
Mötesbok: Utskottet för Samhälle och utveckling (2022-09-06)

Utskottet för Samhälle och utveckling
Datum: 2022-09-06

Plats:   

Kommentar:

  



Dagordning
 

Val av justerare
 

Tillkommande och utgående ärenden
 

Information från sektorn
17/22 Information från sektorn 3

 

Ärenden till kommunstyrelsen
18/22 Svar på förslag om ytterligare mål och åtgärder till Göteborgs Stads avfallsplan 4 

19/22 Remissvar Avgränsningssamråd för miljökonsekvensbeskrivning av ändrade havsplaner 7 

20/22 Upprättande av verksamhetsområde för övertagande av Lycke-Kroken VA-samfällighetsförening 44 

21/22 Beslut - granskning av detaljplan för äldrebostäder, Ängegärde 5:1 51 

22/22 Beslut - Antagande detaljplan Lycke-Tofta 1:9 samt del av 1:7 97 

23/22 Exploateringsavtal för Lycke-Tofta 1:7 och 1:9 detaljplan för bostäder och verksamheter 145

 

Ärenden som stannar i utskottet
24/22 Samhällsbetalda resor 160

 

Övrigt
25/22 Övriga frågor 161



17/22 Information från sektorn -   :

Denna behandling '17/22 Information från sektorn' har inget tjänsteutlåtande.



18/22 Svar på förslag om ytterligare mål och åtgärder till Göteborgs Stads avfallsplan - KS2022/1354-2 Svar på förslag om ytterligare mål och åtgärder till Göteborgs Stads avfallsplan : Svar på förslag om ytterligare mål och åtgärder till Göteborgs Stads avfallsplan

Postadress: Kungälvs kommun, 442 81 Kungälv. Besöksadress: Ytterbyvägen 2, 442 30 Kungälv.
Telefon: 0303–23 80 00. E-post: kommun@kungalv.se

www.kungalv.se

Tjänsteskrivelse

Sid 1 (3)

Sid 1 (3)
Dnr: XXXXXXX
Datum: 2022-08-29

Handläggarens namn
Dan Gorga

2022-08-18

Svar på förslag om ytterligare mål och åtgärder till Göteborgs
Stads avfallsplan (Dnr KS2022/1354-2)

Sammanfattning

Göteborgs Stad har inkommit med en remiss gällande förslag till ytterligare mål och åtgärder till
stadens Avfallsplan.

Kretslopp och vattennämnden i Göteborg har beslutat om att skicka Göteborgs förvaltnings
utredning inklusive förslag om tillägg till avfallsplanen på samråd. Utredningen föreslår mål och
åtgärder för masshantering men inga ytterligare mål för farligt avfall eller deponier.

Samrådstiden pågår fram till den 30 september 2022.

Kommunen ser det som positivt att mål för masshantering, samt att förslag på åtgärder anges.
Kommunen förespråkar ett mellankommunalt samarbete och anser att Kungälvs kommun skulle
kunna medverka i detta arbete.

Juridisk bedömning

En avfallsplan är ett lagstadgat kommunalt styrdokument som beslutas av varje kommuns
kommunfullmäktige. Innehållet i planen regleras av Naturvårdsverket (NFS 2017:2) planen ska
innehålla mål för allt det avfall kommunen ansvarar för, det vill säga både avfall från hushåll och
avfall som uppkommer i kommunens egna verksamheter. Planen ska även innehålla mål och
åtgärder för att förebygga och begränsa nedskräpning, samt att förebygga avfall.

Den gällande avfallsplanen i Göteborg består av både den gemensamma regionala planen och den
lokala bilagan. Ett tillägg till avfallsplanens lokala bilaga enligt vad som nu föreslås innebär en
sådan ändring som kräver samråd enligt miljöbalken.

Den nuvarande avfallsplanen togs fram i samverkan med Göteborgsregionen (GR) genom
arbetsgrupper med representanter från alla GR:s kommuner. Kretslopp och vatten ansvarade för
den övergripande samordningen vid framtagande av planen för Göteborgs Stad. Berörda
förvaltningar och bolag i staden medverkade. Avfallsplanen gäller under perioden 2021–2030.

Förvaltningens bedömning

Bakgrund
Kretslopp och vattennämnden i Göteborg har beslutat om att skicka Göteborgs förvaltnings
utredning inklusive förslag om tillägg till avfallsplanen på samråd. Utredningen föreslår mål och
åtgärder för masshantering men inga ytterligare mål för farligt avfall eller deponier. Samråd föreslås
ske genom remittering till Göteborg Stads förvaltningar och bolag samt externa intressenter och att
genom att ställa ut förslaget för inhämtande av synpunkter från allmänheten. Samrådstiden pågår
fram till den 30 september 2022.
Förslag på mål för masshantering:
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- 2030 ska Göteborg återanvända och återvinna 100 procent av de överskottsmassor som 
bedömts användbara efter en teknisk och miljömässig bedömning

- 2030 ska 50 procent av inköpt ballastmaterial i Göteborg utgöras av 
återanvända/återvunna material (idag är det ca 12 procent).

Förslag på åtgärder för masshantering:
- Fler anläggningar ger kortare transporter: Göteborgs Stad ska kommunicera 

samhällsnyttan av samt möjliggöra fler anläggningar för masshantering. Påbörjas 2023. 

- Förbättrad vägledning genom samverkan: Ge en arbetsgrupp inom den kommunala 
förvaltningen uppdraget att skapa en gemensam vägledning för masshantering för 
Göteborg genom samverkan med kommunala, statliga och privata verksamhetsutövare 
samt länsstyrelsen. 
Påbörjas 2023 och slutförs 2025.

- En regional masshanterings- och materialförsörjningsplan: Göteborgs Stad ska medverka 
till skapandet av en materialförsörjnings- och masshanteringsplan för regionen genom 
mellankommunalt samarbete. 
Påbörjas 2023.

Bedömning
- Förvaltningen ser det som positivt att mål för masshantering, samt att förslag på åtgärder 

anges. Förvaltningen förespråkar ett mellankommunalt samarbete och anser att Kungälvs 
kommun skulle kunna medverka i detta arbete. 

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål

Förslaget berör Kommunfullmäktiges strategiska mål; ”Att underlätta för invånare och företag som 
vill reducera klimatutsläppen”. 

Om förslagen till mål och åtgärder genomförs minskar klimatpåverkan från masshanteringen och 
materialförsörjningen på grund av kortare transporter (fler anläggningar), mer elkrossning (nya 
anläggningar), högre fyllnadsgrad av bilarna (produktion på mottagningsanläggningar) och 
återvinning i stället för jungfrulig produktion (losshållningen försvinner och transportavståndet 
minskar). 

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 

Målen och åtgärderna som föreslås berör främst mål 12 för hållbar utveckling. Även mål 11 och 13 
kan ha anknytning till målen och åtgärderna.  

Bedömning utifrån politiska styrdokument 
Kungälvs kommun och Göteborgs Stad har en gemensam avfallsplan, Göteborgsregionen 
minskar avfallet – Avfallsplan för 13 kommuner. I förslaget på mål och åtgärder som föreslås
berörs Kungälv främst med åtgärden som föreslår en materialförsörjnings- och
masshanteringsplan för regionen genom mellankommunalt samarbete. 
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Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv är inte relevant i ärendet.

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv.
Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv är inte relevant i ärendet.

Ekonomisk bedömning
Göteborgs Stads förslag till mål och åtgärder bedöms inte ha några ekonomiska
konsekvenser för Kungälvs kommun.

Förslag till beslut
1. Kungälvs kommun ser det som positivt att mål för masshantering, samt att förslag på 

åtgärder anges. 
2. Kungälvs kommun förespråkar ett mellankommunalt samarbete och anser att Kungälvs 

kommun skulle kunna medverka i detta arbete. 

Sofia Samuelsson Anders Holm
Enhetschef renhållning Sektorchef Samhälle och utveckling

Expedieras till: 
kretsloppochvatten@kretsloppochvatten.goteborg.se
märkt med diarienummer 0382/22

För kännedom till:
dan.gorga@kungalv.se
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Remissvar Avgränsningssamråd för miljökonsekvensbeskrivning
av ändrade havsplaner HaV dnr 02340-2022

(Dnr KS2022/1489-2)

Sammanfattning

Havs- och vattenmyndigheten bjuder in till avgränsningssamråd för strategisk miljöbedömning med
miljökonsekvensbeskrivning av ändrade havsplaner. Samrådsperioden är 8 juli till 10 oktober 2022.

Avgränsningssamrådet är första momentet i den strategiska miljöbedömningen och följs av de
formella skedena, samråd cirka juni – november 2023 och granskning cirka maj – augusti 2024.

Den 10 februari 2022 beslutade regeringen om Sveriges första havsplaner. Havsplanerna visar den
mest lämpliga användningen av Sveriges hav och baseras huvudsakligen på förslag som tas fram
av Havs- och vattenmyndigheten i en flerårig dialogprocess. I samband med beslutet om
havsplaner gav regeringen i uppdrag till flera myndigheter att verka för att möjliggöra för ytterligare
90 TWh havsbaserad elproduktion per år. Nuvarande havsplaner ger förutsättningar för ca 60 TWh,
varav ca 20–30 TWh bedöms bli aktuella i slutändan. Havs- och vattenmyndigheten har därför på
regeringens uppdrag inlett en ny havsplaneringprocess för att möjliggöra för ytterligare
energiproduktion i havet. Senast 24 december 2024 ska förslag till ändrade havsplaner inklusive
miljökonsekvensbeskrivningar levereras till regeringen.

Energimyndigheten samordnar en inledande process där myndigheter tillsammans ska ta fram
förslag på nya områden för energiutvinning. Förslag till regeringen ska redovisas senast 31 mars
2023.

Förvaltningens bedömning är att kommunen inte har några kommentarer eller synpunkter på
avgränsning av Strategisk miljöbedömning avseende Miljökonsekvensbedömning ändrade
havsplaner enligt bifogat remissvar.

Juridisk bedömning

En strategisk miljöbedömning som uppfyller miljöbalkens krav på strategisk miljöbedömning och
miljökonsekvensbeskrivning kommer att genomföras som del i den av Havs- och
vattenmyndigheten ledda havsplaneringsprocessen. Arbetet är en del i tillämpningen av
ekosystemansatsen och ska bidra till integrering av miljöhänsyn i planeringen.

Havsplanerna ska visa den mest lämpliga användningen av havet. Det handlar om att i havsplaner,
utifrån ett helhetsperspektiv, ge rumsliga förutsättningar för olika typer av verksamheter eller
skydd i havet. Antagna havsplaner är vägledande för annan planering, förvaltning och prövning av
projekt. Havsplanering är ett av flera verktyg för staten att styra och påverka verksamheter och
miljötillståndet i havet.
Havsplanering är processen i vilken havsplanerna tas fram. I den organiseras nuvarande och
kommande verksamheter i havsområdena så att miljömässiga, näringspolitiska och sociala mål
nås.
I juli 2014 beslutade EU om ett direktiv för havsplanering (2014/89/EU). Enligt direktivet ska
havsplaneringen verka för en hållbar utveckling för havsbaserad energi, sjötransporter, fiske,
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Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller 
kommunstyrelsens resultatmål
Bedöms inte relevant i detta ärende.

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
Av de 16 svenska miljökvalitetsmålen är det främst Hav i Balans samt levande kust- och
skärgård, Begränsad klimatpåverkan, Giftfri miljö, Ingen övergödning, Ett rikt växt- och djurliv 
samt En god byggd miljö som bedöms vara centrala för havsplaneringen. Målet Hav i balans, samt 
levande kust och skärgård innebär att Västerhavet och Östersjön (inklusive Bottniska viken) ”ska ha 
en långsiktig hållbar produktionsförmåga och att den biologiska mångfalden bevaras. Kust och 
skärgård ska ha en hög grad av biologisk mångfald, upplevelsevärden samt natur- och 
kulturvärden. 
Näringar, rekreation och annat nyttjande av hav kust och skärgård ska bedrivas så att en hållbar 
utveckling främjas. Särskilt värdefulla områden ska skyddas mot ingrepp och andra
störningar”. 

Bedömning utifrån politiska styrdokument 
Det politiska dokument som är relevant i ärendet är översiktsplanen ÖP2010.

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
Planering för hur haven ska användas och skyddas berör alla även havsplanerna inte anger 
användning inom kommunen.

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv.
Bedöms inte relevant i detta ärende.

Ekonomisk bedömning
Inte aktuellt i detta ärende.

Förslag till beslut
Kungälvs kommun har inte några kommentarer eller synpunkter på avgränsning av 
Strategisk miljöbedömning avseende Miljökonsekvensbedömning ändrade havsplaner 
enligt bifogat remissvar.

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

Expedieras till: havochvatten@havochvatten.se. Märk svaret med dnr 2340-2022.

För kännedom till: Linda Andreasson och Fredric Arpfjord Planering o myndighet
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Bilaga

Remissvar Avgränsningssamråd för miljökonsekvensbeskrivning av ändrade havsplaner                
HaV dnr 02340-2022            (Dnr KS2022/1489-2)  

Kap 1 Strategisk miljöbedömning, ändrade havsplaner och avgränsningssamråd

- Saknas något perspektiv, vad gäller syfte och tolkning av de lagstadgade kraven på strategisk 
miljöbedömning?  Nej

Kap 2 Avgränsning - generellt

- Hur bör alternativ hanteras i havsplaneringen respektive miljöbedömningen? Ingen synpunkt
- Bör miljökonsekvensbeskrivningen avgränsas i tid och rum på ett annat sätt? I så fall hur? 

Ingen synpunkt
- Vilken detaljeringsnivå bör miljökonsekvensbeskrivningen ha för att göra mest nytta som 

beslutsunderlag? Exempelvis geografisk upplösning, tematisk inriktning, dokumentets 
omfattning. Ingen synpunkt

Bedömningsgrunder och metod

- Finns särskilda bedömningsgrunder för de uppräknade miljöaspekterna som behöver beaktas 
särskilt i arbetet? Ingen synpunkt

- Miljökonsekvensbeskrivningen föreslås omfatta en miljöbedömning enligt kap.6 miljöbalken 
kompletterad med en bedömning av sociala och ekonomiska effekter. Finns alternativa eller 
kompletterande ansatser och metoder som borde beaktas i arbetet? Ingen synpunkt

- Vilka är de viktigaste aspekterna att beakta vid hantering av osäkerheten i 
miljöbedömningen? Ingen synpunkt

Kap 3 Kunskapsunderlag

- Finns kunskapskällor och underlag att använda i miljöbedömningen som HaV bör ta del av? 
Nej

Kap 4 Förhållande till planer och policyer

- Behöver något lyftas särskilt i arbetet, i synnerhet vad gäller hur andra planer och policyer 
påverkar avgränsning av miljökonsekvensbeskrivningen? Ingen synpunkt



19/22 Remissvar Avgränsningssamråd för miljökonsekvensbeskrivning av ändrade havsplaner - KS2022/1489-2 Remissvar Avgränsningssamråd för miljökonsekvensbeskrivning av ändrade havsplaner : Missiv Avgränsningssamråd MKB ändrade havsplaner 220708.pdf

 

 

 

1/6

Datum 2022-07-08 Dnr  2340-2022 

Avgränsningssamråd för miljökonsekvensbeskrivning av 

ändrade havsplaner - Missiv  
 

Havs- och vattenmyndigheten bjuder in till avgränsningssamråd för strategisk 

miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning av ändrade havsplaner. Samrådsperioden 

är 8 juli till 10 oktober 2022. 

Den 10 februari 2022 beslutade regeringen Sveriges första havsplaner. Havsplanerna visar den 

mest lämpliga användningen av Sveriges hav och baseras huvudsakligen på förslag som tas 

fram av Havs- och vattenmyndigheten i en flerårig dialogprocess. I samband med beslutet om 

havsplaner gav regeringen i uppdrag till flera myndigheter att verka för att möjliggöra för 

ytterligare 90 TWh havsbaserad elproduktion per år. Nuvarande havsplaner ger förutsättningar 

för ca 60 TWh, varav ca 20-30 TWh bedöms bli aktuella i slutändan. Havs- och 

vattenmyndigheten har därför på regeringens uppdrag inlett en ny havsplaneringprocess för att 

möjliggöra för ytterligare energiproduktion i havet. Senast 24 december 2024 ska förslag till 

ändrade havsplaner inklusive miljökonsekvensbeskrivningar levereras till regeringen. 

Energimyndigheten samordnar en inledande process där myndigheter tillsammans ska ta fram 

förslag på nya områden för energiutvinning. Förslag till regeringen ska redovisas senast 31 mars 

2023.  

En strategisk miljöbedömning som uppfyller miljöbalkens krav på strategisk miljöbedömning och 

miljökonsekvensbeskrivning kommer att genomföras som del i den av Havs- och 

vattenmyndigheten ledda havsplaneringsprocessen. Arbetet är en del i tillämpningen av 

ekosystemansatsen och ska bidra till integrering av miljöhänsyn i planeringen.  

Syftet med detta avgränsningssamråd är att ta fram en bild av vilka frågor som den strategiska 

miljöbedömningen ska fokusera på och med vilken detaljeringsnivå. Vi föreslår en avgränsning 

som bygger vidare på erfarenheterna från föregående planeringsomgång och vill i samrådet 

särskilt få svar på: 

Kap 1 Strategisk miljöbedömning, ändrade havsplaner och avgränsningssamråd 

- Saknas något perspektiv, vad gäller syfte och tolkning av de lagstadgade kraven på 

strategisk miljöbedömning? 

Kap 2 Avgränsning - generellt 

- Hur bör alternativ hanteras i havsplaneringen respektive miljöbedömningen? 

- Bör miljökonsekvensbeskrivningen avgränsas i tid och rum på ett annat sätt? I så fall hur? 
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- Vilken detaljeringsnivå bör miljökonsekvensbeskrivningen ha för att göra mest nytta som 

beslutsunderlag? Exempelvis geografisk upplösning, tematisk inriktning, dokumentets 

omfattning. 

Bedömningsgrunder och metod  

- Finns särskilda bedömningsgrunder för de uppräknade miljöaspekterna som behöver 

beaktas särskilt i arbetet? 

- Miljökonsekvensbeskrivningen föreslås omfatta en miljöbedömning enligt kap.6 

miljöbalken kompletterad med en bedömning av sociala och ekonomiska effekter. Finns 

alternativa eller kompletterande ansatser och metoder som borde beaktas i arbetet? 

- Vilka är de viktigaste aspekterna att beakta vid hantering av osäkerheten i 

miljöbedömningen? 

 
Kap 3 Kunskapsunderlag  

- Finns kunskapskällor och underlag att använda i miljöbedömningen som HaV bör ta del 

av? 

Kap 4 Förhållande till planer och policyer 

- Behöver något lyftas särskilt i arbetet, i synnerhet vad gäller hur andra planer och policyer 

påverkar avgränsning av miljökonsekvensbeskrivningen? 

 

Vi är tacksamma för korta och koncisa svar som adresserar ovanstående frågor. 

Samrådet hålls från 8 juli till den 10 oktober 2022.  

Inkom med svar på detta samråd per epost till Havs- och vattenmyndighetens registratur: 

havochvatten@havochvatten.se. Märk svaret med dnr 2340-2022. 

Eventuella frågor kan ställas till utredaren Jan Schmidtbauer Crona, 

jan.schmidtbauer.crona@havochvatten.se 

 

 

 

 

 

Mats Svensson 

Avdelningschef vid avdelningen för havsförvaltning 
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Sändlista 

Kommuner Borgholm kommun kommun@borgholm.se 

 Bromölla kommun kommunstyrelsen@bromolla.se 

 Burlövs kommun burlovs.kommun@burlov.se 

 Båstads kommun bastads.kommun@bastad.se 

 Falkenbergs kommun kommun@falkenberg.se 

 Gävle kommun gavle.kommun@gavle.se 

 Göteborgs stad stadsledningskontoret@stadshuset.goteborg.se 

 Halmstads kommun kommunstyrelsen@halmstad.se 

 Haninge kommun haningekommun@haninge.se 

 Haparanda stad kommunen@haparanda.se 

 Helsingborgs stad kontaktcenter@helsingborg.se 

 Hudiksvalls kommun kommun@hudiksvall.se 

 Härnösands kommun kommun@harnosand.se 

 Höganäs kommun kommunen@hoganas.se 

 Kalix kommun kommun@kalix.se 

 Kalmar kommun kommun@kalmar.se 

 Karlshamns kommun info@karlshamn.se 

 Karlskrona kommun karlskrona.kommun@karlskrona.se 

 Kramfors kommun kommun@kramfors.se 

 Kristianstads kommun kommun@kristianstad.se 

 Kungsbacka kommun kommun@kungsbacka.se 

 Kungälvs kommun kommun@kungalv.se 

 Kävlinge kommun kommunen@kavlinge.se 

 Laholms kommun kommun@laholm.se 

 Landskrona stad kommun@landskrona.se 

 Lomma kommun info@lomma.se 

 Luleå kommun lulea.kommun@lulea.se 

 Lysekils kommun registrator@lysekil.se 

 Malmö stad kommunstyrelsen@malmo.se 

 Munkedals kommun munkedal.kommun@munkedal.se 

 Mönsterås kommun kommun@monsteras.se 

 Mörbylånga kommun kommun@morbylanga.se 

 Nacka kommun registrator@nacka.se 

 Nordanstigs kommun kommun@nordanstig.se 

 Nordmalings kommun kommun@nordmaling.se 

 Norrköpings kommun norrkoping.kommun@norrkoping.se 

 Norrtälje kommun kontaktcenter@norrtalje.se 

 Nyköpings kommun kommun@nykoping.se 

 Nynäshamns kommun kommunstyrelsen@nynashamn.se 

 Orust kommun kommun@orust.se 

 Oskarshamns kommun kommunen@oskarshamn.se 

 Oxelösunds kommun kommun@oxelosund.se 

 Piteå kommun kommun@pitea.se 

 Region Gotland (kommun) regiongotland@gotland.se 

 Robertsfors kommun kommun@robertsfors.se 

 Ronneby kommun stadshuset@ronneby.se 
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 Simrishamns kommun simrishamns.kommun@simrishamn.se 

 Skellefteå kommun kundtjanst@skelleftea.se 

 Skurups kommun kansli@skurup.se 

 Sotenäs kommun info@sotenas.se 

 Stenungsunds kommun kommun@stenungsund.se 

 Strömstads kommun kommun@stromstad.se 

 Sundsvalls kommun sundsvalls.kommun@sundsvall.se 

 Söderhamns kommun kommunstyrelsen@soderhamn.se 

 Söderköpings kommun kommun@soderkoping.se 

 Södertälje kommun sodertalje.kommun@sodertalje.se 

 Sölvesborgs kommun info@solvesborg.se 

 Tanums kommun kommun@tanum.se 

 Tierps kommun kommunstyrelsen@tierp.se 

 Timrå kommun timra.kommun@timra.se 

 Tjörns kommun kommun@tjorn.se 

 Torsås kommun info@torsas.se 

 Trelleborgs kommun trelleborgs.kommun@trelleborg.se 

 Trosa kommun trosa@trosa.se 

 Tyresö kommun kommun@tyreso.se 

 Uddevalla kommun kommunen@uddevalla.se 

 Umeå kommun umea.kommun@umea.se 

 Valdemarsviks kommun kommun@valdemarsvik.se 

 Varbergs kommun ks@varberg.se 

 Vaxholms stad kansliet@vaxholm.se 

 Vellinge kommun vellinge.kommun@vellinge.se 

 Värmdö kommun varmdo.kommun@varmdo.se 

 Västerviks kommun kommun@vastervik.se 

 Ystads kommun kommunen@ystad.se 

 Älvkarleby kommun kommun@alvkarleby.se 

 Ängelholms kommun info@engelholm.se 

 Öckerö kommun kommun@ockero.se 

 Örnsköldsviks kommun kommunen@ornskoldsvik.se 

 Österåkers kommun kommun@osteraker.se 

 Östhammars kommun kommunen@osthammar.se 

Regioner Region Skåne region@skane.se 

 Region Blekinge region@regionblekinge.se 

 Region Kalmar län region@regionkalmar.se  

 Region Uppsala region.uppsala@regionuppsala.se 

 Region Stockholm kontakt@regionstockholm.se 

 Region Östergötland region@regionostergotland.se 

 Region Sörmland registratur@regionsormland.se 

 Region Gävleborg rg@regiongavleborg.se 

 Region Västernorrland region.vasternorrland@rvn.se 

 Region Norrbotten regionnorrbotten@norrbotten.se 

 Region Västerbotten regionen@regionvasterbotten.se 

 Region Halland regionen@regionhalland.se 

 Region Gotland (region) regiongotland@gotland.se 

 Västra Götalandsregionen post@vgregion.se 
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Länsstyrelser Norrbotten norrbotten@lansstyrelsen.se       

 Västerbotten vasterbotten@lansstyrelsen.se  

 Västernorrland vasternorrland@lansstyrelsen.se   

 Gävleborg gavleborg@lansstyrelsen.se   

 Uppsala uppsala@lansstyrelsen.se 

 Stockholm stockholm@lansstyrelsen.se   

 Gotland gotland@lansstyrelsen.se   

 Södermanland sodermanland@lansstyrelsen.se 

 Östergötland ostergotland@lansstyrelsen.se  

 Kalmar  kalmar@lansstyrelsen.se 

 Blekinge blekinge@lansstyrelsen.se   

 Skåne skane@lansstyrelsen.se 

 Halland halland@lansstyrelsen.se 

 Västra Götaland vastragotaland@lansstyrelsen.se 

Myndigheter Boverket registraturen@boverket.se 

 Energimyndigheten registrator@energimyndigheten.se 

 Jordbruksverket registrator@jordbruksverket.se 

 Kustbevakningen registratorn@kustbevakningen.se  

 

Myndigheten för samhällskydd och 
beredskap registrator@msb.se 

 Naturvårdsverket registrator@naturvardsverket.se 

 Post- och telestyrelsen pts@pts.se 

 Riksantikvarieämbetet registrator@raa.se 

 Sjöfartsverket sjofartsverket@sjofartsverket.se 

 Svenska Kraftnät registrator@svk.se 

 Sveriges geologiska undersökning sgu@sgu.se 

 Tillväxtverket tillvaxtverket@tillvaxtverket.se 

 Trafikverket registrator@trafikverket.se 

 Transportstyrelsen sjofart@transportstyrelsen 

 Energimarknadsinspektionen registrator@ei.se 

 Sametinget kansli@sametinget.se 

 Försvarsmakten exp-hkv@mil.se 

 Folkhälsomyndigheten  

   

   

   

   
Bransch och 

intresseorganisationer Svenska Jägareförbundet remiss@jagareforbundet.se  

 Skärgårdsredarna anders@skargardsredarna.se 

 Baltic Sea 2020 info@BalticSea2020.org 

 Coalition Clean Baltic secretariat@ccb.se 

 Fiskesekretariatet info@fishsec.org 

 Greenpeace info.se@greenpeace.org 

 Naturskyddsföreningen remisser@naturskyddsforeningen.se  

 Världsnaturfonden WWF info@wwf.se 

 Birdlife Sverige info@birdlife.se 

 Skärgårdarnas Riksförbund info@skargardarna.se  
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 Svenska Sportdykarförbundet info@ssdf.se 

 Svensk Energi info@svenskenergi.se 

 Svensk Vindenergi info@svenskvindenergi.org 

 Fiskbranschens riksförbund info@fiskbranschen.se 

 

Havs- och Kustfiskarnas 
Producentorganisation (HKPO) info@hfpo.se 

 Sveriges Fiskares PO (SFPO) peter@sfpo.se 

 Swedish Pelagic Federation (SPFPO) info@pelagic.se 

 Svenska Turistföreningen info@stfturist.se 

 Svenskt Friluftsliv info@svensktfriluftsliv.se 

 Företagarna info@foretagarna.se 

 Svenskt näringsliv remisser@svensktnaringsliv.se 

 Svensk Sjöfart srf@sweship.se  

 Transportföretagen info@transportgruppen.se 

 Sveriges Hamnar ports@transportgruppen.se  

 Lantbrukarnas riksförbund info@lrf.se 

 Race for the Baltic info@raceforthebaltic.com 

   
Universitet   

 Blekinge Tekniska Högskola registrator@bth.se 

 Chalmers registrator@chalmers.se 

 Göteborgs universitet registrator@gu.se 

 Havsmiljöinstitutet info@havsmiljöinstitutet.se 

 KTH registrator@kth.se 

 Linnéuniversitetet registrator@lnu.se 

 Lunds universitet registrator@lu.se 

 Stockholm Environment Institute info-hq@sei.org 

 Stockholms Universitet registrator@su.se 

 Sveriges Lantbruksuniversitet registrator@slu.se 

 Södertörns högskola registrator@sh.se 

 Umeå universitet registrator@umu.se 

 Uppsala universitet registrator@uu.se 
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1 Inledning 

1.1 Introduktion och läsanvisning 

Havs- och vattenmyndigheten håller i avgränsningssamråd för miljökonsekvensbeskrivning av 

havsplaner för ändrade havsplaner. Samrådet hålls under perioden 8 juli till 10 oktober 2022 och 

riktar sig till alla berörda intressenter. I detta dokument beskrivs förslaget till avgränsning av 

miljökonsekvensbeskrivning (MKB) enligt 6 kap. 1–19 §§ miljöbalken.  

Avgränsningssamrådet görs i ett tidigt skede i havsplaneringsprocessen för att fånga upp 

perspektiv på hur den strategiska miljöbedömningen ska genomföras och vilka frågor och 

miljöaspekter som ska belysas i MKB.  

Genomförandet av strategisk miljöbedömning där havsplanernas konsekvenser för miljön 

studeras är en del i myndighetens tillämpning av ekosystemansatsen. Havs- och 

vattenmyndigheten ansvarar för den strategiska miljöbedömningen och framtagande av 

bedömningens underlagsmaterial samt MKB-dokument som beskriver miljökonsekvenserna för 

havsplanen. Syftet med den strategiska miljöbedömningen är att integrera miljöhänsyn i planering 

och planförslag. 

I detta inledande kapitel ger vi en överblick kring havsplanering, den nya 

havsplaneringsprocessen och syftet med den strategiska miljöbedömningen. 

I kapitel 2 beskriver vi avgränsningen av MKB där avsnitt 2.3 handlar om avgränsning i sak, det 

vill säga om bedömningsgrunderna för den strategiska miljöbedömningen. 

I kapitel 3 ger vi en övergripande bild av den kunskapsbas som ligger till grund för den strategiska 

miljöbedömningen.  

Slutligen i kapitel 4 beskriver vi havsplaneringens beroenden och kopplingar till andra planer, 

program och sammanhang. Det ger ett övergripande policyramverk som sätter havsplaneringen i 

ett större sammanhang. 

1.2 Ekosystembaserad havsplanering  

1.2.1 Havsplanering och havsplanernas målsättningar 

Havsplanerna ska visa den mest lämpliga användningen av havet. Det handlar om att i 

havsplaner, utifrån ett helhetsperspektiv, ge rumsliga förutsättningar för olika typer av 

verksamheter eller skydd i havet. Antagna havsplaner är vägledande för annan planering, 

förvaltning och prövning av projekt. Havsplanering är ett av flera verktyg för staten att styra och 

påverka verksamheter och miljötillståndet i havet.  

Havsplanering är processen i vilken havsplanerna tas fram. I den organiseras nuvarande och 

kommande verksamheter i havsområdena så att miljömässiga, näringspolitiska och sociala mål 

nås.  

I juli 2014 beslutade EU om ett direktiv för havsplanering (2014/89/EU). Enligt direktivet ska 

havsplaneringen verka för en hållbar utveckling för havsbaserad energi, sjötransporter, fiske, 
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vattenbruk samt bevarande, skydd och förbättring av miljön. Ekosystemansatsen ska tillämpas i 

planeringen så att de maritima verksamheternas belastning på miljön är förenlig med god 

miljöstatus enligt EU:s havsmiljödirektiv, implementerat i Sverige bland annat genom 

havsmiljöförordningen.  

EU:s direktiv för havsplanering införlivandes i Sveriges nationella lagstiftning september 2014 

genom bestämmelse i miljöbalken (4 kap. 10§) om statlig havsplanering i Sverige, samt 2015 

genom havsplaneringsförordningen (2015:400) som reglerar genomförandet av havsplaneringen. 

Miljöbalken lägger fast att syftet med havsplanerna ska vara att bidra till en långsiktigt hållbar 

utveckling.  

Havsplaneringsförordningen förtydligar att havsplanernas utformning ska bidra till god miljöstatus 

och att havets resurser ska användas hållbart så att havsanknutna näringar kan utvecklas. Att 

olika verksamheter ska kunna existera tillsammans är ett uttalat mål.  

Nya målsättningar i planeringsprocessen berör främst ökade ambitioner gällande områden för 

energiutvinning till havs. Utöver dessa kommer havsplanerna uppdateras utifrån nya 

förutsättningar för områdesskydd och för andra intressen vid behov. 

1.2.2 Havsplaneringsprocessens övergripande tidplan 

Havsplaneringsprocessen genomförs enlligt en tidplan styrd av ett antal regeringsuppdrag: 

 Regeringsuppdrag att ta fram planeringsunderlag för ytterligare områden för energiutvinning i 

havsplanerna (RK dnr: M2022/00276, HaV dnr 764-2022). Uppdraget riktar sig till Svenska 

kraftnät, Försvarsmakten, Havs- och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket, Sjöfartsverket, 

Energimyndigheten, Jordbruksverket och Sveriges geologiska undersökning. 

Energimyndigheten samordnar arbetet med planeringsunderlag och HaV leder 

planeringsprocessen i enlighet med havsplaneringsförordningen. Energimyndigheten ska 

redovisa senast 2023-03-31. Havs- och vattenmyndigheten ska redovisa senast 2024-12-31. 

 

 Regeringsuppdrag till Energimyndigheten och Havs- och vattenmyndigheten att göra en 

kunskapssammanställning av förutsättningar och möjliga åtgärder för samexistens i områden 

med kommande vindkraftsetablering (RK dnr: N2022/00515, HaV dnr 899-2022). Uppdraget 

genomförs och redovisas gemensamt av uppdragsmyndigheterna senast 2023-02-28. 

 

 Regeringsuppdrag till Havs- och vattenmyndigheten att bland annat utreda hur exklusiv rätt 

till områden inom allmänt vatten och Sveriges ekonomiska zon bör regleras och hur en 

prövning kan regleras för hanteringen av flera samtidiga ansökningar om havsbaserad 

vindkraft avseende samma område. (M2022/00768, HaV dnr 1393-2022). Uppdraget ska 

redovisas senast 2022-11-30. 

 

 Uppdrag i länsstyrelsens regleringsbrev 2021 att med stöd av Riksantikvarieämbetet ta fram 

ett ändamålsenligt planeringsunderlag för kulturmiljöer i den nationella havsplaneringen. 

Havs- och vattenmyndigheten ska vägleda i arbetet, som ska redovisas senast 2024-01-31. 

 

Avgränsningssamrådet är första momentet i den strategiska miljöbedömningen och följs av de 

formella skedena, samråd cirka juni – november 2023 och granskning cirka maj – augusti 2024 
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(Figur 1). I samband med samråd och granskning samt vid leverans till regeringen publiceras 

miljökonsekvensbeskrivning tillsammans med förslag till havsplaner. 

 

Figur 1 - Övergripande tidplan för havsplaneringsprocessen inklusive miljöbedömning. 

 

1.3 Strategisk miljöbedömning av havsplaner 

1.3.1 Formella krav avseende strategisk miljöbedömning av havsplaner 

Enligt miljöbedömningsförordningen antas havsplaner medföra en sådan betydande 

miljöpåverkan som avses i 6 kap. 3 § miljöbalken. Det föreligger därför krav på genomförande av 

strategisk miljöbedömning enligt 6 kap. 1–19 §§ miljöbalken. Arbetet med strategisk 

miljöbedömning dokumenteras i en MKB i form av ett samlat dokument för de tre 

havsplaneområdena.  

Kraven på miljöbedömning av havsplaner utgår också från miljöbalkens portalparagraf enligt 

vilken balken ska tillämpas så att: 

1. människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter oavsett om dessa orsakas 

av föroreningar eller annan påverkan,  

2. värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas, 

3. den biologiska mångfalden bevaras, 

4. mark, vatten och fysisk miljö i övrigt används så att en från ekologisk, social, kulturell och 

samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god hushållning tryggas, och 

5. återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med material, råvaror och energi 

främjas så att ett kretslopp uppnås. 

Kraven innebär att även sociala och ekonomiska aspekter behöver inkluderas i en bred 

bedömning av effekter. 

1.3.2 Samråd om avgränsning av miljöbedömning 

Avgränsning av MKB ska ske i ett tidigt skede i planeringsprocessen. Syftet med avgränsningen av 

MKB är bland annat att säkerställa att miljöbedömningen fokuserar på de miljöfrågor som har 
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störst relevans för planen i fråga, med en lagom detaljeringsnivå. Havsplanerna är storskaliga 

och strategiska men behöver trots det förhålla sig till de aktuella områdenas specifika karaktärer 

och känslighet. Den strategiska miljöbedömningen kan genom att ge en relevant beskrivning av 

miljöeffekter på plannivå bidra till en mer effektiv process i efterföljande tillståndsprövning av olika 

verksamheter, med dess specifika miljöbedömning. Detta inte minst genom att i den strategiska 

miljöbedömningen analysera kumulativa effekter av olika planförslag, vilket inte är möjligt på 

samma sätt på projektnivå.  

Havsplaneringen och miljöbedömningen ska vara ett stöd till kommunal planering som bör ske på 

en mer detaljerad nivå. Det är viktigt att avgränsningen för den nationella nivån tillämpas så att 

inte väsentliga frågor skjuts vidare till tillståndsprövning på projektnivå och endast behandlas på 

en detaljerad nivå där de övergripande påverkande strukturerna inte belyses. 

MKB ska beskriva och bedöma de betydande direkta, indirekta, kumulativa, kortsiktiga och 

långsiktiga samlade effekterna. Vad som är betydande bedöms från fall till fall utifrån bland annat 

typen och graden av påverkan och platsens värden och känslighet. 

Tyngdpunkten i denna planeringsomgång ligger på att planera för fler områden för 

energiutvinning. Miljöbedömningens avgränsning ska fånga upp effekter kopplade till sådana 

områden, men även andra betydande effekter som de ändrade havsplanerna kan ge upphov till. 

1.3.2.1 Nationellt 

Den myndighet som upprättar eller ändrar en plan ska samråda om MKB:s omfattning och 

detaljeringsgrad (6 kap. 10 § miljöbalken). Havsplanerna är planer på nationell nivå eftersom de 

tillsammans omfattar huvuddelen av Sveriges hav. Avgränsningssamrådet ska ske med de 

kommuner, länsstyrelser och andra myndigheter som på grund av sitt särskilda miljöansvar kan 

antas bli berörda av havsplanen (6 kap. 10 § miljöbalken). 

Havs- och vattenmyndigheten ser därför ett allmänt behov av att genomföra ett brett samråd som 

syftar till att ge alla intresserade, inklusive bransch- och intresseorganisationer en möjlighet att ta 

del av underlag och lämna synpunkter.  

1.3.2.2 Vid betydande miljöpåverkan i annat land  

Både Esbo-konventionen med tillhörande protokoll samt direktiv om strategisk miljöbedömning 

(2001/42/EG) reglerar samråd vid gränsöverskridande betydande miljöpåverkan. Dessa har 

genomförts i svensk rätt genom införlivande i 6 kapitlet miljöbalken och miljöbedömnings-

förordningen (2017:966). De generella kraven är att underrätta berörda länder om aktuell 

planering och genomföra samråd när planförslag och MKB finns framtagna.  

Ansvar för samråd gentemot annat land ligger i dag enligt miljöbedömningsförordningen på 

Naturvårdsverket. Havs- och vattenmyndigheten har därför informerat Naturvårdsverket om att 

havsplaneringen bedöms kunna ge upphov till betydande gränsöverskridande påverkan. Havs- 

och vattenmyndigheten kommer att genom Naturvårdsverket underrätta grannländerna (Norge, 

Danmark, Tyskland, Polen, Litauen, Lettland, Estland, Finland och Åland) under hösten 2022. Det 

kommer att finnas möjlighet att lämna synpunkter på avgränsningen av miljöbedömningen.  
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1.4 Terminologi och definitioner 

Användning är ett begrepp för de typer av verksamheter eller intressen som kategoriseras i 

havsplanerna: elöverföring, energiutvinning, utredningsområde energiutvinning, försvar, generell 

användning, kultur, natur, rekreation, sandutvinning, utredningsområde sandutvinning, sjöfart, 

utredningsområde sjöfart och yrkesfiske.  

Belastning är den förändring av fysiska förhållanden som planens genomförande medför (t.ex. 

att ett område tas i anspråk, grumling eller buller). 

Effekt eller påverkan är den förändring i miljön som en belastning medför på en 

ekosystemkomponent (habitat eller enskild flora och fauna). Effekter kan vara direkta eller 

indirekta, kumulativa, positiva eller negativa, lång- eller kortsiktiga och ger upphov till 

konsekvenser. 

Ekosystemansatsen Ekosystemansatsen är en strategi för bevarande av naturvärden, hållbart 

nyttjande och rättvis fördelning av naturresurser och syftar till att ta hänsyn till både miljömässiga 

och sociala sammanhang och en mer integrerad förvaltningsmetodik. Ansatsen inkluderar ett 

antal vägledande principer (Malawiprinciperna1), bland annat principen om att säkerställa att 

användningen av ekosystemen sker inom deras gränser.2  

Ekosystemkomponenter i Symphony (se rubrik 2.4.3) är livsmiljöer, arter eller grupper av djur 

och växter som utgör en del av marina ekosystem. 

