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Beroende på hur mark- och vattenområden används och hur olika funktioner relateras till 

varandra skapas olika utgångspunkter för de sociala, ekologiska och ekonomiska aspekterna. 

Det övergripande målet är att kunna använda mark och vatten för våra invånares bästa 

samtidigt som förutsättningarna för våra naturresurser inte försämras utan helst förbättras 

och ge förutsättningar för god ekonomisk hushållning. Den fysiska planeringen blir 

därigenom ett kraftfullt instrument i arbetet med hållbar utveckling. 

Översiktsplanen ska också medverka till att uppfylla Kungsbacka Vision 2030 genom att 

utarbeta övergripande strategier för hur utveckling av mark- och vattenområden ska ske för 

kommunens tätorter, landsbygden och kustområden.  

Kommunfullmäktige har tagit fram fem mål utifrån Vision 2030.  Tre av dem berör fysisk 

planering.  Centralt vid framtagande av översiktsplanen är att Kungsbacka ska vara en 

attraktiv kommun att bo, verka och vistas i, medverka till ett gott företagsklimat samt en 

hållbar och hälsosam miljö. 

Översiktsplanen ska underlätta för både planeringen inom kommunen och fungera för de 

regionala samarbeten kommunen är involverad i.  

 

En översiktsplan är vägledande i hur kommunen vill använda mark och vatten. 

Översiktsplanen visar var kommunen vill bygga, var vi ska bevara naturområden och hur vi 

vill utveckla vår infrastruktur.  Nedan följer en sammanfattning av Kungsbacka kommuns 

nya översiktsplan och vad den innebär.  

Alla kommuner ska ha en översiktsplan. Den anger hur kommunens mark och vatten ska 

användas och hur bebyggelsen ska utvecklas ur ett långsiktigt perspektiv. Översiktsplanen 

visar var i kommunen det är lämpligt att utveckla områden för bebyggelse, grönområden, 

vägar och kollektivtrafik. Översiktsplanen är vägledande för detaljplanering och bygglov. 

Kungsbacka kommuns nya översiktsplan är helt digital och beskrivs med kartor och 

tillhörande texter. 

 

År 2050 kan vi bli 130 000 invånare i Kungsbacka kommun. Fler invånare betyder att vi får 

behov av fler bostäder och arbetsplatser, vägar, utökad kollektivtrafik och allmän service. 

Befolkningsökningen ger också ett större underlag som stimulerar näringslivet. Vi behöver 

också tänka på att bevara våra naturvärden och rekreationsområden i Kungsbacka.  

 

Kungsbacka tillhör Region Halland samtidigt som vi är en del av Göteborgsregionen. Vi tar 

hänsyn till regionerna och våra grannkommuner i vår långsiktiga planering. En viktig faktor 

för Kungsbackas utveckling över tid är tillgång till god infrastruktur och kollektivtrafik. 



KUNGSBACKA KOMMUN 

 

5 

 

Kungsbacka har en starkt tillväxt och attraktivitet, så nu gäller det att värna och utveckla 

kommunen med omsorg. 

 

Översiktsplanen bygger på Strategi 2040 som visar de viktigaste intentionerna. 

Användningskapitlet visar mer detaljerat hur vi når målen genom riktlinjer och 

användningskarta, som visar hur mark och vatten kan användas, utvecklas och bevaras. De 

områden vi vill värna om och ska ta hänsyn till då vi planerar vårt samhälle beskrivs med 

kartor och riktlinjer i kapitlet om värden- och hänsyn.  

• Strategi 2040 – visar den långsiktiga övergripande viljan 

• Riksintressen samt andra värden och hänsyn – visar de områden vi vill värna om och 

ta hänsyn till 

• Användning av mark och vatten – visar hur viljan ska kunna bli verklighet 

• Miljökonsekvensbeskrivning med hållbarhetsbedömning - bedömer konsekvenserna 

av planen 

 

Kommunen har som vision att vara en kommun som är attraktiv att bo, verka och vistas i. 

Utifrån det har vi i vår översiktsplan tagit fram en strategi för hur vi vill uppnå det.  

När vi planerar samhället och bygger nytt ska det göras på långsiktigt, smart och hållbart 

sätt. Ny byggnation ska till största del ligga i anslutning till kollektivtrafik och kommunal 

service. Vi vill också förstärka kollektivtrafik där många bor och arbetar. För att växa smart 

behöver vi fokusera nybyggnation till stationsorterna Kungsbacka stad, Anneberg och Åsa. 

På så sätt stärker vi möjligheten att samnyttja lokaler, ytor och trafikstråk mer effektivt än 

om vi sprider ut ny bebyggelse. När vi samlar och koncentrerar ny bebyggelse till några få 

utvalda orter kan vi bättre värna och utveckla värdefulla naturområden som kusten, 

Lygnern, Sandsjöbacka och Tjolöholm.  

Mer än hälften av de nya bostäder vi bygger ska byggas i Kungsbacka stad. Vi ska utveckla 

staden för att stärka kommunen som helhet. Vi vill ha en stad med större utbud, fler 

arbetstillfällen och plats för fler som bor där.  

Vi ska vara väl rustade för klimatförändringar. När vi planerar utveckling behöver vi ta extra 

hänsyn vid utsatta områden med översvämningsrisk så som vid kusten och Kungsbackaån. 

Vår strategi visar hur vi ser på utvecklingen i kommunen de kommande åren gällande mark 

och vattenanvändningen. I förslaget siktar vi mot 2040, men för att förstå konsekvenserna 

och utvecklingsresonemanget ännu bättre har vi även gjort en utblick mot 2060.  Detta för att 

vi lättare ska kunna se var det är lämpligt att utveckla och bevara för framtida generationer. 

 

När vi planerar vårt samhälle måste vi ta hänsyn till människors hälsa och säkerhet samt 

flera värden vi vill värna. Det gäller bland annat att ta hänsyn till klimatförändringar eller 

värna våra naturresurser, som dricksvatten och jordbruksmark. Många av de 

hänsynstaganden vi behöver ta regleras i plan- och bygglagen och miljöbalken. 
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Vi ska arbeta aktivt med att anpassa samhället till klimatförändringar som bland annat kan 

leda till översvämningar och värmeböljor. Vi ska också aktivt bidra till minskad 

miljöpåverkan genom hållbara och smarta samhällen.  

 

Grunddragen för hur vi tänker använda mark- och vattenområden ska framgå av 

översiktsplanen. Utvecklingen i kommunen ska främja en struktur som fungerar väl för 

invånare, samtidigt som den är resurssnål både vad det gäller ekonomi och hur vi hanterar 

vår natur. Hela kommunen delas in i områden baserat på planerad markanvändning. 

 

Bebyggelse 

Mer än hälften av våra nya bostäder ska byggas i Kungsbacka stad. Genom att vi stärker 

Kungsbacka stad och gör den mer attraktiv med ett större utbud skapar vi bättre 

förutsättningar för näringslivet och för nya företagare som vill etablera sig här. Vi ska också 

fokusera på våra stationsorter Anneberg och Åsa. Vi ska arbeta för att ha 

verksamhetsområden på bra platser dit det är god tillgänglighet för transporter och där det 

passar in i helheten.  

I utvecklingsorterna kommer större delen av kommunens befolkningstillväxt att ske och 

därför behöver service byggas ut här. Detta för att bygga hållbara och smarta samhällen där 

vi har god tillgång till kollektivtrafik och ett gott vardagsliv. Det är viktigt att 

utvecklingsorterna byggs upp med ett centrum som kan ge service till ett större omland. Det 

kan innebära att man i de centrala delarna bygger tätare, för att skapa ett underlag till service 

nära. Inom utvecklingsorterna prioriterar vi tätortsutveckling framför bevarandet av 

jordbruksmark.  

Landsbygden ska fortsätta vara starkt förknippad med jord- och skogsbruk. Lands- och 

kustbygden ger också möjlighet till fina besöksmål och turism. Näringslivet, i form av jord- 

och skogsbruk och turistnäringar, bidrar till en levande landsbygd samt utveckling av 

kustcentra. 

På landsbygden kan avstånden vara längre och befolkningsunderlaget räcker inte till för att 

erbjuda invånarna offentlig eller kommersiell service. Ny bebyggelse på landsbygden ska 

därför lokaliseras intill mark som redan är tagen i anspråk av annan bebyggelse, i närheten 

av vägar. Inom kustbygden och de västra delarna av landsbygden är efterfrågan på mark så 

stor att vi behöver vara restriktiva till ny bebyggelse. 

 

Natur och friluftsliv 

För att grön infrastruktur ska kunna bibehålla sitt värde i framtiden arbetar kommunen med 

att identifiera och värna sammanhängande naturområden där växter och djur kan leva, 

föröka sig och spridas vidare. Därför är det viktigt att inte bygga bort spridningskorridorer, 

skada naturvärden eller begränsa friluftsvärden. 

Kommunen ska verka för att tätortsnära grönområdena blir mer tillgängliga samt skapa 

inbjudande och trygga allmänna platser, parker och naturområden. Genom att värna och 

utveckla friluftsområden och leder skapar vi besöksmål för kommuninvånare och besökare. 

Det ger förutsättningar för näringslivet att blomstra även utanför tätorterna.  

 

Trafik 
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Den enskilt viktigaste faktorn för Kungsbackas utveckling över tid är tillgången till god 

infrastruktur och kollektivtrafik. Då merparten av den är nationell eller regional blir det 

uppenbart att Kungsbackas tillväxt och utveckling är beroende av statliga och regionala 

satsningar.  

I Kungsbacka kommun ska det vara lätt att ta sig mellan olika platser. Vi ska ha möjlighet att 

välja mellan olika färdsätt utifrån våra olika behov. Det innebär att vi ska ha bra gång- och 

cykelvägar, god tillgång till kollektivtrafik och bra förutsättningar för transporter i och till 

våra utvecklingsorter.  

För att kunna utnyttja infrastruktur och kollektivtrafik optimalt är det viktigt att lägga ny 

bebyggelse på rätt ställen. Genom att fokusera extra på våra stationsorter ökar vi möjligheten 

för framtida boende att resa snabbt och hållbart i regionen. Om vi arbetar för att vår lokala 

arbetsmarknad växer kan pendlingsstråken avlastas.  

 

Målet med vår översiktsplan Vårt framtida Kungsbacka är att skapa en långsiktig och hållbar 

planering av kommunens mark- och vattenanvändning. En översiktsplan medför oftast en 

risk för en så kallad betydande miljöpåverkan eftersom den beskriver hur samhället ska 

utvecklas under lång tid framöver. Därför är det viktigt att kunna visa en bedömning av 

översiktsplanens konsekvenser för miljön. 

Förslaget till ny översiktsplan fokuserar på att utveckla bebyggelsen i kommunens 

stationsorter och övriga utvecklingsorter. Strategierna i planförslaget medför många positiva 

och några negativa konsekvenser, men i jämförelsen med andra alternativ bedöms det skapa 

de bästa förutsättningarna för miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet.   
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Globala skeenden som ett förändrat klimat och hot mot den biologiska mångfalden påverkar 

hur vi bör använda mark och vatten i Kungsbacka. När regionen växer snabbt behöver vi ta 

hänsyn till sociala frågor där utmaningen är att inte skapa områden som skapar otrygghet 

och utanförskap. Samtidigt ökar fokus i samhället på frågor kring kris och beredskap vilket 

bland annat får konsekvenser för hur vi säkerställer våra areella näringar – skog- och 

jordbruksmark. Gröna ytor i stadsmiljön behöver värnas för den biologiska mångfalden men 

också för oss människor. Vi behöver hitta hållbara sätt att transportera oss och våra varor på 

ett yt- och resurssnålt sätt. Det är därför mycket viktigt för Kungsbacka att delta i olika 

regionala sammanhang för att påverka hur de regionala transportsystemen, vägar och 

järnvägar utvecklas.  

 

Kungsbacka tillhör Region Halland och är dessutom en del av Göteborgsregionen (GR). En 

lång och attraktiv kust gör att Kungsbacka kan erbjuda en mycket bra plats för boende. Än 

viktigare är att Kungsbacka ligger inom Göteborgs lokala arbetsmarknadsregion. Med 

planerade infrastruktursatsningar i Västlänken och i Bohus- och Boråsstråken förväntas den 

lokala arbetsmarknaden 2030 utifrån ett rese- och transportperspektiv fördubblas.  

I Göteborgsregionen bor över en miljon invånare och gruppen som dominerar är unga vuxna 

med siktet inställt på studier. Kungsbacka behöver erbjuda attraktiva alternativ för den här 

gruppen med stations- och stadsnära boenden. 

 
Förutsättningar för arbets- och studiependling i Göteborgsregionen 

Göteborgs stad förväntas växa med 150 000 invånare fram till 2035 och har i sitt nya förslag 

till ÖP bland annat pekat på att ”Det är angeläget att öka möjligheterna för hållbart resande till och 

från Göteborg, för att skapa förutsättningar för hållbar tillväxt i regionen. Innerstaden ska vara en 

stark kärna och karaktäriseras av en hög täthet, ett blandat innehåll, gröna kvaliteter och god regional 

tillgänglighet” och att ”Gator och stråk ska utvecklas som stadsrum där gående, cyklister och 

kollektivtrafik prioriteras framför bil.” För att ändå kunna skapa tillgänglighet för sina invånare 

pekar Göteborg på behovet av att skapa goda förbindelser till fots, med cykel och med 

kollektivtrafik. 

Trafiksystemet i regionen måste därmed klara ett antal utmaningar: behov av infrastruktur 

och kollektivtrafik, befolkningsökning, ökande andel kollektivresande, en växande region 

samt ökande mängd gods. 

Den enskilt viktigaste faktorn för Kungsbackas utveckling över tid är tillgången till god 

infrastruktur och kollektivtrafik. Då merparten av den är nationell eller regional blir det 

uppenbart att Kungsbackas tillväxt och utveckling är beroende av statliga och regionala 

satsningar. 

När det blir lättare att resa i regionen kommer också arbetsplatser kunna fördelas jämnare i 

regionen. Med goda pendlingsmöjligheter och en lokal arbetsmarknad kan Kungsbacka även 

i fortsättningen vara en attraktiv boendekommun. De i dag ensidiga pendlingsströmmarna 

blir därmed mer dubbelriktade. För att ha en beredskap inför den förstorade lokala 
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arbetsmarknaden behöver vi skapa verksamhetsområden som i ett regionalt perspektiv är 

attraktiva. 

Göteborgs som storstad kommer successivt att omfatta kringliggande kommuner – också 

Kungsbacka. Storstaden kommer därmed att bli flerkärnig jämfört med idag då 

Göteborgsregionen fortfarande kan betraktas som enkärnig. Regionens potential förstärks av 

tillgången till en internationell hamn och flygplats. 

 

Kungsbacka ligger i en del av världen som socialt har det mycket bra. Utmaningen blir 

därmed oftare att behålla snarare än att utveckla. Det är framförallt två utmaningar bägge 

kopplade till befolkningsutvecklingen som Kungsbacka behöver hantera. Den största 

utmaningen är den demografiska utvecklingen med en åldrande befolkning vilken kräver att 

kommunen även inom den fysiska planeringen hittar lösningar som frigör medel som bidrar 

till att finansiera välfärden. Historien har också visat sig att starkt växande regioner riskerar 

att få områden med utanförskap. Det kan röra sig om ålders-, etnisk- eller socioekonomisk 

segregation men oavsett form så är barn den grupp som riskerar bli mest utsatt. För att leva 

upp till kommunens vision blir utmaningen för ett växande Kungsbacka att inte bygga in 

olika former av segregation och utanförskap. 

 

Klimatarbetet handlar om att säkra framtiden för kommande generationer, att ge våra barn 

och barnbarn minst lika goda förutsättningar som vi har idag. Vi är alla beroende av klimatet 

och Kungsbacka kommun måste göra sin del i att minska utsläpp av både koldioxid och 

miljöfarliga ämnen. 

För att vi ska nå nollutsläpp 2045 behöver vi de närmaste åren minska utsläppen successivt. 

Samtidigt behöver vi – mycket genom fysisk planering – anpassa samhället till pågående 

klimatförändringar. 

Den andra stora utmaningen är utarmning av biologisk mångfald – alltså att både djur och 

växters miljöer hotas och därmed att arter riskerar att försvinna. Antalet och variationen av 

arter och gener ökar ”systemets” förmåga ett stå emot förändringar. Kopplat till 

klimatutmaningen där förutsättningarna på jorden numera förändras mycket snabbt krävs 

det många olika arter och variationer inom arter för att några ska finna bra förutsättningar i 

den nya miljön. Med den fysiska planeringen kan vi välja att placera vår utveckling på rätt 

ställen och samtidigt skydda och utveckla viktiga områden för den biologiska mångfalden. 

Om det är så att vi måste ta i anspråk dessa områden kan vi kompensera genom att utveckla 

mångfalden på ett annat ställe. 

 

Havs och Vattenmyndigheten har utformat förslag för Sveriges tre havsplaner och 

Kungsbacka tillhör havsplanen för Västerhavet. En havsplan ger vägledning kring vad som 

är den bästa användningen av havet. Havsplanerna vägleder nationella myndigheter, 

kommuner och domstolar i kommande beslut, planering och tillståndsprövningar. 

Havsplanerna ska bidra till en långsiktigt hållbar utveckling och innehåller bland annat 

vägledning om mest lämplig användning för olika havsområden. Den statliga 

havsplaneringen överlappar till viss del område som ingår i det kommunala 
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planeringsansvaret. Inom den del av havsplanen som tangerar Kungsbackas havsområde så 

föreslås bland annat intressena yrkesfiske, natur, rekreation och sjöfart. Förslag till 

användningar grundar sig på avvägningar och en lämplighetsbedömning utifrån läge, 

beskaffenhet och behov. Allt fler olika anspråk på havsområdet innebär behov av planering 

och kunskap, det finns därmed mycket att arbeta vidare med i den löpande 

översiktsplaneringen.  

Precis som kommunala översiktsplaner så ska havsplanerna revideras med jämna 

mellanrum. 

 

För att Kungsbacka ska vara en attraktiv kommun att bo, verka och vistas i ska vi:   

• fokusera på staden för att skapa förutsättningar för fler invånare, fler arbetstillfällen, 

större utbud, mångfald och puls 

• fokusera på stationsorterna Anneberg och Åsa  

• utveckla stark kollektivtrafik och infrastruktur 

• värna och utveckla landsbygdens näringar och naturresurser 

• värna och utveckla kustens attraktivitet  

• värna och utveckla värdefulla naturområden och främja ett attraktivt friluftsliv  

• utveckla samhället smart och vara väl rustade för klimatförändringar  

Här målas en bild med "bred pensel" som illustrerar den långsiktiga strategin. Områden, 

platser och stråk som kommunen önskar utveckla lyfts fram. Strategin siktar på 2040 med en 

utblick till 2060. Viktiga trafikstråk och sammanhängande områden med stora natur- och 
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rekreationsvärden pekas ut. Var kommunen ska växa mest blir också tydligt. 

 

Strategi 2040 till vänster och utblick 2060 till höger 

 

Efter 2040, när kollektivtrafiken längs väg 158 (Säröleden) har förbättrats, får Särö och 

Kullavik en snabbare utveckling. De kommer då att fungera som stationsorter och därmed 

prioriteras. 

 

Strategin är särskilt viktig när kommunen ska samverka över kommungränserna inom 

regionen eller med en annan kommun. Kungsbacka kommun tillhör både Region Halland 

och ingår i Göteborgsregionen (GR) som består av 13 kommuner som har valt att jobba 

tillsammans.  

Kungsbacka kommun har som en del av GR ställt sig bakom GR:s strukturbild, se nedan. Vi 

står också bakom Hållbar tillväxt som är GR:s strategidokument.   

Region Halland har än så länge inte tagit fram en egen strukturbild men en Tillväxtstrategi 

2014-2020. Både Region Halland och GR trycker på vikten av effektiva transporter och av en 

hållbar utveckling.  

Kommunen deltar aktivt i flera regionala och statliga sammanhang i syfte att tillsammans 

utveckla stora trafikstråk som Västkustbanan, E6:an och väg 158. 
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GR vill skapa en stark och långsiktigt hållbar regional struktur som utgår från 

storstadsområdets möjligheter och utveckla ett långsiktigt hållbart transportsystem med en 

attraktiv kollektivtrafik. Strukturbilden beskriver hur utvecklingen i regionen sker från en 

stark och attraktiv kärna längs tydliga stråk med ett flertal starka och attraktiva orter. De 

gröna kilarna utgörs av större sammanhängande skogs- och jordbrukslandskap som når 

djupt in i stadsområdet.  

I Kungsbacka kommun arbetar vi enligt överenskommelserna i Göteborgsregionens 

fördjupade strukturbild för kustzonen. En viktig del i den regionala utvecklingen är att både 

värna och utveckla kustzonen. En fördjupad strukturbild för kustzonen inklusive sex 

överenskommelser har arbetats fram av Göteborgsregionen (GR), Orust kommun och 

Uddevalla kommun. Strukturbilden är en gemensam strategi för hur kust- och havsområdet 

från Kungsbacka i söder till Uddevalla i norr ska utvecklas på ett långsiktigt hållbart sätt. 

 

GR:s strukturbild till vänster och GR:s fördjupad strukturbild för kustzonen till höger 

 

Kungsbacka är en pendlingskommun med mycket stora trafikströmmar framförallt norrut 

mot övriga göteborgsregionen men också söderut. För att utrymmet i trafiksystemet i och till 

Göteborg ska räcka till måste Kungsbackas arbetspendling inom göteborgsregionen ske med 

spårbunden kollektivtrafik. Vårt mål är att det ska vara enkelt att resa för våra invånare, 

besökare och näringsliv. Den som inte har tillgång till bil ska också kunna ta sig till och från 

fritidsaktiviteter, arbete eller skola. 
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Kommunens tillväxt ska till stor del ske genom nya bostäder och verksamheter i de tre 

prioriterade utvecklingsorterna – nära spårbunden kollektivtrafik. Intentionen är att omkring 

tre fjärdedelar av de nytillkomna bostäderna ska byggas där. Dessa tre orter har alla minst en 

station och har därmed mycket goda transportmöjligheter. Om tre fjärdedelar av våra 

nytillkommande invånare och minst hälften i Kungsbacka stad bor nära våra stationer ökar 

möjligheten att de får korta restider. Fler människor i våra stationsorter gör också att 

förutsättningarna för service, nöjen, handel och kollektivtrafik ökar. Närheten till detta 

utbud gör att fler kan välja gå och cykla. Sammantaget får vi stationsorter med större utbud, 

mångfald och puls vilket i sin tur attraherar kompetens till kommunen. 

 

Mycket av Kungsbackas attraktivitet ligger i närheten till kusten och den varierande naturen. 

Kustens karaktär är viktig att bevara för framtida generationer. För att det ska bli enkelt att 

ta sig till och från kusten är kopplingen till den växande staden allt viktigare.  

Samtidigt som kommunens invånare blir allt fler blir det allt mer viktigt att bevara 

naturområden både för naturvärdenas skull och för invånarnas möjlighet till rörligt 

friluftsliv. Det finns behov att säkerställa att större sammanhängande grönområden bevaras 

och utvecklas för friluftslivet och för den biologiska mångfalden. Lygnern och Sandsjöbacka 

är sådana stora naturområden som inte bara är viktiga för kommunens invånare utan för 

hela Göteborgsregionens. Vi behöver även se till att parker och naturområden bildar gröna 

lungor i den allt tätare staden och ta tillvara på de ekosystemtjänster som de ger oss.  

 

Landsbygden är en viktig resurs och där ska det vara möjligt att leva ett gott vardags- och 

arbetsliv. Landsbygden är beroende av nya bostäder för att bibehålla och utveckla lokala 

funktioner. Samtidigt behövs avvägningar för att bostadsutvecklingen på landsbygden ska 

kunna förenas med en resurseffektiv markanvändning och hänsyn till andra allmänna 

intressen. Kungsbacka strävar i första hand efter att värna det som utgör landsbygdens 

värden, exempelvis jord- och skogsbruk, kulturmiljöer, höga naturvärden och 

rekreationsområden. Bebyggelse som utvecklas här ska bidra till livskraft och gott 

vardagsliv, samtidigt som landsbygdens unika värden inte får byggas bort. 

 

Genom att ta tillvara digitala och tekniska lösningar kan vi möta miljöproblem och 

klimatförändringar på ett effektivt sätt. Kungsbacka genom sitt läge nära havet och längs 

Kungsbackaån är extremt utsatt för översvämningar. Vi behöver jobba både med åtgärder 

som förhindrar översvämningar men också med byggtekniska åtgärder som minimerar 

vattnets påverkan på vår stad. Ett exempel kan vara när vi använder en parkmiljö som 

dagvattenmagasin vid översvämning. En annan långsiktig utmaning blir att skydda oss vid 

extrem värme.  

Vi behöver ta hänsyn till mycket när vi planerar och bygger vårt samhälle. Det rör 

människors hälsa och säkerhet, men också värden vi vill värna. Många av de 
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hänsynstaganden vi behöver ta regleras i plan- och bygglagen och miljöbalken. De viktigaste 

hänsynstagandena tas upp i detta kapitel.  

Det är inte alltid vi behöver göra några direkta ställningstaganden utan det handlar mer om 

att förutsättningarna behöver beaktas i vår samhällsplanering. Inom vissa områden är det 

nödvändigt att ta ställning för att utveckling enligt översiktsplanen ska vara möjlig att 

genomföra.  

