, med 48 vindkraftverk. Här 
studerades både flyttande och övervintrande fåglar i vattnen i och kring parken. Vid 
de två andra vindkraftparkerna, Utgrunden i Kalmarsund och Kårehamn utanför 
Ölands östra kust, har det främst varit fokus på studier av flyttande fåglar. 
Tillsammans med undersökningar gjorda vid knappa 20-talet vindkraftparker i 
övriga Nordvästeuropa finns ett kunskapsunderlag från anläggningsperioden och de 
allra första åren med parkerna i drift. Däremot saknas till stor del studier av 
vindkraftparkernas långtidseffekter på fåglar (Vindval, 2017). 

Under anläggnings- och avvecklingsfasen förväntas påverkan på fågellivet främst 
utgöras av störningar. Vindkraftverk i drift kan innebära risk för kollision med fåglar 
som rör sig i området. Tidigare studier har dock visat att de flesta sträckande 
sjöfåglar undviker vindkraftsanläggningar och att de fåglar som ändå flyger in i en 
anläggning undviker själva vindkraftverken. Detta gäller arter som tillexempel 
lommar (till havs), havssulor, alkor, svanar, gäss och tranor.  Studier av flyttande 
rovfåglar över land har också visat på ett undvikandebeteende och att fåglarna när de 
närmar sig vindkraftverken ändrar kurs. Det finns dock studier vid två havsbaserade 
parker i södra Danmark där undvikandebeteende inte har observerats (Vindval, 
2017).  

Enligt Vindvals syntesrapport från 2017 finns det inget som tyder på att flyttande 
rovfåglar skulle drabbas särskilt hårt av dödlighet vid vindkraftverk. Frågan är inte 
studerad i detalj, men det finns belägg för att flyttande rovfåglar är mindre benägna 
att kollidera med vindkraftverk än stationära arter. Exempel på detta är 
vindkraftparkerna vid Tarifa i Spanien. Detta tros kunna förklaras av att de rovfåglar 
som passerar Tarifas vindkraftparker flyger högt ovanför eller att de har ett mer 
utpräglat undvikandebeteende under flyttning (Vindval, 2017). 

Inför kommande tillståndsansökan planeras studier av flyttande rovfåglar i området 
för att kartlägga förekomst och bedöma kollisionsrisker d.v.s. antal fåglar som flyger i 
rotorhöjd. Vidare planeras även inventering i utredningsområdet för 
vindkraftparken för att bedöma hur det används som födosöksområde vintertid av 
sjöfåglar. 

6.3 Fladdermöss 
Fladdermöss kan påverkas av vindkraftsetableringar genom habitatförlust, störning 
eller kollision. Eftersom utredningsområdet för vindkraftparken ligger långt ut till 
havs, ca 15 km ut från skärgården, så bedöms risken för habitatförlust som liten.  

I området förekommer inga kända uppgifter om fladdermusobservationer. Inför 
ansökan om tillstånd för vindkraftparken kommer utredningar att genomföras i 
syfte att kartlägga eventuell fladdermusförekomst. I den mån fladdermöss 
förekommer i området förväntas det främst ske i samband med migration, vilket kan 
medföra kollisionsrisk. De arter som löper störst risk är s.k. högriskarter, som flyger 
högt och snabbt.  
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6.4 Marina kulturvärden 
Kulturlämningar på havets botten kan riskera att skadas i samband med anläggning 
av fundament och förläggning av kablar.  

Längs med kusten finns flertalet uppgifter om förlista båtar och fartyg. Få har dock 
bekräftats i fält. Tidigare marinarkeologiska utredningar har genomförts i mindre 
delar av utredningsområdet för vindkraftparken och de utredningskorridorerna för 
kablar.  

Inför tillståndsansökan kommer en kartläggning av tidigare genomförda 
utredningar att göras tillsammans med geofysiska undersökningar i de aktuella 
områdena för att kartlägga förekomsten av kulturlämningar och andra objekt på 
havsbotten. Efter de geofysiska undersökningarna kommer potentiella 
marinarkeologiska objekt att utvärderas och vid behov undersökas närmre med hjälp 
av filmning. Vid den slutliga planeringen av parken och kabelkorridoren kommer 
fornlämningar att beaktas.  

Vindkraftsanläggningen kan också komma att påverka utpekade kulturmiljöer på 
land visuellt, vilket kan ge negativa effekter på områdenas upplevelsevärden, se 
avsnitt 6.7. 

6.5 Natur- och kulturvärden på land 
Direkt påverkan eller negativa effekter på naturvärden på land förväntas inte till 
följd av den planerade vindkraftparken med undantag för landtagningspunkten av 
exportkablarna. Själva landtagningspunkten kommer att vara begravd eller borrad 
under kustlinjen och ansluta till region- eller stamnätet i en överföringspunkt i en 
säker zon från kustlinjen. Kända natur- och kulturvärden kommer att undvikas i 
största möjliga mån. 

Omkring 250 m från landtagningspunkten på Hisingen ligger Natura 2000-området 
Torsviken. Torsviken är ett våtmarksområde som är en viktig rastnings- och 
övervintringslokal. I området förekommer bl.a. brushane, salskrake, sångsvan, vigg, 
bergand och knipa som är utpekade arter enligt fågeldirektivet. I området pågår 
sedan tidigare hamn- och industriell verksamhet. Trafiken i närområdet är intensiv 
och består till största delen av tunga transporter. I tidigare utredningar har höga 
bullernivåer konstaterats från omkringliggande verksamheter och trafik. 
Landtagnings- och överföringspunkten bedöms dock komma att ligga på sådant 
avstånd från Natura 2000-området att påverkan på områdets bevarandevärden inte 
förväntas uppstå. Anläggningsarbeten i området kommer därtill att ske under 
begränsad tid och kan vid behov anpassas till mindre känsliga tidpunkter för 
fågellivet i området. 

Inför tillståndsansökan kommer utredningar av förekommande natur- och 
kulturvärden i anslutning till vald landtagnings- och överföringspunkt att 
genomföras.  

Landtagningen sker inom strandskyddat område. Dispensansökan från 
strandskyddet kommer att inkluderas i kommande prövning av etableringen som 
helhet. 



12 Remissvar Avgränsningssamråd Västvind Vindkraftverk - KS2021/1995-2 Remissvar Avgränsningssamråd Västvind Vindkraftverk : Samrådsunderlag inklusive bilder

   

 

 

MILJÖPÅVERKAN OCH MILJÖEFFEKTER 49(56) 

 

6.6 Friluftsliv 
Kustzonen är ett betydelsefullt område för friluftslivet och turismen. I området 
förekommer bl.a. flertalet fritidshus och badplatser, intensiv fritidsbåtstrafik och 
naturområden. Då avståndet till vindkraftverken är relativt stort, ca 15 km, bedöms 
en eventuell påverkan på friluftslivet till följd av vindkraftsanläggningen främst 
utgöras av påverkan på landskapsbilden som kan ge effekter på områdets 
upplevelsevärden. För påverkan på landskapsbilden se avsnitt 6.7 nedan. Viss 
påverkan på passerande fritidsbåtar mellan Bohuskusten och Skagen samt 
förekommande sporthavsfiske kan komma att uppstå genom att området blir 
otillgängligt. 

6.7 Landskapsbild 
En vindkraftpark kan i ett öppet landskap innebära förändrad landskapsbild och 
ändrad upplevelse för boende och besökare i kultur- och naturmiljöer med höga 
visuella värden. Flyghindermarkeringens ljus på vindkraftverken kan komma att 
vara synliga från många platser under skymning och mörker och kan upplevas som 
störande. 

Synligheten avtar med avståndet och när avstånd mellan vindkraftverk och 
betraktelsepunkt är stor är synbarheten till stor del beroende av väder- och 
siktförhållandena. På närmare avstånd har siktförhållandena mindre betydelse. Den 
planerade vindkraftparken kommer att ligga ca 15 km väster om västkustens 
skärgård. 

Landskapet i skärgården utgörs av ett öppet klipplandskap med spridd bebyggelse 
och sparsamt med vegetation. Där inte intilliggande öar skymmer sikten är 
siktlängderna på de flesta platser långa. Kungälvs kommun bedömer i den 
kommunala vindkraftsplanen att havsområdena kring utredningsområdet för 
vindkraftparken har god tålighet mot landskapsbildspåverkan till följd av havets 
stora skala och få referensobjekt. 

Fotomontage har tagits fram av Ramboll för alternativ A samt maxalternativet i en 
punkt för att visualisera hur vindkraftverken kan komma att vara synliga vid några 
representativa platser i landskapet. Platserna har valts med hänsyn till var 
vindkraftverken kan förväntas vara mest synliga. Andra urvalsparametrar har varit 
utpekade kulturmiljöer samt välbesökta och/eller betydelsefulla platser ur ett 
boende- eller friluftsperspektiv, se Tabell 7. Fotomontagen redovisas i bilaga 1.  
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Tabell 7 Fotopunkter som använts vid framtagning av fotomontage 

Fotopunkt Avstånd till 
vindkraftverk 
(km) 

Klädesholmens badplats 23 

Marstrands högpunkt 22 

Kovikshamn 26 

Hönö 20 

Brännö 29 

 

Marstrands högpunkt och Brännö ligger inom riksintresseområden för kulturmiljön. 
Andra riksintressen för kulturmiljön med utblickar mot vindkraftparken är Pater 
Noster (fyranläggning) och Hälsö-Burö (fiskeläge). Inför tillståndsansökan kommer 
ytterligare fotomontage från fler platser i omgivningen att tas fram tillsammans med 
en landskapsanalys som analyserar de planerade vindkraftverkens påverkan och 
effekter på landskapets olika värden. 

6.8 Buller 
Ljud från anläggningsfasen uppstår från transporter och vissa anläggningsarbeten. 
Anläggningsfasen är dock avgränsad i tid och förväntas pågå ca 2 år. Samma 
förhållande gäller vid en avveckling av anläggningen. Till följd av det långa avståndet 
till land bedöms störande ljud från anläggningsarbeten bli begränsade för boende på 
land. 

Vindkraftverk i drift alstrar två slags ljud: maskinljud, som på utsidan av ett modernt 
vindkraftverk är mycket begränsat, samt ett aerodynamiskt ”svischande” ljud som 
uppkommer från rotorbladens passage genom luften. Från större komponenter i 
vindkraftverken såsom rotorblad och torn förekommer även lågfrekventa ljud. 

Naturvårdsverkets rekommenderade riktvärde för buller från vindkraftverk är max 
40 dB(A) utomhus vid bostad och 35 dB(A) utomhus i utpekade friluftsområden. Till 
följd av det långa avståndet till land och närmaste bebyggelse, ca 15 km, förväntas 
rekommenderade riktvärden att klaras med god marginal. 

Inför tillståndsansökan kommer ljudberäkningar att tas fram i syfte att utreda 
vindkraftparkens ljudpåverkan på land.  

För risk för ljudpåverkan på den marina faunan, se avsnitt 6.1. 

6.9 Skugga 
Vindkraftverkens rotorer kastar rörliga skuggor som kan upplevas som störande. 
Oftast sker skuggpåverkan i intervall under morgonen samt under eftermiddag/kväll 
d.v.s. när skuggorna når som längst. Skuggorna blir dock mer diffusa på längre 
avstånd från vindkraftverken.  
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Eftersom vindkraftverken ligger relativt långt ut till havs, ca 15 km, och långt från 
bostäder och de flesta friluftsaktiviteter i området bedöms risken för påverkan 
genom skuggkast bli liten på boende och friluftsliv. 

6.10 Närliggande verksamheter och kumulativ 
påverkan 

Utredningsområdet ligger i ett havsområde som används för sjöfarten, yrkesfisket 
och fritidsaktiviteter. Utredningsområdet för vindkraftparken ligger inte inom 
utpekad farled av riksintresse för sjöfarten, men farleder förekommer i nära 
anslutning till områdets gräns. Under driften av en havsbaserad vindkraftpark kan 
tillgången till parkområdet begränsas i huvudsak med avseende på genomfart, 
ankring och bottentrålning. 

En utredning av eventuell påverkan på sjöfarten och yrkesfisket kommer att 
genomföras. Utredningen ska utmynna i förslag på riskreducerande åtgärder och 
åtgärder som möjliggör samexistens. Kumulativ påverkan på människors hälsa och 
miljön kommer också att utredas vidare i den kommande 
miljökonsekvensbeskrivningen.  

I Västvinds närområde planeras för ytterligare två vindkraftparker. Kumulativ 
påverkan kan uppstå i form av påverkan på landskapsbilden, marina naturvärden 
samt sjöfarten och yrkesfisket. I den kommande MKB:n kommer riskerna för 
kumulativ påverkan att utredas. 
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7 Samråd  

I 6 § miljöbedömningsförordningen (2017:966) anges vilka verksamheter och 
åtgärder som anses automatiskt medföra en betydande miljöpåverkan. Enligt denna 
bestämmelse utgör den planerade vindkraftsanläggningen en sådan verksamhet. Det 
betyder att undersökningssamråd, enligt 6 kap. 24 § miljöbalken, inte har 
genomförts utan en s.k. specifik miljöbedömning, enligt 6 kap. 28 § miljöbalken, 
genomförs vilket innebär genomförande av avgränsningssamråd och framtagande av 
en miljökonsekvensbeskrivning i enlighet med 6 kap 29–38 §§ miljöbalken och 15–19 
§§ miljöbedömningsförordningen.  

Samrådet kommer att inledas med möten med Länsstyrelsen Västra Götalands län 
och berörda kommuner. En webbaserad samrådsportal med information om 
projektet kommer att öppnas upp inför samrådet med övriga myndigheter, 
organisationer, allmänhet och särskilt berörda. Berörda myndigheter kommer att 
motta inbjudan till samråd och särskilt berörda kommer även att inbjudas till 
samrådet med en personlig inbjudan. 

Under samrådsperioden kommer det finnas möjlighet att komma med synpunkter. 
Inkomna synpunkter kommer slutligen att beaktas i de kommande 
tillståndsansökningarna och miljökonsekvensbeskrivningen.  

 

8 Miljökonsekvensbeskrivning 

Miljökonsekvensbeskrivningen (”MKB”) som tas fram inför de kommande 
tillståndsansökningarna kommer att identifiera, beskriva och bedöma de 
miljöeffekter som verksamheten kan antas medföra i sig eller till följd av yttre 
händelser. Inom ramen för MKB:n kommer Eolus att redogöra för verksamhetens 
lokalisering, utformning, omfattning samt övriga egenskaper som kan ha betydelse 
för den miljöbedömning som ska göras. Därutöver kommer alternativa lösningar och 
lokaliseringar presenteras (inklusive ett nollalternativ) samt förslag lämnas på 
åtgärder som planeras för att förebygga, hindra, motverka eller avhjälpa eventuella 
negativa miljöeffekter och för att undvika att en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. MB 
inte följs. MKB:n kommer även att innehålla en icke teknisk sammanfattning samt 
en samrådsredogörelse.  
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Brännö – Nuvarande vy  

Position (SWEREF99TM): Öst 307587 Nord 6394021; Höjd över havet 45 m; Riktning 293°; Panoramavinkel 53°; Distans 29 km; Rekommenderat läsavstånd 40 cm (fotots höjd skall vara 18 cm) 
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Brännö – Fotomontage: 50 vindkraftverk (280 m totalhöjd)  

Västvind vindkraftpark 29 km 

Position (SWEREF99TM): Öst 307587 Nord 6394021; Höjd över havet 45 m; Riktning 293°; Panoramavinkel 53°; Distans 29 km; Rekommenderat läsavstånd 40 cm (fotots höjd skall vara 18 cm) 
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Brännö – Fotomontage: 50 vindkraftverk (280 m totalhöjd)  

Position (SWEREF99TM): Öst 307587 Nord 6394021; Höjd över havet 45 m; Riktning 293°; Panoramavinkel 53°; Distans 29 km; Rekommenderat läsavstånd 40 cm (fotots höjd skall vara 18 cm) 
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Hönö – Nuvarande vy  

Position (SWEREF99TM): Öst 300040 Nord 6398600; Höjd över havet 36 m; Riktning 285°; Panoramavinkel 68°; Distans 20 km; Rekommenderat läsavstånd 40 cm (fotots höjd skall vara 18 cm) 
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Hönö – Fotomontage: 50 vindkraftverk (280 m totalhöjd)  

Västvind vindkraftpark 20 km 

Position (SWEREF99TM): Öst 300040 Nord 6398600; Höjd över havet 36 m; Riktning 285°; Panoramavinkel 68°; Distans 20 km; Rekommenderat läsavstånd 40 cm (fotots höjd skall vara 18 cm) 
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Hönö – Fotomontage: 50 vindkraftverk (280 m totalhöjd)  

Position (SWEREF99TM): Öst 300040 Nord 6398600; Höjd över havet 36 m; Riktning 285°; Panoramavinkel 68°; Distans 20 km; Rekommenderat läsavstånd 40 cm (fotots höjd skall vara 18 cm) 
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Klädesholmen – Nuvarande vy  

Position (SWEREF99TM): Öst 295068 Nord 6427774; Höjd över havet 9 m; Riktning 227°; Panoramavinkel 86°; Distans 23 km; Rekommenderat läsavstånd 40 cm (fotots höjd skall vara 18 cm) 
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Klädesholmen – Fotomontage: 50 vindkraftverk (280 m totalhöjd)  

Västvind vindkraftpark       23 km 

Position (SWEREF99TM): Öst 295068 Nord 6427774; Höjd över havet 9 m; Riktning 227°; Panoramavinkel 86°; Distans 23 km; Rekommenderat läsavstånd 40 cm (fotots höjd skall vara 18 cm) 
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Klädesholmen – Fotomontage: 50 vindkraftverk (280 m totalhöjd)  

Position (SWEREF99TM): Öst 295068 Nord 6427774; Höjd över havet 9 m; Riktning 227°; Panoramavinkel 86°; Distans 23 km; Rekommenderat läsavstånd 40 cm (fotots höjd skall vara 18 cm) 
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Kovikshamn – Nuvarande vy  

Position (SWEREF99TM): Öst 303228 Nord 6415833; Höjd över havet 10 m; Riktning 246°; Panoramavinkel 79°; Distans 26 km; Rekommenderat läsavstånd 40 cm (fotots höjd skall vara 18 cm) 
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Kovikshamn – Fotomontage: 50 vindkraftverk (280 m totalhöjd)  

Västvind vindkraftpark 26 km 

Position (SWEREF99TM): Öst 303228 Nord 6415833; Höjd över havet 10 m; Riktning 246°; Panoramavinkel 79°; Distans 26 km; Rekommenderat läsavstånd 40 cm (fotots höjd skall vara 18 cm) 
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Kovikshamn – Fotomontage: 50 vindkraftverk (280 m totalhöjd)  

Position (SWEREF99TM): Öst 303228 Nord 6415833; Höjd över havet 10 m; Riktning 246°; Panoramavinkel 79°; Distans 26 km; Rekommenderat läsavstånd 40 cm (fotots höjd skall vara 18 cm) 
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Marstrand – Nuvarande vy  

Position (SWEREF99TM): Öst 297070 Nord 6421168; Höjd över havet 46 m; Riktning 243°; Panoramavinkel 88°; Distans 22 km; Rekommenderat läsavstånd 40 cm (fotots höjd skall vara 18 cm) 
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Marstrand – Fotomontage: 50 vindkraftverk (280 m totalhöjd)  

Västvind vindkraftpark 22 km 

Position (SWEREF99TM): Öst 297070 Nord 6421168; Höjd över havet 46 m; Riktning 243°; Panoramavinkel 88°; Distans 22 km; Rekommenderat läsavstånd 40 cm (fotots höjd skall vara 18 cm) 
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Marstrand – Fotomontage: 50 vindkraftverk (280 m totalhöjd)  

Position (SWEREF99TM): Öst 297070 Nord 6421168; Höjd över havet 46 m; Riktning 243°; Panoramavinkel 88°; Distans 22 km; Rekommenderat läsavstånd 40 cm (fotots höjd skall vara 18 cm) 



12 Remissvar Avgränsningssamråd Västvind Vindkraftverk - KS2021/1995-2 Remissvar Avgränsningssamråd Västvind Vindkraftverk : Samrådsunderlag inklusive bilder

Marstrand – Fotomontage: 50 vindkraftverk (320 m totalhöjd)  

Position (SWEREF99TM): Öst 297070 Nord 6421168; Höjd över havet 46 m; Riktning 243°; Panoramavinkel 88°; Distans 22 km; Rekommenderat läsavstånd 40 cm (fotots höjd skall vara 18 cm) 
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Handläggarens namn
Andreas Forsner 

1/25/2022

Svar på remiss vägledningar för kraftigt modifierade vatten (KMV) och 
annat sätt (Dnr KS2021/2197-2)
Sammanfattning
Havs och vattenmyndigheten har inkommit med en remiss gällande vägledning för 
förklarande av kraftigt modifierade ytvattenförekomster (KMV) och bedömning av annat 
sätt.

Bedömningen för förklarande av KMV görs av vattenmyndigheterna med hjälp av 
länsstyrelserna. Kommunerna är därmed inte en direkt målgrupp för vägledning och 
påverkar inte förklarandet av KMV. Kommunen förhåller sig till klassningen efteråt i de fall 
vi har en bebyggelse eller verksamhet som kan komma att påverka aktuell vattenförekomst. 
KMV ska ligga till grund för planering och vid prövning och tillsyn av enskilda 
verksamheter.

I Kungälvs kommun är Göta älv förklarat som KMV. 

Då kommunen inte är direkt berörd av vägledningarna lämnar vi inga synpunkter på 
remissen.  

Kungälvs kommun har mottagit remissen och lämnar inga synpunkter. 

Juridisk bedömning 
Vägledningarna syftar till en lämplig tillämpning vid förklarande av KMV utifrån 4 kap. 
Vattenförvaltningsförordningen VFF (2004:660) och Havs- och vattenmyndighetens 
föreskrifter (HVMFS 2017:20 samt vid delbedömning vid beslut om mindre stränga 
kvalitetskrav enligt 4 kap. 10 § VFF.

En juridisk bedömning är inte aktuell i ärendet. 

Bakgrund
Havs och vattenmyndigheten har inkommit med en remiss gällande vägledning för 
förklarande av kraftigt modifierade ytvattenförekomster och bedömning av annat sätt.
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Förklarande av kraftigt modifierade ytvattenförekomster (KMV) är ett inledande steg i 
vattenförvaltningens kartläggning och analys. Förslaget på vägledningar beskriver en lämplig 
tillämpning vid förklarande av KMV.
Vägledning för bedömning av annat sätt är en delbedömning vid beslut om mindre stränga 
kvalitetskrav

Verksamhetens bedömning
Bedömningen för förklarande av KMV görs av vattenmyndigheterna med hjälp av 
länsstyrelserna. Kommunerna är därmed inte en direkt målgrupp för vägledning och 
påverkar inte förklarandet av KMV. Kommunen förhåller sig till klassningen efteråt i de fall 
vi har en bebyggelse eller verksamhet som kan komma att påverka aktuell vattenförekomst. 
KMV ska ligga till grund för planering och vid prövning och tillsyn av enskilda 
verksamheter.

I Kungälvs kommun är Göta älv förklarat som KMV. 

Då kommunen inte är direkt berörd av vägledningarna lämnar vi inga synpunkter på 
remissen.  

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål
Kungälvs kommun förhåller sig till KMV vid aktuell vattenförekomst och arbetet ligger i 
linje med kommunstyrelsens resultatmål att minska utsläpp i luft och vattendrag. 

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
Ärendet har koppling till mål 14, Hav och marina resurser. 

Bedömning utifrån politiska styrdokument 
Bedömning utifrån politiska styrdokument är inte relevant i ärendet.  

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv är inte relevant i ärendet.  

Ekonomisk bedömning
Ekonomisk bedömning är inte relevant i ärendet. 

Förslag till beslut
Kungälvs kommun har mottagit remissen och lämnar inga synpunkter. 

Anders Holm Martin Hollertz
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Sektorchef Samhälle och utveckling Verksamhetschef Teknik

Expedieras till: 

För kännedom till:
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Tjänsteskrivelse

PLAN
ADRESS Stadshuset · 442 81 Kungälv
TELEFON 0303-23 80 00
FAX 0303-190 35
E-POST kommun@kungalv.se
HEMSIDA www.kungalv.se
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Handläggarens namn
Ida Andersson 

1/25/2022

Beslut - Samråd för detaljplan för del av Ytterby-Tunge 2:72 och 2:73 
”Västra Tunge”  (Dnr KS2020/1532-26)
Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade om positivt planbesked för aktuellt område 2014. Planområdet 
är idag obebyggd åker- och skogsmark och inte planlagt sedan tidigare. 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av ca 360 bostäder i flerbostadshus 
samt parkeringshus. Syftet är även att möjliggöra för uppförandet av en ny förskola med sex 
avdelningar. 

Planförslaget har stöd i den fördjupade översiktsplanen för Ytterby (2021), som dock medger 
en lägre exploatering än nu framlagt förslag. 

Förslag till beslut är att detaljplan godkänns för samråd. 

Juridisk bedömning 
Detaljplanen har tagits fram enligt plan och bygglagen, PBL (2010:900). Planen handläggs 
med utökat förfarande. 

Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade om positivt planbesked 2014 efter ansökan från Trivebo AB. 
Ansökan innehöll ca 100-200 bostäder i enfamiljshus och radhus. Planarbetet påbörjades 
2015 men pausades 2017. Efter beslut om portföljtidplanen 2019 återupptogs planarbetet 
igen i maj 2020.  

Planområdet omfattar ca 8 hektar och består idag till stor del av obebyggd åker- och 
skogsmark. Området är inte planlagt sedan tidigare. 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för uppförandet av flerbostadshus med tillhörande 
parkeringshus. Syftet är även att möjliggöra för uppförandet av en ny förskola. Totalt 
möjliggör planförslaget för ca 360 bostäder fördelat på fyra kvarter. Höjden på byggnaderna 
varierar mellan fyra och åtta våningar, med lägst volym mot den kringliggande skogen. 
Förskola planeras byggas i tvåvåningar med plats för sex avdelningar (108 elever).  

Parkering anordnas främst i ett parkeringshus mot järnvägen, som täcker områdets behov. I 
det sydligaste kvarteret anordnas parkering i ett parkeringsgarage. Vid förskolan anordnas 
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markparkering för hämtning och lämning. Parkering för förskolans personal kommer 
samordnas i parkeringshuset. 
Till planförslaget har erforderliga utredningar tagits fram för att utreda områdets 
förutsättningar, en fullständig förteckning över dessa finns på sida 3 i planbeskrivningen. 
Områdets placering intill Marstrandsvägen och Bohusbanan innebär att buller och risk varit 
stora frågor i planarbetet. hänsyn till buller och risk har tagits genom avstånd till risk- och 
bullerkällorna, samt planbestämmelser som styr villkor att parkeringshus byggs innan de 
mest bullerutsatta bostäder samt utformning av lägenheter.

I planområdets västra del, planlagt NATUR finns skog med högre naturvärden och 13 
skyddsvärda ekar. Hänsyn till skogen har beaktats genom ett väl tilltaget avstånd mellan 
trädkronornas slut och kvartersmark för att skydda trädens rötter och undvika beskuggning. 

För att hantera det maximalt tillåtna utflödet till Ytterbybäcken säkerställs stora ytor för 
dagvattenhantering inom detaljplanen. 

Detaljplanen kommer att antas med en fördröjd genomförandetid (genomförandetiden 
startar tidigast 2024-01-01) då VA-kapaciteten beräknas byggas ut under 2023. Startbesked för 
inte heller ges förrän vattenförsörjning och VA har byggts ut i området.

Verksamhetens bedömning
I den fördjupade översiktsplanen för Ytterby, som antogs av kommunfullmäktige 2021, 
ligger aktuellt område inom den yttre urbana zonen och är utpekat för utveckling av 
bostäder.  I den fördjupade översiktsplanen finns riktlinjer för exploateringsgrad gällande 
den yttre urbana zonen. Framlagt planförslag innebär en betydligt högre och tätare 
exploatering än det ungefärliga antal bostäder och höjd på byggnader (150–200 bostäder i 
mellan 2–5 våningar) som beskrivs som lämplig exploatering i den fördjupade 
översiktsplanen Ytterby. Avsteget från den fördjupade översiktsplanen kan motiveras med det 
relativt centrum- och stationsnära läget. 

Ett gestaltningsprogram ska tas fram i granskningsskedet för att säkerställa god utformning 
och kvalitet i området, på så väl kvartersmark som allmän platsmark. 

Detaljplanen har förankrats inom förvaltningen och bedöms kunna godkännas för samråd, 
enligt 11 § 5 kap. plan- och bygglagen PBL (2010:900).

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål
Planförslaget går i linje med kommunfullmäktiges strategiska mål för ”en ökad samordning 
mellan infrastruktur och byggnation i hela kommunen” då aktuellt område ligger i direkt 
närhet till befintlig och planerad infrastruktur. 

Planförslaget går också i linje med kommunstyrelsens resultatmål för goda boendemiljöer, då 
förslaget innebär ett stort tillskott av bostäder i kommunen. Planförslaget bidrar också till 
att uppnå resultatmålet kring verksamhetsvolymer genom tillkomst av en förskola. 

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 

Planförslaget bidrar till att uppnå målet ”Hållbara städer och samhällen” genom att större 
delen av naturområdet bevaras och närheten till Ytterby station uppmuntrar den nya 
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stadsdelens invånare att resa med kollektivtrafik och därmed minskar utsläppen. 
Hanteringen av dagvatten och planbestämmelser kopplat till skyfall bidrar också till en 
stadsdel som är förbered för klimatförändringar. 
Bedömning utifrån politiska styrdokument 

Planförslaget bedöms gå i linje med kommunens styrdokument, bland annat Dagvattenplan 
bostadsförsörjningsplan, näringslivsplan, grönplan, energiplan med mera. Se sida 7-8 i 
planbeskrivningen för fullständig beskrivning. 

Förslaget avviker delvis från den fördjupade översiktsplanen då planförslaget möjliggör för 
en tätare och högre exploatering, vilket kan motiveras av närheten till centrum och 
tågstation. 

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
Planförslaget innebär ett tillskott av bostäder, där avsikten är att skapa en blandning av 
hyresrätter och bostadsrätter, som möjliggör för fler invånare att flytta till kommunen och 
Ytterby.

Ekonomisk bedömning
Detaljplanen finansieras av i sin helhet av exploatörerna.

Ett samverkansavtal har upprättats mellan kommunen och exploatörerna som bland annat 
styr genomförandekostnader och medfinansiering av tex. utbyggnad av vägar. 

Kommunen ska bygga ut och äga allmän platsmark och VA-ledningar inom planområdet, 
utbyggnaden bekostas av exploatörerna enligt samverkansavtal och kommande 
exploateringsavtal. 

Förslag till beslut

1. Detaljplan för bostäder och förskola, del av Ytterby-Tunge 2:72 och 2:73 
”Västra Tunge”, i Kungälvs kommun godkänns för samråd enligt plan och 
bygglagen PBL (2010: 900) kap.5 § 11.

2. Undersökning av betydande miljöpåverkan för detaljplan för bostäder och 
förskola, del av Ytterby-Tunge 2:72 och 2:73 ”Västra Tunge”, i Kungälvs 
kommun godkänns. 