Ekosystemtjänster är de produkter och tjänster från naturens ekosystem som bidrar till 

människans välbefinnande och välfärd. Begreppet hjälper att systematisera och överbrygga 

ekologi och samhälle och synliggör att välfungerande ekosystem är viktiga för samhälle, hälsa 

och välfärd. . 

Klimatneutralitet innebär att utsläpp av växthusgaser är nettonoll.  

Konsekvens är effekternas betydelse ur ett miljö- och samhällsperspektiv.  

Miljöaspekter är de aspekter som beskrivs i 6 kap. miljöbalken, med avseende på vilka teman 

miljöbedömningen görs på. 

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) är den skriftliga redogörelse där bland annat den 

betydande miljöpåverkan som genomförandet av planen, programmet eller ändringen kan antas 

medföra ska identifieras, beskrivas och bedömas. 

Strategisk miljöbedömning av planer och program är den process som innehåller vissa 

moment som myndigheter och kommuner ska genomföra när de upprättar eller ändrar vissa 

planer eller program vars genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan (6 kap. 

miljöbalken). 

 

                                                   
1 Principles, <https://www.cbd.int/ecosystem/principles.shtml> 
2 Ecosystem Approach, <https://www.cbd.int/ecosystem/> 
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2 Avgränsning av miljökonsekvensbeskrivningen  

En miljökonsekvensbeskrivning ska enligt 6 kap. 11§ miljöbalken innehålla:  

1. en sammanfattning av planens innehåll, syfte och förhållande till andra planer och program, 

2. en identifiering, beskrivning och bedömning av rimliga alternativ till planen 

3. uppgifter om 

a. miljöförhållandena och miljöns sannolika utveckling om planen inte genomförs, 

b. miljöförhållandena i de områden som kan antas komma att påverkas betydligt, 

c. befintliga miljöproblem som är relevanta för planen eller programmet, särskilt 

miljöproblem som rör skyddade områden eller andra områden av särskild betydelse för 

miljön, och 

d. hur hänsyn tas till relevanta miljökvalitetsmål och andra miljöhänsyn 

4. en identifiering, beskrivning och bedömning av de betydande miljöeffekter som 

genomförandet av planen kan antas medföra, 

5. uppgifter om de åtgärder som planeras för att förebygga, hindra, motverka eller avhjälpa 

betydande negativa miljöeffekter, 

6. en sammanfattning av de överväganden som har gjorts, vilka skäl som ligger bakom gjorda 

val av olika alternativ och eventuella problem i samband med att uppgifterna sammanställdes, 

7. en redogörelse för de uppföljnings- och miljöövervakningsåtgärder vid genomförande av 

planen, och 

8. en icke-teknisk sammanfattning. 

I detta kapitel beskrivs avgränsning av MKB med avseende på punkterna 2, 3 och 4 samt den del 

av punkt 6 som berör osäkerhet i bedömningen. 

2.1 Alternativavgränsning och avgränsning i tid 

Enligt 6 kap. 11 § punkten 2 miljöbalken ska rimliga alternativ med hänsyn till planens eller 

programmets syfte och geografiska räckvidd identifieras, beskrivas och bedömas. Med ”rimliga 

alternativ” menas olika alternativa sätt att uppnå målen med planen eller programmet (prop. 

2003/04:116). Efter att planen eller programmet har antagits, ska enligt 6 kap. 12 § och 16 § 

miljöbalken skälen till att planen eller programmet har antagits i stället för de alternativ som varit 

föremål för överväganden också redovisas. 

I MKB ska rimliga alternativ med hänsyn till planens eller programmets syfte och geografiska 

räckvidd bedömas. Inom ramen för miljöbedömningen kommer aternativ att hanteras på följande 

sätt: 

 Planförslagets miljöeffekter kommer att bedömas mot ett så kallat nollalternativ. 

Nollalternativet beskriver förhållandena och miljöns sannolika utveckling om planförslaget inte 

genomförs. Nollalternativet utgår ifrån att de havsplaner som regeringen antog i februari 2022 

är fullt utbyggda. Det innebär att miljöbedömningen kommer att visa den skillnad som de 

ändrade planförslagen ger jämfört med de antagna havsplanerna. 

 Miljöeffekterna kommer även att bedömas mot nuläget, som beskriver förhållandena i 

samhället och miljön år 2023.  

 Om det i havsplaneringsarbetet tas fram olika planalternativ, kommer miljöbedömningen att 

redovisa planalternativens miljöeffekter mot nollalternativet. I vissa områden eller för vissa 
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miljöeffekter kan det även vara relevant att bedöma såväl miljöeffekterna i planalternativet 

mot nuläget som de samlade miljöeffekterna i planalternativet och nollalternativet mot 

nuläget. Detta möjliggör en bedömning av de kumulativa effekter som förväntas kunna uppstå 

till följd av den samlade påverkan som de redan antagna havsplanerna och de nya 

planförslagen kan ge upphov till.  

 Om det i havsplaneringsarbetet inte tas fram planalternativ så görs det inom 

miljöbedömningen för att visa effekter av olika vägval vad gäller framtida användningar inför 

havsplaneringens granskningsskede. Sådana alternativ kan bland annat innebära olika 

lokaliseringar för energiutvinningsområden, olika antaganden avseende fiskets bedrivande 

inom vindkraftsparker eller olika antaganden om hänsynsåtgärder inom områden med 

särskild hänsyn till höga natur- och kulturmiljövärden. Miljöeffekterna i dessa av 

miljöbedömningen framtagna planalternativ jämförs med miljöeffekterna i nollalternativet 

respektive nuläget enligt beskrivningen i föregående punkt.  

Referensår för såväl noll- som planalternativen är 2040. Referensåret sattes utifrån antagandet 

om att det dröjer mellan tio till femton innan havsplanen får fullt genomslag, i synnerhet vad gäller 

utbyggnad av havsbaserad vindkraft. Det sattes även med beaktande av den tid som inrättande 

av vissa hänsynsåtgärder antas kunna ta i de områden där planförslaget anger särskild hänsyn 

till höga natur- eller kulturmiljövärden. Miljöbedömningen kommer eventuellt även att belysa 

effekter och konsekvenser från tillämpningen av havsplanerna som uppstår på längre sikt.  



19/22 Remissvar Avgränsningssamråd för miljökonsekvensbeskrivning av ändrade havsplaner - KS2022/1489-2 Remissvar Avgränsningssamråd för miljökonsekvensbeskrivning av ändrade havsplaner : Avgränsningssamråd_miljökonsekvensbeskrivning_ändrade_havsplaner-Remissversion_220708.pdf

 

11 

 

2.3.1 Befolkning och människors hälsa 

Denna miljöaspekt kommer att bedömas i termer av risker för människors hälsa från exponering 

till föroreningar från aktiviteter som havsplanerna vägleder om. Bedömningen avser även att 

beakta mer indirekta effekter på folkhälsa orsakade av förändrade möjligheter till rekreation och 

friluftsliv till följd av havsplanernas vägledning. I bedömningen av dessa två typer av effekter ingår 

en analys av fördelningen av effekterna inom befolkningen, inklusive vid olyckor eller andra 

oförutsägbara omständigheter.  

2.3.2 Skyddade djur- och växtarter enligt 8 kap miljöbalken samt biologisk mångfald i övrigt 

I bedömningen av denna miljöaspekt ingår en analys av havsplanernas effekter på olika marina 

djur- och växtarter. Bedömningen kommer i flera fall att göras på artgrupper i sin helhet, men för 

skyddade eller hotade arter kommer artspecifika bedömningar att göras. Miljöeffekten bedöms i 

termer av konsekvenser för artpopulationernas storlek och distribution. För vissa arter kan andra 

bedömningsgrunder också vara relevanta, så som storleks- och åldersstruktur för fiskarter eller 

täckningsgrad för habitatskapande växter och djur. 

2.3.3 Mark, jord, vatten, luft, klimat, landskap, bebyggelse och kulturmiljö 

Denna miljöaspekt omfattar diverse aspekter som kommer att bedömas delvis separat utifrån 

olika bedömningsgrunder.  

Effekter på mark och jord bedöms utifrån konsekvenserna för bottenmiljöer, vilket innefattar både 

icke-levande (abiotiska) och levande (biotiska) komponenter, så som bottenstrukturer och –

substrat respektive habitatskapande arter. Bedömningen görs utifrån graden av fysisk störning 

och utbredning av olika bottenmiljötyper som förekommer inom bedömningsområdena. 

Miljöaspekten vatten bedöms i termer av konsekvenser för vatten som livsmiljö i utsjön samt kust- 

och övergångsvatten. Bedömningen utgår ifrån fysiska och kemiska förhållanden enligt EU:s 

ramdirektiv för vatten, samt även hydrodynamiska förhållanden enligt havsmiljödirektivet. 

Luft och klimat bedöms i termer av konsekvenser för luftkvalitet av luftföroreningar från marina 

aktiviteter som havsplanerna direkt och indirekt påverkar, respektive konsekvenser för utsläpp av 

växthusgaser. Utsläpp av såväl luftföroreningar som växthusgaser orsakas framför allt av 

förbränningsmotorer i olika fartyg, varav handelsfartyg, fiskefartyg och rekreationsbåtar utgör de 

största antalen. Effekten på klimat kommer även att bedömas i termer av förändrade 

växthusgasutsläpp som utökad havsbaserad förnybar energiutvinning anses kunna föranleda. 

Miljöbedömningen kommer även att beakta förutsättningarna för klimatanpassning i termer av 

både hur tillämpning av havsplanerna påverkar möjligheten till klimatanpassning och hur de 

väntade klimatförändringarna skulle kunna påverka havsplanernas övriga effekter. 

Effekterna på landskap bedöms i termer av konsekvenserna för landskapsbilden i form av visuell 

påverkan från olika punkter i havet och vid kusten samt förslagsvis konsekvenserna för andra 

aspekter som kännetecknar olika landskapens karaktär. Största påverkansfaktorer bedöms vara 

fasta installationer till havs och i mindre grad fartyg, beroende på storlek och antal.  

Miljöaspekten bebyggelse och kulturmiljö bedöms utifrån konsekvenser för kulturmiljöer framför 

allt till följd av ändrad landskapsbild, vilket kopplar an till föregående miljöaspekt. Effekter för 
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bebyggelse bedöms i termer av förändrad infrastruktur och bebyggelse i kustzon till följd av 

förändringar i de maritima aktiviteter som havsplanerna vägleder om.  

2.3.4 Hushållning med mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt, samt annan hushållning 

med material, råvaror och energi 

Bedömning av denna miljöaspekt innebär en analys av huruvida den användning av mark, vatten, 

fysisk miljö med mera som havsplanerna vägleder om utgör god hushållning i förhållande till 

naturens bärkraft och nyttan för samhället. Bedömningen kommer att jämföra havsplanernas 

vägledning med andra möjliga användningar enligt exempelvis aktuella riksintressen eller 

sektorsplanering. Den ska grundas på en analys av effekter för miljön samt indirekta effekter för 

olika ekonomiska och sociala aspekter, exempelvis förädlingsvärden, sysselsättning och andra 

effekter för företagen i de sektorer som påverkas av havsplanerna.  

2.3.5 Andra delar av miljön 

Det finns inga ytterligare delar av miljön som ska ingå i miljöbedömningen och som inte omfattas 

av någon av de föregående miljöaspekterna.  

2.4 Metodmässig inriktning 

2.4.1 Ansatsen i korthet 

Miljöbedömningen av havsplaneförslagen omfattar identifiering, beskrivning och bedömning av 

betydande miljöeffekter i enlighet med 6. kap 1 § miljöbalken, kompletterad med en bedömning 

av ekonomiska och sociala effekter som havsplanernas tillämpning anses kunna medföra. Vi 

kommer därför att använda en metodmässig ansats baserad på kaskadmodellen,3 som innehåller 

och överbryggar dessa olika aspekter (Figur 4).  

Ansatsen består av tre huvudsakliga delar. Första delen är miljöbedömningsdelen, inom vilken 

havsplanernas effekter för ekosystemen kommer att uppskattas. Andra delen består av en 

begränsad ekosystemtjänsteanalys där resultaten från första delen ska tolkas i termer av effekter 

på relevanta ekosystemtjänster. De effekter på ekosystemen och ekosystemtjänsterna som 

havsplanernas vägledning bedöms ha orsakat används i ansatsens tredje del till att uppskatta 

ekonomiska och sociala effekter för samhället, med särskilt fokus på de maritima sektorerna. 

                                                   
3 Haines-Young, RH, Potschin, M (2010) The links between biodiversity, ecosystem services and human well-being, Ecosystem 

Ecology: A New Synthesis. Cambridge University Press, (s110–139) 
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Figur 4 - Schematisk bild av kaskadmodellen som ligger till grund för den metodmässiga ansatsen. 

2.4.2 En metod i olika steg  

Första steget i miljöbedömningsmetoden består av att identifiera de miljöaspekter som ska ingå i 

bedömningen. De övergripande kategorierna framgår av 6 kap. 2§ miljöbalken (jmf rubrik 2.3), 

men de behöver specificeras ytterligare i termer av artgrupper respektive enskilda arter, 

habitattyper samt biotiska respektive abiotiska parametrar som anses kunna påverkas av de 

användningar som havsplanerna vägleder om. Valet av miljöaspekter kommer att utgå från de 

ekosystemkomponenter som ingår i Symphony och som utgjorde grunden för miljöbedömningen 

av de senaste havsplaneförslagen år 2019 (Tabell 1). Denna lista kommer att kompletteras dels 

med stöd i andra källor, dels utifrån svar på avgränsningssamrådet. Ett liknande förfarande 

kommer att följas för specificering av övriga miljöaspekter som nämns under rubrik 2.3. 

Bedömning av miljöeffekter 

Bedömning av ekonomiska och sociala effekter 
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 Ekosystemkomponenter i Symphony 

Miljöaspekt Bottniska viken Östersjön Västerhavet 

Planktonsamhällen Pelagiskt plankton Pelagiskt plankton Pelagiskt plankton 

Fisk, inkl. 
lekområden 

Pelagiska arter/Arter i den 
fria vattenmassan: 

Sill, skarpsill, siklöja 
 

Demersala/Bottennära arter: 
Torsk 

 
Vandrande arter: 

Ål 
 

Övrigt: 
Fisklekområden 

Fisk vid flodmynningar 

Pelagiska arter/Arter i den 
fria vattenmassan: 

Sill, skarpsill 
 

Demersala/Bottennära 
arter: 

Torsk 
 

Vandrande arter: 
Ål 
 

Övrigt: 
Fisklekområden 

Fisk vid flodmynningar 

Pelagiska arter/Arter i 
den fria vattenmassan: 

Sill, skarpsill 
 

Demersala/Bottennära 
arter: 

Torsk 
 

Vandrande arter: 
Ål 
 

Övrigt: 
Fisklekområden 

Fisk vid flodmynningar 

Marina däggdjur 
Gråsäl 

Tumlare Östersjö 
Vikaresäl 

Gråsäl 
Knubbsäl 

Tumlare Bälthavet 
Tumlare Östersjö 

Gråsäl 
Knubbsäl 

Tumlare Bälthavet 
Tumlare Nordsjö 

Fågel 
Övervintrande sjöfåglar 

Övervintrande kustfåglar 
Kustfåglar 

Övervintrande sjöfåglar 
Övervintrande kustfåglar 

Kustfåglar 

Övervintrande sjöfåglar 
Övervintrande kustfåglar 

Kustfåglar 

Bottenmiljöer 

 
fotisk: grundare än 

30m 
afotisk: mellan 30 

och 60m djup 
djup: djupare än 60m 

Angiospermer (gömfröiga 
växter) 

Djupt rev 
Grovbotten afotisk 
Grovbotten djup 
Grovbotten fotisk 

Haploopsrev 
Hårdbotten afotisk 
Hårdbotten djup 
Hårdbotten fotisk 

Konstgjort rev 
Kustlinje 

Mjukbotten afotisk 
Mjukbotten djup 
Mjukbotten fotisk 

Musselrev 
Transportbotten afotisk 
Transportbotten djup 
Transportbotten fotisk 

Angiospermer (gömfröiga 
växter) 

Djupt rev 
Grovbotten afotisk 
Grovbotten djup 
Grovbotten fotisk 

Haploopsrev 
Hårdbotten afotisk 
Hårdbotten djup 
Hårdbotten fotisk 

Konstgjort rev 
Kustlinje 

Mjukbotten afotisk 
Mjukbotten djup 
Mjukbotten fotisk 

Musselrev 
Transportbotten afotisk 
Transportbotten djup 
Transportbotten fotisk 

Angiospermer (gömfröiga 
växter) 

Djupt rev 
Grovbotten afotisk 
Grovbotten djup 
Grovbotten fotisk 

Haploopsrev 
Hårdbotten afotisk 
Hårdbotten djup 
Hårdbotten fotisk 

Konstgjort rev 
Kustlinje 

Mjukbotten afotisk 
Mjukbotten djup 
Mjukbotten fotisk 

Musselrev 
Transportbotten afotisk 
Transportbotten djup 
Transportbotten fotisk 

Tabell 1 - Miljöaspekter och ekosystemkomponenter i Symphony. 

  

I bedömningsmetodens andra steg ingår värdering av de olika miljöaspekterna för varje 

geografiskt område. I de flesta fall baseras denna värdering på existerande källor, exempelvis 

kartor över abundans av arter och habitat, eller bedömningar av kulturmiljövärden. För de 

miljöaspekter där tidigare bedömningar inte finns att tillgå kommer värderingen att göras inom 

ramen för miljöbedömningen med stöd av ämnesexperter. I denna process kommer eventuellt 

även bedömningsgrunderna för vissa miljöaspekter att ses över. 

Det tredje steget består av identifiering och skattning av hur de användningar som havsplanerna 

vägleder om påverkar de valda miljöaspekterna. Detta innebär först en kartläggning av varje 

användning i tid och rum utifrån Symphony, andra källor och expertbedömning. Sedan görs en 
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bedömning av hur varje användning påverkar varje miljöaspekt, dels genom Symphony för de 

miljöaspekter som ingår i verktyget (jmf rubrik 2.4.3), dels utifrån existerande studier och i vissa 

fall expertbedömning. Effekterna bedöms i termer av intensitet, geografisk skala och varaktighet, 

enligt de skalor som anges i Tabell 2. 

 

Kriterium Skala 

Intensitet 

Stor positiv (>10 procent lägre effekt) 

Måttlig positiv (6-10 procent lägre effekt) 

Liten positiv (2-5 procent lägre effekt) 

Marginell positiv (0-2 procent lägre effekt)  

Noll (ingen effekt) 

Marginell negativ (0-2 procent högre effekt) 

Liten negativ (2-5 procent högre effekt) 

Måttlig negativ (6-10 procent högre effekt) 

Stor negativ (>10 procent högre effekt) 

Geografisk 

spridning 

Lokal (inom havsområdet)  

Regional (inom havsplaneområdet)  

Nationell (inom svenskt territorium) 

Internationellt (gränsöverskridande) 

Varaktighet 

Kort sikt (upp till 2 år) 

Medellång sikt (mellan 2 och 5 år) 

Lång sikt (längre än 5 år) 

Irreversibel/permanent 

Tabell 2 - Skalor för bedömning av miljöeffekternas intensitet, geografisk spridning och varaktighet. 

 

För de sociala och ekonomiska miljöaspekterna behöver i vissa fall effekterna på 

ekosystemkomponenter först tolkas i termer av påverkan på de ekosystemtjänster som är 

relevanta för de användningar som havsplanerna råder över. I Tabell 3 visas ett förslag på de 

ekosystemtjänster som inledningsvis avses ingå i analysen.  

 

Klass [kod] Kategori Avdelning Grupp Exempel  

Livsmedel från vilda djur 
(både från land och 
vatten) [1.1.1.4]* 

Försörjande Livsmedel Biomassa Produktion av torsk 

Livsmedel från odlade 
vattenväxter och alger 
[1.1.1.5] 

Försörjande Livsmedel Biomassa Produktion av alger 

Livsmedel från odlade 
vattendjur [1.1.1.6] 

Försörjande Livsmedel Biomassa 
Produktion av 
regnbåge, röding, 
musslor, kräfta 

Vilda växter, svampar 
eller alger för energi-
produktion (både 
terrestra och akvatiska) 
[1.3.1.4] 

Försörjande Energi Biomassa 

Produktion av 
trädbiomassa, 
biomassa av 
makroalger 
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Klass [kod] Kategori Avdelning Grupp Exempel  

Erosionskontroll och 
stabilisering av massor 
[2.2.1.1] * 

Reglerande och 
upprätthållande 

Reglering av fysiska, 
kemiska och biologiska 
förhållanden 

Reglering av 
normalflöden och 
extrema händelser 

Erosionskontroll och 
sedimentstabilisering av 
växter (i akvatisk miljö 
även fastsittande djur) 

Upprätt hållande av  
barnkammare och 
uppväxt miljöer [2.2.2.3]* 

Reglerande och 
upprätthållande 

Reglering av fysiska, 
kemiska och biologiska 
förhållanden 

Upprätthållande av 
livscykler, skydd 
av habitat och 
skydd av 
genpooler 

Tillhandahållande av 
bo- och 
häckningsplatser för 
jaktbara viltarter, 
uppväxtplatser för 
fiskyngel (t.ex. grunda 
bottnar) 

Reglering av 
saltvattenskemi genom 
levande processer  
(vattenrening) [2.2.5.2] 

Reglerande och 
upprätthållande 

Reglering av fysiska, 
kemiska och biologiska 
förhållanden 

Vattenförhållanden 

Näringsreglering av 
kantzoner,  
näringsreglering/ 
vattenrening av ålgräs 

Reglering av 
atmosfärens  
kemiska sammansättning  
(Kolbindning) [2.2.6.1] 

Reglerande och 
upprätthållande 

Reglering av fysiska, 
kemiska och biologiska 
förhållanden 

Atmosfärens 
sammansättning 
och förhållanden 

Kolbindning av växter, 
kolbindning av 
växtplankton 

Egenskaper hos levande  
system som möjliggör  
aktiviteter som främjar 
hälsa, återhämtning eller 
välmående genom aktiva 
interaktioner [3.1.1.1] * 

Kulturella 
Direkt interaktion med  
levande system som 
kräver närvaro i miljön 

Fysisk interaktion 
med naturmiljöer 

Tillhandahållande  
av attraktiva  
rekreationsmiljöer 

Egenskaper hos levande  
system som bidrar till 
kulturarv eller historiska 
arv [3.1.2.3] * 

Kulturella 
Direkt interaktion med  
levande system som 
kräver närvaro i miljön 

Intellektuell 
interaktion med 
naturmiljöer 

Organismer och/ eller 
ekologiska funktioner 
som bidrar till 
upprätthållet 
kulturlandskap 

Arter eller levande 
systems egenskaper 
eller funktioner som har 
ettarvs- eler 
existensvärde 
[3.2.2.1/3.2.2.2] 

Kulturella 

Avlägsna, indirekta, 
interaktioner med 
levande system som 
inte kräver närvaro i 
naturmiljöer  

Biotiska 
egeskaper som 
har icke-
användarvärden 

Tillhandahållande  
av hotade arter,  
naturtyper och  
ekosystemprocesser 

Tabell 3 - Förslag på ekosystemtjänster som ska ingå i analysen. Ekosystemtjänster markerade med (*) är prioriterade utifrån 
de miljöeffekter som havsplanerna preliminärt anses kunna medföra. Klassificering enligt Naturvårdsverket (2017), 
Ekosystemtjänstförteckning med inventering av dataunderlag, Rapport 6797. 

 

De av havsplanerna orsakade effekter på ekosystem och ekosystemtjänster bedöms sedan i 

termer av olika effekter för sociala och ekonomiska värden med stöd av ämnesexperter. En 

utgångspunkt för valet av bedömningskriterier är listan som använts i hållbarhetsbedömningen av 

havsplaneförslagen år 2019 (Tabell 4). Denna kommer att kompletteras utifrån andra källor och 

svaren från avgränsningssamrådet. I denna process kommer eventuellt även 

bedömningsgrunderna för vissa ekonomiska och sociala effekter att ses över. 
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Dimension Kriterium Indikator 

Ekonomi Förädlingsvärde 
Påverkan på förädlingsvärden, potentiella för den bedömda sektorn 
till följd av vägledning i havsplanen. 

Social Tillgänglighet 
I vilken mån påverkar den bedömda sektorn den upplevda 
tillgängligheten till följd av vägledning i havsplanen. 

Social Hälsa 
I vilken mån påverkar den bedömda sektorn hälsoeffekter kopplat till 
luftföroreningar till följd av vägledning i havsplanen. 

Social Sysselsättning 
I vilken mån påverkar den bedömda sektorn arbetstillfällen till följd 
av vägledning i havsplanen. 

Social Kulturmiljöer 
I vilken mån påverkar den bedömda sektorn kulturmiljöer till följd av 
vägledning i havsplanen. 

Tabell 4 - Kriterier och indikatorer för bedömning av påverkan på ekonomiska och sociala, kulturella miljöaspekter från 
Hållbarhetsbeskrivning av havplaner. Underlag till regeringen, Havs- och vattenmyndigheten (2019), Dnr 3628-2019 

 

I miljöbedömningens fjärde och sista steg ingår att sammanställa resultaten på en mer översiktlig 

nivå och i förhållande till målsättningar i relevanta policyramverk. Detta kan innebära exempelvis 

en samlad bedömning per havsplaneområde av resultat för varje miljöaspekt i 6 kap. 2 § 

miljöbalken, en samlad bedömning per havsplaneområde mot miljökvalitetsnormerna i 

havsmiljöförordningen respektive vattenförvaltningsförordningen och en samlad bedömning för 

alla tre havsplanerna av innebörden för uppfyllelse av Sveriges miljömål och eventuellt även 

andra mål utifrån havsplanernas syfte avseende hållbar utveckling. 

2.4.3 Symphonymetoden  

Symphony är en bedömningsmetod som utvecklats till stöd för den statliga havsplaneringen i 

syfte att på en översiktlig nivå visa hur miljöeffekter skiljer sig mellan olika områden och hur 

planeringen påverkar denna fördelning. Symphony beräknar den kumulativa miljöeffekten ur ett 

rumsligt perspektiv, vilket innebär att varje yta i havet ges ett värde som beskriver hur mycket 

människor påverkar en representation av havsmiljön.  

Resultatet åskådliggörs dels genom kartor över miljöeffekten, så kallade påverkanskartor, dels 

genom tabeller och diagram som åskådliggör vilka sektorer och belastningar som påverkar 

respektive ekosystemkomponent. Inom Symphony kan antaganden om förändrade förhållanden 

göras för att skatta resultaten av scenarier där vissa belastningar ökar eller minskar. På detta sätt 

bidrar Symphony med ett kvantitativt underlag till miljöbedömningen. Kumulativ miljöeffekt tas 

bland annat fram för en beskrivning av nuläge, nollalternativ och planalternativ, samt för specifika 

analyser.  

2.4.4 Osäkerhet i bedömningen  

Miljöbedömningens resultat kan påverkas av osäkerhet på olika nivåer. Brister i kunskapen om 

den marina miljön och hur den påverkas av olika faktorer, inklusive mänskliga aktiviteter är en 

viktig källa till osäkerhet. Särskilt bristfällig är kunskapen om marina ekosystem i utsjön, i 

synnerhet avseende interaktioner mellan ekosystemens olika komponenter. Avancerade modeller 

som beskriver ekosystemen har tagits fram och är i ständig utveckling, men de bygger på 

antaganden och förenklingar som också innebär olika grader av osäkerhet.  
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Det finns förhållandevis bra kunskap om de huvudsakliga mänskliga aktiviteterna i havet, men det 

finns viktiga kunskapsluckor om hur aktiviteterna påverkar enskilda ekosystemkomponenter eller 

ekosystem i sin helhet. De flesta marina områden påverkas idag av ett flertal olika mänskliga 

belastningar, och det är i de flesta fall inte möjligt att särskilja och bedöma påverkan från enskilda 

aktiviteter. Det kan därför vara svårt att identifiera orsakssamband mellan en observerad 

miljöeffekt och en viss mänsklig aktivitet. Av samma anledning finns det också en viss osäkerhet i 

bedömningen av hur förändringar i miljön påverkar sociala och ekonomiska aspekter såsom 

förädlingsvärde eller sysselsättning. 

Osäkerheten ökar vid bedömning av effekter på större aggregeringsnivåer, eftersom antalet olika 

systemkomponenter och interaktioner mellan dem blir större. Bedömningsverktyget Symphony 

ger en representation av dessa orsakssamband, men bygger på ett flertal antaganden och olika 

datamängder som innehåller osäkerheter. Symphonyresultaten kommer därför att behöva 

kompletteras med andra källor för att minska osäkerheten i effektbedömningarna.  

En annan osäkerhetskälla är havsplanernas framtida tillämpning. Havsplanernas vägledning är 

övergripande och specificerar inte hur de olika användningarna kommer att utvecklas. Resultat av 

denna vägledning bestäms i stor grad av hur den tolkas och tillämpas av sektorerna och 

förvaltningen. En rad antaganden kommer att behöva göras om hur privata investeringar, 

tillståndsprocesser och andra beslut som påverkar användning av havet kommer att utvecklas till 

följd av havsplanerna. Sådana antaganden är desto osäkrare ju snabbare teknikutvecklingen är i 

en viss sektor, vilket är fallet med havsbaserad vindkraft.  

I syfte att vara transparent om bedömningsresultatens validitet, kommer MKB att redovisa alla 

antaganden och de specifika osäkerheter som bedöms ha kunnat påverka resultaten. 



19/22 Remissvar Avgränsningssamråd för miljökonsekvensbeskrivning av ändrade havsplaner - KS2022/1489-2 Remissvar Avgränsningssamråd för miljökonsekvensbeskrivning av ändrade havsplaner : Avgränsningssamråd_miljökonsekvensbeskrivning_ändrade_havsplaner-Remissversion_220708.pdf

 

19 

 

3 Kunskapsbas för miljöbedömningen 

I miljöbedömningen kommer i första hand befintliga data och kunskap att användas. 

Kompletterande undersökningar kan behövas i de fall där det saknas relevant eller uppdaterad 

kunskap för att kunna göra en bra bedömning. I sådana fall kommer Havs- och vatten-

myndigheten att ansvara för beställningen eller framtagandet av den nödvändiga kunskapen, i 

samråd med ämnesexperter vid andra organisationer. I MKB ingår en fullständing redovisning av 

använda källor enligt sedvanlig praxis. 

Miljöbedömningen av havsplaner är en komplex process som berör många olika kunskaps-

områden. Kunskapsbasen kommer nödvändigtvis att spegla denna komplexitet och förväntas 

bland annat omfatta följande typer av kunskapskällor: 

 Symphonydata, i form av kartor över distribution av olika ekosystemkomponenter, intensitet 

av miljöbelastningar orsakade av olika maritima aktiviteter, samt över kumulativ 

miljöpåverkan. 

 Marint miljöövervakningsdata, inklusive i form av kartmaterial. 

 Statistik över olika maritima näringar, inklusive miljömässiga, sociala och ekonomiska 

aspekter. 

 Studier om nuläge och trender avseende miljöstatus och användning av Sveriges och 

grannregionernas marina miljöer. Här ingår särskilda undersökningar, modelleringar och 

naturvärdeskarteringar för specifika arter och habitat, samt maritima aktiviteter och deras 

miljöpåverkan.  

 Expertbedömningar från ämnesexperter inom relevanta ämnen. 
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4 Beroenden av planer, program och andra 

relevanta processer 

En MKB ska innehålla en sammanfattning av planens huvudsakliga syfte och dess förhållande till 

andra relevanta planer och program enligt 6 kap. 11 § miljöbalken. Detta avsnitt avser att 

presentera förhållande till relevanta planer och program utifrån havsplaneringens syfte.  

Havsplanerna ska syfta till en hållbar utveckling och planeringen ska utgå från mål och strategier 

på lokal, regional, nationell och internationell nivå, inklusive EU-nivå. Följande avsnitt inbegriper 

övergripande strategiska dokument avseende hållbar utveckling, kommunal planering och 

miljömål. Strategier och mål avses vara vägledande för regionala och kommunala prioriteringar 

och kommunal översikts- och detaljplanering.  

Det urval av planer, program och andra relevanta processer som presenteras i avsnittet sker 

främst utifrån deras relevans inom aktuellt regeringsuppdrag om identifiering av nya områden för 

energiutvinning i havsplanerna. 

4.1 Riksintressen, styrdokument och fysisk planering 

4.1.1 Riksintressen 

Riksintressen är geografiska områden som har utpekats som nationellt betydelsefulla områden. 

Förslag till havsplan ska vara förenligt med bestämmelser för hushållning med mark- och 

vattenanvändning och vara förenligt med angivna riksintressen enligt nedan:  

 Riksintressen enligt 3 kap. miljöbalken, redovisade av riksintressemyndigheter. 

o Dessa innefattar bland annat riksintresse för yrkesfiske, naturvård och friluftsliv, 

kulturmiljövård, anläggningar för energiproduktion och eldistribution, anläggningar för 

kommunikationer, samt totalförsvarets anläggningar. Riksintressen och respektive 

myndighet anges i 2 § hushållningsförordningen. 

 Riksintressen enligt 4 kap. miljöbalken (anges direkt i lagen) 

o Dessa gäller större områden med stora natur- och kulturvärden samt värden för friluftsliv 

och inkluderar kustområden samt Natura 2000-områden (förtecknas i särskild ordning). 

Havsplanerna ska vara vägledande för användningar av havet och baserade på utpekade 

riksintressen och avvägningar dem emellan.  

4.1.2 Utbyggnad av transmissionnätet 

Under hösten 2021 gavs Svenska kraftnät i uppdrag av regeringen att ta fram en plan för 

utbyggnad av transmissionsnätet i svenskt sjöterritorium. Uppdraget redovisades i juni 2022 och 

innebär, i en första omgång, att sex havsbaserade anslutningspunkter planeras utanför landets 

kuster. De nya anslutningspunkterna ska skapa förutsättningar för att ansluta upp till 40TWh ny 

havsbaserad elproduktion på årsbasis. Anslutningspunkternas geografiska placeringar påverkar 

havsplaneringens vägledande användning om energiutvinning. De sex anslutningspunkterna 
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kommer att placeras utanför Skånes sydkust, respektive Hallandskusten samt i Sydöstra 

Östersjön, Norra Västerhavet, Södra Bottenhavet och Bottenviken. 

4.1.3 Strategier för hållbar utveckling, en svensk maritim strategi, samt EU 

Enligt havsplaneringsförordning ska förslag till havsplan utformas så att planen integrerar 

näringspolitiska, sociala mål och miljömål. I Nationell strategi för regional hållbar utveckling i hela 

landet 2121-2030 redogörs för ett antal nationella strategiska områden och prioriteringar för 

övergripande målsättningar gällande näringspolitiska, sociala och miljömål. Den nationella 

strategin ska vara vägledande för inriktningen av de regionala utvecklingsstrategierna (RUS)4 

samt vara styrande för de statliga medlen för regionalt utvecklingsarbete. Det övergripande målet 

för den svenska näringspolitiken är att hållbart stärka Sveriges konkurrenskraft och skapa 

förutsättningar för ökad sysselsättning och företagande. Den nationella regionala 

utvecklingspolitiken är en del av genomförandet av Agenda 2030 och är nära integrerat med EU:s 

strategiska mål, direktiv och sektorsvisa policies. 

De stora samhällsutmaningar som genomsyrar den nationella strategin för hållbar regional 

utveckling är; miljöproblem och klimatförändring, demografiska förändringar och ökade klyftor 

nationellt och inom EU. I strategin identifieras ett antal strategiska områden som ska ligga till 

grund för genomförande av den regionala utvecklingspolitiken. De strategiska områdena som 

främst bedöms vara relevant för havsplanering är: likvärdiga möjligheter till boende, arbete och 

välfärd i hela landet, vilket innefattar God samhällsplanering där samhällsplaneringen ”främjar en 

samhällsstruktur som bidrar till hållbara livsmiljöer, minskad klimatpåverkan, bevarande av 

biologisk mångfald och ekosystemtjänster i förändrat klimat", samt det strategiska området 

tillgänglighet i hela landet genom digital kommunikation och transporter5.  

Sverige har även en svensk nationell maritim strategi som beslutades av regeringen 2015. 

Strategin innehåller regeringens vision för utveckling av de maritima näringarna: 

Konkurrenskraftiga, innovativa och hållbara maritima näringar som kan bidra till ökad 

sysselsättning, minskad miljöbelastning och en attraktiv livsmiljö. Visionen vilar på tre likställda 

perspektiv: Hav i balans, Konkurrenskraftiga maritima näringar och Attraktiva kustområden. 

Havsplanerna lyfts fram i strategin som ett viktigt instrument för att styra utvecklingen i de 

svenska yttre havsområdena. Strategin omfattar och integrerar flera politikområden, exempelvis 

näringspolitik, politik för regional utveckling, sociala mål, sektorspolitik som rör havet och dess 

användning liksom miljöpolitik. Strategin utgör därigenom ett instrument för att genomföra en 

svensk integrerad havspolitik.  

EU:s så kallade Gröna giv har syfte att ställa om till en modern, resurseffektiv och 

konkurrenskraftig ekonomi. Gröna given innefattar ett antal viljeinriktningar inklusive 

industriomställning för ett klimatneutralt EU 2050. Förutom klimatneutralitet omfattar satsningen 

även insatser vad gäller skydd av människor, djur och växter och livsmiljöer; att företag ska bli 

världsledande inom rena varor och ren teknik; samt bidrag till en rättvis omställning för alla6.  

                                                   
4 <https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2017583-om-regionalt-

tillvaxtarbete_sfs-2017-583> 

5 <https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/skrivelse/2021/03/skr.-202021133/> samt, 

<https://www.regeringen.se/4956ea/contentassets/53af87d3b16b4f5087965691ee5fb922/nationell-strategi-for-hallbar-regional-
utveckling-i-hela-landet-20212030> 

6 <https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_sv#documents> 
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Mål om förnybar energiproduktion är baserat på internationella överenskommelser såsom Paris-

avtalet, vilket avspeglar sig i svensk och europeisk energipolitik. Inom EU finns nu även 

föreslagen plan REPowerEU7, för att snabba på omställning inom energisektorn för ett minskat 

importberoende och ökad satsning på förnybar energi och vätgas,. Föreslagen plan innefattar 

bland annat förslag om ändring av direktiv (2018/2001) om främjande av användning av energi 

från förnybara energikällor. Ändringsförslag innefattar bland annat system för utpekande av land- 

och havsområde för energiproduktion, inklusive hantering av miljökonsekvensbedömning, samt 

att anläggningar för produktion av förnybar energi ska antas vara av överordnat allmänt intresse. I 

fall förslaget realiseras kan det påverka både havsplanerings- och miljöbedömningsprocesser. 

I den svenska maritima strategin noteras även betydelsen av EU:s särskilda strategier för de olika 

havsbassängerna. För Sveriges del är EU:s strategi för Östersjöregionen relevant, med dess 

handlingsplan för en hållbar utveckling och genomförande av EU:s gröna giv och Agenda 20308. 

EU:s strategi för Östersjöregionen syftar till att stärka samarbete för att gemensamt hantera 

utmaningar och möjligheter. Strategin har tre övergripande mål Rädda havsmiljön, Länka 

samman regionen och Öka välståndet och ett antal tillhörande delmål. Till strategin hör en 

handlingsplan med sektors- och ämnesspecifika policyområden och åtgärder. Handlingsplanen 

inkluderar policyområden bland annat fysisk planering och havplanering (PA Planning), samt 

policyområde Energi (PA Energy), med åtgärder och målsättning avseende förnybar energi. 

Enligt strategin kräver anpassning till Gröna given och EU:s mål om klimatneutralitet 2050 att 

åtgärder gällande klimatförändringar och främjandet av hållbar utveckling integreras i strategin 

som helhet och i dess samtliga policyområden. Svensk havsplanering är nära integrerat med 

grannlandsarbetet inom policyområdet, dess åtgärder enligt handlingsplan och genomförandet av 

Helcom:s åtgärdsplan för Östersjön (BSAP). 

När det gäller sektorsspecifika strategier med särskild relevans för havsplanering finns klimat och 

energi-, transport-, fiskeri-, friluftslivs- och, säkerhets- och försvarspolitiken med specifika mål 

relevanta för havsplaneringen. Såväl EU:s strategi för blå ekonomi9 som strategi för havsbaserad 

förnybar energi10, samt förslag om uppdaterat direktiv gällande förnybar energi11 verkar för 

genomförande och målsättning för EU:s Gröna giv. 

4.1.4 Regionala utvecklingsstrategier 

Varje region ska enligt förordning (2017:583) om regionalt tillväxtarbete ta fram regionala 

utvecklingsstrategier (RUS). Regionala utvecklingsstrategier avser att ge en samlad bild av hur 

regionen avser utvecklas och utgör regionala perspektiv för genomförande av en hållbar 

utveckling. Med hänsyn till sektorsvisa anspråk och tillgångar är dessa strategier av relevans för 

havsplaneringen. EU:s strategi för Östersjöregionen, den nationella strategin för hållbar 

utveckling, havs- och fiskeriprogrammet liksom kommunala översiktsplaner inklusive för 

havsområden12.ska vara vägledande för inriktningen av de regionala utvecklingsstrategierna. 

Dessa innehåller visioner, mål och långsiktiga prioriteringar för utvecklingen i respektive län. 

