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Planbeskrivning för ändring av detaljplan för handel inom Frilleås-
Rya 1:216 m fl i Frillesås

Uppdrag

Byggnadsnämnden beslutade 2020-12-18 § 388 att uppdra åt förvaltningen att upprätta en 
ändring av detaljplan för Frillesås-Rya 1:216 i Frillesås, samt genomföra samråd och gransk-
ning. 

Handlingar:

• Planbeskrivning, denna handling
• Plankarta med planbestämmelser 
• Planbeskrivning, detaljplan Lfp 46, laga kraft 2019-11-23
• Undersökning av miljöpåverkan, Samhällsbyggnadskontoret 2021-04-01
• Solstudie, Tengbom, 2021-07-01
• Grundkarta, 2021-07-08
• Fastighetsförteckning, 2021-07-27 (publiceras ej digitalt)
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Bakgrund

Planens syfte och huvuddrag
Syftet med ändringen är att inom Frillesås-Rya 1:216 m fl möjliggöra för en högre nockhöjd 
inom delar av byggrätten, genom att ändra bestämmelsen som rör högsta nockhöjd.

Läge, areal och markägoförhållanden
Planområdet ligger i centrala Frillesås och upptar en yta på cirka 6000 kvadratmeter. Inom 
området finns idag en livsmedelsbutik, ett torg och parkering. Genom området går Karl 
Johans väg. 
Området omfattar fastigheten Fillesås-Rya 1:216 som ägs av Konsumentföreningen Frillesås 
Ekonomiska förening, del av Frillesås-Rya 1:132 som ägs av Frillesås Konsumentförening 
Fastighets AB och del av Frillesås-Rya 1:17 som ägs av Kungsbacka kommun. 

Avvägning enligt miljöbalken
Förslaget bedöms vara förenligt med miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel.

Tidigare ställningstaganden

Riksintressen och Natura 2000
Planområdet ligger inom riksintresset för rörligt friluftsliv samt för högexploaterad kust. 
Planområdet ligger inte inom Natura 2000-område. 
Planändringens genomförande bedöms inte påverka något av riksintressena negativt då pla-
nområdet redan idag är ianspråktaget som en del av Frillesås centrum. 

Översiktliga planer 
Fastigheten ligger inom utvecklingsområdet för Frillesås i kommunens översiktsplan, anta-
gen av kommunfullmäktige 2006. 

Detaljplaner
Inom området finns idag en gällande detaljplan, Lfp 46, som vann laga kraft 2019-11-23. 
Detaljplanen syftar till att möjliggöra en utbyggnad av livsmedelsbutiken vid torget samt att 
se över möjlig användning av torgytan. 
Genomförandetiden går ut 2024-11-23. 
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Förutsättningar i nuvarande detaljplan
Inom planområdet tillåts användningen centrum och handel och denna användning änd-
ras inte genom planändringen. Platsen har prövats lämplig för centrum och handel genom 
nuvarande detaljplan och förutsättningarna för detta har inte ändrats. 
Nedan följer därför en kort redogörelse för de regleringar som finns i nuvarande detaljplan 
samt en beskrivning av bebyggelsen inom planområdet. 
Vidare beskrivs förutsättningarna för landskapsbilden. Inga andra förutsättningar eller 
intressen bedöms vara berörda av planändringen utan finns beskrivna i den ursprungliga 
planbeskrivningen för detaljplan Lfp 46. 

Reglering genom nuvarande detaljplan
Nuvarande detaljplan tillåter användningen Centrum och Handel. Det finns en tydligt 
definierad byggrätt som i plan begränsas av prickad mark och i höjd av en bestämmelse om 
högsta nockhöjd på 5,5 meter. Del av byggrätten begränsar att inom en zon om 5 meter i 
den norra delen av byggrätten får byggnad inte uppföras till större höjd än 3,5 meter. 

Befintlig bebyggelse
Planområdet är i sin helhet ett renodlat serviceområde som idag är bebyggt med en byggnad 
för livsmedelhandel i ett plan. Byggnadens entré är vänd mot Kung Frilles torg i sydväst. I 
anslutning till byggnaden finns en parkeringsplats.