Fredric Norrå Anders Holm
Verksamhetschef planering och myndighet Sektorchef samhälle och utveckling

Expedieras till: Ida Andersson, Plan/Samhälle och utveckling
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För kännedom till: Ida Brogren, Plan/Samhälle och utveckling
Fredric Norrå, Planering och myndighet/Samhälle och utveckling
Anna Hedlin, Plan/Samhälle och utveckling 
Gunilla Carlsson Gremner, Plan/Samhälle och utveckling
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Planbeskrivning 

 

Detaljplan för bostäder och förskola  
DEL AV YTTERBY-TUNGE 2:72 
OCH 2:73 ”Västra Tunge” 
I Ytterby, Kungälvs kommun   
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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.  

Detaljplanen omfattar följande handlingar: 

PLANHANDLINGAR: 
- Planbeskrivning (inte juridiskt bindande) - denna handling 
- Plankarta med planbestämmelser (juridiskt bindande) 

ÖVRIGA HANDLINGAR:  
- Fastighetsförteckning (publiceras inte på internet) 
- Undersökning av betydande miljöpåverkan 
- Grundkarta (ingår i plankartan) 
- Illustrationskarta 2021-12-21 
- Volymstudier 2021-12-21 

UTREDNINGAR:  
- Trafikbullerberäkning, ÅF, 2015-12-05 

- Arkeologisk utredning, Rapport 2016-53, Bohusläns museum, 2016-10-05  
- MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/Geoteknik + bilagor, Tyréns, 2016-10-21 
- PM Geoteknik, Tyréns, 2016-10-21 
- Naturvärdesinventering, Melica gröna konsulter, 2016-02-09 
- Riskutredning, Afry, 2020-10-23 
- Rapport trafikbuller, Efterklang, 2021-02-26 
- PM Vibrationsmätning, ÅF-Infrastructure AB, 2017-01-17 
- Åtgärdsvalsstudie + bilagor, Kungälvs kommun, 2017-03-06 
- Utredning av parkering, mobilitet och trafik, Kungälvs kommun, 2021-11-30 
- Avfallsutredning, Miljö & Avfallsbyrån i Mälardalen AB, 2021-05-04  
- Trafikutredning, Rapport 2021-05-04, Sigma Civil AB, 2021-05-04 
- VA-utredning, ALP Markteknik AB, 2021-05-21 
- Dagvattenutredning, ALP Markteknik, 2021-05-21 

 
Handlingarna (förutom fastighetsförteckningen) finns på Kungälvs kommuns hemsida under 
planprocess och byggnation: https://www.kungalv.se/planerbyggprojekt  
 
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 
Denna detaljplan handläggs med utökat förfarande i enlighet med 5 kap plan- och bygglagen (SFS 
2010:900). Förslaget är förenligt Länsstyrelsens granskningsyttrande.  

Efter samråd av planförslaget sammanställs alla inkomna synpunkter i ett samrådsutlåtande med 
förslag till eventuella justeringar och kompletteringar. Därefter skickas detaljplanen ut för granskning. 
Detaljplanen bedöms kunna antas tidigast kvartal 1 2023. 
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Inledning  
PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 

Syftet med planen är att möjliggöra för uppförandet av flerbostadshus med tillhörande parkeringshus. 
Syftet är även att möjliggöra för uppförandet av en ny förskola. 

Detaljplanens huvuddrag innebär att området bebyggs med flerbostadshus i fyra till åtta våningar. I 
området möjliggörs för omkring 360-400 lägenheter. För att säkerställa en grön och relativt bilfri 
karaktär i området, kommer parkering för bostadshusen huvudsakligen att anordnas i ett gemensamt 
parkeringshus i den östra delen av planområdet. P-huset ska vidare fungera som en 
bulleravskärmande byggnad mellan bostadsbebyggelsen och järnvägen öster om planområdet.  
 
Från Marstrandsvägen söder om planområdet ansluts området via en ny lokalgata som fördelar 
trafiken in till förskola, flerbostadshus och parkeringshuset i området.  
 
I planområdets sydvästra del möjliggörs för uppförandet av en ny förskola. Förskolan anläggs i direkt 
anslutning till den strövvänliga naturen väster om planområdet.  

Plandata 
LÄGESBESTÄMNING, AREAL OCH MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN 
Planområdet är beläget i Ytterby tätort och består av större delen av fastigheten Ytterby-Tunge 2:72 
samt fastigheten Ytterby-Tunge 2:73. Fastigheterna är i privat ägo. Inom planområdet berörs även 
samfälligheterna s:1 och s:8. Området omfattar cirka 8 hektar.  

 
Bild: Planområdets läge i kommunen markerat med röd prick. 
 
Planområdet ligger i direkt närhet till väg 168 (Marstrandsvägen) och järnvägen (Bohusbanan) - två 
kommunikationsstråk som passerar genom Ytterby. Marstrandsvägen och Bohusbanan korsar 
varandra i ett läge strax utanför planområdet. Den föreslagna exploateringen är belägen nordväst om 
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denna korsningspunkt, åtskild från resterande Ytterby på grund av vägen och järnvägen. I norr och 
väst angränsar jordbruksmarken till en ekdominerad ädellövskog som utgör nyckelbiotop. Längs norra 
sidan av Marstrandsvägen rinner Ytterbybäcken som avvattnar planområdet. 

 

Bild: Planområdets läge i Ytterby inringat med röd cirkel. 

Större delen av planområdet består flack jordbruksmark med ett större skifte i norr och ett mindre i 
söder. Mellan skiftena går en smal grusväg i öst-västlig riktning. Den trädkantade grusvägen har 
koppling till Marstrandsvägen. Grusvägen leder i öst fram till ett bostadshus som ligger intill järnvägen 
på fastigheten Ytterby-Tunge 2:9. Fastigheten ingår inte i detaljplanen.  
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Tidigare ställningstaganden 
KOMMUNALA BESLUT 

- Kommunstyrelsen, beslut om planläggning, 2014-09-19 
- Kommunfullmäktige, FÖP Ytterby, antagen 2021-04-15  

ÖVERSIKTSPLAN 
Översiktsplanen för Kungälvs kommun, antagen av Kommunfullmäktige 2012-01-19, har för nu 
aktuellt område ersatts av en fördjupning av översiktsplanen (FÖP). FÖP Ytterby utgår från i stort sett 
samma ställningstaganden som i gällande översiktsplan, ÖP2010, men förutsättningarna för 
markanvändning har förändrats sedan antagandet av översiktsplanen. Kartan för mark- och 
vattenanvändning har ersatts av en ny för FÖP-Ytterby området. 

Enligt FÖP Ytterby, antagen av Kommunfullmäktige 2021-04-15, pekas planområdet ut för 150-200 
bostäder i byggnader på mellan 2-5 våningar. Hänsyn ska tas till järnvägens framtida utbyggnad till 
dubbelspår, buller och risk och vibrationer samt de höga naturvärdena i ekskogen. Dagvatten ska 
fördröjas i dagvattendamm. 

I FÖP:en finns även generella riktlinjer vad gäller bland annat exploatering, gestaltning, naturvärden, 
biltrafik, gång- och cykelvägar, parkering med mera.   

 
Bild: Utdrag ur FÖP Ytterby. 

Fokus i FÖP Ytterby ligger på att utveckla Ytterby inifrån och ut, med Ytterby station som mittpunkt. 
Ytterby delas upp i två zoner: den inre och yttre urbana zonen. För det aktuella planområdet gäller de 
riktlinjer som finns för den yttre urbana zonen (500 - 1000 meter från stationen).  

Aktuell detaljplan anger en högre exploatering än det ungefärliga antal bostäder som FÖP Ytterby 
angav och detaljplanen medger en bebyggelse med ytterligare några våningsplan i höjd. Det relativt 
centrumnära läget motiverar en utbyggnad av området med många bostäder för att möjliggöra för fler 
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att kunna resa kollektivt till arbete och service. De infrastrukturinvesteringar som krävs för området kan 
med den ökade exploateringen fördelas på fler bostäder, vilket minskar kostnaden per bostad. Bland 
annat behöver en större cirkulationsplats anordnas på Marstrandsvägen och allmänna vatten- och 
avloppsledningar behöver byggs ut till området. I området byggs en ny förskola och ett parkeringshus 
uppförs för att skapa en avskärmning mot Bohusbanan.  

DETALJPLAN OCH OMRÅDESBESTÄMMELSER  
Planområdet är inte planlagt i detaljplan sedan tidigare. 

KOMMUNALA STYRDOKUMENT 

DAGVATTENPLAN FÖR KUNGÄLVS KOMMUN  
Kommunens dagvattenplan består av dagvattenpolicy, dagvattenhandbok och åtgärdsförslag. 

Dagvattenpolicyn anger ställningstaganden gällande hantering av dagvatten i kommunen. Policyn ska 
bidra till att dagvattenhanteringen sker med tydligt beaktande av människors hälsa, miljö, ekonomi och 
samhällsfunktioner. Dessutom eftersträvas ett helhetstänk där estetiska, ekologiska och pedagogiska 
mervärden får utrymme i utformningen av dagvattenlösningar. Dagvattenhandboken ger vägledning 
för att kunna uppnå dagvattenpolicyns ställningstaganden (se ovan). Del tre av dagvattenhandboken, 
åtgärdsförslag syftar till att utveckla kommunens hantering av olika dagvattenfrågor.  

BOSTADSFÖRSÖRJNINGSPROGRAM 
I ”Bostadsförsörjningsprogram för Kungälvs kommun 2020-2022” redovisas övergripande strategier för 
bostadsförsörjningen samt planeringsberedskapen för nya bostäder. Bostadsbyggnationen under 
perioden ska främst ske inom tätorterna. Bostadsbebyggelse ska ske med hög täthet, fokuserat på 
attraktivitet i befintliga miljöer eller i anslutning till befintlig infrastruktur så som kollektivtrafik, gång- och 
cykelstråk, väg, VA. Kungälv och Ytterby ska stå för huvuddelen av kommunens tillskott av bostäder 
och verksamheter. 

NÄRINGSLIVSPROGRAM 
I ”Näringslivsprogram för ökad tillväxt 2016–2020” redovisas övergripande strategier för näringslivet. 
Det mål som anses mest relevant för denna detaljplan är: ”Det ska vara enkelt att vara företagare i 
Kungälv”. Det innebär bland annat att ha detaljplanelagd mark för etablering av verksamheter. 

GRÖNPLAN 
”Grönplan för Kungälvs kommun”, antagen av Kommunfullmäktige 2006 är ett planeringsunderlag som 
visar kommunens avsikter beträffande bevarande och utveckling av tätorternas parker och 
grönområden. De övergripande målen i grönplanen är att: 

• Öka den biologiska mångfalden och utöka antalet biotoper.  
• Värna om och utveckla platsernas identitet och kulturhistoriska värde.  
• Underlätta och inspirera till rekreation, naturstudier och aktiviteter i park- och naturmark.  

 
Enligt grönplanen är marken i planområdet huvudsakligen utpekad som odlad mark. Skogsområdet 
norr och väster om planområdet anges som friluftsområde. 

ENERGIPLAN 
”Energiplan för Kungälvs kommun” är antagen av Kommunfullmäktige 2010-02-11. Syftet är att 
åstadkomma en effektiv och resurssnål energi- och transportanvändning som är baserad på förnybara 
energikällor. Det innebär bland annat att skapa goda förutsättningar för resor med kollektivtrafik, att 
ställa krav på miljöanpassat byggande vid nybyggnation och att ansluta bebyggelse till förnyelsebar 
fjärrvärme. 
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NATURVÅRDS- OCH FRILUFTSPLAN 
”Naturvårds- och friluftsplan”, antagen av Kommunfullmäktige 2005, beskriver kommunens natur, 
naturvärden samt värden för friluftslivet och fungerar bland annat som ett underlag i fysisk planering. I 
planen är området väster om planområdet markerat som ”närströvområde”. Där anges att ”Enkelt 
tillgängliga naturområden skall bevaras nära bostadsområdena och utgöra närströvområden”. 

PLANPROGRAM, FASTIGHETSPLANER ETC. 
Området omfattas ej av planprogram eller fastighetsplan. Planarbetet har stöd i FÖP Ytterby så det 
bedöms ej finnas behov av att ta fram ett planprogram för området. 

Förenlighet med miljöbalken 
Enligt plan- och bygglagen 2 kap ska hänsyn tas både till allmänna och enskilda intressen vid 
prövningen av lämpligheten av föreslagen planläggning. Bestämmelserna om hushållning med mark- 
och vattenområden i 3 och 4 kap miljöbalken ska tillämpas. 
 
Sammantaget bedöms detaljplanen vara förenlig med en från allmän synpunkt lämplig användning av 
mark- och vattenresurser enligt 3 kap miljöbalken. 

MILJÖMÅL 
Riksdagen har fastställt 16 övergripande miljömål för Sverige. Målen beskriver de kvaliteter som vår 
miljö och våra gemensamma natur- och kulturresurser måste ha för att vara ekologiskt hållbara på 
sikt. Kungälvs kommun har arbetat för att bryta ner och lokalt anpassa de nationella miljömålen. 
Kommunen har tagit fram rapporten ”Kungälv kommuns lokala miljömål” (reviderad februari 2010). Av 
de lokalt anpassade miljömålen är följande särskilt angelägna för planförslaget: 

Av de lokalt anpassade miljömålen är följande särskilt angelägna för planförslaget att följa upp:  

- Begränsad klimatpåverkan  
- Frisk luft  
- Giftfri miljö  
- Levande sjöar och vattendrag  
- Grundvatten av god kvalitet  
- Levande skogar  
- Ett rikt odlingslandskap  
- God bebyggd miljö  
- Ett rikt växt- och djurliv 

BEGRÄNSAD KLIMATPÅVERKAN 
Lokalt kommer trafiken inom området att öka då bostäder och förskola tillkommer samt nya vägar 
anläggs. Dock ligger planområdet nära ett kollektivtrafikstråk och gång- och cykelbanor byggs 
successivt ut i närområdet. Tågstation finns på gång- och cykelavstånd (inom 1 km). Detaljplanen 
möjliggör för flerbostadshus som ska uppföras i enlighet med gällande energikrav. Vid nybyggnad av 
flerbostadshus är det vidare enkelt att anordna ett effektivt uppvärmningssystem och säkerställa 
energieffektiva lösningar för ventilation och allmänbelysning. I området kommer det att finnas 
möjlighet till fjärrvärmeanslutning.  Anordnandet av laddplatser för el-fordon underlättar för boendes 
övergång till elbilar och elcyklar (för längre pendlingsavstånd).  

Planförslaget bedöms innebära en viss negativ inverkan på miljökvalitetsmålet och bedöms därför inte 
bidra till miljömålets uppfyllande. Planförslaget bedöms dock inte ha en betydande inverkan på 
möjligheten att nå målet. 
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FRISK LUFT 
Planförslaget innebär att en trafikökning kommer att ske till och från planområdet, vilket innebär ökade 
utsläpp av bland annat kvävedioxider och partiklar. Utsläppen till luft bedöms dock öka marginellt och 
bedöms inte påtagligt påverka möjligheten att nå målet. 

GIFTFRI MILJÖ 
Förutsatt att rekommendationerna från dagvattenutredningen följs, bedöms inte detaljplanen motverka 
målet om giftfri miljö.  

LEVANDE SJÖAR OCH VATTENDRAG 
Planförslagets ambitioner med rening och fördröjning av dagvatten ligger i linje med dagens 
förväntningar och krav på hållbar dagvattenhantering. Rätt utfört, med god skötsel och kontroll av 
dagvattenanläggningen, skapas förutsättningar för att kunna påverka både flöden och 
föroreningsspridning till omgivningen på ett positivt sätt. Ett genomförande av planen bedöms inte 
motverka miljömålet och kan i viss mån medverka till att miljömålet uppfylls.  

GRUNDVATTEN AV GOD KVALITET  
Ett genomförande av planen bedöms inte motverka miljömålet. Dagvattenåtgärderna skyddar 
grundvattnet från föroreningsbelastning. Arbetet med sprängning i området måste ske så att påverkan 
på grundvatten i möjligaste mån undviks. Ett miljökontrollprogram som gäller för byggskedet är viktigt 
för att inte orsaka onödig skada. Med dessa förutsättningar bedöms inte detaljplaneförslaget motverka 
att miljömålet Grundvatten av god kvalitet uppfylls. 

LEVANDE SKOGAR 
Planområdet gränsar till skogar med höga naturvärden. Den natur med högst naturvärde (klass 2) i 
naturvärdesinventeringen, samt område med skyddsvärda träd lämnas utanför exploateringsområdet 
vilket innebär ingen eller liten påverkan. Bebyggelsen kommer planläggas tillräckligt långt från skogen 
för att inte riskera att skada rötter eller beskugga skyddsvärda träd.  

Viss del av område med naturvärden enligt klass 3 och 4 kommer tas i anspråk. Planförslaget bedöms 
dock inte ha en betydande inverkan på möjligheten att nå målet. 

ETT RIKT ODLINGSLANDSKAP 
Exploateringen innebär att jordbruksmark tas i anspråk för bostadsbebyggelse. Området är utpekat 
som lämplig för bostäder i den Fördjupade Översiktsplanen för Ytterby (FÖP Ytterby). Intentionerna i 
FÖP Ytterby är att undanhålla jordbruksmark från exploatering. Jordbruksmark tas i anspråk i centrala 
lägen för att utveckla Ytterby och få ett befolkningsunderlag som kan bära en förbättrad service och 
kollektivtrafik. Avvägningen som gjorts i FÖP Ytterby är att det intresset väger högre än att bevara den 
brukningsvärda jordbruksmarken. Med FÖP Ytterby bevaras större jordbruksmarker i Ytterbys utkanter 
i jämförelse med den kommuntäckande översiktsplanen. Inom planområdet Västra Tunge ianspråktas 
drygt fyra hektar jordbruksmark. Planförslaget bedöms dock inte ha en betydande inverkan på 
möjligheten att nå målet. 

GOD BEBYGGD MILJÖ 
Kommunen ska mellan samråd och granskning ta fram ett gestaltningsprogram för detaljplanen, för att 
säkerställa en god utformning av bebyggelse i förhållande till närmiljön och landskapsbilden. I 
detaljplanen anges ett antal bestämmelser som ska säkerställa att en god boendemiljö kan uppnås. 
Förutom utformningsbestämmelser anges bebyggelsefria avstånd till närliggande Bohusbanan och 
Marstrandsvägen för att säkerställa att bostäder och förskola kan uppföras utan risk för buller, 
vibrationer eller risker kopplade till transporter av farligt gods. Detaljplanen bedöms medverka till att 
målet uppfylls. 
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ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV  
Planen medger att viss skogsmark omvandlas till område för bostäder, förskola och centrum, vilket 
innebär att livsmiljöer för växter och djur försvinner. Miljöer som hyser höga naturvärden kommer att 
bevaras, vilket är positivt för den biologiska mångfalden. Det kommer även att finnas öppen 
dagvattenhantering vilket är positivt för flera djur och växter. En ökad andel hårdgjord mark och 
bebyggelse innebär dock en påverkan på miljökvalitetsmålet. Planförslaget bedöms dock inte ha en 
betydande inverkan på möjligheten att nå målet. 

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING AV INVERKAN PÅ MILJÖMÅLEN  
Planen bedöms bidra till uppfyllelse av miljömålen Levande sjöar och vattendrag och God bebyggd 
miljö, främst genom föreslagna dagvattenlösningar med anläggandet av fördröjningsdamm och 
detaljplanens regleringar baserade på framtaget gestaltningsprogram.  

För miljömålen Giftfri miljö, Grundvatten av god kvalitet, Begränsad klimatpåverkan, Levande skogar 
och Ett rikt växt- och djurliv. bedöms planen sammantaget inte motverka uppfyllelsen.  

Planen bedöms i viss mån motverka måluppfyllelsen av miljömålet Ett rikt odlingslandskap.  

För miljömålet Frisk luft bedöms planens påverkan vara neutral. 

UNDERSÖKNING AV BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN 
En kommun som upprättar eller ändrar en plan eller ett program ska tidigt under processen undersöka 
om genomförandet av åtgärderna kan antas medföra en betydande miljöpåverkan (6 kap. 5 
miljöbalken (MB)).  

Om genomförandet av åtgärderna kan antas medföra en betydande miljöpåverkan ska en strategisk 
miljöbedömning utföras (6 kap. 3 § MB). Om genomförandet av åtgärderna inte kan antas medföra en 
betydande miljöpåverkan och en strategisk miljöbedömning inte ska göras, ska skälen för 
bedömningen i frågan anges i planbeskrivningen (4 kap. 33 § (4.) och 33 b § Plan- och bygglagen 
(PBL)). 

Kommunens bedömning är att genomförandet av den aktuella detaljplanen inte kan antas medföra en 
betydande miljöpåverkan som väsentligt påverkar på ett sådant sätt att det inte på ett enkelt sätt kan 
överblickas eller åtgärdas. Detta med hänsyn till detaljplanens förutsättningar och dess påverkan på 
människors hälsa, miljö och hushållning av mark och vatten.   

De frågor och risker som framkommit i undersökningen av betydande miljöpåverkan bedöms kunna 
hanteras inom ramen för detaljplanearbetet. Undersökningen av betydande miljöpåverkan har kommit 
fram till att det är viktigt att belysa följande frågor i detaljplanen:   

- Naturvärden  

- Buller  

- Olyckor med farligt gods  

- Dagvatten  

- Visuell miljö  

Kommunen bedömer att redovisad användning kan anses vara den ur allmän synpunkt mest lämpliga, 
utifrån planområdets förutsättningar och föreliggande behov. Detaljplanen innebär tillskapande av 
bostäder i flerbostadshus (med inslag av bostadsnära handel och service), förskola och parkeringshus 
i ett område som tidigare utgjort obebyggd åkermark. Planområdet är beläget i anslutning till 
Marstrandsvägen med kollektivtrafik samt Ytterby station inom en kilometers avstånd. 
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AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN 
RIKSINTRESSEN (3 KAP MB) 
Enligt miljöbalkens 3 kap. 4 § får brukningsvärd jordbruksmark endast tas i anspråk för bebyggelse 
eller anläggningar 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.  

Marken som tas i anspråk inom planområdet är till största del åkermark som under de senaste åren 
odlats med vall. Området är i FÖP Ytterby utpekat som utvecklingsområde för ny bostadsbebyggelse.  

I samband med FÖP:ens framtagande gjordes en avvägning mellan allmänna intressen. Av den 
avvägningen framkom att de mer centralt belägna ytorna som pekas ut i FÖPen ligger, jämfört med 
utbyggnadsområdena i ÖP2010, närmare god kollektivtrafik, kommunal och kommersiell service, 
arbetsplatser och bidrar till att koppla ihop Ytterby och Kungälv. En lokalisering av denna bebyggelse 
på annan plats i kommunen bedömdes mot bakgrund av detta inte vara godtagbar ur 
samhällsbyggnadssynpunkt. Slutsatsen var att den exploatering på jordbruksmark som föreslås i FÖP 
Ytterby är ett väsentligt samhällsintresse och är förenlig med miljöbalkens 3 kap. 4 §. 

 
Bild: Gröna fält visar utbyggnad på jordbruksmark som förslogs i ÖP 2010 och som togs bort genom 
antagandet av FÖP Ytterby. Röda fält visar utbyggnad på jordbruksmark som föreslogs i 
samrådsversionen av FÖP:en men som sedan togs bort inför granskningen. De streckade cirklarna 
visar 500 respektive 1000 meter från Ytterby station. Planområdets läge är markerat med röd cirkel på 
kartan. 
 
Bohusbanan utgör riksintresse enligt miljöbalkens 3 kap 8§. Bohusbanans framtida utbyggnad till 
dubbelspår säkerställs i detaljplanen genom att tillräckligt avstånd hålls. Vidare säkerställer 
detaljplanen ett skyddsavstånd så att inga bostäder riskerar att påverkas av buller, risk från farligt 
godstransporter eller vibrationer över gällande riktvärden. 
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Bild: Öster om planområdet sträcker sig Bohusbanan i nord-sydlig riktning. 

RIKSINTRESSEN (4 KAP MB) 
Inga områden av riksintresse enligt 4 kap miljöbalken berörs.  

MILJÖKVALITETSNORMER (5 KAP MB) 
Miljökvalitetsnormer är föreskrifter i miljöbalken om viss lägsta miljökvalitet för mark, vatten, luft eller 
miljön i övrigt inom ett geografiskt område. Miljökvalitetsnormerna omfattar bland annat föroreningar i 
utomhusluft, olika parametrar i fisk- och musselvatten samt omgivningsbuller. 

MKN FÖR LUFT 
Planförslaget bedöms inte leda till ökad risk för överskridande av MKN för luft. Kommunen bevakar 
frågan på strategisk nivå. Frågan kan inte lösas i aktuellt enskilt planarbete. 

MKN FÖR BULLER 
Området är på grund av närhet till Marstrandsvägen och Bohusbanan utsatt för buller. En 
bullerutredning har utrett förutsättningarna och redovisar bullernivåer för föreslagna bostäder i 
området. Bostäder och förskola möjliggöras endast där gällande riktvärden kan uppnås, med eller 
utan bulleråtgärder. 

MKN FÖR VATTEN 
I södra delen av planområdet rinner Ytterbybäcken som leder vidare österut till Kyrkebäcken som så 
småningom mynnar i Nordre Älv. Älven omfattas av MKN enligt vattendirektivet. Nordre älvs 
ekologiska status är klassad som måttlig. Den kemiska statusen är klassad som uppnår ej god. För att 
säkerställa att förutsättningarna att uppfylla MKN inte försämras ställer Kungälvs kommun krav på 
dagvattenrening genom tillämpning av kommunens dagvattenplan, bland annat genom fördröjning av 
dagvatten inom respektive fastighet. 

Dagvatten kommer att hanteras så att planförslaget inte leder till ökad risk för överskridande av MKN 
för vatten. 

NATURRESERVAT (7 KAP 4-8 § MB) / KULTURRESERVAT (7 KAP 9 § MB) 
Planen berör inget naturreservat eller kulturreservat. 
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BIOTOPSKYDD (7 KAP 11 § MB) 

För biotopskyddade objekt eller områden gäller att det inte får bedrivas verksamheter eller vidtas 
åtgärder som kan skada naturmiljön. Om det finns särskilda skäl får dispens från förbudet ges i det 
enskilda fallet. Naturvärdesinventeringen identifierade stenmurar och två åkerholmar i området. 
Eftersom endast stenmurar i eller i kanten av jordbruksmark omfattas, gäller skyddet inte de delar av 
murarna som idag löper inne i de växande lövbestånden. Övervägande del av stenmuren ligger idag 
inom växande lövbestånd. De två åkerholmarna utgörs av uppstickande hällmark i åkermarken. 
 
Merparten av stenmurarna i området kommer att bevaras inom mark planlagd för NATUR. Där kan de 
även röjas fram så att de blir mer solbelysta än vad de är idag. Stenmuren som löper i öst-västlig 
riktning hamnar inom allmän platsmark GATA. Påverkan bedöms ej kunna undvikas. Lokalgatan följer 
befintlig vägsträckning utmed stenmuren i området men gatan behöver breddas för att rymma 
mötande trafik och för att säkerställa utrymme också för separerad gång- och cykeltrafik. Stenmuren 
är i denna sträckning belägen inom ett växande lövbestånd och utgör därför enligt kommunens 
bedömning ej ett biotopskyddat objekt. 
 

Bild: Stenmur och åkerholmar inom gulmarkerade områden påverkas av planens genomförande. 
Stenmurar markerade med röd streckad linje bevaras. 

De två små åkerholmarna (hällarna) kommer att påverkas av planens genomförande. Påverkan på 
hällarna bedöms ej kunna undvikas då kvartersmarkens djup krävs för att säkerställa tillräckliga 
avstånd mellan kvarterets byggnader, både för att kunna uppnå dagsljusnorm för bostäderna och för 
att säkerställa tillräcklig friyta för lek och vistelse på bostadsgården. Det bullerutsatta läget kräver en 
fasad parallell med Marstrandsvägen för att kunna skapa en tyst sida norr om denna. Utrymme 
behöver även säkerställas för att räddningstjänstens fordon att kunna nå fram till kvartersmarkens alla 
sidor och för att möjliggöra för dagvattenanläggningens skötsel med större arbetsmaskiner. Vidare är 
dagvattensanläggningens utbredning anpassad till terrängförhållanden i området och för att kunna 
rymma den volym av dagvatten som måste renas och fördröjas i området. Ianspråktagen yta för 
dagvattenanläggningen kan därför ej justeras.   

Åkerholmar (hällar) 
påverkas för att säkerställa 
tillgänglighet kring kvartersmark 
och dagvattendamm. 

Stenmur inom växande  
lövbestånd påverkas 
när vägen breddas. 
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Bild: Åkerholmarna i den södra ängsmarken utgörs av små partier av hällar i dagen. Här syns den 
västra åkerholmen. I bakgrunden syns brynet inom vilket den nord-sydliga stenmuren löper inom ett 
växande lövbestånd. (Bildkälla Naturvärdesinventering, Melica gröna konsulter) 

 
För biotopskyddade objekt som påverkas av planens genomförande, söks dispens hos Länsstyrelsen. 

Stenarna i den del av stenmuren som påverkas tas om hand och ska användas till att bygga upp nya 
murar i naturområdet, i anslutning till dagvattendammen i planområdets södra del. Stenar föreslås 
även användas till att bygga rösen i solbelysta lägen. Med dessa åtgärder bedöms de negativa 
effekterna av borttagande av stenmuren och åkerholmarna (hällarna) att lindras och leda till att 
förutsättningar för biologisk mångfald säkerställs vid ett genomförande av detaljplanen - fast på ny 
plats.  
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DJUR- OCH VÄXTSKYDDSOMRÅDE (7 KAP 12 § MB) 
Planområdet angränsar till en ekdominerad ädellövskog som är klassad som nyckelbiotop. I 
skogsområdet finns 14 skyddsvärda träd. Exploateringen kommer hållas utanför området för 
nyckelbiotop och kommer därför inte kunna orsaka direkt påverkan.  

Ett sammanhållet grönstråk bevaras i väster och i norr. Natur med naturvärde klass 3 skyddas inom 
allmän platsmark NATUR. Vidare föreslås skogsbrynen rensas från sly och kompletteras med ökade 
inslag av blommande buskar och träd, vilket gynnar fåglar och insekter och kan tillskapa värden för 
biologisk mångfald.  

För att undvika risk för att ekarna kan komma att skadas av framtida exploatering skyddas värdefull 
natur inom allmän platsmark NATUR med ett säkerställt hänsynsområde på 3 + 5 meter utanför 
ekarnas nuvarande grenutbredning. Planen säkerställer utöver detta ett bebyggelsefritt avstånd på tre 
meter inom kvartersmarken som gränsar mot naturmark. 

STRANDSKYDD (7 KAP 13-18 § MB) 
Planområdet berörs ej av strandskyddat område. 
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VATTENVERKSAMHET (11 KAP MB) 
I planområdes södra del finns ett fastställt båtnadsområde kring Ytterbybäcken  
(Guddehjälm m.fl. DF 1922). Området och bäcken utgör ett fastställt dikningsföretag enligt 
Vattenlagen (1918:523). Syftet med dikningsföretaget var att säkerställa tillräckligt flöde i 
”avloppsdiket” samt att torrlägga angränsande marker. Kommunen kommer att ansöka om att 
dikningsföretaget ska upphävas inom planområdet och kommer därefter att ansvara för denna del av 
bäcken.    

 

Bild: Prickat område utgör fastställt båtnadsområde och blå linje utgör Ytterbybäcken. Öster om 
järnvägen är bäcken kulverterad.   