                                                   
7 <https://www.regeringen.se/49f1ff/contentassets/6831d5c34e214871b6e01ac488da6521/planen-repowereu-samt-

meddelande-om-el--och-gasmarknaden-202122fpm102> 
8 <https://www.regeringen.se/contentassets/86a578f7a521469e9b6b8c62ac5aa128/maritim-strategi.pdf> 
9 <https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/ocean/blue-economy/sustainable-blue-economy_en> 
10 <https://energy.ec.europa.eu/topics/renewable-energy/eu-strategy-offshore-renewable-energy_en> 
11 <https://energy.ec.europa.eu/topics/renewable-energy/renewable-energy-directive-targets-and-rules/renewable-energy-

directive_en> 
12 <https://riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2017583-om-regionalt-

tillvaxtarbete_sfs-2017-583> 
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Regionala utvecklingsstrategier ska utarbetas i samverkan med berörda kommuner, regioner 

samt länsstyrelser och andra berörda statliga myndigheter. Strategierna ska förankras väl lokalt 

och regionalt.  

4.1.5 Kommunal och regional översiktsplanering 

Kommunerna ska enligt PBL, plan- och bygglagen (2010:900), ha en översiktsplan för hela 

kommunen, även omfattande det havsområde (inre vatten och territorialhav) som finns inom 

kommunens gränser. Genom havsplaneringsförordningen har kommunerna och staten ett 

överlappande planeringsansvar i större delen av territorialhavet.  

Överlappet innebär att statlig och kommunal planeringsnivå möts inom en geografisk zon i 

territorialhavet. Detta kan innebära att skillnader mellan kommunala och statliga 

planeringsintressen i den överlappande zonen kan uppkomma. Överlappet innebär en utmaning 

för statlig och kommunal planering gällande samverkan och dialog i framtida planering. Genom 

god samverkan mellan stat och kommun kan framtida målkonflikter mellan planeringsnivåerna 

minimeras. Den överlappande zonen kan även innebära att statliga havsplaner kan bidra till att 

utveckla och förstärka kommunernas planering av kustzon och territorialhav.  

För hantering kommunöverskridande frågor såsom infrastruktur, klimat och bostadförsörjning sker 

även regional fysisk planering enligt PBL. Regional planering syftar till att underlätta den 

kommunala planeringen och annan planering. En regionplan ska ge grunddragen för användning 

av mark och vattenområden. Regionplanen är ej bindande men ska vara vägledande för 

översikts-, detaljplaner och områdesbestämmelser. Regional planering ska enligt PBL ske i 

Stockholms och Skånes län. I övriga län är det frivilligt. Även regionplaner har relevans för 

havsplaneringen utifrån dess rumsliga planering, koppling hav och land, exempelvis gällande 

infrastruktur och klimat.  

En kommun kan även styra tillförsel, distribution och användning av energi. Enligt lag (1977:439) 

om kommunal energiplanering ska varje kommun ha en aktuell plan för tillförsel, distribution och 

användning av energi i kommunen. Kommunen ska i sin planering främja hushållning med energi 

samt verka för en säker och tillräcklig energitillförsel13.  

4.2 Miljö- och klimatmål  

4.2.1 Nationella miljömål 

Sveriges miljömålssystem innefattar ett generationsmål, 16 miljökvalitetsmål, samt sex etappmål. 

Generationsmålet är ett övergripande mål för den svenska miljöpolitiken som ska vara 

vägledande för miljöarbetet på alla nivåer i samhället. Till generationsmålet finns ett antal så 

kallade strecksatser som ska förtydliga målets innebörd och vad miljöpolitiken ska fokusera på. 

De särskilt centrala strecksatserna för havsplaneringen bedöms vara: Ekosystemen har 

återhämtat sig, eller är på väg att återhämta sig, och deras förmåga att långsiktigt generera 

ekosystemtjänster är säkrad. Den biologiska mångfalden och natur- och kulturmiljön bevaras, 

främjas och nyttjas hållbart. Människors hälsa utsätts för minimal negativ miljöpåverkan samtidigt 

                                                   
13 Lagen om kommunal energiplanering, < https://www.energimyndigheten.se/energieffektivisering/lagar-och-krav/lagen-om-

kommunal-energiplanering/> 
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som miljöns positiva inverkan på människors hälsa främjas. Andelen förnybar energi ökar och 

energianvändningen är effektiv med minimal påverkan på miljön.  

Av de 16 svenska miljökvalitetsmålen är det främst Hav i Balans samt levande kust- och 

skärgård, Begränsad klimatpåverkan, Giftfri miljö, Ingen övergödning,Ett rikt växt- och djurliv samt 

En god byggd miljö som bedöms vara centrala för havsplaneringen. Målet Hav i balans, samt 

levande kust och skärgård innebär att Västerhavet och Östersjön (inklusive Bottniska viken) ”ska 

ha en långsiktig hållbar produktionsförmåga och att den biologiska mångfalden bevaras. Kust och 

skärgård ska ha en hög grad av biologisk mångfald, upplevelsevärden samt natur- och 

kulturvärden. Näringar, rekreation och annat nyttjande av hav kust och skärgård ska bedrivas så 

att en hållbar utveckling främjas. Särskilt värdefulla områden ska skyddas mot ingrepp och andra 

störningar”. Centralt för miljökvalitetsmålet är att åstadkomma ett hållbart nyttjande av havsmiljön 

och dess resurser. Miljökvalitetsmålen beskrivs av ett antal preciseringar. Några preciseringar är 

särskilt relevanta för havsplaneringen. Det gäller exempelvis bevarade av ekosystemtjänster, 

gynnsam bevarandestatus, hotade arter, fungerande grön infrastruktur, värnande av friluftslivet 

och bevarade av kultur- och naturvärden, men även preciseringar om god miljöstatus enligt 

havsmiljöförordningen (2010:1341) och god kemisk- och ekologisk status enligt 

vattenförvaltningsförordningen (2004:660). 

4.2.2 Havs- och vattenmiljö, nationellt, samt EU och regionalt 

Havsmiljöförordningen syftar till att uppnå god miljöstatus i EU:s havsområden och är Sveriges 

implementering av EU:s havsmiljödirektiv. För Sveriges havsområden har Havs- och 

vattenmyndigheten i föreskrift (HVMFS 2012:18) beslutat om vad som kännetecknar god 

miljöstatus och fastställt miljökvalitetsnormer med indikatorer. Myndigheten har även fastställt ett 

miljöövervakningsprogram och ett åtgärdsprogram. Havsplaneringen ska stödja genomförande av 

havsmiljöförvaltningen genom att hänsyn tas till målen om god miljöstatus och genom rumslig 

planering som gynnar god miljöstatus. I det föreslagna åtgärdsprogrammet finns åtgärder där 

havsplaneringen har en betydelsefull roll, som exempelvis åtgärder för att öka områdesskyddet, 

bidra till gynnsam bevarandestatus för arter och habitat och framtagande av vägledningar för 

havsmiljörelaterade miljökonsekvensbeskrivningar.  

Arbeten sker även utifrån regionala överenskommelser, konventionerna och mål om en bättre 

havsmiljö, såsom Helcom (Helsingsforskonventionen), med uppdaterad Aktionsplan för 

Östersjön, samt motsvarande avseende Nordostatlanten, Ospar (Convention for the Protection of 

the Marine Environment of North-East Atlantic).  

Även EU:s ramdirektiv för vatten14 har viss relation till havsplanering utifrån landbaserade 

aktiviteter, vattenresurser och potentiella indirekta påverkans- och nyttjandefaktorer land och hav. 

Direktivet är implementerat i Sverige genom vattenförvaltningsförordningen och har på 

motsvarande sätt mål för miljöstatus sötvatten och kustområdet. Sveriges fem vattenmyndigheter 

beslutar om förvaltningsplaner, miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram. 

  

                                                   
14 <https://www.havochvatten.se/planering-forvaltning-och-samverkan/vattenforvaltning/vattendirektivet/vattendirektivet.html> 
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4.2.3 Klimatpolitik nationellt och EU 

År 2017 antog Sverige ett klimatpolitiskt ramverk. Ramverket består av en klimatlag, klimatmål 

och ett klimatpolitiskt råd. Klimatlagen trädde i kraft den 1 januari 2018. Lagen ålägger ett ansvar 

på nuvarande och framtida regeringar att föra en politik som utgår från klimatmålen och att 

regelbundet rapportera om utvecklingen. Sveriges långsiktiga klimatmål innebär att Sverige 

senast år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att därefter 

uppnå negativa utsläpp. Målet innebär att utsläppen av växthusgaser från svenskt territorium ska 

vara minst 85 procent lägre år 2045 än utsläppen år 1990. De kvarvarande utsläppen ned till noll 

kan uppnås genom så kallade kompletterande åtgärder. För att nå målet får även avskiljning och 

lagring av koldioxid av fossilt ursprung räknas som en åtgärd där rimliga alternativ saknas.15 

Nationellt klimatanpassningsarbete bedöms även vara relevant vad gäller havsplanering. Det 

gäller bland annat arbete för ökad beredskap och risk- och sårbarhetsanalyser utifrån förordning 

(2018:1428) om myndigheters klimatanpassningsarbete och nationell klimatanpassningsstrategi 

(prop.2017/18:163) utifrån dess prioritering biologiska och ekologiska effekter, men även 

generellt kopplat till förvaltningsområden och praktisk hänsyn inom ramen för exempelvis 

havsplanering.  

EU:s mål om klimatneutralitet 2050 verkar i linje med internationella åtaganden enligt 

Parisavtalet. Genom förordning om en europeisk klimatlag16 ska den politiska ambitionen om att 

uppnå klimatmålen senast 2050 bli en rättslig skyldighet för EU och genom dess antagande 

förbinder sig medlemsländer att minska nettoutsläppen av växthusgaser med 55 procent fram till 

2030. EU:s gröna giv är EU:s strategi för att uppnå dessa mål och genom det så kallade 55 

procent -paketet förväntas detta omsättas i praktiken. Paketet innefattar en uppsättning förslag till 

översyn av klimat-, energi- och transportrelaterad lagstiftning och till nya lagstiftningsinitiativ för 

att anpassa unionsrätten till EU:s klimatmål17.  

EU:s strategi för klimatanpassning18 och dess åtgärder, såsom insamling och utbyte av data och 

kunskap, samt mål om att främja naturbaserade lösningar för att stärka klimatresiliens och 

ekosystem är också av relevans för havsplaneringen. 

4.2.4 Biologisk mångfald och fiske 

Marint områdesskydd19, regionala handlingsplaner för grön infrastruktur20, motverkande av fysisk 

påverkan av vattenmiljön, restaurering, åtgärder för hotade arter, motverkande av invasiva 

främmande arter21 och regleringar inom fiske är delar i Sveriges arbete för att stärka biologiska 

mångfald, motverka klimatförändringar och verka för hållbart nyttjande. De nationella arbetet 

baseras främst på Sveriges genomförande av EU:s art- och habitatdirektiv, EU:s strategi för 

                                                   
15 <https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/klimatomstallningen/sveriges-klimatarbete/sveriges-klimatmal-och-

klimatpolitiska-ramverk> 
16 <https://www.consilium.europa.eu/sv/press/press-releases/2021/05/05/european-climate-law-council-and-parliament-reach-

provisional-agreement> 
17 <https://www.consilium.europa.eu/sv/policies/green-deal/> 
18 <https://www.consilium.europa.eu/sv/press/press-releases/2021/06/10/council-endorses-new-eu-strategy-on-adaptation-to-

climate-change> 
19 <https://www.havochvatten.se/arter-och-livsmiljoer/atgarder-skydd-och-rapportering/skyddade-omraden/marina-skyddade-

omraden/ramverk-for-marint-omradesskydd.html> 
20 <https://www.naturvardsverket.se/gron-infrastruktur> 
21 <https://www.havochvatten.se/download/18.4b6151c116b836ca6984081d/1605262122205/handlingsplan-spridningsvagar-

invasiva-frammande-arter.pdf> 
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biologisk mångfald 203022 och EU:s gemensamma fiskeri23- och jordbrukspolitik24. 

Havsplaneringens roll här handlar om rumslig vägledning och avvägningar såsom exempelvis 

gällande yrkesfiske och skydd av naturvärden.  

År 2020 antog EU-kommissionen en strategi för biologisk mångfald25, samt en strategi för ett 

hållbart livsmedelssystem ”Från jord till bord”.26. Strategin för biologisk mångfald inkluderar en 

långsiktig plan för skydd och återställande av natur och ekosystem, vilket bland annat innebär en 

målsättning om att formellt skydda minst 30 procent av havsområdet. Av dessa 30 procent ska en 

tredjedel vara strikt skyddat till 2030, det vill säga 10 procent av hela havsområdet. 

Biodiversitetstrategin omfattar även åtgärdsområden gällande invasiva främmande arter och 

hotade (rödlistade) arter, samt innefattar att medlemsstaterna ska ta fram nationella åtaganden 

för skydd och återställande. Den 22 juni 2022 presenterade EU-kommissionen, som en del i 

strategiarbetet, ett förslag till förordning om återställande av natur som bland annat omfattar att 

restaurera 20 procent av havet till 2030.  

Kommissionen kommer begära från medlemsstaterna att de före år 2030 säkerställa att det inte 

sker någon försämring i bevarandetrender och bevarandestatus för någon av de livsmiljöer och 

arter som är skyddade enligt fågel- och art- och habitatdirektivet (för marina miljöer även EUNIS). 

Medlemsstaterna måste enligt strategin säkerställa att minst 30 % av alla arter och livsmiljöer 

som för närvarande inte har gynnsam status kommer upp till den kategorin eller uppvisar en 

starkt positiv utveckling.Strategin syftar även till att uppnå synergier med andra initiativ som ingår 

i den EU:s gröna giv, såsom strategin ”Från jord till bord” och utgör EU:s bidrag till internationella 

förhandlingar om globalt arbete för biologisk mångfald och hållbar utveckling.  

Havsplaneringen har en roll stödja genomförandet av dessa direktiv och strategier genom den 

rumsliga vägledning havsplanen ger om användningen av havet. 

 

 

                                                   
22 < https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2020)380&lang=sv> 
23 < https://www.europarl.europa.eu/factsheets/sv/sheet/114/den-gemensamma-fiskeripolitiken-ursprung-och-utveckling> 
24 < https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cap-glance_sv> 
25 <https://www.naturvardsverket.se/om-miljoarbetet/miljoarbete-i-eu/biologisk-mangfald> 

<https://environment.ec.europa.eu/strategy/biodiversity-strategy-2030_sv> 
26 < https://ec.europa.eu/food/horizontal-topics/farm-fork-strategy_en> 
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Upprättande av verksamhetsområde för övertagande av Lycke-
Kroken VA-samfällighetsförening (Dnr KS2022/0751-1)

Sammanfattning

Enligt Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster (vattentjänstlagen) ska kommunen inrätta
verksamhetsområden när behov av vattenleverans och omhändertagande av spillvatten finns.
Kommunen har fått in en begäran om övertagande av Lycke-Krokens va-samfällighets ledningsnät
och bedömer att det är rimligt att gå föreningen till mötes och kommer upprätta ett övertagandeavtal
som båda parter skall godkänna. Ett godkänt övertagandeavtal innebär att kommunen med stöd av
vattentjänstlagen åtar sig ansvaret för tillhandahållande av vattentjänsterna vatten och spillvatten
för 53 fastigheter. I enlighet med vattentjänstlagen ska det klart framgå vilka fastigheter som
innefattas i kommunens verksamhetsområde för VA samt vilka vattentjänster som avses. De
fastigheter som föreslås ingå i kommunalt VA-verksamhetsområde framgår av bifogad karta i bilaga
1. I bilaga 2 listas de fastigheter som föreslås ingå i verksamhetsområdet tillsammans med
vattentjänster för respektive fastighet

Juridisk bedömning

Enligt vattentjänstlagen ska kommunen inrätta verksamhetsområde när behov av vattenleverans
och omhändertagande av spillvatten finns. Upprättande av verksamhetsområde och utbyggnad av
kommunalt VA följer vattentjänstlagens syfte. Kommunen är huvudman för vattentjänster inom
verksamhetsområdet.

Förvaltningens bedömning

Lycke-Krokens va-samfällighet har skriftligt ansökt om ett kommunalt övertagande av privata vatten
och spillvattenledningar enligt ansökan i Dnr KS2020/0639. De fastigheter som ingår framgår av
karta bilaga 1, samt fastighetsförteckningar i bilaga 2.

Enligt vattentjänstlagen ska kommunen inrätta verksamhetsområden när behov av vattenleverans
och omhändertagande av spillvatten finns. Då föreningen visar ett positivt majoritetsbeslut bedömer
Kommunen att behov föreligger för aktuellt område.

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål

Genom att upprätta verksamhetsområde och förse fastigheter med vattentjänster genom en allmän
VA-anläggning skapas goda möjligheter för bebyggelseutvecklingen i kommunen, vilket följer
kommunens mål om samordning av infrastruktur och byggnation.

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030

Beslut om verksamhetsområde går i linje med nationella riktlinjer och globala mål om att alla ska ha
tillgång till rent vatten och grundläggande sanitet för god hälsa och hygien. Tillgång på rent
dricksvatten och omhändertagande av spill- och dagvatten säkerställs för fastigheter som ansluts till
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den allmänna VA-anläggningen. För att kunna fullfölja Agenda 2030 och de globala målen 3 (hälsa 
och välbefinnande), 6 (rent vatten och sanitet), 9 (motståndskraftig infrastruktur), 11 
(motståndskraftigt och hållbart samhälle) och 14 (nyttja hav och de marina resurserna på ett 
hållbart sätt och uppnå hållbar utveckling) krävs att VA-kollektivet är rustat att möta de önskemål 
och krav som ställs på den kommunala VA-hanteringen.

Bedömning utifrån politiska styrdokument 
Kommunens gällande VA-utbyggnadsplan, Dnr KS2019/2053 ligger till grund för utbyggnad av den 
allmänna VA-anläggningen och anslutning av fastigheter i behov av kommunala vattentjänster.

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
En kommunal vatten- och spillvattenanslutning säkerställer att både medborgare och brukare får 
tillgång till en hälsomässigt säker vatten- och spillvattenanläggning samt distribution genom 
densamma.

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv.
Beslutet påverkar inte arbetsbelastning eller arbetsmiljö.

Ekonomisk bedömning
VA-utbyggnaden är taxefinansierad. Anläggningsavgifter är reglerade sedan tidigare och avgifter 
för brukning av den kommunala VA-anläggningen kommer därmed att tas ut för respektive fastighet 
i enlighet med vid var tid gällande VA-taxa.

Förslag till beslut

1. Verksamhetsområde för vattentjänsterna vatten och spillvatten upprättas, i 
enlighet med vattentjänstlagen för fastigheter angivna i bilaga 2

Anders Holm Rebecka Stomvall Gill
Sektorchef  samhälle och utveckling   Enhetschef VA-Teknik

Expedieras till: Samhälle och utveckling, Rebecka Stomvall Gill

För kännedom till: Samhälle och utveckling Stefan Bohlin, Elisabeth Wegén
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KUNGÄLVS KOMMUN
SAMHÄLLE OCH UTVECKLING
VA-TEKNIK

Enligt KF:s beslut Kartans datum

Skala

VERKSAMHETSOMRÅDE
VATTEN, DAG- OCH SPILLVATTEN
TJUVKIL

Ritn. nr

9

.

1:6 000 (A3)

Veksamhetsområde med vatten. dag- och spillvaten

Veksamhetsområde med vatten och spillvatten

Verksamhetsområde med dagvatten

Verksamhetsområde med spillvatten

Verksamhetsområde med dagvatten
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VATTEN & SPILLVATTEN

Lycke-Kroken

Trakt Fbet NR Adress 

Adress-

Plats

Kommun

del 

Hel/Del 

av

På grund 

av

LYCKE-KROKEN 1:7 KROKENS VÄG 10 LYCKE

LYCKE-KROKEN 1:11 KROKENS VÄG 26 LYCKE

LYCKE-KROKEN 1:12 KROKENS VÄG 24 LYCKE

LYCKE-KROKEN 1:14 KROKENS VÄG 33 LYCKE

LYCKE-KROKEN 1:16 KROKENS VÄG 31 LYCKE

LYCKE-KROKEN 1:17 KROKENS VÄG 3 LYCKE

LYCKE-KROKEN 1:18 KROKENS VÄG 5 LYCKE

LYCKE-KROKEN 1:19 KROKENS VÄG 7 LYCKE

LYCKE-KROKEN 1:20 KROKENS VÄG 9 LYCKE

LYCKE-KROKEN 1:21 KROKENS VÄG 11 LYCKE

LYCKE-KROKEN 1:22 KROKENS VÄG 13 LYCKE

LYCKE-KROKEN 1:23 KROKENS VÄG 15 LYCKE

LYCKE-KROKEN 1:24 KROKENS VÄG 17 LYCKE

LYCKE-KROKEN 1:25 KROKENS VÄG 19 LYCKE

LYCKE-KROKEN 1:26 KROKENS VÄG 14 LYCKE

LYCKE-KROKEN 1:29 KROKENS VÄG 25 LYCKE

LYCKE-KROKEN 1:30 KROKENS VÄG 27 LYCKE

LYCKE-KROKEN 1:31 KROKENS VÄG 28 LYCKE

LYCKE-KROKEN 1:32 KROKENS VÄG 30 LYCKE

LYCKE-KROKEN 1:33 KROKENS VÄG 32 LYCKE

LYCKE-KROKEN 1:34 KROKENS VÄG 34 LYCKE

LYCKE-KROKEN 1:35 KROKENS VÄG 36 LYCKE

LYCKE-KROKEN 1:36 KROKENS VÄG 38 LYCKE

LYCKE-KROKEN 1:37 KROKENS VÄG 40 LYCKE

LYCKE-KROKEN 1:53 KROKENS VÄG 18 LYCKE

LYCKE-KROKEN 1:54 KROKENS VÄG 29 LYCKE

LYCKE-KROKEN 1:55 KROKENS VÄG 18A LYCKE

LYCKE-KROKEN 1:56 KROKENS VÄG 16 LYCKE

LYCKE-KROKEN 1:57 KROKENS VÄG 12 LYCKE

LYCKE-KROKEN 1:62 KROKENS VÄG 4 LYCKE

LYCKE-KROKEN 1:63 KROKENS VÄG 6 LYCKE

LYCKE-KROKEN 1:64 KROKENS VÄG 8 LYCKE

LYCKE-KROKEN 1:65 TJUVKIL 800 LYCKE

LYCKE-KROKEN 1:74 KROKENS VÄG 1 LYCKE

LYCKE-KROKEN 1:83 KROKENS VÄG 37 LYCKE X

LYCKE-KROKEN 1:84 KROKENS VÄG 35 LYCKE

LYCKE-KROKEN 1:85 KROKENS VÄG 26C LYCKE

LYCKE-KROKEN 1:86 KROKENS VÄG 20 LYCKE

LYCKE-KROKEN 1:87 KROKENS VÄG 22 LYCKE

LYCKE-KROKEN 1:88 KROKENS VÄG 26B LYCKE

LYCKE-KROKEN 1:89 TJUVKIL 810,812 LYCKE X

LYCKE-KROKEN 1:90 KROKENS VÄG 23 LYCKE

LYCKE-KROKEN 1:92 KROKENS VÄG 21 LYCKE

LYCKE-KROKEN 1:93 TJUVKIL 792 LYCKE
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LYCKE-KROKEN 1:94 KROKENS VÄG 26A LYCKE

LYCKE-KROKEN 3:1 KROKENS VÄG 26D LYCKE

LYCKE-KROKEN 4:1 TJUVKIL 790 LYCKE

LYCKE-KROKEN 5:1 KROKENS VÄG 26 LYCKE

TJUVKIL 3:49 KROKENS VÄG 26E LYCKE

TJUVKIL 33:1 KROKENS VÄG 26F LYCKE

TJUVKIL S:8 X

LYCKE-KROKEN 1:7 KROKENS VÄG 10 LYCKE X

LYCKE-KROKEN 1:52 X
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Tjänsteskrivelse
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Sid 1 (2)
Dnr: XXXXXXX
Datum: 2022-08-29

Handläggarens namn
Kristina Stenström

2022-08-15

Beslut - granskning av detaljplan för äldrebostäder, del av
Ängegärde 5:1 (Dnr KS2020/1425-36)

Sammanfattning

Syftet med planen är att tillskapa byggrätt för vård- och omsorgsboende, med 90st boendeplatser.

Efter samråd för detaljplan Ängegärde 5:1 m.fl. har planområdet, under våren 2022, delats till att
innefatta enbart äldrebostäder, ”etapp 1” som samrådshandlingen redovisar för äldrebostäder.
Resterande del av samrådshandling kommer att ingå i en senare detaljplaneläggning då många
ouppklarade frågor kommer att bearbetas vidare med för etapp 2 och 3.

Aktuell detaljplan innefattar enbart äldrebostäder. Parkering löses med tillfälligt lov. För att i nästa
detaljplan inbegripa dessa parkeringsplatser då även en anmälan om vattenverksamhet kommer att
göras.

Dagvattenutredning, riskutredning, översiktligt miljöteknisk markundersökning samt komplettering
av geoteknisk utredning har tagits fram till granskningshandlingarna.

Granskningshandlingar för detaljplan äldrebostäder för del av Ängegärde 5:1 är klara för att
samrådas med remissinstanser, sakägare och allmänhet.

Juridisk bedömning

Detaljplan för äldrebostäder del av Ängegärde 5:1 i Kungälvs kommun godkänns för granskning
enligt plan- och bygglagen PBL (2010: 900) kap 5 §18.

Förvaltningens bedömning

Bakgrund
Stort behov av äldrebostäder har initierat planläggningen av detaljplan.

Förvaltningen bedömer att detaljplanen kan gå på granskning.

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål

Utifrån kommunens resultatmål överensstämmer ”En trygg omsorg med valmöjligheter genom hela
livet” med aktuell detaljplan.

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030

God ”hälsa och välbefinnande” för alla åldrar är ett relevant mål ur agenda 2030. Aktuell plan bidrar
till att uppnå målet genom att det planeras för bra boendemöjligheter för den äldre befolkningen.
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Bedömning utifrån politiska styrdokument 
Översiktsplanen för Kungälvs kommun, antagen av Kommunfullmäktige 2012-01-19, anger 
bostadsbebyggelse på den aktuella platsen. En blandad bebyggelse och bostäder med olika 
upplåtelseform ska eftersträvas i alla kommunens delar och områden. Utbudet på 
bostadsmarknaden ska passa människor i olika livssituationer, med skilda ekonomiska 
förutsättningar och egna personliga uppfattningar om livskvalitet.  Detaljplanens förslag till vård -
och omsorgsboende bedöms vara förenlig med översiktsplanen.

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
Inom Kungälvs kommun finns ”särskilt boende” för äldre som benämns Vård och Omsorgsboende. 
Här bor personer med stora vård och omsorgsbehov samt demenssjuka på olika anpassade 
enheter. Medellivslängden ökar i Sverige idag vilket främst beror på minskad dödlighet bland äldre. 
Från och med 2020 börjar även den stora gruppen 40-talister flyttas över och tillhöra gruppen 80 år 
och äldre, vilket gör att tillväxttakten för den här gruppen då kommer att öka. Planförslaget innebär 
att prognosbehovet av äldrebostäder fram till 2024 täcks.

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv.
Vid beslut om granskning av detaljplan kan detaljplanen gå vidare i detaljplanprocessen, och 
sändas till remissinsatser och sakägare för ”granskning”. Ur medarbetarperspektiv fortsätter arbetet 
med detaljplanen men i en annan fas. Under granskningens tre veckor kommer arbetsbelastningen 
sjunka för att sedan starta upp med arbete för att bemöta yttranden och vilka justeringar som 
planhandlingarna eventuellt ska genomgå. Arbetsbelastningen blir lägre under en kort period.

Ekonomisk bedömning

Planen finansieras genom framtida intäkter av markförsäljningen då kommunen äger all mark.

Förslag till beslut
Detaljplan för äldrebostäder del av Ängegärde 5:1 i Kungälvs kommun godkänns för 
granskning enligt plan- och bygglagen PBL (2010: 900) kap 5 §18.

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

Expedieras till: 
Gunilla Carlsson Gremner
Anna Hedlin
Ida Brogren
Kristina Stenström
Denis Nähring
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Information 
VAD ÄR EN DETALJPLAN?  

En detaljplan är ett juridiskt dokument som styr hur marken får användas inom ett visst område inom 
kommunen. Detaljplanen reglerar vilka delar av ett område som får användas till vad, exempelvis 
bostäder, kontor, handel, park eller industri. Detaljplanen kan även reglera exempelvis var gator ska 
anläggas, hur höga byggnader får vara och var byggnaderna ska placeras. Genom en detaljplan kan 
kommunen se till att ett område används på det sätt som det är mest lämpat för. 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. 

HANDLÄGGNING 

Arbetet med denna detaljplan påbörjades december 2020. Den handläggs med standardförfarande 
förfarande i enlighet med 5 kap plan- och bygglagen (SFS 2010:900). Förslaget är förenligt med 
översiktsplanen och Länsstyrelsens granskningsyttrande och har inte ett betydande intresse för 
allmänheten. 

TIDPLAN  
Följande preliminära tidplan gäller för detaljplanen: 

Samråd 27 december 2021 – 24 januari 2022 
Granskning Tredje kvartalet 2022 
Antagande Första kvartalet 2023 
Laga kraft Första kvartalet 2023 

Genomförande av planen beräknas påbörjas andra kvartalet 2023. 

HANDLINGAR 
PLANHANDLINGAR: 

 Planbeskrivning (denna handling) 
 Plankarta med planbestämmelser 
 Illustrationskarta 

 

ÖVRIGA HANDLINGAR:  
 Fastighetsförteckning (publiceras inte på internet) 
 Sändlista 
 Samrådsredogörelse 

 

UTREDNINGAR:  
 Trafik- och verksamhetsbullerutredning: PM bullerutredning DP Ängegärde 1:5, SWECO, 

2021-11-04. 

 Geoteknisk utredning: Detaljplan för Ängegärde 5:1, Trollhättevägen, Kungälv. Markteknisk 
undersökningsrapport (MUR) Geoteknik. COWI. Dokumentnr A227397-G-RAP-001. 2021-06-
18. 

 Geoteknisk utredning: Detaljplan för Ängegärde 5:1, Trollhättevägen, Kungälv. PM Geoteknik 
för detaljplan. COWI. Dokumentnr A227397-G-PME-001. 2021-06-18, reviderad 2022-06-23. 

 Riskanalys Ängegärde 5:1, Kungälv. Brand och Riskteknik Sverige AB. Dokumentbeteckning: 
RI-RA-01. 2022-04-11. 
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 Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Detaljplan för del av fastigheten Ängegärde 5:1, 
Kungälvs kommun. Ensucon, 2022-04-20. 

 Dagvattenutredning för detaljplan Ängegärde 1:5 m fl, Kungälvs kommun, ALP Markteknik AB, 
2022-07-06 

 VS-Utredning för detaljplan Ängegärde, Kungälvs kommun, ALP Markteknik AB, 2022-07-06 

Handlingarna (förutom fastighetsförteckningen) finns på Kungälvs kommuns hemsida under 
planprocess och byggnation: www.kungalv.se/Bygga--bo--miljo/planer-byggprojekt/ 
 
Fastighetsförteckning, beslutsprotokoll samt övriga handlingar finns i Kungälvs Stadshus,  
adress: Ytterbyvägen 2, Kungälv. För information om planförslaget, kontakta Kundcenter på 
telefonnummer 0303 – 23 80 00.  
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Inledning 

SYFTE 
Syftet med planen är att tillskapa byggrätter för vård- och omsorgsboende med lokaler för hemtjänst  

HUVUDDRAG 
Planområdet består idag till största del av ett idrottsområde. Angränsande till planområdet ligger fem 
bostadshus med tidsbegränsat bygglov, ett LSS-boende, befintliga småhus samt en förskola i två 
våningar som är på väg att uppföras. I och med den nya detaljplanen möjliggörs ett vård- och 
omsorgsboende i 5 våningar, markparkering samt en mindre teknisk anläggning i form av 
transformatorstation. (Äldreboendet planeras för 5 våningar, men med förhöjt bottenplan öppnar upp 
för café eller mindre butik, till exempel apotek, nockhöjden är på 24 meter). Vidare har planområdets 
omfattning minskats efter samrådet för att nu fokusera på fasigheten för vård- och omsorgsboende.  

PLANDATA 
LÄGESBESTÄMNING 
Planområdet är beläget en kilometer nordöst om centrum och angörs från öster via Tvetgatan. 

 

AREAL 
Planområdet är ca 0,75 hektar. 

MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN 
All mark inom planområdet ägs av kommunen och omfattar delar av fastigheterna Ängegärde 5:1 och 
Tveten 1:1. Den befintliga gatan i planområdets sydöstra del inom del av fastigheten Tveten 1:1, 
utgörs av en gemensamhetsanläggning mellan kommunen, Hemsö och Förbo.  
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Planområdets ungefärliga läge i kommunen 

 
Planområdets läge i Kungälvs stad markerat med röd streckad linje 

 

 

 

 

 

 

 
 
Planområdets läge markerat med röd streckad linje 
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Tidigare ställningstaganden 
KOMMUNALA BESLUT 

 Detta planuppdrag. Kommunstyrelsen, 2020-12-16, planbesked och planuppdrag, Planbesked 
för vård- och omsorgsboende, Ängegärde 5:1 (Dnr KS2020/1425). 

 Tidigare vilande planuppdrag. Kommunstyrelsen, 2018-08-15, planbesked och planuppdrag, 
Planbesked för skolområde Kungälv nordost, Ängegärde 5:1 m.fl. (Dnr KS2018/0781). Efter 
att Lokalförsörjningsplanen för ny skola pekat ut ett annat lämpligt område är planuppdraget 
inte längre aktuellt. 

 Beslut om samråd för detaljplan del av Ängegärde 5:1 (DnrKS2020/1425) Kommunstyrelsen 
2021-12-15, §369/2021. 

ÖVERSIKTSPLAN 
Översiktsplanen för Kungälvs kommun, antagen av Kommunfullmäktige 2012-01-19 och 
aktualitetsförklarad 2016-04-16, anger bostadsbebyggelse på den aktuella platsen. En blandad 
bebyggelse och bostäder med olika upplåtelseform ska eftersträvas i alla kommunens delar och 
områden. Utbudet på bostadsmarknaden ska passa människor i olika livssituationer, med skilda 
ekonomiska förutsättningar och egna personliga uppfattningar om livskvalitet. Detaljplanens förslag till 
vård -och omsorgsboende bedöms vara förenlig med översiktsplanen.  

DETALJPLAN  
Planområdet är till största delen utanför detaljplanelagt område. Planområdet omfattas av detaljplanen 
”Förslag till ändring i och utvidgning av stadsplanen för del av Kungälv Norra Fridhemsområdet”, 
Kungälv 1719, 1972-10-10 som anger markanvändning parkmark. Genomförandetiden för 
detaljplanen har gått ut. 
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Karta över gällande planer, röd streckad linje är planområdet 

KOMMUNALA STYRDOKUMENT  
Inom Kungälvs kommun finns ”särskilt boende för äldre” som benämns Vård och Omsorgsboende. 
Här bor personer med stora vård och omsorgsbehov samt demenssjuka på olika anpassade enheter. 
Medellivslängden ökar i Sverige idag vilket främst beror på minskad dödlighet bland äldre. Från och 
med 2020 börjar även den stora gruppen 40-talister flyttas över och tillhöra gruppen 80 år och äldre, 
vilket gör att tillväxttakten för den här gruppen då kommer att öka. Prognosen för antal nya lägenheter 
som behövs fram till år 2024 är 90 stycken under förutsättning att kommunen fortsätter att hyra 54 
lägenheter. Planförslaget innebär att behovet av äldrebostäder fram till 2024 täcks. 

Förutsättningar & förändringar 
NATUR 
MARK OCH VEGETATION 
Förutsättningar 
Planområdet består idag av en idrottsplats.  

Planförslag 
Som följd av detaljplanen behöver idrottsplatsen omlokaliseras, kommuner arbetar för att finna 
lösningar på detta. 

GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN 
Förutsättningar 
En geoteknisk utredning har utförts av COWI 2021-06-18, reviderad 2022-06-23. Utförda 
undersökningar visar att ytskikten generellt utgörs av mulljord, fyllning av mullhaltig friktionsjord och 
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torrskorpelera. Under ytlagren består jordlagerföljden inom området av lera på friktionsjord. Den övre 
delen av leran utgörs av torrskorpelera. I leran förekommer ett sand- eller siltskikt på djupet. 

Planförslag 
Enligt utförda stabilitetsberäkningar bedöms totalstabiliteten ur geoteknisk synvinkel vara 
tillfredställande för befintliga förhållanden. För utbyggda förhållanden rekommenderas i den 
geotekniska utredningen en lastbegränsning om 20 kN/m². Laster över denna begräsning 
rekommenderas grundläggas med pålar till fast botten. 

FÖRORENAD MARK 
En översiktlig miljöteknisk markundersökning med historisk inventering har utförts av Ensucon, 2022-
04-20. Syftet med den historiska inventeringen är att kartlägga befintliga och tidigare verksamheter 
inom planområdet och närliggande fastigheter inom Skälebräcke industriområde. Inventeringen är ett 
steg i bedömningen av risken om föroreningar från industriområdet kan ha spridits till planområdet. 
Inventeringen har följts upp med en undersökning av jord, grundvatten, ytvatten, sediment och radon. 

Förutsättningar 
Marken inom planområdet är förorenad och marksanering alternativt en riskbedömning kommer att 
behöva genomföras innan förorenade områden kan tas i bruk för bostadsändamål. 

Inom planområdet har jordbruk tidigare bedrivits. Det kan finnas en viss risk att lättflyktiga 
markföroreningar spridit sig till planområdet via grund- eller ytvattnet från intilliggande industriområde 
även om spridningsförutsättningarna är små med hänsyn till den leriga jordmånen. Utredningen 
genomförd av Ensucon 2022-04-20, visar på metallhalter överskridande KM (Känslig 
Markanvändning) vid en provtagningspunkt i planområdets nordligaste hörn, enligt Naturvårdsverkets 
generella riktvärden.  

Planförslag 
Då provtagningen visar på metallhalter över riktvärdet för KM inom aktuellt planområde, pågår 
kompletterande utredning, för att fastställa lämpliga åtgärder alternativt riskbedömning av marken. I 
denna kommande rapport kommer en avgränsning av föroreningen göras. Fältarbetet som utfördes i 
juni 2022 med kompletterande provpunkter påträffade inte några förhöjda halter. 

Marken bedöms inte vara förorenad i den grad att föreslagen markanvändning kan anses olämplig. De 
något förhöjda metallhalter som påvisats kan riskbedömas och efterbehandlas på ett tämligen 
okomplicerat sätt genom schaktning. Kommunen ansvarar för och bekostar eventuell sanering och 
genomförande av åtgärder för att marken ska uppfylla kraven enligt känslig markanvändning. 

Inför markarbeten ska anmälan om avhjälpande åtgärder upprättas och inlämnas till miljöförvaltningen 
i Kungälvs kommun. Inga arbeten i förorenad mark får påbörjas innan tillsynsmyndigheten godkänt 
åtgärderna. 

RADON 
Förutsättningar 
Enligt kommunala kartor ligger planområdet inom förhöjda värden av radon. 

Planförslag 
I aktuell detaljplan regleras inte skydd mot radon, detta görs senare i bygglovsskedet. Byggnader ska 
konstrueras så att konstruktionen är tät mot marken. Gällande riktvärden för radon ska beaktas och får 
inte överskridas i enlighet med BBR. 

SOCIALA ASPEKTER 
Utformning, innehåll och organisation av bebyggelsestrukturen skapar rumsliga förutsättningarna för 
det sociala livet. 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.  
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Förutsättningar 
Sammanhållen stad: Planområdet ligger i de östra delarna av Kungälv, mellan bostadsområden och 
industri. Gång och cykelbanekopplingar finns genom närområdet i nord/sydlig riktning samt två 
bilvägskopplingar österifrån. Ett fåtal bostäder finns direkt norr om planområdet. 

Vardagsliv: Planområdet som helhet är idag del av ett idrottsområde. Kungälvs centrum ligger en 
kilometer från planområdet, dit finns utbyggt gång och cykelbana. Fontins naturreservat ligger ca 500 
meter sydöst om planområdet. 

Samspel och möten: Människor passerar området i väst längs med gång- och cykelbanan som 
sträcker sig förbi området. Både Idrottsområdet och dagvattendammen är inhägnade vilket försvårar 
för rekreation. 

Planförslag 
Sammanhållen stad: Planområdet stärker kopplingen mellan bebyggelse norr om planområdet med 
bebyggelsen söder om planområdet. Gång och cykelbanor behålls och påverkas inte av förslaget. 
Planförslaget samspelar med framtida planer på bostadsetablering i direkt anslutning till planområdet.  

Vardagsliv: Idrottsområdet inom planområdet försvinner i och med planförslaget, dock utreder 
kommunen lämpliga ytor för att ersätta detta behov. 

Samspel och möten: Inga tillkommande ytor för möten och samspel tillskapas i och med 
planförslaget. Det finns dock fortsatt möjlighet att genom framtida detaljplanering möjliggöra sådana 
ytor i direkt anslutning till planområdet.  

RISK FÖR SKRED/HÖGA VATTENSTÅND 
Förutsättningar 
Planområdet bedöms inta ha några kända skredrisker. Planområdet omfattas inte av höga vattenstånd 
i vattendrag.  

Planförslag 
Planområdet har ingen påverkan på/påverkas inte av skred/höga vattenstånd från intilliggande 
vattendrag. Grundläggning ska utföras tät med hänsyn till grundvattennivåer. Den utförda geotekniska 
utredningen visar på att totalstabiliteten för befintliga förhållanden är tillfredställande. En 
belastningsbegränsning har förts in på plankartan för att säkerställa utbyggda förhållanden.  

KULTURMILJÖ & FORNLÄMNINGAR 
Förutsättningar 
Det finns inga kända fornlämningar inom planområdet enligt Riksantikvarieämbetet Fornsök.  

Planförslag 
Om fornlämningar skulle påträffas i samband med exploateringen måste arbetet omedelbart avbrytas 
och anmälan göras till länsstyrelsen. 