Landskapsbild
Planområdet är en del av Frillesås centrum där byggnaderna har en varierande storlek och 
utformning. Angränsande till planområdet, och i anslutning till torget, finns en byggnad i 
två plan för centrumändamål. Söder om planområdet, på andra sidan Torstensviksvägen, 
finns en byggnad för handel med en förhållandevis hög nockhöjd. 

Bild 1. Foto över Kung Frilles Torg med livsmedelsbutiken i bakkant. 
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Planändringens innebörd
Avsikten med ändringen av detaljplanen Lfp 46 inom Frillesås-Rya 1:216 m fl är att möjlig-
göra för en högre nockhöjd inom del av byggrätten. Ändringen innebär att det tillkommer 
en bestämmelse om högsta nockhöjd som gäller inom en del av byggrätten. 
Ändringen omfattar också en ny bestämmelse om utformning för att möjliggöra att skärm-
tak kragar ut över mark som inte får förses med byggnad, samt uppförande av utrymnings-
trappa inom samma område. Planändringen innebär också att det är möjligt att anlägga 
parkeringsplatser i anslutning till den norra delen av livsmedelbutiken. 
Ändringen följer gällande detaljplans syfte. Användningen inom kvartersmark regleras i 
nuvarande detaljplan till Centrum och Handel. Denna användning berörs inte genom plan-
ändringen utan är den samma även fortsättningsvis.
Nedan följer en redogörelse för de bestämmelser som tillkommer samt bestämmelser som 
upphör att gälla. 
Vidare beskrivs hur planändringens innebörd förhåller sig till landskapsbilden, angränsande 
fastigheter och hur parkeringsbehovet tillgodoses. Övriga intressen, såsom exempelvis trafik, 
dagvatten och avfallshantering, är omhändertagna och beskrivna i den ursprungliga planbe-
skrivningen för detaljplan Lfp 46 som gäller jämsides med denna handling. 

Bestämmelser som tillkommer inom ändring av detaljplan
En egenskapsbestämmelse för högsta nockhöjd om 9,0 meter gäller inom ett nytt egenskaps-
område. 
Två nya utformningsbestämmelser, f1 och f2, tillkommer. Bestämmelsen f1 motsvarar be-
stämmelsen f i nuvarande plan. Bestämmelsen f2 är ny och innebär att skärmtak får kraga 
ut över mark som inte får förses med byggnad samt att brandtrappa får finnas inom samma 
område. 

f1 Utformning Fasad mot norr får uppföras till en maximal höjd av 
3,5 meter, inklusive tak.

f2 Utformning Skärmtak och brandtrappa får uppföras.

Bestämmelser som upphör att gälla inom ändring av detaljplan
Bestämmelsen f reglerar idag utformningen för den del av byggnaden som ligger inom ett 
egenskapsområde i den norra delen av byggrätten. Denna bestämmelse upphör att gälla men 
ersätts med en likvärdig bestämmelse. Anledningen är att fler utformningsbestämmelser gör 
att dessa måste numreras. 

f Utformning Fasad mot norr får uppföras till en maximal höjd av 
3,5 meter, inklusive tak.

Tabell 1. Bestämmelser som tillkommer inom ändring av detaljplan

Tabell 2. Bestämmelser som upphör att gälla inom ändring av detaljplan
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Landskapsbild
Planändringen gäller för ett område som är en del av Frillesås centrum. Bebyggelsen i centr-
um kan vara både högre och tätare än omkringliggande bebyggelse för att betona platsens 
funktion för samhället runt omkring. 
Planändringen gör det möjligt för verksamheten att bygga lokaler för personal och teknik 
i plan två. Detta innebär en effektivare markanvändning och samtidigt en välkommen ac-
centuering av byggnaden i förhållande till sin omgivning. 