Ett riksintresse är ett område som bedöms ha så stora värden att det är av betydelse för 

landet som helhet. Enligt plan- och bygglagen ska översiktsplanen visa hur riksintressen 

tillgodoses och kommunen ska bedöma vilken påverkan eller eventuell skada på 

riksintressena som planens förslag kan medföra.  

Att ett område klassats som riksintresse, betyder att det utpekade intresset väger tyngre än 

lokala allmänna intressen vid en avvägning i den fysiska planeringen. 

 

I miljöbalkens tredje kapitel finns ett antal grundläggande bestämmelser för hushållning 

med mark- och vattenområden av betydelse för vissa allmänna intressen. Dessa områden ska 

så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada de utpekade intressena. 

 

Riksintressen för friluftslivet har stora friluftslivsvärden sett i ett nationellt perspektiv, på 

grund av särskilda natur- och kulturkvaliteter, variationer i landskapet och god 

tillgänglighet för allmänheten. 

Det finns fyra områden av riksintresse för friluftsliv i kommunen. 

1. Lygnern – Rolfsån - Välbeläget område i förhållande till Göteborgs storstadsregion 

med relativt oexploaterad natur i form av skogar och sjöar. Den storslagna 

utsiktspunkten över sjön Lygnern vid Fjärås bräcka och gravfältet vid Lii är några 

välkända turistmål i området. Bräckan är också utgångspunkt för friluftsaktiviteter 

som cykling, vandring och bad. Till detta kommer möjligheter för fritidsfiske i en av 

länets bästa laxåar. 

Riksintresset tillgodoses genom att det ligger inom Grön infrastruktur där friluftsliv 

och biologisk mångfald prioriteras och det generellt inte tillåts någon ny 

bostadsbebyggelse.  

2. Sandsjöbacka - Riksintresset utgör ett ströv- och friluftsområde med rik tillgång på 

strövstigar. Det är mycket välbesökt, främst av befolkningen i Göteborgsregionen 

men även angränsande regioner. Dess största värde ligger i att på förhållandevis kort 

avstånd från större befolkningskoncentration, kunna nå ett ostört och vildmarksartat 

rekreationsområde. 

Riksintresset tillgodoses genom att det ligger inom Grön infrastruktur där friluftsliv 

och biologisk mångfald prioriteras och det generellt inte tillåts någon ny 
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bostadsbebyggelse. Området är även skyddat som naturreservat och Natura 2000-

område.  

3. Särö skärgård-Vallda Sandö - Halvön Särö utgör turistiskt centrum i hela detta 

kustavsnitt med en naturskön skärgård rik på öar och kobbar med utsökta tillfällen 

till båtliv, fritidsfiske och på vissa platser bad. Området erbjuder fina möjligheter till 

bland annat snorkling och sportdykning i vikar och runt öar. 

Riksintresset tillgodoses genom att det ligger inom Grön infrastruktur där friluftsliv 

och biologisk mångfald prioriteras och det generellt inte tillåts någon ny 

bostadsbebyggelse. Riksintresset tillgodoses genom att det ligger inom Kustbygd där 

restriktivitet till ny bostadsbebyggelse råder.  

Inom utvecklingsorterna Kullavik och Särö tillgodoses riksintresset genom det ligger 

inom område för vardagsnära friluftsliv. Riktlinjer för dessa områden anger att 

förutsättningarna för det vardagsnära friluftslivet ska bevaras och utvecklas samt att 

gröna stråk ska värnas. 

4. Onsalalandet-Kungsbackafjorden-Tjolöholm - Onsalalandets södra och västra 

kustområden utgör ett representativt exempel på den nordhalländska 

skärgårdstypen där omväxlingen mellan kala klippor, betade strandängar och 

ljunghedar samt lövskogsklädda strandpartier utgör ett unikt inslag. För såväl bad- 

och båtentusiaster som för fågelskådare ges attraktioner utöver det vanliga. 

Riksintresset tillgodoses genom att det ligger inom Grön infrastruktur där friluftsliv 

och biologisk mångfald prioriteras och det generellt inte tillåts någon ny 

bostadsbebyggelse. Riksintresset tillgodoses genom att det ligger inom Landsbygd där 

restriktivitet till ny bostadsbebyggelse råder.  

 

En kulturmiljö av riksintresse är ett område där landskapet är så präglat av sin historia, att 

kulturmiljön utgör en av platsens stora tillgångar. I dessa miljöer väger de kulturhistoriska 

värdena därför särskilt tungt vid en avvägning mellan olika intressen. Här ska kulturmiljön 

vara både tongivande och en inspiration vid förändringar. 

I kulturmiljöprogrammet anges förhållningssätt för hantering av riksintressemiljöernas olika 

kulturvärden. Vid planläggning ska dessa förhållningssätt omsättas till skydds- och 

varsamhetsbestämmelser som ger ett juridiskt skydd. 

Där en markförändring planeras inom riksintresset, ska riksintressets värden i bebyggelse 

och landskapsbild alltid tillgodoses i planeringen. 

Fornlämningar som skyddas enligt kulturmiljölagen beaktas i planläggning och 

bygglovshantering. 

Det finns tolv områden av riksintresse för kulturmiljövård i kommunen. 

1. Särö – Lång historia av kronogård och säteri, präglat av 1800-talets badortsepok, 

senare förnäm villastad till Göteborg.  
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Kommunen tillgodoser riksintresset genom att de bebyggda delarna av området styrs 

av detaljplan framtagen för att kunna bevara riksintressets värden. Övriga delen av 

området är naturreservat. Vid behov av planändringar görs detta med stöd av 

Kulturmiljöprogrammet. 

2. Vallda Kyrkby – Kyrkby med välbevarad jordbruksbebyggelse och säteri. Delar av 

riksintresset ligger inom utvecklingsort och delar ligger inom landsbygd. 

Inom utvecklingsort avser kommunen tillgodose riksintresset med stöd av den 

Förtydligande av riksintresse för kulturmiljövård, Vallda kyrkby som togs fram 2019. 

Utredningen pekar på några få platser som är mindre känsliga för komplettering av 

bebyggelsen. Området längs Valldavägen kan kompletteras med verksamheter. Vid 

behov av planläggning görs detta med stöd av Kulturmiljöprogrammet och 

förtydligandet av riksintresset. Övriga delar av riksintresset tillgodoses genom att 

området ligger inom Landsbygd där restriktivitet till ny bostadsbebyggelse råder. 

3. Kungsbacka innerstad – Innerstad av medeltida ursprung, präglad av handel och 

hantverk, med trähusbebyggelse från 1850–1920.  

Området styrs av fördjupad översiktsplan för Kungsbacka stad samt av detaljplaner. 

Vid behov av planändringar görs detta med stöd av Kulturmiljöprogrammet och av 

Förtydligande av riksintresset för Kungsbacka innerstad som togs fram 2017.  

4. Hjälm-Rossared – Rossareds gård med omgivande fornminnen och lämningar efter 

kvarndrift. 

Norra delen ligger inom Landsbygd, mellersta delen ligger inom Grön infrastruktur och 

södra delen ligger inom vardagsnära friluftsliv i utvecklingsorten Fjärås. 

Riksintresset tillgodoses delvis genom att det ligger inom Landsbygd, där restriktivitet 

till ny bostadsbebyggelse råder, och inom Grön infrastruktur där friluftsliv och 

biologisk mångfald prioriteras och det generellt inte tillåts någon ny 

bostadsbebyggelse. Delvis tillgodoses riksintresset genom att området i 

utvecklingsort ligger inom vardagsnära friluftsliv och avses inte bebyggas. 

Fornlämningar som skyddas enligt kulturmiljölagen beaktas i planläggning och 

bygglovshantering. 

5. Onsala Sandö – Förhistoriska gravar och tomtningar i nordhalländskt kustlandskap 

Riksintresset tillgodoses genom att området inom Grön infrastruktur där friluftsliv och 

biologisk mångfald prioriteras och det generellt inte tillåts någon ny 

bostadsbebyggelse. 

6. Mönsters lotsplats – Lotsplats och förhistoriska lämningar.  
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Riksintresset tillgodoses genom att området inom Grön infrastruktur där friluftsliv och 

biologisk mångfald prioriteras och det generellt inte tillåts någon ny 

bostadsbebyggelse. 

7. Nidingens fyrplats – Fyrplats med anor från 1600-talet och bebyggelse från 1800-

talet.  

Riksintresset tillgodoses genom att området inom Grön infrastruktur där friluftsliv och 

biologisk mångfald prioriteras och det generellt inte tillåts någon ny 

bostadsbebyggelse. 

8. Mårtagården och Apelhögen - Kaptensgårdar typiska för Onsalahalvön och 

Nordhalland.  

Området ligger inom vardagsnära friluftsliv i utvecklingsort och avses inte bebyggas. 

Det ligger också inom Kulturreservat och Kulturmiljöprogram. 

9. Onsala kyrkby – Gammalt sockencentrum med välbevarad bondebebyggelse, kvarn, 

prästgård, klockaregård och kyrka.  

Området ligger inom vardagsnära friluftsliv i utvecklingsort och avses inte bebyggas. 

Det ligger också inom Kulturmiljöprogram. 

10. Fjärås bräcka – Moränås med stor mängd av förhistoriska gravar och äldre färdväg, 

sockencentrum med kyrka och prästgård.  

Södra delen ligger inom Landsbygdsutveckling, delar ligger inom Grön infrastruktur och 

delar ligger inom Landsbygd. Norra delen ligger inom utvecklingsorten Fjärås. 

Riksintresset ligger till stor del inom ytan för Landsbygdsutveckling där viss 

bostadsbebyggelse kan ske. Vid förhandsbesked sker en avvägning mot riksintresset 

och närliggande Kulturmiljöprogram. Antikvarisk kompetens tillfrågas i ärendet. 

Fornlämningar som skyddas enligt kulturmiljölagen beaktas i planläggning och 

bygglovshantering. 

För att tillgodose den del av riksintresset som ligger inom utvecklingsort, ska 

värdebärande siktlinjer från Fjärås kyrka värnas. Vid behov av planläggning görs 

detta med stöd av Kulturmiljöprogrammet och antikvarisk kompetens. 

I övriga delar tillgodoses riksintresset genom att det ligger inom Landsbygd, där 

restriktivitet till ny bostadsbebyggelse råder, och inom Grön infrastruktur där 

friluftsliv och biologisk mångfald prioriteras och det generellt inte tillåts någon ny 

bostadsbebyggelse.  

11. Äskhults by – Oskiftad skogsby med välbevarad gårdsbebyggelse och 

odlingslandskap.  
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Större delen är ligger inom Kulturreservat och Kulturmiljöprogram. Delar ligger 

inom landsbygdsutveckling. Här sker utvecklingen med hänsyn till landskapsbilden 

runt Äskhuts by. Vid förhandsbesked sker en avvägning mot riksintresset och 

närliggande Kulturmiljöprogram. Antikvarisk kompetens tillfrågas i ärendet. 

12. Tjolöholm – Slottsanläggning i Tudorstil från sekelskiftet 1900, omgivande 

trädgårdslandskap, kyrka och arbetarby.  

Utvecklingen styrs till största delen av fördjupad översiktsplan för Tjolöholm. Övriga 

delar ligger inom Grön infrastruktur där friluftsliv och biologisk mångfald prioriteras 

och det generellt inte tillåts någon ny bostadsbebyggelse. Därmed ses riksintresset 

som tillgodosett. 

Riksintressen för naturvården motsvarar de mest värdefulla naturområdena i ett nationellt 

perspektiv och representerar huvuddragen i den svenska naturen. 

Det finns tolv områden av riksintresse för naturvård i kommunen. 

1. Stora och Lilla Middelgrund – Fladen – Rödebanke - är av stort fiskeribiologiskt 

intresse och har ett rikt, varierat marint liv. Grundbankarna är viktiga 

uppväxtområden för de flesta i Kattegatt förekommande fiskarter. 

I översiktsplanen föreslås ingen förändrad markanvändning ute till havs som kan 

komma att påverka riksintresset. 

2. Kungsbackafjorden – Södra Onsalahalvön – Nidingen – Rolfsån - Områdets 

botaniska, zoologiska, fiskeribiologiska och ornitologiska värden är omfattande 

och delvis unika. De vidsträckta och i hög grad ostörda grundområdena och 

strandängarna i Kungsbackafjorden har ett synnerligen stort värde för den 

vetenskapliga naturvården. Området har stor betydelse för ornitologisk och 

marinbiologisk forskning. Området är skyddat som naturreservat och Natura 

2000-område. 

Riksintresset tillgodoses genom att det till större delen ligger inom Grön 

infrastruktur där friluftsliv och biologisk mångfald prioriteras och det generellt 

inte tillåts någon ny bostadsbebyggelse. De delar av riksintresset som ligger inom 

gränsen för Kungsbacka stads utvecklingsområde kommer att studeras närmare 

vid den fördjupade översiktsplanen. Planförslaget innebär en förtätning i 

utvecklingsorter som har sin avrinning till riksintresset. Med en god 

dagvattenhantering så bedöms konsekvenserna på kustvattenförekomsterna bli 

mycket begränsade. Sammantaget bedöms planförslaget inte påverka 

förutsättningarna att uppnå god ekologisk och kemisk status i de berörda 

vattenförekomsterna.  

3. Kärringemossarna och Store Mosse - Värdefulla våtmarker, till största delen 

orörda och med ostörd belägenhet. Myrarna är väl utvecklade och representativa 
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exempel på de myrtyper som förekommer i västra Sverige. Stora delar av 

området ligger även inom Natura 2000-område. 

Riksintresset tillgodoses genom att det ligger inom Landsbygdsutveckling. 

Förhandsbesked inom Natura 2000-området hanteras i enlighet med 

lagstiftningen restriktivt.  

4. Rammsjöhall - Naturbetesmark med öppen hagmark, ekhage, blandlövhage och 

sötvattenstrandäng. Här återfinns art- och individrika växtsamhällen ett flertal 

hävdgynnade arter. 

Riksintresset ligger till stor del inom ytan för Landsbygdsutveckling där viss 

bostadsbebyggelse kan ske. Vid förhandsbesked sker en avvägning mot 

riksintresset. 

5. Lyngmosse - är en representativ excentriskt välvd mosse, en av de mest kustnära 

av sitt slag på västkusten. Trots vissa ingrepp är Lyngmossen mycket värdefull på 

grund av sin speciella utformning och sin intressanta hydrologi. 

Riksintresset ligger till stor del inom ytan för Landsbygdsutveckling där viss 

bostadsbebyggelse kan ske. Vid förhandsbesked sker en avvägning mot 

riksintresset 

6. Äskhult – är ett odlingslandskap i skogsbygd med äldre karaktär med en rik 

flora. Äskhults by utgör en unik helhetsmiljö av betydande kulturhistoriskt och 

pedagogiskt intresse med talrika spår från tiden före skiftena. Det är även ett 

allmänekologiskt intresse att följa de förändringar som sker i samband med 

restaureringen av ett äldre kulturlandskap. 

Riksintresset skyddas i sin helhet av kulturreservatet Äskhults by.  

7. Lygnern – Fjärås bräcka - är ett storslaget och naturskönt område med värdefull 

naturskog och ädellövskog med ett rikt växt- och djurliv. Lygnern är av 

limnologiskt intresse som en djup näringsfattig klarvattensjö med en artrik 

fiskfauna.  

Riksintresset tillgodoses genom att det ligger inom Grön infrastruktur där 

friluftsliv och biologisk mångfald prioriteras och det generellt inte tillåts någon ny 

bostadsbebyggelse. 

8. Sandsjöbacka - Sandsjöbackaområdet är en del av det nordhalländska och 

bohuslänska sprickdalslandskapet. Särskilt värdefulla delar är 

Sandsjöbackadrumlinen och de vidsträckta hällmarksljunghedarna. 

Landskapsbilden är storslagen med ljunghedar, naturbetesmarker och 

sötvattenstrandängar. 

Riksintresset tillgodoses genom att det ligger inom Grön infrastruktur där 

friluftsliv och biologisk mångfald prioriteras och det generellt inte tillåts någon ny 

bostadsbebyggelse. Riksintresset skyddas i sin helhet även av naturreservatet och 

Natura 2000-området Sandsjöbacka.  

9. Särö Väster- och Nordanskog - Särö Västerskog och Särö Nordanskog tillhör de 

få kvarvarande kustskogarna av ursprunglig karaktär på Västkusten och är 
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därför av mycket högt bevarandevärde. Området har mycket stora botaniska 

värden och är internationellt känt för den artrika kryptogamfloran framför allt 

lavar och vedsvampar. 

Riksintresset tillgodoses genom att Särö Västerskog till största delen ligger inom 

Grön infrastruktur där friluftsliv och biologisk mångfald prioriteras och det 

generellt inte tillåts någon ny bostadsbebyggelse. Särö Västerskog är dessutom 

skyddat som ett naturreservat och ett Natura 2000-område. Särö Nordanskogs 

intressen tillgodoses genom att det ligger inom utvecklingsortens lager för 

tätortsnära friluftsliv där gröna stråk och områden som är viktiga för den 

biologiska mångfalden ska värnas.  

10. Vallda Sandö – Hördalen – Området är ett mångformigt kustområde med flera 

naturtyper, biotoper och arter samt en ovanligt stor artrikedom samlade inom ett 

begränsat område. Havsstrandängarna är viktiga häcknings- rast- och 

vinterlokaler för vadare och sjöfågel. 

Riksintresset tillgodoses genom att det ligger inom Grön infrastruktur där 

friluftsliv och biologisk mångfald prioriteras och det generellt inte tillåts någon ny 

bostadsbebyggelse. Riksintresset skyddas även delvis genom naturreservaten och 

Natura 2000-områdena Vallda Sandö och Hördalen.  

11. Bolgenområdet - är kalkgynnat och har stora botaniska, entomologiska och 

ornitologiska värden. Vilket gör området till ett värdefullt exkursions- och 

forskningsobjekt för bland annat Göteborgs Universitet. 

Riksintresset tillgodoses genom att det ligger inom Kustbygd där restriktivitet till 

ny bostadsbebyggelse råder.  

12. Ubbhult – I landskapet framträdande drumliner av mycket stort 

geovetenskapligt värde. Någon liknande anhopning av större drumliner är inte 

känd från Västsverige i övrigt. Rinnamossen är ett viktigt och värdefullt 

våtmarkskomplex med högt värderade fukthedar, topogena kärr och svagt 

välvda mossar 

Riksintresset ligger till stor del inom ytan för Landsbygdsutveckling där viss 

bostadsbebyggelse kan ske. Vid förhandsbesked sker en avvägning mot 

riksintresset.   

 

Enligt Miljöbalken ska anläggningar för kommunikationer som är av riksintresse skyddas 

mot åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomsten eller nyttjandet av dem.  

De utredningsområden för trafik/kommunikation som berör Västkustbanan, E6 och väg 158 

kan vid genomförandet innebära en konflikt med riksintresse för högexploaterad kust/rörligt 

friluftsliv. Behovet av kommunikationer är av nationell vikt då de knyter samman regioner 

samt att förutsättningarna för att välja kollektivtrafik förbättras. Kungsbacka kommun 

bedömer att riksintresse för Västkustbanan, E6 och väg 158 är viktigare än andra 
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riksintressen för kommunens utveckling. Det är viktigt att poängtera att avvägningen mellan 

intressena ligger på statlig nivå.  

 
Järnväg 

Riksintressen för järnväg har stor betydelse för de nationella kommunikationerna på grund 

av dess överordnande funktion och det är betydelsefullt att dessa funktioner värnas på lång 

sikt. I Kungsbacka så omfattas Västkustbanan av riksintresset. 

1. Västkustbanan – är av internationell betydelse sträcker sig från Göteborg till Lund 

och är en mycket viktig bana för person- och godstågstrafiken. Banan ingår även i det 

utpekade strategiska godsnätet. 

Riksintressen för väg och järnväg är av stor vikt för kommunen. Infrastruktur för väg och 

järnväg är befintlig och en eventuell utveckling av kommunikationerna i samma läge 

bedöms generellt ge liten påverkan på övriga riksintressen. För att säkra riksintresse för 

kommunikationer på lång sikt har kommunen lagt in utredningsområden för trafik. 

 
Vägar 

För vägar av riksintresse ska funktionen skyddas och upprätthållas med avseende på god 

tillgänglighet, transportkvalitet och nåbarhet till andra regioner. 

1. Väg E6 – sträcker sig genom Skåne längs västkusten och vidare upp till norska 

gränsen och är av särskild internationell betydelse. 

2. Väg E20 – utgör en viktig förbindelse mellan Stockholm, Göteborg och vidare söderut 

till Malmö och Köpenhamn. Vägen ingår i det nationella stamvägnätet. Vägarna i det 

nationella stamvägnätet är av särskild nationell betydelse. Vägen är även av 

internationell betydelse.  

3. Väg 158 – sträcker sig mellan Kungsbacka och Göteborg och är av särskild betydelse 

för regional eller interregional trafik. 

Riksintressen för väg och järnväg är av stor vikt för kommunen. Infrastruktur för väg och 

järnväg är befintlig och en eventuell utveckling av kommunikationerna i samma läge 

bedöms generellt ge liten påverkan på övriga riksintressen. För att säkra riksintresse för 

kommunikationer på lång sikt har kommunen lagt in utredningsområden för trafik. 

 
Luftfart 

Områden som är av riksintresse för kommunikationer ska skyddas mot åtgärder som kan 

påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningarna. 

Landvetter flygplats - har nationella och internationella flyglinjer. Flygplatsen är av stort 

intresse för luftfarten. Landvetter flygplats är en kommunikationsanläggning av riksintresse 

för den civila flygtrafiken.  

För att säkerställa flygplatsens kapacitet och funktion pekas två influensområden ut, det vill 

säga områden inom vilka åtgärder påtagligt kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av 
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flygplatsens anläggningar. Ett sådant influensområde gäller fysiska hinder, till exempel 

vindkraftverk, master eller höga byggnader.  

Ett annat influensområde gäller flygbuller där tillkomsten av bostadsbebyggelse eller annan 

störningskänslig bebyggelse också kan ha en stor negativ påverkan på flygplatsens 

utveckling. 

Avseende flyghinder tillgodoses riksintresset genom att höga hinder, så som höga 

byggnader, inte tillåts och samråd sker alltid med Swedavia i frågan. Avseende flygbuller så 

är det en prövningsgrund vid prövning av detaljplaner, förhandsbesked och bygglov. 

Eftersom flygbullersituationen kan ändras över tid görs ingen särskild markering på 

markanvändningskartan. 

Influensområdet för elektromagnetisk störning ryms i sin helhet inom de hinderbegränsande 

ytorna för flygplatsen. Anläggningar som kan orsaka elektromagnetisk störning remitteras 

till Swedavia. 

 
Sjöfart 

Inom kommunen finns sjövägar av riksintresse.  

1. TSS Läsö – Ost Fladen. Sjöväg 9 

2. Skagen – Stora Bält. Sjöväg 11 

3. Oslofjorden – Öresund. Sjöväg 12 

4. Väst Fladen – Göteborg. Sjöväg 19 

5. Rivö fjord – Valö – Nidingen. Sjöväg 109 

I översiktsplanen föreslås ingen förändrad markanvändning ute till havs som kan komma att 

påverka riksintresset negativt som därmed skyddas. 

 

Riksintressen för totalförsvarets militära del kan i vissa fall redovisas öppet i 

översiktsplanen, i andra fall inte. Dels finns områden i form av övnings- och skjutfält och 

flygflottiljer som redovisas öppet, dels områden som av sekretesskäl inte kan redovisas 

öppet. De senare har oftast koppling till spanings-, kommunikations- och 

underrättelsesystem.  

Kommunen berörs av ett riksintresse Sjöövningsområde samt Påverkansområde civil 

flygplats. Kommunen berörs också av ett riksintresse benämnt ”påverkansområde övrigt”.  

Områden som berörs av omgivningspåverkan från den militära verksamhet, som är 

ett riksintresse, redovisas som påverkansområde. Ett påverkansområde är ett område inom 

vilket åtgärder som exempelvis ny bostadsbebyggelse kan påverkas av, eller som i sin tur 

kan påverka, verksamhet inom riksintresseområdet. Hur stora påverkansområden som 

redovisas runt till exempel skjutfält eller flygplatser varierar beroende på den verksamhet 

som bedrivs. För vissa av de riksintressen som omfattas av sekretess enligt Offentlighets- och 

sekretesslagen 15 kapitlet 2§ redovisas ett påverkansområde – så kallat Ö-område (övrigt 

riksintresseområde). Där kan inte den specifika funktionen redovisas, men Ö-området 

illustrerar inom vilket område riksintresset kan påverkas av olika åtgärder. 

Inom påverkansområden måste Försvarsmakten kunna säkerställa att ny bebyggelse eller 

andra åtgärder inte innebär risk för påtaglig skada på riksintresset eller ett område av 

betydelse för totalförsvarets militära del. Därför ska alla plan- och lovärenden inom 
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påverkansområden remitteras till Försvarsmakten. Vilka åtgärder inom påverkansområden 

som kan innebära en risk för påtaglig skada på riksintresset kan inte i detalj anges på 

förhand, utan risken får bedömas i varje enskilt fall utifrån lokala förutsättningar. 

Kommunen tillgodoser riksintresset genom att det till största delen ligger inom Kustbygd 

där det generellt inte tillåts någon ny bostadsbebyggelse men biologisk mångfald, turism och 

friluftsliv prioriteras. En mindre del ligger till havs och där föreslås ingen förändrad 

markanvändning som kan komma att påverka riksintresset. 