BEBYGGELSEOMRÅDEN 
BOSTÄDER OCH BEFINTLIG BEBYGGELSE 
Förutsättningar 
Inom planområdet finns två byggnader som tillhör idrottsändamålet som i och med planen kommer att 
tas bort. Norr och söder om planområdet finns villaområden och flerbostadshus med tidsbegränsat 
bygglov. Intill planområdet finns en förskola. Väster om planområdet finns industriområde och öster 
om planområdet finns två skolor. Planområdet ligger en kilometer från Kungälvs centrum där det finns 
ett stort utbud av kommersiell och kommunal service. Ungefär 500 meter söder om planområdet finns 
en närområdes livsmedelsbutik. Bortsett från detta finns det en avsaknad på kommersiell service i 
områdets direkta närhet. 
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Planförslag 
Detaljplanen möjliggör ett vård- och omsorgsboende i upp till 5 våningar med ca 90 stycken vård- och 
omsorgsplatser, samt lokalytor för hemtjänstverksamhet. I direkt anslutning till boendet finns tankar på 
bostads -och serviceetablering i en kommande etapp. Detta möjliggörs inte genom denna detaljplan, 
men planförslaget är utformat för att möjliggöra en vidare utveckling av detta i framtiden.  

 
Illustrationer som visar möjlig ny bebyggelse enligt planförslaget. Ovan, vy från väster, nedan, vy från sydväst. 

 

SERVICE 
Förutsättningar 
I planområdets närhet ligger livsmedelsbutiken ICA Nära Skafferiet, som idag fungerar som en 
mötesplats för boende i närområdet. 

Planförslag 
Planområdet har ingen avsevärd påverkan på service i närområdet med stärker i viss mån 
kundunderlaget för befintlig butik. 

TILLGÄNGLIGHET  
Förutsättningar 
Marken inom planområdet är i huvudsak platt vilket ger goda förutsättningar för att kunna uppnå god 
tillgänglighet. 

Planförslag 
I planförslaget finns förutsättningar för att följa de rekommendationer kring tillgänglighet som finns i 
Boverkets rekommendationer och kraven i BBR (Boverkets byggregler). Med förslaget krävs viss 
höjning av marken med anledning av dagvatten och skyfallsfrågor, men angöringsytor och entréer 
utformas tillgängliga. 

BYGGNADSKULTUR OCH GESTALTNING 
Förutsättningar 
Norr om planområdet ligger ett bostadsområde med friliggande villor i trä från tidigt 1900-tal och i 
söder friliggande villor från 50- till 90-tal, i huvudsak i ett plan. Nordväst om planområdet finns 
flerbostadshus i två våningar med fasader i trä, uppförda på tidsbegränsat bygglov. 
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Bostadsområde i direkt anslutning till planområdet, från 2010-talet. 

T.v. Bostadsområden norr om planområdet från tidigt 1900-tal. 
T.h. Bostadsområde söder om planområdet från 50- till 90-tal. 

FRIYTOR  
LEK & REKREATIONSOMRÅDEN 
Förutsättningar 
Inom planområdet finns idag inga allmänna mötes- eller lekplatser. Den idrottsanläggning som finns 
på platsen idag är sparsamt använd. Kommunen arbetar för att hitta en ersättningsplats för de 
idrottsgrenar som utnyttjar anläggningen. De aktiva är informerade om att planarbetet pågår och att en 
flytt krävs. Fontins naturreservat ligger ca 500 meter sydöst om planområdet. Idrottsplatsen IK 
Kongahälla ligger 800 meter från planområdet. 

NATUROMRÅDEN 
Förutsättningar 
Naturområde och jordbruksmark finns strax öster om planområdet. 

Planförslag 
Planförslaget tar inte något naturområde eller jordbruksmark i anspråk. 
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VATTENOMRÅDEN 
Förutsättningar 
Planområdet angränsar i öster till ett dike längs Tvetgatan som leds under gatan till Trankärrsbäcken 
till vilken avrinning idag sker. 

Planförslag 
Både Trankärrsbäcken och diket längs Tvetgatan ligger utanför detaljplanegränsen och dess 
sträckning/utbredningsområde berörs inte av planförslaget, dock avleds dagvatten till dessa 
vattendrag.  

GATOR OCH TRAFIK 
GATUNÄT, GÅNG-, CYKEL- OCH MOPEDTRAFIK 
Förutsättningar 
Ett cykelstråk passerar väst om planområdet i nord/sydlig riktning och kopplar samman området med 
cykelbanestråk till centrum. I och med att planområdet ligger endast en kilometer från centrum finns 
goda förutsättningar att både gå och cykla. Planområdet saknar idag kopplingar i öst/västlig riktning. 

Planförslag 
Planförslaget påverkar inte nuvarande cykelstråk. Vidare påverkar det inte heller framtida möjligheter 
till förstärkning och tillkomst av cykelstråk. 

KOLLEKTIVTRAFIK 
Förutsättningar 
Planområdet har närhet till kollektivtrafik vid Trollhättevägen där buss 3 och 422 stannar på väg mot 
centrum med halvtimmestrafik. 

Planförslag 
Hållplatsen för kollektivtrafik ligger i nära anslutning till planområdet. En gång och cykelväg längs med 
Tvetgatan förbinder planområdet med befintlig busshållplats. 

PARKERING, VARUMOTTAGNING, UTFARTER 
Förutsättningar 
Planen ligger inom Zon B enligt gällande parkeringsnorm. I direkt anslutning till planområdet finns två 
befintliga infarter/utfartsvägar från Tvetgatan i öst. 

Planförslag 
Tillfart till vård- och omsorgsboendet inklusive hemtjänstlokalerna föreslås ske via befintliga in-/utfarter 
från Tvetgatan. Med förslaget beräknas verksamheterna ha ett behov av cirka 60 bilplatser för 
boendets och hemtjänstens anställda och besökare, samt för hemtjänstens jourbilar. Därutöver inryms 
även 15 bilplatser för angränsande förskola, som kan samnyttjas med äldreboendet under kvällar och 
helger då antalet besökare är större än under dagtid och vardagar. Vård- och omsorgsboendets 
efterfrågan av antal bilparkeringsplatser har bedömts vara något lägre än gällande p-norm, då 
fastigheten är centralt belägen och verksamheten inte ser behovet, samt att antalet cykelplatser 
föreslås vara fler än aktuell norm och behov. Då aktuellt planförslag är en första etapp av en större 
utveckling i området, kommer del av parkeringsbehovet att under en period tillfälligt lösas utanför 
planområdet, i direkt anslutning norr om området, där markparkering kan anläggas. 

Behovet av cykelplatser har beräknats till cirka 90 platser vilket är mer än aktuell norm. Därutöver 
föreslås ytterligare platser tillskapas så att det totala antalet uppgår till 100 platser varav 50 platser 
väderskyddat i komplementbyggnader.  

Varumottagning kommer att anordnas inom kvartersmark.  
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STÖRNINGAR OCH RISKER 
Buller 
Riktvärden för trafikbuller               
Enligt framtagen bullerutredning inför samrådet, Sweco 2021-11-04, kan vård- och omsorgsboendet 
uppföras utan avsteg eller behov av anpassning för att klara gällande riktvärden för buller vid fasad 
och för utemiljö. Denna utredning är baserad på det mer omfattande bebyggelseförslaget som 
samrådes, men bedömningen görs att det fortsatt inte finns någon bullerproblematik för vård- och 
omsorgsboendet, även om inte omgivande bebyggelse kommer till. 

Riktvärden för industribuller                         
För att bedöma bullerpåverkan från det närliggande verksamhetsområdet har ett fältbesök dagtid 
genomförts av sakkunnig vid planområdet. Under besöket konstaterades att trafikbuller är 
dominerande i området och att verksamhetsbullret är för lågt för att kunna urskiljas. 

Risker 
I genomförd riskanalys uppmärksammades hanteringen av farligt gods på intilliggande vägar samt ett 
par verksamheter som vid kraftig brand kan sprida giftiga brandgaser. Avståndet från planområdet till 
närmsta industriverksamhet är ca 200 meter. Analysen visar generellt på låga risknivåer med 
rekommendationen är att friskluftsintag ska placeras bort från riskkällan, vilket utgörs av 
Trollhättevägen, och utförs avstängningsbar, vilket regleras i planen.  

TEKNISK FÖRSÖRJNING 
VATTEN OCH SPILLVATTEN 
Förutsättningar 
Befintliga ledningar för vatten-, dag- och spillvattennät finns i och runt området. Det finns även 
befintliga VA- stråk som går genom området idag. Vidare finns det idag två brandposter i anslutning till 
planområdet utmed Tvetgatan. Vattenledningsnätet runt planområdet består idag av 
huvudvattenledningar i dimensioner från 110 mm till 160 mm. Området ingår i verksamhetsområde för 
kommunalt vatten och spillvatten.  

Planförslag 
En av de befintliga brandposterna ligger inom kvartersmark i planförslaget och föreslås ersättas av en 
ny något söder om planområdet längs med Tvetgatan. Denna åtgärd i kombination med befintliga 
brandposter längs med Trollhättevägen bedöms vara tillräckliga. I samband med förslaget kommer 
befintliga ledningar flyttas ut till befintliga gator (Tvetgatan) söder och öster om planområdet, alltså 
krävs inget U-område inom planområdet. Dimensionerna på omkringliggande huvudvattenledningar 
gör att det inte behövs några förstärkande åtgärder på befintligt vattenledningsnät. Föreslagen 
bebyggelse bedöms kunna anslutas till vattennätet med erhållen godkänd trycknivå. Tillkommande 
exploaterings spillvatten kommer att kopplas på kommunens huvudledningsnät och sedan avledas till 
Ryaverket i Göteborg. Kommunen gör bedömningen att kommande belastning ryms inom Ryaverkets 
befintliga tillstånd. För mer information, se VS-utredning upprättad av ALP Markteknik AB.  

DAGVATTEN, SKYFALL, ÖVERSVÄMNING 
Förutsättningar 
Planområdet är relativt lågt placerat och idag finns viss översvämningsproblematik i området och 
närområdet. Planområdet ingår i verksamhetsområdet för dagvatten i Kungälv samt att det ligger inom 
Göta Älvs vattenskyddsområde vilket ställer högre krav på verksamheter och dagvattenanläggningar. 
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56 mm regn, befintliga förhållanden 

Planförslag 
För att säkerställa lämplig exploatering av området måste byggnader och mark höjdsättas så att risken 
för översvämning och skador på byggnader elimineras samt att skyfallsavrinningen sker åt två håll likt 
idag. Dagvatten i området avleds mot Trankärrsbäcken vilket är ett befintligt markavvattningsföretag, 
vilket kan komma att ompröva. Fördröjning och rening av detaljplanens dagvatten från parkeringar och 
lokalgator föreslås ske via skelettjord, ”rain gardens”, makadamdike och fördröjningsmagasin. En 
tillkommande utjämningsvolym krävs för skyfallsavrinning väster ut, för att kunna genomföra 
detaljplanen. Detta kan ske via utökning av befintlig damm eller komplettera med en ny damm. För att 
genomföra det sistnämna kommer avtal med exploatör krävas. Därtill behöver det anläggas ett 
avskärande dike utanför planområdet, detta för att leda skyfall från planområdet till 
dagvattendammarna väster om planområdet. Diket skyddar också befintlig bebyggelse på Kabbelekan 
från ytledes avrinnande regn. Enligt genomförd dagvattenutredning behöver husgrunder konstrueras 
täta med hänsyn till grundvattnet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skyfallskartering framtida förhållanden med utbyggt förslag. 
Blå pil visar ungefärlig placering av avskärande dike. 
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BRANDVATTENFÖRSÖRJNING OCH SLÄCKVATTEN 
Planförslag 
Släckvatten från detaljplaneområdet leds till Trankärrsbäcken via gräsbeklädda 
makadamdiken, ”rain gardens” och skelettjord under parkeringsyta. Släckvatten ska hanteras med 
avstängningsventil som installeras innan avledning till Trankärrsbäcken så att förorenat vatten inte kan 
nå Trankärrsbäcken.  

Planområdet bedöms kunna försörjas med brandvatten med befintligt system. Men av de befintliga 
brandposterna befinner en inom kvartersmark i planförslaget. Denna föreslås flyttas söder om 
planområdet. Detta i kombination med befintliga brandposter utmed Trollhättevägen bedöms som 
tillräckligt.  

EL 
Ledningsnätet för elkraft och tele finns utbyggt i anslutning till planområdet. Yta för 
transformatorstation avsätts i planområdets södra del genom bestämmelsen ”tekniska anläggningar”. 

VÄRME 
Ledningar för fjärrvärme finns utbyggt i gatorna runt planområdet. 

AVFALL 
För tillkommande bebyggelse krävs avfallsutrymme vilket möjliggörs genom detaljplanen. 
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Motiv till planbestämmelserna  
ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN  
KVARTERSMARK 
Vårdbostäder – Syftet är att tillskapa platser för vård -och omsorgsboende.  

Vård – Syftet är att tillskapa platser för vård -och omsorgsboende med lokaler för hemtjänst. 

Tekniska anläggningar – Syftet är att möjliggöra tillkomsten av transformatorstation. 

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK  
BEGRÄNSNING AV MARKENS UTNYTTJANDE 
Marken får endast förses med komplementbyggnad – Ytan är främst till för parkering, men 
komplementbyggnader tillåts, liksom varumottagning och åtkomst för räddningstjänst. 

HÖJD PÅ BYGGNADSVERK  
Högsta nockhöjd för komplementbyggnader är 5,5 meter 

Högsta nockhöjd för huvudbyggnad är 24 meter 

Högsta totalhöjd för teknisk anläggning är 3 meter 

MARKENS ANORDNANDE OCH VEGETATION 
Högst 60% av marken får vara hårdgjord – Syftet med denna bestämmelse är att garantera tillräcklig 
markinfiltration av dagvatten och att förutsättningar för en grön och trivsam gårdsyta säkerställs.  

Parkering får anordnas – Ytan är enbart avsedd för parkering och komplementbyggnader. 

Skyfall ska ledas mot sydväst, mot lägre höjd – För att inte orsaka skada på byggnader ska marken 
anordnas så att vatten rinner mot sydväst. 

Skyfall ska ledas mot nordost, mot lägre höjd – För att inte orsaka skada på byggnader ska marken 
anordnas så att vatten rinner mot nordost. 

SKYDD MOT STÖRNINGAR 
Fördröjning och rening av dagvatten ska ske på kvartersmark – För att undvika ytterligare belastning 
längre ner i ledningsstråken ska dagvatten fördröjas och renas inom kvartersmarken. 

Marken ska anordnas så att byggnad skyddas mot översvämning vid skyfall - För att undvika skador 
på byggnader ska marken anordnas på ett sådant sätt så att avrinning inte resulterar i skador. 

Ventilationen ska utföras i skyddat läge från Trollhättevägen med tilluftsventiler som kan stängas vid 
behov – För att säkerställa att ett säkert och bra boende uppförs.  

TAKVINKEL 
Minsta takvinkel är 22 grader, uppstickande byggnadsdelar vid förhöjt väggliv, t ex trapphus, är 
undantaget – För att inordna sig och harmoniera med omgivande bebyggelse men samtidigt 
möjliggöra ett modernt uttryck och funktionskrav. 

UTFORMNING 
Byggnaders fasader skall färgsättas enligt NCS med svarthet minst 40 och kulörthet minst 20. - 
Närheten till landsbygd, möjligheten att motverka de gråare årstidernas tristess och vikten av att de 
boendes hemnära utevistelse sker med ombonad fond ger att byggnader skall förses med fasadkulör 
av en hel del både svärta och kulörstyrka, d.v.s. låg vithet, oavsett fasadmaterial. 
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UTFÖRANDE 
Högsta tillåtna markbelastning är 20 kN/kvm. Utöver denna belastning måste förstärkande åtgärder 
(till exempel pålning) ske. – Geoteknisk utredning visar på att befintliga markförhållanden är säkra, 
men överstigs en belastning av 20 kPA (kN/kvm) vid ett utbyggt förslag måste förstärkande åtgärder 
tillkomma. 

Färdigt golvbjälklag på entrévåning ska vara minst +9,6 meter över angivet nollplan. – Syftet med 
denna bestämmelse är att undvika översvämning och skador. 

UTNYTTJANDEGRAD 
Största byggnadsarea för huvudbyggnad är 2500 kvm. Därutöver får komplementbyggnader uppföras 
till en sammanlagd byggnadsarea om 500 kvm. Gäller inom hela användningsområdet. – Syftet med 
denna bestämmelse är att begränsa den tillåtna exploateringsgraden, för att utgöra en lämplig 
omfattning i relation till platsens förutsättningar.  

UPPLYSNING 
Kommunens dagvattenpolicy ska följas – För att förtydliga och informera om att kommunens policy 
finns och ska följas utöver vad som anges i till planen hörande dagvattenutredning. 

GENOMFÖRANDETID 
Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft. – Tiden anses vara en rimlig 
genomförandetid för tänkt bebyggelse som är relativt begränsad till sin omfattning och innehåll. 
Planen ska inte heller försvåra för att närområdet avses utvecklas i närtid i en senare 
detaljplaneetapp.   
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Konsekvenser av planens 
genomförande 
MILJÖKONSEKVENSER 
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. 

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). Om genomförandet av åtgärderna kan antas medföra en betydande miljöpåverkan ska 
en strategisk miljöbedömning utföras (6 kap. 3 § miljöbalken). 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)). Länsstyrelsen har under samrådet (2022-01-28) angett att de delar kommunens 
uppfattning att genomförandet av förslaget inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. 

MILJÖKONSEKVENSER 
RIKSINTRESSEN (3 KAP MB) 
Sammantaget bedöms detaljplanen vara förenlig med en från allmän synpunkt lämplig användning av 
mark- och vattenresurser enligt 3 kap miljöbalken. 

RIKSINTRESSEN (4 KAP MB) 
Området omfattas inte av särskilda hushållningsbestämmelser enligt 4 kap miljöbalken. 

MILJÖKVALITETSNORMER (5 KAP MB) 
Miljökvalitetsnormer (MKN) 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. 

Det finns idag inga indikationer på att gällande miljökvalitetsnormer överskrids eller riskerar att 
överskridas inom områden som kan komma att beröras eller påverkas av aktuell planläggning. 

Samtliga miljökvalitetsnormer utom luft och fisk- och musselvatten är aktuella för planområdet. 
Bullerutredningen visar att vård- och omsorgsboende bör kunna uppföras enligt planförslaget. Vård- 
och omsorgsboende kan uppföras utan avsteg eller behov av anpassning, för att innehålla gällande 
riktvärden för buller vid fasad. En dagvattenutredning har tagits fram vilken bedömer att 
Exploateringen enligt planförslaget ur dagvattensynpunkt inte ha betydande negativ påverkan för 
recipienterna. 

BIOTOPSKYDD (7 KAP 11 § MB) 
Planområdet innefattar inget biotopskydd.  

SOCIALA KONSEKVENSER 
Planförslaget ska ses som ett första steg i utvecklingen av platsen. Inkluderingen av ett vård- och 
omsorgsboende i nära anslutning till förskola, skola och kringliggande villabebyggelse skapar 
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möjligheter för interaktion mellan olika åldersgrupper i samhället. Vidare möjliggör planförslaget 
framtida bebyggelse som vidare kan binda samman bebyggelse i norr med bebyggelse i söder. 

BARNPERSPEKTIV 
Då detaljplanen avser att tillskapa byggrätt för ett vård -och omsorgsboende bedöms påverkan på 
barn vara marginell. Dock kommer ”kastplan” idrottsplats att försvinna och ersättas av kommunen på 
annan yta.  
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Genomförandebeskrivning  
ORGANISATORISKA FRÅGOR 
Avsnittet om genomförandefrågor har till syfte att redovisa de organisatoriska, fastighetsrättsliga, 
ekonomiska och tekniska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt 
genomförande av detaljplanen. 

Detta avsnitt tar upp principiell ansvarsfördelning och möjligheter till genomförande av aktuell 
detaljplan. 

Avsnittet om genomförandefrågor är inte juridiskt bindande. 

PRELIMINÄR TIDPLAN 
Planen förväntas antas runt årsskiftet 2022-2023. Kommunen och Kungälvs Energi ska bygga ut nya 
och lägga om befintliga ledningar så att byggnationen av vård- och omsorgsboendet kan starta 
sommaren 2023. Den tillfälliga parkeringsplatsen i anslutning till planområdet bör byggas parallellt 
med vård- och omsorgsboendet. År 2025 förväntas boendet vara färdigställt efter en byggtid om ca 2 
år.  

GENOMFÖRANDETID 
Enligt plan- och bygglagen skall detaljplaner förses med en genomförandetid på minst fem år och 
högst femton år. 

Genomförandetiden för detaljplanen är satt till fem år räknat från det datum då planen vunnit laga 
kraft. 

Under genomförandetiden har fastighetsägarna en garanterad rätt att bygga i enlighet med planen och 
detaljplanen får inte ändras utan att synnerliga skäl föreligger. Efter genomförandetidens utgång 
fortsätter planen att gälla, men den kan då ändras eller upphävas av kommunen utan att 
fastighetsägaren har rätt till ersättning för exempelvis förlorad byggrätt. 

HUVUDMANNASKAP 
Detaljplanen innehåller ingen allmän platsmark.  

ANSVAR FÖR ANLÄGGNINGAR 
ALLMÄN PLATS 
Detaljplanen innehåller ingen allmän platsmark.  

KVARTERSMARK 
Kommande fastighetsägare Hemsö ansvarar för samtliga byggnads- och anläggningsarbeten inom 
kvartersmarken. 

AVTAL OCH ÖVERENSKOMMELSER 
Kommunen och vårdbolaget Hemsö tecknade år 2019 ett samverkansavtal i vilket parterna bl.a. 
avtalade om ett nytt vård- och omsorgsboende som Hemsö ska bygga på kommunal mark. Detta 
boende kommer att lokaliseras inom denna detaljplan varför kommunen och Hemsö har tecknat ett 
marköverlåtelseavtal som reglerar denna överlåtelse och projektets genomförande. Hemsö ska köpa 
fastigheten till ett av auktoriserade konsulter värderat pris om ca 35 MSEK. I övrigt regleras diverse 
genomförandefrågor såsom parkering, marksanering, teknisk försörjning och fastighetsbildning i 
marköverlåtelseavtalet. Kommunen har även rätt att häva överlåtelsen, t.ex. om Hemsö inte inom 
senast 8 månader efter att tilldelningsbeslutet avseende entreprenad för boendet vunnit laga kraft har 
inkommit med en i huvudsak komplett och planenlig bygglovsansökan. Marköverlåtelseavtalets 
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giltighet villkoras bl.a. av att kommunfullmäktige godkänner avtalet, att ett hyresavtal tecknas mellan 
parterna och att avstyckningen av fastigheten genomförts. 

Kommunen och Hemsö har parallellt även tecknat ett hyresavtal som avser kommunens rätt att hyra 
hela vård- och omsorgsboendet av Hemsö. 

Det bör också tecknas en överenskommelse med Förbo som den tredje och sista av delägarna till 
gemensamhetsanläggningen för att ompröva gemensamhetsanläggningens utbredning inom 
planområdet. 

MARKFÖRVÄRV 
Något initialt markförvärv är inte aktuellt då kommunen redan äger all mark.  

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 
MARKÄGARE 
Den enda konsekvensen för de två privata fastighetsägarna Hemsö (förskolan) och Förbo är att 
gemensamhetsanläggning omprövas marginellt. 

ERFORDERLIG FASTIGHETSBILDNING 
Utöver ovan nämnd gemensamhetsanläggning som behöver omprövas kommer all kvartersmark 
avstyckas för att bilda en fastighet som ska överlåtas till Hemsö i enlighet med 
marköverlåtelseavtalets villkor.  

GEMENSAMHETSANLÄGGNINGAR 
Som ovan nämnts kommer den befintliga gemensamhetsanläggningen att omprövas på så sätt att 
delar av den ytan som enligt anläggningsbeslutet utgör grönområde utgår och införlivas i den nya 
fastigheten för vård- och omsorgsboendet. Dessutom kommer den nya fastigheten för boendet att 
åläggas ett lämpligt andelstal i gemensamhetsanläggningen då viss trafik kommer att behöva använda 
sig av gemensamhetsanläggningens infartsväg. 

LEDNINGSRÄTT OCH SERVITUT 
Inom planområdet ligger idag befintliga ledningar som är tryggade med ledningsrätt. Samtliga 
ledningar kommer behövas flyttas på vilket föranleder att ledningsrätten omprövas och lokaliseras till 
de nya ledningslägena om det är nödvändigt med nya rättigheter. 

Transformatorn som planeras bli byggd inom E-området ska säkras med ledningsrätt till förmån för 
lämplig fastighet ägd av Kungälv Energi. 

EKONOMISKA FRÅGOR 
DETALJPLANEEKONOMI 
Kommunen bekostar detaljplanen i egenskap av ensam markägare.  

EKONOMISKA KONSEKVENSER 
Kommunen i rollen som markägare bekostar detaljplanearbetet. Detaljplanen kommer att ge möjlighet 
att bebygga området vilket i sig höjer markvärdet avsevärt. När kommunen säljer kvartersmarken 
kommer intäkterna att vida överstiga detaljplanekostnaderna. 

Eventuell omläggning av ledningar görs i samarbete med berörd ledningsägare och bekostas, precis 
som eventuella marksaneringar, av bl.a. av intäkterna från markförsäljningen. 

TEKNISKA FRÅGOR 
VATTEN OCH AVLOPP 
Eftersom detaljplaneområdet ligger inom verksamhetsområdet för kommunalt VA kommer vård- och 
omsorgsboendet anslutas till det kommunala VA-nätet.  
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Befintliga ledningar kommer behöva flyttas till nya lägen, alternativt anläggs helt nya ledningar. 

Förbindelsepunkt skapas i kommande fastighetsgräns i samråd med Hemsö. När ny förbindelsepunkt 
är upprättad kommer Hemsö behöva betala anläggningsavgift till kommunens VA-kollektiv. 

DAGVATTEN OCH SKYFALL 
Den befintliga dagvattendammen väster om planområdet kommer även att tjäna för delar av områdets 
dagvattenhantering. En ny damm i nära anslutning till den befintliga dammen kan komma att byggas 
ut för att förbättra dagvattensituationen, framför allt vid skyfall, även i närområdet utanför planområdet. 
Avledning av dagvatten till dammarna sker genom ledningar och/eller öppna diken. Hemsö ansvarar 
dock för fördröjningsåtgärder i enlighet med kommunens dagvattenpolicy före avledning av dagvatten 
till det kommunala nätet. För en vidare beskrivning av dagvatten- och skyfallshanteringen hänvisas till 
detaljplanen hörande VA-utredning. 

GATOR OCH ALLMÄN PLATS 
Någon allmän platsmark finns inte i detaljplanen. Den enda gatan är gemensamhetsanläggningen 
som beskrivs ovan. 

PARKERING 
Hemsö ansvarar för att anlägga parkering inom och utanför planområdet vilket också regleras i 
marköverlåtelseavtalet. Det befintliga diket alldeles intill planområdet i öster ska, om tillstånd på sikt 
kan erhållas, flyttas till andra sidan Tvetgatan och därefter användas som permanenta parkeringsytor 
till boendet. Under tiden detta utreds upplåter kommunen tillfälliga ytor för parkering intill planområdet 
till Hemsö genom nyttjanderätt, något som också har reglerats i marköverlåtelseavtalet.  

AVFALL 
Avfallshantering ska ordnas genom anläggning inom kvartersmark på egen fastighet. Kommunens 
renhållningsordning gäller. 

MARKSANERING 
Som framgår i stycket Förorenad mark under avsnitt Förutsättningar och förändringar ovan krävs 
följdåtgärder för att hantera föroreningar. Ytterligare undersökningar och markprover för att fastställa 
exakt behov av marksanering tas fram av kommunen och Hemsö. Kommunen i rollen som befintlig 
markägare har i avtal med Hemsö tagit på sig att stå för framtida kostnader hänförliga till föroreningar. 

 

VÄRME OCH EL 
Området ligger i närheten av befintliga fjärrvärmeledningar och planeras anslutas genom nya 
ledningar som förläggs från Trollhättevägen väster om planområdet. Utbyggnaden av 
fjärrvärmeledningar samordnas med utbyggnaden av både el-, VA- och dagvattenledningar. En ny 
transformator ska anläggas inom planområdets E-område vilket Kungälv Energi ansvarar för och ska 
få ledningsrätt på. Kungälv Energi äger fjärrvärme- och elnätet i närområdet, ansvarar för att bygga ut 
nya ledningar och tar ut avgifter för nya anslutningar. 

BREDBAND OCH TELEFÖRSÖRJNING 
Strax utanför planområdet finns befintliga tele och bredbandsledningar vilket möjliggör anslutning till 
fiber för vård- och omsorgsboendet. Kontakt bör tas mellan Hemsö och aktuell leverantör. 
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KOMMUNENS TJÄNSTEMÄN 
Kristina Stenström, planarkitekt. 
Denis Nähring, exploateringsingenjör.  
Carolina Bodlund, VA-ingenjör. 
Fredrik Horn, miljöinspektör. 
Malin Gustafsson, trädgårdsingenjör. 
Andreas Rutgersson, trafikplanerare. 
Ann Ek, parkeringshandläggare. 
Karin Olsson, projektledare, fastighet. 
Simon Samuelsson, projektledare, byggledning Väg VA. 
Ulrika Engström/ Therése Albertsson, bygglovshandläggare. 

 

KOMMUNENS KONSULT 
Johan Altenius, Plankonsult AL Studio 

 

Kungälvs kommun 2022-08-24 

För Samhälle och utveckling 

 

 

Kristina Stenström  Ida Brogren 
Planarkitekt       Enhetschef Plan 
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E-POST kommun@kungalv.se 
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Ängegärde 5:1 m.fl. 

Kungälv, Kungälvs kommun
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Samrådets genomförande 
Rubricerat förslag på detaljplan har varit utställt på samråd under perioden 4 januari 2022 till 
1 februari 2022. Samrådshandlingar har sänts till berörda kommunala och statliga 
myndigheter och organ samt till berörda sakägare. Förslaget har även varit tillgängligt för 
påseende under samrådstiden hos Kundcenter i Stadshuset, på entréplan samt på 
kommunens hemsida. Ett samrådsmöte/öppethus med anmälan planerades för allmänheten 
den 24 januari 2022, men fick ställas in på grund av sjukdom. De anmälda fick tillfälle för ett 
digitalt möte med planhandläggaren.  

Sammanfattning 
Inkomna synpunkter efterfrågar dagvattenutredning. Dagvatten måste kunna omhändertas 
och planhandlingarna behöver påvisa vilka åtgärder som krävs för att konsekvenserna av ett 
skyfall ska bli acceptabla. Oklarheter gällande dike och allés bevarande med biotopskydd.  

Utifrån att ett större antal bostäder planeras ifrågasätts påverkan på väg E6, Kungälvsmotet 
och väg 168.  

Sakägare har synpunkter på placering av byggnader och föreslagen höjd på byggnader 
anses vara höga för omkringliggande fastigheter. Samt utformning av Trollhättevägen 
ifrågasätts.  

Fortsatt arbete med detaljplan 

Samråd för detaljplan Ängegräde 5:1 m.fl. har lett till att detaljplanen delats inför nästa skede 
av detaljplanprocessen, granskningen. Från samrådshandlingen är det enbart den östra 
delen, etapp 1, som arbete till granskning har fortsatt med under våren 2022. Resterande del 
kommer att ingå i en senare detaljplaneläggning då många ouppklarade frågor kommer att 
bearbetas vidare för gällande etapp 2 och 3. 

Den östra delen innefattar enbart äldrebostäder. Parkering löses med tillfälligt lov. För att i 
nästa detaljplan inbegripa dessa parkeringsplatser.  

Dagvattenutredning har arbetats fram efter samråd och komplettering av geoteknisk 
utredning. Planbestämmelser kompletteras med i granskningshandling. 

Riskutredning samt översiktligt miljöteknisk markundersökning som efterfrågades i samrådet 
har tagits fram till granskningshandling.  

 

YTTRANDE FRÅN 
UTAN 

ERINRAN 

MED 

ERINRAN 

SAK-

ÄGARE 
SYNPUNKT SOM EJ TILLGODOSETTS 

Länsstyrelsen  X  Nej 

Lantmäteriet  x  Nej 

Statens Geotekniska Institut  x  Nej 

Trafikverket  x  Nej 

Skanova x   Nej 

Vattenfall Eldistribution X   Nej 

Postnord x   Nej 

Västra Götalandsregionen - 

Västfastigheter 

x   Nej 
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Västtrafik x   Nej 

Bohus Räddningstjänstförbund  x  Nej 

Blåklinten 15  x x Nej 

ICA Nära Skafferiet  x  Nej 

Ekoxen 1  x  Nej 

Gulmåran 1  x  Nej 

 

Inkomna synpunkter 
Under samrådstiden har 14 skrivelser inkommit vilka redogörs och kommenteras nedan. Från 
statliga myndigheter, regionala organ samt kommunala nämnder eller verksamheter har 10 
skrivelser inkommit. Från sakägare har 4 skrivelser inkommit. Från övriga privatpersoner, 
föreningar med mera har 4 skrivelser inkommit. Vissa skrivelser har sammanfattats medan 
andra återges i sin helhet, för att se samtliga yttranden i sin helhet hänvisar vi till kommunens 
ärendenummer KS2020/1425. Länsstyrelsens yttrande redovisas i sin helhet i Bilaga 1.  

 

STATLIGA MYNDIGHETER 
 

1. LÄNSSTYRELSEN (2022-01-28) 
Länsstyrelsens samlade bedömning 

Länsstyrelsen lämnar följande bedömning enligt 5 kap 14 § plan- och bygglagen (PBL 
2010:900). 

Länsstyrelsen anser att planförslaget strider mot prövningsgrunden Hälsa/Säkerhet avseende 
skyfall. 

Länsstyrelsen har även en del rådgivande synpunkter att skicka med till kommunen inför 
fortsatt planarbete gällande buller, säkerställa markens lämplighet utifrån en geoteknisk 
synvinkel, vatten- och avlopp, biotopskydd samt ekosystemtjänster. 

Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning 

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu kända 
förhållanden att frågor som berör hälsa / säkerhet måste lösas på ett tillfredsställande sätt i 
enlighet med vad som anges nedan för att ett antagande inte skall prövas av Länsstyrelsen. 

Motiv för bedömningen 

Prövningsgrunder redovisar Länsstyrelsens synpunkter vilka ska uppfyllas för att det antagna 
planförslaget inte ska riskera överprövning. Råd och synpunkter handlar om anvisningar för 
att planförslaget ska uppfylla lagstiftningens krav. 

Prövningsgrunder enligt PBL 11 kap. 10 § 

Enligt 11 kap. 10 § ska Länsstyrelsen överpröva kommunens antagendebeslut av en plan 
eller områdesbestämmelser om dessa kan antas strida mot någon av de fem 
prövningsgrunderna. 

 Riksintresse (både MB kap 3 och 4) 
 Mellankommunala frågor och regionala förhållanden 
 Miljökvalitetsnormer (MKN) (MB 5 kap, luft och vatten) 
 Strandskydd (MB 7kap) 
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 Hälsa och säkerhet (risk för olyckor, översvämning, erosion) geoteknik 
Länsstyrelsen anser att planförslaget strider mot prövningsgrunden Hälsa/Säkerhet avseende 
skyfall. 

Skyfall 

Kommunen behöver till granskningsskedet beskriva konsekvenserna av ett skyfall inom 
planområdet, minst ett klimatanpassat 100-årsregn. Även planens eventuella påverkan på 
området utanför planområdet samt framkomligheten till och från planområdet ska beaktas. 
Eventuella skyddsåtgärder behöver beskrivas och säkerställas. I bedömningen bör hänsyn 
tas till bland annat ytavrinningsvägar, lågpunkter och instängda områden. Mer information 
finns i ”Rekommendationer för hantering av översvämning till följd av skyfall” (Fakta 2018:5), 
utgiven av länsstyrelserna i Stockholm och Västra Götaland. 

I planbeskrivningen finns ett utklipp från webGIS med lagret för skyfall och lågpunkter tänt. 
Länsstyrelsen anser att det ser ut att kunna finnas vissa utmaningar när det gäller skyfall. 
Utifrån detta är det extra viktigt att frågan hanteras och säkerställs i planen. I 
planbeskrivningen nämns också en översvämning som skedde i området 2014 vid ett kraftigt 
skyfall och att dagvattendammen är byggd med syfte att skydda fastigheterna mot detta. 

Råd enligt PBL 

Enligt 5 kap 14 § PBL är en av Länsstyrelsens uppgifter under samrådet att särskilt ge råd 
om tillämpningen av 2 kapitlet PBL och bestämmelserna i lagen i övrigt om det behövs från 
allmän synpunkt. 

Geoteknik 

Länsstyrelsen instämmer med Statens geotekniska instituts yttrande i sin helhet. 
Totalstabiliteten bedöms vara tillfredställande för såväl befintliga som för utbyggda 
förhållanden (daterat 2022-01-25). 

Avlopp 

Planen möjliggör för cirka 250 bostäder uppdelat på 2 etapper varav den första etappen 
inrymmer ca 180 bostäder och ett vård- och omsorgsboende i fem våningar med ca 90 vård- 
och omsorgsplatser. Under den första etappen kommer de fem befintliga bostäderna att stå 
kvar. Då kapaciteten i Ryaverkets avloppsreningsverk är begränsad anser länsstyrelsen att 
kommunen bör utreda och kommentera om och hur ytterligare påkoppling på det kommunala 
nätet klaras inom tillståndet. 

Ekosystemtjänster 

Det oklart hur det öppna dike som finns i planområdets norra del kommer att hanteras vid 
utbyggnad. Kommunen bör överväga att ta tillvara diket och de ekosystemtjänster som det 
kan bidra med. 

Förhållande till ÖP 

Översiktsplanen för Kungälvs kommun, antagen av 

Kommunfullmäktige 2012-01-19 och aktualiserad 2016-04-21, anger bostadsbebyggelse på 
den aktuella platsen. Detaljplanen bedöms vara förenlig med översiktsplanen. 

Koppling till miljömålen 

Länsstyrelsen anser att den fysiska planeringen utgör ett viktigt verktyg för att uppnå 
miljömålen. PBL (2010:900) är direkt knuten till miljöbalken, enligt dess 2 kap 2 §. Miljömålen 
ska enligt miljöbalkspropositionen (1997/98:45) vara vägledande vid tillämpningen av 
miljöbalken. 
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En översiktlig redovisning av miljömål på olika nivåer, det nuvarande miljötillståndet och 
planinnehållets förhållande till detta beskrivs, vilket gör det möjligt att bedöma föreslagna 
åtgärder från miljösynpunkt. 

Synpunkter enligt annan lagstiftning 

Biotopskydd 

Enligt planbeskrivningen kommer en mindre del av den biotopskyddade allén i planområdet 
sannolikt behöva tas bort, vilket kommer kräva dispens. I samband med dispenser krävs 
kompensationsåtgärder. Kommunen bör belysa i planbeskrivningen var en sådan 
kompensation kan ske. 

Vattenverksamhet 

Länsstyrelsen vill påminna om att eventuell anmälan eller ansökan om tillstånd för 
vattenverksamhet bör ske i god tid före planerad åtgärd. 

Synpunkter i övrigt 

Det finns öring i diket sydväst om det planerade området enligt ett elfiske som gjordes 2020. I 
planen planeras detta dike hantera den primära avrinningen. Vattendraget nordost är även 
det ett viktigt vatten för öringen även om det inte påverkar planområdet. Dock är det viktigt att 
varsamt hantera dessa vattendrag vid bygget av området. Arbetstid i lax- och öringsförande 
vattendrag bör förläggas till perioden mellan 15 juli och den 15 september. Under hösten 
leker öringen och det är viktigt att inte vattnet är grumligt eller på annat sätt påverkar lek eller 
ägg negativt. Därför bör även fisk- och musselvattens miljökvalitetsnormer tas i anspråk för 
planområdet. 

Undersökningssamråd 

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

KOMMENTAR 
Planområdets storlek har minskat markant sedan samrådsförslaget.  

Dagvattenutredning är efter samråd framtaget. Konsekvenser av ett skyfall minst 
100års regn inom och utanför aktuellt område beaktas. Skyddsåtgärder beskrivs i 
planbeskrivning och säkerställs genom planbestämmelser. 

I och med att aktuell detaljplan har minskat i storlek till granskningsskedet kommer en 
anmälan om vattenverksamhet ske vid senare planläggning av området.  

Geoteknisk utredning har kompletterats och planbestämmelse införts.  

Området ingår i verksamhetsområde för kommunalt vatten och spill. Tillkommande 
exploaterings spillvatten kommer att kopplas på kommunens huvudledningsnät och 
sedan avledas till Ryaverket i Göteborg. Kommunen gör bedömningen att kommande 
belastning ryms inom Ryaverkets befintliga tillstånd. 

 

2. LANTMÄTERIET (2022-02-01) 
Delar av planen som bör förbättras  

KOMBINATION ENSKILD + ALLMÄN KVARTERSMARK  

Det förekommer i planen en kombination av så kallad allmän kvartersmark (kvartersmark för 
annat än enskilt bebyggande) och enskild kvartersmark inom planområdet. Användningen 
Vård betraktas i de flesta fall allmän kvartersmark och till sådan mark hör inlösenregler. Enligt 
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6 kap. 13 § PBL har kommunen rätt att lösa sådan mark som ska användas för annat än 
enskilt bebyggande, om användningen för det avsedda ändamålet inte kan anses säkerställd. 
Markägaren kan även begära att kommunen löser in sådan mark enligt 14 kap. 14 § PBL.  