Byggnation av cirkulationsplats för områdets anslutning till Marstrandsvägen kan medföra behov av 
åtgärder kopplade till Ytterbybäcken. Åtgärder som påverkar bäcken kräver anmälan om 
vattenverksamhet hos länsstyrelsen, vilket regleras i 11 kapitlet Miljöbalken och i lag med särskilda 
bestämmelser om vattenverksamhet. 

 

 

  



15 Beslut - Samråd detaljplan för del av Ytterby-Tunge 2:72 och 2:73 m.fl.  - KS2020/1532-26 Beslut - Samråd detaljplan för del av Ytterby-Tunge 2:72 och 2:73 m.fl.  : Planbeskrivning samråd Västra Tunge 2022-01-10

 Kungälvs kommun 
Ärende: KS2020/1532 

 

   

                                                        
                                                         17  

Förutsättningar & förändringar 
NATUR 

MARK OCH VEGETATION 
Förutsättningar 
På uppdrag av Kungälvs kommun har Melica gröna konsulter utfört en naturvärdesinventering (NVI) 
av området. Syftet med naturvärdesinventeringen var att beskriva vilka naturvärden som finns inom 
området. Naturvärdesbedömningen är utförd enligt Svensk Standard SS 199000 inkluderande 
fältstudie på detaljeringsgraden medel samt med tilläggen naturvärdesklass 4, värdeelement och 
generella biotopskyddsobjekt. 

Större delen av området upptas av åkermark, som omgärdas av ekskog och lövdungar eller lövbårder, 
där det inte gränsar direkt mot väg eller järnväg. Åkermarken omgärdas i norr, väster och sydväst av 
en ekdominerad lövskog utmed omgivande bergssluttningar. Huvuddelen av denna lövskog 
domineras av grova och vidkroniga ekar på en mark som utifrån och inåt går från bergens magra 
hällmarker, över sluttningarnas blåbärsdominerade ristyper till bergsfotens lågörter med harsyra och 
ekorrbär eller högörttyper med lundbräken och rödblära. Den ekdominerade ädellövskogen i väster är 
högt naturvärde och är klassad som nyckelbiotop, klass 2 (lägre klassning innebär högre värde).  

 

Bild: Kartan redovisar värdeelement, generella biotopskydd och naturvärdesklassning enligt 
Naturvärdesinventering, Melica gröna konsulter, 2016.  

Lövskogsbestånden i sydväst avviker genom att de vidkroniga ekarna mestadels är yngre och klenare 
och naturen i området har påtagligt naturvärde, klass 3. I söder finns även skogspartier med visst 
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naturvärde, klass 4. Naturvärdesklass 4 motsvarar inte någon klass i de större nationella inventeringar 
som gjorts. Naturvärdesklass 4 motsvarar ungefär områden som omfattas av generellt biotopskydd 
men som inte uppfyller kriterier för högre naturvärdesklass. 

Den gamla gränsen mellan inäga och utmark markeras till stor del av stenmurar och nedanför dessa 
vidtar en zon av gammal ängsmark, som idag är ohävdad och skuggad av ekarnas vida kronor sedan 
länge och därför domineras av skuggtåliga och kvävegynnade gräs.  

I nordvästra delen av området finns en stenmur som följer åkermarken. Stenmurar löper även längs 
norra kanten av både norra och södra skiftet. Murarna i kanten av södra skiftet kommer sannolikt att 
påverkas. Två små åkerholmar i form av uppstickande hällar i södra skiftet kan klassas som 
biotopskyddsobjekt. 

På en bergskuller söder om Häradsvägen som leder till fastigheten Ytterby-Tunge 2:9, är vegetationen 
tydligt präglad av att här legat ett hus. Buskvegationen är omfattande med inslag av odlade arter som 
häggmispel och aplar.  

I södra änden av området rinner Ytterbybäcken, som efter passage under Marstrandsvägen i söder, 
rinner vidare åt sydost till Kyrkebäcken och vidare till Nordre älv. Bäcken är på denna sträcka, liksom 
till stora delar upp- och nedströms, tydligt påverkad av urgrävningar, uträtningar och kulverteringar, 
direkt närhet till åkermark och väg utan skyddszoner eller lövbårder. 

Planförslag 
Genom planförslaget ianspråktas framförallt åkermarken i området för ny bebyggelse och vägar.  

Den natur med högst naturvärde (klass 2) i naturvärdesinventeringen, samt område med skyddsvärda 
träd lämnas utanför exploateringsområdet vilket innebär ingen eller liten påverkan. Bebyggelsen 
kommer att planläggas tillräckligt långt från skogen för att inte riskera att skada rötter eller beskugga 
skyddsvärda träd. Vissa delar av natur med klass 3 och 4 kommer att tas i anspråk. Inom området 
finns även flera stenmurar och två åkerholmar. Dessa påverkas i viss utsträckning vid exploatering av 
den sydöstra delen av planområdet.  

I söder anläggs fördröjningsdammar för dagvatten. 

GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN 
Förutsättningar 
Geotekniska undersökningar har gjorts inför detaljplanearbetet och redovisas i PM Geoteknik (Tyréns 
2016-10-21). 

Norra delen av planområdet utgörs av lerområde; sandig siltig mulljord till ca 0,5 m djup, torrskorpelera 
med sandkörtlar till ca 1,5 m djup samt sandig och/eller siltig lera med silt- och sandskikt ned till 
friktionsjord på berg. Leran har inslag av skal- och växtrester och dess mäktighet varierar generellt 
mellan ca 4 och 12 m.  
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Bild: Utsnitt från jordartskartan (www.sgu.se) och PM Geoteknik. Aktuellt utredningsområde inringat 
och gräns mellan södra och norra området markerat. 

I södra delen återfinns svämsediment av ler-silt och ytligt berg; sandig siltig mulljord ned till ca 0,5 m 
djup och siltig lerig sand ned till ca 0,8-1,3 m djup. I sydöstra delen av området finns ett metertjockt 
lager av torrskorpelera med sandkörtlar under sandlagret sedan består jordlagren av gyttjig siltig 
sandig lera ned till friktionsjord på berg. I sydvästra delen av området förekommer även lager av gyttja 
ca 2 m under markytan. Lerans mäktighet varierar generellt mellan ca 2,5 och 12 meter.  

Grundvattennivån ligger på mellan 1,0 – 1,8 m under markytan. 

Planförslag 
Byggnader som placeras i områden med homogena lerdjup och som ger en nettobelastning som mest 
20 kPa, kan grundläggas med platta. Byggnader som ger en större nettobelastning än 20 kPa kan 
behöva pålas. Rekommendationer från PM Geoteknik, Tyréns, 2016-10-21, ska följas. 

FÖRORENAD MARK 
Förutsättningar 
Ingen miljöfarlig verksamhet har bedrivits inom planområdet som historiskt använts som åkermark. Det 
är därför osannolikt att marken är förorenad genom antropogen påverkan. Inom kommunen i stort 
förekommer naturliga, svagt förhöjda bakgrundshalter av bland annat kobolt som kan tangera MKN.  

Planförslag 
Risken för markföroreningar inom planområdet bedöms som låg. Inga ytterligare åtgärder bedöms 
nödvändiga om inte annan information blir känd.  

RADON 
Förutsättningar 
Mätning av radon i jordluften har inte utförts eftersom jordarterna inom området bedömts vara för täta 
för att tekniskt medge mätning. Lera och silt med mäktighet över 2 meter hänförs normalt till 
lågradonmark eftersom dessa jordarter har låg permeabilitet och radonavgången är så liten att 
förhöjda radonhalter i inomhusluft inte kan uppkomma i uppförda byggnader. En ytligt liggande 
grundvattenyta bidrar dessutom till en låg radonhalt i ovanliggande jordluft eftersom transport av radon 
genom vatten är mycket begränsad och tillskott av radon från jordlager under grundvattenytan är 
försumbart. Grundvattenytan inom aktuellt utredningsområde är belägen mellan 1,0 och 1,8 meter 
under markytan. 

Planförslag 
Ingen reglering vad gäller radon är nödvändig i detaljplanen. Ur radonsynpunkt kan byggnader 
grundläggas traditionellt utan några restriktioner. Radonhalt i ny fyllning ska dock kontrolleras och 
byggnadens radonsäkerhet ska utföras enligt fyllningens klassning. 
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Risk för skred/höga vattenstånd 

Förutsättningar 
Den geotekniska utredningen visar att risken för skred och ras i området är låg. Det finns däremot 
flytbenägen jord (innehåller silt) som tillsammans med ytlig grundvattenyta innebär risk för mindre 
erosion och sättningar. Byggnader med markbelastning över 20 kPa bör därför pålgrundläggas. 
Utredningen visar att erosionsaktiviteten längs Ytterbybäcken är ringa och att 
säkerhetsrekommendationerna för nyexploatering är uppfyllda för en markbelastning upp till 20 kPa 
fram till 5 meter från Ytterbybäckens släntkrön. 

Längs med Marstrandsvägen finns lågpunkter. Dessa ytor kan vid skyfall och höga flöden i 
Ytterbybäcken svämma över.   

 

Bild: Kartan redovisar låglänta områden i anslutning till Ytterbybäcken. 

Planförslag 
För att stabiliteten ska vara betryggande vid förändringar som innebär en höjning av markens naturliga 
nivå införs en belastningsfri zon inom 5 meter från släntkrön mot Ytterbybäcken. I övrigt gäller en 
generell lastrestriktion på 20 kPa inom området med hänsyn till sättningar. Rekommendationer från 
PM Geoteknik, Tyréns, 2016-10-21, ska följas. 

För att säkerställa att byggnader inte skadas vid skyfall som vid 100 års regn, ska nya byggnader 
placeras och höjdsättas så att större flöden kan passera förbi. Detaljplanen anger att lägsta nivå på 
färdigt golv är minst 0,5 meter över uppdämningsområde för dagvatten samt minst 0,5 m över 
angränsande gatunivå. Marstrandsvägen bildar barriär för utflöde ur området vid dämning. I dagsläget 
finns Marstrandsvägens lågpunkt där Häradsvägen ansluter. När cirkulationsplatsen byggts kan 
lågpunktens läge och höjd komma att ändras något. Ingen bebyggelse tillåts dock inom områden som 
riskerar att översvämmas. 
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KULTURMILJÖ & FORNLÄMNINGAR 
Förutsättningar 
Inga tidigare kända fornlämningar finns i planområdet men vid arkeologisk utredning utförd i 
september 2016 framkom en boplats och två fyndplatser. Fyndplatserna är att betrakta som ”övriga 
kulturhistoriska lämningar” och inga ytterligare arkeologiska åtgärder krävs för dessa. Boplatsen utgör 
däremot en fornlämning och omfattas av lagskydd enligt 2 kap kulturmiljölagen (KML). 

Det poängteras i undersökningen att boplatsen med stor säkerhet fortsätter utanför planområdet åt 
nordväst, norr och eventuellt även åt öster och på andra sidan järnvägen. Platsen är odaterad, men 
kan sett till keramikmaterial som påträffats troligen placeras i förromersk järnålder. Lämningen är att 
betrakta som avgränsad inom utredningsområdet. 

  

Bild: Fornlämningens läge redovisas inringat med svartprickad linje. Karta hämtad ur Arkeologisk 
utredning, Rapport 2016:53, Bohusläns museum). 

Anpassning av innehållet i detaljplanen bör ske för att undvika negativ påverkan på fornlämningen. 
Tillstånd enligt KML krävs för byggnation inom fornlämning eller fornlämningsområde. Ett tillstånd kan 
komma att förenas med villkor om arkeologisk åtgärd. (KML 2 kap 12 §).  

Planförslag 
Fornlämningen hålls utanför den planerade bebyggelsen och bedöms därför inte påverkas av 
detaljplanens genomförande. Övriga kulturhistoriska lämningar omfattas inte av formellt lagskydd. 
Generellt gäller dock att om fornfynd eller fornlämning påträffas under grävning eller annat arbete, ska 
arbetet avbrytas och förhållandet omedelbart anmälas till länsstyrelsen (2 kap. 5 och 10 §§ KLM). 
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BEBYGGELSEOMRÅDEN 

BOSTÄDER OCH BEFINTLIG BEBYGGELSE 
Förutsättningar 
Inom planområdet finns idag inga bostäder. I direkt anslutning till planområdet ligger fastigheten 
Ytterby-Tunge 2:9 med ett friliggande bostadshus. Väster om planområdet finns enstaka bostadshus. 
Söder om Marstrandsvägen och öster om Bohusbanan finns en hel del bostadsområden med 
flerbostadshus, radhus och friliggande villor.   

 

Bild: Kartan visar bebyggelseområden kring planområdet (planområdets läge markerat med streckad 
cirkel). 

Planförslag 
Genom planförslaget möjliggörs för en komplettering av Ytterby tätort, med flerbostadshus i fyra till 
åtta våningar och en förskola med sex avdelningar. Genom att bebygga de öppna och lägre liggande 
delarna av området, och behålla områdets yttre gränser som utgörs av skog i kuperad terräng, så kan 
dagens landskapsrum i viss mån behållas. Planförslaget möjliggör för omkring 360-400 bostäder. I 
illustrationskartan redovisas möjlig byggnation inom kvarteren. Antalet bostäder beror på vilken 
fördelning på lägenhetsstorlekar som slutligen uppförs. Utöver bostadshusen tillkommer inom 
kvartersmark krav på ytor för dagvattenhantering, sophantering samt friytor för lek och vistelse som 
tillsammans med bostadshusen ska skapa goda boendemiljöer.  
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SOCIALA ASPEKTER 
Utformning, innehåll och organisation av bebyggelsestrukturen skapar rumsliga förutsättningarna för 
livet och genom sociala aspekter framhålls det människliga perspektivet i olika fokus. Sammanhållen 
stad handlar om sociala och rumsliga sammanhang och kopplingar, vardagslivets utgångspunkt är 
rutiner och tillgänglighet till dagliga aktiviteter, samspel och möten handlar om gemensamma arenor 
och miljöer för kontakt och integration, identitet hänger samman med speciell karaktär, igenkännande 
och tillhörighet till områden. 

Förutsättningar 
Sammanhållen stad: Planområdet utgör idag en nordlig utpost av Ytterby. Här finns ett ensamt 
bostadshus och i norr och väster finns ett närrekreationsområde. Området är i öster och söder 
avskuret av väg- och järnvägsinfrastruktur.     

Vardagsliv: Närliggande områden utgörs av bostadsområden. På andra sidan järnvägen i öster, ligger 
Östra Tunge med markbostäder (friliggande villor, kedjehus och radhus). En oskyddad plankorsning 
över järnvägen, för gång- och cykel kopplar, samman de båda sidorna. I söder, på andra sidan 
Marstrandsvägen, finns förskola och bostäder i flerfamiljshus i Björkås, med visst inslag av 
småhusbebyggelse. Väster om denna ligger Tornhaga med småhusbebyggelse. 

Samspel och möten: Människor passerar framförallt området med bil när de färdas på 
Marstrandsvägen. På norra sidan av Marstrandsvägen saknas gång- och cykelväg och det saknas 
säkra passagemöjligheter över Marstrandsvägen. Planområdet gränsar i norr och väster till en större 
skog. I skogen finns stigar som signalerar att området används för motion och rekreation för de som 
bor i angränsande bostadsområden. 

Identitet: Områdets identitet är idag lantlig med ängsmarker omgivna av skog och trafikinfrastruktur. 

Planförslag 

Sammanhållen stad: Planområdet kompletterar närliggande bostadsbebyggelse i Ytterby med ett 
större flerbostadshusområde i ett naturnära läge. Vid den nya cirkulationsplatsen som ansluter 
området till Marstrandsvägen säkerställs en passagemöjlighet för oskyddade trafikanter mellan 
Björkås och planområdet.  
Vardagsliv: Bostadsbebyggelse i flerbostadshus uppförs med trafikfria innergårdar och utblickar mot 
angränsande natur. Förskola med direkt närhet till skog och natur uppförs inom området. Ett 
parkeringshus i utkanten av planområdet skyddar mot buller från järnvägen i öster och möjliggör 
samtidigt för en relativt trafikfri boendemiljö. Gång- och cykelförbindelser säkerställs till Björkås i söder 
och vidare till målpunkter som Ytterby centrum med skolor och järnvägsstation. Den oskyddade gång- 
och cykelpassagen över järnvägen mot Tunge stängs. Möjligheten att anordna en ny gång- och 
cykelvägkoppling utmed Marstrandsvägen, med passage under järnvägen, bör ses över. Tillgänglighet 
till närrekreation i angränsande skog säkerställs. 

Samspel och möten: Den relativt trafikfria miljön skapar lugna och trygga boendemiljöer. Skyddade 
och störningsfria gårdar säkerställer möjlighet till samspel och möten bland de boende. Områdets 
naturnära läge, inbjuder fler människor till rekreation och naturupplevelse än bara de boende i 
området, vilket skapar tillfällen för möten.  

Identitet: Inom planområdet skapas en ny attraktiv och naturnära stadsdel med möjligheter för ett 
bostadsbestånd med hög täthet i större kvarter längs stadslika gaturum.   

ARBETSPLATSER, ÖVRIG BEBYGGELSE 
Förutsättningar 
I planområdet finns idag inga arbetsplatser eller annan bebyggelse av detta slag. 

Planförslag 
Planförslaget möjliggör arbetsplatser i form av en förskola.  
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SERVICE 
Förutsättningar 
Inom planområdet finns idag ingen offentlig service. Inom 1 km från planområdet återfinns service i 
form av livsmedelsbutik, apotek, vård- och familjecentral, bageri, restauranger och dylikt i Ytterby 
centrum. Skolor och förskolor finns även i mindre omfattning söder och väster om planområdet. 

Planförslag 
Detaljplanen möjliggör för en ny förskola i ett naturnära läge.  

TILLGÄNGLIGHET  
Att samhället är tillgängligt för alla är en viktig rättighetsfråga. Var femte person i Sverige har någon 
form av funktionsnedsättning. De har samma rätt till ett liv i oberoende och att fullt ut kunna delta på 
livets alla områden som de övriga 80 %. Utgångspunkten är FN:s konvention om rättigheter för 
personer med funktionsnedsättning, där artikel 9 särskilt behandlar den fysiska miljön. Att göra 
samhället mer tillgängligt för personer med funktionsnedsättning gynnar alla. Det är till exempel lättare 
att manövrera en barnvagn där tillgängligheten är god. Boverkets rekommendationer kring 
tillgänglighet ska därför följas. Kommunen ser positivt på ytterligare förbättringar jämfört med kraven i 
BBR (Boverkets byggregler) och Boverkets rekommendationer. Exempel på detta finns i Kommunens 
basutformningsprogram för bostäder.) 

Förutsättningar 
Området utgörs idag av odlingsmark och skog. Här finns en del stigar och en grusväg. 
Tillgängligheten inom och till området är relativt låg men det används flitigt för rekreation. 

Planförslag 
Genom att området bebyggs säkerställs en hög nivå av tillgänglighet till och inom området. Bostäder 
och allmänna funktioner som förskola sätter extra krav på att tillgänglighet uppnås. 

Trafiksituationen vid Marstrandsvägen byggs om för en säkrare och mer tillgänglig passage för 
oskyddade trafikanter. Likaså utvecklas gång- och cykelvägnätet i anslutning till planområdet. 

BYGGNADSKULTUR OCH GESTALTNING 
Förutsättningar 
I planområdet finns idag ingen bebyggelse. I direkt anslutning till planen ligger fastigheten Ytterby-
Tunge 2:9 som är bebyggd med en friliggande villa. 

Planförslag 
Detaljplanen möjliggör för en varierad flerbostadshusbebyggelse i upp till åtta våningar. Planförslaget 
bygger på en kvartersprincip som innehåller hög flexibilitet för att skapa möjlighet för den variation 
som eftersträvas i bostadsbeståndet gällande skala, utformning och upplåtelseform. Placering av 
bebyggelsen regleras så att siktlinjer genom området säkerställs. Likaså reglerar planen 
bebyggelsens placering så att bostadshusen och bostadsgårdarna får en visuell koppling mot 
omgivande natur. Placeringen av bebyggelsen styrs även så att det skapas täthet kring gaturum, 
samtidigt som det även säkerställer tillgång till solbelysta innergårdar. Bebyggelsens utformning styrs 
utöver takvinkel och hög i övrigt inte i detalj av detaljplanen, för att möjliggöra för kreativa lösningar av 
god arkitektonisk kvalité.  

LANDSKAPSBILD 
Förutsättningar 
Planområdet utgörs av ett kulturlandskap med jordbruksmark, ädellövskog och stenmurar.  
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Bild: Landskapet i planområdet är mosaikartat, med lövskogar och öppna fält. Det är svagt böljande 
och sluttar ner mot söder. Genom det öppna landskapet i norra delen av planområdet, sträcker sig en 
luftledning i nordöstlig riktning. 

 

Bild: I planområdets södra del är landskapet öppet från grusvägen i området, ända ner mot 
Marstrandsvägen. I den sydvästra änden av planområdet (utanför bild till vänster) sträcker sig skogen 
ända fram till vägen. 

Utblickar från grusvägen inne i området, norrut och mot ädellövskogsbrynet har hög kvalitet. I 
dagsläget är sikten norrut från Marstrandsvägen dock mestadels skymd av en trädbård längs 
grusvägen i området.  

Utöver ekar, som återfinns i flera trädbestånd, finns inga karaktärsgivande fristående 
landskapselement eller liknande i eller i anslutning till området. Därför kan det aktuella 
kulturlandskapet sägas vara tilltalande men inte unikt för trakten. De gamla ädellövsbestånden i 
kombination med det intilliggande öppna jordbrukslandskapet har dock potential vad gäller 
landskapsbildsvärden.  

Planförslag 
Landskapsbilden blir till stora delar helt omvandlad när området bebyggs. Att landskapets utseende 
blir helt förändrat är oundvikligt när obebyggd mark bebyggs. Estetiska värden bevakas i 
planprocessen. Här är även framtida skötsel av naturmiljön viktig för upplevelsen. En väl planerad 
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gallring och röjning skulle exempelvis höja områdets estetiska värden då bestånden mer eller mindre 
är igenväxta idag, vilket bland annat lett till att ädellövträd i det ursprungliga brynet delvis är dolda. 

Värdefulla bryn bevaras och friläggs och naturen intill den nya bebyggelsen blir tillgänglig för fler 
invånare. Utblickar från Marstrandsvägen framstår som mest betydelsefulla eftersom många personer 
rör sig längs vägen. Trafikanterna kommer att uppleva att gränsen för Ytterby utökats mot nordväst.  

FRIYTOR  
NATUROMRÅDEN 

Förutsättningar 

Större delen av planområdet upptas av åkermark. Området omgärdas av ekskog och inom delar av 
planområdet finns lövdungar och en lövbård utmed grusvägen och bitvis även utmed Bohusbanan.  

 
Bild: På flygbilden redovisas (med rödstreckad linje) området som inventerats i samband med 
naturvärdesinventeringen. Den omgivande skogen sträcker sig vidare norrut upp på mer höglänt 
terräng. 

I naturvärdesinventeringen anges att åkermarken bestod av en slagen, men inte skördad slåttervall vid 
inventeringstillfället, med delvis spontan gräsmarksflora, dominerad av gödslingsgynnade arter.  

Åkermarken omkransas i norr, väster och sydväst av ekdominerad lövskog utmed omgivande 
bergssluttningar. Huvuddelen av denna lövskog domineras av grova och vidkroniga ekar på en mark 
som utifrån och inåt går från bergens magra hällmarker, över sluttningarnas blåbärsdominerade 
ristyper till bergsfotens lågörter med harsyra och ekorrbär eller högörttyper med lundbräken och 
rödblära.  

Den gamla gränsen mellan inäga och utmark markeras till stor del av stenmurar och nedanför dessa 
vidtar en zon av gammal ängsmark. Ängsmarken är idag ohävdad och skuggad av ekarnas vida 
kronor sedan länge och därför domineras den idag av skuggtåliga och kvävegynnade gräs.  

Lövskogsbestånden i sydväst avviker genom att de vidkroniga ekarna mestadels är yngre och klenare. 
På en bergskulle söder om den enskilda vägen till gårdsfastigheten, är vegetationen tydligt präglad av 
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att här legat ett hus. Buskvegationen är omfattande med inslag av odlade arter som häggmispel och 
aplar.  

Planförslag 
Bebyggelsen lokaliseras främst till åkermarken i området. Vad gäller spridningsvägar för djur och 
växter, förväntas exploateringen inte utöva någon betydande påverkan. Möjligtvis kan ädellövskogens 
brynzon få en ökad betydelse som spridningsväg för fauna när andra delar av området exploateras. 

Vad gäller sammanhängande nätverk av rekreationsområden kan en ny och mer säker passage tvärs 
Marstrandsvägen ses som en förbättring även om den gröna kil som ligger på södra sidan av vägen 
idag inte är klassad som närströvområde. 

LEK & REKREATIONSOMRÅDEN 
Förutsättningar 
Området utgörs till stora delar av odlingsmark som använts för vallodling. I skogen, väster om 
planområdet finns en del stigar som signalerar att området används för rekreation. Området är utpekat 
som närströvområde i översiktsplanen och används flitigt för promenader, löpning och MTB-cykling. 

 
Bild: Stig i skogen väster om planområdet. 

 
Bild: Planområdet (vitstreckad cirkel) gränsar till närströvområde (turkosfärgad yta). 

Grusvägen som går genom planområdet från GC-passagen över järnvägen i öster används främst av 
personer som bor öster om järnvägen och utgör en viktig länk till ädellövskogen och närströvområdet i 
övrigt.  
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Bild: Kartan redovisar stigar och småvägar i planområdet och dess närhet. Kartan är hämtat ur 
naturvärdesinventeringen.  

Planförslag 
Inom planområdet säkerställs friytor för lek och vistelse. Området har även direkt kontakt med 
närströvområde i väster och norr. Rekreationsområdet bedöms ej påverkas negativt då exploateringen 
hålls utanför närströvområdet. Tillgängligheten till grönområdet kan, vid rätt utformning, öka i och med 
exploateringen av området och tillskapandet av fler kopplingar för gående och cyklister. En säker 
passage över Marstrandsvägen ökar tillgängligheten till närströvområdet för boende söder om 
Marstrandsvägen. 

Även om den nya bebyggelsen kan störa upplevelsen av ädellövskogen kan exploateringen även få 
en positiv inverkan på friluftslivet. De boende i det nya området får tillgång till ett högklassigt 
rekreationsområde. En stig på utsidan av ädellövskogsbrynet skulle kunna skapa ett betydande 
mervärde för friluftslivet, särskilt om gallring som främjar skogens utveckling utförs i brynet. Av 
betydelse för gångstråkets kvalitet är hur ”rummet” kring stråket är uppbyggt, det vill säga avstånd från 
gångstig till bryn/kronor på ena sidan och till byggnader på andra sidan. En luftig rumsbildning kring 
gångstigen ger ett större upplevelsevärde än ett trångt rum. 

VATTENOMRÅDEN 
Förutsättningar 
Ytterbybäcken rinner i planområdets södra gräns utmed Marstrandsvägen. Bäcken rinner österut och 
utgör en del av ett större dikningsföretag skapat på 20-talet för att avvattna vattensjuka områden. 
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Bäckens sträckning är justerad och den är kulverterad och uträtad i delar. Bäcken leder vidare österut 
till Kyrkebäcken som sedan mynnar i Nordre älv. 

 

Bild: Ytterbybäcken upplevs mer som ett dike intill Marstrandsvägen.  

Planförslag 
Bäcken lämnas i stora delar orörd. Den kommer dock att påverkas vid byggnation av ny 
cirkulationsplats på Marstrandsvägen för att möjliggöra en trafiksäker väganslutning av planområdet. 
Bäcken behöver där bitvis kulverteras/omförläggas i annat läge.  

Dagvattendammar anläggs norr om bäcken i en lågpunkt i planområdets sydöstra del, för att 
säkerställa rening och fördröjning av planområdets dagvatten innan vattnet når Ytterbybäcken. Dels 
för att säkerställa vattendragets vattenkvalitet, dels för att minska risken för översvämning av bäcken 
nedströms, vid kraftig nederbörd. 

GATOR OCH TRAFIK 

GATUNÄT, GÅNG-, CYKEL- OCH MOPEDTRAFIK 
Förutsättningar 
Gatunät: Planområdet ligger i direkt anslutning till Marstrandsvägen (Väg 168) där Trafikverket är 
väghållare. Marstrandsvägen fungerar idag som huvudväg mellan Kungälv/E6 och Marstrand. 

Inom planområdet finns idag en mindre grusväg som ansluter till Marstrandsvägen i ett läge mitt emot 
infarten till Hällebergsgatan. Befintlig grusväg används som infartsväg till den fastighet (Ytterby 2:9) 
som ligger öster om planområdet. 



15 Beslut - Samråd detaljplan för del av Ytterby-Tunge 2:72 och 2:73 m.fl.  - KS2020/1532-26 Beslut - Samråd detaljplan för del av Ytterby-Tunge 2:72 och 2:73 m.fl.  : Planbeskrivning samråd Västra Tunge 2022-01-10

 Kungälvs kommun 
Ärende: KS2020/1532 

 

   

                                                        
                                                         30  

Korsningen Marstrandsvägen-Hällebergsgatan behöver anpassas för framtida trafikökning med 
anledning av planer på förtätning av Björkås (Hällebergsgatan) söder om Marstrandsvägen.    

   

Bild: Marstrandsvägen i läget där befintlig utfart idag finns. 

Hastighetsbegränsningen på Marstrandsvägen vid den aktuella korsningen är 70 km/h. Enligt 
Trafikverkets mätningar från 2017, uppmättes årsmedeldygnstrafiken (ÅDT) på vägen till 10390 fordon 
varav 5,4 % var tung trafik. Trafiken varierar kraftigt under året, en stor ökning ses under sommaren 
med turisttrafiken till och från Marstrandsområdet. Trafiken varierar från omkring 8000 fordon/dygn på 
vintern till 13500 fordon/dygn under högsommar. Uppräknat till 2020 års trafik blir det 10700 
fordon/dygn. För den aktuella korsningen har endast en olycka registrerats i STRADA under den 
senaste tioårsperioden, denna olycka var en upphinnandeolycka.  
 
 
För Marstrandsvägen har kommunen tagit fram två scenarier avseende trafikmängden vid prognosår 
2045, se tabell nedan. Det som skiljer alternativen åt är huruvida Karebylänken är byggd eller inte. 
Karebylänken är en föreslagen koppling mellan Marstrandsvägen och E6 norr om Ytterby och 
Kungälv. En sådan koppling skulle avlasta Marstrandsvägen genom Ytterby och Kungälv från en del 
av den genomfartstrafik som idag förekommer. Prognoserna inkluderar trafikalstring från 
utbyggnadsplaner i området inklusive planerna för Porteberget och Björkås men inte från nu aktuellt 
planområde.  
 

Gång- och cykeltrafik: Grusvägen inom området leder vidare österut till Bohusbanan där den möter en 
järnvägsgrind för gång- och cykeltrafik. Den västra delen av grusvägen i området, är en rest av en 
äldre väg och fungerar idag mer som en gångväg västerut.  
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Trafikverket har planer på att ta bort befintlig järnvägspassage för gång- och cykeltrafik, då det är en 
trafikfarlig lösning.   

 

Bild: Befintlig plankorsning med Bohusbanan för gång- och cykeltrafik, öster om planområdet. 

Söder om planområdet finns ett cykelstråk som leder söderut genom Björkås mot centrala Ytterby och 
ett som leder västerut mot Guddehjälm (och vidare mot Marstrand). 