Bild 2. Inzomning i plankartan för ändring 
av detaljplan. Bestämmelsen f1 ersätter 
tidigare f och bestämmelsen f2 är ny. 
I plankartan illustreras också högsta 
nockhöd till 9,0 meter inom del av bygg-
rätten. Bestämmelsen n1 gäller nu även 
för den mark som är i anslutning till den 
norra delen av livsmedelsbutiken.

Ny egenskapsgräns

PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven användning och
utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela området.

GRÄNSER
Planområdesgräns enligt Boverket PBL (2010_900) 4kap 5§

Användningsgräns enligt Boverket PBL (2010_900) 4kap 5§

Egenskapsgräns enligt Boverket PBL (2010_900) 4kap 5§

Egenskapsgräns enligt Boverket och Administrativ gräns PBL (2010_900) 4kap 5§

Administrativ gräns PBL (2010_900) 4kap 5§

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN Lagstöd

Allmänna platser med enskilt huvudmannaskap
Lokalgata PBL (2010_900) 4kap 8§GATA

Gång- och cykelväg PBL (2010_900) 4kap 8§GC-VÄG

Anlagd park PBL (2010_900) 4kap 8§PARK

Kvartersmark
Centrum PBL (2010_900) 4kap 5§C

Handel PBL (2010_900) 4kap 5§H

Egenskapsbestämmelser för kvartersmark Lagstöd
Bebyggandets omfattning
Begränsning av markens utnyttjande

Marken får inte förses med byggnad PBL (2010_900) 4kap 11§

Marken får endast bebyggas med kiosker eller försäljningsbodar.
Murar får uppföras till en höjd av maximalt 60 cm

PBL (2010_900) 4kap 11§

Höjd på byggnader

Högsta nockhöjd i meter PBL (2010_900) 4kap 11§

Utformning
Fasad mot norr får uppföras till en maximal höjd av 3,5 meter,
inklusive tak

PBL (2010_900) 4kap 16§f 
1

Skärmtak och brandtrappa får uppföras PBL (2010_900) 4kap 16§f 
2

Markens anordnande och vegetation
Parkering får uppföras PBL (2010_900) 4kap 10§n 

1

Marken får användas för vändplats PBL (2010_900) 4kap 10§n 
2

Marken får inte användas för parkering PBL (2010_900) 4kap 10§n 
3

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER Lagstöd

Administrativa bestämmelser Kvartersmark
Markreservat
Underjordiska ledningar

Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar PBL (2010_900) 4kap 6§u

Gemensamhetsanläggning
Markreservat för gemensamhetsanläggning PBL (2010_900) 4kap 18§g

Administrativa bestämmelser Hela planområdet
Genomförandetid
Genomförandetiden gäller fram till 2024-11-21. PBL (2010_900) 4kap 21§

Huvudmannaskap
Huvudmannaskapet är enskilt för allmän plats. PBL (2010_900) 4kap 7§

C

n1

f2

C

n1

G
ATA

g

u g

n2

H

n1

n3

u g
u

GC-VÄG

H
u

u g

PARK

n3

f1

n3

n1g

12.812.812.812.712.812.8

12.712.612.6

12.812.712.512.612.6

13.112.712.712.612.612.6

12.812.712.512.612.6

13.012.612.312.412.6

12.712.612.512.5

1:181

1:195

1:194

1:132
1:216

s:2

1:17

6A

6E

2

17

4

Torstensviksvägen 

Väg 900

Karl Johans väg

X=6355280 X=6355280

Y=160560

Illustration med utblick från Karl Johans väg, som
beskriver utbyggnaden (skrafferad yta) inom ny
byggrätt på fastigheten Frillesås-Rya 1:216.