Att kombinera allmän och enskild kvartersmark kan leda till problem, exempelvis kan det bli 
så att ingen byggnad för det allmänna ändamålet byggs och utan enbart för det enskilda. 
Inlösenrätten för det allmänna ändamålet finns då fortfarande kvar. I denna situation kan 
både fastighetsägaren och kommunen begära att kommunen ska lösa in området för det 
allmänna ändamålet trots att området är utbyggt för det enskilda ändamålet.   

Lantmäteriet rekommenderar att kommunen så långt som möjligt skiljer enskild och allmän 
kvartersmark åt. Ett förslag är att specificera var den allmänna respektive den enskilda 
användningen gäller så att de hålls åtskilda, t.ex. genom att införa 3D-redovisning i 
plankartan ifall den allmänna kvartersmarken och den enskilda ska gälla för olika plan i 
byggnaden.   

Om förhållanden är sådana att kommunen ändå vill gå vidare med förslaget med kombination 
av enskild och allmän kvartersmark och gör bedömningen att eventuella problem eller risker 
med detta är små eller inga, så bör denna bedömning redovisas och motiveras i 
planbeskrivningen. 

ERSÄTTNING FÖR UPPHÄVANDE AV GA  

Gemensamhetsanläggningen Kabbelekan ga:1 behöver som en följd av planförslaget 
upphävas. Enligt 40 a § anläggningslagen ska ägaren till den mark som blir av med 
belastning av en ga betala ersättning till de fastigheter som deltagit i ga:n om det uppkommer 
en skada. I planbeskrivningen nämns inget om dessa regler som inte är dispositiva och 
numera gäller när en gemensamhetsanläggning upphävs.  

KOMMENTAR 
Kommunen anser att användningsbestämmelserna D Vård och B1 Vårdbostäder 
inom kvartersmarken för det nya äldreboendet inte innebär en blandning av s.k. 
allmän och enskild kvartersmark. Således uppstår inga problem som medför behov 
av justering och/eller förtydligande av detaljplanens bestämmelser och dess 
beskrivning. 

I övrigt kompletteras och förtydligas planbeskrivningen avseende ersättningsreglerna 
för omprövning av gemensamhetsanläggningen Kabbelekan GA:1.  

 

3. STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT (SGI) (2022-01-25) 
SGI:s synpunkter  

I 2) konstateras att enligt utförda stabilitetsberäkningar bedöms totalstabiliteten ur geoteknisk 
synvinkel vara tillfredställande för såväl befintliga som för utbyggda förhållanden under 
förutsättning att planerade flerbostadshus grundläggs på pålar till fast botten.   

Om rekommendationen om grundläggningssätt är en förutsättning för att uppnå 
tillfredställande stabilitet ställer sig SGI frågande till hur åtgärden säkerställs i planen utan att 
vara införd på plankartan.   

Dock framgår inte motivet till att villkora grundläggningssättet till spetsburen pålgrundläggning 
ur stabilitetshänsyn ur 4). Det behöver förtydligas om den utbredda lasten på 20 kPa som 
beskrivs i beräkningarna avser att motsvara den nettobelastning som föreslaget 
grundläggningssätt ger för de belastningar som planen tillåter.   

I 4) konstateras även att ur stabilitetssynpunkt kan en utbredd last upp till maximalt 20 kN/m², 
(exempelvis 1 m uppfyllnad) påföras över området utan särskilda förstärkningsåtgärder. Även 
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här ställer sig SGI frågande till hur åtgärden säkerställs i planen utan att vara införd på 
plankartan.  

KOMMENTAR 
Den geotekniska utredningen har kompletterats och förtydligats enligt yttrande. 
Bestämmelse gällande maximalt påförd last om 20 kPA har lagts till i plankartan, 
samt att last över 20 kPA kräver förstärkande åtgärder. 

 

4. TRAFIKVERKET (2022-02-03) 
Infrastruktur 

Ärendet berör primärt väg 625 för vilken Kungälvs kommun är väghållare. 

Ärendet berör även väg E6 och väg 168 för vilka Trafikverket är väghållare. Planområdet 
ligger cirka 1,5 kilometer från väg E6. Väg E6 utgörs av riksintresse, och både väg E6 och 
väg 168 ingår i funktionellt prioriterat vägnät (FPV). 

År 2020 uppmättes årsmedeldygnstrafiken (ÅDT) på väg E6 till cirka 18 600 fordon, varav 
cirka 2500 lastbilar. Bedömd årsmedeldygnstrafik (ÅDT) på väg 168 är cirka 10 000 fordon 
per årsmedeldygn varav cirka 800 är lastbilar (2017). 

Väg 625 har en skyltad hastighet på 50 km/tim, väg E6 har en skyltad hastighet på 110 
km/tim och väg 168 har en skyltad hastighet på 70 km/tim utmed den aktuella sträckan. 

Trafikverkets synpunkter 

Trafikalstring 

Kommunen skriver i planbeskrivningen (sid 23) att den övergripande målsättningen för 
centrala Kungälv är att fördubbla invånarantalet och skapa en attraktiv och hållbar 
stadskärna. Samtidigt som kommunen har som mål att minska koldioxidutsläpp och förbättra 
luftkvalitet genom att minska körsträckor med bil. 

Trafikverket anser att kommunen ska redovisa hur detaljplanen påverkar väg E6 och 
Kungälvsmotet. Vidare utgår Trafikverket från att påverkan på väg E6 och Kungälvsmotet 
kommer att bli hanterbar men anser att kommunen ska redovisa detta genom 
trafikalstringsberäkning och analys. 

På grund av den ansträngda trafiksituationen både på E6 och väg 168 idag så 
rekommenderar Trafikverket att kommunen arbetar med Mobility Management-åtgärder och 
så låga parkeringstal som möjligt. 

KOMMENTAR 
Kommunen känner till problematiken kring E6 motet och trafik i centrala Kungälv. 
Planområdet har minskat mycket i storlek sedan samrådet och gäller nu enbart för ett 
äldreboende som det är stort behov av i kommunen.   

En mobilitetsutredning kommer att upprättas vid vidare planering av 
samrådsförslagets etapp 2 och 3.  

 

STATLIGA BOLAG 
 

5. TELIASONERA SKANOVA ACCESS AB (2022-01-24) 
Skanova har tagit del av förslaget till detaljplan och låter framföra följande:   
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Utifrån planbeskrivningen bedömer Skanova att hänsyn tagits till Skanovas befintliga 
anläggningar inom området och utgår ifrån att befintliga anläggningar kan behålla sitt läge. 
Utöver vad som anges i planbeskrivningen önskar Skanova också påtala vikten av att 
framtida utformning av parkområde görs med hänsyn tagen till att befintliga ledningar skall 
vara åtkomliga och inte försvåras av t.ex. trädplacering.  

 KOMMENTAR 
Yttrande noteras. 

 

6.  VATTENFALL ELDISTRIBUTION AB (2022-01-04) 
Vattenfall Eldistribution har tagit del av detaljplan för Ängegärde 5:1 m.fl. och lämnar följande 
yttrande:  

Vattenfall Eldistribution har inga elanläggningar inom planområdet. Vattenfall eldistribution 
har inget att erinra. 

KOMMENTAR 
Yttrande noteras. 

 

7. POSTNORD (2022-01-19) 
PostNord har i uppdrag att tillhandahålla den samhällsomfattande posttjänsten vilket bland 
annat innebär att det är Postnord som ska godkänna placeringen och standarden på 
postmottagningsfunktionen. I denna roll representerar Postnord samtliga postoperatörer som 
är verksamma i det aktuella området. 

Post ska kunna delas ut miljövänligt, kostnadseffektivt, trafiksäkert och med hänsyn till 
arbetsmiljön för chaufförer och brevbärare. För att det ska kunna genomföras i praktiken 
behöver utdelningen standardiseras. 

Vid nybyggnation av villor/radhus och industriområden placeras postlådan i en lådsamling vid 
infarten till området. I flerfamiljshus ska man ta emot sin post i en fastighetsbox på entréplan. 

Kontakta PostNord i god tid på utdelningsforbattringar@postnord.com för dialog gällande 
godkännande av postmottagning i samband med nybyggnation eller förändring av befintlig 
detaljplan. 

En placering som inte är godkänd, leder till att posten inte börjar delas ut till adressen. 

KOMMENTAR 
Yttrande noters. 

 

 REGIONALA ORGAN 
 

8. VÄSTFASTIGHETER, VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN (2022-01-31) 
Ängegärde 5:1 ligger inom CTR zonen för Kungälvs sjukhus helikopterflygplats ESHM. 
Sydostlig in- och utflygningsriktning (primär inflygningskorridor A) till/från Kungälvs sjukhus 
helikopterflygplats går strax söder om Ängegärde 5:1 med ett avstånd mindre än 500 m. 
Flygplatskarta bifogas.   

Både fasta samt temporära hinder (kranar under byggprocess) måste anmälas till flygplatsen 
via länk; https://www.vgregion.se/heliport  
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Hinder över 45 m inom 1500 m radie från flygplatsen ska även anmälas till flygplatsen. 
Hindret kan komma att behövas förses med hinderljus och anges på flygplatskarta. 

Transportstyrelsens författningssamlingar (TSFS 2019:22)  

5 § Ett fast föremål som genomtränger start-stigytan eller inflygningsytan inom 3000 meter 
från ytans inre kant, eller som genomtränger övriga hinderbegränsande ytor, ska betraktas 
som ett hinder och vara markerat.   

Placering av hinderljus 20 § När ett hinder ska förses med ljus ska ljusen placeras så nära 
toppen av hindret som möjligt. De översta ljusen ska vara placerade så att de visar de 
punkter eller kanter på hindret som ligger högst i förhållande till den hinderbegränsande ytan, 
med undantag för vad som anges i 23 och 24 §§.  

23 § Vid ett hinder med stor utbredning eller vid en grupp tätt samlade hinder ska toppljusen 
åtminstone visas på de punkter eller kanter på hindret som ligger högst i förhållande till 
hinderytan, så att de visar hindrens form. En grupp av träd, vindkraftverk eller byggnader 
betraktas som hinder med stor utbredning.   

24 § Om den hinderbegränsande ytan utgörs av ett lutande plan och den högsta delen av 
hindret inom den hinderbegränsande ytan inte utgörs av hindrets högsta punkt, ska 
kompletterande hinderljus placeras på hindrets högsta punkt. 

KOMMENTAR 
Yttrande noteras. Inga byggnader eller teknisk utrustning uppnår en höjd av 45 
meter. 

 

9. VÄSTTRAFIK (2022-01-18) 
Västtrafik har tagit del av samrådshandlingen för bostäder, centrumverksamhet och 
vård/omsorgsboende i Ängegärde. Utbyggnaden ligger i närhet till befintlig kollektivtrafik på 
Trollhättevägen/Tvetgatan. Det är positivt att kommunen utförligt motiverar hur man som, 
boende eller verksam inom det nya området, ska kunna ta sig hållbart till och från. 
Cykelavståndet in till exempelvis Kongahälla och resecentrum är kort. Tänk på att möjliggöra 
för god cykelparkering i anslutning till nytillkommande fastigheter.  

Kommunen och Västtrafik har haft en dialog om hållplatsplacering på Trollhättevägen. 
Dialogen har resulterat i att vi behåller Tvetgatan i befintligt läge och flyttar hållplats 
Ängegärde något väster ut. Västtrafik noterar att på illustrationskartan i situationsplanen, 
saknas hållplatslägena (Tvetgatan läge A och Fredkullaskolan). Västtrafik önskar att 
hållplatslägena märks ut i kartan till granskningsskedet.  

Etableringen ökar underlaget för kollektivtrafiken, Västtrafik gör dock bedömningen att initialt 
behövs ingen utökad turtäthet men vi följer löpande upp resandet och anpassar 
kollektivtrafiken. 

KOMMENTAR 
Planhandlingar kompletteras med förtydligande gällande busshållplatser och 
cykelparkering. 

Cykelvägar kommer att ses över i senare planläggning i och med att en 
mobilitetsutredning kommer att upprättas vid vidare planering av samrådsförslaget för 
etapp 2 och 3.  
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10. BOHUS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND (2022-01-25) 
För planområdet förutsätts det att brandvattenförsörjningen säkerställs med markförlagda 
brandposter med en kapacitet på 20 liter/s med ett avstånd på maximalt 150 meter mellan 
brandposterna. Frågor som berör brandvattenförsörjning och omhändertagande av 
släckvatten bör närmare analyseras i den VSD-utredning som kommer att genomföras där 
slutsatserna från utredningen kommer att arbetas in i planförslaget. 

I och med att insatstiden från brandstation i Kungälv inte överstiger 10 minuter till 
planområdet kan räddningstjänstens stegutrustning användas vid utrymning för bostäder upp 
till åtta våningar, 23 meter över marknivån. Längs med Trollhättevägen föreslås det att en 
byggnad uppförs med tio våningar, vilket förutsätter ett förstärkt brandskydd på byggnaden. 
Detta innebär att brandskyddet får dimensioneras utan räddningstjänstens medverkan med 
stegutrustning för utrymning. 

Räddningstjänstens framkomlighet med räddningsfordon till byggnaderna inom planområdet 
tillgodoses så avståndet från uppställningsplats för räddningsfordon vid gata till angreppsväg, 
normalt ytterdörr, inte överstiger 50 meter. 

Räddningstjänsten bedömer att det behöver genomföras en övergripande riskinventering 
som avser transporter av farligt gods på Trollhättevägen och det riskpåslag som genereras 
med hänsyn till de verksamhetsområden som ligger närmast planområdet. 

När det gäller transporter på Trollhättevägen är det räddningstjänstens bedömning att det i 
första hand berör transporter av drivmedel till bensinstationer i närområdet och av farligt gods 
till närliggande verksamheter. Utifrån riskinventeringen bör det upprättas en kvantitativ 
riskutredning för att belysa riskerna och eventuella skyddsåtgärder för planerad bebyggelse.   

KOMMENTAR 
En riskutredning är gjord efter samrådsförslaget. Dock, med tanke på att planområdet 
är till stor del justerad berörs inte riskinventeringen i lika stor grad i aktuellt område. 

 

SAKÄGARE 
 

11. BLÅKLINTEN 15, 2 PERSONER (2022-02-01) 
Som vi ser på detta tror vi att det kommer att bli mycket bra. Vi ser fram emot 
promenad/rekreationsområdet runt dagvattendammen. 

Vi har en synpunkt som vi tycker är mycket viktig, det är vilken väg som trafiken till och från 
detta område ska ledas. Först under byggtiden då det troligen kommer att bli en stor ökning 
av tung trafik.  

Då vi bor intill Trollhättevägen och redan besväras mycket av all trafik som finns där idag.  

Den tunga trafiken idag kör minst 50 km/h, vilket gör att vår mark/hus gungar mycket, vi 
upplever det som mycket störande.  

Den lättare trafiken (personbilar och dylikt) är en stor mängd under större delen av dygnet, 
kör mycket fort på denna sträcka.  

Vi befarar att dessa problem kommer att öka, tung trafik under byggtiden, den lättare trafiken 
permanent, om inget görs åt denna trafiksituation.  

VI VILL ABSOLUT INTE HA NÅGRA VÄGBULOR (GUPP) PÅ DENNA STRÄCKAN DÅ VI 
REDAN BESVÄRAS AV ATT FASTIHETEN GUNGAR.  

Ett förslag kan vara att göra vägbanan smalare eller en rondell mellan Byggmästaregatan 
och Tvetgatan.  
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KOMMENTAR 
Yttrande beaktas och planhandlingar arbetas om. Samrådsförslaget har delats och 
numera för aktuellt område är det enbart äldrebostäder som detaljplanen innefattar. 
Byggtrafiken till äldreboendet kommer att trafikeras via Tvetgatan.  

 

ÖVRIGA INKOMNA SYNPUNKTER 
12. ICA NÄRA SKAFFERIET (2022-01-29) 

ICA nära Skafferiet (Lindgren & Karlsson livs AB) har läst igenom planförslaget och varit i 
kommunhuset och sett förslaget.  

Vi har funnits i 30 år på Ivar Claessonsgatan, har haft flera hundra anställda genom alla år, 
tagit hand om och hjälpt väldigt många äldre som inte kunnat handla helt själva. Vi har varit 
och är en enorm tillgång för kommunen.  

Med detta vill vi säga att vi blir väldigt besvikna på kommunen som skriver att det idag inte 
finns någon handel i området, när vi finns ett stenkast ifrån.  

Det står att det skall bedrivas handel i planförslaget.  

Vi ställer oss frågor som: 

1. Vilken typ av handel? Matbutik? 

2. Vilken storlek på butik i så fall? 

Vi behöver inte fler matbutiker i denna stad, vi behöver butiker som mår bra och vågar 
utveckla och investera för framtiden. 

KOMMENTAR 
Planavdelningen ursäktar för misstag att inte uppmärksamma befintlig verksamhet. 
Planhandlingarna kompletteras. 

Aktuell detaljplan är justerad i storlek till granskningsskedet. Till nästkommande 
planläggning finns möjlighet till ”centrumverksamhet” som i detaljplan medger någon 
sorts av verksamhet, mer än så specificerar inte detaljplanen.   

 

13. EKOXEN 1, 2 PERSONER (2022-01-31) 
Efter att ha läst planhandlingarna för DP Ängegärde skulle vi vilja lämna följande synpunkter.  

Syftet är som ni beskriver det att binda samman bebyggelsen mellan planområdets norra och 
södra delar. Genom att lägga högre bebyggelse mot Trollhättevägen och Tvetgatan kommer 
man att stänga utrymmet mot den lägre bebyggelsen i norr.  Detta kommer således inte göra 
att bebyggelsen binds samman. Snarare blir bebyggelsen mer delad då man inte längre 
kommer se annat än höga hus.  

Vid närmare granskning av plankartan ser vi att höjden på de planerade husen är satta till 4-
10 våningar dvs. 19‐34 meter. Med tanke på omgivande bebyggelse så anser vi att detta är 
alldeles för högt för att passa in mot omgivande bebyggelse.    

Lämnar man detta till en byggherre så kommer den att utnyttja maximal byggyta för att få 
bästa ekonomi i projektet. Vi anser därför att maximal byggnadshöjd ej skall överskrida 19 
meter inom planen. 

Vi anser även att pilallén som ni anger är en skyddsvärd biotop skall bevaras i sin helhet då 
fallet man skulle ta bort delar av den som ni beskriver, skulle innebära att det inte återstår 
någon allé efter det. Här skulle man istället kunna göra infarter till parkeringsgarage från 
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Tvetgatans östra sida. Detta skulle också göra befintlig GC bana bilfri och på så sätt höja 
områdets trafiksäkerhet då större antalet barn och vuxna som bor i bostadsområdet i 
Skälebräcke använder denna väg som huvudväg till skola och arbete.   

Vi ser det även som att man har gjort flera misstag när det gäller husens placeringar och 
solens vandring under en dag. Man skulle ju kunna tänka sig att det hade varit trevligt med 
ett kafé i någon av de affärslokaler som ni föreslagit. De höga husen samt dess placering 
kommer att göra att det endast kommer vara skugga i lokaler och på gårdsplaner mellan 
husen.  

Vi föreslår att man gör en solljusananalys av fastigheternas höjd och placering för att ge 
förutsättningar för att detta skall bli ett lyckat projekt. Med tanke på den föreslagna höjden på 
byggnaderna och dess placeringar anser vi att lokaler och lägenheter kommer få låga ljus 
BTA värden och att man skulle kunna göra mycket bättre lösningar om man beaktar detta i 
början av planeringsarbetet. 

KOMMENTAR 
Yttrande beaktas delvis och planhandlingar arbetas om. Samrådsförslaget har delats 
och numera för aktuellt område är det enbart äldrebostäder som detaljplanen 
innefattar. Äldreboendet planeras för fem våningar, men med förhöjt bottenplan 
öppnar upp för café eller mindre butik, till exempel apotek, nockhöjden är på 24 
meter. Detaljplanen styr att användningen ska vara vård, vilket ska tillämpas för 
områden för vårdverksamhet som avser människor. Men även komplement till 
verksamheten vård ingår i användningen, vilket kan innefatta till exempel ett apotek 
eller café.  

 

14. GULMÅRAN 1 (2022-01-31) 
Jag vill framföra att det är positivt att det tillskapas bostäder och äldreboende på platsen som 
ligger väldigt centralt beläget i den sammanhängande delen av Kungälv. Idag används ytan 
väldigt lite. 

Min synpunkt på förslaget gäller i huvudsak att den tredje etappen inte finns med i 
planhandlingen samt hur trafikrummen behöver anpassas för att förstå hur centralt beläget 
detta område är. Om Kungälvs kommun avser att komplettera bebyggelsen här så behöver 
ett helhetsgrepp tas för platsen istället för att stora kantremsor lämnas vilka bli 
impedimentytor och sällan användas. Jag förstår att det är stora ledningspaket som ligger i 
vägen för bebyggelsen. Men, det har en principiell betydelse av att den här delen av Kungälv 
är väldigt central och att vi behöver hushålla med marken som ska förädlas. Det är bara en 
kort promenad eller cykeltur till Mimers hus, Västra Tullen, resecentrum och Kongahälla/Vita 
Fläcken, vilket också står i handlingen. Hur kommer det sig då att gatustrukturen runt detta 
planförslag fortsatt är storskalig. Dagens uppfattning om att det är en stor gata där höga 
hastigheter är lämpliga kommer kvarstå eftersom stora impedimentsytor längs huvudgatorna 
förstärker intrycket av det överdimensionerade gaturummet: det fortfarande är långt kvar tills 
man når centrala Kungälv. 

Min åsikt är att samhällsbyggnadsförvaltningen behöver tänka till strategiskt om var man når 
till Centrala Kungälv framöver. Fram till idag så är nog korsningen 
Byggmästaregatan/Trollhättevägen entrépunkten till centrala Kungälv utifrån att bebyggelsen 
är mer stadsmässig och de tomma ytorna är i huvudsak omhändertagna. Hur blir det 
framöver? Var ska man uppfatta att man kommer in eller befinner sig i centrala Kungälv? Det 
borde i alla fall vara Tvetgatan/Trollhättevägen framöver och kanske med viss utblick även 
mot Trankärrsvägen? Planförslaget nu föreslår en stadslik karaktär. Med en storskalig 
trafikstruktur uppfattar medborgarna/invånarna att det är längre än vad det egentligen är och 
fler använder bilen när många ärenden kan ske till fots eller med cykel. Ta helhetsgreppet 
och skapa stadskaraktär och stadskvaliteter! 



21/22 Beslut - granskning av detaljplan för äldrebostäder, Ängegärde 5:1 - KS2020/1425-36 Beslut - granskning av detaljplan för äldrebostäder, Ängegärde 5:1 : Samrådsredogörelse - Dp Ängegärde 1_5, etapp 1. 22-08-24

 

Sid 13 (18) 
 

Kungälvs kommun
Ärende: KS2020/1425

 
 

Planförslaget innehåller en intern gatustruktur som är mer finmaskig och därför bör 
Trollhättevägen och Tvetgatan anpassas efter så att hastigheter hålls nere när in- och utfarter 
blir fler och inte minst att de oskyddade trafikanterna kan röra sig tryggt. 

Risken är stor att ett genomförande av bebyggelse närmast Trollhättevägen inte kommer bli 
av. Dels pga prioritering av ett nytt planarbete eller på grund av att många fler direkt berörda 
riskerar att ha synpunkter för kvällssol m.m. inom planområde. 

Mitt förslag är istället att låta etapp 3 ingå i förslaget till detaljplan och ta med omvandlingen 
av Trollhättevägen till stadsgatan i närtid. Flytta en del av parkmarken inne bland 
bebyggelsen, in till torget eller lägg ett större fokus på parkytan vid dagvattendammen. Initialt 
var dagvattendammen ett fint inslag i området men numera känns det inte som det blir 
nödvändig skötsel. 

I handlingen står det även att området saknar service/handel. På Ivar Claessonsgatan finns 
en väl fungerande livsmedelsbutik som är en mötesplats för den här delen av Kungälv. Detta 
kan behöva förtydligas. 

KOMMENTAR 
Yttrande beaktas och planhandlingar arbetas om. Samrådsförslaget har delats och 
numera för aktuellt område är det enbart äldrebostäder som detaljplanen innefattar.  

 

INKOMNA SYNPUNKTER VID SAMRÅDSMÖTE/TEAMS MÖTE  

Men hänsyn till rådande pandemi, Covid 19, ställdes samrådsmötet in och anmälda kunde i 
stället ha ett enskilt teams samtal med planhandläggare Kristina Stenström.  

Synpunkterna som inkom var rörande bostadsdelen som numera inte ingår i 
granskningshandling. Synpunkterna härrör cykelväg, hastighetsbegränsningar i gata och 
utformning vid återvinningsstation.  

Förändring av planförslaget 
Inför granskning av detaljplanen har planförslaget förändrats enligt nedan. Mindre 
redaktionella justeringar redovisas ej.  

Utredningar 

 Dagvattenutredning för detaljplan Ängegärde 1:5 m fl, Kungälvs kommun, ALP 
Markteknik AB, 2022-07-06 

 VS-Utredning för detaljplan Ängegärde, Kungälvs kommun, ALP Markteknik AB, 
2022-07-06 

 Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Detaljplan för del av fastigheten 
Ängegärde 5:1, Kungälvs kommun. Ensucon, 2022-04-20. 

 Riskanalys Ängegärde 5:1, Kungälv. Brand och Riskteknik Sverige AB. 
Dokumentbeteckning: RI-RA-01. 2022-04-11. 

 Geoteknisk utredning: Detaljplan för Ängegärde 5:1, Trollhättevägen, Kungälv. PM 
Geoteknik för detaljplan. COWI. Dokumentnr A227397-G-PME-001. 2021-06-18, 
reviderad 2022-06-23. 

Plankarta 
Med hänsyn till att samrådsförslaget har minskat till storlek i granskningsförslaget har 
plankartan minskat i storlek. Tillkommit har:  
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 Geoteknisk planbestämmelse, belastningsbegränsning, har justerats utifrån yttrande 
från SGI.  

 Dagvatten- och skyfallsplanbestämmelser har tillkommit efter att dagvattenutredning 
gjorts. 

 Utifrån riskutredningens rekommendation har planbestämmelse om ventilation 
tillkommit. 

 Utformningsbestämmelser i form av färgsättning och takutformning har tillkommit 
sedan samrådet. 

Planbeskrivning 
Med hänsyn till att samrådsförslaget har minskat till storlek i granskningsförslaget har 
planbeskrivningen minskat i storlek, dock har flera utredningar tillkommit och text utifrån dem.   

 Syftet med detaljplanen är numera enbart att tillskapa fler vård- och omsorgsboende. 
Inte bostäder och centrumverksamhet. Text kring bebyggelse, gator och trafik har 
justerats för att enbart beakta syftet med detaljplanen. 

 Geoteknisk utredning är uppdaterad och planbeskrivning redovisar vilken 
lastbegränsning som finns för planförslaget. 

 Utredning för förorenad mark har tillkommit och så även text i planbeskrivning. 

 Teknisk försörjning, text om VA, dvs. vatten och spillvatten är justerad efter 
framtagna utredningar.  

 Text kring skyfall och översvämningsrisk är kompletterad liksom 
brandvattenförsörjning och släckvatten. 

 Text om motiv till planbestämmelser är framtaget i granskningshandling.  

 Genomförandebeskrivning är genomarbetad efter nytt syfte med detaljplanen.  

 

 

Ida Brogren    Kristina Stenström 

Enhetschef Plan   Planarkitekt 

Samhälle och utveckling   Samhälle och utveckling 

 

  



21/22 Beslut - granskning av detaljplan för äldrebostäder, Ängegärde 5:1 - KS2020/1425-36 Beslut - granskning av detaljplan för äldrebostäder, Ängegärde 5:1 : Samrådsredogörelse - Dp Ängegärde 1_5, etapp 1. 22-08-24

 

Sid 15 (18) 
 

Kungälvs kommun
Ärende: KS2020/1425

 
 

 Länsstyrelsens yttrande i sin helhet: 
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Kungälvs kommun
Ärende: KS2020/1425
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Kungälvs kommun
Ärende: KS2020/1425
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Kungälvs kommun
Ärende: KS2020/1425
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5:1 Fastighetsbeteckning

Slänt

Lövträd

Ledningar

Ledningsrätt

Gemensamhetsanläggning

Ledningsrätt

Servitut

Grundkartan utgör ett kompletterat utdrag ur baskartan.
Grundkartans standardklass: 2
Grundkartans aktualitetsdatum: 2022-06-16
Koordinatsystem Plan: SWEREF 99 12 00
Höjd: RH 2000
Jürgen Persson Kart- och Mark

Kommunens aktnummer

Ärendenummer

Laga kraft

Vård och äldreboende

KS 2022-09-21

Planarkitekt

Kristina Stenström

Antagandedatum
XXXX-XX-XX
KS/KF § XX

20XX-XX-XX

KS2020/1425

XXXX

Enhetschef Plan

Ida Brogren

GRANSKNINGSHANDLING

I Kungälvs kommun

ÄNGEGÄRDE 1:5 m.fl.
Detaljplan för 

Upprättad 2022-08-15 

Skala: 

4025 5050 Meter10 15 20 4530 35

1:500

LokaliseringskartaLokaliseringskartaGrundkartans informationGrundkartans beteckningar

PLANKARTA

Format: A1

Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft.

GENOMFÖRANDETID

UPPLYSNING
Kommunens dagvattenpolicy ska följas.

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

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Kvartersmark

Vårdbostäder.B1

Vård.D

Tekniska anläggningar.E

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Begränsning av markens utnyttjande

Marken får endast förses med komplementbyggnad

Höjd på byggnadsverk
h1 Högsta nockhöjd är 5.5 meter.
h2 Högsta nockhöjd är 24 meter.
h3 Högsta totalhöjd är 3 meter.

Markens anordnande och vegetation
n1 Högst 60 % av marken får vara hårdgjord.
n2 Parkering får anordnas.
n3 Skyfall ska ledas mot sydväst, mot lägre höjd.
n4 Skyfall ska ledas mot nordost, mot lägre höjd.

Skydd mot störningar
m1 Fördröjning och rening av dagvatten ska ske på kvartersmark.
m2 Marken ska anordnas så att byggnad skyddas mot översvämning

vid skyfall.
m3 Ventilationen ska utföras i skyddat läge från Trollhättevägen med

tilluftsventiler som kan stängas av vid behov.

Takvinkel
o1 Minsta takvinkel är 22 grader, uppstickande byggnadsdelar vid

förhöjt väggliv, t.ex. trapphus, är undantaget.

Utformning
f1 Byggnaders fasader skall färgsättas enligt NCS med svarthet minst

40 och kulörthet minst 20.

Utförande
b1 Färdigt golvbjälklag på entrévåning ska vara minst +9,6 meter över

angivet nollplan.
b2 Högsta tillåtna markbelastning är 20 kN/kvm. Utöver denna

belastning måste förstärkande åtgärder (till exempel pålning) ske.

Utnyttjandegrad
e1 Största byggnadsarea för huvudbyggnad är 2500 kvm. Därutöver

får komplementbyggnader uppföras till en sammanlagd
byggnadsarea om 500 kvm. Gäller inom hela användningsområdet.



22/22 Beslut - Antagande detaljplan Lycke-Tofta 1:9 samt del av 1:7 - KS2014/2218-62 Beslut - Antagande detaljplan Lycke-Tofta 1:9 samt del av 1:7 : Beslut - Antagande detaljplan Lycke-Tofta 1:9 samt del av 1:7

Postadress: Kungälvs kommun, 442 81 Kungälv. Besöksadress: Ytterbyvägen 2, 442 30 Kungälv.
Telefon: 0303–23 80 00. E-post: kommun@kungalv.se

www.kungalv.se

Tjänsteskrivelse

Sid 1 (2)

Sid 1 (2)
Dnr: XXXXXXX
Datum: 2022-08-29

Handläggarens namn
Kristina Stenström

2022-08-15

Beslut - Antagande detaljplan Lycke-Tofta 1:9 samt del av 1:7 (Dnr
KS2014/2218-62)

Sammanfattning

Förslag till beslut gäller antagande av detaljplan, vars syfte är att möjliggöra utveckling av
pågående verksamheter och samtidigt värna områdets höga kulturmiljö-, natur- och friluftsvärden.
Pågående verksamheters nuvarande utbredning stöds dåligt av gällande detaljplan, varför aktuell
detaljplan även syftar till att ge planstöd åt befintliga åtgärder. Därtill syftar detaljplanen till att ge
planstöd åt en befintlig tillbyggnad av ett enbostadshus.

Verksamheter inom planområdet utgörs i dagsläget av dels en kursverksamhet med behov av ökad
möjlighet till övernattning för gäster samt delning av fastighet, dels ett jordbruk/stall med behov av
främst ökad ekonomibyggnadsvolym. Detaljplanens huvuddrag är att ändra användningar och
tillskapa byggrätter för byggnader och anläggningar inom vad som i gällande detaljplan är dels
kvartersmark, dels allmän platsmark.

Juridisk bedömning

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

Förvaltningens bedömning

Bakgrund
Ärendet startades med en planansökan som kommunstyrelsen beslutade om 2015-02-18 § 70.

Bedömning
Förvaltningens bedömning är att förslag till beslut kan antas.

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål

Kommunfullmäktiges strategiska mål
Föreslagen åtgärd bedöms vara i linje med målet om ” Att underlätta för invånare och företag som
vill reducera klimatutsläppen”, då åtgärderna innebär utveckling av befintliga verksamheter som
redan är försedda med infrastruktur och förse tak över gödselstack.

Kommunfullmäktiges strategiska mål
Föreslagen åtgärd bedöms överensstämma med resultatmålet ”Planberedskap skall finnas för
bostäder, verksamhetsmark och handel”.
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Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
Agenda 2030 och de globala målen ”Ekosystem och biologisk mångfald”. Att möjliggöra för 
verksamheter som har djur som betar på strandängar, bidrar i sin tur till en biodiversitet som kan 
bidra till ett ökat ekosystem.

Bedömning utifrån politiska styrdokument 
Planförslaget överensstämmer med Kungälvs kommuns gällande översiktsplan 2010 (antagen av 
kommunfullmäktige 2012-01-19). Översiktsplanen redovisar ingen specifik markanvändning för 
aktuellt markområde, men anger för landsbygden och kustområdet, i vilket planområdet ingår, att 
en förutsättning för all ny bebyggelse är att vatten och avlopp finns utbyggt. Enstaka 
kompletteringar kan ske om det är lämpligt utifrån landskapsbild, närhet till kollektivtrafik samt 
hänsyn till jordbruksmark. På landsbygden ser kommunen positivt på att pröva verksamheter som 
är förknippade med de naturliga förutsättningarna på platsen.

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
Detaljplanen är privat initiativ utifrån ett näringslivsperspektiv för att utöka byggrätter. 

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv.
Ur ett medarbetarperspektiv ger beslutet möjlighet och tid att påbörja arbete med ny detaljplan eller 
andra arbetsuppgifter.  

Ekonomisk bedömning
Detaljplanen bekostas genom undertecknat plankostnadsavtal. 

Förslag till beslut

Detaljplanen för Lycke-Tofta 1:9 samt del av 1:7 i Kungälvs kommun antas enligt plan- och 
bygglagen PBL (2010: 900) kap 5 § 27 med stöd av § 14 i kommunstyrelsens reglemente.

Fredric Arpfjord Anders Holm
Verksamhetschef Planering och myndighet Sektorchef samhälle och utveckling

Expedieras till: 
Jonas Boström, jonas.bostrom@yahoo.se
Mats Neuendorf, mats@morepr.se 

För kännedom till:
Gunilla Carlsson Gremner
Ida Brogren
Anna Hedlin
Kristina Stenström
Christoffer Bjarneberg
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ILLUSTRATIONSKARTA
TECKENFÖRKLARING

Illustrationskarta över hur en
maximal exploatering enligt
det detaljplanen tillåter
skulle kunna se ut.

Ärendenummer

Detaljplan för verksamheter och bostad 
Lycke - Tofta 1:9 och del av 1:7.

I Kungälvs kommun

GRANSKNINGS

Kristina Stenström

Planarkitekt

KS2014/2218

Bostadshus

Verksamhetsbyggnad

Vegetation

Växthus

Väg

Damm

Naturmark

Kvartersmark

Artskyddad biotop

(Kamomillkulla)

Stengärdesgård
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NATUR

T

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

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser med enskilt huvudmannaskap,  4 kap. 8 § 1 st 2 p.

VägVÄG

NaturområdeNATUR

Kvartersmark ,  4 kap. 5 § 1 st 3 p.

BostäderB

Tekniska anläggningarE

Odling och djurhållningL

Tillfällig vistelseO

BesöksanläggningarR

TillfartT

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS
MED ENSKILT HUVUDMANNASKAP
Utformning av allmän plats

damm Damm ska bevaras,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

Mark och vegetation
träd Ädellövträd med stamdiameter över 0,5 meter i brösthöjd får endast

fällas om det är sjukt eller utgör säkerhetsrisk,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

Skydd av kulturvärden
q Markens kulturvärden och stengärdesgårdar ska bevaras,  4 kap. 8 §

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Bebyggandets omfattning

e1 Största byggnadsarea är 60 m²,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e2 Största byggnadsarea är 300 m²,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e3 Största byggnadsarea är 350 m²,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e4 Största byggnadsarea är 45 m²,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Marken får inte förses med byggnad,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Endast 15kvm byggnadsarea och 3m nockhöjd växthus får
placeras,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Utformning
f1 Byggnadsverk ska anpassas till kulturhistoriska värden vad gäller

form, material och färg,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f2 En mindre utskjutande byggnadsdel mot öst ska finnas,  4 kap. 16 § 1 st 1
p.

0.0 Högsta nockhöjd i meter,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

0.0 Högsta byggnadshöjd i meter,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

00 Minsta takvinkel i grader,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Markens anordnande och vegetation
n1 Ädellövträd med stamdiameter över 0,5 meter i brösthöjd får endast

fällas om det är sjukt eller utgör säkerhetsrisk.,  4 kap. 10 §

n2 Stenmurar/stengärdesgårdar ska bevaras för att skydda och
bibehålla kulturmiljön,  4 kap. 10 §

n3 Parkering får anordnas,  4 kap. 13 § 1 st 1 p.

5 Markens höjd över angivet nollplan,  4 kap. 10 §

Varsamhet
k1 Byggnadens karaktärsdrag vad gäller form, material och färg ska

bibehållas,  4 kap. 16 § 1 st 2 p.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Huvudmannaskap

Huvudmannaskapet är enskilt för den allmänna platsen,  4 kap. 7 §

Genomförandetid
Genomförandetiden är 10 år,  4 kap. 21 §

Extra
Avverkning och bulleralstrande åtgärer ska minimeras och undvikas under perioden 1 april - 15
juli.
För åtgärder i eller i nära anslutning till biotopskyddade objekt så som stenmurar, krävs
dispens.
Dispens söks hos Länsstyrelsen.
Artskyddade objekt - Kamomillkulla - Ingrepp kräver Länsstyrelsens tillstånd enligt dispens för
fridlysta arter enligt artskyddsförordningen (2007:845)

Byggnader
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Antagandehandling 
Ärende: KS2014/2218 

2022-08-22 

PLAN 
SAMHÄLLE OCH UTVECKLING 
KUNGÄLVS KOMMUN   

ADRESS Stadshuset, 442 81 Kungälv 

TELEFON 0303-23 80 00 (växel) 

FAX 0303-23 91 67 

E-POST kommun@kungalv.se 

 
 
 
 
 

 

Granskningsutlåtande 
 

Detaljplan för 

LYCKE-TOFTA 1:9 OCH 

DEL AV 1:7 
Lycke-Tofta 1:9, Lycke-Tofta 1:7 

Kungälvs kommun
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Kungälvs kommun 
Ärende: KS2014/2218 

 

 

Granskningens genomförande 
Rubricerat förslag på detaljplan har varit utställt på granskning under perioden 12 maj 2022 

till 26 maj 2022. Granskningshandlingar har sänts till berörda kommunala och statliga 

myndigheter och organ samt till berörda sakägare. Förslaget har även varit tillgängligt för 

påseende under granskningstiden hos Kundcenter i Stadshuset, på entréplan samt på 

kommunens hemsida.  

Möjlighet att tycka till om planförslaget har även funnits i tidigare skede. Planförslaget har 

varit utställt på samråd under perioden 21 juni 2021 till 12 juli 2021. Samrådshandlingar 

sändes till berörda kommunala och statliga myndigheter och organ samt till berörda 

sakägare. Förslaget var även tillgängligt för påseende under samrådstiden hos Kundcenter i 

Stadshuset, på entréplan samt på kommunens hemsida.  

I detta granskningsutlåtande redovisas endast de skriftliga synpunkter som inkommit under 

granskningsperioden, samt kommunens svar på dessa. De skriftliga synpunkter som inkom 

under samrådet finns redovisade i en samrådsredogörelse där även kommunens svar på 

inkomna synpunkter redovisas. Samrådsredogörelsen finns tillgänglig på kommunens 

hemsida. 

Sammanfattning 
YTTRANDE FRÅN 

UTAN 

ERINRAN 

MED 

ERINRAN 
SAKÄGARE SYNPUNKT SOM EJ TILLGODOSETTS PLANSKEDE 

1. Länsstyrelsen x   - Granskning 

2. Lantmäteriet x   - Granskning 

3. Statens 

fastighetsverk 

x   - Granskning 

4. Vattenfall 

Eldistribution ab 

x   - Granskning 

5. Skogsstyrelsen x   - Granskning 

6. Västtrafik x   - Granskning 

7. Polisen x   - Granskning 

8. Miljö- och 
byggnadsnämnden 

x   - Granskning 

9. Göteborg stad x   - Granskning 

Inkomna synpunkter 
Under granskningsperioden har 9 skrivelser inkommit vilka redogörs och kommenteras 

nedan. Från statliga myndigheter, regionala organ samt kommunala nämnder eller 

verksamheter har 9 skrivelser inkommit. Från övriga privatpersoner, föreningar med mera har 

inga skrivelser inkommit. Vissa skrivelser har sammanfattats medan andra återges i sin 

helhet, för att se samtliga yttranden i sin helhet hänvisar vi till kommunens ärendenummer 

KS2014/1822. Länsstyrelsens granskningsyttrande redovisas i sin helhet i Bilaga 1. 
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Kungälvs kommun 
Ärende: KS2014/2218 

 

 

STATLIGA MYNDIGHETER 

1. LÄNSSTYRELSEN (2022-05-30) 

Länsstyrelsens samlade bedömning 
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap. 10 § PBL och nu 
kända förhållanden att planen kan accepteras och därför inte kommer att prövas av 
Länsstyrelsen om den antas.  
 