Planförslag 
Bostäderna och förskolan inom planområdet kommer att alstra nu trafik till och från området. 
Trafikutredningen illustrerar trafikalstringen genom denna tabell:  

Då planområdet kan antas alstra en hel del biltrafik men även en stor andel oskyddade trafikanter 
behöver väganslutningen från planområdet ut mot Marstrandsvägen utformas på ett funktionellt och 
trafiksäkert sätt. Genom att stärka alternativen och planera för stort resande med gång-, cykel- och 
kollektivtrafik finns förutsättningar att begränsa alstringen av biltrafik. 

För att ge goda förutsättningar för gående och cyklister samt anpassa korsningen till befintligt 
trafiksystem föreslås att denna byggs som en cirkulationsplats med ett körfält. En cirkulationsplats 
innebär en generell sänkning av hastigheterna vilket ger bättre och tryggare förutsättningar för gång- 
och cykeltrafikanter. Med hastighetssänkningen minskar trafikbullret, samtidigt som trafiksäkerheten 
för motorfordonstrafiken ökar tillsammans med lindrigare kollisionsvinklar vid olyckor. Det kan vara 
relevant att sänka hastighetsbegränsningen på en längre del av Marstrandsvägen för att minska 
risken för upphinnandeolyckor inför cirkulationsplatsen och få ett jämnare flöde på sträckan in mot 
Ytterby vilket kan ha positiva effekter på kapaciteten. Även inom bostadsområden kan lägre hastighet 
ha positiva effekter på säkerhet och kapacitet.  

Cirkulationsplatsen ger möjlighet att anpassa vilken nivå gång- och cykeltrafiken prioriteras, från låg 
prioritering i form av helt oreglerade passager till full prioritet med övergångsställen och 
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cykelöverfarter, samt reglerade passager som ett mellanting. Olika regleringar kan vara aktuellt för 
olika delar av cirkulationsplatsen och med hög prioritet av de oskyddade trafikanterna bör hastigheten 
säkras för att inte försämra trafiksäkerheten. Hastighetssäkring kan även vara aktuellt med lägre 
prioritet men säkerheten, och de oskyddade trafikanternas prioritet, måste då vägas mot 
motorfordonstrafikens framkomlighet som skulle kunna påverkas. 

Gatan som ansluter planområdet till cirkulationsplatsen vid Marstrandsvägen utgör en 
uppsamlingsgata för hela planområdet. Den kommer att ha en del trafik, med tanke på alla som ska in 
och ut från området (till och från p-hus och förskola). Dimensionerande trafiksituation är ett möte 
mellan personbil och lastbil med bra framkomlighet och utan att behöva sakta in. Gatusektionen 
behöver då vara 6 meter bred. En kombinerad gång- och cykelväg med 3 meters bredd anläggs 
utmed lokalgatan. 

Gatan som går i en slinga inne i området fungerar som en lokalgata för leveranser, sophämtning och 
tillfälliga framkörningar till hus i olika ärenden. Gatusektionen är smalare än uppsamlingsgatan 
eftersom trafiken här ska gå långsamt och prioritera de oskyddade trafikanterna. Den 
dimensionerande trafiksituationen är ett möte mellan två personbilar i låg hastighet och kan då vara 
4,5-5 meter bred. Blir det möte i den smalare sektionen mellan personbil och lastbil får detta ske i 
bredare partier vid infarter eller annan lämplig mötesplats som då måste planeras in. Gatan förses här 
med en trottoar på ca 1,5 meters bredd då det finns annan separat gång- och cykelväg gent genom 
området.  

Detaljplanen delar upp det centrala, stora bostadskvarteret. Genom kvartersmarken anläggs i öst-
västlig riktning en mindre gata med funktion som gångfartsområde, för tillfällig framkörning till bostäder 
i området. Likaså anläggs genom området, fast i nord-sydlig riktning, ett internt gång- och cykelstråk. 
En sektion på 3 meter för kombinerad gång- och cykeltrafik bedöms som lämpligt. 

Det finns tankar på en eventuell gång- och cykelvägskoppling vidare norrut från området, som en 
fortsättning på cykelbanan som sträcker sig genom området. Kopplingen skulle i norr nå Rollsbo och 
det planerade arenaområdet och underlätta för pendling och besök av arenaområdet vid evenemang. 

KOLLEKTIVTRAFIK 
Förutsättningar 
Ytterby har goda kollektivtrafikförbindelser med Kungälv, Göteborg och andra större tätorter, med tåg 
och expressbussar. Bohuståget trafikerar sträckan Göteborg – Uddevalla/Strömstad med 20 tåg i 
vardera riktningen under vardagar och expressbussarna körs med dubbla turtätheten. Stationen i 
Ytterby ligger på cykelavstånd, cirka en km från planområdet. 

Järnvägen (Bohusbanan) passerar öster om planområdet. Den är av riksintresse och en viktig länk för 
att få fler persontransporter över till kollektivtrafiken. Det finns ett uttryckt behov av att bygga ett extra 
spår längs järnvägen på sträckan som passerar Ytterby-Tunge 2:72. Det finns dock inga beslut om att 
reservera mark för detta ändamål. 

Söder om planområdet finns en busshållplats (hållplats Björkås) med ett läge i vändslinga för trafik 
mot Marstrand, och ett läge utmed Marstrandsvägen i riktning mot Ytterby. Enligt bussentreprenören 
Bivab har bussar i nordvästlig riktning mot Marstrand problem att komma ut på Marstrandsvägen igen 
efter att ha angjort hållplatsen i vändslingan. För att spara tid har Västtrafik därför tagit bort stopp vid 
denna hållplats för vissa turer. 

Planförslag 
Detaljplanen säkerställer ett avstånd till Bohusbanan för att inte begränsa den framtida möjligheten att 
bygga ut Bohusbanan till dubbelspår.  

Trafikutredningen har beräknat planområdets generering av resor med kollektivtrafiken. Totalt 
beräknas den nya bebyggelsen generera omkring 600 nya kollektivtrafikresor per dag. Hur dessa 
fördelar sig mellan Ytterbys järnvägsstation och de olika busslinjerna är dock oklart. Eftersom utbudet 
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av kollektivtrafik påverkar det verkliga resandet finns möjlighet att genom en stärkt kollektivtrafik i 
anslutning till planområdet öka andelen kollektivtrafikresenärer och minska andelen bilresor. Det ska 
observeras att alla kollektivtrafikresor inleds med en annan resa, tex att man går till busshållplatsen 
eller cyklar till järnvägsstationen. Detta betyder att kollektivtrafikresandet i sig kan ge upphov till 
ytterligare trafik som behöver mötas med åtgärder i gång- och cykelvägnätet inom ett större område 
då förutsättningarna för gång- och cykel också påverkar hur attraktiv kollektivtrafiken upplevs i 
slutändan.  

PARKERING, VARUMOTTAGNING, UTFARTER 
Förutsättningar 
Inom planområdet finns idag ingen bebyggelse. Angränsande bostadsfastighet Ytterby-Tunge 2:9 har 
parkering på egen fastighet. Vägen till fastigheten utgörs av en mindre grusväg med anslutning mot 
Marstrandsvägen. 

Planförslag 
Genom planförslaget tillkommer ett stort antal bostäder (360-400). Parkering kommer primärt att lösas 
genom ett gemensamt parkeringshus i planområdets östra del. I det sydligaste kvarteret kommer ett 
parkeringsgarage att anordnas under bostäderna. Ett begränsat antal parkeringsplatser reserverade 
för rörelsehindrade samt för besökare och kortare angöring kommer att anordnas i anslutning till 
bostadshusens entréer. Parkering och varumottagning ska ske på egen fastighet och ej på gatan.  
 
Kommunens parkeringsnorm anger 0,6 parkeringsplatser (med tillägg på 0,1 besöksplats) per större 
lägenhet i zon A (som planområdet ligger inom). Med 400 stora lägenheter i planområdet leder det till 
att det behövs omkring 280 parkeringsplatser för bostäderna. Utöver bilparkering behöver även 
cykelparkering anordnas för bostäder i området. Kommunens parkeringsnorm för cykel anger att det 
för flerbostadshus i zon A krävs 1,8 cykelplatser per bostad med tillägg på 0,1 besöksplatser per 
lägenhet.  
 
För förskola gäller parkeringsnormen 9 bilplatser per 1000 kvm BTA (med tillägg för 5 besöksplatser 
per 1000 kvm BTA). För att uppfylla normen för förskolan krävs omkring 15 platser. Parkering för 
förskolans personal kan delvis komma att behöva anordnas i det gemensamma parkeringshuset då 
det finns begränsat med utrymme att anordna personalparkering inom förskolefastigheten. Utöver 
bilparkering behöver även cykelparkering anordnas för förskolan. Enligt normen behövs 5 platser per 
1000 kvm BTA med tillägg på 20 besöksplatser för cykel. Här kan det i samband med bygglov behöva 
göras en bedömning i vilken utsträckning det är rimligt att normen ska uppfyllas, baserat på antalet 
faktiska boenden som kommande byggnation möjliggör för och i vilken utsträckning man kan tänka sig 
att barn lämnas till förskolan till fots då avstånden är relativt korta mellan bostadshus och förskola i 
området. 

   
Viktigt när det gäller cykelparkering är att den gärna ska vara under tak med möjlighet att låsa fast 
ramen samt placeras nära entréerna till husen, alternativt inomhus i entrévåningen på husen eller i 
separat cykelhus. För förskola är det viktigt att även planera för cykelparkering för lite större cyklar 
med kärra, lastcyklar och liknande. 

STÖRNINGAR OCH RISKER 
Förutsättningar  
BULLER OCH VIBRATIONER 
En bullerutredning över området visar att gällande rikt- och gränsvärden överskrids utmed 
Marstrandsvägen och Bohusbanan. Väg 168/Marstrandsvägen i söder och Bohusbanan i öster utgör 
bullerkällor i området och rådande rikt- och gränsvärden för ljudnivåer överskrids i närheten av dessa 
kommunikationsstråk. Gällande riktvärden för trafikbuller inomhus skall klaras i tillkommande 
bebyggelse. Dessa är för bostäder 30 dB(A) ekvivalent nivå och 45 dB(A) maxbullernivå nattetid. För 
uteplats gäller ekvivalent nivå 55 dB(A) och maxbullernivå 70dB(A).  
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Enligt Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader bör buller från spårtrafik och vägar 
inte överskrida 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och 50 dBA ekvivalent 
ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till 
byggnaden. Samma värden gäller för bostadsbyggnader om högst 35 kvadratmeter men 
ekvivalentnivån vid fasad är istället 65 dBA. Förordningen anger vidare att om bullret vid en exponerad 
fasad överskrids bör en skyddad sida uppnås där bullret uppgår till högst 55 dBA ekvivalent ljudnivå 
och högst 70 dBA maximal ljudnivå vid fasad mellan kl. 22.00 – 06.00. Som minst ska hälften av 
bostadsrummen vändas mot den skyddade sidan. Även här gäller högst 50 dBA ekvivalent ljudnivå 
samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden. 
Maximalnivån vid uteplats bör inte överskridas med mer än 10 dBA maximal ljudnivå fem gånger per 
timme mellan kl. 06.00 – 22.00.  

För förskolor som exponeras för buller från väg- eller spårtrafik bör den ekvivalenta bullernivån 50 
dBA, räknat som årsmedeldygn, underskridas på delar av gården som är avsedda för lek, vila och 
pedagogisk verksamhet. Vidare bör den maximala nivån 70 dBA underskridas på dessa ytor. Dessa 
nivåer motsvarar de nivåer som enligt 3 § i förordning (2015:216) om trafikbuller vid 
bostadsbyggnader bör underskridas på en uteplats vid nya bostadsbyggnader för att förebygga 
olägenhet för människors hälsa. En målsättning kan vara att övriga vistelseytor inom skolgården har 
högst 55 dBA som ekvivalent nivå samt att den maximala nivån 70 dBA överskrids maximalt 5 ggr per 
genomsnittlig maxtimme under den tid som skolgården nyttjas. 

 

Bild: Bullerutbredning, dygnsekvivalent ljudnivå, dB(A), prognosår 2030. 

Inför upprättande av detaljplanen har komfortvägda vibrationsnivåer mätts i marken. Uppmätta nivåer i 
marken i mätpunkter där bostäder planeras är av lägre storleksordning, ca 0,4 mm/s, vilket tangerar 
riktvärden för komfort i byggnader enligt Svensk Standard SS 460 48 61. Då vibrationsnivåer i 
byggnad generellt är lägre än i mark är det sannolikt att vibrationsnivåer i färdig byggnad hamnar 
under riktvärdet. Detta under förutsättning att val av byggnadskonstruktion och grundläggning väljs 
som inte förstärker markvibrationerna. 
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SKRED OCH RAS 
Den geotekniska utredningen visar att risken för skred och ras i området är lågt. Det finns däremot 
flytbenägen jord (innehåller silt) som tillsammans med ytlig grundvattenyta innebär risk för mindre 
erosion och sättningar. Byggnader med markbelastning över 20 kPa bör pålgrundläggas. Geoteknisk 
utredning visar att erosionsaktiviteten längs Ytterbybäcken är ringa och att 
säkerhetsrekommendationerna för nyexploatering är uppfyllda för en markbelastning upp till 20 kPa 
fram till 5 meter från Ytterbybäckens släntkrön. 

FARLIGT GODS 
Planområdet är beläget i nordvästra delen av Ytterby, norr om den planskilda korsningen av väg 
168/Marstrandsvägen och Bohusbanan, vilka båda är leder för farligt gods. Av denna anledning har 
markens lämplighet avseende personrisker till följd av transporter av farligt gods undersökts 
kvantitativt. Relativt ringa mängder transporter genomförs på transportlederna. Individrisknivån (risken 
för den enskilde att dö vid en olycka) bedöms vara på en acceptabel, på avstånd längre än 25 meter 
från Marstrandsvägen och 30 meter ifrån den planskilda korsningen med Bohusbanan. På kortare 
avstånd behöver säkerhetshöjande åtgärder vidtas. 

Från Bohusbanan är individrisken att betrakta som acceptabel. Samhällsrisknivån är acceptabel för 
området om bostadshusen placeras på avstånd om 50 meter eller längre från Bohusbanan. Om de 
närmsta bostadshusen istället placeras på 30 eller 20 meters avstånd når samhällsrisknivån för 
planområdet som helhet upp i lägre ALARP-området, vilket medför att säkerhetshöjande åtgärder bör 
vidtas. Skillnaden i risknivå mellan en gräns på 30, och 20 meter är marginell.  

Transporter av giftig och brandfarlig gas på Bohusbanan bidrar mest till risknivån inom området. På 
korta avstånd från respektive transportled har emellertid brandfarlig vätska stort riskbidrag. Föreslagna 
säkerhetshöjande åtgärder prioriteras därav mot olyckor och skadehändelser med dessa ämnen.  

Trafikverkets planer på en ny väglänk (Ekelöv-Kareby) som ansluter till E6 norr om planområdet skulle 
kunna medföra förändrade trafikflöden förbi planområdet. Antalet målpunkter för de transporter som 
genomförs på Marstrandsvägen är mycket få och det har bedömts att projektet torde ha en begränsad 
inverkan på planområdets risker avseende farligt gods.  

Lokala önskemål om utvidgning till dubbelspår för Bohusbanan har inte bedömts ha påverkan på 
planområdets risknivåer då nyttjandet redan idag är långt under maxkapaciteten för järnvägen. Dock 
skulle ett ytterligare säkerhetsavstånd om 10 meter tillkomma då den eventuella utbyggnaden av 
spåret gör att det kommer fysiskt närmare planområdet. Genom att addera till 10 meter till 
riskutredningens angivna acceptabla personriskavstånd, har detta hanterats i planarbetet.  

Om följande säkerställs av detaljplanen bedöms föreslagen exploatering vara lämplig och acceptabel 
ur ett personriskperspektiv:  

• Inga bostadshus placeras inom 25 meter från Marstrandsvägen.  

• Inga bostadshus placeras inom 20 + 10 meter från Bohusbanan. 

TRAFIK 
Busshållplatsen ligger idag söder om Marstrandsvägen. Detta utgör en risk då oskyddade trafikanter 
behöver korsa vägen för att nå busshållplatsen. Likaså behöver planområdet väganslutas mot 
Marstrandsvägen på ett trafiksäkert sätt.  

Planförslag 
I planen har ett parkeringshus lokaliserats parallellt med Bohusbanan i öster så att detta även fungerar 
som bulleravskärming för den innanförliggande bostadsbebyggelsen. För södra kvarteret anger 
detaljplanen utformningsbestämmelser med krav på tyst sida alternativt begränsad lägenhetsstorlek. 
Förskolbyggnaden placeras på sådant avstånd och med sådan orientering att en tyst gård för lek, vila 
och pedagogisk verksamhet säkerställs norr om denna (under 50 dBA ekvivalent ljudnivå). 
Kommunen har som målsättning att ekvivalent bullernivå 50 dBA, räknat som årsmedeldygn, även ska 
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underskridas på alla vistelseytor inom skolgårdar. Bullerskärm kan komma att behöva uppföras för att 
denna nivå ska kunna säkerställas inom alla vistelseytor. 
 

 

Bild: Bullerutbredning, dygnsekvivalent ljudnivå, dB(A), prognosår 2040/2045. Med avstånd och 
avskärmande bebyggelse kan ljudmiljön säkerställas inom planområdet för bostäder och förskola. 
OBS! Kartan redovisar en delvis annan bebyggelseplacering än vad planen möjliggör för. 

Likaså säkerställer detaljplanen ett relativt stort avstånd mellan bostäder och riskkällor. Från 
Bohusbanan är det cirka 65 meter till närmast belägna bostadsfasad. Motsvarande avstånd från 
Marstrandsvägen är cirka 55 meter. Dessa avstånd bedöms medföra att en acceptabel individ- och 
samhällsrisknivå kan uppnås vad gäller farligt godstransporter på Bohusbanan och Marstrandsvägen. 
Inga åtgärder krävs utöver detta. 

Förhållandena på platsen är enligt vibrationsutredningen gynnsamma, med uppmätta värden inom 
riktvärde för vibrationer. Dock måste grundläggning och byggnadskonstruktion väljas som inte 
förstärker markvibrationerna in i byggnaderna. 

En utbyggnad av planområdet kräver en säker väganslutning till Marstrandsvägen, en väg som idag är 
mycket hårt trafikerad. För att möjliggöra för en väganslutning av planområdet till Marstrandsvägen 
anger trafikutredningen att det kommer att behöva anläggas en cirkulationsplats. Den tänkta 
cirkulationsplatsen kommer att ge möjlighet att anpassa vilken nivå gång- och cykeltrafiken prioriteras, 
från låg prioritering i form av helt oreglerade passager till full prioritet med övergångsställen och 
cykelöverfarter, samt reglerade passager som ett mellanting. Olika regleringar kan vara aktuellt för 
olika delar av cirkulationsplatsen och med hög prioritet av de oskyddade trafikanterna bör hastigheten 
säkras för att inte försämra trafiksäkerheten. Hastighetssäkring kan även vara aktuellt med lägre 
prioritet men säkerheten, och de oskyddade trafikanternas prioritet, måste då vägas mot 
motorfordonstrafikens framkomlighet som skulle kunna påverkas.  
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TEKNISK FÖRSÖRJNING 

VATTEN OCH AVLOPP 
Förutsättningar 
Området är idag inte ansluten till allmänt VA-nät. Befintlig bostadsfastighet Ytterby-Tunge 2:9 har 
enskilt VA. Detaljplaneområdet gränsar till kommunens verksamhetsområde för vatten, spill- och 
dagvatten. 

Det allmänna VA-nätet har inte tillräcklig kapacitet för planerad exploatering. Utbyggnad av 
överföringsledningar för vatten och spill planeras för att öka kapaciteten i Ytterby och vidare uti 
kustzonen på sträckorna Kastellegården-Björkås och Björkås-Vävra. Överföringsledningarna beräknas 
färdigställas under 2023.   

Planförslag 
En VA-utredning har tagits fram som underlag i planarbetet och parallellt med framtagandet av 
detaljplanen kommer infrastrukturen, ovan och under mark, att projekteras. Området kommer att ligga 
inom kommunalt verksamhetsområde för VA. 

Den befintliga fastigheten Ytterby-Tunge 2:9 (med ett småhus) ligger i anslutning till planområdet och 
det föreslagna VA-verksamhetsområdet och föreslås att anslutas till det kommunala VA-nätet i 
samband med övrig VA-utbyggnad. VA-anläggningen i området dimensioneras för 
flerbostadshusbebyggelse omfattande 360-400 lägenheter fördelat på 14 huskroppar, varierande 
mellan 3 till 8 våningars höjd, en förskola och ett större parkeringshus för omkring 300 bilar. Inga 
framtida exploateringar för fortsatt utbyggnad har hanterats i VA-utredningen. Totalt innebär det nya 
VA-verksamhetsområdet cirka 840 anslutna personekvivalenter (2,1 personekvivalenter/lägenhet) 
samt 1600 m2 BTA förskola.  

Spillvattenledningsnätets huvudledningar läggs som ett självfallsnät, ner mot anslutningsvägen där en 
avloppspumpstation anläggs. Från avloppspumpstationen anläggs en tryckspilledning som ansluter 
mot en nyanlagd spillvattenledning söder om Marstrandsvägen (väg 168). Fastigheterna inom 
planområdet ansluts med självfall till spillvattenledningsnätet. I undantagsfall kan vissa fastigheter 
komma att behöva anslutas till spillvattenledningsnätet via intern pumpstation, det utreds vidare i 
projekteringsskedet. I nuläget föreslås en traditionell självfallsanslutning. De nya VA-ledningarna 
föreslås att placeras i gatumark. 

Eftersom aktuellt VA-utredningsområde föreslås att anslutas till blivande överföringsledning för vatten i 
dimension 450 och spillvattnet direkt in i ny avloppspumpstation utgör kapaciteten i nedströms 
liggande ledningar inget problem.  

Inom planområdet behövs endast en brandpost, förutsatt att den placeras centralt i området. Då klarar 
den att försörja hela området inom ett maximalt avstånd av 150 meter. 

Utbyggnaden av kommunens överföringsledningar för vatten och avlopp till området har planerats att 
stå klara under 2023. Planens genomförandetid har därför satts till att börja från och med 2024-01-01  

DAGVATTEN 
Förutsättningar 
Inom planområdet finns inga allmänna dagvattenledningar. Detaljplaneområdet gränsar till 
kommunens verksamhetsområde för vatten, spill- och dagvatten. Inom området finns heller inga 
befintliga dricks- eller spillvattenledningar, varken privata eller allmänna, som behöver tas hänsyn till 
vid planering av dagvattenhanteringen.  

Dagvattnet från planområdet och ca 3,5 ha naturmarksområde som ligger uppströms avrinner idag till 
Ytterbybäcken, som på sträckan ingår i Guddehjälms dikningsföretag, DF 192. Ytterbybäcken rinner 
via en kulvert under Marstrandsvägen in i planområdet från sydväst, fortsätter på en sträcka om ca 
270 m i söder och ut ur planområdet igen via en 2000-trumma under vägen i sydöstra hörnet. Utöver 
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kulverten och trumman för Ytterbybäckens in- och utlopp finns två kulvertar och en trumma (under 
Häradsvägen) för bäckens sträckning inom området. Söderifrån finns två dagvattenutlopp till bäcken 
från områdena söder om Marstrandsvägen. I planområdets sydöstra del, mellan järnvägsviadukten 
och småhustomten Ytterby-Tunge 2:9, verkar det komma ett flöde från järnvägen. Något utlopp har 
enligt dagvattenutredningen inte lokaliserats vid platsbesök, men det var påtagligt blött i slänten och 
ner mot bäcken. Längs jordbruksmarken finns diken som leder till Ytterbybäcken. Åkermarken är inte 
täckdikad. 

Ytterbybäcken kan ta emot 1,5 l/s × ha. För hela planområdet och uppströms liggande naturmark 
innebär det att dimensionerande flöde är 17 l/s. Från bäcken rinner vattnet vidare ut i Kyrkebäcken 
och till Nordre älv. Ytterbybäcken och Kyrkebäcken är troligen öringförande vattendrag och betraktas 
som känsliga recipienter. Nordre älv, som är statusklassad i VISS, uppnår ej en god kemisk status 
idag och den ekologiska statusen är idag klassad till måttlig. Kvalitetskravet är att den ska ha god 
ekologisk status 2021 men det finns ett förslag till ny MKN om att förlänga tidsundantaget till 2027.  

Kungälvs kommun har tagit fram en dagvattenplan bestående av dagvattenpolicy, dagvattenhandbok 
samt åtgärdsförslag dagvatten. Dagvattensystemens utformning och dimensionering ska ske i enlighet 
med dessa och då samtidigt även enligt Svenskt Vattens rekommendationer. 

Planförslag 
En dagvattenutredning har tagits fram som underlag i planarbetet. Utredningen beskriver dels de 
volymer av dagvatten som uppkommer inom planområdet och omhändertagandet och fördröjningen 
som kommer att krävas för området som helhet för att säkerställa flöden och vattenkvaliteten i 
Ytterbybäcken, som utgör recipient för områdets dagvatten.  

I och med att det tillåtna utflödet från området endast är 15 l/s behöver mycket stora 
fördröjningsvolymer anordnas. Dagvattnet ska fördröjas så nära källan som möjligt. För 
kvartersmarken gäller dagvattenpolicyns riktlinje om att fördröja 3 m3 dagvatten per 100 m2 hårdgjord 
yta. Detaljplanen anger krav inom kvartersmarken på fördröjning av dagvatten motsvarande de 
beräknade volymerna från takytor samt från en uppskattad hårdgjord andel på 15% av 
kvartersmarken. För att minska behovet av fördröjningsvolymer i området kan byggnader gärna förses 
med gröna tak och hårdgjorda ytor genomföras med genomsläppliga beläggningar.   

Dagvattenanläggningar kan behöva anläggas med täta bottenskikt för att inte avvattning av 
grundvatten ska ske i områden där grundvattnet står högt. 

Inom kvartersmark för parkering/parkeringshus behöver dagvatten fördröjas (och renas om dagvattnet 
kommer från parkeringsytor). Ett platseffektivt sätt att rena och fördröja dagvattnet är genom så 
kallade regnträdgårdar. 

Inom gatumarken omhändertas dagvattnet i motsvarande grad med omhändertagande volym som 
motsvarar dagvattenpolicyns riktlinje om att fördröja 3 m3 dagvatten per 100 m2 hårdgjord yta. 
Omhändertagandet sker genom öppna eller slutna diken längs med gatan, inom mark planlagd för 
gata. 

Dagvatten som flödar från omgivande naturmark fångas upp i avskärande makadamdiken utanför 
kvartersmarken. Vattnet som kommer från naturen är rent och ska inte blandas med dagvatten från 
vägar, körytor, hustak och hårdgjorda ytor på kvartersmarken i övrigt. För att spara plats 
rekommenderar dagvattenutredningen att dikena utförs halvtäckta med makadamfyllning och 
dränering i botten, vilket ger god fördröjningskapacitet. Makadamdikena kan utföras med 
materialskiljande lager, matjord och besås med gräs. Längs skogskanten med skyddsvärda träd 
säkerställer detaljplanen att diket placeras så att trädrötterna inte skadas vid schaktning. Den del av 
naturmarken som ligger an med avrinning mot förskoletomten ligger inom ett område där schaktning 
ska undvikas med tanke på träden. Det dagvatten som kommer från naturmarken får hanteras inom 
förskoletomten på lämpligt vis. 
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Resterande volym av dagvatten som behöver fördröjas inom planområdet (för att kunna hålla sig inom 
tillåtet utflöde från området till Ytterbybäcken), samlas upp i en större dagvattendamm i södra delen av 
planområdet. Dagvattendammen har en volym om 950 m3. Angiven fördröjningsyta är beräknad på 
0,75 m djup med en dämmande tröskel mot Ytterbybäcken. Med så pass stort vattendjup nära 
bostäder och förskola kan det vara lämpligt att hägna in fördröjningsytan. Skyfallskarteringen visar att 
det låglänta grönområdet mot Marstrandsvägen till viss del blir översvämmat vid nutida skyfall. För att 
säkerställa fördröjningsytornas volym till förmån för planområdet, och hindra att Ytterbybäcken 
svämmar in i planområdet, anger detaljplanen att en ca 0,5 meter hög vall uppförs 5 meter ifrån 
bäcken. 

Totalt bedömer dagvattenutredningen att det behövs 1 650 m3 fördröjningsvolym inom området.  

För att säkerställa att byggnader inte skadas vid skyfall så som 100 års regn placeras och höjdsätts så 
att större flöden kan passera förbi. En rekommendation är färdig golvhöjd minst 0,5 meter över 
marknivån vid gatuanslutningen, alternativt 0,5 meter över omgivande mark så ett avrinningsstråk 
bildas vid sidan om.  

Exploatering enligt planförslaget innebär en ökad föroreningsbelastning i området. De anläggningar 
som föreslås i utredningen – makadamdiken och öppna översvämningsytor i grönområdet – bedöms 
ger tillräcklig reningseffekt för att inte exploateringen ska påverka MKN för recipienten negativt. 

Den västra delen av planområdet (område planlagt som NATUR) kommer att lämnas orörd och 
avrinner som idag västerut. Denna del har därför inte tagits med i beräkningar av fördröjningsvolymer.  

En brandpost med kapacitet om minst 15 liter/sekund behöver placeras i ett centralt läge i 
planområdet så att all bebyggelse kan nås inom ett maximalt avstånd på 150 meter. Släckvatten 
samlas upp i de dagvattendammar/fördröjningsytor som planeras inom området, dessa förses 
lämpligen med avstängningsmöjlighet så att inget förorenat släckvatten riskerar att nå recipienten. 

VÄRME 
Förutsättningar 
I området finns inte fjärrvärme utbyggt. Fjärrvärme finns idag öster om järnvägen samt söder om 
Marstrandsvägen i Björkås. 

Planförslag 
Kommunen eftersträvar uppvärmning med förnybara energislag och en minskad energianvändning för 
uppvärmning är en viktig del i arbetet för långsiktig hållbarhet. Kommunen ser därför positivt på förslag 
med bättre energiprestanda än BBR (boverkets byggregler) kräver.  

I området finns inte fjärrvärme utbyggt utan detta kommer att ske i samband med exploatering. 
Planförslaget reglerar inte specifik uppvärmningsmetod men bebyggelsen kommer att ha möjlighet att 
anslutas till fjärrvärmenätet.  

EL  
Förutsättningar 
En luftledning på 12 kV går genom området. Eldistributör inom området är Kungälvs Energi AB.  

Planförslag 
Befintlig kraftledning kommer att grävas ner från en punkt nordost om planområdet (där den kommer 
in österifrån över järnvägen). Ledningen markförläggs i gatumark och ansluter till 
transformatorstationer i området och vidare söderut till Björkås. Luftledningen skrotas. 

Byggrätt för tekniska anläggningar, E-områden, har säkerställts i planområdet. I samband med 
exploatering kommer två transformatorstationer att byggas i området, en vid förskolans parkering och 
en vid parkeringshuset. Kungälv energi AB kommer att vara huvudman. Kring transformatorstationer 
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krävs ett byggnadsfritt avstånd på 5 meter. I anslutning till stationen behövs även yta för parkering av 
servicefordon. 

Det är viktigt att det planeras för tillräcklig kapacitet i elanläggningar i området, för att kunna 
säkerställa för kommande krav på laddplatser för elbilar. 

FIBER 
Förutsättningar 
I området finns inte fiberledning utbyggd. Fiberledning finns idag öster om järnvägen samt söder om 
Marstrandsvägen i Björkås. 