syd                nord

Utbyggnad

Torgyta

C

n1

f2

C

n1

G
ATA

g

u g

n2

H

n1

n3

u g
u

GC-VÄG

H
u

u g

PARK

n3

f1

n3

n1g

12.812.812.812.712.812.8

13.312.712.312.812.5

12.712.612.6

12.812.712.512.612.6

13.112.712.712.612.612.6

12.812.712.512.612.6

13.012.612.312.412.6

12.712.612.512.5

1:181

1:195

1:194

1:132
1:216

s:2

1:170

1:17

6A

6E

2

17

4

Torstensviksvägen 

Väg 900

Karl Johans väg

X=6355280 X=6355280

Y=160560

C

n1

f2

C

n1

G
ATA

n2

u g
u

H
u

u

f1

n1g
12.712.612.6

12.712.512.612.6

13.012.612.312.412.6

12.612.512.5

1:181

1:195

1:194

6A

17

Karl Johans väg

X=6355280 X=6355280

Y=160560

TECKENFÖRKLARING GRUNDKARTA

Fastighetsgräns
Traktnamn, kvartersnamn
Registernummer, tomtnummer
Bostadshus fasad, resp tak

4.5

1

5

Uthus fasad, resp tak
Skärmtak
Höjdpunkt

Höjdkurva 1 m
Höjdkurva 5 m

Vägkant, mindre väg

APELSINEN
2:14          5 Vägkant, matarväg

Vägkant, större väg

Gång- / Cykelväg, infart, stig
Storgatan Gatunamn

AKTUALITETSDATUM:

Planbestämmelser som upphör att gälla inom ändring
till detaljplan
Utformning

Fasad mot norr får uppföras till en maximal höjd av 3,5 meter,
inklusive tak

PBL (2010_900) 4kap 16§f

PLANKARTA

ORIENTERINGSKARTA

Detaljplanen är baserad på koordinatsystemet SWEREF
991200 och höjdsystemet Rh 2000

Beslutsdatum Instans

BN §388

Ja

Ändring av detaljplan LFP46

Frillesås-Rya 1:216 mfl
i Frillesås
Kungsbacka kommun

Ida Lennartsson
Verksamhetschef Plan

Upprättad 2021-05-17

Björn Vikström & Stina Vikström
Planarkitekt

Dxxx

Samrådshandling

Samrådsbeslut

2021-12-18
Granskning

Antagande

Laga kraft

Diarienr

2021-00010

Detaljplanens syfte

Syftet med ändringen är att möjliggöra för

en högre nockhöjd inom delar av

byggrätten, genom att ändra

bestämmelsen som rör högsta nockhöjd.

PLANKARTA Detaljplanen är upprättad enligt PBL
(2010:900) med standardförfarande

Plankostnads-
avtal

Skala 1:500 i A3
0 5 10 15 20 25 50 m

Gällande plankarta med ändring till
detaljplan markerat i rött

Gällande plankarta som visar inom vilket
område ändring till detaljplan genomförs

Bestämmelsen n1 gäller 
efter planändringen även 
här

Bild 3 a. Vy från söder Bild 3 b. Vy från norr

Bild 3 c. Vy från väster Bild 3 d. Vy från sydost
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Solstudie

En solstudie har tagits fram som visar hur en tillbyggnad enligt föreslagen detaljplan på-
verkar ljusförhållandena inom angränsande fastigheter. Studien visar att fastigheter norr om 
planområdet, får en förändrad ljusbild vid tiden runt vintersolståndet, 21 december. Bedöm-
ningen görs att förändringen, till följd av en högre nockhöjd för del av planområdet, inte 
innebär en betydande olägenhet.

Parkering
I detaljplan Lfp 46 har parkeringsbehovet bedömts vara 75 platser som då ska serva behovet 
för både livsmedelsbutiken och den sällanköpshandel som finns i byggnaden öster om torget, 
i det så kallade Hilcohuset. 
Genom planändringen möjliggörs för en större bruttoarea vilket i sig kan innebär ett ökat 
behov av parkeringsplatser. I jämförelsen med detaljplan Lfp 46, som möjliggör en ökad 
bruttoarea på 300 kvadratmeter, innebära planändringen att bruttorarean ökar med ytterli-
gare 345 kvadratmeter. 
Parkeringsbehovet för en livsmedelsbutik är framför allt kopplat till antalet kunder som be-
söker butiken. Men det finns också ett behov av parkering för personal. Den tillkommande 
bruttoarean som planändringen möjliggör fördelas mellan ytor för kunder och ytor för lager, 
teknik och personal. Den tillbyggnad som verksamheten planerar för innebär att butiksytan 
kan öka med cirka 60 kvadratmeter i förhållande till vad detaljplan Lfp 46 möjliggjorde för. 
Med utgångspunkt i att parkeringsbehovet är 50 platser per 1000 kvadratmeter bruttoarea 
innebär enbart denna ökning av butiksytan att det behövs ytterligare tre parkeringsplatser. 
Till detta kommer ett eventuellt behovet av fler parkeringsplatser för personal om antalet 
arbetstillfälle ökar till följd av utbyggnaden. 
Genom ändring av detaljplan möjliggörs för ytterligare cirka sju parkeringsplatser norr om 
livsmedelsbutiken, som kantparkering längs med den norra gränsen. Bedömningen är att 
dessa parkeringar tillgodoser det ökade behovet av parkeringsplatser som planändringen 
genererar. 