Motiv för bedömningen 
Länsstyrelsen befarar inte att: 

• Riksintresse kommer att skadas påtagligt (både MB kap. 3 och 4) 

• Mellankommunal samordning blir olämplig 

• Miljökvalitetsnormer (MKN) inte följs (MB 5 kap., luft och vatten) 

• Strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser (MB 7 kap.) 
Bebyggelse blir olämplig eller ett byggnadsverk olämpligt med hänsyn till människors hälsa 
och säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion (buller, strålning, risk för 
olyckor, översvämning, erosion) 
 
Synpunkter på granskningshandlingen  
Bebyggelsesynpunkt 
På sidan 14 anges vid bild 9 att den lila färgen motsvarar utbredning för kulturrreservatet 

Tofta herrgård. Det kan tilläggas att detta område även sammanfaller med gränserna för 

byggnadsminnets skyddsområde. Plankartans bestämmelser vad gäller utformningen av 

tillkommande byggnader bedöms som tillräckliga vad gäller anpassning till kulturmiljöns 

karaktär och uttryck. 

Synpunkter enligt annan lagstiftning 
Kulturmiljölagen 
En arkeologisk utredning är nyligen genomförd. Utredningen visade att det inte finns några 
fornlämningar inom planområdet. Inga tidigare kända fornlämningar berörs av planförslaget. 
Därmed finns inget ur fornlämningssynpunkt att erinra. 
 
Artskydd 
Artskydds- och biotopskyddsaspekterna har tagits om hand i planförslaget.  
Kamomillkulla: Arten behandlas i planebeskrivningen och på plankartan.  
Gröngöling: Bestämmelser finns om att spara grova ädellövträd, vilka kan användas av 
gröngölingen som boplats och för födosök. 
 
Övrigt 
Se Lantmäteriets synpunkter om byggnadshöjd. Att Boverket förordar i första hand att 
totalhöjd eller nockhöjd används eller möjligen takfotshöjd. SE Lantmäteriets yttrande daterat 
2022-05-17. 

KOMMENTAR 

Yttrande beaktas. 

 

2. LANTMÄTERIET (2022-05-17) 

Rubrik om enskilt huvudmannaskap troligen inte tillräckligt = kommunalt huvudmannaskap?  

Enligt planbeskrivningen ska planen ha enskilt huvudmannaskap. Bland planbestämmelserna 
finns en rubrik som anger att det är enskilt huvudmannaskap för användningar av allmän 
plats men det saknas en särskild planbestämmelse om huvudmannaskap. Eftersom 
planbeskrivningen inte är juridiskt bindande gäller endast de bestämmelser som finns 
upptagna i handlingen plankarta med bestämmelser. I Boverkets nya föreskrifter för 
detaljplaner är det ett tydligt krav att enskilt huvudmannaskap alltid ska regleras genom en 
särskild planbestämmelse.  
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Kungälvs kommun 
Ärende: KS2014/2218 

 

 

Boverket har ända sedan 1987 rekommenderat att enskilt huvudmannaskap ska regleras 
genom att det införs en särskild (administrativ) planbestämmelse. Eftersom rubriker i listan 
med planbestämmelser inte är en planbestämmelse finns risken att nuvarande redovisning 
vid en domstolsprövning skulle innebära att huvudregeln enligt 4 kap 7 § 1 men PBL - att 
kommunen är huvudman för detaljplanen gäller för samtliga allmänna platser i det aktuella 
planförslaget. Lantmäteriet rekommenderar därför starkt att en särskild planbestämmelse om 
enskilt huvudmannaskap för de aktuella allmänna platserna införs bland 
planbestämmelserna.  

Enskild utfart över allmän plats  

I planförslaget finns bestämmelse om ”tillfart till angränsande fastigheter” utlagda vid två 

platser. Vid Lycke-Tofta 1:8 finns ett vägservitut ”X” som bildades vid avstyckningen (littera 

A), se urklipp nedan. 

 

 

Avgöranden i domstol har visat att enskilda rättigheter över allmän plats strider mot 
detaljplanen. Enskilda utfarter över mark som ska vara allmänt tillgänglig kan vara svårt att 
reglera med planläggning. I detta fall är den fysiska vägen förlagd i en annan sträckning än 
vad servitutet är. Om kommunen väljer att planlägga området finns det egentligen två 
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Kungälvs kommun 
Ärende: KS2014/2218 

 

 

alternativ. Antingen planläggs utfarten med kvartersmark och det därmed blir den enskildes 
ansvar att sköta vägen. Då får det avgöras vilken sträckning som ska gälla: det befintliga 
servitutets sträckning vilket innebär att den fysiska vägen behöver flyttas, alternativt den 
fysiska vägen sträckning och vägservitutet behöver ändras (såsom det beskrivs i 
planbeskrivningen).  

Det andra alternativet är att planlägga utfarten som allmän plats ”väg”. Då blir utfarten allmänt 
tillgänglig och huvudmannen sköter vägen. Även i detta fall behöver det avgöras vilken 
sträckning som ska gälla, ifall servitutet måste flyttas eller den fysiska vägen vid planens 
genomförande.  

Samma resonemang gäller för den andra tillfarten över allmän plats, se urklipp. Även där 

finns ett servitut ”X” till förmån för Lycke-Tofta 1:9. 

 

Delar av planen som bör förbättras:  

BYGGNADSHÖJD BÖR HELST INTE ANVÄNDAS  

Lantmäteriet vill tipsa om att Boverket rekommenderar att höjd på byggnadsverk endast i 
undantagsfall ska regleras med begreppet byggnadshöjd. Detta beror på att det i rättspraxis 
finns olika tolkningar av begreppet. När byggnadshöjd används kan lovprövningen försvåras 
och leda till svårförutsedda resultat. Boverket förordar istället i första hand att totalhöjd eller 
nockhöjd används eller möjligen takfotshöjd. Läs gärna mer om detta på sidan om ”Höjd på 
byggnadsverk” i PBL Kunskapsbanken.  

För övrigt har Boverket i sina nya föreskrifter BFS 2020:5 valt att inte ta med byggnadshöjd 

som en egen kategori för regleringen av höjd på byggnadsverk. Reglering av byggnadshöjd 

får enligt föreskrifterna istället hanteras i en kategori för olika fritextbestämmelser tillsammans 

med andra höjdbegrepp. Efter en framtida digitalisering av planer med byggnadshöjd 

kommer det därför inte vara möjligt att följa upp tillåten byggnadsvolym inom dessa planer. 

Om det är viktigt för syftet med planen att reglera fasadens höjd kan motsvarande effekt 

många gånger uppnås genom att bestämmelser om nockhöjd eller totalhöjd kombineras med 

bestämmelser om takvinkel. 

KOMMENTAR 

Yttrande noteras och beaktas. 

Plankarta kompletteras med administrativ bestämmelse om enskilt huvudmannaskap för 

allmänna platsen samt justeras från NATUR tillfart till kvartersmark T – tillfart.  

Vad gäller byggnadshöjd så känner kommunen till Boverkets rekommendationer men har valt 

att bibehålla byggnadshöjd som en planbestämmelse.  
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Kungälvs kommun 
Ärende: KS2014/2218 

 

 

STATLIGA BOLAG 

 

3. STATENS FASTIGHETSVERK (2022-05-18) 

Statens fastighetsverk (SFV) har mottagit inbjudan till granskning av förslag 

rubricerad detaljplan. SFV har tagit del av allmänt tillgängligt material på till 

kommunens webbplats samt fått tillsänt sig fastighetsförteckningen. 

SFV har inga fastigheter inom planområdet och avstår därför från att yttra sig. 

KOMMENTAR 

Yttrande noteras. 

 

4.  VATTENFALL ELDISTRIBUTION AB (2022-05-24) 

Vattenfall Eldistribution har tagit del av detaljplan för verksamheter och bostad 
Lycke-Tofta 1:9 och del av 1:7. Vattenfall lämnar följande yttrande. 
Vattenfall Eldistribution har inga elanläggningar inom planområdet. Vattenfall 
Eldistribution har inget att erinra.  

KOMMENTAR 

Yttrande noteras. 

 

5. SKOGSSTYRELSEN (2022-05-16) 

Skogsstyrelsen har beretts möjlighet att yttra oss i rubricerat ärende. 
Vi har inga synpunkter på presenterat underlag och inte heller någon 
ytterligare information att tillföra som har bäring på detta. 
Skogsstyrelsen ansvarar för frågor om skogsbruket och har till uppgift att 
verka för att landets skogar sköts på ett sådant sätt att de skogspolitiska målen 
nås. Vi är tillsynsmyndighet, enligt skogsvårdslagen och delar av miljöbalken 
gällande skogliga åtgärder på skogsmark (mark som lyder under SVL.). 
Vidare ingår bland våra uppgifter att medverka i frågor om samhällsplanering 
för en hållbar utveckling och hushållning med naturresurser. 

KOMMENTAR 

Yttrande noteras. 

 

REGIONALA ORGAN 

6. VÄSTTRAFIK (2022-05-20) 

Västtrafik har fått ovanstående detaljplan för granskning. Vi har inget att erinra och 
inga kommentarer att tillägga. Vi tackar för att vi fick planen för påsyn. 

KOMMENTAR 

Yttrande noteras. 
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7. POLISEN (2022-05-13) 

Lokalpolisområde Kungälv/Ale har inget att erinra mot den föreslagna detaljplanen för Lycke 

– Tofta 1:9 och dela av 1:7, Kungälvs kommun. 

KOMMENTAR 

Yttrande noteras. 

 

KOMMUNALA NÄMNDER OCH BOLAG 

8. MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN (2022-05-23) 

Miljöenheten 

Miljöenheten har inga synpunkter på detaljplanen. 

Bygglovenheten 

Bygglovenheten har granskat plankartan med planbestämmelser samt tillhörande 
planbeskrivning. De synpunkter som framfördes under samrådsskedet har beaktats 
inför granskningen. Bygglovenheten anser inte att det finns några oklarheter eller 
formuleringar i planbestämmelserna som skulle kunna betyda uppenbara svårigheter 
att tolka detaljplanen i samband med bygglovsprövning. 
 
Sammanfattning 

Miljöenheten och Bygglovenheten har inga synpunkter på de föreslagna ändringarna 

i detaljplanen. 

 

KOMMENTAR 

Yttrande noteras. 

 

9. GÖTEBORG STAD (2022-05-19) 

Vi avser inte inkomma med synpunkter i ärendet. 

KOMMENTAR 

Yttrande noteras. 
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Förändring av planförslaget 
Inför antagande av detaljplanen har planförslaget förändrats enligt nedan. Mindre 

redaktionella justeringar redovisas ej.  

Plankarta 

• Administrativ bestämmelse ”Huvudmannaskap är enskilt” 

• Utformning av allmän plats ”tillfart” är numera kvartersmark ”T – tillfart” 

Planbeskrivning 

• Komplettering på sidan 14, bild 9.  

Lila färgen motsvarar utbredning för kulturreservatet Tofta herrgård, vilket 

kompletteras med att också inneha gräns för byggnadsminnets 

skyddsområde. 

• Befintlig tillfartsväg till fastigheten Lycke-Tofta1:8, som ligger utanför 

planområdet, får sin tillfartsväg bekräftad i ny detaljplan genom att det är 

kvartersmark ”T – tillfart”. Bostadshuset på fastigheten Lycke-Tofta 1:9 får 

också sin befintliga tillfartsväg bekräftad genom kvartersmark ”T – tillfart”. 

• T – reglerar användningen för tillfartsväg för att bekräfta befintlig väg. Det är 
den enskildes ansvar att sköta vägen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ida Brogren    Kristina Stenström  

Planchef    Planarkitekt 

Samhälle och utveckling   Samhälle och utveckling 
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PLAN 
SAMHÄLLE OCH UTVECKLING 
KUNGÄLVS KOMMUN   

ADRESS Stadshuset, 442 81 Kungälv 

TELEFON 0303-23 80 00 (växel) 

FAX 0303-23 91 67 

E POST k @k l  

 

 
 

Planbeskrivning 
 
Detaljplan för verksamheter och bostad 

LYCKE-TOFTA 1:9 OCH 
DEL AV 1:7 
Kungälvs kommun
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Ärende: KS2014/2218 
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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. 

HANDLINGAR 
Detaljplanen omfattar följande handlingar: 

PLANHANDLINGAR: 
1. Planbeskrivning med konsekvensbeskrivning och genomförandebeskrivning (denna 

handling). 
2. Plankarta med planbestämmelser 
3. Illustrationskarta 

 
ÖVRIGA HANDLINGAR:   

4. Fastighetsförteckning (publiceras inte på internet) 
5. Samrådsredogörelse  

 
UTREDNINGAR: 

6. Kultur- och naturmiljöutredning, 2018-12-06 
7. Arkeologisk utredning. (Publiceras när rapport är klar). 

 
Samtliga handlingarna förutom fastighetsförteckningen finns på Kungälvs kommuns hemsida 
under planer och byggprojekt:  https://www.kungalv.se/Lycke-Tofta 
 
Fastighetsförteckning, beslutsprotokoll samt övriga handlingar finns i Kungälvs Stadshus,  
adress: Ytterbyvägen 2, Kungälv. För information om planförslaget, kontakta Kundcenter på 
telefonnummer 0303 – 23 80 00. 

HANDLÄGGNING 
Arbetet med denna detaljplan påbörjades i maj 2017. Den handläggs med standardförfarande i 
enlighet med 5 kap. Plan- och bygglagen (PBL) (SFS 2010:900). Förslaget är förenligt med 
översiktsplanen och har inte ett betydande intresse för allmänheten.  

Under samrådstiden fanns möjlighet för myndigheter, fastighetsägare och andra som har 
intresse av planen att lämna in synpunkter på planförslaget. Efter samrådet har planförslaget 
reviderats utifrån inkomna synpunkter. Därefter ställs nu det reviderade planförslaget ut för 
granskning och allmänheten bereds återigen möjlighet att lämna synpunkter. Den som inte 
skriftligen framför sina synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare 
överklaga beslutet att anta detaljplanen. Efter granskningen kan mindre justeringar göras 
utifrån inkomna synpunkter varpå planförslaget skickas för beslut om antagande. Beslut om 
antagande kan fattas av kommunstyrelsen eller av kommunfullmäktige.  

PRELIMINÄR TIDPLAN 
Samråd genomfördes under 21/6 – 12/7 2021. Granskning 12/5 – 26/5 2022. Detaljplanen 
bedöms kunna antas tidigast tredje kvartalet 2022.  
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Inledning 
DETALJPLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 
SYFTE 
Aktuell detaljplans huvudsakliga syfte är att möjliggöra utveckling av pågående verksamheter 
och samtidigt värna områdets höga kulturmiljö-, natur- och friluftsvärden. Pågående 
verksamheters nuvarande utbredning stöds dåligt av gällande detaljplan, varför aktuell 
detaljplan även syftar till att ge planstöd åt befintliga åtgärder. Därtill syftar detaljplanen till att 
ge planstöd åt en befintlig tillbyggnad av ett enbostadshus. 

HUVUDDRAG 
Detaljplanens huvuddrag är att ändra användningar och tillskapa byggrätter för byggnader och 
anläggningar inom vad som i gällande detaljplan är dels kvartersmark, dels allmän platsmark.  

Aktuella verksamheter utgörs i dagsläget av dels en spa- och kursverksamhet med behov av 
ökad möjlighet till övernattning för gäster samt delning av fastighet, dels ett jordbruk/stall med 
behov av främst ökad ekonomibyggnadsvolym.  

PLANDATA 
LÄGESBESTÄMNING 
Planområdet är beläget i kommunens västra del, i närheten av men inte invid havet, 
fågelvägen cirka 3,8 km sydväst om Tjuvkil, 5,4 km nordväst om Kärna och 15 km väster om 
Kungälvs stad.  

Planområdet omfattas av två delområden (geografiskt separata ytor) i anslutning till Tofta 
herrgård. Delområdena utgör del av gällande detaljplaner nr. 238 och 238a, vilka gäller 
jämsides med varandra. De två delområdena benämns Del Norr respektive Del Syd. Del Syd 
är i sin tur uppdelat i två delområden.  

Väg 606 passerar rakt genom bebyggelsen kring Tofta herrgård. Vägens sträckning går därvid 
mellan Del Norr och Del Syd och tangerar de båda delområdena. Väg 606 förbinder väg 570 
(nära Lycke kyrka) med Myggstaviken där småbåtshamnen Hjelms bryggor (180 båtplatser) 
ligger liksom Tofta naturreservats p-plats. 

 

Bild 1. Översiktskarta, Ljusblå områden betecknar gällande detaljplaner 
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Bild 2. Röd linje visar planområdesgränserna  

AREAL OCH MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN 
Planområdet består av fastigheten Lycke-Tofta 1:9 (”del syd” cirka 5 400 m2, bostad och spa) 
samt del av fastigheten Lycke-Tofta 1:7 (”del norr” omfattar 19 980 m2, och i ”del syd” 520 m2 
(fårhus).  

Planområdet är i privat ägo och är totalt cirka 25 900 m2.  

Tidigare ställningstaganden 
KOMMUNALA BESLUT 
I kommunstyrelsens beslut 2015-02-18 § 70 gavs positivt planbesked för att ändra befintlig 
detaljplan för fastigheten Lycke-Tofta 1:9, för att möjliggöra tillbyggnad av befintlig byggnad 
som idag används för spa- och kursverksamhet. Tillbyggnaden är tänkt att innehålla möjlighet 
till övernattning. 
Uppdragsdirektiv godkänt av planchef 2017-05-30 föregicks av dialog med samhälls-
byggnadsutskottet, och rymmer ambitionen att möjliggöra även ekonomibyggnad för 
jordbrukets behov på fastigheten Lycke-Tofta 1:7.  

ÖVERSIKTSPLAN 
Kungälvs kommuns gällande översiktsplan 2010 (antagen av kommunfullmäktige 2012-01-19) 
redovisar ingen specifik markanvändning för aktuellt markområde, men anger för landsbygden 
och kustområdet, i vilket planområdet ingår, att en förutsättning för all ny bebyggelse är att 
vatten och avlopp finns utbyggt. Enstaka kompletteringar kan ske om det är lämpligt utifrån 
landskapsbild, närhet till kollektivtrafik samt hänsyn till jordbruksmark. På landsbygden ser 
kommunen positivt på att pröva verksamheter som är förknippade med de naturliga 
förutsättningarna på platsen.  

Planförslaget överensstämmer med gällande översiktsplan 2010. 
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DETALJPLAN  
Planområdet omfattas av gällande detaljplan för golfbana (och bl.a. bostäder) i Toftaområdet, 
nr. 238 lagakraftvunnen 1992-08-27 samt ändring nr. 238a, lagakraftvunnen 2005-04-04. 
Dessa gäller jämsides med varandra. Vissa gällande bestämmelser finns i båda 
detaljplanerna, andra bara i någon av dem.  

Fastigheten Lycke-Tofta 1:9 är planlagd som kvartersmark med användningen bostad (B) och 
omfattas i sin helhet av skyddsbestämmelse värdefull miljö (q). Inom fastigheten finns en 
byggrätt för bostadsbyggnad och en byggrätt för bostadskomplementbyggnad. Fastigheten 
omgärdas av allmän platsmark NATUR och NATUR (q). Tillfart till bostadshuset är förlagd 
inom allmän platsmark NATUR och stråk med egenskapen entré skall finnas (entré), längs 
fastighetens södra gräns.  

Fastigheten Lycke-Tofta 1:7 är endast delvis planlagd. Gällande detaljplan anger stor, central 
byggrätt med bestämmelsen kulturreservat (Q). Samma område utgör skyddsområde kring 
byggnadsminnen. Planområdet omfattar inte denna byggrätt, men tangerar den. Planområdet 
omfattar kvartersmark med användningen golfbana (Y1) och allmän platsmark NATUR och 
NATUR (q). Om föreslagen detaljplan antas och får laga kraft upphör tidigare detaljplan att 
gälla inom planområdet, men fortsätter att gälla som tidigare utanför det nu aktuella 
planområdet.  

  

 
Natur 
 

 
Golf-
bana 

 
Kultur-
reservat 

 
Bostäder 
 

Bild 3. Gällande detaljplan del 
Norr 
Mörkare grön, Y1, är 
markanvändning golfbana vilket 
inte överensstämmer med dess 
verksamhet, jordbruk.  

 

Bild 4. Del Syd, inzoomad, gällande 
detaljplan.  

  

Förklaring av bestämmelser i gällande detaljplan nr. 238 och 238a: 
q  ”Värdefull miljö. Ändring av byggnad och naturmark får inte förvanska dess 

karaktär eller anpassning till omgivningen. Ny bebyggelse skall utformas med 
särskild hänsyn till omgivningens egenart.” 

Q  ”Kulturreservat, område med byggnadsminnen enligt länsstyrelsens beslut 
1984-01-23. Användning av byggnaderna 1 – 10 och skyddsföreskrifter 
relateras till beslutet av byggnadsminne, bilaga 1.” 

Y1 ”Golfbana och därmed samhöriga ändamål såsom klubbhus och parkering 
m.m.” 
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KOMMUNALA STYRDOKUMENT 
NÄRINGSLIVSPLAN FÖR KUNGÄLVS KOMMUN 
Kungälvs kommuns Näringslivsplan för ökad tillväxt 2016 – 2020 tar utgångspunkt i kommun-
fullmäktiges strategiska mål och kommunstyrelsens resultatmål om att det ska finnas arbete åt 
alla och att kommunen ska vara drivande för ökad tillväxt och fler i arbete. Bl.a. har kommunen 
ett djupt utvecklat näringslivssamarbete inom den växande besöksnäringen, såväl i Marstrand 
och Kungälv som Bohuslän i närhet till Göteborg, med goda kommunikationer. En fjärdedel av 
kommunens befolkning bor utanför serviceorterna, vilket kräver fortsatta utvecklingssatsningar 
på landsbygden. Utvecklingssatsningarna på landsbygden inom bl.a. turism och 
entreprenörskap måste öka och exempelvis behövs det ytterligare boendeanläggningar i 
kommunen. 

Planförslaget överensstämmer med Näringslivsplan för ökad tillväxt 2016 – 2020, och strider 
inte mot något av kommunens övriga styrdokument. 

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. 2005 restaurerades våtmark finansierad bland annat med LIP-medel söder 
om aktuellt område. 

PLANPROGRAM, FASTIGHETSPLANER ETC. 
Området omfattas inte av planprogram eller fastighetsplan. 
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Förutsättningar och 
förändringar 
MARKANVÄNDNING 
FÖRUTSÄTTNINGAR 
Planområdet används idag för jordbruksverksamhet på norra delen men befintlig detaljplan har 
användning golfbana. Södra delen är en bostadstomt. 

PLANFÖRSLAG 
Ett genomförande av planförslaget kommer att innebära att verksamheten som finns på 
platsen idag kan vidareutveckla sin verksamhet. Markanvändningen ändras till jordbruk, odling 
och djurhållning för norra delen, för att överensstämma med befintlig verksamhet.  

Södra delen är för bostad, tillfällig vistelse och besöksanläggning för att befintlig verksamhet 
ska kunna fortsätta att utvecklas och utöka sin verksamhet.  

NATUR  
MARK OCH VEGETATION 
Förutsättningar  
Planområdet består idag till största del naturmark med höga kulturvärden.  

I arbetet med detaljplanen har en Kultur- och naturmiljöutredning gjorts. (Naturcentrum, Mats & 
Arne Arkitektkontor och Kula AB, 2018-12-06). En bilaga till denna utredning är en 
Naturvärdesinventering (Naturcentrum, 2018-11-29).  En generell beskrivning av en 
naturvärdesinventering bygger på tidigare känd kunskap kompletterad med geografiskt 
avgränsad inventering i fält. I Natur- och kulturmiljöutredningen har även konsekvensanalys 
med redovisning av föreslagna åtgärders påverkan (både natur- och kulturmiljöfrågor). I Natur- 

och kulturmiljöutredningen ges 
även förslag på 
planbestämmelser och generella 
kompensationsåtgärder. (Dessa 
analyser och förslag på 
planbestämmelser och 
kompensation bygger på en 
version av detaljplanen som i 
senare skede justerats något). 

Bild 5. Naturvärdesobjekt enligt NVI. Inventeringsområdet 
överensstämmer i allt väsentligt med planområdets Del Norr och Del Syd. 

1. Trädbärande betesmark 
2. Betad gräsmark 
3. Askdunge 
4. Silikatgräsmark, hällmark 
5. Hällmark, björkskog 
6. Damm 
7. Silikatgräsmark, hällmark 
8. Damm 
9. Ädellövskog 
10. Grov ek 
11. Ädellövskog 
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I aktuellt fall, Tofta herrgård med omgivning, finns stor tidigare känd kunskap i form av de 
områden med skydd enligt Miljöbalken som redovisas under föregående rubrik samt andra 
typer av områden (i flertalet fall enligt länsstyrelsen) som pekar ut naturvärden. Här finns 
sålunda riksintresse för naturvård, naturreservat (tangerar), landskapsbildskydd, ängs- och 
betesmark, värdefullt odlingslandskap, ädellövskog, skyddsvärda träd, rödlistade arter och 
artrik vägkant. 

NVI (generellt) resulterar i utpekande av geografiskt avgränsade naturvärdesobjekt. Dessa 
klassas från klass 1 till 4 där naturvärdesklass 1 innebär högsta naturvärde och 
naturvärdesklass 4 innebär visst naturvärde. Aktuell NVI pekar ut elva naturvärdesobjekt med 
naturvärdesklasser 2 – 4, se bild 5. Naturvärdena är i första hand knutna till betesmarker och 
ädellövträd. 

Förutom att peka ut naturvärdesobjekt pekar aktuell NVI även ut objekt med generellt biotop-
skydd (stenmurar, odlingsrösen, småvatten, diken), se bild 6. Även naturvårdsarter pekas ut, 
se bild 7. Med naturvårdsart avses art som indikerar att ett område har naturvärde eller som i 
sig själv är av särskild betydelse för biologisk mångfald. 

Det finns flertal fågelarter noterade i området i och i anslutning till planområdet, däribland är 
det sannolikt att det förekommer häckning av gröngöling inom planområdet. För att undvika 
eventuella konflikter med artskyddsförordningen bör inga lövträd med stamdiameter över 50 
cm i brösthöjd tas ner i samband med genomförandet av detaljplanen.  

Bild 6. Objekt med generellt biotopskydd Bild 7. Naturvårdsarter      

Planförslag 
Planförslaget bedöms generellt inte innebära någon påtaglig skada på naturvärdena i området. 
Det är dock viktigt att stenmurarna inom planområdet bevaras för biologisk mångfald och de är 
omfattas fortsatt av biotopskydd, de är värdeelement och är skyddade av det generella 
biotopskyddet. Det är också viktigt att grova lövträd inte avverkas i samband med framtida 
utveckling. Detta gäller även vid eventuella grävarbeten som kan påverka trädens rötter eller 
markens hydrologi. Värdefulla träd skyddas i planen från avverkning, skyddsbestämmelser har 
införts i plankarta, inom NATUR ”träd” och inom kvartersmark ”n1”, träd definieras genom 
stamdiameter och att det avser ädellövträd. Upplysning gällande att minimera bulleralstrande 
åtgärder och undvika avverkning under perioden 1 april – 15 juli har införts i plankartan. 

Skyddsbestämmelser för stenmurar/stengärdesgårdar finns i plankartan som att de ”ska 
bevaras för att skydda och bibehålla kulturmiljön”, inom allmänplatsmark ”q” samt inom 
kvartersmark ”n2”. 

I Del Norr finns påträffat arten Kamomillkulla i dike intill grusväg. Kamomillkullan ligger i 
huvudsak inom NATUR och i en mindre del inom jordbruksmark/hagmark, som inte får 
bebyggas. Kamomillkullan är fridlyst och för närvarande finns det enbart fyra stabila lokaler 
med kamomillkulla i Sverige varav tre i Bohuslän och två av dem i Tofta. Dispens krävs från 
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artskyddsförordningen om exempelvis schaktning ska göras. Plankarta och illustrationskarta 
har markerat vart arten finns. Samt upplysande information i plankarta ”Artskyddade objekt - 
Kamomillkulla - Ingrepp kräver Länsstyrelsens tillstånd enligt dispens för fridlysta arter enligt 
artskyddsförordningen (2007:845)”. Kungälvs kommun har inom det pågående arbetet med ny 
Naturvårds- och friluftslivsplan, som förslag att utse kamomillkullan till en av ansvarsarterna för 
kommunen. Det betyder att Kungälvs kommun har ett ansvar att bevara och säkerställa dess 
livsmiljö. Arten är både fridlyst och rödlistad (EN) och en stor andel av Sveriges population av 
kamomillkulla finns i området runt Tofta herrgård. Trafikverket har dessutom markerat 
vägkanterna vid Tofta herrgård för artrika just pga kamomillkullan.” 

Vid utökning av parkeringsplatsen, för rörelsehindrade, i Del Syd, bör hänsyn tas vid intrång 
intill damm i naturvärdesobjekt 8, vilket emellertid bedöms som naturvärdesklass 3. Dammen 
är inom NATUR, vilket innebär att den kommer bevaras som den är. Även inom tomten för 
spa-byggnaden finns en stenmur. Planen reglerar att även den ska bevaras.  

Vegetation, bergsformationer och spår av hur marken historiskt har hävdats är viktiga 
karaktärsdrag av stort kulturhistoriskt värde. Planen reglerar därför att denna karaktär ska 
bevaras.  

Generella åtgärder som kan skapa bättre förutsättningar för biologisk mångfald inom 
planområdet är att vid alla typer av avverkning bör både ris och grenar lämnas i högar inom 
området för att bidra till biologisk nytta. Även stockar lämnas kvar i området, antingen utspritt 
på lämpligt sätt, eller upplagt i så kallade biodepåer. Området är relativt fattigt på död ved, och 
skapandet av sådan hjälper till att bibehålla naturvärdena och är viktigt för många svampar 
och ryggradslösa djur, samt de organismer som livnär sig på sådana eller söker 
skydd/övervintringsplats i rishögar och timmertravar. Markåtgärder som t.ex. grävarbeten och 
avvattning ska utföras så att skyddad vegetation inte skadas. 

GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN 
Förutsättningar 
Enligt Sveriges geologiska undersöknings (SGU:s) Geokartan (https://apps.sgu.se/geokartan/) 
består marken inom Lycke-Tofta 1:7, kring befintlig ekonomibyggnad, av postglacial finlera. 
Uppskattat jorddjup är 3 – 5 m norr och nordost om ekonomibyggnaden, 1 – 3 m väster om 
den, och 0 – 1 m sydväst om den. Marken inom Lycke-Tofta 1:7, på västra sidan om väg 606, 
består av urberg, med uppskattat jorddjup 0 – 1 meter. Delar av denna yta har dock fyllts upp. 

Största delen av fastigheten Lycke-Tofta 1:9 består, liksom marken just norr om den inom 
Lycke-Tofta 1:7, av urberg (paragnejs). I den sydöstra delen av Lycke-Tofta 1:9 består marken 
av postglacial finsand. För hela detta område gäller att uppskattat jorddjup är 0 - 1 meter.  

Rött = urberg,  

Gult = Postglacial finlera,  

Orange = Postglacial finsand 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 8. Jordartskarta 
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Planförslag 
Geotekniska förhållandena anses gynnsamma. Byggnader inom området bedöms kunna 
grundläggas med platta på mark där jordens jorddjup är små. Där byggnader placeras på 
mäktigare lerlager eller på ojämna jorddjup krävs sannolikt pålgrundläggning för att undvika 
sättningsskador på byggnaderna.  

FÖRORENAD MARK 
Förutsättningar 
Såvitt känt har ingen undersökning avseende förorenad mark utförts innan aktuell 
planläggning. Inte heller under aktuell planläggning har någon markmiljöundersökning utförts 
eftersom sannolikheten för att föroreningar förekommer anses som låg.  

Under tidigt skede under aktuell planläggning framkom att parkering anlagts utan bygglov och i 
strid mot gällande detaljplan inom Lycke-Tofta 1:7, på västra sidan om väg 606. Anläggningen 
är utförd i omgångar under lång tid med sten, jord, grus och stubbar från när vägar och 
vägdiken underhållits och från anläggningen av områdets avloppsreningsverk. Uppfyllnad har 
utförts utan erforderligt marklov och någon anmälan till kommunens miljöenhet avseende 
återvinning av massor för anläggningsändamål har inte lämnats. Uppgifterna som i efterhand 
lämnats rörande massornas ursprung och innehåll bedöms vara trovärdiga, och med detta får 
saken anses vara utredd i tillräcklig omfattning. 

Planförslag 
Aktuell planläggning innebär ingen ökad risk för markföroreningar. Om föroreningar påträffas 
under t.ex. grävning, byggnation eller liknande ska kommunens miljöenhet genast underrättas 
innan vidare åtgärder vidtas.  

SOCIALA ASPEKTER 
Förutsättningar 
Ett av Plan- och bygglagen huvudsyfte är att främja en samhällsutveckling med jämlika och 
goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i 
dagens samhälle och för kommande generationer. Det ska ske med hänsyn till den enskilda 
människans frihet. Det innebär bland annat att alla oberoende kön ska ha samma makt 
(möjligheter, rättigheter och skyldigheter) att forma sina liv och att påverka samhället. 

I området runt Tofta herrgård, inom 300 meters radie från herrgården, bor det i nuläget drygt 
tjugo personer, åldersfördelningen är jämnt utspridd. Vidare finns här arbetsplatser och 
besöksanläggningar som hotell- och spa-verksamhet. Miljön i området är lugn och inbjuder till 
utevistelse. 

Planförslag 
Detaljplanen medför inga förändringar. 

RADON 
Förutsättningar 
Planområdet är klassificerat som låg- till normalradonområde.  

Ingen radonmätning har utförts under aktuell planläggning, då planområdet kan klassas som 
normalradonmark. Vid tidigare gjorda markradonmätningar i bostadsområden sydöst om Tofta 
herrgård har detekterats halter i berggrunden vilka motsvarar normalradonmark. 

Planförslag 
Byggnader inom normalradonmark ska normalt utföras med radonskyddande konstruktion, 
eller motsvarande åtgärder vidtas så att högsta tillåtna radonhalt inte kommer att överskridas i 
byggnaden. Detta säkras i bygglovskedet.  
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RISK FÖR HÖGA VATTENSTÅND 
Förutsättningar 
Planområdet klarar framtida högsta högvatten, säkerhetsnivå 2 med 1 m säkerhetsmarginal. 
Tillfartsvägar påverkas inte heller. 

FRILUFTSLIV 
Förutsättningar 
Området är av riksintresse för friluftsliv (Södra Bohusläns kust) och rymmer ett antal 
betydelsefulla friluftsaktiviteter, såsom kulturupplevelser, promenader, övernattning och 
ridning. Vid Tofta herrgård når det från väster fram till väg 606.  

Tofta naturreservat, som ligger strax väster om Tofta herrgård, utgör ett betydelsefullt utflykts-
mål. För att nå naturreservatet via någon av de två entréerna till reservatet är man hänvisad till 
att passera genom herrgårdsområdet. Närheten till Tofta herrgård innebär att besök i 
naturreservatet i viss utsträckning kombineras med besök till fots i herrgårdslandskapet. 

Länsstyrelsens rapport Tysta områden i Västra Götalands län 2001:18, visar på områden där 
ljudnivån från mänskliga aktiviteter bedöms vara högst 30 dBA medelnivå på årsbasis. 
Verksamheter som skulle kunna försämra ljudmiljön i dessa områden är industribuller, 
skjutbanor, motorsportbanor, större vägar, järnvägar, fartygs- samt flygtrafik. I Kungälvs 
kommun utgör bl a hela kustområdet (utom avsnittet kring väg 168) ett tyst område. Tofta 
herrgård med omgivning ligger i detta tysta område. 

Planförslag 
Förändringarna påverkar inte förutsättningarna för friluftslivet och inte heller ljudnivån i det 
tysta området. 

DJURHÅLLNING 
I ladugården finns både nötkreatur ca 40 kor/ungdjur/kalvar och hästar ca 46st. På 
ladugårdens västra sida finns gödselstack och urindamm. Urindammen inspekteras av 
kommunen var tredje år. I och med att regnvatten infiltrerar gödselstacken behövs idag 
urindammen som är på ca 10 meter i diameter.  

Det finns två paddockar som användas dagligen speciellt den södra av dem som ligger väster 
om stallet varav den som ligger norr om urindamm skulle kunna flyttas.  

Väster om ladugården ligger ett enbostadshus. Avståndet mellan bostadens fastighetsgräns 
och paddocken är 50 m och till urindammen och gödselstacken omkring 55 m. 

I Boverkets Vägledning för planering för och invid djurhållning rekommenderas att en 
helhetsbedömning görs av störningsfaktorer som kan förekomma invid djurhållning och då 
särskilt hästar. Nedan beskrivs de olika typerna av störningar mer ingående. 

Miljöpåverkan av djurhållning 
Folkhälsomyndigheten rekommenderar ett skyddsavstånd på 200 m mellan bebyggelse och 
hästverksamheter som stall, hästhagar och paddock. Avstånd ska ses som utgångspunkt för 
vidare utredning i varje enskilt fall, vid planärenden eller placering av bebyggelse eller 
hästverksamheter samt vid klagomålsärenden. Av Folkhälsomyndighetens 
kunskapssammanställning framgår att halten hästallergen utomhus minskar relativt snabbt 
med avståndet från hästverksamheter, men i vindriktningen och i öppen terräng kan låga 
halter påvisas längre bort från källan. Förhöjda halter har uppmätts på 100 – 200 m avstånd. 
Förhöjda halter kan även mer sällan finnas längre bort. 

Skyddande skogsområde eller kulle mellan hästverksamheten och bebyggelsen kan 
möjliggöra kortare skyddsavstånd än 200 m för att halten hästallergen ska vara låg. Omvänt 
gäller att ett längre avstånd kan behövas om bebyggelse ligger i vindriktningen och att 
skyddande kulle/ topografi eller växtlighet saknas. Det finns även andra aspekter förknippade 
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med hästverksamheter som kan ge upphov till olägenhet t.ex. lukt från djur och 
gödselhanteringen samt problem med flugor. 

Av Boverkets vägledning framgår att relativt låga halter av hästallergen sprids från en häst-
anläggnings närområde, främst inom de närmaste 50 - 100 m, men spridningen är beroende 
av de lokala förhållandena på platsen. I praxis tas också hänsyn till områdets karaktär, t.ex. får 
något större påverkan från djurhållning tålas i lantliga lägen som i aktuellt område. 

Planförslag 
Förslaget innebär att nya byggnader uppförs kopplat till hästhållning och nötkreatur. Nytt 
lösdriftsstall innebär att ca 60 kor kan komma till. Fler än 100 djurenheter innebär ”C-
verksamhet” vilket behöver anmälas hos kommunen med en beskrivning av den planerade 
verksamheten och hur den kan påverka omgivningen. De nya byggnaderna läggs på längre 
avstånd från närmaste bostad än befintligt stall. De byggrätter som skapas genom 
planförslaget möjliggör att större delen av verksamheten bedrivs inomhus, vilket minska sprid-
ning av allergener. Huvudsaklig vindriktning är västlig och sydvästlig vind, vilket är gynnsamt 
för befintliga bostäder. 

 

BEBYGGELSE, KULTURMILJÖ, FORNLÄMNINGAR 
OCH LANDSKAPSBILD 
Frågor som gäller bebyggelse, kulturmiljö och landskapsbild är intimt sammanvävda på Tofta 
herrgård med omgivning. 

Under rubriken ”Förutsättningar - Tofta herrgård med omgivning” beskrivs förutsättningarna för 
hela det område runt Tofta herrgård som har höga kulturvärden. Därefter beskrivs 
förutsättningarna specifikt för planområdets Del Norr respektive Del Syd. 

BEBYGGELSE OCH KULTURMILJÖ 
Förutsättningar – Tofta herrgård med omgivning 
Kultur- och naturmiljöutredning (2018-12-06) har utförts av Naturcentrum AB, Mats & Arne 
Arkitektkontor och Kula AB. Två bärande kapitel i den utredningen heter ”Kulturmiljö – 
landskap” respektive ”Kulturmiljö – bebyggelse”. De två områden som utgjorde utredningens 
inventeringsområde överensstämmer i allt väsentligt med detaljplanens Del Norr och Del Syd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 9.  

Röd linje; Ungefärlig plangräns. 

Lila färg, ungefärlig utbredning av 
kulturreservatet Tofta herrgård och 
gräns för byggnadsminnets 
skyddsområde. 

Vit streckad linje, objektet Tofta 
herrgård i det kommunala 
kulturminnesvårdsprogrammet från 
1990 Del Norr tangerar 
kulturreservatets västra 
avgränsning. Del Syd tangerar 
kulturreservatet vid det s k fårhuset. 