Planförslag 
Fiberledning byggs ut till området av Kungälv Energis AB fibernät. Fiberledningar förläggs i gatumark. 
Utbyggnad sker i samma stråk som fjärrvärmen byggs ut. En bredbandsnod uppförs inom 
planområdet inom E-område för teknisk anläggning. Fibernoden är en mindre byggnad på omkring 
2x2 meter. I anslutning till byggnaden behövs även yta för parkering av servicefordon. 

AVFALL 
Förutsättningar 
Eftersom området inte är exploaterat i dagsläget finns ingen avfallshämtning. Hushållsavfall ska 
hanteras i enlighet med Renhållningsordningen för Kungälvs Kommun. Utgångspunkten är att alla 
sorterar sitt avfall och bostäderna bör planeras för det.  

Närmaste kretsloppsstation och återvinningscentral ligger idag vid Hollandsgatan drygt 700 meter 
öster om planområdet. Återvinningscentralen vid Hollandsgatan kommer att ersättas i samband med 
att   återvinningscentralen i Munkegärde byggs ut.  

Planförslag 
Området kommer att ha kommunal sophämtning. För området rekommenderas ett insamlingssystem 
med separata kärl i miljöbodar/avfallsutrymme. Avfallsutrymmen ska vara väl tilltagna för att kunna 
erhålla full sortering, samt utformas utifrån enligt gällande avfallsföreskrifter och övriga anvisningar 
från kommunen. Vid utformning och placering av miljöbodar/avfallsutrymmen ska kommunens 
rekommendation om högst 25 meter mellan bostadens entré och avlämningsplatsen beaktas, så långt 
det är möjligt. Boverkets allmänna råd anger 50 meter som längsta avstånd.  

För insamling av grovavfall, farligt avfall, elavfall och material till återbruk rekommenderas att 
avlämning sker vid de befintliga avlämningspunkter som finns i kommunen. Antalet bostäder som 
planeras i området bedöms inte utgöra ett underlag för inrättande av en lokal kretsloppsstation för 
dessa avfallsslag inom området.  

Inom området har vägnätet planerats så att insamlingsfordonen har fri sikt och god framkomlighet och 
så att backrörelser för hämtningsfordonen kan undvikas. Utrymme för hantering av snö säkerställs 
inom området så att snövallar inte inkräktar på vägbredden eller angöringsplatser. Transportvägar till 
avfallsutrymmen ges en hårdgjord körbana och utformas för minst bärighetsklass 2 (BK2) och 
vägnätet i området har en bredd om minst 5,5 meter då mötande trafik förekommer. Träd och annan 
växtlighet får inte inkräkta på vägbredden och vägbanan ska ha en fri höjd av minst 4,7 meter. 

Den beräknade avfallsmängden och områdets storlek förutsätter en miljöbod per kvarter. Antalet 
miljöbodar kan minskas eller ökas beroende på områdets slutliga utformning, indelning i kvarter, 
placering av byggnader och avstånd till entréer. Plats för avfallsutrymmen har säkerställts inom varje 
kvarter i området.  

Utformning av avfallsutrymmen är viktigt för att skapa trivsel och trygghet för avfallslämnare. 
Avfallsutrymmen kan harmoniera med områdets karaktär genom att dess färgsättning, val av 
fasadmaterial och markbeläggning och typ av takbeklädnad. Väl utformad belysning och växtlighet ger 
större mått av trygghet för avfallslämnare. 
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I nära anslutning till anordnade lägen för avfallsutrymmen möjliggörs för angöringsplatser i direkt 
anslutning till områdets gatunät. Angöringsplatsens storlek och placering är viktig för att inte skapa 
hinder och irritation i samband med tömning av kärl i avfallsutrymmen. Annan trafik får inte hindras när 
tömning sker. Platsen måste vara så stor att det finns plats att hantera kärl på platsen. Vid tömning av 
kärl vid ett avfallsutrymme rekommenderas en angöringsplats om 15 x 4,5 m. Utrymmet kan utgöra del 
av befintlig gata i området så länge passage för andra fordon säkerställs. 

Gångvägen mellan angöringsplatsen och avfallsutrymmet ska vara jämn, hårdgjord, halkfri och utan 
trånga passager eller hinder året om. Trappsteg och kullersten får inte förekomma. Avståndet ska vara 
så kort som möjligt med en rekommendation om max 10 m. Gångvägen bör vara minst 1,2 m bred och 
om den ändrar riktning bör bredden där vara minst 1,35 m för att kunna hantera kärlen i samband med 
tömning. 

I planeringen av avfallshanteringen ska kommunens ”Checklista för avfallshantering vid plan- & 
bygglovsprocesser” följas.  

Planbestämmelser 
GRÄNSBETECKNINGAR 
Gränser på plankartan har en inbördes hierarki som styr inom vilka områden en viss bestämmelse 
gäller. 

plangränsen anger gräns för hela planområdet. 

användningsbestämmelser och administrativa bestämmelser gäller inom områden 
som avgränsas av användningsgränser och/eller plangräns  

egenskapsbestämmelser gäller inom områden som avgränsas av egenskapsgräns, 
användningsgräns och/eller plangräns  

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN 

ALLMÄNNA PLATSER 
GATA1 – reglerar användningen till huvudgata. Används i planen för Marstrandsvägen och omfattar 
område för ny cirkulationsplats. Delar av cirkulationsplatsen ligger inom annan pågående detaljplan för 
Björkås. 

GATA2 – reglerar användningen till lokalgata. Används i planen för gator inom planområdet för 
angöringstrafik till bostäder, parkeringshus och förskola inom planområdet.  

NATUR – reglerar användningen till naturmark. Inom naturmark får gång- och cykelvägar anordnas. 

KVARTERSMARK 
B – reglerar användningen till kvartersmark för bostäder. Inom dessa områden får bostadshus med 
tillhörande bostadskomplement uppföras.  

E1 – reglerar användningen till kvartersmark för dagvattenanläggning. Inom ytan ska dagvatten 
omhändertas och fördröjas för att säkra vattenkvalitet och maximalt tillåtet utflöde till Ytterbybäcken. 

E2 – reglerar användningen till kvartersmark för fibernod och transformatorstation. Inom ytan för 
anläggningar och uppställningsytor för dessa ändamål uppföras. 

E3 – reglerar användningen till kvartersmark för pumpstation. Inom ytan får pumpstation för spillvatten 
uppföras. 
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E4 - reglerar användningen till kvartersmark för transformatorstation. Inom ytan får 
transformatorstation för områdets elförsörjning uppföras. 

P - reglerar användningen till kvartersmark för parkering. Inom området kan markparkering för boende 
och förskolepersonal anordnas (i den utsträckning som området ej bebyggts med parkeringshus, se 
nedan). 

P1 - reglerar användningen till kvartersmark för parkeringshus. Inom område som ej omfattas av 
prickad mark kan parkeringshus uppföras, för att säkerställa parkering för boende och 
förskolepersonal i området. 

S1 - reglerar användningen till kvartersmark för förskola. Inom ytan som ej omfattas av prickad mark 
får förskola uppföras.  

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS 

UTFORMNING AV ALLMÄN PLATS 
vall1 +0,0 - inom området ska det uppföras en vall för att skydda dagvattendammen från svämmande 
vatten från Ytterbybäcken.  

dike1 - inom angivet området ska det finnas ett dike för att fördröja och omhänderta dagvatten som 
rinner på marken från angränsande natur innan det når kvartersmarken i planområdet. 

dike2 - inom gatumark, GATA1, ska det finnas ett täckt eller öppet dike för att fördröja och omhänderta 
dagvatten som rinner på gatan så att det inte når omgivande kvartersmark för bostäder, förskola eller 
parkeringshus. 

MARK OCH VEGETATION 
+0,0 - anger gatans höjdläge i denna punkt. 

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK  

BEBYGGANDETS OMFATTNING 
- prickmarken reglerar områden som inte får förses med byggnad. Ytan säkrar 
bebyggelsefria områden. 

- i symbolen anges på plankartan högsta totalhöjd i meter över angivet nollplan för 
byggnader som uppförs inom det specifika området som avgränsats av 
egenskapsgräns 

PLACERING 
p1 - bestämmelsen syftar till att skapa ett minst 5 meter brett siktstråk i östvästlig riktning genom 
kvartersmarken. Illustrerande pilar på plankartan redovisar önskat läge på siktstråket. 

p2 - bestämmelsen syftar till att styra byggnaders placering så att dessa inte hamnar närmare gräns 
än 3 meter. Samtidigt ska byggnader ej uppföras längre från angränsande gata än 5 meter för att 
säkerställa ett relativt tätt gaturum. 

p3 - bestämmelsen syftar till att styra bebyggelsen så att långsidor hamnar utmed angränsande gator, 
för att säkerställa ett relativt tätt gaturum. I vissa områden är det istället tillämpligt med långsida utmed 
gångfartsgata inom g1. 

UTFORMNING 
f1 - bestämmelsen syftar till att säkerställa så att garagevåningsplan och bostadsbyggnad ovanpå 
utformas med gemensam fasad sp att garagevåning ej blir en hög sockelvåning.  
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f2 - syftar till att begränsa synlig sockel på byggnaden.  

f3 - syftar till att skapa variation inom ett område så att bebyggelsen varierar i höjd med minst 3 meter. 

f4 - syftar till att reglera taklandskapet i området till en relativt flack nivå. 

f5 - syftar till att reglera taklandskapet i området till en relativt brant nivå. 

UTFÖRANDE 
b1 - syftar till att säkerställa så att dagvatten från tak och hårdgjorda ytor omhändertas och fördröjs 
inom kvartersmarken där det uppstår. 

b2 - syftar till att säkerställa så att grundläggning görs på ett för området säkert sätt. 

b3 – syftar till att säkerställa så att översvämning inte inträffar över färdig golvnivå från uppdämt 
dagvatten eller från översvämmade gator vid stora nederbördsmängder eller vid tillfälligt bristande 
avvattningsfunktion. 

b4 – syftar till att säkerställa så att dagvatten från öppna parkeringsytor (vilket kan innehålla salter och 
oljerester) renas innan det når avsedda fördröjningsytor. 

LÄGENHETSFÖRDELNING OCH STORLEK PÅ LÄGENHETER 
v1 – syftar till att säkerställa så att bostäder i det södra kvarteret och som vetter mot Marstrandsvägen 
utformas så att de uppfyller gällande lagstiftning gällande omgivningsbuller. 

MARKENS ANORDNANDE OCH VEGETATION 
n1 – syftar till att säkerställa så att parkeringsgarage kan uppföras under bostadsbyggnader inom det 
södra kvarteret. 

n2 – syftar till att begränsa andelen hårdgjord yta inom kvartersmarken, så att uppkomsten av 
dagvatten minskar och för att underlätta för omhändertagande av det dagvatten som uppstår. 

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER 

GENOMFÖRANDETID 
Angiven genomförandetid anges till 10 år för att möjliggöra för en etappvis utbyggnad. 
Genomförandetiden är satt att tidigast börja 2024-01-01 för att anslutande VA-nät ska hinna byggas ut 
till området. 

VILLKOR FÖR LOV 
a2 – bestämmelsen syftar till att säkerställa att ett parkeringshus har uppförts innan bostadshus 
uppförs i kvarteren belägna närmast Bohusbanan. Parkeringshuset skärmar dels från buller från 
järnvägen men utgör även en avskärmning som begränsar risken för hälsa och säkerhet för de 
boende vid en eventuell olycka på järnvägen.  

VILLKOR FÖR STARTBESKED 
a1 - bestämmelsen syftar till att säkerställa så att startbesked inte ges för byggnadsverk förrän 
vattenförsörjning och avlopp har kommit till stånd. Då området idag saknar VA behöver detta först 
byggas ut. Innan detta gjorts kan byggnation ej tillåtas. 

GEMENSAMHETSANLÄGGNING 
g1 - bestämmelsen syftar till att möjliggöra för en samfälld gångfartsgata genom området.  

g2 - bestämmelsen syftar till att möjliggöra för en samfälld gång- och cykelväg genom området.  
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ILLUSTRATIONER PÅ PLANKARTAN 
 - pilen redovisar önskat siktstråk genom kvartersmarken i området. 

 - symbolen redovisar läget av inmätta träd med höga naturvärden. 
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Konsekvenser av planens 
genomförande 
MILJÖKONSEKVENSER 
När en myndighet eller kommun upprättar eller ändrar en plan eller ett program, som krävs i lag eller 
annan författning, skall myndigheten eller kommunen göra en miljöbedömning av planen, programmet 
eller ändringen, om dess genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. 

Syftet med miljöbedömningen är att integrera miljöaspekter i planen eller programmet så att en hållbar 
utveckling främjas. 

Regeringen får meddela föreskrifter om vilka slags planer och program som alltid kan antas medföra 
en betydande miljöpåverkan samt om undantag från kravet på miljöbedömning. Regeringen får också 
meddela föreskrifter om samråd i samband med bedömningen av om en plan, ett program eller en 
ändring kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Lag (2004:606). 

Sammanfattningsvis bedöms den föreslagna utbyggnaden vara i god överenstämmelse med såväl 
nationella som lokala miljömål och i stort bidra till att uppfylla miljömålen.  

Kommunen bedömer att redovisad användning kan anses vara den ur allmän synpunkt mest lämpliga, 
utifrån planområdets förutsättningar och föreliggande behov. Detaljplanen innebär tillskapande av 
flerbostadshus och radhus i ett område som tidigare är obebyggd åkermark. Platsen är belägen nära 
kollektivtrafik, Ytterby station. Nedan följer en kort sammanställning av planens miljökonsekvenser. 

NATURMILJÖ  
Den natur med högst naturvärde (klass 2) i naturvärdesinventeringen, samt område med skyddsvärda 
träd väster och norr om planområdet, lämnas utanför exploateringsområdet vilket innebär ingen eller 
liten påverkan. Bebyggelsen kommer vidare att planläggas tillräckligt långt från skogen för att inte 
riskera att skada rötter eller beskugga skyddsvärda träd.  

Viss del av område klass 3 och 4 kommer dock att tas i anspråk. Inom planområdet finns även flera 
stenmurar och två åkerholmar. Dessa påverkas i viss utsträckning vid exploatering av den sydöstra 
delen av planområdet. Dispensansökan och kompensationsåtgärder kan bli aktuella.  

VATTENMILJÖ 
Dagvatten kommer att hanteras så att rening och fördröjning sker lokalt innan det förs vidare till 
Ytterbybäcken. Dammen kan med rätt utformning bidra till ökad diversitet i området. Ytterbybäcken 
kommer att påverkas vid byggnation av ny cirkulationsplats på Marstrandsvägen som möjliggör en 
väganslutning av planområdet. Bäcken behöver där bitvis kulverteras/omförläggas i annat läge.  

JORDBRUKSMARK 
Jordbruksmark ianspråktas och går förlorad genom planförslaget. Avvägning mellan det allmänna 
intresset jordbruksmark och bostadsutbyggnad i kollektivtrafiknära område har tidigare hanterats i 
FÖP Ytterby. 

KULTURMILJÖ 
Mycket av det historiska innehållet på Västra Tunges marker har överlevt, både rumsligt och med 
avseende på detaljer. Särskilt värdefull är den gamla landsvägens (Marstrandsvägens) sträckning.  I 
norra delen av planområdet fann man vid den arkeologiska undersökningen rester från en boplats från 
järnåldern. Fornlämningen hålls utanför den planerade bebyggelsen och bedöms därför inte påverkas. 
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REKREATION OCH FRILUFTSLIV 
Skogen väster om planområdet utgör rekreationsmiljö. Rekreationsområdet bedöms ej påverkas 
genom att exploateringen hålls utanför närströvområdet. Tillgängligheten till grönområdet kan i och 
med exploateringen av området och tillskapandet av fler kopplingar för gående och cyklister öka. 

LANDSKAPSBILD 
Landskapsbilden förändras genom att mark som tidigare varit obebyggd åker- och skogsmark tas i 
anspråk för byggnation. Ytterby ses som en lantlig tätort. Den nya exploateringen kommer att påverka 
hur förbipasserande och boende i Ytterby uppfattar orten som helhet. Ett gestaltningsprogram ska tas 
fram mellan samråd och granskning för att säkerställa en god utformning av bebyggelse i förhållande 
till närmiljön och landskapsbilden. Detaljplanen reglerar utformning och placering av ny bebyggelse 
utifrån gestaltningsprogrammets vägledande riktlinjer.   

HÄLSA 
Bohusbanan är transportled för farligt gods. Likaså på Marstrandsvägen (väg 168) sker transporter 
med farligt gods. Transporter av giftig och brandfarlig gas på Bohusbanan bidrar mest till risknivån 
inom området. På korta avstånd från respektive transportled har emellertid brandfarlig vätska stort 
riskbidrag. Det är dock relativt ringa mängder transporter som genomförs på transportlederna.  

Riskutredningen bedömer att individrisknivån är acceptabel på avstånd längre än 25 meter från 
Marstrandsvägen och 30 meter ifrån den planskilda korsningen med Bohusbanan. Från Bohusbanan 
är individrisken att betrakta som acceptabel. Samhällsrisknivån är enligt riskutredningen acceptabel 
för området om bostadshusen placeras på avstånd om 50 meter eller längre från Bohusbanan.  

Detaljplanen säkerställer ett relativt stort avstånd mellan bostäder, förskola och riskkällor:  

• mellan bostäder och Marstrandsvägen är avståndet omkring 55 meter.  
• mellan förskolan och Marstrandsvägen är avståndet omkring 75 meter.  
• mellan förskolan och Bohusbanan är avståndet över 150 meter. 
• mellan bostäder och Bohusbanan är avståndet omkring 65 meter.  
• mellan kvartersmarken för bostäder och Bohusbanan, i den norra delen av planområdet, finns 

ett parkeringshus vilket ytterligare skärmar av bebyggelsen  
 

Dessa avstånd bedöms medföra att en acceptabel individ- och samhällsrisknivå kan uppnås inom 
planområdet vad gäller farligt godstransporter på Bohusbanan och Marstrandsvägen. Inga åtgärder 
krävs utöver detta. 

Bullerberäkning över området visar att gällande rikt- och gränsvärden till viss del överskrids inom 
planområdet. För att undvika bullerstörningar möjliggör detaljplanen för bostäder och förskola enbart 
där gällande riktvärden kan uppnås, med eller utan bulleråtgärder. 

Närheten till Bohusbanan innebär en risk för vibrationer. Utförd vibrationsmätning visar dock uppmätta 
nivåer är under riktvärden för komfort i byggnad. Vibrationsnivåerna beräknas hamna under 
störningsnivå under förutsättning att val av byggnadskonstruktion och grundläggning som inte 
förstärker markvibrationerna. 

Trafiksituationen kring planområdet är komplex genom de barriärer som väg 168 och Bohusbanan 
skapar. Med planens genomförande löses trafiksituationen i området så att en mer trafiksäker 
korsning skapas.  

Områdets lokalisering innebär goda förutsättningar för att gå eller cykla och använda kollektivtrafik då 
avstånd till Ytterby station är cirka en kilometer från planområdets mitt.  
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SOCIALA KONSEKVENSER 
Detaljplanen möjliggör för bostäder, förskola och en småskalig etablering av 
handel/verksamheter/centrumfunktioner i en varierad och naturnära miljö. Området är dock även 
kringgärdat av infrastruktur. Nedan följer en kort sammanställning av planens sociala konsekvenser. 

TILLGÄNGLIGHET 
Planområdet utgörs av ett markområde med relativt stor nivåskillnad i förhållande till angränsande 
vägnät. Vid exploatering av området med nya vägar och gång- och cykelvägar är det viktigt att 
säkerställa att gångvägar inte i onödan ges lutningar större än 5 %. Detta är viktigt för att uppnå en 
god tillgänglighet i området. Det är även viktigt att tänka på hur angöring till fastigheter, entréer 
utformas för att uppnå en god tillgänglighet. Parkering för människor med funktionsvariatoner ska 
finnas i nära anslutning till bostaden. 

JÄMSTÄLLDHET 
Kvinnor och män har statistiskt sett olika levnadsmönster och olika livsförhållanden och villkor som 
styr vardagen grundläggs i hur den fysiska miljön används och utformas. Kvinnors inkomstnivå och 
ekonomiska resurser är lägre än mäns. Resmönstren ser olika ut, män reser mer med bil och kvinnor 
mer med kollektiva trafikmedel. Kvinnor tar ett större ansvar för hem och familj. 

Positiva aspekter på planen är en relativt god närhet till kollektivtrafik, vilket underlättar vardagsresor 
till arbete och till kommunal och kommersiell service. I området planeras även för en förskola. 
Negativa aspekter på planen är att den med sitt perifera läge förutsätter resor samt också att 
exploateringen inte är anpassad till olika befolkningsgruppers möjligheter och önskemål om boende.  

BARNPERSPEKTIV 
Barnens vardagsmiljö präglas av bostadens närområde. Planen ger kvaliteter i form av goda 
förutsättningar för utomhuslek i varierad natur och i närmiljön utanför den egna bostaden, men den 
relativt renodlade bostadsmiljön och en förmodat homogen social miljö är begränsande för barn och 
ungdomars identitet och förståelse för samhället. Planområdets relativt goda närhet till Ytterby 
överbryggar dock barnens barriärer och underlättar sociala sammanhang. 

Gång- och cykelvägar finns till skola och fritidsanläggningar i Ytterby. Busshållplatsen vid 
Marstrandsvägen och närhet till järnvägsstationen i Ytterby ger barn och ungdomar rörlighet i 
samhället. Avsikten vid planens genomförande är att skapa en trafiksäker miljö för barn och ungdomar 
i planområdets närmiljö. 
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Genomförandebeskrivning 
Genomförandedelen har till syfte att redovisa de organisatoriska, fastighetsrättsliga, ekonomiska och 
tekniska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt genomförande 
av detaljplanen. 

ORGANISATORISKA FRÅGOR 

PRELIMINÄR TIDPLAN 
För planen gäller följande tidplan: 

• Samråd, 1:a kvartalet 2022  
• Granskning, 3:e kvartalet 2022 
• Antagande, 1:a kvartalet 2023 

GENOMFÖRANDETID 
Enligt plan- och bygglagen ska detaljplaner förses med en genomförandetid på minst fem år och högst 
femton år. Planens genomförandetid är 10 år från den dag planen vinner laga kraft. På grund av 
kapacitetsbrist i befintligt VA-system kommer planen att antas med en fördröjd genomförandetid, vilket 
gör att VA-systemet kommer att hinna byggas ut och kapaciteten därmed förbättras. 
Genomförandetiden börjar gälla när detaljplanen har vunnit laga kraft men dock tidigast 2024-01-01. 
Vald genomförandetid ger en skälig tid för utbyggnad av planområdet.  

Under genomförandetiden har fastighetsägaren en lagstadgad rätt att bygga i enlighet med planen 
och detaljplanen får inte ändras utan att synnerliga skäl föreligger. Efter genomförandetidens slut 
fortsätter planen att gälla tills kommunen tar fram ny plan eller ändrar gällande plan. Fastighetsägaren 
äger efter genomförandetidens slut ingen rätt till ersättning för förlorade rättigheter som fanns i den 
ursprungliga planen. 

HUVUDMANNASKAP 
Kommunen är huvudman för allmän plats. 

Huvudmannaskap innebär ett ansvar för utbyggnad, drift och underhåll av allmänna platser. Med 
huvudmannaskap har kommunen en rättighet, men även en skyldighet att lösa in allmän platsmark 
som ligger inom privatägda fastigheter. Huvudmannaskap innebär även att kommunen före 
genomförandetidens utgång ska ha upplåtit de allmänna platserna till allmänt nyttjande. All mark som 
ingår i allmän plats ska regleras till angränsande kommunal fastighet. 

Berörda fastigheter framgår av fastighetsrättsliga konsekvenser.  

TILLGÄNGLIGHET UNDER PRODUKTIONSTIDEN 
Matargator in i området kommer att byggas ut i en hel etapp. Sidogator byggs ut allt eftersom de 
avstyckade fastigheterna byggs ut.  
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ANSVAR FÖR ANLÄGGNINGAR 
ALLMÄN PLATS, KVARTERSMARK OCH TEKNISKA ANLÄGGNINGAR: 
Ansvarsfördelningen är sammanfattad i nedanstående tabell: 

Anläggning Beskrivning av 
planbestämmelse 

Genomförandeansvari
g 

Driftsansvarig 

 
Allmän plats 

   

GATA1 Huvudgata Trafikverket Trafikverket 
GATA2 Lokalgata Kungälvs kommun  Kungälvs kommun 
NATUR Natur Kungälvs kommun Kungälvs kommun 
 
Kvartersmark 

   

B Bostäder Fastighetsägare, 
nyttjanderättshavare 

Fastighetsägare, 
nyttjanderättshavare 
(eventuellt i samver-
kan där så är lämp-
ligt)  

E1 Dagvattenanläggning Kungälvs kommun Kungälvs kommun 
E2 Fibernod/transformatorstation Ledningshavare Ledningshavare 
E3 Pumpstation Kungälvs kommun Kungälvs kommun 
E4 Transformatorstation Ledningshavare Ledningshavare 
P/P1 Parkering/Parkeringshus Fastighetsägare, 

nyttjanderättshavare 
(eventuellt i 
samverkan där så är 
lämpligt) 

Fastighetsägare 
nyttjanderättshavare 
(eventuellt i samver-
kan där så är lämp-
ligt) 

S1 Förskola Fastighetsägare Fastighetsägare 
 
Exploatörerna ansvarar för medfinansiering av utbyggnad av en cirkulationsplats Marstrandsvägen-
Häradsvägen-Hällebergsgatan. 

AVTAL OCH ÖVERENSKOMMELSER 

PLANKOSTNADSAVTAL 
Ett plankostnadsavtal har upprättats mellan Ytterby Fastighetsutveckling AB och kommunen som 
reglerar exploatörernas erläggande av kostnader för planens framtagande. 

SAMVERKANSAVTAL 
Kommunen och exploatörerna har upprättat ett samverkansavtal avseende planläggning, 
genomförande och övrigt samarbete i samband med utvecklingen av området.  

EXPLOATERINGSAVTAL 
Ett exploateringsavtal ska upprättas mellan kommunen och exploatörerna. Exploateringsavtal tas fram 
tidigast efter samråd och ska godkännas av kommunfullmäktige innan, eller i samband med att, 
planen antas. 

Exploateringsavtalet reglerar genomförandet av detaljplanen och kan bland annat omfatta utbyggnad 
av allmän platsmark, fastighetsbildningsåtgärder, ledningsflytt, dagvattendammar, 
exploateringskostnader med mera Även åtgärder som är nödvändiga utanför detaljplanen, och som är 
nödvändiga för genomförande av detaljplanen ska regleras i exploateringsavtalet.  

Eventuella tillkommande kostnader regleras i exploateringsavtalet. 
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MARKFÖRVÄRV 
Exploatörerna ska överlåta den mark som är utlagd som allmän plats till kommunen utan ersättning i 
enlighet med samverkansavtalet. Vilka marköverföringar som kommer att göras vad gäller 
kvartersmark är under utredning.  

ANSVARIGA MYNDIGHETER/UPPLYSNINGAR 

ANSÖKAN OM BYGGLOV 
Bygglov samt marklov söks hos Miljö- och byggnadsnämnden i Kungälvs kommun.  

ANSÖKAN OM LANTMÄTERIFÖRRÄTTNING 
Ansökan om fastighetsbildning etcetera görs hos Lantmäteriet. 

DISPENSER OCH TILLSTÅND 
Berörd fastighetsägare eller nyttjanderättshavare ansöker om och bekostar samtliga erforderliga 
tillstånd (till exempel bygglov, tillstånd enligt miljöbalken mm) som erfordras för verksamhet och/eller 
för åtgärder inom detaljplanen. Respektive tillståndsmyndighet tar ut en avgift enligt taxa för att 
behandla tillståndsansökan.  

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 

MARKÄGARE 
Inom planområdet finns två exploatörer, Ytterby Fastighetsutveckling AB som äger Ytterby-Tunge 2:72 
och Ytterby Bostadsutveckling AB som äger Ytterby-Tunge 2:73. 
För övriga markägare, se upprättad fastighetsförteckning. 

ERFORDERLIG FASTIGHETSBILDNING 
Fastighetsbildning skall ske i enlighet med detaljplanen. Genomförandet av planen kommer att 
innebära lantmäteriåtgärder.  

Avstyckning och fastighetsreglering kommer ske inom kvartersmark för att bilda önskad 
kvartersstruktur inom kvartersmark. Exploatörerna ansvarar för detta och står även för kostnaderna. 

Fastighetsreglering ska ske för förändring av allmän plats. De delar av de privatägda fastigheterna 
som utgör allmän plats ska överföras till en angränsande kommunägd fastighet utan ersättning. 
Kommunen ansvarar för detta, exploatörerna står för kostnaderna. 

Före beviljande av bygglov skall erforderlig fastighetsbildning, såsom avstyckning och 
fastighetsreglering, i enlighet med detaljplan vara genomförd.  

Det finns två marksamfälligheter Ytterby-Tunge s:1 (väg) och s:8 (bäck). Marksamfälligheterna 
planeras upphävas inom planområdet genom en överenskommelse mellan berörda fastigheter som de 
sedan skickar till Lantmäteriet och bekostar.  

Ytterby-Tunge 2:5 ägs av Trafikverket. Del av fastigheten ska fastighetsregleras till kommunal 
fastighet för överföring av del av allmän plats. En överenskommelse mellan Trafikverket och 
kommunen ska upprättas som kommunen skickar till Lantmäteriet. Exploatörerna bekostar ersättning 
och kostnad för lantmäteriförrättning. 

För kvartersmark med betäckningen E1 ska mark fastighetsregleras till ledningsägaren utan ersättning. 
En överenskommelse ska upprättas mellan berörd exploatör och ledningsägaren som ledningsägaren 
skickar till Lantmäteriet och som exploatören bekostar.  

För kvartersmark med betäckningen E2-4 ska mark avstyckas till respektive ledningsägare utan 
ersättning alternativt att ledningsrätt bildas se Ledningsrätt nedan. En överenskommelse ska 
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upprättas mellan berörd exploatör och ledningsägaren som ledningsägaren skickar till Lantmäteriet 
och som exploatören bekostar. 

GEMENSAMHETSANLÄGGNINGAR 
Då det är kommunalt huvudmannaskap i detaljplanen är det endast aktuellt att bilda 
gemensamhetsanläggning på kvartersmark om så behövs. Gemensamhetsanläggning bör bildas för 
anläggningar som ska skötas och nyttjas gemensamt. Beroende på om bostadskvarteren i sin tur 
delas in i flera fastigheter kan även gemensamhetsanläggningar bli erforderliga för att lösa 
gemensamma nödvändigheter såsom väg. Exploatörerna ansöker om och bekostar bildande av 
gemensamhetsanläggningar. 

LEDNINGSRÄTT 
Det finns inga befintliga ledningsrätter i området. 

Ledningsrätt ska bildas för  

• allmänna VA-ledningar inom kvartersmark och allmän platsmark 
• allmänna starkströmsledningar inom kvartersmark och allmän platsmark 
• allmänna fjärrvärmeledningar inom kvartersmark och allmän platsmark 
• allmänna fiberledningar inom kvartersmark och allmän platsmark 

Det finns en kraftledning som går genom området och som ägs av Kungälv Energi. Ledningen 
planeras att markförläggas i allmän platsmark. 

För kvartersmark med betäckningen E2-4 ska ledningsrätt bildas utan ersättning alternativt att 
områdena avstyckas, se Erforderlig fastighetsbildning ovan.  