COOP FRILLESÅS 
SOLSTUDIE 

Sid 10(10)

Sammanfattning 
Resultatet av solstudien visar att en fastighet får en marginellt större skuggpåverkan 
av en till och påbyggnad av Frillesås - Rya 1:216 ( COOP Frillesås). 
Det är fastighet Frillesås - Rya 1:170. 
Nedan redovisas en jämförelse över skuggpåverkan av fastigheten i realtid samt vid 
på - och tillbyggnad av den fastighet som solstudien gäller.  
Det är vid vintersolståndet den 21 december kl 12.00 som en större skuggpåverkan 
kan påvisas nämnd fastighet. I beaktande kan tas att fastighetens gavel som berörs 
saknar fönster. 
Pil visar på fastighet Frillesås – Rya 1:170 

Datum: 21 december kl 12.00 befintligt utseende 

Datum: 21 december kl 12.00 efter på-och tillbyggnad 
av fastigheten Frillsås-Rya 1:216 (COOP) 

COOP FRILLESÅS 
SOLSTUDIE 

Sid 10(10)

Sammanfattning 
Resultatet av solstudien visar att en fastighet får en marginellt större skuggpåverkan 
av en till och påbyggnad av Frillesås - Rya 1:216 ( COOP Frillesås). 
Det är fastighet Frillesås - Rya 1:170. 
Nedan redovisas en jämförelse över skuggpåverkan av fastigheten i realtid samt vid 
på - och tillbyggnad av den fastighet som solstudien gäller.  
Det är vid vintersolståndet den 21 december kl 12.00 som en större skuggpåverkan 
kan påvisas nämnd fastighet. I beaktande kan tas att fastighetens gavel som berörs 
saknar fönster. 
Pil visar på fastighet Frillesås – Rya 1:170 

Datum: 21 december kl 12.00 befintligt utseende 

Datum: 21 december kl 12.00 efter på-och tillbyggnad 
av fastigheten Frillsås-Rya 1:216 (COOP) 

Bild 4 a. Från solstudien. Bilden visar skuggbil-
den vid vintersolstånd, 21 december, klockan 12, 
som orsakas av den byggnad som finns inom 
fastigheten idag, 

Bild 4 b. Från solstudien. Bilden visar skuggbil-
den vid vintersolstånd, 21 december, klockan 12, 
som orsakas av den byggnad som ändring av 
detaljplan möjliggör för, 
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Befintlig bebyggelse

Ny bebyggelse

Vändplan

13.313.513.513.012.812.812.812.712.812.812.912.9

12.813.513.513.312.712.312.812.512.3

12.913.712.712.612.612.412.4
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13.313.713.613.113.112.712.712.612.612.612.6