 



22/22 Beslut - Antagande detaljplan Lycke-Tofta 1:9 samt del av 1:7 - KS2014/2218-62 Beslut - Antagande detaljplan Lycke-Tofta 1:9 samt del av 1:7 : Planbeskrivning DP Lycke-Tofta, 2022-08-22

 

Sid 15 (36) 
 

 
Planbeskrivning – Antagandehandling 

Kungälvs kommun 
Ärende: KS2014/2218 

 
 

Tofta Herrgårds huvudbyggnad och ytterligare nio byggnader, varav en är ladugården som 
tangerar det norra planområdet, är byggnadsminnesförklarade (3 kap KML) genom 
Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus läns beslut 1984-01-23. Beslutet pekar även ut ett 
skyddsområde som omger ansamlingen av byggnadsminnen. Samma område som 
skyddsområdet utgör ett kulturreservat Q i gällande detaljplan. Samma område utgör 
kärnområde för ett kommunalt kulturmiljöobjekt, se karta ovan. 

Kultur- och naturmiljöutredningen har, vad gäller kulturmiljöfrågor, utförts för att få fördjupade 
kunskaper om kulturreservatet och det kommunala kulturmiljöobjektet och med särskilt fokus 
på de områden som berörs av föreslagen detaljplan. 

Tofta herrgård är en välbevarad herrgårdsanläggning med såväl herrskapsbebyggelse som 
bostäder för anställda och ekonomibyggnader av olika dignitet och storlek. De välbevarade 
bebyggelsemiljöerna speglar ideal och byggnadsskick från 1700-talet och framåt. Kulturmiljö-
värdena är höga både vad gäller landskapet och bebyggelsen. Sammantaget utgör de en 
välbevarad helhet.  

Bebyggelsen i området utgör tveklöst det mest framträdande och på många sätt viktigaste 
inslaget i kulturmiljön vid Tofta. Den omges emellertid av ett delvis välhävdat odlingslandskap 
som bevarat flera äldre drag. Bland annat är det gamla odlingslandskapets uppdelning på 
inägor och utmark fortfarande i hög grad synlig. I det norra planområdet löper stenmurar i den 
landskapshistoriskt viktiga gränslinjen. Vägen från bebyggelsen och västerut är en annan 
viktig kulturhistorisk komponent. Den finns med på alla de äldre kartorna över området. 
Betesmarkerna inom den gamla kalvhagen (det kalbetade berget mellan herrgården och spa-
byggnaden) och vid torpet Backen (nuvarande bostadshuset på Lycke-Tofta 1:8) ligger nära 
herrgården och bidrar också starkt till upplevelsen av en autentisk kulturmiljö med lång 
kontinuitet. Området uppvisar som helhet mycket stora kulturhistoriska värden. 

Med hjälp av studier av lantmäterikartor från 1787 och 1842 ”kan man konstatera att många 
viktiga, historiska drag lever kvar i dagens landskap kring Tofta. Det gäller både övergripande 
mönster, såsom markanvändningen och den gamla uppdelningen på inägor-utmark, och 
enskilda företeelser som t ex byggnader och vägar.” 

Bild 10. 1787 års karta. De blåstreckade 
markeringarna  
utgör kulturmiljöutredningens utrednings-
område och överensstämmer i allt väsentligt 

       

 

Bild 11. 1842 års karta. De blåstreckade 
markeringarna utgör kulturmiljöutredningens 
inventeringsområde och överensstämmer i allt 
väsentligt med Del Norr och Del Syd 
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Förutsättningar – Del Norr  

Området angränsar i öster till kulturreservatet. I 
norr angränsar planområdet till långsidan på den 
drygt åttio meter långa och kulturminnesförklarade 
ladugården, byggnaden utgör stall respektive 
ekonomibyggnad för jordbruk. Andra byggnader 
som ligger omedelbart utanför plangränsen är ett 
café och, på tomten Lycke-Tofta 1:8 (platsen där 
torpet Backen låg enligt karta från 1842) ett 
bostadshus. Den stora ekonomibyggnaden utgör 
ett nav i jordbruksverksamheten på Tofta och är i 
huvudsak omgiven av grusade ytor.  

Inom planområdet finns endast en byggnad, ett 
förråd. Det är en s k källarvind som ligger på all-
män platsmark NATUR. Gällande detaljplan anger 
ingen användning för byggnaden. Byggnaden har 
källarmurar av sten med ett bjälklag i trä och en 
överbyggnad med tak av enkupigt lertegel. 
Byggnaden är i mycket undermåligt skick med tak 
och fasad som faller ihop.  

Den viktigaste kulturhistoriska lämningen utgörs av 
en lång stenmur, se karta här intill. Som framgår 
av kartan från 1787 bestod Del Norr av både 
inägor och utmark/hagmark. I norr sammanfaller 
planområdets västra begränsning med inägo-
gränsen på båda de äldre kartorna. På 1787 års 
karta ses en stenmur i denna gräns, en stenmur 
som än idag finns kvar. Genom att bete har 
bedrivits kontinuerligt väster om muren sedan 
1700-talet, med tydlig påverkan på landskapets 
karaktär som följd, bildar denna stenmur en tydlig 
gräns mellan forna tiders inägor och utmark. 

Den väg som idag går från Tofta-bebyggelsen och rakt västerut har exakt samma sträckning 
som motsvarande stråk på 1700-talet. Den sammanfaller dessutom med fägatan ut från 
gården på 1787 års karta. Den mur som följer inägogränsen i norr, viker här av åt väster och 
följer den gamla vägsträckningen. Stenmurar är biotopsskyddade i jordbruksmark och 
skyddade enligt lag.  

Bild 13. Stenmuren i inägogränsen i norr.   

 

Bild 12. Karta registrerade kulturhistoriska 
lämningar. Lämningarnas lägen på ortofotot är 
ungefärliga. De blåstreckade markeringarna utgör 
kulturmiljöutredningens inventeringsområde och 
överensstämmer i allt väsentligt med Del Norr och 
Del Syd. 

 

Bild 14. Stenmuren vid vägen från bebyggelsen 
mot utmarken. 
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Söder om den gamla öst-västliga vägen går en grusväg som tillkommit på senare tid. Vägen 
ansluter till väg 606 i höjd med hotellet. På ömse sidor om grusvägen har parkeringsytor 
anordnats. Marken har fyllts upp med diverse material både på vägen och, på sina ställen, vid 
sidan av vägen. 

Planförslag – Del Norr  
Syftet med detaljplanen är att skapa byggrätter för byggnader för jordbruksverksamhet. 
Jordbruksverksamheten inom fastigheten Lycke-Tofta 1:7 har behov av att utöka dess volym 
av ekonomibyggnader. Behov som uttryckts gäller lösdriftsstall, gårdsverkstad, stall, tak över 
gödselplatta och maskinhall. Behovet kan, ur hänseendena verksamhetslogistik, topografi och 
kulturmiljö, inte tillgodoses inom gällande detaljplans stora, centrala byggrätt (Q). 

Väster och norr om den stora byggnadsminnesförklarade ekonomibyggnaden möjliggörs 
utökad volym för ekonomibyggnader genom ändrad användning på del av aktuell 
kvartersmark, från golfändamål Y1 till jordbruksändamål L, samt genom nya byggrätter. Övrig 
mark är prickmark, byggnad får ej upprättas. 

Byggrätten längst norrut ska uppföras med en utskjutande byggnad åt öster för att tillskapa en 
varierande byggnadsvolym. 

Sydväst om den stora ekonomibyggnaden (väster om hotellbyggnaden) möjliggörs utökad 
volym för ekonomibyggnad genom att del av det som i gällande detaljplan utgör allmän 
platsmark NATUR q samt del av 
kvartersmark för golfändamål. Detta regleras 
i planförslaget som jordbruksändamål L som 
ges en ny byggrätt. 

Befintlig, fallfärdig källarvind ges byggrätt för 
att ge fastighetsägaren förutsättningar att 
återskapa byggnad, återskapa eftersom 
byggnaden är i för dåligt skick för att inte 
behöva rivas innan den byggs upp på nytt. 
Användning för jordbruk möjliggörs genom 
att allmän platsmark NATUR tas i anspråk 
som kvartersmark för jordbruksändamål.  

Förutsättningar – Del Syd 
Del Syd utgör en homogen miljö som främst domineras av intensivt betad, bergig terräng. 
Tomten med spa-anläggning och bostadshus utgörs av en kuperad trädgård med gräsmatta 
och enstaka partier av berg i dagen. Ett fåtal lövträd av mindre storlek finns inne på tomten 
och stora lövträd, bl.a. ek, finns i kanten. 

Det kalbetade berg som sticker upp mellan herrgården och tomten med spa och bostadshus 
utgör de äldre kartornas kalvhage. Bergets södra del ligger inom planområdet och har 
användning allmän platsmark NATUR q. Berget betas fortfarande hårt och av allt att döma har 
det haft samma karaktär under flera hundra år. Planområdets norra gräns går nära bergets 
krön. Omedelbart norr om planområdet, på toppen av det kala berget, finns välbevarade rester 
efter den stora väderkvarnen som brann ned 1957.  

Hela Lycke-Tofta 1:9 har gällande detaljplan användning B (bostadsändamål), egenskap q. De 
delar av planområdet som ligger inom Lycke-Tofta 1:7 väster, norr och öster om Lycke-Tofta 
1:9, har användning allmän platsmark NATUR, egenskap q. Den del av planområdet som 
ligger söder om Lycke-Tofta 1:9 har användningen NATUR utgör i entré (tillfartsväg) till 
fårhuset och jordbruksmark öster om aktuellt planområde. 

Bild 15. Källarvind, har i gällande detaljplan 
ingen byggrätt och är i mycket fallfärdigt 
skick.  
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Inom Lycke-Tofta 1:9 ligger ett bostadshus 
och en spa-byggnad. Det innebär att det 
finns två tomter: en bostadstomt och en 
spa-tomt. En tomt är enligt 1 kap. 4 § PBL 
”ett område som inte är en allmän plats 
men som omfattar mark avsedd för en eller 
flera byggnader och mark som ligger i 
direkt anslutning till byggnaderna och 
behövs för att byggnaderna ska kunna 
användas för avsett ändamål”. Till spa-
verksamheten hör två över-
nattningsbyggnader, som delvis ligger 
inom Lycke-Tofta 1:9 och delvis inom 
Lycke-Tofta 1:7. Spa-verksamheten och 
övernattningsbyggnaderna 
överensstämmer inte med gällande 
detaljplans ändamål, Bostad respektive 
Natur. 

En tillbyggnad om drygt 15 m² av bostadshuset har uppförts för ett fåtal år sedan invid 
bostadshusets nordvästra fasad. Tillbyggnaden ligger på mark som i gällande detaljplan inte 
får bebyggas, s.k. prickmark. Tillbyggnaden är bygglovspliktig men det saknas bygglov och 
startbesked. Vidare har utförts fasadförändring (fönster) för vilken bygglov saknas.  

Spa-byggnaden är placerad inom vad som i gällande detaljplan (nr. 238a) är en byggrätt för 
komplementbyggnad för bostadsändamålet. För den och dess användning finns bygglov. 
Byggnaden är uppförd för några år sedan, och har därmed inte ett kulturhistoriskt värde. 

För den yta där övernattningsbyggnaderna är placerade anger gällande detaljplaner: allmän 
platsmark NATUR q respektive kvartersmark Bq. Byggnaderna har uppförts efter beslut om 
tidsbegränsat bygglov t.o.m. 2020-04-01. Enligt bygglovsbeslutet skulle byggnaderna ha 
uppförts helt inom kvartersmark Bq.  

Ett sextiotal meter öster om spa-byggnaden, på allmän platsmark inom Lycke-Tofta 1:7, finns 
en liten byggnad benämnd fårhuset som är i undermåligt skick. Gällande detaljplan anger 
ingen användning för byggnaden.  

De enda kulturhistoriska lämningarna inom Del Syd utgörs av stenmurar, se figur 5. Det 
betade landskapet har dock höga kulturvärden. Längs planområdets sydöstra sida, inom 
Lycke-Tofta 1:7, löper en äldre vägsträckning vilken finns med på 1800-tals karta. Vägen 
ramas delvis in fint av både betesmarker och branta bergspartier. Längs kanterna står flera 
äldre lövträd, främst ekar.  

 

 

Bild 17. Damm och stengärdesgård, bakom 
träd och utemöblemang i nordostligaste hörnet 
av planområdet, ”Del Syd”. 

Bild 16. Spa-byggnad och 
övernattningsbostaden till höger. 
Förgrund i bild är parkering för rörelsehindrade  
Bakom staket till vänster finns en damm, se 
bild 17.  

 

Bild 18.”Fårhus byggnad” 
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Planförslag – Del Syd 

 

Bild 19. Illustrationskarta ”Del Syd” 

En legalisering av bostadshusets drygt 15 m² stora 
tillbyggnad sker genom att utöka byggrätten. Det 
sker genom att befintlig prickmark (mark som inte 
får bebyggas) på nordvästra sidan av 
bostadshusets byggrätt, tas bort.  

I gällande detaljplan för befintlig spa-byggnad är det 
”kryssmark”, vilket avser komplementbyggnad. Den 
del av spa-tomten som ligger inom Lycke-Tofta 1:9 
redovisas som kvartersmark med användning Bq. 
Den del av spa-tomten som ligger inom Lycke-Tofta 
1:7 har i gällande detaljplan användning allmän 
platsmark NATUR q. 

I planförslaget redovisas marken för Spa-
verksamheten som kvartersmark. Avsikten är att 
utöka pågående verksamhet genom tillbyggnad åt väster. Nockhöjden regleras i plankartan till 
7 meter. Fasadmaterial ska vara av trä och målas i faluröd färg. Tak bör beläggas med rött 
lertegel. Fönster bör vara i trä. 

 

Bild 21. Skissförslag för tillbyggnad framtagen av byggherrens arkitekt 

Bild 20. Uppfart till Spa-byggnaden, bostadshus till 
höger. 

 

Befintligt bostadshus 

Befintlig ”spa”-byggnad med 
utbyggnad i sydväst 

Möjlighet för ytterligare 
övernattningsbyggnad 

Tillfälligt bygglov 
gått ut, övernattning 

Växthus 

”Fårhus” 

Hkp 

Parkering 

Stenmur 

Uppfart 
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Byggherren har inkommit med skiss på en ren förlängning av befintlig byggnad efter att kultur- 
och naturmiljöutredningen togs fram. Förvaltningen bedömer till skillnad mot utredningen, att 
denna form ger mindre påverkan på kulturvärdena genom sin enkla form. Den håller sig 
därmed också på längre avstånd från vägen söder om fastigheten. 

Ytterligare tre mindre byggnader för övernattningsmöjlighet ges inom fastigheten samt 
möjligheten till att uppföra ett växthus på 15kvm. Två av dessa byggnader finns på platsen 
idag men har tillfälligt bygglov som gått ut. 

Tillräckligt utrymme för parkering saknas i direkt anslutning till spa-byggnaden. Som 
komplement medges en yta i invid tillfarten i den sydvästra delen av planområdet. Parkering 
för rörelsehindrade finns även vid uppfart i norra delen av södra planområdet.  

Det så kallade fårhuset ligger inom det som i gällande detaljplan utgör allmän platsmark 
NATUR q. Planförslaget avser möjliggöra en relevant användning för jordbruksverksamheten 
och på så vis skapa förutsättningar för fastighetsägaren att återskapa byggnad, återskapa 
eftersom byggnaden är i för dåligt skick och kan behöva rivas innan den byggs upp på nytt. 
Det sker genom att huset och en tomt runt denna medges på kvartersmark för jordbruks-
ändamål L. Byggrätt skapas på platsen där fårhuset är placerat. 

FORNLÄMNINGAR 
Förutsättningar 
När gällande detaljplan togs fram genomfördes en arkeologisk utredning 1990 och en 
kompletterande utredning 2002, (Bohusläns museum Rapport 1990, 2004:06 och 2004:45). 
Eftersom kulturmiljölagen ändrats sedan dessa utfärdadats, bedömde Länsstyrelsen efter 
samråd för aktuell detaljplan, att kunskapsunderlaget var otillräckligt och att en förnyad 
arkeologisk utredning behövdes. Den genomförda kultur- och naturmiljöutredningen 
innefattade inte specifikt fornlämnings förekomsten.  

En arkeologisk utredning med utredningsgrävning inom naturmark har genomförts under mars 
månad 2022. Ytor som idag är ianspråktagna för exempelvis paddockar och vägar undantogs 
från utredningsgrävning. Totalt togs 14 schakt, 3-5 meter långa, 1,5 breda och 0,2-0,4 meter 
djupa.  

I nordligaste delen av planområdet påträffades en bit lerklining, taktegel och glas i matjorden 
och i hagmarken i norr framkom en koncentration med brända moderna sopor i matjorden.  

Det fyndrikas området var söder om f.d. torpet, Backen, där det tidigare även funnits en 
smedja, påträffades glaserat lergods, fajans, spikar, glas, tegel, stenkol och skiffer i schakt i 
matjordslagret. I samma område i en äldre vägsträckning, påträffades resterna av en kniv och 
hästskosöm i matjorden. 

Planförslag 
Inga ytterligare antikvariska åtgärder krävs. Med hänsyn till siktlinjer och befintliga 
kulturhistoriska värden är det önskvärt att exponerade höjdpartier lämnas orörda och att 
betade områden fortsätter att hållas öppna. 
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LANDSKAPDSBILD 
Förutsättningar 
Länsstyrelsen föreslår efter samråd för aktuell detaljplan att plangräns går utanför 
Landskapsbildskyddets område. Aktuell planområdesgräns går in i landskapsbildskyddet 
eftersom användningen av befintlig detaljplan, ”Y1 – golfbana” ska ersättas med ny detaljplan. 

Planförslag 
Ny detaljplanen har markanvändningen Natur där Landskapsbildskyddet finns. 

De förändringar som medges i planen är reglerade på ett sådant sätt att landskapsbilden inte 
ska ta skada. Planförslaget bedöms därmed inte påverka landskapsbilden negativt.  

 

 

 

   

Bild 23. Utsnitt ur gällande detaljplan, (nr. 
238a), med Norra delens nya plangräns i 
rött.  
Mörkare grön, Y1, är markanvändning 
golfbana vilket inte överensstämmer med 
dess verksamhet, jordbruk 

Bild 22. Landskapsbildskydd, grönt område i 
norr. med Norra delens nya plangräns i rött. 
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GATOR OCH TRAFIK 
VÄGAR, TILLFARTER OCH PARKERINGAR 
Förutsättningar  
Väg 606 passerar genom Tofta herrgårdsområde. Trafikverket är väghållare. Vägen är i 
anslutning till planområdet omkring 3,5 m bred grusväg. Trafikmängden, årsdygnstrafik är 110 
fordon varav 25 eller färre utgörs av tung trafik (Trafikverket, 2017). Enligt Nationell 
vägdatabas är hastighetsbegränsningen 70 km/h, men i realiteten torde hastigheter över 40 – 
50 km/h vara svåra att uppnå genom Toftaområdet med hänsyn till att vägen är smal, kuperad 
och kurvig. Sommartid är det framför allt flest resor till småbåtshamnen, Hjelms bryggor.  

Gällande detaljplan anger för tillfarter över annans mark inte allmän platsmark väg, utan redo-
visar tillfarter över allmän platsmark NATUR, med illustration betecknad entré.  Bostadsfastig-
heten Lycke-Tofta 1:8 (just utanför planområdet) nås via befintlig tillfart (inom planområdet) på 
fastigheten Lycke-Tofta 1:7, i ett läge där plankartan inte illustrerar entré, d.v.s. inte i enlighet 
med gällande detaljplan.  

En cirka 150 meter lång väg, inklusive parkeringsytor längs vägen, har anlagts med sträckning 
från väg 606 (i höjd med hotellbyggnad) och västerut. Av dessa 150 meter väg ligger cirka 100 
meter inom planområdet och 50 meter utom planområdet, inom kulturreservatet. Parkering 
inklusive väg upptar, inom planområdet, en yta om cirka 2000 kvm. Vägen/parkeringen inom 
planområdet ligger dels inom allmän platsmark NATUR q och dels inom kvartersmark Y1 
(golfändamål). Parkeringen används för hotell-/konferens och stallverksamheten. Vägen är 
inte mark- eller bygglovspliktig men otillåten enligt gällande detaljplan. För parkeringen saknas 
bygglov och av allt att döma saknas tillstånd för de utfyllnader som utförts. Tillstånd från 
Trafikverket saknas för anslutning till väg 606. 

Planförslag  
Ny detaljplan och de föreslagna förändringarna som befintliga verksamheterna har kommer 
inte att alstra någon betydande mängd tillkommande trafikrörelser, uppskattat ca 10-20 ÅDT. 
Trafikmängden på väg 606 kommer inte öka nämnvärt jämfört med dagens trafik. Det finns 
ingen större väg i närheten som alstrar buller, vilket skulle kunnat ge bullerstörningar för 
bostadshus. Detaljplanarbete har på så vis inte föranlett en bullerutredning.  

Befintlig tillfartsväg till fastigheten 1:8, som ligger utanför planområdet, får sin tillfartsväg 
bekräftad i ny detaljplan genom att det är kvartersmark ”T – tillfart”. Bostadshuset på 
fastigheten Lycke-Tofta 1:9 får också sin befintliga tillfartsväg bekräftad genom kvartersmark 
”T – tillfart”. 

KOLLEKTIVTRAFIK 
Förutsättningar 
Det finns en hållplats i slutet av allén som leder fram till Tofta herrgård. Hållplatsen har 
bussförbindelse med Kärna och trafikeras av linje 923 och 926. Vardagar går två turer från 
Tofta på morgonen och fem turer till Tofta på morgonen/eftermiddagen. Inga helgturer. 

Marstrandsexpressbussens närmsta busshållplats är Tjuvkilsboden och är ca 5 km bort. 

Förändringar/planförslag 
Planförslaget leder inte till några förändringar. 
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TEKNISK FÖRSÖRJNING 
VATTEN OCH SPILLVATTEN 
Förutsättningar 
Området ligger inte inom kommunalt verksamhetsområde för VA och kommunalt VA-nät är 
inte utbyggt i området. Vatten och spillvatten tillhandahålls genom en förening som har avtal 
om dricksvattenleverans med kommunen. Anslutna är herrgården, hotell, 
konferensanläggning, SPA, golfbana samt ca 18 bostadshus (34 andelar eller hushåll). Önskat 
antal påkopplande avlopp är sex övernattningsbäddar i Spa-verksamheten, ett enbostadshus 
samt ett flerbostadshus om tre lägenheter. 

Ett avloppsreningsverk finns inom norra delen av planområdet, E – tekniskanläggning. 
Reningsverket har kapacitet anpassat för 40 hushåll, ca 9000m3.  

Det renade avloppsvattnet efterpoleras i en markbädd, en yta på 50 m2 och en mäktighet på 80 
cm markbäddsand. Därefter leds vattnet till befintlig kulvert vidare till å som ca 2 km nedströms 
och mynnar ut i norra delen av Myggstaviken. Verksamheten är anmälningspliktig och 
kommunen har tillsyn för reningsverket.   

Sedan oktober 2021 har en flödesmätning på reningsverket införskaffats och visar på ett visst 
inläckage finns, men att flöden är långt under vad reningsverket är byggt för att hantera. 

Bild 24. Reningsverkets kapacitet. 

 

En djupborradbrunn finns för djurens dricksvatten. Denna brunn har bra kapacitet och har 
aldrig sinat vid torka eller när det fanns fler djur på gården.  

Planförslag 
Det är en förhållandevis liten ökning av hushåll som detaljplanen medger och befintlig avlopps-
anläggning har kapacitet för det. Detta är uträknat genom mått på vattenåtgång. Idag finns det 
22 hushåll, spa verksamhet (6 st. rum), hotell (20 st. rum) samt golfbana. Uppmätt 
genomsnittlig vattenkonsumtion per hushåll och år är ett flöde om 100 m/hushåll. Leveransen 
varit jämn utan större variationer över tid. 

Spa-anläggningen (södra delen av detaljplanen) innehar fullgod täckning med två andelar i 
jämförelse med Herrgården som har 5 andelar. Föreningen har 55 upptagna andelar av 60 
tillgängliga. 

DAGVATTEN, SKYFALL, ÖVERSVÄMNING 
Förutsättningar 
Norra delen av planområdet, där nytt lösdriftsstall planeras, är det område som är mest 
drabbat ur skyfallssynpunkt, eftersom det är en lågpunkt. Se bild 28. Enligt skyfallskarteringen 
är det på ca 0,3m vilket är för ett 100-årsregn med 30 minuters varaktighet inklusive en 
klimatfaktor på 1,25. Utöver regn och terrängmodell så är markens råhet en in parameter till 
skyfallskarteringen. 

Bild 25. Flöde till reningsverk i förhållande till 
regniga dagar. 
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Norra delen har idag en kulvert för dagvatten som leder vidare under hagmark/jordbruksmark 
och som mynnar ut på golfbanan i öst, se kartbild 26 och 27.  

 
Bild 26. Norra delen har ett öppet dike (blå linje) som rinner in planområdet som sedan är 
kuverterad under hagmark, röd pil visar dess läge.  

 
Bild 27. Dagvatten från norra planområdet leds via kulvert till golfbana. (Röd pil visar vart 
kulvert är belägen. Blå pil visar öppet dagvattendike/damm. 

Södra delen avvattnas söderut, utmed vägdike innan även här ledas in i golfbanans damm för 
att sedan via dike mynna ut i havet. Inga byggnader nedströms riskeras att påverkas.   

Dammen i södra delen, som benämns vara en gammal branddamm till 
Trädgårdsmästarbostaden (bostadshuset), har inte något naturligt utflöde. Om det skulle bli 
mycket vatten rinner det över utmed bergskant och stenmur ner till dike vid vägen för vidare 
transport mot recipienten. Enligt boende har detta enbart hänt två gånger de senaste 25 åren.  

Planförslag 
Planerad byggrätt i norra delen, där det finns risk för översvämning har markanvändningen  
”L – odling och djurhållning”, det är ingen känslig bebyggelse som planeras men byggnad bör 
höjd sättas så att byggnad inte riskerar att drabbas av översvämning vilket regleras i bygglov. 
Detaljplanen reglerar markens höjd för att skyfall inte ska bli uppehållande utan kan 
omhändertas genom nedströms liggande hagmarker, se skyfallskarteringen, bild 28. 

Sträckan som dagvattnen i norra delen av planområdet tar är cirka 2200 meter till 
Myggstaviken, ”Kilen”. Snittbredd och djup på kulvert och diken är 1,5*1,5m vilket innebär ca 
5000 kubikmeter dagvatten innan det når havet. Ny stallbyggnad kommer inte att stoppa upp 
befintliga flödesvägar. Bäck i väst kommer fortsatt att vara kuverterad söder om kommande 
lösdriftsstall, bild 26. Kulverten kommer att renoveras under 2023 eftersom det är en flaskhals 
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vid vägen upp mot Tofta Herrgård. Trafikverket kommer att återplantera den allé som finns där 
idag men som mer eller mindre är död på grund av almsjukan. 

Dagvatten leds sedan vidare från kulvert till vattendrag/dike intill golfbana. Att tillföra mer 
dagvatten är enligt golfbaneansvarig positivt, då golfbanans bevattningsdammar matas med 
vatten från vattendraget och speciellt sommartid kan dammarna få vattenbrist. Golfbanan 
använder ca 10´000 till 15´000 kubikmeter vatten för bevattning per säsong. 

En större instängd havsvik vid Myggstaviken, den så kallade ”kilen”, är en invallning och 
våtmark, som med fördel kan ta emot dagvatten. ”Kilen” har bildats som en fördämning med 
en väg, vilken leder till småbåtshamnen Hjelms bryggor, och är nivåstyrd. Nivån i invallningen 
är extra viktig under häckningsperioden men under vintertid kan kilen ta emot höga nivåer. 
Avtal finns med Jordbruksverket och Länsstyrelsen vilka olika vattennivåer som krävas 
beroende på årstiden, högt på vinter och lågt på sensommaren, vilket är reglerat. Om det 
skulle vara tillfälle då dagvatten inte kan tillföras till kilen, rinner dagvattnet i diket norr om 
Myggstaviken och vidare ut i havet. (Se blå pilar i bild 28).  

Flödesvägar i kartan nedan, bild 28, är baserade endast på terrängmodellen, dvs den utgår 
från att dagvattensystem och kulvertar är fulla. Vattnet antas rinna åt det håll som har störst 
lutning nedåt. 

 

 

Bild 28. Planområde i rött. Avvattning från området sker via kulverts utmed hagmarker och i 
diken genom golfbaneområde och till ”kilen” i Myggstaviken.   



22/22 Beslut - Antagande detaljplan Lycke-Tofta 1:9 samt del av 1:7 - KS2014/2218-62 Beslut - Antagande detaljplan Lycke-Tofta 1:9 samt del av 1:7 : Planbeskrivning DP Lycke-Tofta, 2022-08-22

 

Sid 26 (36) 
 

 
Planbeskrivning – Antagandehandling 

Kungälvs kommun 
Ärende: KS2014/2218 

 
 

LUKT 
Gödselhanteringen sker idag genom att gödsel läggs på en 
betongplatta.  

Planförslag 
Förslaget möjliggör inbyggnad av gödselhanteringen, vilket kan 
minska lukt då gödseln hålls torrare. Ur luktsynpunkt är 
förhärskande vindriktning gynnsam. Med tanke på att det är ett 
lantligt läge där jordbruk och djurhållning pågått under lång tid 
bör ett visst mått av luktstörningar vara acceptabla. 

Se bild 29, vindros för Kungälvs kommun. Vinden kommer 
framförallt från västsydväst – sydsydväst. Spridning av 
allergener, lukt och flugor sker därmed huvudsakligen mot 
nordnordost – ostnordost. Närmaste bostäder ligger väster 
respektive sydost om hästverksamheten. 

LJUD 
Eventuella ventilationsfläktar ska uppfylla kraven enligt Naturvårdsverkets vägledning om 
industri- och annat verksamhetsbuller, Rapport 6538, april 2015. Utgångspunkten i vägled-
ningen är att buller inte får överskrida 50 dBA dagtid (kl. 06-18), 45 dBA kväll (kl. 18-22) och 
40 dBA (kl. 22-06). Ljudets karaktär och andra förhållanden kan påverka bedömningen av 
acceptabel bullernivå. 

LJUS 
Eventuella belysningsanläggningar för paddock och arbetsytor för lantbruk ska utformas så att 
störningar för närboende och djurliv inte uppstår. Utvändig belysning bör därför riktas in mot 
verksamhetsytor och -byggnader. Stora fönsteröppningar i verksamhetsbyggnader med kvälls- 
och nattbelysning ska undvikas på fasader mot naturmark. 

Planförslag 
Planen möjliggör överbyggnad av paddocken, vilket med rätt utformning ger förutsättningar för 
ljusavskärmning. 

MAGNETISKA FÄLT 
Förutsättningar 
En luftledning på 10 kV passerar spa-fastighetens östra sida. avståndet är ca 15 m till spa-
byggnaden och omkring 60 m till bostadshuset.  

Planförslag 
Närhet till aktuell luftledning innebär ingen hälsofara eftersom spänningen är låg. 

VÄRME 
Förutsättningar 
Uppvärmning sker med enskilda anläggningar. 

Planförslag 
Inga förändringar föreslås. 

EL 
Förutsättningar 
Befintlig transformatorstation finns mellan de två delarna av detaljplanen och är centralt 
beläget. Kungälvs Energi bedömer att byggnation med ny detaljplan kan försörjas med el. 
Skulle ny transformatorstation behövas är det en bygglovsfråga. 

Planförslag 
Ökningen av elförbrukning bedöms som begränsad.  

Bild 29. ”Vindros” för Kungälv 
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AVFALL 
Förutsättningar 
Närmaste kretsloppsstation finns i Harestad dit är det omkring 11 km. Återvinningscentral finns 
i Kärna som ligger omkring 7 km sydöst om Tofta herrgård.  

Hushållsavfall ska hanteras i enlighet med Renhållningsordningen för Kungälvs Kommun. 
Området förses med kommunal sophämtning.  

Planförslag 
Planförslaget innebär inga förändringar förutom något ökade mängder. 

Motiv till planbestämmelserna  
ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN  
ALLMÄNNA PLATSER MED ENSKILT HUVUDMANNASKAP 
VÄG – reglerar användningen av lokalgata med enskilt huvudmannaskap inte i kommunalägo.  
NATUR – reglerar användningen naturmark med enskilt huvudmannaskap. Inom naturmark 
får gång- och cykelvägar anordnas. 

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

E - reglerar användningen kvartersmark för teknisk anläggning. Inom ytan får pumpstation för 
spillvatten uppföras. Detta reglera befintlig anläggning. 

L - reglerar användningen kvartersmark för odling och djurhållning. Inom dessa områden får 
byggnader uppföras som hör till verksamheten. 

O - reglerar användningen kvartersmark för tillfällig vistelse. Inom dessa områden får 
byggnader uppföras som hör till verksamheten. 

R - reglerar användningen kvartersmark för besöksanläggningar.  Inom dessa områden får 
byggnader uppföras som hör till verksamheten. 

T – reglerar användningen för tillfartsväg för att bekräfta att befintlig vägs. Det är den 
enskildes ansvar att sköta vägen. 

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS 
MED ENSKILT HUVUDMANNASKAP 
UTFORMING AV ALLMÄN PLATS 
Damm - Damm ska bevaras, ur kulturmiljö- och naturmiljösynpunkt.  

Tillfart - tillfart till angränsade fastighet. 
MARK OCH VEGETATION 
Träd - Ädellövträd med stamdiameter över 0,5 meter i brösthöjd får endast fällas om det är 
sjukt eller utgör säkerhetsrisk. 
SKYDD AV KULTURVÄRDEN 
q - Stenmurar/stengärdesgårdar ska bevaras för att skydda och bibehålla kulturmiljön.   
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EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR 
KVARTERSMARK  
UTNYTTJANDEGRAD 

e - Största byggnadsarea är m² - reglerar största byggnadsarea, respektive område har 
reglerats för att verksamhetens byggnation ska vara lämplig. 

HÖJD PÅ BYGGNADSVERK  
Högsta nockhöjd och byggnadshöjd på respektive byggnad den siffra i meter – för att 
tillgodose verksamhetens byggnad och användning. 

BEGRÄNSNING AV MARKENS UTNYTTJANDE 
Prickmark - Marken får inte förses med byggnad – med hänsyn till kulturmiljön i området är 
byggrätterna begränsade.  

Korsmark – Marken får endast bebyggas med ett 15 kvm stort växthus med en nockhöjd på 3 
meter. 

TAKVINKEL  
Minsta takvinkel är 14 grader – för stallbyggnad. Ett flackare tak vill undvikas. Sadeltak är att 
föredra i denna miljö för att inte upplevas främmande i en kulturmiljö. 

UTFORMNING 
f1 - Bestämmelsen syftar till att säkerställa så att byggnaden skall uppföras och underhållas 
med färg och material som är anpassade till omgivande kulturhistoriska värden, 
f2 - Bestämmelsen syftar till att minska känslan av att stallbyggnad är en stor och främmande 
byggnad i känslig kulturmiljö, därför ska en mindre utskjutande byggnadsdel mot det öppna 
omkringliggande landskapet finnas. 

MARKENS ANORDNANDE OCH VEGETATION 
n1 – Ädellövträd med stamdiameter över 0,5 meter i brösthöjd får endast fällas om det är 
sjukt eller utgör säkerhetsrisk. Träd är en del av kulturmiljön.  

n2 – Stenmurar/stengärdesgårdar ska bevaras för att skydda och bibehålla kulturmiljön. 
Stenmurar i öppna landskap är biotopskyddade. 

n3 – Parkering får anordnas för att säkerställa möjlighet till parkering till besökare. 

+5 – Bestämmelser om marknivå betecknas + 5,0 där plustecknet anger den punkt där 
marknivån regleras. Detta för att undvika översvämningsproblematik. Byggnaden som kommer 
till på aktuell plats där marknivå regleras är inte av känslig bebyggelse. Höjd på färdigt golv för 
stallbyggnad upprättas i samband med bygglov. 

VARSAMHET 
k1 – Byggnadens karaktärsdrag vad gäller form, material och färg ska bibehållas. 

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER 
Genomförandetiden är 10 år. 

UPPLYSNINGAR 
Artskyddade objekt - Kamomillkulla - Ingrepp kräver Länsstyrelsens tillstånd enligt dispens för 
fridlysta arter enligt artskyddsförordningen (2007:845) 
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För åtgärder i eller i nära anslutning till biotopskyddade objekt så som stenmurar, krävs 
dispens. Dispens söks hos Länsstyrelsen.  

Avverkning och bulleralstrande åtgärer ska minimeras och undvikas under perioden 1 april - 
15 juli. 

 

 

Konsekvenser av planens 
genomförande 
Enligt 2 kap. plan- och bygglagen (PBL) ska hänsyn tas både till allmänna och enskilda 
intressen vid prövningen av lämpligheten av föreslagen planläggning. Bl.a. ska 
bestämmelserna om hushållning med mark- och vattenområden i 3 och 4 kap. 1 – 8 §§ 
miljöbalken (MB) tillämpas. 

Befintliga höga kulturmiljö-, natur- och friluftsvärden värnas i gällande detaljplan. De värnas 
fortsatt, jämte möjligheten att utveckla verksamheter, i planförslaget. Planförslaget är förenligt 
med en från allmän synpunkt lämplig användning av enligt PBL och MB.  

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 2014). Av de lokalt anpassade miljömålen är följande särskilt 
angelägna för planförslaget: Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande sjöar och 
vattendrag, Ett rikt odlingslandskap, Ett rikt växt och djurliv och God bebyggd miljö.  

HAV I BALANS SAMT LEVANDE KUST OCH SKÄRGÅRD 
Västerhavet och Östersjön ska ha en långsiktigt hållbar produktionsförmåga och att den 
biologiska mångfalden ska bevaras. Kust och skärgård ska ha en hög grad av biologisk 
mångfald, upplevelsevärden samt natur- och kulturvärden.  

Planförslaget bedöms bidra till att näringsverksamhet i kustnära läge. De verksamheter som 
planeras inom planområdet syftar till att främja det lokala näringslivet med kopplingar till 
rekreation, men även främja det lokala lantbruket.  

LEVANDE SJÖAR OCH VATTENDRAG 
Sjöar och vattendrag skall vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika livsmiljöer skall 
bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt landskapets 
ekologiska och vattenhushållande funktion skall bevaras samtidigt som förutsättningar för 
friluftsliv värnas. 

Inom planområdet säkerställs att dike, damm, naturmark bevaras.  

ETT RIKT ODLINGSLANDSKAP  
Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och livsmedels-
produktion skall skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden och kulturmiljövärdena 
bevaras och stärks. 
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Planförslaget syftar till att möjliggöra utveckling av pågående jordbruksverksamhet. Föreslagen 
lösdriftbyggnad är en del av jordbruket vars mark idag används som hage. Övriga byggrätter i väster 
och norr om befintligt stall används för ridning, gödsel och damm. Planen innebär att de förses med 
tak eller byggs in.   

ETT RIKT VÄXT OCH DJURLIV 
Miljömålet anger att den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för 
nuvarande och framtida generationer.  

Planförslaget innebär ingen påtaglig negativ påverkan på natur- och kulturvärden. Inom plan-
området har en naturvärdesinventering enligt SIS standard gjorts. Denna ligger till grund för 
planförslagets utformning. Planförslaget innebär inte heller att spridningskorridorer påverkas 
eller att barriärer skapas som förhindrar att goda livsmiljöer och ekosystem bevaras.  

GOD BEBYGGD MILJÖ 
Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt 
medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara och 
utvecklas.  

Bevarandet av befintliga kulturmiljövärden regleras med planbestämmelse q i planen. 
Planerad bebyggelse inom planområdet anpassas till omkringliggande landskap och 
bebyggelse både vad gäller höjd, utformning och färgsättning.  

Planförslaget bedöms överensstämma med Kungälvs kommuns lokala miljömål. 

BEHOVSBEDÖMNING (6 KAP. MB)  
Alla planer som upprättas av kommunen (och påbörjades före 2018-01-01) ska i ett tidigt 
skede behovsbedömas enligt (före 2018-01-01 gällande) 6 kap. 11 § miljöbalken. Syftet är att 
integrera miljöaspekter i planen eller programmet så att en hållbar utveckling främjas. 
Behovsbedömningen leder fram till ställningstagande om planens genomförande kan antas 
leda till betydande miljöpåverkan. Om planens genomförande kan antas leda till betydande 
miljöpåverkan skall en miljöbedömning enligt (f.d.) 6 kap 11-13 §§ MB, inklusive 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB), genomföras. Behovsbedömningen ska samrådas med 
länsstyrelsen. (Efter 2018-01-01 har 6 kap. MB ändrats. Förändringen är liten i sak, större vad 
gäller formalia). 

En behovsbedömning har tagits fram för det aktuella planområdet (2018-05-08, 
behovsbedömningen har beslutats av KS 2014/2218). Samråd har skett med Länsstyrelsen 24 
maj 2018 varav Länsstyrelsen hade kvarvarande frågor i och med oklarheter i 
behovsbedömningen.  

Kommunen har tagit till sig anmärkningarna. Planområdet ansågs vara otydligt och har 
förtydligats i detaljplanen. Under kapitel 6.2 redovisas förutsättningar för platsens kulturmiljö 
och en kulturmiljöutredning och naturvärdesinventering med dess beskrivning av 
konsekvenser har upprättats. Till följd av det har en solstudie upprättats för att skuggning ej 
sker på intilliggande träd som innehar naturvärde. 

Planförslaget/detaljplanens genomförande bedöms inte medföra en sådan betydande miljö-
påverkan som avses i (f.d.) 6 kap. 11 § miljöbalken. Därmed har ingen miljöbedömning eller 
miljökonsekvensbeskrivning gjorts. Planförslagets konsekvenser bedöms kunna hanteras inom 
planarbetets ram. 
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AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN 
RIKSINTRESSEN (3 OCH 4 KAP. MILJÖBALKEN) 
Planområdet ligger inom riksintresset kustområde enligt 4 kap. 4 § miljöbalken (MB), inom om-
råde av riksintresse för naturvård enlig 3 kap 6 § MB och delvis inom område av riksintresse 
för friluftslivet enligt 3 kap. 6 MB.  