SERVITUT 
Servitut kan bli aktuellt beroende på hur kvartersmarken delas in i fastigheter. Bildande av servitut kan 
ske genom lantmäteriförrättning eller genom avtal med berörda fastighetsägare. 

Det finns två officialservitut för väg till förmån för Ytterby-Tunge 2:9 och som belastar Ytterby-Tunge 
2:72 respektive Ytterby-Tunge s:1, nr 1482-96/26.1 och 1482-96/26.2. Servituten planeras att 
upphävas genom en överenskommelse mellan berörda fastigheter. Exploatörerna skickar till 
Lantmäteriet och bekostar ersättning och lantmäteriförrättning. 

I övrigt för planens genomförande har det inte bedömts nödvändigt att reglera enskilda anläggningar 
ska kunna förläggas på annan plats än den egna fastigheten. Servitut eller nyttjanderätter kan ändå 
komma att bildas genom initiativ från de berörda fastighetsägarna.  

MARKAVVATTNINGSFÖRETAG 
Inom detaljplanen finns ett markavvattningsföretag som berörs av planområdet, Guddehjälm m.fl. DF 
1922, dikningsföretag. Kommunen ska ansöka om att dikningsföretaget ska upphävas inom 
planområdet och kommunen kommer efter det att ansvara för diket inom planområdet. 
Då dagvattenflödet inte kommer att öka efter att planområdet är utbyggt kommer diket inte att 
påverkas negativt. 
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FASTIGHETSRÄTTSLIGA KONSEKVENSER 
Se tabell nedan 

Fastigheter Erhåller 
mark 

Avstår 
kvartersmark 

Avstår allmän 
platsmark 

Ny fastighet inom 
kvartersmark 

Ytterby-Tunge 2:72 330 m2 700 m2 

 (till 
kommunens 

allmän 
platsmarks 
fastighet) 

120 m2 

26 m2 

64 m2 

80 m2 

25 000 m2 

3 500 m2 

 

Minst 5 nya fastigheter. 3 med 
bostadsändamål, 1 med 
förskoleändamål och 1 med 
parkeringsändamål. 

Ytterby-Tunge 2:73 120 m2 2 400 m2 

 (till 
kommunens 

allmän 
platsmarks 
fastighet) 

5 000 m2  

Ytterby-Tunge s:1  330 m2 3 510 m2  

Ytterby-Tunge s:8   500 m2  

Ytterby-Tunge 2:5   105 m2  

Ny fastighet E2 54 m2    

Ny fastighet E3 78 m2    

Ny fastighet E4 80 m2    

       

EKONOMISKA FRÅGOR 

DETALJPLANEEKONOMI 
Exploatörerna inom området betalar samtliga kostnader som uppkommer i samband med 
upprättandet av detaljplanen. Detta regleras i plankostnadsavtal och vidare i samverkansavtal. 

EKONOMISKA KONSEKVENSER FÖR EXPLOATÖRERNA 
Inom planområdet skapas nya byggrätter för bostads- och skoländamål vilka i sin tur ger intäkter vid 
försäljning. Exploatörerna får intäkter för försäljning av mark. 

Exploatörerna svarar för kostnader för utbyggnad inom respektive fastighet utlagd som kvartersmark, 
anläggningsavgifter (VA, el, tele etcetera), fastighetsbildning och övriga kostnader enligt 
samverkansavtalet och kommande exploateringsavtal.    
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Exploatörerna får även kostnader för utbyggnad av infrastruktur både inom och utanför detaljplanen 
enligt samverkansavtalet och kommande exploateringsavtal. 

EKONOMISKA KONSEKVENSER FÖR ÖVRIGA 

Kommunen kan få kostnader för åtgärder i det kommunala och statliga vägnätet utanför planområdet, 
vilket kommer att regleras i medfinansierings- och exploateringsavtal. 
Ledningsägare bekostar erforderlig utbyggnad av sina respektive ledningsnät. Exploatörerna erlägger 
en anläggningsavgift. 

Ledningsägare kan även få kostnader för flyttningar av ledningar. Kostnadsansvaret för eventuella 
flyttningar av ledningar är beroende av den rätt som ledningen är belägen i marken med. 
Kostnadsansvaret för flyttning av ledning kan även regleras i exploateringsavtal.  

Trafikverket kan få kostnader för åtgärder i det statliga vägnätet utanför planområdet, vilket kommer 
att regleras i medfinansieringsavtal. 

FRAMTIDA DRIFTKOSTNADER 
Kommunen svarar för drift och underhåll av allmän plats såsom lokalgata, natur.  

TEKNISKA FRÅGOR 
TEKNISKA UNDERSÖKNINGAR 
Under planarbetet har ett antal tekniska utredningar genomförts, se sida 3. 

VATTEN OCH AVLOPP 
Kommunens ledningar för VA måste byggas ut utanför planområdet. Allmänna VA-anläggningar inom 
planområdet kommer att byggas ut av kommunen. Byggrätterna planeras att anslutas till kommunens 
VA-nät. Kommunen avser att upprätta verksamhetsområde för VA. 

Innan bygglov kan sökas och området exploateras behöver nya VA-ledningar i kommunen byggas ut 
och tas i drift. Detta för att det i dag finns en begränsad kapacitet i dagens ledningar vilket gör att nya 
bostäder i dagsläget inte kan anslutas. Detta arbete beräknas vara klart till år 2024. 

DAGVATTEN 
Dagvatten ska hanteras i enlighet med kommunens dagvattenplan med innehållande dagvattenpolicy 
antagen 2017-05-18 (KS2013/1902-47-48), detaljplanens bestämmelser samt framtagen VA- och 
dagvattenutredning för Västra Tunge (ingår som handlingar till planen). 

Exploatörerna är skyldiga att tillse att dagvatten från omgivande naturmark, kan tas om hand och 
avledas utan att grannfastigheter besväras. Dagvatten ska fördröjas/infiltreras och vid behov renas 
inom kvartersmarken innan avledning till kommunal dagvattenledning. Dagvattenanläggningar på 
exploatörernas kvartersmark byggs ut och bekostas av exploatörerna. 

Dagvattendammar ska anläggas inom planområdet för en samlad fördröjning och rening av dagvatten. 
Se dagvattenutredning samt under Teknisk försörjning i Planbeskrivningen. 

Den kommunala VA-enheten har ansvar för dagvattenledningar i marken efter förbindelsepunkt i 
vägkropp. Kommunens enhet Trafik-Gata-Park ansvarar för de öppna dagvattenlösningarna inom 
allmän plats NATUR och GATA2. Dagvattenanläggningen i planområdets södra del ansvarar VA-
enheten för och Trafik-Gata-Park sköter gestaltningen av dagvattenanläggningen.  

Anslutningspunkt för dagvatten kommer att förläggas i kvartersmarkens närhet. 

GATOR OCH ALLMÄN PLATS 
Kommunen ska bygga ut gator och övrig allmän plats förutom GATA1 som Trafikverket ansvarar för.  
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PARKERING 
Genom planförslaget tillkommer ett stort antal bostäder. Parkering kommer primärt att lösas för dessa 
genom ett gemensamt parkeringshus i planområdets östra del. Ett begränsat antal parkeringsplatser 
kommer att anordnas i anslutning till bostadshusens entréer. Förskola lokaliseras så att denna ska 
vara enkel att nå. Yta för leveranser till förskolan ska anordnas inom kvartersmark. Parkering för 
besökande till förskolan ska anordnas inom kvartersmarken. Personalparkering för förskolan 
samordnas i parkeringshuset. 

Ett parkeringsgarage möjliggörs i detaljplanen för bostäderna inom den södra kvartersmarken.  

FORNLÄMNINGAR 
Inom planen finns fornlämning. Fornlämningen hålls utanför den planerade bebyggelsen och bedöms 
därför inte påverkas av detaljplanens genomförande. Generellt gäller dock att om fornfynd 
eller fornlämning påträffas under grävning eller annat arbete, ska arbetet avbrytas och förhållandet 
omedelbart anmälas till länsstyrelsen (2 kap. 5 och 10 §§ KLM). 

AVFALL 
Området kommer att ha kommunal sophämtning. För området har rekommenderats ett 
insamlingssystem med separata kärl i miljöbodar/avfallsutrymme. Vägnätet har utformats så att 
backrörelser för hämtningsfordonen kan minimeras.  

FÖRORENAD MARK 
Ingen miljöfarlig verksamhet har bedrivits inom planområdet som historiskt använts som åkermark. Det 
är därför osannolikt att marken är förorenad genom antropogen påverkan. Inga ytterligare åtgärder 
bedöms nödvändiga om inte annan information blir känd. 

VÄRME 
I området finns inte fjärrvärme utbyggt utan detta planeras att ske i samband med exploatering. 
Planförslaget reglerar inte specifik uppvärmningsmetod men bebyggelsen kommer att ha möjlighet att 
anslutas till fjärrvärmenätet.  

EL OCH FIBER 
En luftledning på 12 kV går genom området vilken kommer att grävas ner och placeras på allmän 
platsmark. Kungälv Energi AB ansvarar för elnätet inom planområdet. El-anslutningsavgifter uttages i 
enlighet med gällande taxa. 

I området finns inte fiberledning utbyggd. Fiberledning finns idag öster om järnvägen samt söder om 
Marstrandsvägen i Björkås. Fiberledning planeras byggas ut till området av Kungälv Energis AB 
fibernät. 

GEOTEKNIK 
Geotekniska undersökningar har gjorts inför detaljplanearbetet. Byggnader som placeras i områden 
med homogena lerdjup och som ger en nettobelastning som mest 20 kPa, kan grundläggas med 
platta. Byggnader som ger en större nettobelastning än 20 kPa kan behöva pålas.  

 

Ida Brogren    Ida Andersson 
Planchef    Planarkitekt 

Samhälle och utveckling   Samhälle och utveckling 
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Medverkande tjänstemän & 
konsulter 
KOMMUNENS TJÄNSTEMÄN 
Ida Andersson, planarkitekt (efter 2019) 
Christoffer Bjarneberg, exploateringsingenjör  
Erik Liedner, planarkitekt (till och med 2019)  
Kristina Hellström, trafikingenjör  
Carolina Bodlund, VA-ingenjör  
Fredrik Horn, miljöinspektör 
Hanna Bäck, trädgårdsingenjör  
Åsa Johansson, stadsarkitekt  
Dan Gorga, miljöingenjör  
Lina Junedahl, miljöingenjör  
Jenny Bjönness Bergdahl, trafikstrateg  
Thomas Skåreby, entreprenadchef, Kungälvs energi  
Mats Balder, brandingenjör, Bohus räddningstjänstförbund  

KOMMUNENS KONSULTER 
Mikael Bäckman (med flera) - SWECO (Planhandlingar) 
Josefin Moberg - Tyréns (PM Geoteknik, MUR) 
Viktor Nyman - Tyréns (PM Geoteknik, MUR) 
Lars Nilsson - Tyréns (PM Geoteknik, MUR) 
Calle Bergil - Melica gröna konsulter (Naturvärdesinventering) 
Lina Ahnby - Melica gröna konsulter (Naturvärdesinventering) 
Josefin Grönlund – Efterklang, part of AFRY (Trafikbuller) 
Joakim Åberg - Bohusläns museum (Arkeologisk undersökning) 
Marcus Andersson, ÅF (Vibrationsutredning) 
Perry Ohlsson – ÅF (Bullerutredning) 
Johanna Malm - ÅF (ÅVS) 
Emelie Larsson - ÅF (ÅVS) 
Fredrik Zachrisson - ÅF (Riskutredning) 
Henrik Säfvestad - Miljö & Avfallsbyrån (Avfallsutredning) 
Karin Engström - Miljö & Avfallsbyrån (Avfallsutredning) 
Sebastian Svedgren - Sigma Civil (Trafikutredning) 
Oskar Fransén - Sigma Civil (Trafikutredning) 
 
BYGGHERRENS REPRESENTANTER 
Samuel Jansson – Trivebo AB 
David Jansson – Trivebo AB 
Torbjörn Falk – Ytterby Bostadsutveckling AB 

BYGGHERRENS KONSULTER 
Jan Åkerblad - Arkitektbyrån Design. 
Helena Ahokas Wingne - Arkitektbyrån Design. 
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Sektor samhälle och utveckling 

4 

1 Allmänt 

En kommun som upprättar eller ändrar en plan eller ett program ska tidigt under 
processen undersöka om genomförandet av åtgärderna kan antas medföra en betydande 
miljöpåverkan (6 kap. 5 miljöbalken (MB)). Undersökningen ska innebära att 
kommunen (1.) identifierar omständigheter som talar för eller emot en betydande 
miljöpåverkan, och (2.) samråder i frågan med de kommuner, länsstyrelser och andra 
myndigheter som på grund av sitt särskilda miljöansvar kan antas bli berörda av planen 
eller programmet. Särskilda föreskrifter om de omständigheter som avses har meddelats 
(6 kap. 6 § MB) i miljöbedömningsförordningen. Kommunen ska efter undersökningens 
identifiering av omständigheter och samråd i ett särskilt beslut avgöra om 
genomförandet av åtgärderna kan antas medföra en betydande miljöpåverkan, och 
redovisa de omständigheter som talar för eller emot det. Beslutet ska göras tillgängligt 
för allmänheten (6 kap. 7 § MB). Beslutet får inte överklagas (6 kap. 8 § MB). 
 
Om genomförandet av åtgärderna kan antas medföra en betydande miljöpåverkan ska en 
strategisk miljöbedömning utföras (6 kap. 3 § MB). I en strategisk miljöbedömning ska 
kommunen bl.a. (1.) samråda om hur omfattningen av och detaljeringsgraden i en 
miljökonsekvensbeskrivning ska avgränsas (avgränsningssamråd), och (2.) ta fram en 
miljökonsekvensbeskrivning (6 kap. 9 § MB). 
 
Om genomförandet av åtgärderna inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan 
och en strategisk miljöbedömning inte ska göras, ska skälen för bedömningen i frågan 
anges i planbeskrivningen (4 kap. 33 § (4.) och 33 b § Plan- och bygglagen (PBL)).  
 
Oavsett om det blir ett jakande eller nekande svar på om en strategisk miljöbedömning 
ska tas fram bidrar underökningen till att integrera miljöaspekter i planen eller 
programmet, vilket i sin tur i främjar en hållbar utveckling. 

 

Den aktuella planens syfte 

Planens syfte är möjliggöra uppförandet av bostäder och förskola.  

Planens handläggare 

Planens handläggare är Ida Andersson, planarkitekt.  
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2 Beskrivning av planområdet och omgivningen 

Lokalisering 
Planområdet är beläget i direkt närhet till väg 168 (Marstrandsvägen) och järnvägen 
(Bohusbanan) - två kommunikationsstråk som passerar genom Ytterby. 
Marstrandsvägen och Bohusbanan korsar varandra cirka 500 meter norr om 
stationsområdet i Ytterby. Den föreslagna exploateringen är belägen nordväst om denna 
korsningspunkt, åtskild från resterande Ytterby på grund av vägen och järnvägen. 
I väster och norr gränsar exploateringsområdet till ett skogbeklätt bergsområde.    

Bild: Översiktskarta. Området i förhållande till Marstrandsvägen och Bohusbanan. 
Planområdet är markerat med röd cirkel.  
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Planområdet 
Planområdet är beläget i Ytterby tätort och består av större delen av fastigheten Ytterby 
2:72 samt fastigheten Ytterby-Tunge 2:3. Området omfattar ca 7,8 hektar.  
Större delen av planområdet består flack jordbruksmark med ett större skifte i norr och 
ett mindre i söder. Mellan skiftena går en smal grusväg i öst-västlig riktning. Den 
trädkantade grusvägen har koppling till Marstandsvägen söderut. Grusvägen leder i öst 
fram till ett bostadshus som ligger intill järnvägen på fastigheten Ytterby-Tunge 2:9 
som preliminärt inte ingår i detaljplanen.  
I norr och väst angränsar jordbruksmarken till en ekdominerad ädellövskog som enligt 
klassning är nyckelbiotop.  
Längs norra sidan av Marstrandsvägen rinner Ytterbybäcken som avvattnar 
planområdet.  
  

Planområdets avgränsning.  
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3 Andra planer för planområdet och dess närhet  
• Området är inte planlagt i detaljplan sedan tidigare 

• Översiktsplan 2010 (ÖP) pekar ut området för nya bostäder år 2020. Det 
markerade området är dock mindre än det som nu planeras för bostäder.  

• En fördjupad översiktsplan (FÖP) håller på att tas fram för Ytterby och beräknas 
antas i början av 2021. Enligt FÖP Ytterby är området lämpligt för 100-200 
bostäder i byggnader på mellan 2-5 våningar. Hänsyn ska tas till järnvägens 
framtida dubbelspår, samt de höga naturvärdena i ekskogen. I FÖP:en finns även 
generella riktlinjer vad gäller bland annat exploatering, gestaltning, naturvärden, 
biltrafik, gång- och cykelvägar, parkering etc.  
Fokus i FÖP Ytterby ligger på att utveckla Ytterby inifrån och ut, med Ytterby 
station som mittpunkt. Ytterby delas upp i två zoner: den inre och yttre urbana 
zonen. För det aktuella planområdet gäller de riktlinjer som finns för den yttre 
urbana zonen (500-1000 meter från stationen).  

• Bohusbanan kommer eventuellt utökas med dubbelspår genom Ytterby och förbi 
planområdet. Det finns i dagsläget inget beslut om att reservera mark för detta 
ändamål.  

• En ny koppling planeras mellan Marstrandsvägen och E6. Den nya kopplingen 
kommer gå norr om Ytterby vilket innebär att sträckan på Marstrandsvägen 
genom Ytterby och förbi planområdet kommer att avlastas.  

• Det pågår framtagande av flera detaljplaner i Ytterby, bland annat Björkås som 
finns i planområdets direkta närhet, på södra sidan om Marstrandsvägen. Syftet 
med detaljplanen i Björkås är att förtäta genom ny bebyggelse, samt möjliggöra 
högre byggnadshöjd på befintliga byggnader.  

• Det finns planer på att ta fram en översiktlig utredning för Kyrkebäcken. 
 

4 Förändrad markanvändning 

4.1 Markanvändning enligt förslaget 
Den exakta utformningen och omfattning av bebyggelsen i området är inte fastställd. 
Förslaget nedan innebär att planområdet bebyggs med cirka 450 bostäder, främst i 
flerbostadshus på mellan 5-8 våningar. Parkering förläggs till parkeringsgarage närmst 
Bohusbanan. Inom planområdet kommer det eventuellt även byggas en förskola på 
mellan 4-6 avdelningar. Området nås från korsningspunkt vid Marstrandsvägen.  
Förslaget är preliminärt. Det är ännu inte fastställt hur många bostäder som kommer 
byggas i området och hur området kommer utformas.  
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Skissförslag över exploatering (2020-11-09)  

 

4.2 Åtgärder i omgivningen till följd av planen 
En utbyggnad av bostäder i området kräver en säker väganslutning till 
Marstrandsvägen, en väg som idag är mycket hårt trafikerad. Genom den ökade trafiken 
som planområdet kommer generera kommer befintlig korsning att behöva byggas om. 
En trafikutredning ska utreda den bästa trafiklösningen för området.  
Det finns behov av bullerskyddsåtgärder mot Bohusbanan för att minimera buller och 
risker i området. Bullerskyddsåtgärder kan även komma att vara aktuellt mot 
Marstrandsvägen.  

5 Utredningar 
Följande utredningar har tagits fram för planområdet:  

- Geoteknisk markundersökning (2016) – utredning av de geotekniska 
förutsättningarna i området.  

- Naturvärdesinventering (2016) – inventering och beskrivning av naturvärden 
inom området.  

- Bullerberäkning (2016) – beräkning och redovisning av nulägets bullernivåer 
inom planområdet.   

- Arkeologisk utredning (2016) – undersökning efter ännu okända fornlämningar i 
området.  
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- Åtgärdsvalsstudie (2017) för korsningen vid Marstrandsvägen. Syftet var att 
identifiera lösningar som möjliggör för trafikanter att ta sig till och från området 
på ett säkert sätt.   

- Vibrationsmätning (2017) – mätning och redovisning av vibrationsnivåerna från 
Bohusbanan.   

- Riskutredning (2020) – utredning av riskförhållanden planområdet.  
 

6 Bedömningsgrund 
Checklistan nedan utgör ett underlag för att i ett tidigt skede i planprocessen bedöma 
behovet av en strategisk miljöbedömning. Checklistan används också till att avgränsa 
vilka aspekter av miljöpåverkan som behöver beskrivas vidare, även om inte planens 
genomförande bedöms innebära betydande miljöpåverkan. Bedömningarna i ett tidigt 
skede i planprocessen är preliminära, och ny kunskap som tillförs planarbetet kan 
innebära att bedömningarna i denna checklista måste omvärderas.  
 

 
Checklista över möjlig miljöpå-
verkan till följd av detaljplanering 
 

 

Uppskattning om miljöpåverkan enligt 
checklistan kan uppstå i aktuell detaljplan 
samt motivering till denna bedömning 
Ja/nej/ 
osäkert 

Motivering/Kommentar 

6.1 Planering 
  

Strider planen mot gällande ÖP/FÖP? Nej Gällande översiktsplan samt kommande 
Fördjupad översiktsplan för Ytterby 
pekar ut området för nya bostäder 2020. 
Se bilaga 1 och bilaga 2.   
 

Kommer planen i konflikt med annan 
planering som berör planområdet? 

Ja. I framtiden kan det bli aktuellt att bygga 
ett dubbelspår längs Bohusbanans västra 
sida. I detaljplanen kommer 
dubbelspåret beaktas genom extra 
avstånd till Bohusbanan.  
Trafikverket planerar en ny länk mellan 
Väg 168 och E6 (Ekelöv-Kareby), 
vilket innebär en avlastning på trafiken 
förbi planområdet.  
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6.2 Sammanvägning med 
effekter orsakade av 
näraliggande planer  

Ja/nej/ 
osäkert 

Motivering  

Finns det andra aktuella planer, i 
närheten av aktuell detaljplan, vars 
effekter bör vägas in i behovsbedöm-
ningen (kumulativ effekt)?   

Nej Pågående planering i omgivningen ger 
inte någon effekt som får betydelse för 
aktuell detaljplan.  

6.3 Naturmiljö 
Ja/nej/ 
osäkert 

Motivering 

 
Påverkas lagenligt skyddad natur: 
Natura 2000, riksintressen, reservat, 
strandskydd, biotopskydd (även 
generella) eller föreslagen skyddad 
natur? 

Ja Planområdet angränsar till en 
ekdominerad ädellövsskog som är 
klassad som nyckelbiotop. I 
skogsområdet finns 14 skyddsvärda 
träd. Se bilaga 3.  
Exploateringen kommer hållas utanför 
område för nyckelbiotop och kommer 
därför inte orsaka direkt åverkan. Ett 
gammalt träds rötter kan dock sträcka 
sig längre än kronorna, vilket innebär 
att det finns en viss risk att ekarna kan 
komma att skadas av framtida 
exploatering.  
Inom området finns även flera 
stenmurar och två åkerholmar. Dessa 
kan komma att påverkas vid 
exploatering av den sydöstra delen av 
planområdet.  

Påverkas i lag skyddade eller särskilt 
hotade arter (utpekade i EU:s direktiv, 
fridlysta, rödlistekategori CR, EN, 
VU)? 

Nej.  Naturvärdesinventeringen visar att det 
inom området inte finns någon 
registrerad förekomst av så kallade 
naturvårdsarter. Förekomst kan dock 
inte uteslutas.  

Påverkas områden utpekade i 
standardiserad naturvärdesinventering, 
klass 1-3? 

Ja. Viss del av området har i 
naturvärdesinventeringen klassats inom 
klass 2, 3 och 4. 
Skogsmarken med högst naturvärde 
(klass 2) lämnas utanför 
exploateringsområdet. Viss del av 
område klass 3 och 4 kommer eventuellt 
tas i anspråk. Se bilaga 4. 
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Påverkas övrig skyddsvärd natur 
(naturvårdsprogram, ekologiskt särskilt 
känsligt område, ansvarsarter, 
skyddsvärda träd)?  

Nej. I länsstyrelsens register för skyddsvärda 
träd finns 14 skyddsvärda träd i 
områdets västra del. Se bilaga 2. 
Exploatering kommer hållas utanför 
område med skyddsvärda träd och 
kommer därför inte orsaka direkt 
åverkan. Ett gammalt träds rötter kan 
dock sträcka sig längre än kronorna, 
vilket innebär att det finns en viss risk 
att ekarna kan komma att skadas av 
framtida exploatering.  

Påverkas känsliga ekologiska, 
hydrologiska eller geologiska 
processer, eller speciella livsmiljöer av 
värde för biologisk mångfald? 

Nej Hänsyn tas till områden med höga 
naturvärdena genom att exploateringen 
hålls utanför dessa.   

Påverkas gröna kilar/grönstruktur som 
kan utgöra spridningsvägar för djur och 
växter? 

Nej Skogsområdet i väst kommer inte 
exploateras och kan användas som 
spridningskorridor för djur och växter.  

6.4 Rekreation och friluftsliv 
Ja/nej/ 
osäkert 

Motivering 

Påverkas lagenligt skyddade områden 
(naturreservat, strandskydd), 
riksintresse för friluftsliv eller 
föreslagen skyddad natur? 

Nej  

Påverkas värdefullt rekreationsområde 
(naturvårdsprogram, vandringsleder 
m m)? 
Påverkas något lokalt grönområde, dvs 
område av (potentiellt) värde för 
rekreation men som ej finns utpekat? 
Påverkas tillgänglighet till 
grönområden eller rekreation? 
Påverkas gröna kilar/grönstruktur? 
 

Osäkert.  Inom planområdet finns ett grönområde 
med höga naturvärden som används för 
rekreation – så kallat närströvsområde. 
Se bilaga 1, utsnitt från ÖP. 
Rekreationsområdet bedöms ej påverkas 
genom att exploateringen hålls utanför 
närströvsområdet. 
Tillgängligheten till grönområdet kan, 
vid rätt utformning, öka i och med 
exploateringen av området och 
tillskapandet av fler kopplingar för 
gående och cyklister. 

6.5 Vatten 
Ja/nej/ 
osäkert 

Motivering 

Risk för översvämningar? Ja Längs med Marstrandsvägen finns 
lågpunkter. Dessa ytor kan vid skyfall 
och höga flöden i Ytterbybäcken 
svämma över.  
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Påverkas sjö, vattendrag eller våtmark 
genom utsläpp, mekaniska ingrepp, 
ändrade flöden eller sedimentation? 

Nej Dagvatten från planområdet ska 
omhändertas på ett sådant sätt att varken 
flödet eller kvaliteten i Ytterbybäcken 
ändras. Planeringen utgår från Kungälvs 
kommuns dagvattenplan. 

Påverkas vattenskyddsområde eller 
annan vattentäkt? 

Nej.  

Förändrade infiltrationsförhållanden? 
Förändras grundvattennivån? 
 

Osäkert Infiltrationskapaciteten kommer att 
försämras eftersom åkermarken 
omvandlas till hårdgjorda ytor. Avsikten 
är inte att förändra grundvattennivån 
utan att så långt som möjligt omhänderta 
dagvattnet inom planområdet. Generellt 
sett en svår fråga att uttala sig om innan 
utredning gällande dagvatten utförts. 

Påverkas flöden eller skapas 
sedimentation i ytvattnet? 
(Angående risk för översvämningar: Se 
6.3 Säkerhet) 

Nej Dagvatten från området ska 
omhändertas på ett sådant sätt att varken 
flödet eller kvaliteten i Ytterbybäcken 
och Kyrkebäcken ändras. 

Påverkas miljökvalitetsnorm? 
Påverkas status enligt vattenöversikten? 
 

Nej Vattenkvaliteten i recipienten Nordre 
älv påverkas inte då dagvatten från 
området ska omhändertas på ett sådant 
sätt att vare sig flöde eller kvalitet i 
Ytterbybäcken och Kyrkebäcken ändras. 
Kommunens dagvattenplan säkerställer 
att miljökvalitetsnormerna klaras. 

Innebär planen markavvattning eller 
vattenverksamhet? 
 
Berörs befintligt 
markavvattningsföretag? 

Ja 
 
 
Ja 

Exploateringen kommer med största 
sannolikhet kräva anläggandet av en 
dagvattendamm, lämpligt område är den 
lågpunkt som finns intill Ytterbybäcken. 
Åtgärden kan utgöra vattenverksamhet.  
Inom planområdet finns 
markavvattningsföretag (Guddehjälm 
m.fl. DF 1922). Nedströms i 
Ytterbybäcken finns Castellegården mfl. 
TF 1928. 
Enligt kommunens dagvattenpolicy ska 
dagvatten i första hand tas om hand 
inom den egna fastigheten.  
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6.6 Kulturmiljö 
Ja/nej/ 
osäkert 

Motivering 

Påverkas område/objekt av riksintresse 
för kulturvärden? 

Nej.  

Påverkas byggnadsminne? 
 

Nej.  

Påverkas fornlämningar/kultur-
lämningar?  
 

Osäkert. I norra delen av planområdet fann man 
vid den arkeologiska undersökningen 
rester från en boplats från järnåldern. 
Ytterligare utredning krävs om området 
ska tas i anspråk för bebyggelse. 
I första hand kommer området hållas 
utanför den planerade bebyggelsen och 
bedöms därför att i första hand inte 
påverkas.  
Se bilaga 5.  

Påverkan på område/objekt i 
kulturmiljöprogram eller 
bebyggelseinventeringen?  
Påverkas övrigt skyddsvärt 
kulturlandskap eller område/objekt 
med stora kulturvärden? 

Nej. 
 
 
Osäkert  

Mycket av det historiska innehållet på 
Västra Tunges marker har överlevt, 
både rumsligt och med avseende på 
detaljer. Särskilt värdefull är den gamla 
landsvägens (Marstrandsvägens) 
sträckning.    

Påverkas område/objekt av 
industriminneskaraktär?  

Nej  

6.7 Visuell miljö 
Ja/nej/ 
osäkert 

Motivering 

Betydande förändringar i stads- eller 
landskapsbild? 
 
Påverkas område med värdefull eller 
karaktäristisk landskapsbild?  
 
Påverkas element, som är viktiga för 
stads- eller landskapsbilden? 

Ja 
 
 
Nej 
 
Ja 

Landskapsbilden förändras genom att 
åkermark som tidigare varit obebyggd 
åker- och skogsmark tas i anspråk för 
byggnation av flerbostadshus. Ytterby 
ses som en lantlig tätort. Den nya 
exploateringen kommer att påverka hur 
förbipasserande och boende i Ytterby 
uppfattar Ytterby som helhet.  
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6.8 Hushållning med 
naturresurser 

Ja/nej/ 
osäkert 

Motivering 

Påverkas område som är värdefullt för 
annan markanvändning i eller utanför 
planområdet, direkt eller indirekt 
(jordbruksmark, skogsmark, 
vattenskyddsområde etc)? 

Ja. Marken som tas i anspråk är till största 
del brukningsbar åkermark som under 
de senaste åren odlats med vall. 

Är aktiviteterna resurs- eller 
energislukande?  
Gynnas eget bilåkande på bekostnad av 
gång-, cykel-, eller kollektivtrafik? 

Nej 
 
 
Osäkert. 