I de fall Försvarsmakten intressen berörs i plan- och lovärenden inom utpekade 

riksintresseområden remitteras det till Försvarsmakten. 

 

 

Vatten är en av människans viktigaste resurser och att trygga vattenförsörjningen genom att 

peka ut anläggningarna som riksintresse gör att dessa kan skyddas mot åtgärder som kan 

skada dess värde och möjlighet att nyttja områdena för avsett ändamål. 

I Hallands län finns en anläggning som är av riksintresse för vattenförsörjningen. 

1. Fjärås-bräcka vattenverk – Kommunens största vattenverk som är utpekat som 

riksintresse bland annat för dess kapacitet, kvalitet och att risken för att det ska 

påverkas av klimatförändringar är liten.  

Riksintresset tillgodoses genom att Fjärås bräckas och Lygnerns värde som 

dricksvattenresurs prioriteras framför andra intressen.  

 

Riksintressen enligt 4 kapitlet miljöbalken gäller större områden med stora natur- och 

kulturvärden och värden för friluftslivet. 

 

Kustområdet i Halland omfattas av särskilda bestämmelser för hushållning med mark och 

vatten. Området i sin helhet är enligt 4 kapitlet §2 miljöbalken av riksintresse och inom 

kustområdet ska turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen 

särskilt beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra 

ingrepp i miljön. 

Miljöbalkens 4 kapitel §4 anger också att inom kustområdet får fritidsbebyggelse komma till 

stånd endast i form av kompletteringar till befintlig bebyggelse. Om det finns särskilda skäl 

får dock annan fritidsbebyggelse komma till stånd, företrädesvis sådan som tillgodoser det 

rörliga friluftslivets behov eller avser enkla fritidshus i närheten av de stora 

tätortsregionerna. 

Kustområdet räknas till högexploaterade kust och syftet med att peka ut som riksintresse är 

att bevara kustområdets nuvarande karaktär och underlätta ett allsidigt utnyttjande av 

området för turism och rörligt friluftsliv. 
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Bestämmelserna utgör inget hinder för utveckling av befintliga tätorter, utveckling av det 

lokala näringslivet eller utförande av anläggning som behövs för totalförsvaret. 

Kommunen tillgodoser riksintresset genom att det till största delen ligger inom Kustbygd 

där det generellt inte tillåts någon ny bostadsbebyggelse men biologisk mångfald, turism och 

friluftsliv prioriteras. De befintliga utvecklingsorterna inom riksintresset, Kullavik, Särö, 

Vallda, Onsala, Åsa och Frillesås utvecklas i huvudsak genom förtätning. Avsikten med 

Frillesås verksamhetsområde är att utveckla det lokala näringslivet där området inte 

påtagligt skadar natur- och kulturvärden. Utvecklingen för Kungsbacka stad kommer att 

studeras noggrannare i den kommande fördjupade översiktsplanen men bedömningen är att 

en utveckling av Kungsbacka stad inte kommer att påverka riksintressena negativt. Inom 

utredningsområdena för bebyggelse som finns i anslutning till Kullavik och Särö tillåts ingen 

ny bebyggelse. 

Enligt miljöbalkens 4 kapitel §8 så är Natura 2000-områden av riksintresse. Natura 2000-

områden utses med stöd av två EU-direktiv: fågeldirektivet och art- och habitatdirektivet. 

Där listas 170 naturtyper (i miljöbalken kallade ”livsmiljöer” och i EU-lagstiftning ”habitat”) 

och sammanlagt cirka 900 växt- och djurarter som särskilt värdefulla. 

Medlemsstaterna har, med start år 1993, valt ut områden med utgångspunkt från listorna. 

Varje land ansvarar för förvaltningen av områdena och att de listade arterna och 

livsmiljöerna bevaras. 

Natura 2000 ska bevara värdefull natur, men innebär inte något generellt stopp för pågående 

markanvändning eller utveckling av samhället. Det måste avgöras i varje enskilt fall vilka 

åtgärder som kan fortsätta och vilka som inte kan tillåtas.  

I kommunen så finns det 14 Natura 2000-områden. Flera av dem är dessutom utpekade som 

naturreservat.  

1. Fladen – är ett marint grundområde i Kattegatt. Området har en mycket rik och 

frodig makroalgflora med många sällsynta arter.  

I översiktsplanen föreslås ingen förändrad markanvändning ute till havs som kan 

komma att påverka Natura 2000-området. 

2. Gäddevik - utgörs av två uddar utmed sjön Lygnerns södra strand. Området har ett 

bestånd av äldre ädellövträd med en rik lavflora. Hela området är naturreservat och 

delar av området är klassat som nyckelbiotop. Området är även ett välutnyttjat 

strövområde. Området ingår i Lygnern-Fjäråsbräckas riksintresse för naturvård.  

I översiktsplanen föreslås ingen förändrad markanvändning som kan komma att 

påverka Natura 2000-området. Kommunen bevarar riksintressets intressen genom att 

området ligger inom Grön infrastruktur där friluftsliv och biologisk mångfald 

prioriteras och det generellt inte tillåts någon ny bostadsbebyggelse. Området är även 

skyddat som naturreservat. 

3. Hördalen - är en ekskog med förekomst av gamla träd och död ved. Hela Natura 

2000-området har samma utbredning som naturreservatet Hördalen och ligger inom 
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Vallda-Sandös riksintresse för naturvård och Särö skärgård-Vallda Sandös 

riksintresse för friluftsliv, delar av området är klassat som nyckelbiotop. 

I översiktsplanen föreslås ingen förändrad markanvändning som kan komma att 

påverka Natura 2000-området. Kommunen tillgodoser riksintresset genom att 

området ingår Grön infrastruktur där friluftsliv och biologisk mångfald prioriteras och 

det generellt inte tillåts någon ny bostadsbebyggelse. Området är även skyddat som 

naturreservat. 

4. Kungsbackafjorden - Kungsbackafjorden är ett stort Natura 2000-område med höga 

naturvärden både i havet, på strandzonerna och på öarna. Området inkluderar de tre 

naturreservaten Malön, Hållsundsudde-Sönnerbergen samt Kungsbackafjorden. 

Området ligger till största delen inom område av riksintresse för naturvård och 

riksintresse för friluftsliv. 

Riksintresset tillgodoses genom att det till större delen ligger inom Grön infrastruktur 

där friluftsliv och biologisk mångfald prioriteras och det generellt inte tillåts någon 

ny bostadsbebyggelse. De delar av riksintresset som ligger inom gränsen för 

Kungsbacka stads utvecklingsområde kommer att studeras närmare vid den 

fördjupade översiktsplanen. Planförslaget innebär en förtätning i utvecklingsorter 

som har sin avrinning till riksintresset, vilket innebär en rad vattenanknutna 

utmaningar. Med en god dagvattenhantering så bedöms konsekvenserna på Natura 

2000-området bli begränsade.  

5. Kärringemossarna och Store mosse - är ett stort sammanhängande myrkomplex i 

ostört läge och med höga naturvärden. Mossarna är utpekade som riksintresse för 

naturvård samt upptagna i myrskyddsplanen. 

Riksintresset tillgodoses genom att det ligger inom Landsbygdsutveckling. 

Förhandsbesked inom Natura 2000-området hanteras i enlighet med lagstiftningen 

restriktivt.  

6. Nidingen - är Hallands främsta fågelö och har vårt lands enda koloni av tretåig mås.  

I översiktsplanen föreslås ingen förändrad markanvändning ute till havs som kan 

komma att påverka Natura 2000-området. 

7. Oxhagen - ingår i ett större lövskogsdominerat landskap utmed Lygnerns norra 

strand, här finns det äldre ädellövskog med översilningsstråk och en rik flora samt 

skalbaggen ekoxe. Hela området är naturreservat och delar är klassat som 

nyckelbiotop. Området ingår även i Lygnern-Fjäråsbräckas riksintresse för naturvård 

och vattenskyddsområde. 

I översiktsplanen föreslås ingen förändrad markanvändning som kan komma att 

påverka Natura 2000-området. Kommunen tillgodoser riksintresset genom att 

området ligger inom Grön infrastruktur där friluftsliv och biologisk mångfald 
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prioriteras och det generellt inte tillåts någon ny bostadsbebyggelse. Området är även 

skyddat som naturreservat. 

8. Rinnamossen - utgör en liten del av ett större våtmarkskomplex. Området är 

upptaget i myrskyddsplanen.  

Riksintresset tillgodoses genom att det ligger inom Landsbygdsutveckling. 

Förhandsbesked inom Natura 2000-området hanteras i enlighet med lagstiftningen 

restriktivt.  

9. Rolfsån - Området utgörs av Rolfsåns knappt en mil långa fåra från Stensjön till 

utloppet i Kungsbackafjorden. I ån finns både lax och flodpärlmussla.  

Kommunen tillgodoser riksintresset genom att området ligger inom Grön infrastruktur 

där friluftsliv och biologisk mångfald prioriteras och det generellt inte tillåts någon 

ny bostadsbebyggelse. Rolfsån ligger i anslutning till Kungsbacka stads 

utvecklingsområde. Med en god dagvattenhantering inom staden så bedöms inte 

vattenstatusen i Rolfsån påverkas negativt.  

10. Rossared - är ett område där det finns äldre ek- och bokskog, alsumpskog och betade 

ekhagar samt skalbaggen läderbagge. 

I översiktsplanen föreslås ingen förändrad markanvändning som kan komma att 

påverka Natura 2000-området. Kommunen tillgodoser riksintresset genom att 

området ligger inom Grön infrastruktur där friluftsliv och biologisk mångfald 

prioriteras och det generellt inte tillåts någon ny bostadsbebyggelse. 

11. Sandsjöbacka - består av en omväxlande natur med bland annat kala berg, 

ljunghedar, små sjöar och skogar. Sandsjöbacka är Hallands största naturreservat. 

Reservatet fortsätter norr om länsgränsen in i kommunerna Göteborg och Mölndal. 

Det är även ett mycket viktigt område för det rörliga friluftslivet. Området är förutom 

Natura 2000 och naturreservat även av riksintresse för naturvård och riksintresse för 

friluftsliv. 

I översiktsplanen föreslås ingen förändrad markanvändning som kan komma att 

påverka Natura 2000-området. Kommunen tillgodoser riksintresset genom att 

området ligger inom Grön infrastruktur där friluftsliv och biologisk mångfald 

prioriteras och det generellt inte tillåts någon ny bostadsbebyggelse. I anslutning till 

Sandsjöbacka finns två utredningsområden för utvecklingsort. Inom 

utredningsområdena tillåts ingen ny bebyggelse för att reservera dem om Särö 

och/eller Kullavik i framtiden kan utvecklas till stationsorter vars centrum och högsta 

täthet kommer att ligga vid stationen.  

12. Svängehallar-Fjärehals - ligger i ett karakteristiskt avsnitt av den starkt 

sönderflikade kuststräckan utmed västsidan av Onsalahalvön. Området är utpekat 
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som naturreservat och ligger inom riksintresseområden för naturvård, riksintresse för 

kulturmiljövård och riksintresse för friluftsliv. 

I översiktsplanen föreslås ingen förändrad markanvändning som kan komma att 

påverka Natura 2000-området. Kommunen tillgodoser riksintresset genom att 

området ligger inom Grön infrastruktur där friluftsliv och biologisk mångfald 

prioriteras och det generellt inte tillåts någon ny bostadsbebyggelse. 

13. Särö Västerskog - utgörs av en lövrik kusttallskog. Mest unik är den rika 

förekomsten av gamla ekar och det rika växt- och djurliv som är knutet till dessa. 

Området är utpekat som naturreservat och ligger inom riksintresseområden för 

naturvård, riksintresse för kulturmiljövård och riksintresse för friluftsliv. 

I översiktsplanen föreslås ingen förändrad markanvändning som kan komma att 

påverka Natura 2000-området. Kommunen tillgodoser riksintresset genom att 

området ligger inom Grön infrastruktur där friluftsliv och biologisk mångfald 

prioriteras och det generellt inte tillåts någon ny bostadsbebyggelse.  

14. Vallda Sandö - domineras av en bergig halvö med fyra uddar samt fem mindre öar. 

De låglänta strandängarna översvämmas årligen och bildar botaniskt intressanta 

saltängar. Hela området är naturreservat och ligger inom både Vallda Sandö-

Hördalens riksintresse för naturvård och Särö skärgård-Vallda Sandös riksintresse 

för friluftsliv. Strandängarna i östra delen av området är fågelskyddsområde.  

I översiktsplanen föreslås ingen förändrad markanvändning som kan komma att 

påverka Natura 2000-området. Kommunen tillgodoser riksintresset genom att 

området ligger inom Grön infrastruktur där friluftsliv och biologisk mångfald 

prioriteras och det generellt inte tillåts någon ny bostadsbebyggelse. 

 

Naturresurser är något som är naturligt förekommande och som efterfrågas och nyttjas av 

oss människor, exempelvis olika mineraler och dricksvatten. Vissa typer av naturresurser är i 

princip outtömliga så som strålning från solen medan andra endast finns i en begränsad 

mängd vilket innebär att när de tagit slut eller förstörts är de borta för alltid. 

  

Ekosystemtjänster är alla produkter och tjänster som naturens ekosystem ger människan och 

som bidrar till vår välfärd och livskvalitet. Pollinering, naturlig vattenreglering och 

naturupplevelser är några exempel. 

Ekosystemtjänster upprätthåller och förbättrar människans levnadsvillkor och är många 

gånger en förutsättning för vår överlevnad. I allmänhet är det först när dessa tjänster inte 

längre fungerar som vi upptäcker förlusten av dem, till exempel då vilda pollinerare slagits 

ut eller brist på färskvatten uppstår. Den biologiska mångfalden är en del av de stödjande 

ekosystemtjänsterna och som tillsammans utgör basen för allt liv på jorden och för de övriga 

tjänster som är nödvändiga för mänsklighetens existens. Några funktioner som är viktiga för 
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människan är luft- och vattenrening, som bland annat ger dricksvatten och luft som går att 

andas. Möjligheter för människor att vistas i naturen och uppleva växter och djur, plocka bär 

och svamp är även det ekosystemtjänster. 

Främjande av ekosystemtjänster ska vara en naturlig del i allt planarbete. Dels ska tjänsterna 

inte störas eller förstöras av det som planeras dels kan dess funktioner användas som en del i 

planeringen. Det kan underlätta exempelvis planeringen av dagvattenhantering och 

reglering av temperaturer i urbana miljöer, något som kan bli än mer aktuellt framöver. Med 

väntade klimatförändringar antas att dagvattenflöden förändras, nederbördsmängderna öka 

och antalet riktigt varma dagar bli fler. Detta kommer att medföra helt nya krav på den 

fysiska planeringen, då det vi idag ser som extrema situationer och scenarion kommer att 

förekomma oftare. Lokalt kan det skapa problem inte minst i områden nära känsliga sjöar 

och vattendrag. 

 

De areella eller gröna näringarna är viktiga basnäringar och hit räknas bland annat jord- och 

skogsbruket. De står för en betydande del av markanvändningen på landsbygden och har en 

unik roll som producent av livsmedel och råvaror. Dessutom är de en förvaltare av 

landskapets natur- och kulturvärden. 

En hållbar utveckling av vårt samhälle är en viktig förutsättning för att minska den totala 

miljöpåverkan. Enligt svensk lagstiftning är jord- och skogsbruk näringar av nationell 

betydelse. ”Brukningsvärd jordbruksmark får användas för bebyggelse eller anläggningar endast om 

det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och behovet inte kan tillgodoses på ett från 

allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark kan tas i anspråk.” (Miljöbalken 3 

kap § 4)   

I första hand bör vi satsa på en samlad bebyggelse för att spara på jordbruksmarken. En 

samlad bebyggelse förbrukar mindre markarealer inte bara för bebyggelsen utan även för 

vägar och annan infrastruktur. Om bostadsbebyggelse planeras i närheten av 

jordbruksföretag bör tillräckliga skyddsavstånd iakttas så att störningar i form av till 

exempel buller och lukt och risk för konflikter mellan bostäder och jordbruksföretagen 

undviks. 

Skogsmark som har betydelse för skogsnäringen ska så långt som möjligt skyddas mot 

åtgärder som påtagligt kan försvåra ett hållbart brukande av skogen. 

 

Vindkraft innebär produktion av elenergi som utvinns ur vinden. Vindkraft är en förnybar 

energikälla och en viktig del av omställning till ett fossilfritt samhälle.  

Vindkraft behövs för att klara omställningen till ett hållbart energisystem. Det är en 

förnyelsebar energikälla med stora miljöfördelar jämfört med annan energiproduktion. De 

sammanlagda utsläppen under vindkraftverkets livscykel är mycket små. Framförallt ger 

vindkraft under driften inga utsläpp av växthusgaser. Att bygga ut vindkraften är ett sätt att 

bidra till att vi når de nationella miljömålen. Vindkraftverk kan ha stor omgivningspåverkan, 

främst visuellt genom sin dominans i landskapet och omfattande storlek med höjder upp 

mot 150 meter är vanligt förekommande. Natur-, kultur- och friluftsvärden kan då påverkas 

negativt. Även störningar i form av buller och skuggor kan förekomma i boendemiljöer om 

placeringen är ogenomtänkt. 
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Kungsbacka kommuns översiktsplan för vindkraft (2012) ska även fortsättningsvis vara 

vägledande. Syftet med översiktsplanen för vindkraft är att redovisa förutsättningarna för 

vindkraft i Kungsbacka kommun samt visa hur kommunen ställer sig till lokalisering av 

vindkraft till havs, vid kusten, i slättbygden och i inlandet. Två typer av områden pekas ut; 

områden där kommunen anser att vindkraft är olämpligt och områden där förutsättningarna 

för vindkraft kan utredas ytterligare, enligt särskilda kriterier.  

  

Täktverksamhet innebär brytning av torv, berg, sten, grus, sand eller andra typer av jord. 

Information om kommunens geologiska förutsättningar utgör ett användbart underlag för 

att uppnå en långsiktig och god hushållning med mark, vatten och råvaror. I allt byggande 

av vägar, järnvägar, broar och hus krävs så kallat ballastmaterial. Ballast tillverkas 

uteslutande av krossat berg, naturgrus eller morän. Naturgrus är en ändlig naturresurs som 

också utgör en viktig förutsättning för att få tillgång till rent grundvatten.  

Kungsbacka har som expansiv kommun ett behov av byggmaterial till byggnader och 

infrastruktur. En väl genomtänkt materialförsörjningsplanering kan bidra till en minskad 

användning av naturgrus, att naturresurserna sand, grus och berg används på ett hållbart 

sätt, samt ett minskat behov av transporter. Detta är extra viktigt i tätbefolkade områden där 

konkurrensen om marken är stor. Att ta ansvar för kommunens behov av material kan 

innebära täkter i närområdet men samtidigt ska det inte stå i konflikt med regionens 

vattenförsörjningsplanering. 

 

Vatten är en av våra viktigaste naturresurser. Oersättligt som dricksvatten för människor och 

djur, centralt för våra ekosystem och grunden för ekonomisk tillväxt och välstånd. 

Tillgången till vatten i tillräcklig mängd är inte självklar. Det finns många olika intressen 

som behöver dela på vattnet och situationen kan komma att förändras i och med ett 

förändrat klimat. Det vatten vi använder i vår vardag kallas för dricksvatten och hämtas ur 

naturen, exempelvis från brunnar, grundvattentäkter eller någon ytvattentäkt i en större sjö. 

Det är därför viktigt att skapa förutsättningar för en robust och långsiktigt hållbar 

dricksvattenförsörjning.  

Ett första steg mot en hållbar vattenförsörjning är att peka ut de vattenresurser som är 

särskilt viktiga för dricksvattenförsörjningen i dag och i framtiden. De vattenresurserna ges 

oftast ett skydd i form av ett vattenskyddsområde.  

Lygnern och Fjärås bräcka är kommunens största och viktigaste dricksvattenresurs. 

Vattenverket försörjer cirka 64 000 personer i kommunen med ett av Sveriges bästa 

dricksvatten. Vattnet kommer från grundvatten kompletterad med konstgjord infiltration 

från sjön Lygnern. Idag är Lygnern och Fjärås bräcka utpekat som ett vattenskyddsområde. 

I kommunens dricksvattenförsörjningsplan så bedöms Stora Hornsjön som skyddsvärd och 

är den vattenresurs som efter Fjärås Bräcka har störst kapacitet. Sjön skulle normalt ensam 

kunna försörja hela kommunen med dricksvatten. I dagsläget finns det inget som hotar att 

påverka resursen. Möjliga hot, så som nyetablering av verksamheter med utsläpp bör 

placeras utanför sjöns påverkansområde. Ett framtida vattenskyddsområde bör upprättas i 

samråd med Marks kommun och Varbergs kommun. 

I dricksvattenförsörjningsplanen pekas även en grundvattenförekomst i Förlanda ut som 

potentiell dricksvattentäkt. Området har goda uttagsmöjligheter och det finns även 
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möjligheter att förstärka kapaciteten med konstgjord infiltration av vatten från Löftaån. 

Möjligheterna att använda förekomsten som dricksvattentäkt behöver utredas vidare men 

rekommendationen enligt dricksvattenförsörjningsplanen är att upprätta ett 

vattenskyddsområde. 

Dricksvatten är även en regional fråga och flera kommuner inom Göteborgsregionen och i 

Halland samarbetar över kommungränserna för att gemensamt säkra 

dricksvattenförsörjningen vid eventuella driftstopp. Det finns även regionala 

dricksvattenförsörjningsplaner. Göteborgsregionen tog fram sin 2013 och arbetet med att ta 

fram en i Halland pågår.  

 

Hänvisning: 

- Läs mer om vattenförsörjning under avsnittet Bebyggelse under kapitlet Användning av mark 

och vatten. 

 

Natur- och kulturmiljövärden är allmänna intressen som översiktsplanen ska ta hänsyn till 

och främja. I Kungsbacka finns en bred och innehållsrik mångfald av värdefulla 

naturområden och kulturhistoriska miljöer.  

För att ta hänsyn till natur- och kulturmiljövärden i den fysiska planeringen behövs kunskap 

om landskapets innehåll, utveckling och karaktärsdrag.  

Överallt i kommunen finns flera naturområden, mest skog, men även öppna åkerlandskap, 

sjöar och våtmarker. De värdefulla kulturmiljöerna kan utgöras av enskilda objekt eller mer 

sammanhängande områden med kulturhistoriska värden såsom kulturhistoriskt intressant 

bebyggelse, kulturlandskap eller fornlämningar. Natur- och kulturmiljöområden kan ofta 

sammanfalla till stora delar. 

 

Förlusten av arter och deras livsmiljöer är idag ett av vår tids största miljöproblem. Det 

utarmar våra ekosystem och försämrar möjligheten att nyttja nödvändiga ekosystemtjänster. 

Därför är det viktigt att veta var det finns värdefulla naturområden, så att hänsyn kan tas till 

dessa vid till exempel samhällsplanering. Inom kommun finns det flera skyddade 

naturområden så som natur- och kulturreservat, biotopskyddsområden samt natura 2000-

områden. Stora delar av kommunen är även inventerade med avseende på naturvärden och 

områden med höga naturvärden ska bevaras för framtiden. Dels så har kommunen 

genomfört naturvärdesinventeringar för att hitta områden som är viktiga för ekosystemen 

och andra aktörer genomför inventeringar i olika sammanhang. Tillsammans så bildar det 

underlaget ett nätverk av värdefulla naturområden som helst ska kopplas samman genom 

grön infrastruktur. 

I första hand ska exploatering undvikas i områden som har höga naturvärden eller är viktiga 

för den gröna infrastrukturen. Men även då stor miljöhänsyn tas vid exploateringar uppstår 

ibland negativa konsekvenser för naturmiljön. Denna påverkan kan delvis uppvägas genom 

kompensationsåtgärder. Ekologisk kompensation kan till exempel ske genom 

skötselåtgärder, restaurering av skadade miljöer, skapande av nya livsmiljöer eller genom att 

långsiktigt skydda naturområden som tidigare saknat skydd. 
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Ett naturreservat är ett naturområde som har skyddats långsiktigt av staten eller kommunen 

med syftet att bibehålla och utveckla områdets biologiska mångfald. Varje naturreservat är 

unikt och har därför egna föreskrifter för att bevara naturvärden. Syftet med naturreservatet 

avgör vilka begränsningar som gäller. 

Natura 2000 är ett nätverk av EU:s mest skyddsvärda naturområden med syfte att bidra till 

bevarandet av den biologiska mångfalden. För Natura 2000-områden gäller att gynnsam 

bevarandestatus ska säkras, vilket innebär att en åtgärd inte får påverka områdets utpekade 

värden negativt vare sig den ligger innanför eller utanför Natura 2000-gränsen. 

Biotopskyddsområde är en skyddsform som används för små mark- och vattenområden, så 

kallade biotoper. Det handlar om områden som på grund av sina särskilda egenskaper är 

värdefulla livsmiljöer för hotade djur- eller växtarter. 

En nyckelbiotop är ett område i skogen som i och med sina höga naturvärden har en mycket 

stor betydelse för skogens växter och djur. I en nyckelbiotop kan det finnas hotade eller 

sällsynta arter som behöver området för sin överlevnad. 