13.313.513.512.812.712.512.612.612.612.5

12.613.513.313.012.612.312.412.612.512.6

12.812.713.613.012.712.612.512.512.4

1:17

1:76

1:131

1:181
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1:132
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s:2

s:3

1:170

1:17

6A
4

8

2
1

6E

11

2

17

1

8

4

Torstensviksvägen 

Väg 900

Karl Johans väg

Beslutsdatum Instans

BN §388

Ändring av detaljplan LFP46

inom Frillesås-Rya 1:216 mfl.
i Frillesås, Kungsbacka kommun

Ida Lennartsson
Verksamhetschef plan

Upprättad 2021-05-17

Björn Vikström & Stina Wikström
Planarkitekt

Samrådshandling

Samrådsbeslut

2020-12-18
Granskning

Antagande

åååå-mm-dd
Laga kraft

åååå-mm-dd
Diarienr

2021-00010

BN §

Bild 5. Illustrationskarta som visar hur planområdet kan tas i anspråk och bebyggas. De sju parkeringarna norr om bygg-
naden, inom röd markering, har möjliggjorts genom ändring av detaljplan. 

Butiksyta (BTA) Övrig yta (BTA) Totalt

Befintlig byggnad 635 kvm 265 kvm 900 kvm

Tillbyggnad i plan 1 
genom Lfp 46

172 kvm 128 kvm 300 kvm

Tillbyggnad i plan 1 
efter planändring

232 kvm 68 kvm 300 kvm

Tillbyggnad i plan 2 
efter planändring

0 345 kvm 345 kvm

Tabell 3. Redovisning från exploatören över fördelningen mellan ytor för handel och ytor för lager, personal och teknik. 
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Genomförandetid
Genomförandetiden är i nuvarande detaljplan bestämd till fem år och upphör att gälla 2024-
11-23. Planändringen innebär inte att genomförandetiden ändras utan den återstående tiden 
gäller även för ändringen.  
Under genomförandetiden har fastighetsägaren en lagstadgad rätt att bygga i enlighet 
med detaljplanen. Om detaljplanen ändras innan genomförandetiden gått ut får detta inte 
ske mot fastighetsägarens vilja. Efter genomförandetidens slut fortsätter planen att gälla 
tills kommunen tar fram en ny plan eller ändrar gällande plan. Fastighetsägaren äger efter 
genomförandetidens slut ingen rätt till ersättning för förlorade rättigheter som fanns i den 
ursprungliga planen.

Överväganden och konsekvenser

Nollalternativ
Om detaljplaneändringen inte antas kommer nuvarande detaljplan även fortsättningsvis 
att tillåta att platsen tas i anspråk för centrum och handel. En byggnad kan uppföras med 
nockhöjd om 5,5 meter. 
Den direkta konsekvensen av att planändringen inte antas är att markanvändningen i ett 
centrumläge blir mindre effektiv. 

Miljökonsekvenser

Undersökning

Med stöd av undersökningen (Samhällsbyggnadskontoret 2021-04-01) gör kommunen den 
sammanvägda bedömningen att den aktuella ändringen av detaljplanen inte ger upphov till 
betydande miljöpåverkan (som avses i Miljöbedömningsförordningen SFS 2017:966 och 
Miljöbalkens 6 kap). Någon miljökonsekvensbeskrivning, enligt 4 kap 34§ PBL behöver 
därför inte upprättas. 

Miljökvalitetsnormer

Föreslagen ändring av detaljplan bedöms inte ge upphov till något överskridande av miljö-
kvalitetsnormerna. 

Genomförandebeskrivning
Planändringens genomförande kan i huvudsak ses som en del av genomförandet av detalj-
plan Lfp 46. Detaljplan Lfp 46 vann laga kraft 2019-11-23 och genomförandetiden går ut 
2024-11-23. 
Frågor kopplade till genomförandet finns utförligt beskrivna i planbeskrivningen för detalj-
plan Lfp 46 och som gäller jämsides med denna planbeskrivning.
Utöver detta innebär ändring av detaljplan att ytterligare parkeringsplatser kan byggas ut 
inom kvartersmark, norr om livsmedelsbutiken. Exploatören ansvarar för och bekostar 
utbyggnad samt framtida drift och underhåll för dessa parkeringsplatser, i likhet med övriga 
anläggningar inom kvartersmark. 
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Samhällsbyggnadskontoret
Kungsbacka kommun

0300-83 40 00 
samhallsbyggnadskontoret@kungsbacka.se 

www.kungsbacka.se/aktuellaprojekt
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