Trafiksituationen kring planområdet är 
komplex genom de barriärer som väg 
168 och Bohusbanan skapar. Områdets 
lokalisering innebär goda 
förutsättningar för att gå eller cykla och 
använda kollektivtrafik då avstånd till 
Ytterby station är ca 1000 meter från 
planområdets mitt och busshållplats 
finns på södra sidan Marstrandsvägen. 
Men idag saknas trafiksäkra 
korsningslösningar för oskyddade 
trafikanter över Marstrandsvägen.  
För att möjligheterna att bättra kunna 
nyttja närheten till kollektivtrafik måste 
trafiksäkra kopplingar skapas mellan 
planområdet och resterande Ytterby. 
Det är en förutsättning för att boende 
ska kunna välja gång- cykel- och 
kollektivtrafik i större utsträckning och 
undvika att området blir bilberoende.  

6.9 Hälsa och säkerhet 
  

Risk för skred, ras eller erosion? 
 

Nej Den geotekniska utredningen visar att 
risken för skred och ras i området är 
lågt.  
Det finns däremot flytbenägen jord 
(innehåller silt) som tillsammans med 
ytlig grundvattenyta innebär risk för 
mindre erosion och sättningar. 
Byggnader med markbelastning över 20 
kPa bör grund pålgrundläggas.  
Geoteknisk utredning visar att 
erosionsaktiviteten längs Ytterbybäcken 
är ringa och att 
säkerhetsrekommendationerna för 
nyexploatering är uppfyllda för en 
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markbelastning upp till 20 kPa fram till 
5 meter från Ytterbybäckens släntkrön.   

Förekommer radon i potentiellt 
hälsoskadliga mängder? 
 

Nej I den geotekniska utredningen bedöms 
det vara osannolikt att marken 
innehåller radon i hälsoskadliga 
mängder. I området finns enbart 
lågradonmark.  

Finns farliga ämnen i marken? 
 

Nej Ingen miljöfarlig verksamhet har bedri-
vits inom planområdet som historiskt 
använts som åkermark. Det är därför 
osannolikt att marken är förorenad 
genom antropogen påverkan. Inom 
kommunen i stort förekommer 
naturliga, svagt förhöjda 
bakgrundshalter av bla kobolt som kan 
tangera MKN. 

Överskrids rikt- och gränsvärden för 
ljudnivåer? 
Förändras ljudnivåerna? 
 

Ja 
 
Ja 
 

Bullerberäkning över området visar att 
gällande rikt- och gränsvärden till viss 
del överskrids. För att undvika 
bullerstörningar kommer beräkningen 
kompletteras med en bullerutredning.  
Bostäder kommer bara möjliggöras där 
gällande riktvärden kan uppnås.   

Risk för störande vibrationer? Ja Närheten till Bohusbanan innebär en 
risk för vibrationer. Utförd 
vibrationsmätning visar dock uppmätta 
nivåer är under riktvärden för komfort i 
byggnad. Vibrationsnivåerna beräknas 
hamna under störningsnivå under 
förutsättning att val av 
byggnadskonstruktion och 
grundläggning som inte förstärker 
markvibrationerna.   

Risk för utsläpp av farliga ämnen vid 
trafikolycka? 
 

Ja Bohusbanan är transportled för farligt 
gods, också på Marstrandsvägen sker 
transporter med farligt gods. 
Riskutredning (2020) föreslår att inga 
bostäder ska placeras inom 25 meter 
från Marstrandsvägen och inom 50 
meter från Bohusbanan (utan 
riskåtgärder) för att risknivåerna ska 
vara acceptabla.  

Påverkas trafiksäkerheten för 
oskyddade trafikanter? 

Ja  Planområdet ligger åtskilt från 
resterande Ytterby på grund av de 
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 barriärer som Marstrandsvägen och 
Bohusbanan utgör.  
Idag saknas trafiksäkra lösningar för 
anslutning till väg 168 liksom 
korsningsmöjligheter för oskyddade 
trafikanter. Busshållplats för båda 
färdriktningar ligger på södra sidan av 
vägen. Tvärs järnvägen finns en 
plankorsning för gång och cykel som 
enbart regleras med ljud- och ljussignal.  
Alla dessa förhållanden behöver 
åtgärdas för att skapa goda kopplingar 
för oskyddade trafikanter.  

Förekommer elektriska fält eller 
magnetfält som kan ge upphov till 
hälsoskadlig exponering? 

Osäkert En kraftledning 12Kv går över 
planområdet, från sydväst till nordöst. 
Ledningen kommer grävas ner vid 
exploatering av området. Eventuella 
transformatorstationer inom området 
placeras med hänsyn till emitterande 
elektromagnetisk strålning  

Underskrids rekommenderade skydds-
avstånd till djurhållning? 
 

Nej   

Stark lukt? 
 

Nej  

6.10 Luft 
Ja/nej/ 
osäkert 

Motivering 

Utsläpp från trafik? 
 

Osäkert Trafiksituationen kring planområdet är 
komplex genom de barriärer som väg 
168 och Bohusbanan skapar. Områdets 
lokalisering innebär goda 
förutsättningar för att gå eller cykla och 
använda kollektivtrafik då avstånd till 
Ytterby station är ca 1000 meter från 
planområdets mitt och busshållplats 
finns på södra sidan Marstrandsvägen. 
Men idag saknas trafiksäkra 
korsningslösningar för oskyddade 
trafikanter över Marstrandsvägen.  
Exploateringen av området innebär en 
ökning av trafikalstring mot korsningen 
Marstrandsvägen, som redan är hårt 
belastad. Utan åtgärder för tillskapande 
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av trafiksäkra korsning riskerar området 
att bli bilberoende och bidra till ökat 
utsläpp.  

Andra utsläpp, t ex från industriella 
processer? 

Nej  

Överskrids nationella rikt- och gräns-
värden och miljökvalitetsnorm? 

Nej  

6.11 Nationella, regionala och 
lokala miljömål  

Ja/nej/ 
osäkert 

Motivering 

Motverkar planens genomförande av 
nationella, regionala, lokala 
miljömålen? 
Namn på dokument med lokala mål redovisas 
nedan i kursiverad text. I dokumentet 
”Kungälvs kommuns lokala miljömål”, under 
återkommande rubriken ”Mål och strategier i 
Kungälv”, framgår kortfattat resp dokuments 
koppling till resp nationellt mål. 

Nej  

1. Begränsad klimatpåverkan. 
Energiplan (2010), Ett energieffektivare 
Kungälv – Nulägesanalys och strategi för 
energieffektivisering (2011), 
Vindbruksplan (2010), ÖP (2010), 
Energikrav för nya kommunala lokaler 
(2010)   

Nej   

2. Frisk luft. Energiplan (2010) Nej  

3. Bara naturlig försurning. Vatten-
översikt (1996), Energiplan (2010) 

Nej  

4. Giftfri miljö. Vattenöversikt (1996), 
Miljöprogram för bostäder (2012) 

Nej  

5. Skyddande ozonskikt. Lokala 
miljömål saknas 

Nej  

6. Säker strålmiljö. ÖP (2010) Nej  

7. Ingen övergödning. Vattenöversikt 
(1996), Naturvårds- och friluftsplan 
(2005), VA-policy (2016) 

Nej  

8. Levande sjöar och vattendrag. 
Vattenöversikt (1996) 

Nej  

9. Grundvatten av god kvalitet. 
Vattenöversikt (1996), Kungälvs kustzon – 

Nej  
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undersökning av grundvattentillgång 
(2002) 
10. Hav i balans samt levande kust och 
skärgård. 8 fjordar – Natur, fiske, miljö – 
en kunskapsöversikt, Havet – 
underlagsrapport till översiktsplan (1987) 

Nej  

11. Myllrande våtmarker. Lokala 
miljömål saknas 

Nej Ej tillämpbar för planområdet.  

12. Levande skogar, Naturvårds- och 
friluftsplan (2005) 

Nej Skogsmarken med höga naturvärden 
lämnas utanför exploateringen och 
hänsyn tas till de skyddsvärda träden 
genom avstånd.  

13. Ett rikt odlingslandskap. 
Naturvårds- och friluftsplan (2005), ÖP 
(2010) 

Ja Omläggning av aktuell åkermark innebär 
att förutsättningarna för biologisk 
mångfald och kulturmiljön försvinner.  

14. Storslagen fjällmiljö. Nej Ej tillämpbar för Kungälv 

15. God bebyggd miljö. ÖP (2010), 
Kulturmiljöprogram (1987), Naturvårds- 
och friluftsplan (2005), Energiplan (2010) 

Nej  

16. Ett rikt växt- och djurliv Naturvårds- 
och friluftsplan (2005) 

Nej  

 

7 Sammanfattande bedömning 
Under denna rubrik sammanfattas betydelsefulla miljöaspekter.  
Vidare anges för respektive miljöaspekt huruvida den vägs in i undersökningens slutsats 
(se 8.1) eller inte. För de miljöaspekter som inte vägs in i undersökningens slutsats ges 
en motivering. 
 

Miljöaspekt Sammanfattning Motivering till att inte väga in 
aktuell miljöaspekt i 
behovsbedömningen 

Jordbruksmark Exploateringen innebär att 
jordbruksmark tas i anspråk för 
bostadsbebyggelse 

Området är utpekat som lämplig för 
bostäder i den kommunala 
Översiktsplanen (2010) och i den 
Fördjupade Översiktsplanen för 
Ytterby (granskningshandling 2020).  
Intentionerna i FÖP Ytterby är att 
undanhålla jordbruksmark från 
exploatering. Jordbruksmark tas i 
anspråk i centrala lägen för att 
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utveckla Ytterby och få ett 
befolkningsunderlag som kan bära en 
förbättrad service och kollektivtrafik. 
Avvägningen som gjorts i FÖP 
Ytterby är att det intresset väger högre 
än att bevara den brukningsvärda 
jordbruksmarken. De större 
jordbruksmarkerna i Ytterbys utkanter 
bevaras. Västra Tunges 
jordbruksmarken är mindre marker 
som omfattas av drygt fyra hektar.   

Buller Området är på grund av närhet 
till Marstrandsvägen och 
Bohusbanan utsatt för buller.  
 

En bullerutredning ska tas fram som 
utreder förutsättningarna och redovisar 
bullernivåer för föreslagna bostäder i 
området. Bostäder kommer enbart 
möjliggöras där gällande riktvärden 
kan uppnås, med eller utan 
bulleråtgärder. 

Naturvärden Inom planområdet finns höga 
naturvärden (nyckelbiotop) och 
skyddade träd.  

Den natur med högst naturvärde (klass 
2) i naturvärdesinventeringen, samt 
område med skyddsvärda träd lämnas 
utanför exploateringsområdet vilket 
innebär ingen eller liten påverkan. 
Bebyggelsen kommer planläggas 
tillräckligt långt från skogen för att 
inte riskera att skada rötter eller 
beskugga skyddsvärda träd. 
Viss del av område klass 3 och 4 
kommer eventuellt tas i anspråk. Inom 
området finns även flera stenmurar 
och två åkerholmar. Dessa kan komma 
att påverkas vid exploatering av den 
sydöstra delen av planområdet.  

Dagvatten Ytterbybäcken som passerar 
planområdet rinner vidare ut i 
Kyrkebäcken och Nordeälv. 
Det är viktigt att varken flödet 
eller kvaliteten på vattnet i 
bäckarna ändras.  

En dagvattenutredning ska tas fram för 
att utreda förutsättningarna och ta fram 
förslag på eventuella åtgärder, för att 
på bästa sätt hantera dagvatten inom 
planområdet.  

Risk  Området ligger i direkt närhet 
till väg 168 och Bohusbanan, 
leder för farligt gods.   

Riskutredning för området visar att det 
är lämpligt med bebyggelse på större 
delen av området, men riskavstånd 
krävs mot väg 168 och Bohusbanan 
för att uppnå acceptabel 
samhällsrisknivå. Inga 
bostadsbyggnader kommer bli 
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placerade inom rekommenderat 
avstånd, om inte riskminimerade 
åtgärder genomförs.  

Visuell miljö Planområdet blir en del av 
Ytterbys västra entré och det 
blir därför viktigt hur området 
utformas och gestaltas.   

Ett gestaltningsprogram ska tas fram 
för att säkerställa en god utformning 
av bebyggelse i förhållande till 
närmiljön och landskapsbilden.  

 

7.1 Slutsats 

Medverkande tjänstemän 
Ida Andersson, Planenheten 
Fredrik Horn, Miljöenheten 
Erik Liedner, Planenheten 
 
Sektor samhälle och utveckling 
Ida Andersson  

 
Kommunens bedömning är att genomförandet av den aktuella detaljplanen inte kan 
antas medföra en betydande miljöpåverkan som väsentligt påverkar på ett sådant sätt att 
det inte på ett enkelt sätt kan överblickas eller åtgärdas. Detta med hänsyn till 
detaljplanens förutsättningar och dess påverkan på människors hälsa, miljö och 
hushållning av mark och vatten.  
De frågor och risker som framkommit i undersökningen av betydande miljöpåverkan 
bedöms kunna hanteras inom ramen för detaljplanearbetet.  
Undersökningen av betydande miljöpåverkan har kommit fram till att det är viktigt att 
belysa följande frågor i detaljplanen:  
- Naturvärden  
- Buller 
- Olyckor med farligt gods  
- Dagvatten  
- Visuell miljö 

Kommunen bedömer att redovisad användning kan anses vara den ur allmän synpunkt mest 
lämpliga, utifrån planområdets förutsättningar och föreliggande behov. Detaljplanen 
innebär tillskapande av flerbostadshus och radhus i ett område som tidigare är obebyggd 
åkermark. Platsen är belägen nära kollektivtrafik, Ytterby station. 
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Bilaga 2 - Fördjupad översiktsplan för Ytterby 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utsnitt från fördjupad översiktsplan för Ytterby (granskningshandling)  

Bilaga 3 - Höga naturvärden   

 

Karta över nyckelbiotop och de skyddsvärda träden i området.  
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Bilaga 4 – Naturvärdesinventeringventering 

Karta från naturvärdesinventeringen (Melica gröna konsulter, 2016)  
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Bilaga 5 – Arkeologisk utredning    

Karta från den arkeologiska utredningen (Bohusläns museum, 2016)  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utsnitt ur ekonomiska kartan från 1934-35. 
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Svar på remiss Nya statistiska tätorter efter SCB:s tätortsavgränsning 2020 
(Dnr KS2022/0088-2)
Sammanfattning
Lantmäteriet har inkommit med en remiss där de anhåller om att berörda kommuner yttrar 
sig om deras förslag till beteckningar på nya statistiska tätorter. 

I samband med 2020 års tätortsavgränsning har Statistiska centralbyrån (SCB) urskilt 52 nya 
statistiska tätorter, två av dem ligger i Kungälvs kommun. Lantmäteriet fastställer 
beteckningar för de statistiska tätorterna. Innan beslut om beteckningarna fattas inhämtas 
yttranden från berörda kommuner och länsstyrelser. Dessutom ges Institutet för språk och 
folkminnen samt Riksantikvarieämbetet möjlighet att yttra sig över beteckningarna för de 
nya tätorterna. 

Förvaltningens förslag till beslut
Kungälvs kommun föreslår att ny statistisk tätort, 1482TB123, som Lantmäteriet benämnt 
Bremnäs i stället benämns Lycke.

Kungälvs kommun tillstyrker benämningen Hålta för den nya statistiska tätorten 
1482TB133. 

Juridisk bedömning 
Juridisk bedömning är inte aktuell i ärendet.

Med stöd av 5§ 7p. Förordningen (2009:946) med instruktion för Lantmäteriet, fastställer 
Lantmäteriet beteckningarna för de statistiska tätorterna.

Bakgrund
Lantmäteriet har inkommit med en remiss där de anhåller om att berörda kommuner yttrar 
sig om deras förslag till beteckningar på nya statistiska tätorter. 

I samband med 2020 års tätortsavgränsning har Statistiska centralbyrån (SCB) urskilt 52 nya 
statistiska tätorter, två av dem ligger i Kungälvs kommun. Lantmäteriet fastställer 
beteckningar för de statistiska tätorterna. Innan beslut om beteckningarna fattas inhämtas 
yttranden från berörda kommuner och länsstyrelser. Dessutom ges Institutet för språk och 
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folkminnen samt Riksantikvarieämbetet möjlighet att yttra sig över beteckningarna för de 
nya tätorterna. 

Verksamhetens bedömning
I samband med 2020 års tätortsavgränsning urskildes två nya statistiska tätorter i Kungälvs 
kommun.
- 1482TB123 där Lantmäteriet förslår beteckningen Bremnäs.
- 1482TB133 där Lantmäteriet förslår beteckningen Hålta. 

När det gäller 1482TB123 så har det tidigare funnits två småorter. De har nu vuxit samman 
och utgör denna nya statistiska tätort. Den södra småorten, S4403, har haft benämningen 
Bremnäs. Den norra småorten, S4464, har troligen haft benämningen Stora Lycke. 
Lantmäteriet har föreslagit Bremnäs för 1482TB123. Kungälvs kommun föreslår Lycke då det 
namnet är ett mer samlande namn för området. 

Området i Hålta har varit småort sedan begreppet kom 1990. Området har haft 
benämningen Vävra. Området har nu utvidgats med området kring Hålta skola och Hålta 
kyrka och blivit en statistisk tätort, 1482TB133. Lantmäteriet föreslår Hålta vilket Kungälvs 
kommun tillstyrker.

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål
Bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller kommunstyrelsens resultatmål 
är inte aktuell i ärendet.

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 är inte aktuell i ärendet. 

Bedömning utifrån politiska styrdokument 
Bedömning utifrån politiska styrdokument är inte aktuell i ärendet.

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv är inte aktuell i ärendet. 

Ekonomisk bedömning
Ärendet ger inga ekonomiska konsekvenser för kommunen. 

Förslag till beslut
1. Kungälvs kommun föreslår att ny statistisk tätort, 1482TB123, som 

Lantmäteriet benämnt Bremnäs i stället benämns Lycke.
2. Kungälvs kommun tillstyrker benämningen Hålta för den nya statistiska 

tätorten 1482TB133. 
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Anders Holm Fredric Norrå
Sektorchef Samhälle och utveckling Verksamhetschef Planering och myndighet

Expedieras till: 

För kännedom till:
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Tjänsteskrivelse

TRAFIK GATA PARK
ADRESS Stadshuset · 442 81 Kungälv
TELEFON 0303-23 80 00
FAX 0303-190 35
E-POST kommun@kungalv.se
HEMSIDA www.kungalv.se
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Handläggarens namn
Amanda Stenbom 

1/25/2022

Svar 2021 på rapportering till vattenmyndigheterna om genomförandet av 
åtgärdsprogram 2016–2021 (Dnr KS2020/1959-8)
Sammanfattning
Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram för 2016–2021 riktar åtgärder till 11 nationella 
myndigheter och samtliga länsstyrelser och kommuner. Utöver att genomföra de 
myndighetsspecifika åtgärderna ska myndigheter och kommuner, enligt åtgärd 1 i 
åtgärdsprogrammet, årligen rapportera till vattenmyndigheterna om genomförandet av sina 
respektive åtgärder. 

Rapporteringen utgör underlag för uppföljning av genomförda åtgärder, för att bedöma 
huruvida fastställda miljökvalitetsnormer för vatten kommer att uppnås eller inte. 
Rapporteringen utgör även underlag för revideringen av vattenmyndigheternas 
åtgärdsprogram 2021–2027. Frågorna är generellt samma som tidigare år eftersom vi närmar 
oss slutet på förvaltningscykeln och vill kunna jämföra återrapporteringssvaren för 2021 med 
tidigare år.

Årets rapportering ger genom utökade svarsalternativ möjlighet för länsstyrelser och 
kommuner att med egna ord beskriva eventuella begränsningar i arbetet med genomförandet 
av åtgärderna. Det har tillkommit två frågor där man välkomnar tips och idéer inför 
kommande återrapportering samt om det är något man önskar lyfta fram i det arbete vi 
genomfört inom vattenförvaltning under perioden 2016–2021. 

Kommuner och länsstyrelser besvarar frågor via unika webbformulär, och alla svar ska vara 
vattenmyndigheterna tillhanda senast den 28 februari 2021. 

Förvaltningen föreslår att svar (enligt bilaga) på frågor till kommunerna för rapportering av 
genomförda åtgärder i Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 2021 godkänns och 
rapporteras in av förvaltningen via webbformuläret.

Juridisk bedömning 
Vattenförvaltning i Sverige bedrivs enligt EU:s ramdirektiv för vatten, i   
vattenförvaltningsförordningen. Direktivet innebär att samma regler gäller för alla och att 
bedömningar görs på samma sätt för hela gemenskapens vatten.

Bakgrund
Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram för 2016–2021 riktar åtgärder till 11 nationella 
myndigheter och samtliga länsstyrelser och kommuner. Utöver att genomföra de 
myndighetsspecifika åtgärderna ska myndigheter och kommuner, enligt åtgärd 1 i 
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åtgärdsprogrammet, årligen rapportera till vattenmyndigheterna om genomförandet av sina 
respektive åtgärder. 

Rapporteringen utgör underlag för uppföljning av genomförda åtgärder, för att bedöma 
huruvida fastställda miljökvalitetsnormer för vatten kommer att uppnås eller inte. 
Rapporteringen utgör även underlag för revideringen av vattenmyndigheternas 
åtgärdsprogram 2021–2027. Frågorna är generellt desamma som tidigare år eftersom vi 
närmar oss slutet på förvaltningscykeln och vill kunna jämföra återrapporteringssvaren för 
2021 med tidigare år.

Årets rapportering ger genom utökade svarsalternativ möjlighet för länsstyrelser och 
kommuner att med egna ord beskriva eventuella begränsningar i arbetet med genomförandet 
av åtgärderna. Det har tillkommit två frågor där man välkomnar tips och idéer inför 
kommande återrapportering samt om det är något man önskar lyfta fram i det arbete vi 
genomfört inom vattenförvaltning under perioden 2016–2021. 

Verksamhetens bedömning
Se svar på respektive fråga i dokumentet ”frågor till kommunerna för rapportering av 
genomförda åtgärder”. 

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål
Genomförda åtgärder och rapporteringen av dessa kan kopplas till kommunstyrelsens 
resultatmål ”Minskade utsläpp i luft och vattendrag”.

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
Rapporteringen av genomförda åtgärder går inte att direkt koppla till målen i agenda 2030. 
Däremot kan genomförandet av åtgärderna kopplas till uppfyllelse av framför allt mål:

 6 - Rent vatten och sanitet, säkerställa tillgång till och hållbar vatten- och 
sanitetsförvaltning för alla. 

 13 - Bekämpa klimatförändringen, vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa 
klimatförändringarna och deras konsekvenser. 

 14 - Hav och marina resurser, bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett 
hållbart sätt i syfte att uppnå en hållbar utveckling. 

 15 - Ekosystem och biologisk mångfald, skydda, återställa och främja ett hållbart 
nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, 
hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt hejda förlusten av biologisk mångfald. 

Bedömning utifrån politiska styrdokument 
Rapporteringen av genomförda åtgärder går inte att koppla direkt till kommunens 
styrdokument.

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
Ramdirektivet för vatten (2000/60/EG) har av EU antagits bland annat av följande skäl: 
- Vatten är ingen vara vilken som helst utan ett arv som måste skyddas, försvaras och 
behandlas som ett sådant. (Skäl nummer 1.) 
- God vattenkvalitet kommer att bidra till att säkerställa försörjningen av dricksvatten till 
befolkningen. (Skäl nummer 24.)
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Ekonomisk bedömning
Rapporteringen av åtgärderna innebär inga kostnader för kommunen.

Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till svar (enligt bilaga) på frågor till kommunerna för 
rapportering av genomförda åtgärder i Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 
2020 godkänns och rapporteras in av förvaltningen via webbformuläret.

Anders Holm Martin Hollertz
Sektorchef Samhälle & Utveckling Verksamhetschef Teknik

Expedieras till: Amanda.stenbom@kungalv.se 

För kännedom till:
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Från: messages-noreply@webropolsurveys.com 
Skickat: den 1 december 2020 11:42 
Till: Kungälvs kommun 
Ämne: Kommunens rapportering av Vattenmyndigheternas 

åtgärdsprogram för vatten 
Bifogade filer: Missiv till frågeutskick 2020_214372096.pdf; Enkät i Word-format 

kommuner_294305729.docx 
 
Kategorier: ELIAS 
 

Hej! 
 

Detta ärende riktar sig till kommunens förvaltningar för: 

 Dricksvattenfrågor 
 VA-frågor 
 Samhällsplanering 

 Miljötillsyn och prövning  

 

Nu är det dags för den årliga rapporteringen av genomförandet av vattenmyndigheternas 
åtgärdsprogram. Bifogat i detta utskick finns ett missiv. 
 

Alla kommuner ska, enligt åtgärdsprogrammets första punkt, senast i februari varje år, 
rapportera föregående års genomförande av åtgärdsprogrammet till vattenmyndigheterna. 
Rapporteringens syfte är att säkerställa att miljökvalitetsnormerna för vatten följs. 
 

Kommunernas rapportering görs via ett webbformulär. Webbformuläret för er kommun 
hittar ni här: 
 
https://link.webropolsurveys.com/R/A16B5D8741440243 

 

Skulle länken vara inaktiv kan du kopiera och klistra in den i webbläsarens adressfält. 
 

Tänk på att engagera alla berörda förvaltningar på kommunen i rapporteringen. Bifogat finns 
ett Word-dokument med alla enkätfrågor för att underlätta er arbetsprocess. Svaren ska 
däremot fyllas i webbenkäten. Mer information och instruktioner för hur enkäten fylls i 
hittar du via länken ovan.  
 

Med vänliga hälsningar 
Vattenmyndigheterna i samverkan 
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Sammanfattningssida:

Frågor till kommunerna för rapportering av genomförda
åtgärder i Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 2021

Information
Detta ärende riktar sig till kommunens förvaltningar för dricksvattenfrågor, VA-frågor, samhällsplanering samt
miljötillsyn och prövning. Vattenmyndigheterna önskar ett samlat svar från kommunen.
 

Rapporteringen är indelad i 5 delar där:
Del 1 handlar om miljötillsyn och riktas i huvudsak till kommunens förvaltning för miljöfrågor.
Del 2 handlar om dricksvattenskydd och vattenuttag och riktas i huvudsak till kommunens
dricksvattenproducent.
Del 3 handlar om fysisk planering och riktas i huvudsak till kommunens förvaltning för planeringsfrågor.
Del 4 handlar om dagvatten och vatten- och avloppsvattenplaner och riktas både till kommunens
förvaltning för tekniska frågor samt förvaltningen för planeringsfrågor
Del 5 innehåller frågor som är nya och som avser bidra till omarbetningen av återrapporteringen till
nästa förvaltningscykel.

Samtliga frågor för återrapporteringen finns i denna webb-enkät. 

Förslag på arbetsgång:
Ansvarig handläggare för rapporteringen utses.1. 
Ansvarig handläggare skickar ut rapporteringsfrågorna till de förvaltningar som berörs (se indelning
ovan).

2. 

Berörda förvaltningar svarar för sin del i enkäten och skickar tillbaka till ansvarig handläggare som ser
över att samtliga frågor är besvarade och skickar in svaren.

3. 

Eventuell redovisning för kommunstyrelse. Kan göras tidigare i processen.4. 

 

Bakgrund och syfte med återrapporteringen
De fem vattenmyndigheterna har beslutat om åtgärdsprogram för vattenförvaltnings-cykeln 2016–2021 samt
åtgärdsprogram för nya prioriterade ämnen i ytvatten och PFAS i grundvatten 2018–2021. Programmen riktar
åtgärder till centrala myndigheter och till samtliga länsstyrelser och kommuner. Utöver att genomföra de

Här kan du se din svar, skriva ut dina svar eller exportera/spara dem till en PDF.
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myndighetsspecifika åtgärderna ska myndigheterna, länsstyrelserna och kommunerna årligen rapportera till
de fem vattenmyndigheterna om genomförandet av åtgärderna, den så kallade återrapporteringen.
Åtgärderna till myndigheter och kommuner är likalydande i de fem programmen och därför genomförs
återrapporteringen gemensamt.

Återrapporteringen omfattar de insatser som utförts i enlighet med de uppdrag som preciserats i
vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 2016 – 2021, med syfte att miljökvalitetsnormerna för vatten ska
följas. Rapporteringen möjliggör vattenmyndigheternas bedömning av åtgärdernas effekt i relation till de
miljökvalitetsnormer som ska följas. För att bättre följa framstegen i åtgärdsarbetet och för att förbättra
kopplingen till effekter i miljön kommer både kvantitativa och kvalitativa underlag att behöva rapporteras in
från åtgärdsmyndigheter och kommuner.

Återrapporteringen av genomförda åtgärder behövs även för att Sverige ska kunna genomföra rapporteringar
av åtgärdsprogrammets genomförande till EU-kommissionen. Du hittar kommunåtgärderna på
vattenmyndigheternas webbsida. Information finns även att hitta på Storymaps kommunala åtgärder.

Spara och fortsätt senare
Längst ner på varje sida finns knappen Spara och fortsätt senare. 
När du klickat på knappen får du upp en sida där du kan välja att kopiera länken till enkäten eller ange din
e-postadress för att få e-post med länken till enkäten. När du använder denna funktion är det viktigt att du
kontrollera att e-postadressen är korrekt. Använd länken för att fortsätta där du slutade. 
 

Skicka in dina synpunkter
På sista sidan finns knappen Skicka in dina synpunkter. Nu får du upp en sammanfattningssida.
På denna sida kan du exportera dina svar till PDF eller skicka sammanfattningssidan med e-post. 

Längst ner på sidan får du möjlighet att redigera dina svar eller avsluta.
Det är först när du klickar på Avsluta som dina synpunkter skickas in.

Ditt svar blir en allmän handling.

Har enkäten förankrats i kommunstyrelsen?

Svaren på enkäten kommer förankras i efterhand

För vilken kommun svarar du på den här enkäten? *

kungälv
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Välj vilket/vilka vattendistrikt kommunen tillhör: *

Västerhavets vattendistrikt

Del 1. Miljötillsyn (åtgärd 1, 2, 3, 4, 5c)

1. Har miljökvalitetsnormerna för vatten använts som prioritering i kommunens
behovsutredning?

I behovsutredningen är miljökvalitetsnormen för vatten en prioriteringsgrund för tillsynen

1.1 Kommentera hur ni arbetar med detta:

I första hand inom områdena jordbruk och avloppstillsyn �

1.2 Om inte, vad var anledningen? (Flera svar kan anges).

Inga svar

2. Har miljökvalitetsnormer för vatten använts som prioritering i planering av den egeninitierade
tillsynen i kommunens tillsynsplan?

I tillsynsplanen är miljökvalitetsnormen för vatten en prioriteringsgrund för tillsynen

2.1 Kommentera hur ni arbetar med detta:

I arbetet med jordbruk och avlopp har tillsynen på verksamheter prioriterats utifrån påverkan via 
utsläpp på vattendrag och kustområde �

2.2 Om inte, vad var anledningen? (Flera svar kan anges).

Inga svar
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3. Hur många tillsynsobjekt av nedanstående verksamheter har kommunen tillsyn över samt
årligt tillsynsbehov och genomförd tillsyn under 2021?
Hämta uppgifterna om tillsynsbehov från kommunens behovsutredning enligt §6
miljötillsynsförordningen (2011:13).

3.1 Tillståndspliktig (B) djurhållning

Antal objekt: 0

Årligt tillsynsbehov, antal dagar: 0

Genomförd tillsyn, antal dagar: 0

3.2 Anmälningspliktig djurhållning (C), uppskattat antal

Antal objekt: 2

Årligt tillsynsbehov, antal dagar: 1

Genomförd tillsyn, antal dagar: 1

3.3 Djurhållning och/eller växtodling (U), uppskattat antal

Antal objekt: 383

Årligt tillsynsbehov, antal dagar: 61

Genomförd tillsyn, antal dagar: 46

3.4 Hästgård* uppskattat antal
* Hästgårdar med mer än 10 hästar utanför känsligt område och mer än 2 hästar i känsligt område enligt
kraven på tät lagring av gödsel.