 

 

I Kungsbacka kommun finns en bred och innehållsrik mångfald av kulturhistoriskt 

värdefulla miljöer. Här finns spår både i landskapet och i bebyggelsen, som speglar olika 

berättelser i Kungsbackas långa historia. Några exempel på kulturmiljöer är den 

riksintressanta innerstaden, de för kommunen unika kaptensgårdarna, välbevarade 

fritidshus och agrara miljöer, både i den mindre och större skalan.  

I Kungsbacka kommun finns tolv områden av riksintresse för kulturmiljövården, 35 

områden utpekade i kommunens egna kulturmiljöprogram samt två kulturreservat. 

Kommunen har även andra beskrivningar av bebyggelsemiljöer med tillhörande riktlinjer. 

Landskap, platser och byggnader som tidigare formats av människor är vår gemensamma 

historia som generationer före oss har format. Miljöerna är mycket stora tillgångar som visar 

vår historia och bidrar till att skapa attraktiva livsmiljöer och besöksmål. När vi utvecklar 

och tar mark i anspråk värnar vi våra kulturmiljöer i långsiktigt perspektiv. Genom att 

utveckla varsamt och hållbart säkrar vi utvecklingen för kommande generationer för att 

möjliggöra att de också ska få ta del av och uppleva vår historia genom kulturmiljön. Genom 

människans avtryck och påverkan på landskapet skapas vår gemensamma kulturmiljö. 

Kulturmiljöerna är viktiga resurser ur ett socialt och miljömässigt perspektiv och kan bidra 

med identitet och förankring, samt förståelse för vår samtid. Samhällsplaneringen bör 

skydda och tydliggöra kulturmiljöers strukturer i landskap, bebyggelse och fornlämningar. 

 

Fornlämningar finns över hela kommunen. Fasta fornlämningar har ett generellt lagskydd 

enligt kulturmiljölagen. Detta omfattar även ännu ej registrerade fornlämningar, exempelvis 

sådana som upptäcks i samband med byggnadsarbeten. Skyddet omfattar även ett område 

runt varje fornlämning. 
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Exponering för höga bullernivåer har hälsoeffekter. Barn är extra känsliga. Hur bullerfrågan 

hanteras i stadsplaneringen är därmed en viktig hälsofråga och en fråga om boendekvalitet. 

Tendensen är att allt fler invånare utsätts för höga ljudnivåer. Trafik är den dominerande 

bullerkällan i Kungsbacka. Kommunen kartlägger trafikbullret genom att beräkna ljudnivåer 

från vägtrafik. När antalet invånare i kommunen passerar 100 000, måste kommunen ta fram 

ett åtgärdsprogram. 

Utvecklingen för staden studeras i en fördjupad översiktsplan. I fördjupningen ingår en ny 

kartläggning av trafikbullersituationen i staden. När staden växer mycket kommer flera nya 

skolor och förskolor att byggas. För att värna barn och unga bör en ljudnivå på maximalt 50 

dBA eftersträvas i utemiljön kring skolor och förskolor. En större stad som behöver nås av en 

allt större kommun skapar mer trafik och därmed buller. Hur det samtidigt ska vara möjligt 

att skapa nya goda boendemiljöer kommer att vara en viktig fråga när stadens utveckling ska 

studeras. På de allmänna platserna som parker och torg bör en god ljudmiljö eftersträvas. 

Även här är under 50 dBA sannolikt ett bra riktvärde. 

I närheten av till exempel väg och järnväg kan vibrationer från trafiken utgöra en olägenhet 

för boende och de som vistas i lokaler intill transportlederna. Vid planering av områden 

invid större transportleder kan det krävas att vibrationer utreds i samband med 

detaljplanläggning och lovgivning. Vibrationerna är beroende av markförhållandena samt 

husets grundläggning och konstruktion. I leriga jordar sprider sig vibrationerna längre än i 

sandiga jordar eller i berggrund.  

 

Farligt gods transporteras i huvudsak på E6 eller Västkustbanan. Risker kopplade till farligt 

gods beaktas alltid vid planläggning och bygglovsprövning där det är relevant. Riktlinjer för 

samhällsplanering vid leder för farligt gods hämtas från den länsövergripande riskanalys 

som antogs av Länsstyrelsen 2011 (Länsstyrelsen i Hallands län, Meddelande 2011:19). 

 

Gasledning  

Genom kommunen går stamnätet för gas, vilket ägs och drivs av bolaget Swedegas. Vid 

ledningen finns en rad säkerhetsavstånd att ta hänsyn till beroende på vad som ska göras på 

platsen. Gasledningen beaktas vid planläggning och bygglovsprövning och som 

utgångspunkt ses 200 meter som gräns för gasledningens influensområde. 

 
Seveso-verksamheter 

För att förebygga allvarliga olyckor inom kemindustrin och begränsa följderna för 

människor och miljö har EU antagit det så kallade Sevesodirektivet.  I Sverige är direktivet 

infört genom lagen och förordningen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna 

av allvarliga kemikalieolyckor, den så kallade Sevesolagstiftningen, förordningen om skydd 

mot olyckor, miljöbalken, plan- och bygglagen samt arbetsmiljölagstiftningen. I Kungsbacka 

kommun har vi tre verksamheter som räknas som Sevesoanläggningar; FP Festival Products 
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AB, Hammargren Pyroteknik AB och Kullagärde bergtäkt där NCC Roads AB är 

verksamhetsutövare. 

God fysisk planering innebär att Sevesoanläggningar i möjligaste mån separeras från annan 

verksamhet. För att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor är 

områden nära Sevesoanläggningar inte lämpligt för bostadsbebyggelse. (Ytterligare) 

bostäder i verksamheternas närhet kan leda till begränsningar i möjligheterna till utveckling. 

 

Rekommenderade säkerhetsavstånd till kraftledningar beaktas alltid vid planläggning och 

bygglovsprövning och då utifrån såväl elsäkerhet som elektromagnetiska fält. För 

elektromagnetiska fält rekommenderar myndigheten Svenska Kraftnät att det används 

samma säkerhetsavstånd vid planering av ny bebyggelse som det görs vid anläggning av 

nya kraftledningar. Som underlag för sådan planering har Svenska Kraftnät tagit fram en 

magnetfältspolicy. 

 

Antalet fall av hudcancer ökar och att ändra på det handlar till stor del om 

beteendeförändringar. God fysisk planering kan hjälpa till genom att skapa miljöer där det 

går att komma undan exponering av solens ultravioletta strålning. Särskilt viktigt är det att 

skapa skuggiga platser i miljöer där barn vistas, såsom på skolgårdar och vid lekplatser. 

 

Kungsbacka har inte någon historik av industri eller andra förorenande verksamheter i 

någon större skala och det finns därför inte så mycket att peka på när det gäller förorenade 

områden.  

Länsstyrelsen har en uppdaterad karta med potentiellt förorenade områden, för detaljerad 

information hänvisar vi till Länsstyrelsens geoportal. I Länsstyrelsens karta finns ett stort 

antal objekt identifierade men där flertalet bedöms innebära liten eller måttlig risk. När det 

gäller objekt med potentiellt stor risk finns flera avfallsdeponier och ett par hamnar 

registrerade. I den historiska innerstaden noteras textilindustri, verkstäder och kemtvättar. 

När det gäller områden med potentiellt mycket stor risk är avfallsanläggningar vid 

Barnamossen och Svinholmen registrerade samt platsen där Tölö Fabriker tidigare 

tillverkade tjärbaserade produkter. Vid Tölö Fabriker genomfördes saneringsåtgärder under 

2019 och 2020. 

I Kungsbacka innehåller lera inom vissa områden så höga bakgrundshalter av arsenik att det 

kan påverka förutsättningarna för att bygga. Frågan om förorenad mark lyfts, utifrån krav i 

Plan- och bygglagen, alltid i samband med planläggning och prövning av bygglov eller 

förhandsbesked och utreds närmare där det visar sig vara relevant. Då Länsstyrelsens karta 

används syns även potentiellt förorenade områden utanför kommungränsen, och kan 

beaktas. 

 

Referensnivåer och gränsvärden för radon finns för befintliga och nya byggnader, 

arbetsplatser och dricksvatten. De har tagits fram av statliga myndigheter som Boverket, 
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Livsmedelsverket och Arbetsmiljöverket i samråd med bland annat 

Strålsäkerhetsmyndigheten. För Kungsbacka kommun finns en radonriskkarta som togs 

fram vid en utredning 1988. Den är fortfarande relevant och kan användas för en första 

bedömning av mer eller mindre radonrisk. Frågan om radonrisk lyfts, utifrån krav i Plan- 

och bygglagen, alltid i samband med planläggning och prövning av bygglov eller 

förhandsbesked och utreds närmare där det visar sig vara relevant.  

 

Jordlagren inom stora delar av Kungsbacka kommun består av finkorniga jordarter, främst 

lera. Det har inte inträffat några större skred i kommunen som har drabbat bebyggda 

områden men de förekommer, främst längs vattendragen. Att det inte inträffar fler skred i 

bebyggda områden beror till stor del på att man tar hänsyn till stabilitet när man planerar 

och bygger. Utifrån krav i Plan- och bygglagen lyfts alltid de geotekniska frågorna i samband 

med planläggning och prövning av bygglov eller förhandsbesked. 

Genomförda utredningar och kartläggningar visar tillsammans med våra erfarenheter i 

kommunen att det finns många områden där vi behöver ta hänsyn till risker för skred. Mest 

uppmärksamhet får frågan vid planering inom Kungsbacka stad där det pågår mycket 

byggnation och då ofta i anslutning till Kungsbackaån. Inom områden där skredrisk 

sammanfaller med översvämningsrisk uppstår ytterligare svårigheter. Stabilitetsåtgärder 

kan försämra förutsättningarna för översvämning och omvänt kan åtgärder mot 

översvämning försämra stabiliteten. Kommunen har ansvar för att frågorna hanteras vid 

planering av ny bebyggelse och för att det finns övergripande kunskap om förutsättningarna 

i kommunen. När det gäller befintlig bebyggelse har den enskilde ett långtgående ansvar för 

att skydda sin egendom, men på samma sätt som för översvämningsrisk kan det vara svårt 

att lösa övergripande problem inom avgränsade områden.  

Vi får räkna med att ta större hänsyn till risker för ras, skred och erosion i framtiden. Det 

gäller såväl vid planering av ny bebyggelse som för skydd av befintlig. Klimatförändringar 

leder till mer nederbörd vilket leder till ökat vattentryck i markens porer och försämrad 

hållfasthet. Fler tillfällen med kraftig nederbörd ökar också risken för ras och skred. Större 

flöden i vattendragen leder till ökad erosion vilket också gäller längs kusten där ett högre 

medelvattenstånd i havet kan flytta strandlinjerna inåt land.  

 

Översvämning kan orsakas av hög havsnivå, höga flöden i ett vattendrag eller ett skyfall. 

Havsnivån stiger när starka vindar ligger på från havet och höga flöden i vattendrag blir det 

vid perioder av snösmältning eller mycket nederbörd. Vid skyfall hinner inte vattnet rinna 

undan vilket kan leda till översvämmade gator och byggnader. Störst konsekvenser blir det 

om flera händelser sker samtidigt.  

Vid planering av ny bebyggelse inom områden med översvämningsrisk behöver vi ta 

hänsyn till sannolikheten för att en översvämning inträffar och vilka konsekvenser det skulle 

kunna innebära. Utöver att skydda byggnader behöver även tillfartsvägarna vara 

framkomliga. När det gäller befintlig bebyggelse ligger ett stort ansvar för att skydda sig mot 

översvämningar på den enskilde. Det innebär att det oftast är fastighetsägaren som är 

ansvarig för att förebygga översvämningsrisk eller bekosta konsekvenserna av en 
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översvämning. Det är viktigt med samordnade insatser eftersom det kan vara svårt att 

skydda en fastighet om inte grannarna samtidigt gör åtgärder. 

Kommunen ska ha övergripande kunskap om var det finns översvämningsrisk. Vi ska kunna 

informera och ge råd om hur man som fastighetsägare kan förebygga risker och genom 

räddningstjänsten gör vi akuta åtgärder när det behövs. Kommunen kan genomföra 

ytterligare åtgärder, som att bygga översvämningsskydd, så länge det gynnar fler intressen 

än enskilda. 

Klimatförändringar gör att översvämningsrisken ökar. Ökande årsmedeltemperatur ger 

högre havsnivå, mer nederbörd och kraftigare regn som kommer oftare. Vid hantering av 

översvämningsrisk behöver man därför i de flesta fall planera långsiktigt och ta höjd för 

ökande risk. De utredningar som görs tar vanligen hänsyn till prognoser för 

nederbördsmängder och havsnivåer i slutet av seklet. Viktigt att notera är att havsnivån 

förväntas fortsätta stiga även efter 2100. 

Kungsbacka och Kungsbackaån har av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

(MSB) pekats ut som ett område med betydande översvämningsrisk. Inom ramen för den 

förordning som myndigheten agerar efter görs återkommande översvämningskarteringar. 

Den senaste publicerades 2019. Utöver översvämningskartering av flöden i Kungsbackaån 

finns nu även översvämningskartor för höga havsnivåer.  

Tittar man på MSB:s översvämningskartering för Kungsbackaån ser man att det finns 

översvämningsrisk längs hela sträckan genom kommunen. Störst konsekvenser får 

översvämningar inom Kungsbacka stad och där tillkommer även översvämningsrisk på 

grund av höga havsnivåer. Stora områden på båda sidor om ån riskerar under vissa 

förutsättningar att översvämmas.  

MSB:s översvämningskartering för höga havsnivåer längs kusten visar inte på lika 

alarmerande risker som inom staden. Lågt liggande områden riskerar under vissa 

förutsättningar att översvämmas men det är inte så många av de områdena som är bebyggda 

i någon större omfattning. Det finns också ett antal vägar som riskerar att översvämmas 

vilket leder till att bebyggda områden inte kan nås. 

Översvämningsrisk beaktas alltid vid planering av ny bebyggelse. När det gäller ökande 

översvämningsrisk i befintlig bebyggelse görs arbetet bland annat inom ramen för 

kommunens klimatanpassningsarbete. 

 

 

Det finns en särskild planering för beredskapen kring Ringhals kärnkraftverk. Planeringen 

står inför en större revidering i och med att regeringen har beslutat om nya beredskapszoner. 

Ringhals ligger cirka fem kilometer söder om kommungränsen (i Varbergs kommun). Stora 

delar av Kungsbacka kommun, inklusive Kungsbacka tätort, ingår i den yttre 

beredskapszonen. En olycka vid Ringhals skulle kunna innebära stora konsekvenser för 

kommunen, men sannolikheten för ett större haveri är mycket liten. 

Kungsbacka kommun ingår i kärnenergiberedskapen för Ringhals vilket innebär att vi har en 

särskild planering för kärntekniska olyckor. Inom den yttre beredskapszonen finns 
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förberedda skyddsåtgärder som vi behöver ta hänsyn till i den fysiska planeringen. 

Planeringen för de nya beredskapszonerna beräknas träda ikraft den 1 juli 2022. 

 

Kungsbacka kommun ska vara en trygg och säker kommun för alla som bor, verkar och 

vistas här. I den fysiska planeringen är det viktigt för oss att ta hänsyn till frågor om 

krisberedskap och totalförsvar. 

 
Krisberedskap 

Krisberedskap bygger på att samhällets normala, dagliga verksamhet förebygger och 

hanterar olyckor och mindre omfattande störningar. Vid allvarliga händelser eller kriser i 

samhället kan resurser förstärkas. Krisberedskapen är den förmåga som skapas i olika 

aktörers dagliga verksamhet och inte en utpekad organisation eller en aktör. 

Grunden i krisberedskapen är samhällsviktig verksamhet. Samhällsviktig verksamhet är 

sådan verksamhet som alltid måste upprätthållas. Ett bortfall eller svår störning i 

verksamheten kan på kort tid leda till en allvarlig kris. Alternativt är verksamheten 

nödvändig för att kunna hantera en kris så att skadeverkningarna blir så små som möjligt. 

Exempel på samhällsviktiga verksamheter finns bland annat inom räddningstjänst, sjukvård, 

skola, äldreomsorg och kommunalteknisk försörjning. 

 
Totalförsvar 

Med anledning av den säkerhetspolitiska utvecklingen i Sveriges närområde har 

totalförsvarsplaneringen återupptagits, vilket beslutades av regeringen år 2015. Totalförsvar 

är all verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig och består av militärt försvar 

och civilt försvar. 

Civilt försvar handlar om hela samhällets motståndskraft. Det är den verksamhet som 

ansvariga aktörer genomför i syfte att göra det möjligt för samhället att hantera situationer 

då beredskapen höjs. Verksamheten bedrivs av statliga myndigheter, kommuner, landsting, 

privata företag och frivilligorganisationer. Arbetet bygger på samhällets krisberedskap och 

syftar till att skydda civilbefolkningen och säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna. 

Vid krigsfara och krig ska det civila försvaret också kunna stödja Försvarsmakten. 

Det civila försvaret bedöms få ytterligare fokus och ökad reglering inom de närmaste åren. 

Det är därför av stor vikt att beredskapshänsyn, ur ett totalförsvarsperspektiv, tas med i den 

fysiska planeringen. 

 

 

Klimatet förändras och effekterna av det innebär stora konsekvenser för vårt samhälle. 

Genom bra fysisk planering har vi goda möjligheter att anpassa oss till de förändringar som 

kommer att ske. En översiktsplan kan peka på inriktningar som innebär bra förutsättningar 

för klimatanpassning men de kan också ge utmaningar. Planerad markanvändning kan öka 

riskerna för påverkan av klimatförändringar och förutsätta åtgärder för att begränsa dem. 

Jordens medeltemperatur ökar och innebär att havsnivån stiger. I vår del av världen innebär 

det också mer nederbörd och fler tillfällen med extrema väderhändelser. Samtidigt som det 

blir mer vatten att hantera kommer det även bli vanligare med värmeböljor och torrperioder. 
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Vilka klimatförändringar som kan förväntas i Kungsbacka och vilka effekter de kan innebära 

beskrivs närmare i kommunens klimat- och sårbarhetsanalys från 2018. 

Utveckling enligt översiktsplanen innebär att den största andelen tillkommande bebyggelse 

kommer hamna i staden. Det skapar goda förutsättningar för minskad klimatpåverkan men 

innebär samtidigt utmaningar när det gäller klimatanpassning.  Klimatförändringar kommer 

innebära mer vatten i staden som i anslutning till Kungsbackaån redan är utpekat som ett 

område med betydande översvämningsrisk. Utveckling enligt översiktsplanen förutsätter 

därför möjligheter att reglera vattennivån i ån eller andra storskaliga åtgärder för att skydda 

såväl befintlig som tillkommande bebyggelse och infrastruktur. Andra åtgärder kan vara att 

undvika utbyggnad inom vissa områden eller kräva en viss höjdsättning av byggnader och 

tillfartsvägar. Mer nederbörd och fler skyfall i mer samlad bebyggelse innebär också ökande 

krav på långsiktigt hållbara dagvattensystem.  

Trots att nederbördsmängden per år ökar kommer det också bli fler och längre perioder med 

mindre vatten. Värmeböljor kommer att inträffa oftare än idag och det blir fler och längre 

torrperioder. Vissa grupper så som äldre och sjuka är särskilt utsatta vid värmeböljor. 

Skuggande träd, större grönområden och vattenmiljöer bidrar till sänkta temperaturer. Det 

är särskilt viktigt att tänka på i staden där alla hårdgjorda ytor och byggnader gör att 

temperaturen är högre jämfört med omlandet. 

2016 skrev Kungsbacka kommun under Borgmästaravtalet (Covenant of Mayors) och 

förbinder sig därmed att arbeta aktivt med att begränsa klimatpåverkan. Avtalet innebär 

även åtaganden när det gäller klimatanpassning. Som en följd av Borgmästaravtalet antogs 

2018 en klimatstrategi. Den består av politiskt antagna mål för att minska utsläppen och 

anpassa samhället till ett förändrat klimat. Målet för klimatanpassning säger att “Vi ska 

kontinuerlig arbeta för att säkra kommunen inför direkta klimateffekter och vi ska ha en god 

beredskap för att hantera indirekta klimateffekter. Senast år 2040 ska vi ha en lösning på 

plats för att hantera de viktigaste utmaningarna.” Arbete med klimatanpassning behöver 

inkluderas i alla delar av kommunens planering där det är relevant. Klimatstrategin säger att 

vi ska börja med kommunens risk- och sårbarhetsanalys samt den fysiska planeringen. 

Framöver behöver fler sektorer inkluderas och det är även viktigt att arbetet samordnas och 

förankras inom organisationen.  
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Riktlinjer som presenteras under kapitlet Användning av mark och vatten är generella 

riktlinjer som gäller över hela kommunens yta om inte ett geografiskt område benämnts. Mer 

detaljerade riktlinjer finns inom avsnitt för ”Bebyggelse”, ”Natur & Friluftsliv” och ”Trafik” 

samt under respektive underrubrik i dessa avsnitt. 

 

• Ny bebyggelse prioriteras inom utvecklingsorter och verksamhetsområden. I 

utvecklingsorter får därför i avtagande prioritetsordning från stations- och 

centrumnära lägen jordbruksmark tas i anspråk.  

• Vi ska uppmärksamma, nyttja och stärka de gratistjänster som naturen ger oss i form 

av ekosystemtjänster.  

• I områden med höga naturvärden får exploatering endast ske om det finns ett 

väsentligt samhällsintresse och alternativa lösningar saknas.  

• Skyddsåtgärder och kompensationsåtgärder ska genomföras i närområdet vid 

exploatering i områden med höga naturvärden.  

• Vi ska arbeta för en regional materialförsörjningsstrategi. 

• Vi arbetar enligt överenskommelserna i Göteborgsregionens fördjupade strukturbild 

för kustzonen. 

• Vi ska värna och tillgängliggöra de gröna kilarna som ingår i Göteborgsregionens 

strukturbild.  

• Varje exploateringsprojekt ska bidra till att god vattenstatus på sikt uppnås. 

• Vi ska eftersträva god ljudkvalitet i parker och naturområden.  

 

I detta kapitel uttrycks vår viljeinriktning för hur kommunen ska utvecklas fram till 2040 

utifrån förutsättningen att kommunen enligt prognos sannolikt kommer att ha omkring 

130 000 invånare år 2050. Kommunen har sedan årtionden varit bland de kommuner som 

växer mest i Sverige. Mycket beroende på närheten till arbetsmarknaden i Göteborg och den 

långa attraktiva kusten. Förutsättningarna för hur kommunen växer finns i kapitlet Strategi 

som inleds med hur omvärlden påverkar kommunen. De hänsynstaganden kommunen 

måste göra i all planering finns beskrivna i kapitlet Riksintressen samt andra värden och 

hänsyn där bland annat lagkrav för planeringsprocessen ingår.  

Utvecklingen i kommunen ska främja en struktur som fungerar väl för invånare, samtidigt 

som den är resurssnål både vad det gäller ekonomi och hur vi hanterar vår natur. Vi ska 

värna och utveckla förutsättningar för ett brett utbud av kultur, idrott och service i 

kommunen där invånare möts. Fokus för denna översiktsplan är främst att värna 

möjligheten till ett välfungerande vardagsliv, där skola, hållplats och mataffär finns i ett nära 

samband. Dessa funktioner ses som grunden i det vi kallar centrum. Ofta gynnas flera typer 

av utbud av att ligga nära ett tätare centrum. Hela kommunen delas in i områden baserat på 

planerad markanvändning.  

Den viktigaste faktorn för kommunens utveckling och dess förmåga att vara hållbar är 

tillgången till god infrastruktur och kollektivtrafik. Denna utveckling sker i samverkan med 

Trafikverket, Hallandstrafiken och Västtrafik. Det är för den långsiktiga utvecklingen av 

infrastruktur som strategibilden har kompletterats med en utblick till 2060. Behovet av 

infrastruktur är starkt kopplat till den stora arbetspendlingen norrut mot Göteborg. Stråken 
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Västkustbanan, E6 och Säröleden är av mycket stor betydelse för kommunen. Trafikplatserna 

och stationerna är viktiga noder. Inom kommunen finns fyra stationer.  

Viktigt för folkhälsa, trivsel och hållbarhet är tillgängliga och kvalitativa parker och 

naturområden. I denna plan har stort fokus lagts på den gröna infrastrukturen som 

återspeglar de gröna kilarna i GR:s strukturbild. Det har också varit viktigt att områden inåt 

landet binds ihop med den för kommunen så viktiga kusten.  

Många av kommunens höga naturvärden återfinns i den gröna infrastrukturen. Det finns 

även höga naturvärden som inte ligger inom grön infrastruktur och exploatering ska 

undvikas i dessa områden. Rör det sig om ett väsentligt samhällsintresse som utveckling av 

en ny stationsort och hållbara alternativa lösningar saknas kan exploatering ske. Då ska 

skyddsåtgärder och kompensationsåtgärder genomföras i närområdet. 

Ekosystemtjänster, gratistjänster naturen ger oss, till exempel fördröjning av vatten, 

temperaturutjämning i staden och pollinering ska användas i samhällsplaneringen. Att 

uppmärksamma, nyttja och stärka ekosystemtjänster är ofta kostnadseffektivt och bidrar 

många gånger till mer attraktiva boendemiljöer jämfört med tekniska system. 