Området av riksintresse för naturvård (Hakefjorden-Marstrandsfjorden-Sälöfjorden) har 
betydande värden knutna till den marina miljön, skärgårdslandskapet, anslutande 
odlingsmarker samt lövskogar. Värdena spänner från geologi via natur- och vegetationstyp ner 
till vilka arter som finns. De förutsättningar för bevarande som rör området runt Tofta herrgård 
är fortsatt åkerbruk, naturvårdsinriktad betesdrift samt att värdefulla ädellövskogar får 
utvecklas fritt eller användas till anpassat bete. Mer specifika värden har säkerställts genom 
bildandet av Tofta naturreservat vars östra gräns som närmast går cirka 280 m väster om 
planområdet.  

Området av riksintresse för friluftsliv (Södra Bohusläns kust) rymmer ett antal betydelsefulla 
friluftsaktiviteter, såsom kulturupplevelser, promenader, övernattning och ridning.  

Planförslaget överensstämmer med rådande riksintressen för naturvård och friluftsliv. 
Utveckling av befintligt jordbruk/stall främjar skötsel av odlingsmarker och fritidsaktiviteten 
ridning. Spa-anläggningens utökning av antal övernattningsplatser främjar att fler personer ges 
möjlighet att njuta av natur- och kulturvärden i anslutning till Tofta. 

Planområdet berörs av riksintresset kustområde enligt MB 4 kap 4 §. Fritidshusbebyggelse får 
endast komma till stånd i form av kompletteringar till befintlig bebyggelse. Om det finns 
särskilda skäl, företrädesvis rörande det rörliga friluftslivets behov, kan annan 
fritidshusbebyggelse tillåtas. Aktuell plan gäller inte möjliggörande av fritidshusbebyggelse. 
Riksintresset för kustområdet påverkas därför inte. 

Marken i planområdet norra del är klassad som åkermark, medan den i 
Naturvärdesinventeringen klassats som betesmark, objekt 2. Byggnation som föreslås i denna 
del förläggs på i huvudsak på hårdgjorda ytor och avser byggnader för jordbrukets behov. 

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. 

Kråkerö sund och Myggstaviken är enligt VISS (Vatteninformationssystem Sverige) klassade 
med måttlig ekologisk status. Deras kemiska statusar är inte klassade.  

Det finns idag inga indikationer på att gällande miljökvalitetsnormer överskrids eller riskerar att 
överskridas inom områden som kan komma att beröras eller påverkas av aktuell planläggning. 

MKN för luft 
Höga halter av luftföroreningar beror främst på utsläpp från trafiken. Problem med luftkvalitet 
uppstår generellt vid hård belastade vägar och i tät stadsbygd med slutna gaturum. Aktuellt 
område ligger inte i anslutning till hårt belastad väg och gaturummet är öppet. Planerad 
bebyggelse samt den tillkommande trafik som genereras bedöms inte leda till en försämring av 
luftkvaliteten. Miljökvalitetsnormer för utomhusluft bedöms inte riskera att överskridas inom 
eller i anslutning till planområdet.  

MKN för vatten 
Miljökvalitetsnormer avseende yt- samt grundvatten bedöms inte påverkas negativt.  

NATURRESERVAT (7 KAP 4-8 § MB) 
Kortaste avstånd mellan aktuellt nytt planområde och Tofta naturreservat är ca 280 meter. 
Naturreservatet kommer därför inte att påverkas. 
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BIOTOPSKYDD (7 KAP 11 § MB) 
Det generella biotopskyddet gäller bl a stenmurar, småvatten och diken i jordbrukslandskap. 
Dessa värden skyddas i planen. 

VATTENVERKSAMHET (11 KAP MB) 
Detaljplanen påverkar inte något vattenområde eller markavvattningsföretag. 

Lagen gäller även bortledande av grundvatten. De grundläggningsarbeten som är nödvändiga 
för att förverkliga de byggnationer som planen möjliggör, bedöms inte påverka 
grundvattennivån. 

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. Nedan följer en kort 
sammanställning av planens miljökonsekvenser. 

NATURMILJÖ 
Skyddsvärd natur finns inom, strax utom och på avstånd från de markområden som berörs. 
Planförslaget bedöms överlag innebära liten skada på naturvärdena i området utifrån den 
reglering som planen ger. För biologisk mångfald är det viktigt att stenmurarna och 
skyddsvärda träd, bland annat gamla askar och grova ekar, inom planområdet bevaras i 
enlighet med planens bestämmelser. 

KULTURMILJÖ 
Tillbyggnad av befintlig spa-byggnad bedöms få vissa negativa konsekvenser för kulturmiljön. 
För att de negativa konsekvenserna ska bli så små som möjligt reglerar planen nockhöjd, 
fasadmaterial, färgval och takmaterial för utbyggnad av spa-byggnaden. Bestämmelse som 
reglerar att träd och stenmur ska bevaras finns också för spa-byggnadens tomt.  

Inom planområdet regleras även kulturmiljön med q-skydd som innebär att markens 
kulturvärde ska bevaras och att ändringar inte får förvanska kulturvärdenas karaktär.  

REKREATION OCH FRILUFTSLIV 
Detaljplanen begränsar inte tillgängligheten till naturrekreation som det finns gott om i detta 
område.  

STÖRNING, HÄLSA OCH SÄKERHET 
Eftersom planen syftar till utveckling av verksamheter, där åtminstone den ena är en besöks-
verksamhet, och ligger långt från kollektivtrafik kommer bilåkande öka i området. Trafiken inom 
området är begränsad och rör sig i låg hastighet. Bostäder ligger inte i direkt anslutning till 
vägarna. Rikt- och gränsvärden för buller kommer inte överskridas inom planområdet eftersom 
det är lite trafik och låga hastigheter.  
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Den ökade trafiken till planområdet bedöms inte heller vara så stor att det finns risk att 
gällande gränsvärden för luft överskrids.  

SOCIALA KONSEKVENSER 
Planförändringarna syftar till att möjliggöra förbättring av spaverksamhet, jordbruksverksamhet 
samt boendekapacitet för två enbostadshus (för det ena bostadshuset handlar det endast om 
tillfart till huset). Vistelse på spa kan i viss mån fungera som social aktivitet vilket innebär att 
spaverksamhetens ökade kapacitet kan ha viss positiv social konsekvens. 
Jordbruksverksamheten bedöms vara neutral i förhållande till sociala konsekvenser. De 
boenderelaterade åtgärderna som möjliggörs är mycket små och ger därför inga märkbara 
sociala effekter.  

BARNPERSPEKTIV 
Förändringar av miljön kring bostadshuset på Lycke-Tofta 1:7 är små och bedöms inte 
påverka barns situation. De föreslagna åtgärderna i övrigt bedöms inte heller påverka miljöer 
där barn vistas eller där det vore önskvärt att barn vistas i högre utsträckning. 

 

Genomförandebeskrivning 
Genomförandebeskrivningen har till syfte att redovisa de organisatoriska, fastighetsrättsliga, 
ekonomiska och tekniska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat 
ändamålsenligt genomförande av detaljplanen.  

Denna beskrivning tar upp principiell ansvarsfördelning och möjligheter till genomförande av 
detaljplan för Lycke-Tofta 1:9 och del av 1:7, Kungälvs kommun som upprättas av Samhälle 
och utveckling.  

Genomförandebeskrivningen är inte juridiskt bindande.  

ORGANISATORISKA FRÅGOR 
Planen hanteras med standardförfarande enligt Plan- och bygglagen 5 kap. 

Om planen inte överklagas vinner den laga kraft tre veckor efter antagandebeslutet 
tillkännagivits på kommunens anslagstavla. När detaljplanen vunnit laga kraft kan erforderliga 
fastighetsbildningsåtgärder genomföras, bygglov erhållas och utbyggnad påbörjas.  

PRELIMINÄR TIDPLAN 
Samråd 2:a kvartalet 2021 
Granskning 2:e kvartalet 2022 
Antagande 3a kvartalet 2022 

GENOMFÖRANDETID 
Enligt plan- och byggplanen ska detaljplaner förses med en genomförandetid på minst fem år 
och högst femton år. Vald genomförandetid ger skälig tid för utbyggnad av planområdet. 

Inom genomförandetiden har fastighetsägare garanterad rätt att efter ansökan om bygglov få 
bygga i enlighet med detaljplanen. Efter genomförandetidens slut är fastighetsägare ej längre 
garanterad byggrätt. Detaljplanen fortsätter att gälla även efter genomförandetidens utgång 
men kan då lättare ändras om ett sådant behov uppkommer.  

Genomförandetiden för rubricerad detaljplan är 10 år från den dagen detaljplanen får laga 
kraft. Detaljplanen fortsätter därefter att gälla så länge kommunen inte ändrar eller upphäver 
detaljplanen. 
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HUVUDMANNASKAP 
Allmän platsmark 
Huvudmannaskapet innebär ett ansvar för utbyggnad, drift och underhåll av allmänna platser. 

Inom planen råder enskilt huvudmannaskap. Med det menas att kommunen inte är huvudman 
för allmän plats. Kungälvs kommun har inte varit huvudman inom området tidigare och är inte 
huvudman för allmän plats i angränsande områden. Med undantag av de statliga vägarna 
förvaltas samtliga vägar i närområdet av enskilda fastighetsägare eller av 
samfällighetsföreningar. Enskilt huvudmannaskap är med andra ord ortens sed och tillämpas 
även i denna plan för att på så sätt skapa en enhetlighet med omkringliggande områden. En 
större gemensamhetsanläggning för området bör skapas för förvaltning av allmänna platser. 
Kostnaden fördelas på delägande fastigheter. 

Kvartersmark 
Exploatörerna ansvarar för uppförande av byggnader enligt byggrätt samt övriga anläggningar 
inom nytillkommen kvartersmark.  

 

ANSVAR FÖR ANLÄGGNINGAR 
ALLMÄN PLATS 
Drift och underhåll av allmän platsmark ansvaras av enskilda fastighetsägare eller av 
kommande samfällighetsförening.  

KVARTERSMARK 
Fastighetsägare ansvarar för uppförande av byggnader enligt byggrätt samt övriga 
anläggningar inom kvartersmark.  

TEKNISKA ANLÄGGNINGAR 
Fastighetsägare bekostar eventuell flytt av befintliga ledningar.  

AVTAL OCH ÖVERENSKOMMELSER 
Ett plankostnadsavtal har upprättats mellan exploatörerna och Kungälvs kommun. 

En överenskommelse om fastighetsreglering planeras upprättas mellan Lycke-Tofta 1:7 och 
1:9. 

En ansökan till Lantmäteriet planeras upprättas gällande en avstyckning för ny fastighet för 
tillfällig vistelse/besöksanläggning (norra delen). 

Fastighetsägaren Lycke-Tofta 1:9 har ett arrendeavtal för den tänkta parkering på Lycke-Tofta 
1:7, söder om Lycke-Tofta 1:9 som ska tillgodose spaverksamhetens parkeringsbehov. 

Ett exploateringsavtal upprättas mellan exploatörerna och Kungälvs kommun innan planens 
antagande. Exploateringsavtalet kommer att innehålla: 

• Erforderlig fastighetsbildning i enlighet med detaljplanen. 
• Gemensamhetsanläggning. 
• Byggnation, exploatörerna ansvarar för alla åtgärder inom sin kvartersmark. 
• Miljöanpassning av byggnation. 
• Hantering av eventuella skador. 

 

ANSVARIGA MYNDIGHETER/UPPLYSNINGAR 
Bygglov söks hos Miljö- och byggnadsnämnden i Kungälvs kommun. Ansökan om 
fastighetsbildning, anläggningsförrättning m.m. söks hos Lantmäteriet. 
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FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 
MARKÄGARE 
Marken inom planområdet är privatägd och ägs av exploatörerna. Största delen av 
planområdet utgörs av del av Lycke-Tofta 1:7 och en mindre del av hela Lycke-Tofta 1:9. 

Fastighetshavare och rättighetshavare framgår av den till planen hörande 
fastighetsförteckningen. 

ERFORDERLIG FASTIGHETSBILDNING 
Lycke-Tofta 1:9 ska genom en överenskommelse om fastighetsreglering med 1:7 utöka sitt 
område så att hela området (norra delen) för tillfällig vistelse/besöksanläggning är inom 1:9s 
ägo. Ägaren till Lycke-Tofta 1:7 och 1:9 ansvarar för och bekostar ansökan till lantmäteriet. 

Området (norra delen) för tillfällig vistelse/besöksanläggning ska styckas av för bildande av en 
ny fastighet så att 1:9 bara innefattar bostadsändamålsområdet. Ägaren till Lycke-Tofta 1:9 
ansvarar för och bekostar ansökan till lantmäteriet.  

Föreslaget område (södra delen) för tillfällig vistelse/besöksanläggning ingår inte i 
fastighetsbildningen. Ett arrendeavtal har upprättats för den föreslagna parkeringen på Lycke-
Tofta 1:7, som ska tillgodose tillfällig vistelse/besöksanläggnings parkeringsbehov. 

GEMENSAMHETSANLÄGGNINGAR 
Inom planområdet finns en gemensamhetsanläggning Lycke-Tofta ga:2, vattenledningar 
inklusive serviceventiler, vattenmätarbrunn, vattenmätare och backventiler i respektive bostad. 
Förvaltas av Kråkerösunds samfällighetsförening. 

En del av gemensamhetsanläggningens sträckning berörs av byggrätt enligt plankartan. Det 
åligger ägaren till Lycke-Tofta 1:7 att kontakta Kråkerösunds samfällighetsförening om att 
ompröva gemensamhetsanläggningen så att rättigheten och själva ledningen ej är i konflikt 
med byggrätten.  

LEDNINGSRÄTT 
Ingen ledningsrätt finns inom planområdet.  

SERVITUT 
Gällande rättigheten till förmån för Lycke-Tofta ga:2, se rubriken ovan 
gemensamhetsanläggningar. 

Inom planområdet finns följande befintliga servitut.  

• Officialservitut (nr 14-LYC-849.1) till förmån för Lycke-Tofta 1:9 med ändamål väg. 
Belastande fastighet är Lycke-Tofta 1:7.  

• Officialservitut (nr 1482-629.2) till förmån för Lycke-Tofta ga:2 med ändamål utrymme. 
Belastande fastighet är Lycke-Tofta 1:7.  

• Officialservitut (nr 14-LYC-850.1) till förmån för Lycke-Tofta 1:8 med ändamål väg. 
Belastande fastighet är Lycke-Tofta 1:7.  

• Avtalsservitut (14-IM3-97/1815.1) till förmån för Elektrikern 1 med ändamål 
kraftledning. Belastande fastighet är Lycke-Tofta 1:7 och 1:21.  

• Officialservitut (14-LYC-819.1) till förmån för Lycke-Tofta 1:6 med ändamål väg. 
Belastande fastighet är Lycke-Tofta 1:7.  

 
Rättighet att använda utlagd utfart för Lycke-Tofta 1:8, enligt ovan, behöver justeras genom att 
omlokalisera befintligt servitut. Servitutets stäckning stämmer inte med dagens utfart. Ägaren 
till Lycke-Tofta 1:7 och eller 1:8 ansvarar för och bekostar ansökan till lantmäteriet. 
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Övriga rättigheter berörs ej av byggnationen. 

EKONOMISKA FRÅGOR 
DETALJPLANEEKONOMI 
Plankostnadsavtal har träffats med kommunen. Fastighetsägaren bekostar samtliga kostnader 
i framtagandet av detaljplanen. Kommunen kommer således inte att ta ut planavgifter i 
samband med bygglov. 

EKONOMISKA KONSEKVENSER 
Inom planområdet skapas nya byggrätter vilket skapar ökade fastighetsvärden. Exploatörerna 
står för kostnader inom sin respektive fastighet utlagd som kvartersmark. Genomförandet av 
detaljplanen kommer inte generera några kostnader för kommunen. 

TEKNISKA FRÅGOR 
VATTEN OCH AVLOPP  
Befintlig kapacitet för vatten och avlopp bedöms enligt uppgifter om reningsverk vara tillräcklig 
samt antalet andelar för dricksvatten som Kråkerösunds samfällighetsförening har, är tillräcklig 
för den tillkommande byggnationen. 

DAGVATTEN 
Omkringliggande naturmark och diken har kapacitet för att dagvatten tas omhand. 

PARKERING  
Parkering ska lösas inom kvartersmark. 

AVFALL 
Avfall ska hanteras i enlighet med Renhållningsordningen i Kungälvs kommun.  

EL-, BREDBAND OCH TELEFONFÖRSÖRJNING 
Exploatören ansvarar för att samråda med respektive nätägare kring villkoren för anslutning.  

  

Medverkande tjänstemän och 
konsulter 
Granskningshandlingar är framtagen av planarkitekt Kristina Stenström, Kungälvs kommun. 
Samt Åsa Johansson, stadsarkitekt. 

Genomförandebeskrivning framtagen av Christoffer Bjarneberg, Kungälvs kommun. 

Under framtagandet av planhandlingarna har avstämningar skett med enheter VA-teknik, Miljö, 
Trafik-Gata-Park, Bygglov och Renhållning.  

Kungälvs kommun 20220429 

För Samhälle och utveckling 

 

 

Kristina Stenström   Ida Brogren 
Planarkitekt        Enhetschef Plan 
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Dnr: XXXXXXX
Datum: 2022-08-29

Handläggarens namn
Christoffer Bjarneberg

2022-08-16

Exploateringsavtal för Lycke-Tofta 1:7 och 1:9 detaljplan för
bostäder och verksamheter (Dnr KS2021/1506-2)

Sammanfattning

Verksamheter inom planområdet utgörs i dagsläget av dels en kursverksamhet med behov av ökad
möjlighet till övernattning för gäster samt delning av fastighet, dels ett jordbruk/stall med behov av
främst ökad ekonomibyggnadsvolym. Detaljplanens huvuddrag är att ändra användningar och
tillskapa byggrätter för byggnader och anläggningar inom vad som i gällande detaljplan är dels
kvartersmark, dels allmän platsmark.

Förslag till två exploateringsavtal har upprättats för detaljplanens genomförande.
Exploateringsavtalen reglerar vatten och avlopp, byggnation, fastighetsrättsliga frågor med mera.

Exploateringen inom detaljplaneområdet medför inga kostnader för kommunen då fastigheterna är
privatägda och det är enskilt huvudmannaskap.

Förvaltningen föreslår att exploateringsavtalen ska godkännas och att kommundirektören och
kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna exploateringsavtalen.

Juridisk bedömning

Föreslagna exploateringsavtal överensstämmer med Kungälvs nu gällande styrdokument och
kommunfullmäktiges principer, KS2019/0931.

Förvaltningens bedömning

Bakgrund
Ärendet påbörjades med en planansökan som kommunstyrelsen beslutade om 2015-02-18 § 70.
Verksamheter inom planområdet utgörs i dagsläget av dels en kursverksamhet med behov av ökad
möjlighet till övernattning för gäster samt delning av fastighet, dels ett jordbruk/stall med behov av
främst ökad ekonomibyggnadsvolym. Detaljplanens huvuddrag är att ändra användningar och
tillskapa byggrätter för byggnader och anläggningar inom vad som i gällande detaljplan är dels
kvartersmark, dels allmän platsmark.

Förslag till två exploateringsavtal har upprättats för detaljplanens genomförande.
Exploateringsavtalen reglerar vatten och avlopp, byggnation, fastighetsrättsliga frågor med mera.

Bedömning
Förvaltningen föreslår att exploateringsavtalen ska godkännas och att kommundirektören och
kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna exploateringsavtalen.

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller
kommunstyrelsens resultatmål
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Kommunfullmäktiges strategiska mål
Föreslagen åtgärd bedöms vara i linje med målet om ” Att underlätta för invånare och företag som 
vill reducera klimatutsläppen”, då åtgärderna innebär utveckling av befintliga verksamheter som
redan är försedda med infrastruktur och förse tak över gödselstack.

Kommunfullmäktiges strategiska mål
Föreslagen åtgärd bedöms överensstämma med resultatmålet ”Planberedskap skall finnas för
bostäder, verksamhetsmark och handel”. 

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030 
Agenda 2030 och de globala målen ”Ekosystem och biologisk mångfald”. Att möjliggöra för 
verksamheter som har djur som betar på strandängar, bidrar i sin tur till en biodiversitet som kan 
bidra till ett ökat ekosystem.

Bedömning utifrån politiska styrdokument 
Beslutet stöds av kommunens antagna styrdokument markanvisning, exploateringsavtal och 
medfinansieringsersättning, KS2019/0931.

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv 
Detaljplanen är ett privat initiativ för att utöka byggrätter vilket gynnar näringslivet.

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv
Ur ett medarbetarperspektiv ger beslutet möjlighet och tid att påbörja arbete med ny detaljplan eller 
andra arbetsuppgifter.  

Ekonomisk bedömning
Exploateringen inom detaljplaneområdet medför inga kostnader för kommunen då fastigheterna är 
privatägda och det är enskilt huvudmannaskap.

Förslag till beslut
1. Upprättat exploateringsavtal med Lillemor Karlander, Lycke-Tofta 1:7, godkänns.
2. Upprättat exploateringsavtal med Mats-Erik och Camilla Neuendorf, Lycke-Tofta 1:9, 
godkänns.
2. Kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att
underteckna ovan exploateringsavtal.  

Fredric Arpfjord Anders Holm
Verksamhetschef planering och myndighet Sektorchef samhälle och utveckling
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Expedieras till: 
Jonas Boström, jonas.bostrom@yahoo.se
Mats Neuendorf, mats@morepr.se

För kännedom till:
Boris Damljanovic
Christoffer Bjarneberg
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Mellan
Lillemor Ester Hilma Karlander (pers.nr 420619-5408) Tofta 200, 442 75 Lycke,
nedan kallad Exploatören

och
Kungälvs kommun (org.nr 212000-1371),442 81 Kungälv, nedan kallad Kommunen,
träffas härmed följ ande

EXPLOATERINGSAVTAL
nedan kallat Avtalet

avseende exploatering inom detaljplan ftir Lycke-Tofta 1:9 och del av l:7, Kungälvs kommun,
Västra Götalands län.

Till Avtalet hör bilagda handlingar:

B ilaga 1 : de talj planeJör slag, plankarta antagandehandl ing

A. BAKGRUND OCH NöNUTSÄTTNINGAR

1. Bakgrund och syfte
Detaljplan ftir Lycke-Tofta l:9 och del av 1:7, nedan kallad Detaljplanen, har varit på granskning
och planeras att tas upp ftir beslut om antagande.

Lillemor Ester Hilma Karlander är lagfaren ägare till Lycke-Tofta l:7.

Avtalet syftar till att reglera villkoren ftir genomfiirandet av den planerade byggnationen ftir
Exploatören.

B. DETALJPLAN

l.Beskrivning
Pågående verksamheters nuvarande utbredning stöds dåligt av gällande detaljplan, varftir aktuell
detaljplan även syftar till att ge planstöd åt befintliga åtgärder.

I kommunstyrelsens beslut 2015-02-18 $ 70 gavs positivt planbesked ftir att ändra befintlig
detaljplan ftir fastigheten Lycke-Tofta 1:9, ftir att möjliggöra tillbyggnad av befintlig byggnad
som idag används ftir spa- och kursverksamhet.

Uppdragsdirektiv godkänt av planchef 2017-05-30 öregicks av dialog med
samhällsbyggnadsutskottet, och rymmer ambitionen att möjliggöra även ekonomibyggnad ftir
jordbrukets behov på fastigheten Lycke-Tofta l:7.

2. Plankostnader
Exploatören och Kommunen har upprättat plankostnadsavtal vilket reglerar hur
detaljplanekostnadema ska betalas.
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3. Planavgift
Exploatören står ör kostnaderna, enligt plankostnadsavtalet samt ftir utredningar.
När Exploatören har erlagt detaljplanekostnaderna behöver Exploatören,
eller köpare av Exploatörens fastighet, inte betala planavgift i samband med bygglov inom
Detaljplanen.

C. FASTIGHETSBILDNING

1. Fastighetsbildning
Fastighetsbildning iir inte aktuellt då ägaren till Lycke-Tofta 1:7 äger marken inom
Exploatörens område.

2. Gemensamhetsanläggning
Inom planområdet finns en gemensamhetsanläggning Lycke-Tofta ga:2,vattenledningar
inklusive serviceventiler, vattenmätarbrunn, vattenmätare och backventiler i respektive
bostad. Förvaltas av Kråkerösunds samfiillighetsförening. En del av gemensamhetsanlägg-
ningens sträckning berörs av byggrätt enligt plankartan. Det åligger ägaren till Lycke-Tofta
I:7 att kontakta Kråkerösunds samftillighetsftirening ftir att ompröva gemensamhets-
anläggningen så att rättigheten och själva ledningen ej åir i konflikt med byggrätten. Ägaren
till Lycke-Tofta 1 :J ansvarar för och bekostar ansökan till lantmäteriet.

3. Ledningsrätt
Exploatören eller respektive ledningsägare ftirutom Kommunen ansvarar för och bekostar
nödvåindiga åtglirder ftir nya ledningsrätter. Det finns inga befintliga ledningsrätter inom
planområdet.

4. Servitut
Rättighet att använda utlagd utfart ftir Lycke-Tofta 1 :8, nr 14-LYC-850.1, behöver justeras
genom att omlokalisera befintligt servitut. Servitutets stäckning ståimmer inte med dagens
utfart. Ägaren till Lycke-Tofta 1:7 och/eller 1:8 ansvarar ftir och bekostar ansökan till
lantmäteriet.

D. ALLMZiNNA OCH GEMENSAMMA ANLÄGGNINGAR

1. Allmän plats
Kommunen iir inte huvudman ftir allmän platsmark i Detaljplanen. En större gemensamhets-
anläggning ftir området bör skapas ftjr fi)rvaltning av naturområdena i området. Kostnaden
fcirdelas på delägande fastigheter.

2. VA-anläggningar
Befintlig kapacitet ftir vatten och avlopp bedöms vara tillräcklig ftir den tillkommande
byggnationen. Området ligger inte inom kommunalt verksamhetsområde ftir VA och kommunalt
VA-nät är inte utbyggt i området. VA tillhandahålls genom ft)rening, som har avtal om
dricksvattenleverans med Kommunen.

E. HUSBYGGNATION OCH ANLÄGGNINGAR INOM KVARTERSMARK

1. Husbyggnation
Exploatören ansvarar ftir alla åtgärder inom sin kvaftersmark. Exploatören ska ftilja de
gestaltningsprinciper som framgår av planbestämmelser och plankarta.

2
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2. Miljö- samt tillgänglighetsanpassning av byggnation
Kommunen uppmuntrar till miljöanpassad byggnation. Det gäller till exempel energieffektiva
bostäder, hållbara materialval, insatser fiir biologisk mångfald, tillgängliggörande av natur-
områden samt underlättande for de boende att göra hållbara val i vardagen. Även byggprocessen
bör vara resurs- och energieffektiv ör att minska dess negativa miljöpåverkan.

3. Besiktning av befintliga hus
Exploatören ansvarar ftjr besiktning av närliggande bostadshus i området som kan påverkas innan
arbetet påbörjas.

4. Syn och skador
Exploatören eller av denna anlitade entreprenör ska svara ftir att erforderlig syn och besiktning av
anläggningar och byggnader genomft)rs enligt gängse metoder.
De skador som uppkommer under byggnadstiden och som vållats av Exploatören eller av denne
anlitad entreprenör ska återställas genom Exploatörens örsorg och på dess bekostnad.

F. TEKNISK FöRSÖRJING

1. VA-anslutning
Det åligger Exploatören att ansluta byggnaderna till vatten och avlopp

2.Dagvatten
Så som området ser ut idag är att det är en kulvert under åkrarna i öster som leder dagvatten till
golfbaneområdet med mottagande dammar. Detta är en fungerande dagvattenlösning och
dammar vid golfbanan har kapacitet ftir att ta emot en större mängd dagvatten och behövs fiir
bevattning. Dagvattenlösningen som utjämnar och dämpar flödet är funktionell och bedöms kunna
ta emot det ökade flödet som Detaljplanen medger.

3. Avfallshantering
För avfallshantering gäller Avfallsftireskrifter Kommunal ftirfattningssamling, antagen
20 1 5-09- I 0 (S 241 l20l 5) av kommunfullmäktige.

4. Et
Befintlig transformatorstation finns söder om Detaljplanen och är centralt beläget. Kungälvs
Energi bedömer att byggnation med ny Detaljplan kan försörjas med el. Skulle ny
transformatorstation behövas åir det en bygglovsfråga.

E. OVRIGT

l. Skador
Exploatören ska iaktta aktsamhet så att skador undvikes på befintliga vägar och närliggande
anläggningar, tex häckar och träd. Skador som uppkommer på befintliga anläggningar utanftir
Exploatörens tomtmark ska återställas av Exploatören till den del skadan uppkommit till ftiljd av
Exploatören eller dennes entreprenörs verksamhet. Det åligger Exploatören att undvika lerspill o.d
som uppkommer vid transporter till och från området i samband med byggnationen. Det åligger
Exploatören att i lorekommande fall kalla berörda till syn av befintliga anläggningar ftire och efter
genomftird byggnation. De skador som uppkommer under byggnadstiden och som vållats av
Exploatören eller av denne anlitad entreprenör ska återställas genom Exploatörens ftirsorg och på
dess bekostnad.

a
J

2. Inskränkning i byggnation
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Vid ingrepp i, eller i nära anslutning, till fridlyst växt, Kamomillkulla, till exempel
schaktning, krävs Länsstyrelsens tillstånd. Dispens söks ftir fridlysta arter enligt
artskyddsftirordningen (2007 :845).

Vid ingrepp i eller åtgärder i, eller i nära anslutning, till biotopskyddade objekt krävs
dispens från Länsstyrelsen. Det innefattar objekt såsom stenmurar och åkerholmar som är
inom jordbruksmark.

Avverkning och bulleralstrande åtgärder ska minimeras och undvikas under perioden I
april - l5.iuli.

3. Upplag och dylikt
Upplag eller uppställning av bodar m.m ffir inte ske utanfiir Exploatörens kvartersmark utan
skrift ligt medgivande från markägaren.

4. Överlåtelsefiirbud
Avtalet ffir inte helt eller delvis överlåtas på annan utan godkännande av Kommunen.

5. Tvist
Tvist med anledning av Avtalet ska avgöras i allmän domstol

6. Avtalets giltighet
Avtalet är till alla delar giltigt under ftirutsättning att:

a) Detaljplanen som ligger till grund ftir Avtalet antas av kommunfullmäktige/kommunstyrelsen i
Kungälv och vinner laga kraft senast tvä är efter att Avtalet undertecknats av alla parter.

b) det godkänns av kommunfullmäktige/kommunstyrelsen i Kungälv genom beslut som därefter
vinner laga kraft.

7. Återgång
Om Avtalet ej skulle bli giltigt enligt ovan ska överläggningar upptas mellan partemabeträffande
projektets fortsaffa handläggning.

Avtalet har upprättats i två likalydande exemplar, varav parterna tagit var sitt.

a

a

a
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Kungälv datum:

FöT KUNGÄLVS KOMMUN
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Kungälv datum:

För Lycke-Tofta l:7

Lillemor Ester Hilma KarlanderMiguel Odhner
Kommunstyrelsens ordf,

Haleh Lindqvist
Kommundirektör
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Mellan
Mats-Erik Neuendorf (pers.nr 641223-6074) Tofta 260,442 75 Lycke och
Camilla Teres Neuendorf (pers.nr 660513-4847) Tofta 260,44275 Lycke,
nedan kallade Exploatören

och
Kungälvs kommun (org.nr 212000-137r),442 8l Kungälv, nedan kallad Kommunen,
träffas härmed öljande

EXPLOATERINGSAVTAL
nedan kallat Avtalet

avseende exploatering inom detaljplan fiir Lycke-Tofta 1:9 och del av I:7, Kungälvs kommun,
Västra Götalands län.

Till Avtalet hör bilagda handlingar:

Bilaga 1 : detaljplanert)rslag, plankarta antagandehandling

A. BAKGRUND OCH TÖNUTSÄTTNINGAR

1. Bakgrund och syfte
Detaljplan for Lycke-Tofta 1:9 och del av I:7, nedan kallad Detaljplanen, har varit på granskning
och planeras att tas upp fijr beslut om antagande.

Mats-Erik Neuendorf och Camilla Teres Neuendorf är lagfarna ägare till Lycke-Tofta l:9.

Avtalet syftar till att reglera villkoren ör genomftirandet av den planerade byggnationen ör
Exploatören.

B. DETALJPLAN

l.Beskrivning
Pågående verksamheters nuvarande utbredning stöds dåligt av gällande detaljplan, varftir aktuell
detaljplan även syftar till att ge planstöd åt befintliga åtgärder.

I kommunstyrelsens beslut 2015-02-lS $ 70 gavs positivt planbesked ftir att ändra befintlig
detaljplan ftir fastigheten Lycke-Tofta l:9, ör att möjliggöra tillbyggnad av befintlig byggnad
som idag används ftir spa- och kursverksamhet.

uppdragsdirektiv godkänt av planchef 2017-05-30 fiiregicks av dialog med
samhällsbyggnadsutskottet, och rymmer ambitionen att möjliggöra även ekonomibyggnad ftir
jordbrukets behov på fastigheten Lycke-Tofta l:7 .

2. Plankostnader
Exploatören och Kommunen har upprättat plankostnadsavtal vilket reglerar hur
detaljplanekostnaderna ska betalas.

1
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3. Planavgift
Exploatören står fiir kostnaderna, enligt plankostnadsavtalet samt fiir utredningar.
När Exploatören har erlagt detaljplanekostnaderna behöver Exploatören,
eller köpare av Exploatörens fastighet, inte betala planavgift i samband med bygglov inom
Detaljplanen.

C. FASTIGHETSBILDNING

1. Fastighetsbildning
Fastighetsbildning ska ske i enlighet med Detaljplanen.
Lycke-Tofta 1:9 ska genom en överenskommelse om fastighetsreglering med 1:7 utöka sitt
område så att hela området (norra delen) ftir tillf?illig vistelse/besöksanläggning är inom 1:9s
ägo. Ägaren till Lycke-Tofta 1:9 ansvarar ftir och bekostar ansökan till lantmäteriet.

Föreslaget område (norra delen) ftir tillf;illig vistelse/besöksanläggning ska styckas av fiir
bildande av en ny fastighet så att 1 :9 barainnefattar bostadsändamålsområdet. Ägaren till
Lycke-Tofta 1:9 ansvarar fiir och bekostar ansökan till lantmäteriet.

Föreslaget område (södra delen) ftir tillf?illig vistelse/besöksanläggning ingår inte i
fastighetsbildningen. Ett arrendeavtal har upprättats fiir den fiireslagna parkeringen på Lycke-
Tofta 1:7, som ska tillgodose tillfiillig vistelse/besöksanläggnings parkeringsbehov.

2. Gemensamhetsanläggning
Inom planområdet finns en gemensamhetsanläggning Lycke-T ofta ga:2, vattenledningar
inklusive serviceventiler, vattenmätarbrunn, vattenmätare och backventiler i respektive
bostad. Förvaltas av Kråkerösunds samfällighetsforening. Inga åtgiirder krävs for
genomft)randet av Exploatörens byggnation.

3. Ledningsrätt
Exploatören eller respektive ledningsägare fiirutom Kommunen ansvarar ftir och bekostar
nödviindiga ätgärder fiir nya ledningsrätter. Det finns inga befintliga ledningsrätter inom
planområdet.

4. Servitut
Inget servitut berör planområdet.

D. ALLMIiNNA OCH GEMENSAMMA ANLÄGGNINGAR

1. Allmän plats
Kommunen är inte huvudman ftir allmän platsmark i Detaljplanen. En större gemensamhets-
anläggning fiir området bör skapas ftir fiirvaltning av naturområdena i området. Kostnaden
fiirdelas på delägande fastigheter.

2. VA-anläggningar
Befintlig kapacitet för vatten och avlopp bedöms vara tillräcklig for den tillkommande
byggnationen. Området ligger inte inom kommunalt verksamhetsområde lor VA och kommunalt
VA-nät är inte utbyggt i området. VA tillhandahålls genom förening, som har avtal om
dricksvattenleverans med Kommunen.
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E. HUSBYGGNATION OCH ANLÄGGNINGAR INOM KVARTERSMARK

1. Husbyggnation
Exploatören ansvarar för alla åtgärder inom sin kvartersmark. Exploatören ska ftilja de
gestaltningsprinciper som framgår av planbestämmelser och plankarta.

2. Miljö- samt tillgänglighetsanpassning av byggnation
Kommunen uppmuntrar till miljöanpassad byggnation. Det gäller till exempel energieffektiva
bostäder, hållbara materialval, insatser ftir biologisk mångfald, tillgängliggörande av natur-
områden samt underlättande ftir de boende att göra hållbara val i vardagen. Även byggprocessen
bör vara resurs- och energieffektiv ör att minska dess negativa miljöpåverkan.

3. Besiktning av befintliga hus
Exploatören ansvarar för besiktning av närliggande bostadshus i området som kan påverkas innan
arbetet påbörjas.

4. Syn och skador
Exploatören eller av denna anlitade entreprenör ska svara ör att erforderlig syn och besiktning av
anläggningar och byggnader genomförs enligt gängse metoder.
De skador som uppkommer under byggnadstiden och som vållats av Exploatören eller av denne
anlitad entreprenör ska återställas genom Exploatörens fiirsorg och på dess bekostnad.

F. TEKNISK FÖRSÖRJING

1. VA-anslutning
Det åligger Exploatören att ansluta byggnaderna till vatten och avlopp

2. Dagvatten
Så som området ser ut idag är att det är en kulvert under åkrarna i öster som leder dagvatten till
golfbaneområdet med mottagande dammar. Detta är en fungerande dagvattenlösning och
dammar vid golfbanan har kapacitet ftir att ta emot en större mängd dagvatten och behövs ftir
bevattning. Dagvattenlösningen som utjämnar och dämpar flödet är funktionell och bedöms kunna
ta emot det ökade flödet som Detaljplanen medger.

3. Avfallshantering
För avfallshantering gäller Avfallsforeskrifter Kommunal ftirfattningssamling, antagen
2015-09-10 (g 24112015) av kommuntullmäktige.

4. Et
Befintlig transformatorstation finns norr om Detaljplanen och äir centralt beläget. Kungälvs
Energi bedömer att byggnation med ny Detaljplan kan ftirsörjas med el. Skulle ny
transformatorstation behövas är det en bygglovsfråga.

E. ÖVRIGT

1. Skador
Exploatören ska iaktta aktsamhet så att skador undvikes på befintligavdgar och närliggande
anläggningar, tex häckar och träd. Skador som uppkommer på befintliga anläggningar utanör
Exploatörens tomtmark ska återställas av Exploatören till den del skadan uppkommit till loljd av
Exploatören eller dennes entreprenörs verksamhet. Det åligger Exploatören att undvika lerspill o.d
som uppkommer vid transporter till och från området i samband med byggnationen. Det åligger
Exploatören att i förekommande fall kalla berörda till syn av befintliga anläggningar ftire och efter

J
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genomörd byggnation. De skador som uppkommer under byggnadstiden och som vållats av
Exploatören eller av denne anlitad entreprenör ska återställas genom Exploatörens ftirsorg och på
dess bekostnad.

2. Inskränkning i byggnation

Vid ingrepp i, eller i nära anslutning, till fridlyst växt, Kamomillkulla, till exempel
schaktning, krävs Länsstyrelsens tillstånd. Dispens söks ftir fridlysta arter enligt
artskyddsftirordningen (2007 :845).

a

a

a

Vid ingrepp i eller åtgärder i, eller i nära anslutning, till biotopskyddade objekt krävs
dispens från Länsstyrelsen. Det innefattar objekt såsom stenmurar och åkerholmar som är
inom jordbruksmark.

Awerkning och bulleralstrande åtgärder ska minimeras och undvikas under perioden 1

april - l5juli.

3. Upplag och dylikt
Upplag eller uppställning av bodar m.m fär inte ske utanftir Exploatörens kvartersmark utan
skriftligt medgivande från markägaren.

4. Överlåtelseftirbud
Avtalet får inte helt eller delvis överlåtas på annan utan godkännande av Kommunen.

5. Tvist
Tvist med anledning av Avtalet ska avgöras i allmän domstol.

6. Avtalets giltighet
Avtalet är till alla delar giltigt under örutsättning att:

a) Detaljplanen som ligger till grund ftir Avtalet antas av kommunfullmäktigelkommunstyrelsen i
Kungälv och vinner laga kraft senast tvä är efter att Avtalet undertecknats av alla parter.

b) det godkänns av kommunfullmäktige/kommunstyrelsen i Kungälv genom beslut som därefter
vinner laga kraft.

7. Återgång
Om Avtalet ej skulle bli giltigt enligt ovan ska överläggningar upptas mellan partema beträffande
proj ektets fortsatta handläggning.

Avtalet har upprättats i två likalydande exemplar, varav parterna tagit var sitt.
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Kungälv daturn:

FöT KUNGÄLVS KOMMUN

Kungälv daturn:

För Lycke-Tofta l:9

CamillaMiguel Odhner
Kornmunstyrelsens ordf

Haleh Lindqvist
Kommundirektör

Mats-Erik Neuendorf
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24/22 Samhällsbetalda resor -   :

Denna behandling '24/22 Samhällsbetalda resor' har inget tjänsteutlåtande.



25/22 Övriga frågor -   :

Denna behandling '25/22 Övriga frågor' har inget tjänsteutlåtande.
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