Antal objekt: 179

Årligt tillsynsbehov, antal dagar: 30

Genomförd tillsyn, antal dagar: 33
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3.5 Avloppsreningsanläggning >2000 pe

Antal objekt: 0

Årligt tillsynsbehov, antal dagar: 0

Genomförd tillsyn, antal dagar: 0

3.6 Avloppsreningsanläggning >200 pe

Antal objekt: 8

Årligt tillsynsbehov, antal dagar: 4

Genomförd tillsyn, antal dagar: 4

3.7 Avloppsreningsanläggning 26-200 pe, uppskattat antal

Antal objekt: 83

Årligt tillsynsbehov, antal dagar: 28

Genomförd tillsyn, antal dagar: 15

3.8 Avloppsledningsnät*
*Med avloppsledningsnät avses sådana som är allmänna enligt lagen (2006:412) om allmänna
vattentjänster och hörande till avloppsreningsanläggning. Verksamhetsutövare kan ha ett eller flera
avloppsledningsnät som leder till en eller flera avloppsreningsanläggningar.

Antal objekt: 3

Årligt tillsynsbehov, antal dagar: 0

Genomförd tillsyn, antal dagar: 0

3.9 Små avlopp <25 pe, uppskattat antal

Antal objekt: 3500

Årligt tillsynsbehov, antal dagar: 176

Genomförd tillsyn, antal dagar: 169
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3.10 Vattenskyddsområde allmänna*
*Under förutsättning att kommunen har tagit över tillsynen från länsstyrelsen.

Antal objekt: 3

Årligt tillsynsbehov, antal dagar: 12

Genomförd tillsyn, antal dagar: 2

3.11 Verksamhet (åtgärd 5) Vattenskyddsområde enskilda*
*Under förutsättning att kommunen har tagit över tillsynen från länsstyrelsen.

Antal objekt: 0

Årligt tillsynsbehov, antal dagar: 0

Genomförd tillsyn, antal dagar: 0

4. Tas hänsyn till miljökvalitetsnormer för vatten vid tillsyn av:

4.1. Jordbruksverksamheter enligt åtgärd 2?

Ja

4.1.1 Om ja, utveckla hur. Har tillsynen exempelvis medfört att åtgärder för att minska
näringsläckage vidtagits?

Under året har flera verksamheter, till följd av tillsynen, åtgärdad gödselförvaring för att minska 
kväveläckage. �

4.1.2 Om inte, vad var anledningen?(Flera svar kan anges).

Inga svar

4.2 Avloppsledningsnät och avloppsreningsverk enligt åtgärd 3?

Ja
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4.2.1 Om ja, utveckla hur. Har tillsynen exempelvis medfört att åtgärder för att begränsa
utsläppen av näringsämnen, prioriterade och särskilt förorenade ämnen vidtagits?

Flera avloppsanläggningar har till följd av tillsynen åtgärdad eller förnyat sina anläggningar för att 
minska näringsläckage. �

4.2.2 Om inte, vad var anledningen? (Flera svar kan anges).

Inga svar

4.3 Enskilda avlopp enligt åtgärd 3?

Ja

4.3.1 Om ja, utveckla hur. Exempelvis, har tillsynen medfört att åtgärder för att begränsa
utsläppen av kväve och fosfor vidtagits?

Miljöenheten har förelagt verksamhetsutövare med förbud att inte släppa ut orenat avloppsvatten till 
underkända, gamla IVA-filter/infiltrationer/markbäddar eller andra bristfälliga anläggningar utan istället 
åtgärda eller söka tillstånd för ny avloppsanläggning som idag uppfyller dagens krav på rening. 
Prioritering av tillsynsområde har skett utifrån recipientstatus och MKN �

4.3.2 Om inte, vad var anledningen? (Flera svar kan anges).

Inga svar

5. Tillämpar kommunen krav på hög skyddsnivå, eller högre, där det behövs för att uppnå
miljökvalitetsnormerna för vatten?

Ja

5.1 Kommentera hur ni arbetar med detta:

Generellt ställs krav på hög skyddsnivå för miljöskydd i hela kommunen när nya avlopp inrättas och 
dåliga avlopp åtgärdas �
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5.2 Om inte, vad var anledningen? (Flera svar kan anges).

Inga svar

6. Hur många större enskilda vattentäkter (som försörjer >50 personer eller producerar>10
m3/dygn) finns det totalt inom kommunen?

Ange antal eller ange ”Vet ej”: 12

7. Hur många av de större enskilda vattentäkterna har någon form av skydd?
(Vattenskyddsområde enligt 7 kap miljöbalken, lokala skyddsföreskrifter, annat.)

Ange antal (enbart siffror): 0

8. Pågår/planeras arbete för att skydda enskilda vattentäkter (som försörjer >50 personer eller
har ett uttag på mer än 10 m3/dygn) till exempel genom vattenskyddsområden med tillhörande
föreskrifter eller genom lokala hälsoskyddsföreskrifter?

Ja

8.1 Kommentera hur ni arbetar med detta:

Kommunen kommer lyfta denna fråga efter valet när vattenförsörjningsplanen uppdateras. �

8.2 Om inte, vad var anledningen? (Flera svar kan anges).

Inga svar

Miljötillsyn
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9. Med avseende på PFOS i ytvatten och PFAS (summa 11) i grundvatten,
har kommunen:

Inga svar

9.1 Påbörjat arbetet med att identifiera verksamheter och områden som bidrar till att
miljökvalitetsnormen inte följs:

Ja

9.1.1 Kommentera hur ni arbetar med detta:

VA-enheten har tagit prov i Göta Älv och på grundvattnet i Lysegården samt Marstrandstäkten. 
Räddningstjänsten har också tagit prov.   �

Vi utför tillsyn vid räddningstjänsten och brandövningsplatsen, vid handläggning av ärenden gällande 
förorenade områden och miljöfarliga verksamheter. I synnerhet om man känner till att det brunnit på 
platsen t ex bilbrand i verkstad och lastbilsbrand. �

9.1.2 Om inte, vad var anledningen? (Flera svar kan anges).

Inga svar

9.2 Genomfört åtgärder för att begränsa fortsatt spridning av PFAS och PFOS från dessa
verksamheter och områden?

Ja
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9.2.1 Kommentera hur ni arbetar med detta:

En översiktlig markundersökning har utförts vid brandövningsplatsen och ytterligare undersökningar 
kommer att utföras. Enskild Dricksvattentäkt nedströms brandövningsplats har också provtagits. �

Vid handläggning av ärenden gällande förorenat område nära en fd 
verksamhet/brandskumstillverkare har undersökningar av grundvatten utförts med avseende på 
PFAS.  �

Krav ställs ofta på provtagning med avseende på PFAS i grundvatten i samband med handläggning 
av ärenden gällande förorenade områden där det finns skäl till det. �

Vid dricksvattenkontrollen har provtagningar utförts. �

9.2.2 Om inte, vad var anledningen? (Flera svar kan anges).

Inga svar

9.3 Tagit fram en långsiktig plan för att stoppa eller begränsa kommande utsläpp och spridning?
Exempelvis kemikalieplan eller annan likande plan.

Ja

9.3.1 Kommentera hur ni arbetar med detta:

Kommunen håller på att ta fram en handlingsplan för förorenade områden. En prioritering gällande 
olika åtgärder kommer att ingå i detta arbete.  �

Vid handläggning av ärenden gällande förorenade områden och vid miljötekniska 
markundersökningar ställs ofta krav på provtagning med avseende på PFAS. Eftersom vi sett att 
PFAS förekommit i grundvattnet på flera platser i kommunen är det vanligare att krav på sådan 
provtagning ställs. Enligt VISS är också halterna PFOS förhöjda i Nordre älv �

9.3.2 Om inte, vad var anledningen? (Flera svar kan anges).

Inga svar
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9.4 Utövat tillsyn på den kommunala räddningstjänstorganisationen och ställt krav på hantering
av brandskum som innehåller något av ämnena i PFAS (summa 11) så att miljökvalitetsnormerna
för vatten kan följas?

Ja

9.4.1 Beskriv kortfattat vad som har gjorts:

Vi har diskuterat detta med räddningstjänsten och gått igenom vilka brandskum som används. Detta 
arbete kommer att fortsätta. Vi ställt krav på undersökningar gällande brandövningsplatsen. �

9.4.2 Om inte, vad var anledningen? (Flera svar kan anges).

Inga svar

10. Har kommunen verkat för att minska utsläppen av dioxiner och
dioxinlika föreningar från småskalig förbränning, genom till exempel:

Inga svar

10.1 Informationsinsatser, till exempel om hur fastbränsleeldning kan påverka människors hälsa
och miljön och vad som kan göras för att minska utsläppen av dioxiner och andra
luftföroreningar?

Ja

10.2 Rådgivning som främjar lägre utsläpp av dioxiner och andra luftföroreningar?

Ja

10.3 Begränsningar för eldning av trädgårdsavfall inom detaljplanelagt och tätbebyggt område?

Ja
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10.4 Erbjuda kostnadsfri borttransport av trädgårdsavfall inom detaljplanelagt och tätbebyggt
område?

Nej

10.5 Verka för en omställning till värmeförsörjning som ger mindre utsläpp, till exempel
centraliserade fjärrvärmesystem eller små kraftvärmeverk?

Ja

10.6 Beskriv kortfattat vad som har gjorts inom ovan frågor (10.1-10.5):

En vedeldningspolicy har tagits fram och finns på kommunens hemsida. I samband med inkommande 
frågor lämnas råd. Kommunen har idag ett långt utbyggt fjärrvärmesystem och detta byggs ut 
kontinuerligt. Utskick till fastigheter med så kallad trivseleldning har förberetts. Vedeldningen i 
tättbebyggda områden är ganska omfattande i Kungälvs kommun och klagomålen är svåra att 
handlägga när flera hushåll eldar på en begränsad yta. Vem är den skyldige? Vi kommer att göra 
punktinsatser främst där vi fått in klagomål och gå ut med riktad information till hushållen där vi 
förklarar vad som gäller vid trivseleldning och hur man ska agera för att störa sina grannar så lite som 
möjligt. �

Del 2. Dricksvattenskydd och vattenuttag (åtgärd 5a, 5b, 5e)

Åtgärd 5a

11. Hur många aktiva vattentäkter har kommunen huvudmannaskap för? Om kommunen saknar
huvudmannaskap för vattentäkter ange 0.

Ange antal: 2

11.1 Av de vattentäkter som kommunen är huvudman för, hur många av dem har
vattenskyddsområde?

Ange antal: 2

12. Hur många reservvattentäkter har kommunen huvudmannaskap för? Om kommunen saknar
huvudmannaskap för vattentäkter ange 0.

Ange antal: 1
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12.1 Av de reservvattentäkter som kommunen är huvudman för, hur många av dem har
vattenskyddsområde?

Ange antal: 1

13. Finns utpekade framtida vattentäkter för er kommun (vattentäkten kan ligga i en annan
kommun), tex i regional vattenförsörjningsplan, vattenplan eller motsvarande?

Nej

13.1 Kommentera hur ni arbetar med detta:

Inga svar

13.2 Om ja på fråga 13, arbetar kommunen med att skydda dem?

Inga svar

13.3 Om inte, vad var anledningen? (Flera svar kan anges).

Övrigt/Annat

14. För de vattentäkter som saknar skydd, pågår eller planeras arbete med att ta fram
vattenskyddsområde?

Nej

14.1 Kommentera hur ni arbetar med detta:

Inga svar

14.2 Om inte, vad var anledningen? (Flera svar kan anges).

Övrigt/Annat
Alla våra vattentäkter har fastställda skyddsområdet och skyddsföreskrifter.
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Åtgärd 5b

15. Hur många av kommunens befintliga vattenskyddsområden är beslutade före miljöbalkens
ikraftträdande (1 januari 1999)?

Ange antal: 2

16. Med syfte att säkerställa att vattentäkter har ett erforderligt skydd, har kommunen gjort en
översyn av vattenskyddsområdens föreskrifter och/eller avgränsningar för
vattenskyddsområden som är beslutade före miljöbalkens ikraftträdande (1 januari 1999)?

Ja

16.1 Kommentera hur ni arbetar med detta:

Ett vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter är �
reviderat och beslutat 2017. Ytterligare ett är beslutat 2021. Ett tredje är revideringen påbörjad för . �
Kungälvs kommun deltar aktivt i arbetet med att få fram ett vattenskyddsområde med föreskrifter för �
Göta Älv

16.2 Om inte, vad var anledningen? (Flera svar kan anges).

Inga svar

17. Hur många av de befintliga vattenskyddsområdena behöver revideras för att uppnå ett
tillfredsställande skydd?

Ange antal inom kommunen: 1

Ange antal delade med andra kommuner: Inga svar

17.1 Kommentera hur ni arbetar med detta:

Ett vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter är reviderat och beslutat 2017. Ytterligare ett �
är beslutat 2021. Ett tredje är revideringen påbörjad för . Kungälvs kommun deltar aktivt i �
arbetet med att få fram ett vattenskyddsområde med föreskrifter för Göta Älv.
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17.2  Om ni inte arbetar med revidering av vattenskyddsområden, var god kommentera:

Inga svar

Åtgärd 5e

18. Hur många av kommunens aktiva vattentäkter har tillstånd för vattenuttag?

Ange antal: 3

18.1 Pågår eller planeras arbete med att säkerställa tillstånd till vattenuttag för kommunens
vattentäkter?

Nej

18.2 Kommentera hur ni arbetar med detta:

Inga svar

18.3 Om inte, vad var anledningen? (Flera svar kan anges).

Övrigt/Annat
Alla våra vattentäkter som används har relevanta tillstånd för uttag

Del 3. Fysisk planering (åtgärd 5d, 6)

19. Har kommunen inarbetat den regionala vattenförsörjningsplanen i översiktsplanen enligt
åtgärd 5d?

Nej
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19.1 Hur används den regionala vattenförsörjningsplanen i kommunens översikts- och
detaljplanering?

Ja Nej

Som ett tematiskt tillägg till gällande
översiktsplan

Som en fristående del som ger underlag
till översiktsplanen

Som en ingående del av kommunens
VA-plan

Som en fristående del som ger underlag
till kommunens VA-plan

Genom en vattenöversikt

Genom en vattenplan

Annat (ange vad)

19.2 Om nej på fråga 19, kommentera gärna.

Regional vattenförsörjningsplan är ny och ÖP är gammal

20. Har kommunen genomfört en miljöbedömning av översiktsplanen där ni tagit med
miljökvalitetsnormer för vatten?

Nej

20.1 Kommentera hur ni arbetar med detta:

Sker i arbete med fördjupade översiktsplaner

20.2 Om inte, vad var anledningen? (Flera svar kan anges).

Övrigt/Annat
kommer att ske i ny ÖP
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21. Har kommunen tagit hänsyn till åtgärdsbehov som finns i VISS för de vattenförekomster som
berörs av översiktsplanen?

Nej

21.1 Kommentera hur ni arbetar med detta:

Inte kopplat till ÖP

21.2 Om inte, vad var anledningen? (Flera svar kan anges).

Inte prioriterat

22. Har kommunen tagit hänsyn till miljökvalitetsnormerna för vatten för vattenförekomster och
avrinningsområden som berörs av översiktsplanen?

Nej

22.1 Kommentera hur ni arbetar med detta:

Endast i fördjupade översiktsplaner

22.2 Om inte, vad var anledningen? (Flera svar kan anges).

Inte prioriterat

23. Har kommunen gjort andra insatser kopplade till arbetet med gällande översiktsplan för att
följa miljökvalitetsnormerna för vatten?

Nej

23.1 Kommentera hur ni arbetar med detta:

Åtgärderna kan vara kopplade till annat än ÖP
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23.2 Om inte, vad var anledningen? (Flera svar kan anges).

Inte prioriterat

24. Har kommunen gjort andra insatser kopplade till detaljplanearbetet för att följa
miljökvalitetsnormerna för vatten?

Nej

24.1 Kommentera hur ni arbetar med detta:

Inte mer än att utreda i planarbetet

24.2 Om inte, vad var anledningen? (Flera svar kan anges).

Inte prioriterat

Del 4. Dagvatten och Vatten- och avloppsvattenplaner (åtgärd 7, 8)

25. Har kommunen en vatten- och avloppsvattenplan i enlighet med åtgärd 7?

Ja

25.1 Om ja (alternativt att planen är under framtagande), har kommunen tagit hänsyn till
miljökvalitetsnormer för berörda vattenförekomster vid framtagandet av vatten- och
avloppsvattenplanen?

Ja

25.2 Om ja, förklara kortfattat hur:

Framför allt i Dagvattenplan, Utbyggnadsplan för �
kommunalt va samt Tillsynsplan för enskilda avloppsanläggningar har hänsyn tagits �
genom prioritering av när och i vilken ordning åtgärderna genomförs
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25.3 Om ja, vilken omfattning har planen?

Vattenförsörjning för hela kommunen

25.4 Om inte, vad var anledningen? (Flera svar kan anges).

Inga svar

26. Har kommunen en plan, strategi, policy eller liknande för hantering av dagvatten i syfte att
begränsa utsläpp till vattenmiljöer? Planen kan ingå i en VA-plan eller vara fristående.

Ja

26.1 Kommentera hur ni arbetar med detta samt länka till planen/strategin/policyn:

https://www.kungalv.se/siteassets/dokument/kommun-och-politik/styrdokument/kommunens-interna
/dagvattenplan-atgardsforslag---antagen-2017-04-26.pdf �
https://www.kungalv.se/siteassets/dokument/kommun-och-politik/styrdokument/kommunens-interna
/dagvattenplan-dagvattenhandbok---antagen-2017-04-26.pdf �
https://www.kungalv.se/siteassets/dokument/kommun-och-politik/styrdokument/kommunens-interna
/dagvattenplan-dagvattenpolicy---antagen-2017-05-18.pdf �

26.2 Om ja, har miljökvalitetsnormer för berörda vattenförekomster beaktats vid framtagandet av
dagvattenplanen/strategin/policyn?

Ja

26.3 Om ja, förklara kortfattat hur:

Policy har tagits fram med förslag på riktvärden för dagvatten från ny bebyggelse samt målvärden för 
dagvatten från befintlig bebyggelse med avseende på �
relevanta föroreningar

26.4 Om inte, vad var anledningen? (Flera svar kan anges).

Inga svar
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Del 5. Extra frågor

27. Är det något utöver det som framkommit i enkäten som ni vill framföra om arbetet med
vattenförvaltning i er kommun?

Inga svar

28. Till nästa förvaltningscykel avser vattenmyndigheterna förändra arbetet med
återrapporteringen och se över frågorna i förhållande till de nya åtgärdsprogrammen. Vi vill
därför gärna ha era synpunkter och idéer. Skriv gärna ner tips och idéer inför det arbetet.

Arbetsunderlaget som skickas ut behöver vara en ifyllbar PDF och det bör även framgå tydligt av 
missivet att ett PDF-underlag går att få ut av denna webbenkät. �
En kommentar som inte går att lägga in är under punkten 3.4 där antal objekt (179) ingår i siffran i 
punkten 3.3 (utifrån hur det är uppdelat i vårt verksamhetssystem.

28.1 Vill ni vara med i en referensgrupp för att omarbeta återrapporteringens nya frågor?
Vattenmyndigheterna kommer i så fall eventuellt kontakta er.

Ja
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Handläggarens namn
Johanna Rydberg 

1/25/2022

Inhyrning av moduler för sammanhållen särskola till Sandbackaskolan 
(Dnr KS2022/0074-1)
Sammanfattning
I Kungälvs kommun är grundsärskolan årskurs 1–6 förlagd på två skolor, Sandbackaskolan 
och Kullens skola. Tidigare indelades grundsärskolan i två separata undervisningsformer, 
grundsärsärskolan och träningsskolan. De hade två olika läroplaner.
En förändring i nationella styrdokument ger eleverna en större möjlighet att undervisas 
utifrån de två kursplanerna parallellt. Förvaltningen har utifrån denna förändring utrett i 
vilken utsträckning den nuvarande organisationen möter de nya förutsättningarna och 
kraven och föreslår därmed att grundsärskolan årskurs 1–6 ska organiseras på en enhet. I 
nuläget är grundsärskoleverksamheten framförallt uppdelad på två skolenheter. 
Förvaltningen bedömer att det finns pedagogiska och lokalmässiga fördelar att förlägga 
verksamheten på en enhet. Under förutsättning att kommunstyrelsen godkänner en 
sammanhållen grundsärskola, föreslår verksamheten att förvaltningen får i uppdrag att 
upphandla och hyra in moduler för att tillgodose grundsärskolans behov av lokaler.

Juridisk bedömning 
Enligt 11 kap. 24 § skollagen (2010:800) ansvarar hemkommunen för att utbildningen i 
grundsärskolan kommer till stånd för alla som enligt skollagen har rätt att gå i 
grundsärskolan och inte fullgör sin skolgång på annat sätt. 

Varje kommun är skyldig att vid utformningen av sin grundsärskola beakta vad som är 
ändamålsenligt ur kommunikationssynpunkt för eleverna. Varje kommun ska så långt det är 
möjligt organisera sin grundsärskola så att ingen elev på grund av skolgången behöver bo 
utanför det egna hemmet (kap 11. 28 § första och andra styckena skollagen 2010:800). 

I Kungälvs kommun är det kommunstyrelsen som fullgör kommunens uppgifter inom det 
offentliga skolväsendet för barn, ungdom och vuxna enligt gällande skolförfattningar såvitt 
uppgifterna inte avser myndighetsutövning mot enskild. (Kommunstyrelsens reglemente 
2019-03-07). Ärendet är inte delegerat till Utskottet för Bildning och Lärande. 

Bakgrund
I Kungälvs kommun är grundsärskolan årskurs 1–6 förlagd på två skolor, Sandbackaskolan 
och Kullens skola. På Sandbackaskolan läser grundsärskoleeleverna framförallt ämnesvis och 
på Kullens skola läser eleverna framförallt ämnesområden, även kallat träningsskolan. 
Tidigare indelades grundsärskolan i två separata undervisningsformer, grundsärsärskolan och 
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träningsskolan. De hade två olika läroplaner. Idag föreskriver förordningen att elever i 
grundsärskolan har möjlighet att undervisas enligt båda kursplanerna.  

En av anledningarna till att ärendet har initierats är på grund av ändringar i nationella 
styrdokument. I läroplanen för grundsärskolan 2011, reviderad 2018, existerar inte den 
tidigare formuleringen om att undervisning och lärande ska ges och bedömas efter elevers 
förutsättningar.  

Från och med höstterminen 2018 ändrades grundsärskolans timplan till att bli stadieindelad. 
Detta innebar förändringar i kursplanerna för ämnen samt ämnesområden. Ändringarna har 
ställt högre krav på grundsärskolans organisation i kommunen. Det förstärkta kravet på mål- 
och resultatbedömningen och förändringar i kursplanen påverkar det pedagogiska arbetet. 

I och med dessa förändringar har eleverna fått större möjlighet att undervisas utifrån 
kursplanerna parallellt. Därmed har förvaltningen utrett i vilken utsträckning den nuvarande 
organisationen möter de nya förutsättningarna och kraven. 

Verksamhetens bedömning
Förvaltningen bedömer att den nuvarande organisationen innebär utmaningar för att 
säkerställa att undervisningen håller hög kvalitet. Den nuvarande organisationen innebär en 
uppdelning av de olika kursplanerna. Skolornas olika fokus på respektive kursplan innebär 
att kompetensen är geografiskt spridd.  

Vidare innebär förändringarna i läroplanerna att det finns möjlighet att kombinera 
grundskolans och grundsärskolans läroplaner om förutsättningarna för den enskilda eleven 
finns. Elever kan läsa enligt grundsärskolans kursplan, men vara inskrivna i en 
grundskoleklass. En elev som är inskriven i grundskolan kan även få undervisning i en 
särskoleklass, så kallad omvänd integration. Andra kommuner har identifierat att 
grundsärskolan är inrymd eller ligger i nära anslutning till befintlig grundskola är en 
framgångsfaktor för att organisera grundsärskoleverksamheten. 

Förvaltningen bedömer att det finns ett antal fördelar med att genomföra den föreslagna 
organisationen. Genom att slå ihop nuvarande grundsärskoleavdelningar till en 
sammanhållen grundskolesärenhet innebär detta att organisationen är mer flexibel gällande 
schemaläggning, vikarieanskaffning och kollegialt lärande samt underlättar nyrekrytering av 
personal. 

Förvaltningen bedömer att den pedagogiska kvalitén kommer att öka i och med den 
förslagna förändringen. Genom att samla grundsärskoleverksamheten till en enhet skapas 
förutsättningar att tillvarata den specialpedagogiska kompetensen och att möta den enskilda 
elevens behov. 

Vidare anser förvaltningen att elevunderlaget blir gynnsamt för att kunna bedriva 
undervisning med hög kvalité. Anledningen till detta är att gruppkonstellationen blir större 
och det blir därmed lättare för pedagogerna att skapa grupper i undervisningen. 

En aspekt att beakta är att den förslagna organisationen innebär en omställning för elever 
och personal. Elevgruppen har därmed behov av förberedelse. Snarlika omorganisationer har 
implementerats och föreslagits av andra kommuner, till exempel Linköping och Tyresö.
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Förvaltningen bedömer att grundsärskoleverksamheten årskurs 1–6 bör organiseras på 
samma skolenhet. Grundsärskolan har behov av en särskild utbildningsmiljö. I jämförelse 
med grundskolan finns det större på krav på lokalanpassningar. 

För närvarande gör förvaltningen bedömningen att lokalfrågan ska lösas med 
modulbyggnation, vilket innebär att det finns stora möjligheter att anpassa lokalerna utifrån 
verksamhetens behov. Förvaltningen bedömer att modulerna kommer att vara på plats inför 
höstterminen 2022 och ungefär fem år framåt tills eventuell permanent utbyggnation sker. 
Modulerna kommer att vara på Sandbackaskolans område, ett centralt läge, som underlättar 
för eleverna att ta sig till och från skolan. En plan är att grundsärskolan årskurs 1–6 ska få 
plats i Sandbackaskolans lokaler efter planerad utbyggnation omkring 2026 till 2028. 

Närheten till Thorildskolan, där grundsärskolans högstadium är beläget bedöms vara 
positivt.

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål
Ärendet har koppling till kommunfullmäktiges strategiska mål nummer ett, att ge goda 
förutsättningar för livslångt lärande. Genom att implementera föreslagen organisation 
bedömer förvaltningen att eleverna får bättre förutsättningar till undervisning av hög 
kvalitet. Genom att samla den pedagogiska kompetensen på en skolenhet ökar flexibiliteten 
samt förutsättningarna för det kollegiala lärandet. 

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
Ärendet har en koppling till mål 4: God utbildning för alla. Framförallt är det delmålet 4.A 
Skapa inkluderande och trygga utbildningsmiljöer som har koppling till ärendet. I målet 
framgår att aktörer ska bygga och förbättra utbildningsmiljöer som är anpassade för barn 
och personer med funktionsnedsättning samt ta hänsyn till jämställdhetsaspekter och 
därmed erbjuda en trygg, fredlig, inkluderande och ändamålsenlig lärandemiljö för alla. 

Förvaltningen bedömer att målet nås i högre grad på grund av den föreslagna 
organisationsförändringen. Förvaltningen bedömer att förändringen gör det möjligt att 
planera en utbildningsmiljö som är mer anpassad för barn och personer med 
funktionsnedsättning.  

Bedömning utifrån politiska styrdokument 
Förvaltningen bedömer att ärendet ligger i linje med mål och viljeyttringar som anges i 
programmet för Social hållbarhet – ökat innanförskap. Verkställigheten av programmet 
konkretiseras i planen för Social hållbarhet – ökat innanförskap samt 
funktionshinderplanen.
I planen för Social hållbarhet- ökat innanförskap beskrivs vilka insatser som ska genomföras 
för att nå delmålen: Främja fullföljda studier samt främja tillgänglig och inkluderade 
verksamhet. Dessa delmål gäller för samtliga skolformer. Det är i funktionshindersplanen 
som mål formuleras som i synnerhet har en koppling till grundsärskolan. I denna 
framkommer följande mål kopplat till barn och unga: Fullständig skolgång och en 
meningsfull fritid är nyckelfaktorer för att våra barn och unga ska lyckas i framtiden. 
Fokus är på att alla förskolor, grundskolor och gymnasieskola ska ha en likvärdig kvalité 
och skapa förutsättningar att nå nationella mål och utveckla sina kunskaper.
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Förvaltningen bedömer att den föreslagna organisationen möjliggör högre grad av 
måluppfyllelse. Den samlade pedagogiska kompetensen och bättre förutsättningar för 
kollegialt lärande bedöms utgöra en möjlighet för att säkerställa att målen uppnås. Vidare 
anges särskilt i funktionshinderplanen att Sektor bildning och lärande ska verka för att 
skollokalerna anpassas för att möta alla elevers behov, vilket möjliggörs av förslaget till 
beslut. 

Ytterligare styrdokument som har en koppling till ärendet är Barn- och ungdomspolicyn, 
vilken beslutades av Kommunfullmäktige 2017. I denna framgår det bland annat att 
barnkonventionen ska integreras i kommunens verksamhet som rör barn och ungdomar och 
att barnperspektivet skall beaktas vid samtliga kommunala beslut. Förvaltningen har beaktat 
de värden som anges i policyn. 

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
Den förslagna organisationsförändringen innebär att eleverna och vårdnadshavarna påverkas. 
Barnkonventionen blev den första januari 2020 svensk lag, tidigare har det funnits vissa 
likande formuleringar i skollagen. I artikel 3.1 i barnkonventionen stadgas det att ”Vid alla 
åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala 
välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, ska i 
första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa”.  

Förvaltningen bedömer att den föreslagna förändringen är den som är det bästa för barnen.
Förvaltningen utgår från en helhetsbedömning baserad på ledningsgruppens och rektorernas 
bild av vad som är barnens bästa. Bedömningen utgår från lokalförutsättningar, samlad 
kompetens och bättre undervisning. 

I den föreslagna förändringen berörs ett flertal barn. I en barnkonsekvensanalys som utgår 
från vad de enskilda eleverna tycker om förändringen kan åsikterna skilja sig åt. 
Förvaltningen har därför framförallt inhämtat rektorernas bedömning om huruvida förslaget 
är det bästa för barnen.

Ekonomisk bedömning
En sammanhållen grundsärskola årskurs 1–6 skulle på sikt innebära samordningsvinster. 
Genom förslaget skapas möjligheter att mer effektivt utnyttja sektorns resurser. På kort sikt 
innebär den föreslagna organisationen ökade kostnader i form av flytt- och 
etableringskostnader. Förvaltningen bedömer att det kommer uppstå ökade hyreskostnader i 
form av avskrivningar på lokalanpassningar på motsvarande ungefär 700 tkr per år under en 
femårsperiod och externa hyreskostnader för modulbyggnaden på cirka 1,8 mkr kronor per 
år. Mer exakt kostnadsuppskattning kommer att framgå av offert från modulleverantör 
under våren. Kostnaden för en sammanhållen särskola kommer att hanteras i kommande 
budgetprocess. 

Förslag till beslut
1. Förvaltningen får i uppdrag att upphandla och hyra in moduler för att tillgodose 
grundsärskolans behov av lokaler.
2. Verksamhetschef lokaler och anläggningar får i uppdrag att underteckna 
hyresavtalet. 
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