Förslaget bygger på en fokusering kring våra stationsorter i syfte att stärka dem så att de kan 

bli en robust stomme i kommunen som kan erbjuda invånarna ett attraktivt utbud. Övriga 

orter och landsbygden kommer också att växa, men inte lika kraftigt. Förslaget möjliggör en 

tillväxt utifrån strategin att över hälften av befolkningstillväxten ska kunna rymmas i 

Kungsbacka stad och totalt omkring trefjärdedelar ska kunna rymmas i de tre prioriterade 

orterna. Hur bostadstillväxten sker, styrs sedan i bostadsförsörjningsprogrammet. Förslaget 

utgår från att stor del av våra nya invånare får möjlighet att bosätta sig nära våra stationer 

vilket bidrar till att större andel av befolkningen kan resa hållbart. I närhet till stationerna 

finns också möjligheter till att skapa arbetsplatser. Samtidigt skapar vi förutsättningar för en 

attraktivare stad med större utbud och med fler arbetsplatser så att färre behöver pendla ut 

från Kungsbacka. I kustbygd och landsbygdens västra och norra delar har kommunen en 

restriktiv hållning till nya bostäder, eftersom bebyggelsetrycket här är mycket högt. I de 

sydöstra delarna av landsbygden finns ingen sådan restriktivitet utan landsbygden kan 

kompletteras med bostäder i lämpliga lägen. För de sydöstra delarna pekas Gällinge ut som 

en viktig servicepunkt. Övriga delar av kommunen har en utvecklingsort inom 

kommundelen. Avslutningsvis är det viktigt att poängtera att med den kraftiga tillväxt 

Kungsbacka kommun har, kommer ingen kommundel att sakna tillväxt. 

 

Kommunen ser positivt på till ett utvecklat näringsliv över hela kommunen. Den mark 

näringslivet behöver för sin utveckling pekas ut översiktligt. Placering av näringsliv i 

kommunen är främst inom centrum i utvecklingsorterna, i verksamhetsområden och på 

landsbygden. Dessa områden passar för olika typer av näringsliv. I centrum av Kungsbacka 

stad är kontor lämpligt, medan det i verksamhetsområdet i Frillesås är lämpligt med 

produktion. Beroende på omgivande infrastruktur kan områden i de yttre delarna av 

utvecklingsorterna också bebyggas med verksamheter med liten omgivningspåverkan, så 

som handel och kontor. På landsbygden prioriteras företagande i areella näringar och turism 

vid kust- och friluftscentra samt längs de stora vandrings- och cykellederna. Kustcentra 

återfinns också i utvecklingsorter och även här främjas etablering av turismrelaterat 
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näringsliv som stärker kustens attraktivitet. I verksamhetsområdena kan verksamheter och 

kommunal service med omgivningspåverkan etableras.  

 

Jordbruksmark som försvinner genom exploatering går inte att återställa. Förtätning är den 

viktigaste strategin för att undvika att byggnation sker på jordbruksmark, men 

ianspråktagande av jordbruksmark kan inte alltid undvikas.  

I samband med att fördjupningarna tas fram för Kungsbacka stad och Anneberg kommer 

avgränsningarna att studeras och jordbruksmark värderas i förhållande till andra 

betydelsefulla samhällsintressen. Särskilt viktigt är detta i lägen med stor närhet till station 

och därmed unik möjlighet till en hållbar livsstil. Vid planering av ny bebyggelse är 

inriktningen att marken utnyttjas effektivt genom en tätare bebyggelse nära centrum eller 

station så att den exploaterade ytan blir så liten som möjligt. 

 

 
Andel jordbruksmark inom prioriterade utvecklingsorter och landsbygden redovisad i översiktsplanen. 

Redovisad jordbruksmark inom utvecklingsorter innebär inte att all jordbruksmark inom orterna kommer att 

exploateras. 

På landsbygden ska nybyggnation främst ske genom komplettering och användning av 

mark som redan är intill annan bebyggelse. Genom att styra landsbygdsutvecklingen längs 

stråk med god infrastruktur motverkas en utspridd bebyggelse. På så sätt undviks att 

jordbrukslandskapet fragmenteras. Om vi tillåter bebyggelse i jordbrukslandskapet utanför 

våra utvecklingsorter begränsar vi möjligheten för jordbruksnäringen att utvecklas. Fler 

bostäder kring ett aktivt jordbruk ökar risken för att någon av de boende upplever 

olägenheter, vilket i sin tur kan leda till inskränkningar för jordbrukaren. 

Utifrån avvägningen att bebygga områden inom utvecklingsort tätt kontra att bebygga 

landsbygden med enstaka bostäder så minimerar förslaget påverkan på jordbruksmark 

samtidigt som vi kan förse invånarna med bostäder som har närhet till service och 
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arbetsplatser. På så sätt minimeras fragmentering av jordbruksmarken och hela 

sammanhängande områden kan bevaras. 

Verksamhetsområden har ett stort värde för kommunen då de ger arbetsplatser och yta för 

viktig kommunal verksamhet så som återvinningscentraler. De behöver ofta ligga intill stora 

trafikstråk för att transporterna ska bli så hållbara som möjligt. Det gör alternativa 

lokaliseringar som är likvärdiga och genomförbara svåra att hitta. 

 

Hänvisningar: 

- Mer om jordbruksmarkens värden finns inom ”Riksintressen samt andra värden och hänsyn” 

- Vill du veta om hur förslaget påverkar jordbruksmark läs mer under 

”Miljökonsekvensbeskrivning med hållbarhetsbedömning” 

  

Utveckling enligt översiktsplanen innebär utmaningar när det gäller klimatförändringar och 

våra möjligheter att anpassa oss till dem. Den största andelen tillkommande bebyggelse 

hamnar i staden, där också de största utmaningarna på grund av klimatförändringar finns. 

Det behöver planeras för att dämpa effekterna av allt vanligare värmeböljor och det blir mer 

bebyggelse inom områden med ökande skredrisk. Men den största utmaningen ligger i att 

hantera ökande översvämningsrisk. Större mängd nederbörd och mer frekventa skyfall 

ställer stora krav på fungerande dagvattensystem i en samtidigt allt tätare stadsmiljö. Mer 

nederbörd leder till fler tillfällen med höga flöden i Kungsbackaån samtidigt som 

stormhöjningar av en allt högre havsnivå på lång sikt kan ge enorma konsekvenser. 

Ett antagande av översiktsplanen innebär att vi tar oss an utmaningen. Fördelarna med en 

koncentrerad stad och en större andel av befolkningen i den, väger upp nackdelarna med de 

ökande riskerna. Tidsperspektivet i det antagandet är längre än översiktsplanens och blickar 

en bit bortom nästa sekelskifte. 

Det finns flera sätt att hantera ökande översvämningsrisk. Att det ska byggas mer i staden 

betyder inte att det ska byggas överallt. Vissa områden är mindre lämpliga för hus men kan 

användas för andra ändamål. Planeringsnivåer är ett verktyg. Hus ska grundläggas på en 

marknivå där översvämningsrisken är rimlig eller helt kan uteslutas. Gator och grönytor kan 

ligga lägre än hus. Tekniska skydd som permanenta vallar och murar eller tillfälliga skydd 

som ställs upp vid behov kommer användas för såväl tillkommande som befintlig 

bebyggelse. Vi behöver också ge mer plats för vattnet i en växande stad. Gröna ytor och 

korridorer behövs för att infiltrera, fördröja och leda vatten vidare så det inte orsakar skador 

eller utgör hinder.  

I översiktsplanen görs en del ställningstaganden kring klimatförändringens utmaningar och 

åtgärder som behövs för att bemöta dem. Riktlinjerna är övergripande men fungerar som 

grund för fortsatt arbete. En översvämningsstrategi ska tas fram, det arbetas med en 

dagvattenplan och kommande fördjupning av översiktsplanen, för Kungsbacka stad, 

kommer ytterligare förtydliga och definiera hur arbetet med klimatanpassning ska 

fortskrida. 

 

Hänvisningar: 
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- Mer om klimatförändringar och översvämningsrisk finns inom ”Riksintressen samt andra 

värden och hänsyn” och inom ”Miljökonsekvensbeskrivning med hållbarhetsbedömning”   

 

Kungsbacka kommun har godkänt och står bakom den fördjupade strukturbilden för kusten 

som arbetats fram i samarbete med andra kustkommuner i Göteborgsregionen samt Orust 

och Uddevalla. Arbetet består förenklat av sex gemensamma överenskommelser och en 

kartbild som illustrerar de strukturerande elementen i kustzonen. Den fördjupade 

strukturbilden ska fungera som ett stöd och sätter ramarna för avvägningar och 

prioriteringar i kommunernas planeringsarbete. Vidare visar den på de viljeinriktningar som 

ska utgöra grunden i varje kommuns fysiska planering och i den mellankommunala 

kustzonsplaneringen. Överenskommelserna består av en övergripande rubrik samt 

underpunkter som mer konkret beskriver kopplingen till kommunal planering och möjliga 

åtgärder. 

Kungsbackas kust och hav gränsar till Varberg i söder och Göteborg i norr och inom många 

frågor behöver kommunerna samarbeta, till exempel inom vattenförvaltning. Mer specifikt 

skulle det kunna handla om utökad dialog med grannkommunerna om marina 

områdesskydd eller infrastruktur för det marina friluftslivet. Allt fler olika anspråk på 

havsområdet innebär behov av planering och kunskap men en aktiv kommunal 

kustzonsplanering är en relativt ny företeelse och det finns därmed mycket att arbeta vidare 

med.  

Det finns fortfarande en stor kunskapsbrist kring våra marina områden och som regel bör 

försiktighet iakttas så att inte naturvärden och ekosystemtjänster tar skada av olika 

användningar.  

 

Kungsbacka har som expansiv kommun ett behov av byggmaterial till byggnader och 

infrastruktur. En väl genomtänkt materialförsörjningsplanering kan bidra till en minskad 

användning av naturgrus, att naturresurserna sand, grus och berg används på ett hållbart 

sätt, samt ett minskat behov av transporter. Detta är extra viktigt i tätbefolkade områden där 

konkurrensen om marken är stor. Att ta ansvar för kommunens behov av material kan 

innebära täkter i närområdet men samtidigt ska det inte stå i konflikt med regionens 

vattenförsörjningsplanering. 

Precis som med till exempel dricksvattenförsörjningen så kan man se materialförsörjningen 

som en regional fråga. Genom att gemensamt samarbeta för att få bästa möjliga lokalisering 

av nya täkter så kan transportbehoven och störningen minska. Behovet av ballast styrs 

framför allt av byggkonjunkturen och infrastruktursatsningar. För att en 

materialförsörjningsplan ska kunna vara ett kraftfullt stöd i planeringen ska flera 

överväganden göras och konsekvenserna av dessa studeras, vilket lämpligen görs inom 

ramen för mellankommunala samarbeten. Varje kommun kan verka för att cirkulära system 

kring materialhantering underlättas genom dialog med branschen och effektiv 

markanvändning. 
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• I utvecklingsorterna ska större delen av kommunens bebyggelseutveckling ske. Fler 

kommuninvånare ska ha nära till vardagsservice, rekreation, kultur och god 

kollektivtrafik.  

• Vi ska eftersträva god ljudkvalitet i utemiljöer vid skolor, förskolor och vårdlokaler. 

• System för dagvatten ska utformas så att de förbättrar vattenkvaliteten och minskar 

risken för översvämning. Dessa bör så långt som möjligt samordnas med ytor för 

rekreation och biologisk mångfald. 

• I första hand ska nya byggnader placeras på översvämningssäker marknivå och 

avsteg ska motiveras. I andra hand ska tekniska åtgärder användas som 

översvämningsskydd. 

• Vid förändring eller förnyelse av en plats ska kulturmiljövärden, inom området eller i 

dess direkta närhet, identifieras och analyseras så att hänsyn kan tas utifrån platsens 

förutsättningar. 

Kungsbacka kommuns mest framträdande karaktärsdrag är den långa kustremsan, 

jordbrukslandskapet, skogsområden och bitvis tät villabebyggelse. Kommunen som den ser 

ut i dag har vuxit fram under lång tid i samspel mellan naturen och människa. Flera 

värdefulla kulturmiljöer vittnar om kommunens rika historia. Vid förändring eller förnyelse 

av en plats ska kulturmiljövärden identifieras och analyseras. 

Kungsbacka kommun är en attraktiv kommun att bo i. Pendlingsavstånd till 

arbetsmarknaden i Göteborg och den långa kusten bidrar starkt till attraktiviteten. Det gör 

att både vår kustbygd och landsbygd är tätbebyggd jämfört med övriga halländska 

kommuner. Antalet förfrågningar om att bygga nya bostadshus på en ny plats utanför 

orterna är mycket högt i kommunen. Därför har vi tydliga riktlinjer som styr vilka 

förfrågningar som kan få godkänt utanför utvecklingsort för att styra mot en hållbar 

bostadsutveckling. 

De orter som har grundläggande service utvecklar vi vidare och de kallas utvecklingsorter. 

Kungsbacka stad, Anneberg och Åsa är prioriterade utvecklingsorter, dit den största delen 

av kommunens utveckling styrs. Den allra största delen av kommunens nya bebyggelse 

kommer att ske i Kungsbacka stad.  

Kungsbackas invånare ska ha tillgång till rekreationsytor och platser för möten och 

kulturupplevelser. För att invånare ska kunna mötas på jämlika villkor i alla åldrar är det 

viktigt att det finns god tillgång till offentliga rum och platser i olika delar av kommunen. 

Vid utemiljöer i anslutning till kommunal service eftersträvar kommunen god ljudkvalitet. 

I centrum är bebyggelsen tätast och här återfinns de flesta verksamheterna och utbudet av 

olika upplevelser.  Här kan fler attraktiva boenden skapas med närhet till vardagsservice, 

rekreation, kultur och god kollektivtrafik i utvecklingsorternas centrum. Här finns ett 

blandat bostadsutbud för att göra kvarboende i kommundelen möjligt.  

Vid all byggnation finns många säkerhetsaspekter att ta hänsyn till. För att minska risken för 

översvämning behöver vi smarta dagvattenlösningar som också kan förbättra 

vattenkvaliteten. Dessa bör så långt som möjligt samordnas med ytor för rekreation och 

biologisk mångfald. 
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Där risk för översvämning finns ska nya byggnader i första hand placeras på 

översvämningssäker marknivå. I andra hand ska tekniska åtgärder användas som 

översvämningsskydd. 

Kungsbacka kommun tillämpar kommunalt huvudmannaskap på allmänna platser inom 

Kungsbacka stad. Enskilt huvudmannaskap tillämpas generellt sett för allmänna platser i 

övriga utvecklingsorter. Inom nya detaljplaner på platser med komplex dagvattenhantering 

kan kommunalt huvudmannaskap eller delat huvudmannaskap tillämpas. 

 

• Aktuella fördjupade översiktsplaner ska styra utvecklingen av prioriterade 

utvecklingsorter.  

• I centrum, centrumnära och stationsområden möjliggör vi att näringsliv, varierande 

boendeformer och rekreation blandas. Centrum ska vara tätare bebyggt än övriga 

delar av utvecklingsorten.  

• Vi arbetar för att allmänna platser, stråk och offentliga miljöer är trygga, säkra och 

tillgängliga för alla.   

• Förutsättningar för vardagsnära friluftsliv ska bevaras och utvecklas.  

• Gröna stråk och områden som är viktiga för den biologiska mångfalden ska värnas 

och utvecklas.  

• Inom utvecklingsorterna planeras nya bostadshus generellt genom detaljplan. Nya 

enstaka bostadshus kan prövas med förhandsbesked i lämpliga områden utanför 

planlagt område.  

• Verksamheter med liten omgivningspåverkan och många arbetstillfällen ska 

företrädesvis placeras inom utvecklingsorterna. 

Inom utvecklingsorterna, särskilt de prioriterade orterna, kommer större delen av 

nybyggnationen att ske. Mycket av bebyggelsen kommer att vara bostäder, men vi kommer 

också att behöva lokaler för kommersiell och kommunal service i centrala delar av 

utvecklingsorterna.  

Inom utvecklingsorter ska invånare ha tillgång till rekreationsytor och platser för möten och 

kulturupplevelser. För att invånare ska kunna mötas på jämlika villkor i alla åldrar är det 

viktigt att det finns god tillgång till trygga offentliga rum och platser i olika delar av 

kommunen.  

Här kan fler attraktiva boenden skapas med närhet till vardagsservice, rekreation, kultur och 

god kollektivtrafik i serviceorternas centrum. I centrum ska bebyggelsen vara tätast och här 

återfinns de flesta verksamheterna och utbudet av olika upplevelser. 

Vi ska fokusera på staden för att skapa förutsättningar för fler invånare, fler arbetstillfällen, 

större utbud, mångfald och puls. För att nå detta behöver Kungsbacka stad en blandning av 

många olika funktioner. Redan idag vet vi att ett stort antal äldreboenden kommer att 

behöva byggas under de kommande åren. Mycket pekar på att majoriteten av dessa behöver 

placeras i Kungsbacka stad. För skolorna finns det möjlighet att bygga nya på flera olika 

ställen i kommunen. Tanken med att prioritera tre av kommunens orter är att dessa orter ska 

växa så mycket att de kan kompletteras succesivt med kommunal service, till exempel en ny 

skola. 
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De yttre delarna av utvecklingsorterna domineras ofta av villabebyggelse men kan också 

innehålla icke störande verksamheter.  

På några ställen finns grupper med villor som inte regleras av detaljplan. Om området har 

god tillgång till vardagsservice och infrastruktur, kan dessa grupper med fördel 

kompletteras med några villor till. Var och hur många nya tomtplatser området tål, prövas i 

lokaliseringsstudie som beslutas i byggnadsnämnden. Därefter kan förhandsbesked ges. 

 

 

I de tre prioriterade utvecklingsorterna Kungsbacka stad, Åsa och Anneberg kommer större 

delen av kommunens befolkningstillväxt att ske. Gemensamt för de tre är att de har stationer 

som erbjuder god kollektivtrafik. Utvecklingen i dessa orter är så viktig att det behöver 

utredas i en fördjupad översiktsplan som visar hur orten växer bäst. En fördjupning har 

redan tagits fram för Åsa antagen 2013 och för Kungsbacka stad, antagen 2009. 

Kommunstyrelsen har gett i uppdrag att påbörja arbetet med att ta fram en ny fördjupad 

översiktsplan för Kungsbacka stad 2020-06-23. För Anneberg finns det en fördjupning av 

översiktsplanen som är framtagen 1995 och den bedöms inte vara aktuell. Vårt mål är att 

utvecklingen i alla de tre prioriterade utvecklingsorterna ska styras av en aktuell fördjupad 

översiktsplan. Översiktsplanens riktlinjer vägleder utformning av kommande fördjupningar. 

 

Kungsbacka stad  

Den nya fördjupade översiktsplanen för Kungsbacka stad ska medverka till att uppfylla 

Kungsbacka Vision 2030 genom att utarbeta strategier för hur utveckling av mark- och 

vattenområden ska ske inom staden och fullfölja översiktsplanens intentioner. 

Närheten till havet och Kungsbackaån ger möjlighet till att skapa en attraktiv stad. I närhet 

till vatten finns goda möjligheter till rekreation. Kommunen är en kustkommun och kan 

staden dra större nytta av sitt vattennära läge kan det stärka stadens identitet och stärka dess 

attraktionskraft både som boendeort, besöksmål och för företagsetableringar. Skydd mot 

översvämningar blir en viktig fråga att hantera i arbetet med att vara en vattennära stad. 

Förutsättningarna för att anlägga en barriär i stadens södra del som skydd mot höga 

havsnivåer utreds i samband med att planen tas fram. 

Mer än hälften av de nytillkomna bostäderna i kommunen ska byggas i Kungsbacka stad i 

syfte att nyttja kommunens stationslägen för en hållbar utveckling. Kungsbacka station är 

stadens viktiga centralstation och i dess närhet ska staden kompletteras mest. Staden 

behöver byggas yteffektivt och tätt, men samtidigt erbjuda parker och naturområden för 

rekreation.  

Staden ska ge plats för ett växande näringsliv, både i stadens centrum och 

verksamhetsområden samt för kommunal service som förskolor, skolor och äldreboenden. 

En större stad får större utbud, mångfald och fler målpunkter och kan attrahera arbetskraft 

till kommunen och kan göra staden till ett attraktivt besöksmål. De centrala delarna i 

Kungsbacka stad ska serva hela kommunen. En stad som fungerar väl innebär många 

möjligheter till möten, både inomhus och utomhus. Staden behöver en gångvänlig 

stadskärna med många boende och olika typer av verksamheter.  

Inom Kungsbacka stad finns två pågående förstudier som ska inarbetas i den fördjupade 

översiktsplanen. De omfattar stora delar av staden i öster respektive ett större område i 
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söder. I öster pågår en förstudie för Forsbergen och Forsgårdens golfbana. Förstudiens 

målsättningar ligger i linje med den fördjupade översiktsplanens och ska ta hänsyn till en 

eventuell ny vägförbindelse mellan Forsvägen och Hedeleden. Om en vägförbindelse behövs 

avgörs i den fördjupade översiktsplanen. Det södra området avgränsas av Inlagsleden i norr 

och sträcker sig till det inre av Kungsbackafjorden. Uppdraget går ut på att framförallt 

möjliggöra vattennära rekreation, men också undersöka möjligheterna för verksamheter och 

service inom området. I det pågående arbetet med fördjupad översiktsplan kommer 

kommunen att visa sin syn på hur riksintressen tillgodoses och miljökvalitetsnormen (MKN) 

följs.   

I staden finns många invånare som behöver och vill använda stadens service, för dem 

kommer staden vara ett vardagsrum med flera funktioner. I den växande staden kommer 

fler att verka och besöka därför är mobilitet en viktig fråga för att nå en levande stad.  

Statliga infrastrukturprojekt påverkar stadens utveckling ända in i kärnan. Trafikverket har 

tre viktiga pågående åtgärdsvalsstudier (ÅVS): 

- fyra spår genom staden mellan Kungsbacka station, Hede station och norrut 

- E6 och dess trafikplatser  

- åtgärdsvalsstudie som berör väg 158, som kommer att ansluta in i Kungsbacka stad.  

Därför finns i översiktsplanen utredningsområden för trafik avseende Säröleden och 

Västkustbanan. Dessa visar att kommunen har tagit höjd för att kunna genomföra 

åtgärderna.  

 

 

Anneberg  

Anneberg är en stationsort med stor möjlighet att utvecklas. Utredningsområdet för den 

fördjupade översiktsplanen sträcker sig väster om stationen upp i Skårbybergen. I arbetet 

med den fördjupade översiktsplanen ska kommunen utreda om det är rimligt att bebygga 

berget och ge fler möjlighet att bo nära stationen.   

Kungsbackaån är utöver stationen ortens stora tillgång. Dess vindlande flöde genom 

centrum ger möjlighet till rekreation och växt- och djurlivet i dess närhet är rikt. Ån innebär 

också utmaningar med bristande stabilitet och översvämningar.  

Genom Anneberg går också den statliga Älvsåkersvägen. Samhället ligger på båda sidor och 

behöver länka ihop norr med söder.  

Anneberg är en viktig plats för näringslivet och ska fortsätta vara det. Det kommer att vara 

viktigt att hitta nya ytor där verksamhetsområden kan ligga. 

 

Åsa  

November 2013 antog kommunfullmäktige fördjupningen av översiktsplanen för Åsa. Här 

finns ställningstaganden för Åsa tätort utifrån ett uppdrag som gavs i ÖP06. Syftet med den 

fördjupade översiktsplanen är främst att växa med fler bostäder och företag. 

 

Hänvisningar:  

- Mer om vilka allmänna intressen som ska beaktas vid planering av ny bebyggelse finns inom 

”Riksintressen samt andra värden och hänsyn” 
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• Areella näringar, småskalig kommersiell service, turism, friluftsliv och biologisk 

mångfald prioriteras. 

• Ny bostadsbebyggelse inom landsbygdsutveckling sker endast genom enstaka 

lokaliseringsprövningar (förhandsbesked) och ska i första hand ske 

genom komplettering där bebyggelse redan finns. Jordbrukslandskapet ska inte 

fragmenteras. 

• Inom kust- och landsbygd tillämpas restriktiv hållning till ny bostadsbebyggelse. 

• Inom utredningsområden för utvidgad utvecklingsort tillåts ingen ny bebyggelse 

innan beslut om kollektivtrafiklösning för väg 158 fattats. 

• Lygnern och Fjärås bräckas värde som dricksvattenresurs prioriteras framför andra 

konkurrerande intressen. 

• Stora Hornsjön och grundvattenförekomsten i Förlanda ska utredas som 

vattenskyddsområde.  

 

Kungsbacka kommuns mest framträdande karaktärsdrag är den långa kustremsan, 

jordbrukslandskapet, skogsområden och bitvis tät villabebyggelse.  

Östra delarna av Kungsbacka präglas av böljande jordbrukslandskap och en genuin 

bebyggelsemiljö där bebyggelsen är gles och vägarna följer landskapet på ett naturligt sätt. 

Landskapet som det ser ut i dag har vuxit fram under lång tid i samspel mellan naturen och 

människors brukande av jorden.    

Det nordhalländska kustlandskapet har fått sin karaktär genom långvarig och kontinuerligt 

brukande, exempelvis genom bete eller slåtter. Det har givit landskapet en prägel av kala 

berghällar, låg buskvegetation och ljung. I Kungsbacka finns många öar, bitvis en skärgård, 

och på flera ställen dominerar höglänt, bergig terräng som skjuter ut i havet och ger upphov 

till en påtagligt flikig topografi. Det finns även inslag av betad hagmark, speciellt på 

Onsalahalvön.  

Vi vill verka för en bättre balans mellan den expansiva västra delen av kommunen och den 

modest växande östra delen. I Kungsbacka får vi in många ansökningar om att bygga runt 

om i kommunen. Förutsättningarna för utveckling av kommunens lands- och kustbygd 

varierar beroende på områdets läge och förhållanden. Kommunen är mer tätbefolkad i de 

västra delarna än i de östra delarna, även om trycket att få bygga är hårt över hela 

kommunen. Efterfrågan på mark är i synnerhet störst i staden, i större tätorter och längs med 

kusten. Även i utkanten av våra tätorter som kan erbjuda service till invånarna är 

bebyggelsetrycket högt och ny bebyggelse kan påverka möjligheten till en långsiktigt hållbar 

tätortsutveckling. Det höga bebyggelsetrycket beror även på vårt läge i Göteborgsregionen 

och att vi ligger på pendlingsavstånd till Göteborg.  

Kungsbacka kommun har, utöver våra utvecklingsorter och naturområden, delats in i tre 

övergripande zoner; landsbygdsutveckling, landsbygd och kustbygd. De avvägningar och 

ställningstaganden som ligger till grund för bedömningar redovisas i följande text.  

Slutsatsen av bedömningarna redovisas i form av geografiska riktlinjer som ska vara ett stöd 

vid lokaliseringsprövningar av ny bebyggelse. Områden redovisas som vid en avvägning 

bedömts med restriktiv hållning till nya bostäder (kust- och landsbygd) respektive 

där nya enstaka bostäder i rätt lägen kan tillåtas (landsbygdsutveckling). 
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Området för landsbygdsutveckling definieras i huvudsak av Kungsbackas östra kommundelar. 

På landsbygden kan avstånden vara längre och befolkningsunderlaget räcker inte till för att 

erbjuda invånarna kollektivtrafik och offentlig eller kommersiell service. En gles 

eller utspridd bebyggelse innebär högre kostnader för att upprätthålla den kommunala 

servicen, som exempelvis hemvård, renhållning, skolskjuts och skolor.  

Ny bebyggelse på landsbygden ska därför lokaliseras genom komplettering och användning 

av mark som redan är tagen i anspråk intill annan bebyggelse, i närheten av vägar och på ett 

sätt som ansluter till det historiska bebyggelsemönstret. På så vis kan också obebyggda delar 

av landskapet bevaras och redan gjorda investeringar i vägar och annan infrastruktur kan tas 

till vara på. Bebyggelsen ska utvecklas sammanhållet genom kompletteringar som inte 

utökar befintliga bebyggelsegrupper. Särskild hänsyn ska tas till jord- och skogsbruket så att 

inte tillkommande bebyggelse begränsar deras möjlighet att utvecklas.  

Nya bostäder och verksamheter på landsbygden har fördel av en lokalisering nära de 

allmänna vägarna, längsta avstånd ska vara som mest två kilometer. Gällinge, som har skola 

och lanthandel, är en viktig servicepunkt för denna del av landsbygden. 

I våra landsbygdsmiljöer ska inga större utbyggnader ske. En spridd bebyggelseutveckling i 

områden på landsbygden kan långsiktigt leda till ökade kostnader för kommunen vad gäller 

service till medborgarna. Det är inte tänkt att en utvidgad bebyggelse ska växa fram, utan 

sådan ska ske inom våra utvecklingsorter. I områden med konstaterat högt bebyggelsetryck 

kan kommunen behöva ta fram en lokaliseringsstudie för att kunna styra mot en hållbar 

bebyggelsestruktur. 

 

 

Kust- och landsbygd definieras av områden där bebyggelsetryck är starkt, som i huvudsak 

utgörs av mellanrummet kring våra utvecklingsorter, kustområdet, Onsalahalvön samt det 

storskaliga odlingslandskapet i Myra.  

Kommunen ska växa och utvecklas främst inom våra prioriterade utvecklingsorter. En 

utbyggnad utanför våra orter kan få omfattande ekonomiska konsekvenser för att kunna 

motsvara den kommunala servicen, en spridd bebyggelse bidrar inte till utveckling av 

hållbara strukturer gällande kollektivtrafik, kommunal service och tekniska system. Det är 

viktigt att vi inte steg för steg bygger bort orternas möjligheter att växa på ett ekonomiskt 

och miljömässigt hållbart sätt på lång sikt. Även enstaka enbostadshus behöver sättas i ett 

större perspektiv, då risken är stor att åtgärden kommer att upprepas med anledning av det 

starka bebyggelsetrycket. 

För att säkerställa en hållbar utveckling inom kust- och landsbygd behöver kommunen 

tillämpa en restriktiv hållning till nya bostadshus på nya platser. Detta eftersom ny 

bebyggelse riskerar att försvåra en ändamålsenlig användning och planläggning i framtiden. 

Tydliga gränser mot omgivande landskap är viktigt för utvecklingsorternas identitet. Ibland 

kan utvecklingsorter tendera att växa ihop och då är det viktigt att värna det mellanrum som 

finns kvar för att stärka kulturlandskapets läsbarhet. 

I de fall ny bebyggelse kan tillkomma utan föregående prövning i detaljplan, ska 

lokaliseringsprövning ske utifrån plan- och bygglagen och rekommendationerna i denna 
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översiktsplan. Kompletteringar får inte medföra krav på planläggning och ska vara 

avgränsad utifrån dess unika förutsättningar. 

Byggnadsnämnden har möjlighet att ta fram riktlinjer för hur dessa undantag ska tolkas för 

att underlätta avvägningen mellan allmänna och enskilda intressen.  

 

Ett starkt näringsliv är viktigt för kommunen. Inom kust- och landsbygden kännetecknas 

näringslivet av företag inom jordbruket som bidrar till en levande landsbygd. Det finns en 

stor potential för att komplettera jord- och skogsbruket med lokal förädling och 

besöksnäringar samt utveckling av matturismen med exempelvis restauranger, caféer, 

gårdsbutiker och besöksgårdar. Företag som kompletterar jord- och skogsbruket ska 

prioriteras.  

Turism- och friluftsverksamheter är viktiga då de främjar landsbygdsutvecklingen och 

stärker kommunen. Vid kust- och friluftscentra samt längs de stora vandrings- och 

cykellederna är förutsättningarna för näringsliv goda och kommunen uppmuntrar till 

etablering här. Kustcentra återfinns också i utvecklingsorter och även här främjas etablering 

av turismrelaterat näringsliv som stärker kustens attraktivitet. 

Vi behöver även pröva om småskalig kommersiell service som kan bidra till en levande 

landsbygd, till exempel lanthandel eller bageri, är lämpliga med hänsyn till transporter på 

små vägar, områdets förutsättningar och verksamhetens omgivningspåverkan med mera. 

Större verksamheter prövar vi vanligen genom detaljplan i antingen en utvecklingsort eller 

ett verksamhetsområde. Företag som är transportintensiva, störande eller med annan 

omgivningspåverkan, som åkerier och stora lager, ska lokaliseras till utpekade 

verksamhetsområden. Företag med många besökare, kunder eller anställda ska ligga med 

god tillgång till kollektivtrafik inom våra orter för att verksamheten ska kunna utvecklas 

hållbart. 

Vid lokalisering är det viktiga att väga in aspekter som återanvändning av jordbrukets 

överblivna ekonomibyggnader, förhållanden till infrastruktur, kommunal service, hänsyn till 

landskapsbild samt miljöaspekter. Särskild hänsyn ska tas till att företagen integreras med 

befintlig bebyggelse och utgör ett naturligt inslag i bebyggelsemiljön. 

 

Ett första steg mot en hållbar vattenförsörjning är att peka ut de vattenresurser som är 

särskilt viktiga för dricksvattenförsörjningen i dag och i framtiden. De vattenresurserna ges 

oftast ett skydd i form av ett vattenskyddsområde.  

I kommunens dricksvattenförsörjningsplan bedöms Stora Hornsjön som skyddsvärd och är 

den vattenresurs som efter Fjärås Bräcka har störst kapacitet. Sjön skulle normalt ensam 

kunna försörja hela kommunen med dricksvatten. I dagsläget finns det inget som hotar att 

påverka resursen. Möjliga hot, så som nyetablering av verksamheter med utsläpp bör 

placeras utanför sjöns påverkansområde. Ett framtida vattenskyddsområde bör upprättas i 

samråd med Marks kommun och Varbergs kommun. 

I dricksvattenförsörjningsplanen pekas även en grundvattenförekomst i Förlanda ut som 

potentiell dricksvattentäkt. Området har goda uttagsmöjligheter och det finns även 

möjligheter att förstärka kapaciteten med konstgjord infiltration av vatten från Löftaån. 

Möjligheterna att använda förekomsten som dricksvattentäkt behöver utredas vidare men 
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rekommendationen enligt dricksvattenförsörjningsplanen är att upprätta ett 

vattenskyddsområde. 

Dricksvatten är även en regional fråga och flera kommuner inom Göteborgsregionen och i 

Halland samarbetar över kommungränserna för att gemensamt säkra 

dricksvattenförsörjningen vid eventuella driftstopp.  

 

Hänvisning:  

- Läs mer om vattenskyddsområden under kapitlet Naturresurser som finns under 

Riksintressen samt andra värden och hänsyn. 

 

Vi arbetar för åtgärder som möjliggör snabba personresor i stråket Säröleden. När de snabba 

personresorna fungerar och nya resecentrum anlagts i Kullavik och Särö kan dessa orter 

utvecklas öster om Säröleden. Fokus kommer att ligga på att nyttja närheten till resecentrum 

och bygga en blandning av bostäder, arbetsplatser och service.  

Marken nära ett resecentrum har stor potential att utvecklas med både bostäder och 

verksamheter av framförallt centrumkaraktär. Syftet är att spara marken för framtida 

planläggning. 

 

Hänvisningar:  

- Mer om vilka allmänna intressen som ska beaktas vid planering av ny bebyggelse finns inom 

”Riksintressen samt andra värden och hänsyn” 

 

  

• Verksamhetsområden ska ge plats åt både näringslivets behov och kommunala 

verksamheter som inte kan placeras i närheten av bostäder. 

• Transportintensiv eller på annat sätt störande verksamhet ska lokaliseras i anslutning 

till E6 och Västkustbanan. 

 

Näringslivet har delvis sin plats i verksamhetsområden, där verksamheter som inte kan 

samlokaliseras med bostäder placeras. Förutom näringslivet ger verksamhetsområden plats 

för kommunala viktiga verksamheter. 

Fjärås och Frillesås verksamhetsområden är strategiskt belägna med närheten till E6. 

Områdena är lämpliga för verksamheter som är transportintensiva, störande eller med 

annan omgivningspåverkan. Att samla verksamheter till dessa område är både 

resurseffektivt då det kan dra nytta av den utbyggda infrastrukturen samtidigt som avstånd 

till bostäder kan hållas. Det ger även företag utrymme att växa och expandera sin 

verksamhet. Trafiksäkerheten i samhällen ökar om tunga fordon kan hållas utanför 

tätorterna. Om transportsträckorna effektiviseras och kortas förbättras även den lokala och 

den globala miljön.  

Öster om Kungsbacka stad och Anneberg finns återvinningscentralen Barnamossen. 

Området har tidigare fungerat som deponi och etappvis sluttäckning av området pågår.  
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Hänvisningar:  

- Mer om vilka allmänna intressen som ska beaktas vid planering av ny bebyggelse finns inom 

”Riksintressen samt andra värden och hänsyn” 

 

I många fall sammanfaller områden med höga naturvärden med områden som har höga 

friluftsvärden. Det kan röra sig om större naturreservat så som Sandsjöbacka och 

Kungsbackafjorden som båda är populära friluftsområden men även har mycket höga 

naturvärden. Sandsjöbacka ingår som en viktig länk i den gröna infrastruktur som börjar i 

Göteborg, går via Mölndal och vidare ut mot kusten vid Malevik.  

Friluftsliv behöver beskrivas utifrån flera teman- större friluftsområden, tätortsnära 

friluftsliv och vandrings- och cykelleder. Gemensamt är att de innebär vistelse utomhus i 

natur- och/eller kulturlandskap, med mål som välbefinnande och naturupplevelser, utan 

krav på tävling. Friluftsliv innebär bland annat möjlighet till avkoppling, naturupplevelser, 

frisk luft, spänning och motion. 

Styrande dokument inom området friluftsliv är: Strategi för tätortsnära friluftsliv, 

Kungsbacka kommuns gång- och cykelstrategi och Idrottsprogram för god folkhälsa.   

Kommunen ska bidra till att viktiga områden för friluftsliv och naturvärden bevaras och vid 

behov utvecklas för kommande generationer.    

 

• Vi ska säkerställa invånarnas tillgång till en sammanhängande grön infrastruktur av 

parker, natur och rekreationsområden.  

• Viktiga biologiska spridningssamband ska bevaras och förstärkas både i tätorterna 

och på landsbygden.  

• Inom ytor för grön infrastruktur ska friluftsliv, turism, biologisk mångfald och areella 

näringar prioriteras. Generellt tillåts ingen ny bostadsbebyggelse.   

Grön infrastruktur är mark- eller vattenområden som knyter ihop och skapar struktur och 

kontinuitet i naturområden. Grön infrastruktur är viktig för att bevara långsiktigt hållbara 

populationer av växter och djur men också för att ge människor möjlighet till rekreation och 

kunna nyttja ytor för sociala aktiviteter. Arbete med grön infrastruktur består av miljöer 

både på land och i vatten och innebär att ta ett helhetsgrepp och att ha ett 

landskapsperspektiv vid fysisk planering och naturvårdsarbete.  

Förlusten av arter och deras livsmiljöer är ett av vår tids största miljöproblem. Därför är det 

viktigt att veta var det finns sammanhängande naturområden där växter och djur kan leva, 

föröka sig och spridas vidare.  
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I första hand ska exploatering undvikas i områden som är viktiga för den gröna 

infrastrukturen eller områden med höga naturvärden, vilket säkerställs inom riktlinjer inom 

kapitlet användning av mark och vatten. Höga naturvärden illustreras i kartskiktet med 

samma namn och utgörs av klass 1 och 2 enligt svensk standard. För bibehållen funktion 

måste även hänsyn tas till områden som inte utgör värdekärnor för biologisk mångfald men 

som möjliggör viktiga funktioner i ekosystemen. Sådana områden kan till exempel vara de 

som identifieras innehålla påtagligt (klass 3) eller visst naturvärde (klass 4). Men även då stor 

miljöhänsyn tas vid exploateringar uppstår ibland negativa konsekvenser för naturmiljön. 

Denna påverkan kan delvis uppvägas genom kompensationsåtgärder. Ett vanligt arbetssätt 

är att använda sig av skadelindringhierarkin eller motsvarande.  

Kompensationstrappan - illustration från Boverket 

Ekologisk kompensation kan till exempel ske genom skötselåtgärder, restaurering av 

skadade miljöer, skapande av nya livsmiljöer eller genom att långsiktigt skydda 

naturområden som tidigare saknat skydd. Kommunen bör utveckla arbetssätt och 

vägledning i den fortsatta översiktliga planeringen för att säkerställa att värdefulla 

naturmiljöer och ekosystemtjänster inte utarmas över tid. 

Kartskiktet för grön infrastruktur utgör ett urval av de viktigaste och största grönstråken 

som ofta sammanfaller med områdesskydd och riksintresseområden. Utöver de utpekade 

stråken är kommunen full av andra samband inom grön infrastruktur. Alla spelar en mer 

eller mindre viktig roll för att koppla samman landskapet på lokal och regional nivå.  

I området runt de tre sjöarna Lygnern, Sundsjön och Stensjön finns det en variation i 

naturtyper med bland annat ädellövskogar, barrskogar, betesmarker och branta klippor 

vilket gynnar den biologiska mångfalden. För att området ska kunna bibehålla sitt värde för 

framtiden är det viktigt att den exploatering som sker inte bygger bort spridningsvägar, 

skadar naturvärden eller begränsar områdets stora friluftsvärden. I området finns sannolikt 

stora möjligheter att utveckla friluftslivet och naturturismen. Lygnernområdet har 

kopplingar till Tjolöholm på landskapsnivå som också är ett större sammanhängande natur- 

och friluftslivsområde med höga värden.  

Sandsjöbacka är Hallands största naturreservat på land. Grönområdet som reservatet utgör 

fyller en viktig funktion i den så kallade Änggården-Sandsjöbackakilen, som är den gröna 

kilen som kopplar samman Kungsbacka med Mölndal och Göteborg väster om väg E6.  

Kungsbackas kustlinje är variationsrik och hyser höga naturvärden både på land och i 

vattnet. Kusten och havet lockar också för en mängd olika friluftslivsaktiviteter, vilket 

medför att vi måste värna och utveckla dess värden.  

Området kring Stora Hornsjön utgör i flera delar ett typiskt halländskt skogsområde med 

bland annat bokskogar med lång kontinuitet. Området är en del av ett större men 
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fragmenterat landskap som påminner om till exempel Åkulla i Varberg. Skogarna och 

sjöarna runt Stora Hornsjön är populära utflyktsmål.  

 

Hänvisningar: 

− Mer om vilka allmänna intressen som ska beaktas vid planering av natur och friluftsliv finns 

inom ”Riksintressen samt andra värden och hänsyn” 

 

• Vi ska i samarbete med andra aktörer aktivt verka för att utveckla både befintliga och 

nya friluftsområden samt vandrings- och cykelleder för friluftsliv. 

• Vi ska arbeta för en mellankommunal samverkan kring gemensamma natur- och 

friluftsområden.  

• Gröna stråk och områden som är viktiga för friluftslivet ska bevaras och utvecklas 

både i utvecklingsorterna och på landsbygden.  

• Vår fysiska planering ska bidra till att den faktiska och upplevda tillgängligheten till 

Kungsbackas vattenmiljöer ökar.  

• Vid kustcentra ska det vara möjligt att etablera verksamheter som ökar kustens 

attraktivitet. 

Ett friluftsområde är ett område för vistelse utomhus i natur- och/eller kulturlandskap, med 

mål som välbefinnande och naturupplevelser, utan krav på tävling. Friluftsliv innebär bland 

annat möjlighet till avkoppling, naturupplevelser, frisk luft, spänning och motion. Med 

begreppet friluftsliv ingår vistelse utomhus både i staden och på landsbygden, det vill säga 

både i den bostadsnära parken och i stora naturområden. I Kungsbacka ska det vara enkelt 

att komma ut och vistas i naturen eller i parker. I kommunen finns det goda förutsättningar 

för ett givande friluftsliv under hela året, med rekreationsvärden kopplade till natur både på 

land och i vattenmiljöer. Utpekade friluftscentra utgör viktiga utgångspunkter för 

kommunens friluftsliv och turism men det finns givetvis fler målpunkter för friluftsliv i 

kommunen. I takt med att kommunen växer måste utpekade områden och andra 

friluftsområden utvecklas för att fortsätta vara attraktiva med ett högre besökstryck. Det kan 

handla om att förbättra möjligheten att besöka platserna utan bil eller att skapa utrymme för 

en ökad service på plats.  

För många är de bostadsnära grönområdena, det vill säga, grönområden inom gångavstånd, 

de absolut viktigaste. För att uppmuntra friluftslivet nära tätorten behöver kommunen göra 

de tätortsnära grönområdena mer tillgängliga samt skapa inbjudande och trygga allmänna 

platser så som lekplatser. Närhet till små och stora områden av olika karaktär är avgörande 

för en aktiv livsstil och har positiv inverkan på bland annat fysisk och psykisk hälsa. 

Genom kommunen sträcker sig två regionala friluftsleder, cykelleden Kattegattleden och 

vandringsleden Hallandsleden. Det finns goda förutsättningar att utveckla våra friluftsleder 

ytterligare. Genom att utveckla friluftsområden och leder skapar vi besöksmål för 

kommuninvånare och turister. Det ger förutsättningar för näringslivet i form av 

övernattningsverksamhet och uthyrning av utrustning.   

För friluftscentra för Tjolöholm finns en fördjupad översiktsplan. 
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Hänvisningar 

- Mer om Tjolöholms fördjupade översiktsplan finns under ”Fördjupningar av översiktsplanen”  

 

 

Kusten är en viktig tillgång i Kungsbacka kommun, attraktiv för både besökare och invånare. 

Här spelar gästhamnarna och andra kustrelaterade besöksmål en viktig roll. Kommunen har 

en positiv inställning till utveckling som gör det attraktivt att vistas i och runt kusten. Syftet 

är att långsiktigt stimulera den lokala och regionala utvecklingen av kusten. 

Turism- och friluftsverksamheter är viktiga då de främjar kustens attraktivitet och stärker 

kommunen. Vid kustcentra är förutsättningarna för näringsliv goda och kommunen 

uppmuntrar här till etableringar.  

Aspekter som är viktiga att väga in vid lokalisering kan vara förhållanden till infrastruktur, 

kommunal service, hänsyn till landskapsbild och miljöaspekter. Särskild hänsyn ska tas till 

att verksamheter kan integreras med befintlig bebyggelse och utgör ett naturligt inslag i 

bebyggelsemiljön.  

Vid utveckling av kustcentra är det viktigt att exploateringen inte påverkar kustens unika 

naturvärden negativt. En koncentration av bryggor till några få centra kan i många fall vara 

bättre för de marina naturvärdena än att sprida ut dem längs med hela kusten. De utpekade 

kustcentren ligger till stor del inom strandskyddat område vilket innebär att en utveckling 

av ett kustcentrum vanligtvis kommer att kräva en dispens eller ett upphävande av 

strandskyddet i detaljplan. 

 

Hänvisningar 

− Mer om vilka allmänna intressen som ska beaktas vid planering av natur och friluftsliv finns 

inom ”Riksintressen samt andra värden och hänsyn” 

 

• Vattenstatusen i kommunens sjöar, vattendrag och marina områden ska vara god. I 

de fall statusen är sämre än god ska lokala åtgärdsprogram upprättas.  

Kungsbacka har en lång kuststräcka och västkustens unika skärgårdsmiljö har sin södra 

utpost i kommunen. De marina miljöerna har stor artrikedom och bidrar med flera viktiga 

ekosystemtjänster. Det är många intressen som gör anspråk på kusten och havet, en del kan 

fungera tillsammans och andra är konkurrerande. Kungsbackas kustvatten påverkas av 

aktiviteter och utsläpp från land och åtgärder i kustbandet. Kommunens kustvatten är 

uppdelade på flera olika vattenförekomster, alla har en så kallad miljökvalitetsnorm som är 

juridiskt bindande enligt miljöbalken och som ska uppnås i syfte att nå målen med 

välmående vatten. Vattensystemen följer inte våra administrativa kommun- och länsgränser 

och i Kungsbacka delar vi många vatten med andra kommuner. För att uppnå 

miljökvalitetsnormerna krävs ett utvecklat samarbete över administrativa gränser, till 

exempel genom befintliga vattenråd och kustzonssamverkan. Kungsbackas kuststräcka 

gränsar till kusten i Göteborg och Varbergs kommun. En statlig havsplanering pågår men 
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ännu finns inga beslutade havsplaner. Utanför Kungsbackas kust föreslås att intressen som 

sjöfart, yrkesfiske, naturvärden och försvar samsas eller inom vissa ytor enskilt prioriteras.   

Kungsbacka kommun har mycket varierade och värdefulla marina naturmiljöer. Här finns 

allt från grunda livsmiljöer närmast kusten till djupa miljöer ner mot 100 meters djup. 

Grundområden närmast land är mycket värdefulla i sin helhet och fungerar som havets 

barnkammare. Närmast land finns betydande ytor med grunda ler- och sandbottnar. 

Bottnarna har en stor mångfald av arter, habitat och funktioner. De har en hög biologisk 

betydelse som bland annat lek-, uppväxt- och födosöksområde för ett flertal arter. Grunda 

bottnar (0–6 meters djup) längs västkusten utgör ca 1 procent av västerhavet och är mycket 

viktiga som uppväxt- och födosöksområde.  

En av de viktigaste naturtyperna är ålgräsängar, vilka utgör grunden för mycket artrika och 

produktiva ekosystem. Förutom att vara en viktig livsmiljö för marina arter, så stabiliserar 

ålgräsängar bottensedimenten och dämpar vågor och strömmar. Det skyddar stränder mot 

erosion och gör vattnet klarare. Ålgräs tar även upp näringsämnen ur vattnet och minskar på 

så vis effekterna av övergödning. Stora mängder kol tas också upp och lagras i ålgräsängar, 

vilket bidrar till att minska klimatförändringar. 

De så kallade utsjöbankarna i kommunen är grundområden långt ifrån land med mycket 

höga biologiska värden. Det mest kända är Fladen, men de finns även andra områden som 

Kummelbank, Lången och Rövaren. Utsjöbankarna kan förenklat ses som undervattensöar 

som reser sig från omgivande bottnar. De består ofta av en varierad bottentopografi och 

substratsammansättning (block, sten, grus, skalgrus, sand, silt och lera). Vattnet har i 

allmänhet högre salthalt och är klarare än inne vid kusten. Bottenströmmar och vågor är 

stundom mycket starka och håller framförallt de grundare delarna fria från sedimentation. 

Sammanlagt medför detta att ett stort antal olika livsmiljöer finns. Floran på utsjöbankarna 

är betydligt rikare än den mer kustnära floran längs hallandskusten. 

  

Kungsbacka har hundratals sjöar och vattendrag. Det finns ett rikt växt- och djurliv i dessa 

vatten och de fyller en viktig funktion för det rörliga friluftslivet med båtliv, fritidsfiske och 

bad.  

Många av våra sjöar och vattendrag är dessvärre negativt påverkade av mänskliga 

aktiviteter, vilket bland annat har skapat problem med för höga halter av näringsämnen och 

miljögifter. Vattendragen och sjöarna har en så kallad miljökvalitetsnorm som är juridiskt 

bindande enligt miljöbalken och som ska uppnås i syfte att nå målen med välmående vatten. 

För vissa sjöar och vattendrag finns det behov av att utveckla speciella program med riktade 

åtgärder för att uppnå en tillräckligt bra status. Åtgärder för att uppnå en god vattenstatus är 

nödvändiga för att säkerställa en grön infrastruktur för vattenanknutna miljöer. 

Många av kommunens vattendrag har höga naturvärden. Det är inte bara vattenmiljön som 

är viktig utan även vattenfårans närområde utgörs ofta av naturtyper med hög biologisk 

mångfald. Det är bland annat viktigt att värna vattnets naturliga fluktuationer och 

vattendragens så kallade svämplan som levererar många ekosystemtjänster och är viktiga för 

vattendragets karaktär. Kungsbacka hyser ett antal arter som är ovanliga i Sverige som 

helhet och därför brukar man ange att Kungsbacka har ett nationellt ansvar för bevarande av 

vissa arter knutna till vatten, exempel på detta är havsnejonöga och atlantlax.  
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Hänvisningar: 

− Mer om vilka allmänna intressen som ska beaktas vid planering av natur och friluftsliv finns 

inom ”Riksintressen samt andra värden och hänsyn” 

 

• Vi arbetar för fler spår vilket ger ökad kapacitet och robusthet på Västkustbanan. 

• Vi arbetar för ökad framkomlighet på E6. 

• Vi arbetar för ett ökat utbud av attraktiv kollektivtrafik och infrastruktur mellan 

kommunens utvecklingsorter samt över kommungränser. 

• Vi arbetar för åtgärder som möjliggör snabba personresor på Säröleden (väg 158). 

• Vi arbetar för attraktiva gång- och cykelvägar med hög framkomlighet, säkerhet och 

komfort inom och mellan utvecklingsorter såväl som över kommungränser.  

• Trafiksystemet i Kungsbacka stad är hållbart och möter kommuninvånarnas behov 

av effektiva transporter. 

 

Många faktorer påverkar vårt sätt att förflytta oss i trafiksystemet. Vi är alla olika med olika 

förutsättningar och behov av mobilitet. Våra val av färdmedel påverkas av strukturer som 

var vi bor, arbetar, går i skolan eller handlar men också av utbud och standard på 

infrastrukturen. Aktörer som staten, regionen, kommunen reglerar, planerar och 

tillhandahåller infrastruktur medan kollektivtrafikmyndigheter och godstransportbolag 

tillhandahåller tjänster. 

Vi behöver ett trafiksystem som möter människors behov av tidseffektiva resor utifrån 

livssituation i ett robust trafiksystem som man vågar lita på, som klarar störningar och är 

driftsäkert. Resor tillåts vara en blandning av flera olika trafikslag och resorna ska utföras i 

en långsiktigt hållbar trafikmiljö utifrån trafiksäkerhet, trygghet, miljökvalitet, 

markanvändning och energieffektivitet. Trafiksystemet behöver också tillgodose 

näringslivets behov av transporter för arbetskraft och varor. 

 

I kommunen finns det statlig, kommunal och enskild infrastruktur. Järnvägen som går 

igenom kommunen är en del av Västkustbanan som är statlig. I kommunen har vi de fyra 

tågstationerna Anneberg, Hede, Kungsbacka och Åsa station. Kommunen är väghållare och 

ansvarar för i stort sett hela vägnätet inom Kungsbacka stad. Utanför staden är det 

Trafikverket som är väghållare för det övergripande vägnätet och enskilda väghållare 

ansvarar för mindre vägar och gator. För att skapa samsyn kring infrastrukturbehoven 

samverkar kommunen med Trafikverket. I den kommunala planeringen är det viktigt att ta 

höjd för att vägar och järnvägar kan behöva byggas ut i framtiden. Innan eventuella beslut 

om att bygga ut vägar eller järnvägar behöver vi fördjupade utredningar om nyttor och 

konsekvenser. 

 

Kungsbacka har en stor andel invånare som arbetspendlar till Göteborg antingen via 

Västkustbanan, E6 eller Säröleden. Göteborg med omkringliggande kommuner tillhör en 
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region som växer kraftigt även i ett internationellt perspektiv. Redan till 2030 bedöms 

befolkningen i arbetsmarknadsregionen ha ökat med 25 procent och fram till 2040 med cirka 

40 procent. Dagligen pendlar cirka 120 000 personer in till Göteborg och 50 000 personer 

pendlar ut. Göteborgs stad förväntas växa med 150 000 invånare fram till 2035. För att kunna 

skapa tillgänglighet för sina invånare vill Göteborg satsa på att skapa goda förbindelser till 

fots, med cykel och med kollektivtrafik.  

 

För att skapa bra och snabba pendlingsmöjligheter för våra invånare behöver Kungsbacka ta 

hänsyn till de förutsättningar Göteborg och regionen skapar. Platsbristen i trafiksystemet i 

och till Göteborg är det som är mest begränsande när det gäller att transportera en växande 

befolkning. Våra strategier inom trafik inför 2040 rekommenderar de trafikslag som är minst 

utrymmeskrävande. Genom att välja ett trafiksystem som inte är ytkrävande kan 

Kungsbacka svara upp till invånarnas transportbehov samtidigt som kommunen anpassar 

sig till en växande region. Åtgärder behövs i stråket Kungsbacka-Göteborg där en utbyggnad 

av stationen i Kungsbacka stad är den åtgärd som har högst prioritet. Trafikverket har 

identifierat att det i framtiden behövs fyra spår i stråket Kungsbacka-Göteborg. En 

prioritering av Västkustbanan bidrar till ökad framkomlighet på E6 för de som behöver 

använda bil och lastbil för sina resor och transporter. Det är tänkbart att Västkustbanan i 

framtiden ska tillgodose behovet av internationella fjärresor på stråket Oslo-Göteborg-

Malmö-Köpenhamn-Hamburg. 

 

Säröleden har nationell betydelse och är ett viktigt trafikstråk mellan Kungsbacka och 

Göteborg. Längs stråket har områden utvecklats kraftigt med både bostäder och 

verksamheter och har stor potential att utvecklas ytterligare. Stråkets roll i trafiksystemet 

måste ses i ett större sammanhang och befolkningsutvecklingen i regionen kräver 

infrastruktur för att möta behovet av effektiva persontransporter. Kungsbacka reserverar 

därför mark för ändamålet. 

 

Genom att arbeta för att kollektivtrafiken stärks på Västkustbanan och längs Säröleden 

skapar vi attraktiva och snabba pendlingsmöjligheter mellan Kungsbacka och Göteborg. 

Genom att vi bygger fler bostäder och arbetsplatser i Kungsbacka stad, stationsorterna och 

utvecklingsorterna ökar befolkningsunderlaget i kollektivtrafikstråken vilket möjliggör 

effektivare kollektivtrafik.  

Attraktiva och trygga stationsområden är en förutsättning för att fler ska välja att åka 

kollektivt. Stationsområdet ska inte bara fungera som en punkt för byte mellan olika 

trafikslag utan även erbjuda service och arbetsplatser. Kungsbacka växer och Kungsbacka 

station stärker därmed sin roll som kommunens huvudstation.  
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Kartbilden visar starka och mycket starka kollektivtrafikstråk samt stationerna inom Kungsbacka 

kommun.  

 

Kommunens planering ska inriktas på att göra det mer attraktivt att gå och cykla. Cykeln 

som transportmedel är miljövänligt och bidrar till bättre folkhälsa. Cykeln är ett 

utrymmessnålt transportmedel och en viktig pusselbit för den hållbara mobiliteten. För 

kortare resor är det oftast det snabbaste och smidigaste alternativet. Det övergripande gång- 

och cykelvägnätet i kommunen är relativt heltäckande men behöver kompletteras för att 

samtliga tätorter ska vara sammankopplade med Kungsbacka stad. Vi ska även arbeta för att 

höja attraktiviteten på det befintliga nätet. Gång- och cykelvägar till skolor och 

fritidsanläggningar är prioriterade så att barn och ungdomar själva kan ta sig fram på ett 

trafiksäkert sätt. 
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Trafiken i Kungsbacka stad utreds och beskrivs i fördjupad översiktsplan Kungsbacka stad. 
 

Hänvisningar 

− Mer om vilka allmänna intressen som ska beaktas vid planering av trafiken finns inom 

”Riksintressen samt andra värden och hänsyn” 

Utöver själva översiktsplanen finns ett antal gällande fördjupade översiktsplaner i 

Kungsbacka kommun. En fördjupning används för att utreda samband, åtgärder och 

konsekvenser inom ett mer avgränsat geografiskt område och med betydligt högre 

detaljeringsgrad, än den kommuntäckande översiktsplanen. 

I dessa finns rekommendationer om mark- och vattenanvändningen som fortsätter att gälla 

tillsammans med redovisningen i denna översiktsplan. Fördjupningarna ska vara ett verktyg 

i kommunens arbete med detaljplaner och bygglov. 

 

• Kungsbacka stad 2020 

Den 6 juni 2009 antog kommunfullmäktige fördjupning av översiktsplanen för 

Kungsbacka stad. 

Här finns ställningstaganden för Kungsbacka och Hanhals eftersom fördjupningen 

enligt ÖP06 skulle utreda förutsättningarna för Hanhals att bli en del av staden. 

Inriktningen blev att Hanhals inte ska bli en del av staden eftersom det fanns många 

mycket mer centrala områden att bygga på. I den fördjupade översiktsplanen 

framgår var bostäder och företag planeras i staden fram till 2020. 

• Fördjupad översiktsplan Åsa 

Den 12 november 2013 antog kommunfullmäktige fördjupning av översiktsplanen för 

Åsa.  

Fördjupningen avser ställningstaganden för Åsa tätort utifrån ett uppdrag som gavs i 

ÖP06. Syftet med den fördjupade översiktsplanen är främst att växa med fler 

bostäder och företag. 

• Fördjupad översiktsplan Tjolöholm  

Den 14 oktober 2008 antog kommunfullmäktige fördjupning av översiktsplanen för 

Tjolöholm. 

Fördjupningen av översiktsplanen för Tjolöholm avser att natur-, kultur- och 

fritidsliv ska bevaras och ges skydd samtidigt som Tjolöholms skall få utvecklas. 

• Tillägg för vindkraft – antagen 2012-04-10 

Den 10 april 2012 antog kommunfullmäktige översiktsplanen för vindkraft som är ett 

tillägg till den kommunövergripande översiktsplanen från 2006. 
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Syftet med översiktsplan för vindkraft är att redovisa förutsättningarna för vindkraft 

i Kungsbacka kommun samt visa hur kommunen ställer sig till lokalisering av 

vindkraft till havs, vid kusten, i slättbygden och i inlandet. 

 

För mer aktuell information om fördjupade översiktsplaner se Kungsbacka kommuns hemsida. 
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Förslaget till ny översiktsplan fokuserar på att utveckla bebyggelsen i de tre prioriterade 

utvecklingsorterna. Strategierna i planförslaget medför både positiva och negativa 

konsekvenser men i jämförelsen med andra alternativ bedöms det skapa de bästa 

förutsättningarna för miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet.  

Planförslaget med tillhörande riktlinjer för bland annat bebyggelse, trafik, 

dagvattenhantering och naturvärden bedöms generellt hantera de negativa 

miljökonsekvenser en befolkningstillväxt kan medföra. Nollalternativet, vilket utgörs av 

gällande översiktsplan från 2006 (ÖP06), resulterar i liknande konsekvenser för miljön men 

det har inte lika tydliga strategier gällande lokalisering till stationsorter vilket möjliggör en 

större spridning av bebyggelsen. Jämfört med nollalternativet innehåller planförslaget ett 

bättre omhändertagande av aktuella frågeställningar rörande ett förändrat klimat, 

jordbruksmarkens värde, transporter och grön infrastruktur.  

När kommunen växer kan det medföra en rad miljökonsekvenser. 

Miljökonsekvensbeskrivningen redovisar konsekvenser av planförslaget inom en rad olika 

påverkansområden samt jämför planförslaget gentemot andra utvecklingsmönster. Inom 

några påverkansområden bedöms det finnas en risk för betydande påverkan vilket har 

inneburit att ämnesområdena enligt punktlistan nedan har studerats mer ingående. Likt 

många globala miljöproblem är det risker som sker samlat över tid och som innebär 

försämringar. Sådana kumulativa effekter är många gånger svårhanterliga och behöver 

uppmärksammas och kontrolleras på övergripande nivå.  

• Påverkan på vatten, kvalitet och kvantitet samt miljökvalitetsnormer för vatten 

• Resursanvändning, med fokus på jordbruksmark 

• Förändrat klimat, vilket leder till översvämningsproblematik som följd 

• Trafik och transporter, dess påverkan på bland annat buller, klimat och möjligheten 

till hållbara kommunikationer 

Kommunen har redovisat i vilken riktning som planförslaget påverkar de globala 

hållbarhetsmålen. Det ger en bild av översiktsplanens konsekvenser för fler aspekter än de 

miljömässiga, bland annat hur översiktsplanen påverkar sociala samhällsplaneringsaspekter. 

En samlad bedömning är att planförslaget innebär en rad utmaningar, framförallt inom 

områdena som bedöms innebära en betydande påverkan. Det innebär att ett kontinuerligt 

arbete med uppföljning och åtgärder är nödvändigt för att minimera de negativa 

konsekvenserna. Vid en jämförelse mellan planförslaget och andra utvecklingsalternativ 

bedöms planförslaget bidra till en högre positiv konsekvens. En prioritering inom utpekade 

utvecklingsorter i kollektivtrafiknära lägen gör att planförslaget bedöms mer resurseffektivt 

än andra utvecklingsalternativ och medför samtidigt goda förutsättningar till stärkt 

näringslivsutveckling och attraktiva boendemiljöer.  

 

Målet med vår översiktsplan Vårt framtida Kungsbacka är att skapa en långsiktig och hållbar 

planering av kommunens mark- och vattenanvändning. En översiktsplan medför oftast en 

risk för en så kallad betydande miljöpåverkan eftersom den beskriver hur samhället ska 
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utvecklas under lång tid framöver. Därför är det viktigt att kunna visa en bedömning av 

översiktsplanens konsekvenser för miljön. Enligt miljöbalken ska vi identifiera, beskriva och 

bedöma översiktsplanens miljöpåverkan, en så kallad strategisk miljöbedömning. Syftet med 

miljöbedömningen är att integrera miljöaspekter i planeringen och att främja en hållbar 

utveckling. Som en del av miljöbedömningen ska en miljökonsekvensbeskrivning upprättas. 

Syftet med en miljökonsekvensbeskrivning är att identifiera och beskriva de direkta och 

indirekta effekterna som en planerad verksamhet eller åtgärd kan medföra på bland annat 

människor och miljön.  

Kommunen har i och med den nya översiktsplanen valt att ta ett bredare grepp om 

hållbarhetsfrågorna och utvidga miljöbedömningen att även omfatta aspekter som 

ekonomisk och social hållbarhet, därav samlingsnamnet hållbarhetsbedömning. 

Bedömningen uppfyller miljöbalkens krav på miljöbedömning och 

miljökonsekvensbeskrivning. Syftet med hållbarhetsbedömningen är att lyfta 

hållbarhetsfrågorna i den översiktliga planeringen genom att göra en konsekvensbedömning 

av framtidsbilden, strategi 2040, i översiktsplanen. Istället för att låta en extern part bedöma 

konsekvenserna av översiktsplanen så har Kungsbacka kommun valt att arbeta med 

hålbarhetsbedömningen internt.   

 

I detta avsnitt ges en introduktion till kommunens förutsättningar i regionen. Vi 

diskuterar bland annat hur arbetsmarknaden påverkas av olika tätheter och vad som går 

att påverka med samhällsplanering.  

Kungsbacka tillhör Region Halland samtidigt som kommunen är en del av 

Göteborgsregionen. En viktig förutsättning för översiktsplanen som vi till stor del kan 

förutsäga är befolkningsökningen både i Kungsbacka men också i Göteborgs lokala 

arbetsmarknadsregion. Befolkningsprognosen visar att Kungsbacka kommun har växt från 

83 000 invånare år 2020 till mellan 120 000 och 130 000 invånare år 2050. Urbaniseringen får 

folk att flytta till våra storstadsregioner och sedan 1990 är det generellt sett endast områden 

med orter med fler än 50 000 invånare som uppvisat positiv befolkningsutveckling vilket 

även gäller för Kungsbacka. Det som lockar är bland annat en bredare arbetsmarknad, 

tillgång till fler jobb och arbetstillfällen, tillgång till kompetens och tillgång till nöjen och 

handel.  

Det finns ett antal samband mellan täthet och näringslivets möjligheter: 

• Det generella sambandet mellan ekonomisk täthet och produktivitet är mycket starkt, 

det vill säga aktörer i täta miljöer är mycket mer produktiva än aktörer i glesa miljöer.  

• När tätheten fördubblas tenderar leveransen från varje verksamhet (produktiviteten) 

att öka med fem procent. Detta är representativt för ett stort antal industrialiserade 

länder.  

• Verksamheter med stort behov av kompetens och verksamheter som utför så kallade 

icke-rutinmässiga arbetsuppgifter tjänar betydligt mer än genomsnittet på att befinna 

sig i täta miljöer. 

Inte bara täta regioner och städer, utan även täta kvarter, är en viktig konkurrensfördel för 

kunskapsintensiva branscher. 
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I västra Sverige är det tydligt att det är Göteborgs arbetsmarknadsregion som växer mest 

medan mindre regioner tappar befolkning. Göteborgs arbetsmarknadsregion har vuxit med 

cirka 30 procent sedan 1990 medan övriga delar av Västra Götaland endast har vuxit med 

fem procent under samma period. Befolkningstillväxten i orter som Säffle, Åmål och 

Bengtsfors-Dals-Ed har minskat under samma period. Kungsbacka är en av de kommuner 

som växer mest i regionen. 

Var man bor blir allt viktigare för våra invånare. Ofta väljer vi en plats att bo på som har 

pendelavstånd till en arbetsplats i regionen. Att ha sin bostad i Kungsbacka och samtidigt 

kunna ta del av Göteborgs arbetsmarknad har hittills bidragit till att Kungsbacka varit en 

mycket attraktiv kommun att bo i. Att kunna ta sig till sin arbetsplats snabbt och enkelt är en 

av de viktigaste frågorna för våra invånare. Erfarenheten har visat att benägenheten att 

pendla till arbetsplatsen avtar drastiskt när restiden överstiger cirka 50 minuter. 

Våra invånares arbetspendling är något som kommunen kan påverka på olika sätt. 

Kommunen kan medverka till bättre kommunikationer mellan bostad och arbete. Genom att 

skapa förutsättningar för konkurrenskraftiga arbetsplatser i Kungsbacka kan fler få 

möjligheten till att jobba närmare hemmet.    

Som markägare kan Kungsbacka kommun styra över vad som byggs och därmed prioritera 

näringsidkare som är attraktiva både lokalt och regionalt. Kommunen kan också i sin roll 

som samhällsplanerare styra vilken typ av verksamheter som placeras var och därmed 

möjliggöra för attraktiva verksamheter. Nya arbetsplatser i Kungsbacka skapar ytterligare 

arbetstillfällen och gör orten mer attraktiv. Studier har visat att 100 nya jobb inom 

exempelvis jobb som kräver relativt stor kompetens skapar ytterligare cirka 60 jobb i andra, 

led, till exempel lokalvårdare eller kafébiträde. Vi behöver därför långsiktigt säkerställa plats 

för näringslivet i planeringen.  

Att skapa fler och attraktiva arbetsplatser i staden är ett långsiktigt arbete. Om kommunen 

lyckas skapa fler arbetsplatser dröjer det ändå 10 till 20 år innan vi ser att en lägre andel av 

invånarna behöver pendla till jobbet i Göteborg. Det är därför viktigt att satsa på bra 

kommunikationer framför allt i västkuststråket och längs väg 158. Regionens och 

kommunens långsiktiga mål är fortsatt tillväxt, att minimera sina samhällskostnader samt att 

få till effektiva och robusta transportsystem. 

För att skapa bra och snabba pendlingsmöjligheter för våra invånare behöver Kungsbacka ta 

hänsyn till de förutsättningar Göteborg och regionen skapar. En växande befolkning behöver 

transportera sig. Redan i dag ser vi att vi har en platsbrist i transportsystemet. Genom att 

vara med och bidra till att vi får ett transportsystem som inte är ytkrävande kan Kungsbacka 

svara upp till invånarnas transportbehov samtidigt som kommunen anpassar sig till en 

växande region. Vid en jämförelse är tåg det färdmedel som på samma fysiska yta och per 

timma kan transportera flest människor. Efter tåg följer gång, cykel, buss och därefter bil 

som endast kan transporterar cirka 10 procent av vad tåget klarar. 

 

Att identifiera, beskriva och bedöma rimliga alternativ till översiktsplanen är en central del 

av hållbarhetsbedömningen och ska redovisas i miljökonsekvensbeskrivningen. Förslaget på 

översiktsplanen ska alltid jämföras med ett så kallat nollalternativ som utgörs av gällande 

översiktsplan från 2006 (ÖP06) samt ett jämförelsealternativ som redovisar konsekvenser av 

spridd bebyggelseutveckling, där fler ytterområden tas i anspråk för exploatering.  
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I detta avsnitt bedöms effekterna av olika bebyggelsestrategier. Vi diskuterar hur 

alternativen tar hand om befolkningsökningen samtidigt som den minskar samhällets 

kostnader för infrastruktur och samhällsservice. 

Det är betydligt mer kostsamt för samhället med gles bebyggelse jämfört med mer 

koncentrerad. Vi vet också att många värderar att bo utanför storstaden men samtidigt vill 

ha tillgång till stadens service. Den strategiska inriktningen i planen är därför att minst tre 

fjärdedelar av nytillkommande bebyggelse prioriteras till stationsorterna Anneberg, Åsa och 

Kungsbacka stad. Merparten av bostäderna, minst hälften, bör placeras i Kungsbacka stad. 

På sikt när kollektivtrafiken är utbyggd i stråket längs väg 158 kan bebyggelsen i Kullavik 

och Särö utvecklas till starka stationsorter.  

Fokuseringen på orterna gynnar näringslivet kopplat till de areella näringarna samtidigt som 

vi möjliggör närodlade livsmedel, gynnar biologisk mångfald samt upprätthåller en 

beredskap vid eventuellt kommande kriser. Möjligheten för kommunen att finansiera 

välfärden ökar när vi prioriterar ny bebyggelse till våra stationsorter Anneberg, Hede, Åsa 

och Kungsbacka stad. Det gör att vi står bättre rustade inför de demografiska utmaningarna.  

 

Vad händer när vi fokuserar på ny bebyggelse till våra utvecklingsorter? 

Spridd eller koncentrerad bebyggelse får olika effekter på kommun och enskild individ. Det 

som kan vara positivt för den enskilde med spridd bebyggelse är att hen kan uppleva en 

större valfrihet att välja tomtstorlek, plats för sin bostad, mindre buller och eventuellt ett 

lägre tomtpris. Det negativa med att bo långt ifrån offentlig och privat service kan innebära 

en ökad kostnad för att anlägga och sköta privat avlopp, vägar och bredband. Restiden ökar 

för resor till skola och fritidsaktiviteter, vardagshandling och vård. Avsaknaden av 

kollektivtrafik, gång- och cykelvägar och närservice gör att man ofta har behov av fler bilar.  

Kommunens merkostnad för spridd bebyggelse är bland annat ökad restid och kostnad för 

hemtjänst och räddningstjänst. Med en åldrande befolkning som bor hemma och som är i 

behov av hemtjänst ökar också behovet av färdtjänstfordon som klarar rullstolsresor. Vanliga 

taxibilar får allt svårare att klara behoven. Det spridda byggandet medför förr eller senare att 

vi får nya områden som kommunen enligt lagstiftningen är skyldiga att förse med 

kommunalt avlopp och då blir de så kallade tröskelkostnaderna mycket höga. Kommunen 

får även ökade kostnader för skolskjuts och förskolor. Vid alltför spridd bebyggelse är det 

svårt för företag inom servicenäringarna att få ett tillräckligt ekonomiskt underlag för att 

bedriva sin verksamhet.  

En koncentration av bebyggelse till vår stad och våra utvecklingsorter minskar såväl den 

enskildes som kommunens kostnader. Även om våra invånare kan uppleva vissa negativa 

saker med att bo i tätorter som trängsel, höga fastighetspriser, höga lönekostnader för 

företagen, vis störningar i närmiljön och att avståndet till natur och friluftsliv kan vara längre  

så skapar tätorten fördelar som att ge underlag för olika typer av service, ökat utbud av 

utbildning samt större möjlighet för företag att hitta rätt kompetens. En flexibilitet av 

boendeformer är en förutsättning för att ett samhälle ska vara hållbart och fungera för 

individen i livets olika skeden. En koncentrerad bebyggelse minskar kostnaden för samhälle 
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och individ, ökar möjligheten för klimatsmarta lösningar för många människor samt 

erbjuder människor med olika förutsättningar större möjlighet att hitta en bostad. 

 

Vad händer om minst hälften av bebyggelsen sker i staden fram till år 2040? 

Det kan vara lätt att tro att en tätare stad innebär att det bara är byggnader överallt. I Strategi 

2040 pekar vi på att vi vill koncentrera våra nytillkommande bostäder till våra stationslägen. 

Samtidigt vill vi värna naturområden och främja ett attraktivt friluftsliv. Genom att bygga 

högre byggnader närmast våra stationer får vi en tillräcklig täthet som skapar förutsättning 

för näringslivet och dess service samtidigt som vi skapar möjligheter för de viktiga 

mellanrummen. Vi får plats för bostäder och verksamheter och samtidigt gröna ytor och 

mötesplatser som därmed tillfredsställer våra behov av utbud, mångfald och puls. En större 

andel gröna ytor skapar också möjlighet att ta hand om det nederbörd som vi ser ökar i 

samband med klimatförändringarna. Kungsbacka vill även i fortsättningen kunna erbjuda 

fristående villor men enligt strategin innebär det att de flesta behöver ligga i våra tätorter. 

En högre täthet är också önskvärd från näringslivets sida samtidigt som fler människor och 

mer aktivitet på en plats ökar dess attraktion. 

När vi bygger högre och tätare behöver vi vara noggranna med placering och utformning för 

att minimera negativa effekter på närmiljön som exempelvis skuggning. 

Vi minimerar nya dyra långa sträckningar av vatten och avlopp när vi koncentrerar vår nya 

bebyggelse till ett fåtal tätorter. Däremot kan ett behov av ökad dimensionering av vatten 

och avlopp i tätorten behövas vid en förtätning vilket blir en merkostnad.  

En tätare stad ökar möjligheten att samutnyttja lokaler. Samutnyttjandet kan ske med både 

föreningar och näringsliv för att få så stor nyttjandegrad över dygnet som möjligt. Även sett 

till de demografiska utmaningarna vi står inför är det viktigt att skapa flexibla lokaler som 

kan användas optimalt. Det innebär att en lokal som till en början används som förskola 

senare omvandlas till skola eller annan verksamhet beroende på områdets behov. Under hela 

tiden ska dessa lokaler även kunna nyttjas av näringsliv och föreningar när skolan inte 

nyttjar dem till exempel på kvällar, helger eller lov.  

Studier visar att en täthet på upp till 15 000 invånare per kvadratkilometer krävs nära våra 

pendelstationer för att näringslivet ska klara av att erbjuda samtliga fem servicekategorier: 

livsmedelsbutiker, kulturverksamheter, restauranger, sällanköpshandel och övrig 

kommersiell service. Bostadspriserna är ofta högre i en tätare stad, men beror även på hur 

attraktivt läget är vad det gäller närhet till exempelvis station, park, vatten och service. 

Utifrån försäljningsstatistik värderar köpare exempelvis närheten till park med 3 300 kronor 

per kvadratmeter och närheten till spår- eller expressbusshållplats med 1 600 kronor per 

kvadratmeter. 

 

Översiktsplanens förslag gentemot alternativa utvecklingsscenarion av kommunen.  
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Planförslaget innebär att stationsorterna Anneberg, Kungsbacka och Åsa prioriteras kraftigt 

för fortsatt utveckling. Utanför utpekade utvecklingsorter innebär planförslaget en större 

restriktivitet för bostadsbebyggelse. Ny bebyggelse på landsbygden ska därför alltid 

lokaliseras intill mark som redan är tagen i anspråk av annan bebyggelse, längs med vägar. 

Inom kustbygden och de västra delarna av landsbygden är efterfrågan på mark stor och 

många områden har redan idag tät bebyggelse, planförslaget föreslår därför endast ny 

bebyggelse inom utpekade orter. Översiktsplanen innehåller även riktlinjer för att bevara 

viktig grön infrastruktur och höga naturvärden samt åtgärder kopplade till 

klimatanpassning och hantering av miljökvalitetsnormerna för vatten.  

 

Styrka/möjlighet 

+ Möjlighet till socialt hållbara orter när centrumområden kompletteras med 

underrepresenterade boendeformer, exempelvis mindre lägenheter oftast hyresrätter. 

+ Möjlighet till omflyttning inom orter när de kompletteras med underrepresenterade 

boendeformer. 

+ Möjlighet till ökat underlag för bibehållen eller utökad vardagsservice kan nås om 

utvecklingsorternas befolkning ökar. 

+ Fler får möjlighet till hållbart resande om de prioriterade utvecklingsorternas 

befolkning ökar. 

+ Fler får möjlighet till kortare restider om de prioriterade utvecklingsorternas 

befolkning ökar. 

+ Möjlighet till förbättrad gång-, cykel-, och kollektivtrafik när utvecklingsorterna 

förtätas. 

+ Begränsad påverkan på grön infrastruktur, samt natur- och kulturlandskapet. 

+ Genom att bostadsbebyggelsen i stor utsträckning styrs till utvecklingsorterna kan 

landsbygden sparas som en resurs. 

+ Genom att bostadsbebyggelsen i stor utsträckning styrs till utvecklingsorterna kan 

viktig jordbruksmark sparas. 

 

Svaghet/risk 

- Möjligheten att själv bygga friliggande småhus är begränsad. 

- Det finns en risk att fler personer blir utsatta för trafikbuller.  

- Utmaningar för vattenkvaliteten i framförallt Kungsbackaån och Kungsbackafjorden 

- En utveckling av Kungsbacka stad innebär risker med höga vattennivåer.  

- Barriäreffekter av ny infrastruktur i stråket väg 158.  

- Utveckling av utpekade kustcentra kan innebära risker för naturvärden 

 

Översiktsplanen från 2006 (ÖP06) liknar i stor utsträckning förslaget på ny översiktsplan. 

Enligt ÖP06 ska expansionen ske i ett mittstråk från Anneberg i norr, via Kungsbacka, Fjärås 

och Åsa, till Frillesås i söder. ÖP06 innehåller ingen tydlig viktning mellan var utveckling 

ska prioriteras och saknar riktlinjer kring bland annat för hantering av grön infrastruktur, 

jordbruksmark och risker i ett förändrat klimat.  
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Styrka/möjlighet 

+ Möjlighet till ökat underlag för bibehållen eller utökad vardagsservice kan nås om 

utvecklingsorternas befolkning ökar. 

+ Genom att bostadsbebyggelsen i stor utsträckning styrs till utvecklingsorterna kan 

landsbygden sparas som en resurs.  

+ Genom att bostadsbebyggelsen i stor utsträckning styrs till utvecklingsorterna kan 

viktig jordbruksmark sparas. 

+ Begränsad påverkan på natur- och kulturlandskapet. 

 

Svaghet/risk 

- Bebyggelse spridd på fler utvecklingsorter ger ekonomiska konsekvenser. 

- Möjligheten att själv bygga friliggande småhus är begränsad. 

- Risk för att försvåra möjligheten att utveckla centrum i takt med att utvecklingsorten 

växer.  

- Utmaningar för vattenkvaliteten i framförallt Kungsbackaån och Kungsbackafjorden 

- En utveckling av Kungsbacka stad innebär risker med höga vattennivåer.  

- Barriäreffekter av ny infrastruktur i stråket väg 158.  

 

Ett scenario med spridd bebyggelse innebär att exploatering sker i kommunens samtliga 

orter. Det innebär även att etableringar i stor utsträckning sker utanför tätort genom 

nybyggnation på landsbygden.  

 

Styrka/möjlighet 

+ Större möjlighet att bygga många småhus. 

+ Låg exponering för buller och luftföroreningar i den nya bebyggelsen. 

+ Mindre belastning av dagvatten på enskilda recipienter. 

Svaghet/risk 

- Dålig samordning mellan bebyggelse och trafik. 

- Stora trafikinvesteringar i alla delar av kommunen. 

- Spridd bebyggelse ger mer trafik och ökat bilberoende med dess konsekvenser. 

- Svårt och dyrt att genomföra god kollektivtrafik, både kommunalt och regionalt. 

- Påverkan på natur- och kulturmiljöområden. 

- Risk för förstärkt ensidighet i bostadsbeståndet. 

- Dålig hushållning med mark. 

- Risk för en utarmning av serviceutbudet i kommunen. 

- Risk för sämre förutsättningar för jordbruk och andra näringar som kan innebära 

konflikt med spridd bostadsbebyggelse. 

- Sämre framkomlighet som följd av ökad trafik. 

- Stor klimatpåverkan via ökade transporter 
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Översiktsplanens målsättning är att kommunen långsiktigt och hållbart ska kunna använda 

mark och vatten så att våra invånare har ett gott liv samtidigt som förutsättningarna för våra 

naturresurser inte försämras utan helst förbättras. Översiktsplanen ska dessutom utifrån de 

demografiska utmaningarna om möjligt bidra till att minska samhällets kostnader för 

infrastruktur och service. 

Utifrån ovanstående bedömning av de olika alternativen har vi kommit fram till att 

planförslaget med riktlinjerna för strategi 2040 är det alternativ som bäst lever upp till 

kommunens målsättning med kommande översiktsplan, Vårt framtida Kungsbacka. 

 

En översiktsplan reglerar kommunens användning av den fysiska miljön. Den fysiska miljön 

påverkar förutsättningar för både människor och natur på många sätt. Det är därför viktigt 

att analysera hur vårt förslag till översiktsplan möter regionala, nationella och globala, 

planer, konventioner, strategier och målsättningar. Områden som ofta bedöms som relevanta 

för översiktsplanen är bland annat följande:  

• Barnkonventionen – Förenta nationernas (FN) konvention om barns rättigheter är lag 

i Sverige sedan 1 januari 2020 och innehåller bestämmelser om barns mänskliga 

rättigheter. 

• Sveriges miljömål - består av ett generationsmål och 16 miljökvalitetsmål inom 

områden som luftföroreningar, klimat och giftfria miljöer. 

• Sveriges friluftsmål – består av tio mål för friluftspolitiken med utgångspunkt i att 

friluftslivet ger oss hälsa, naturupplevelse och regional utveckling.  

• Energi- och klimatstrategi för Hallands län – strategin ska bidra till att riksdagens 

fastställda energi- och klimatpolitiska målen uppnås. 

• FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning - innehåller 

50 artiklar som beskriver vilka mänskliga rättigheter som personer med 

funktionsnedsättning har och vad som krävs för att inte kränka dessa rättigheter. 

• Sveriges folkhälsomål – består av elva målområden som fokuserar på att så stor del 

av befolkningen som möjligt kan lära sig om och förbättra sin allmänna hälsa. 

• En långsiktig livsmedelsstrategi för Sverige - ska bidra till att potentialen för hela 

livsmedelskedjan nyttjas fullt ut. Det innebär en ökad och hållbar produktion av mat 

som kan leda till fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet och ge konsumenter, 

oavsett bakgrund, bättre förutsättningar att göra medvetna val. 

 

Vi anser att FN:s globala hållbarhetsmål (Agenda 2030) täcker in ovanstående mål, strategier 

och konventioner. Till exempel fångas barnkonventionen upp i flera av hållbarhetsmålen. 

Därför har vi valt att bara bedöma planens konsekvenser utifrån de 17 globala 

hållbarhetsmålen.  

Längre ned i hållbarhetsbedömningen bedöms översiktsplanens miljökonsekvenser på en 

mer detaljerad nivå. Läs mer om det under kapitlet Miljökonsekvenser.  
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FN:s globala hållbarhetsmål visar vad vi behöver uppnå och jobba med i kommunerna för 

att bli långsiktigt hållbara. Vår översiktsplan visar hur vi vill använda mark och vatten i 

kommunen. Den strategiska inriktningen i översiktsplanen behöver därför vägas mot de 

globala målen. Traditionellt brukar hållbarhetsarbetet delas upp i tre perspektiv: 

ekologiskt, socialt och ekonomiskt. Vill man känna igen detta synsätt i de nya globala 

målen kan vi ”sortera” målen så att de miljömässiga målen placeras underst, då dessa 

utgör basen och inte är förhandlingsbara - de sätter ramarna (se bild 1). Hanterar vi miljön 

klokt och ger människorna förutsättning för ett gott liv skapar vi också förutsättning för 

ekonomisk utveckling. 

Bild 1. Globala målen med den miljömässiga hållbarheten som sätter ramarna och som inte är förhandlingsbar. 

Målfiguren visar vilka globala mål som kopplas till den miljömässiga, sociala respektive den ekonomiska 

hållbarheten. 

 

I detta avsnitt beskriver vi planförslagets strategiska inriktning och dess effekt på de 17 

globala hållbarhetsmålen. 

 

Fattigdom omfattar fler dimensioner än den ekonomiska. Fattigdom innebär 

bland annat även brist på frihet, makt, inflytande, hälsa, utbildning och fysisk 

säkerhet. 

 

Översiktsplanens effekt på målet Ingen Fattigdom  
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I ett globalt perspektiv är inte fattigdom ett prioriterat område i Kungsbacka, däremot 

behöver lokala inkomstskillnader hanteras. Strategi 2040 innebär koncentration av 

bebyggelse till våra stationsorter. En koncentration av bebyggelse, arbete och service gör det 

enklare och framförallt billigare att leva och resa. I de flesta fall så gynnas de med svagare 

ekonomi och hälsa om de har närhet till många samhällsfunktioner.  

Bedömning: Översiktsplanen bidrar till att målet Ingen fattigdom uppnås.  

 

Avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning och förbättrad 

nutrition samt främja ett hållbart jordbruk. 

 

Översiktsplanens effekt på målet Ingen Hunger 

I ett globalt perspektiv är inte hunger ett prioriterat område i Kungsbacka. Strategi 2040 

innebär en koncentration av bebyggelse till våra stationsorter vilket skapar bättre 

förutsättningar att bibehålla och utveckla de areella näringarna. De är i sin tur nödvändiga 

för att möjliggöra en högre självförsörjningsgrad av livsmedel. Lägre kostnader för resor och 

boende ökar möjligheterna för de med svagare ekonomi och därmed minskar risken att barn 

ska behöva vara hungriga.  

Bedömning: Översiktsplanen bidrar till att målet Ingen Hunger uppnås.  

 

Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar. 

 

 

Översiktsplanens effekt på målet Hälsa och välbefinnande 

Strategi 2040 ger bra förutsättningar för en aktiv befolkning som mår väl psykiskt och 

fysiskt. Detta genom kombinationen av tillgång till tätortsnära friluftsliv, större 

naturområden, kusten och det rika utbudet av sociala mötesplatser, sammanhang, service 

och kultur som förtätade stadslika miljöer vanligtvis innebär. 

I en tätare stad har de med svagare ekonomi lättare att både välja vårdgivare och att ta sig till 

den. En stadsmiljö som erbjuder närhet till många typer av service vilket bland annat bidrar 

till ökad delaktighet och livskvalitet för personer med funktionsvarianter. En koncentration 

av bebyggelsen till våra stationsorter minskar samhällskostnaderna jämfört med en spridd 

bebyggelse vilket ökar möjligheten att finansiera vård, skola och omsorg. En mer 

koncentrerad stad underlättar för de som vill gå och cykla vilket i sin tur gynnar hälsan. 

Bedömning: Översiktsplanen bidrar till att målet Hälsa och välbefinnande uppnås.  
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Säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och 

främja livslångt lärande för alla. 

 

Översiktsplanens effekt på målet God utbildning för alla 

Generellt bör ett större upptagningsunderlag för skolor ge bättre förutsättningar för att möta 

varje elev där hen är, och på så sätt erbjuda en likvärdig skola för alla. Större skolenheter 

medger fler funktioner och kompetenser exempelvis skolsköterska, psykolog och fler 

specialpedagoger. Större skolenheter kan också skapa underlag för idrottshallar som även 

kan nyttjas av föreningslivet. 

Kungsbacka kan fortsatt erbjuda en variation av tillgängliga skolor och läromiljöer som är 

inkluderande och trygga för alla, både i staden och i kommunens större orter. 

Bedömning: Översiktsplanen påverkar endast marginellt att målet God utbildning för alla 

uppnås.  

 

Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt. 

 

 

Översiktsplanens effekt på målet Jämställdhet 

Storleken på den lokala arbetsmarknadsregion för kvinnor är statistiskt mindre än för män, 

vilket innebär att män reser längre och befinner sig mindre tid i hemmet än kvinnor. En 

koncentration av befolkningen till förtätade och lättillgängliga områden och en tydlig 

strategi för näringslivet innebär bättre förutsättningar för ökad lokal företagsamhet och ett 

diversifierat näringsliv. Detta och möjligheten att nå arbetsmarknaden med kollektiva 

färdmedel bör rimligtvis förbättra förutsättningar för en jämställd arbetsmarknad. 

Bedömning: Översiktsplanen påverkar endast marginellt att målet Jämställdhet uppnås. 

 

Säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten och sanitet för 

alla. 

 

Översiktsplanens effekt på målet Rent vatten och sanitet 



KUNGSBACKA KOMMUN 

 

72 

 

Befolkningsprognosen visar att år 2040 kan Kungsbacka kommun ha runt 120 000 invånare.  

En koncentration av invånare till stationsorterna i västkuststråket gör att en stor del av 

invånarantalet kan försörjas genom kommunalt vatten från Lygnern. Samtidigt kan 

omhändertagande av avloppsvatten göras samlat och med bästa möjliga teknik. En spridd 

bebyggelse riskerar vattenkvaliteten på grund- och ytvattenförekomster. Sannolikheten för 

ett säkert dricksvatten är större i tätorterna där kommunen ansvarar för kvaliteten. 

Översiktsplanen framhåller Lygnernområdet och dess grundvattenförekomster som särskilt 

viktiga för dricksvattenproduktion. Intresset väger tungt och målet är att säkerställa 

dricksvattenförsörjningen i ett flergenerationsperspektiv. 

Kungsbacka har i likhet med andra västkustkommuner stora utmaningar med 

vattendirektivets krav om god kemisk och ekologisk status. Den absoluta merparten av 

kommunens sjöar, vattendrag, grundvattenbassänger och kustvatten når inte beslutat mål. 

Ett åtgärdsinriktat arbete tillsammans med andra aktörer i landskapet behövs för att nå 

beslutade miljökvalitetsnormer.  

Bedömning: Översiktsplanen bidrar till att målet Rent vatten och sanitet uppnås.  

 

Säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, hållbar och 

modern energi för alla. 

 

Översiktsplanens effekt på målet Hållbar energi för alla 

En koncentrerad bebyggelse där vi också bygger på höjden underlättar för att minimera 

energianvändningen per boendeyta samtidigt som skog- och jordbruksmark bevaras för att 

kunna användas för olika typer av energiproduktion. 

Kommunens klimatstrategi innehåller aktiviteter som främjar hållbar energiförsörjning. 

Bedömning: Översiktsplanen bidrar till att målet Hållbar energi för alla uppnås.  

 

Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och 

produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla. 

 

Översiktsplanens effekt på målet Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 

En koncentration av befolkningen till förtätade och lättillgängliga områden innebär bättre 

förutsättningar för ökad företagsamhet i olika typer av näringsliv. Det kan i sin tur bidra till 

att unga får utbildning, praktik och anställning. En bredd på näringslivet ger en bättre 

ekonomi och en mer hållbar tillväxt. 
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En större och mer tätbebyggd stad ökar förutsättningarna för fler branscher, vilket i sin tur 

skapar förutsättningar för olika typer av arbeten med olika krav på kvalifikation. 

En större stad med fler branscher och därmed fler arbetsplatser ökar möjligheterna för 

personer med funktionsvarianter att bli inkluderade på arbetsmarknaden. 

Bedömning: Översiktsplanen bidrar till att målet Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk 

tillväxt uppnås.  

 

Bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar 

industrialisering samt främja innovation. 

 

Översiktsplanens effekt på målet Hållbar industri, innovationer och infrastruktur 

Möjligheten att etablera nya företag i Kungsbacka ökar möjligheten för alla arbetande i en 

familj att bo och arbeta i regionen. Fler lokala företag minskar behovet av regionala resor. En 

tätare stad skapar också underlag för olika former av företagande. En utbyggd, hållbar, 

motståndskraftig och inkluderande infrastruktur möjliggör mer hållbara resor. 

Bedömning: Översiktsplanen bidrar till att målet Hållbar industri, innovationer och 

infrastruktur uppnås.  

 

Minska ojämlikheten inom och mellan länder. 

 

 

Översiktsplanens effekt på målet Minskad ojämlikhet 

En större mer tätbebyggd stad ökar förutsättningarna för fler branscher. Vilket i sin tur ökar 

förutsättningarna för många olika slags jobb med olika krav på kvalifikationer, vilket även 

gynnar och inkluderar personer med funktionsvarianter på arbetsmarknaden. Kungsbacka 

har relativt stora inkomstskillnader jämfört med snittet i Sverige. Strategi 2040 bidrar till att 

utjämna inkomstskillnaderna något, men inte tillräckligt, för att nå Sveriges snitt, till år 2040. 

Bedömning: Översiktsplanen påverkar endast marginellt att målet Minskad ojämlikhet 

uppnås. 
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Göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och 

hållbara. 

 

Översiktsplanens effekt på målet Hållbara städer och samhällen 

En koncentration av bebyggelse till staden och stationsorterna medför ökade möjligheter för 

näringslivet, minskar restiderna och minskar samhällskostnaderna samtidigt som de areella 

näringarna kan utvecklas maximalt.  

Strategin ger förutsättningar för en hållbar och inkluderande urbanisering med olika typer 

av bostäder samt säkra och inkluderande grönområden för alla. Strategin främjar en regional 

utvecklingsplanering gällande såväl naturområden, infrastruktur och bostäder.  

En koncentration av tillkommande bebyggelse i anslutning till kommunens stationsorter ger 

förutsättningar för hållbara resor utan påverkan på luftkvaliteten. En ökande befolkning och 

tätare stad skapar samtidigt risker för försämrad luftkvalitet. Prognosen med fler fossilfria 

bilar och då speciellt elbilar minskar förtätningens risker med luftkvalitet.  

En fortsatt stark efterfrågan på exploateringsområden skapar incitament att sanera 

förorenade områden. Kommunen har till stor del kännedom om förorenade områden och 

nedlagda deponier. Följs planens riktlinjer kan det undvikas att föroreningarna sprids 

ytterligare till mark och vatten vid eventuell översvämning, skred eller erosion. 

Översiktsplanen anger att de aktuella områdena ska riskbedömas vid eventuell 

planläggning. För att staden, även i framtiden, ska kunna ha attraktiva bebyggelsemiljöer i 

markplan är kommunens inriktning att förhindra att höjda havsnivåer påverkar staden 

negativt.  

Översiktsplanen har ingen särskild bäring på miljömålet säker strålmiljö men visar hur 

hänsyn till radon och elektromagnetiska fält tas vid fortsatt planering. Översiktsplanen lyfter 

även vikten av att ta hänsyn till exponering för ultraviolett strålning och då särskilt vid 

planering av barns utemiljöer. 

En koncentration av bebyggelsen till kommunens stationsorter skapar goda möjligheter med 

närhet till arbete, service och fritidsaktiviteter vilket kan leda till en hälsosam vardag och 

hållbara resor. En stadsmiljö erbjuder närhet till många olika typer av service vilket bland 

annat bidrar till ökad delaktighet och livskvalitet personer med funktionsvariationer. Genom 

att värna kusten bibehålls attraktionskraften som kustkommun. 

Bedömning: Översiktsplanen bidrar till att målet Hållbara städer och samhällen uppnås.  

 

Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster. 

 

 

Översiktsplanens effekt på målet Hållbar konsumtion och produktion 
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Strategin medför att kollektivtrafiken utvecklas och att behovet av bilar och bilresor indirekt 

minskar. Smarta tekniska och digitala lösningar som underlättar resandet samt möjligheten 

att dela på resurser bidrar till ett hållbart resande. Tekniska och digitala lösningar innebär 

erfarenhetsmässigt inte en minskad konsumtion och inriktningarna i övrigt bedöms inte 

heller påverka konsumtionen. 

Översiktsplanen har en restriktiv hållning till exploatering på jordbruksmark med undantag 

för områden där andra samhällsintressen väger tyngre. Genom att bibehålla utrymme för de 

areella näringarna finns förutsättningar för utveckling av lantbruksföretagen. 

Konsumtionens påverkan bedöms även fortsättningsvis påverka våra klimatsläpp negativt 

och strategi 2040 bedöms inte kunna påverka detta avsevärt. 

Bedömning: Översiktsplanen påverkar endast marginellt att målet Hållbar konsumtion och 

produktion uppnås. 

 

Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess 

konsekvenser. 

 

Översiktsplanens effekt på målet Bekämpa klimatförändringarna 

Koldioxidutsläppen kommer i ett kort perspektiv sannolikt att öka även om vi koncentrerar 

bebyggelsen till våra stationsorter och fler har möjlighet att resa kollektivt. Övergången till 

fossilfria fordon tar relativt lång tid och fram till dess kommer befolkningsökningen att bidra 

till att koldioxidutsläppen sannolikt i början kommer att öka. Allteftersom vi får fossilfria 

resor och uppvärmning kommer vi att minska totalutsläppen av koldioxid. Fordon som 

drivs med fossila drivmedel, framförallt diesel, släpper ut farliga avgaser och om vi inte 

minskar dessa utsläpp framförallt i våra tätorter riskeras vår hälsa genom bland annat ökade 

halter av partiklar i luften. 

För att arbeta med klimatanpassning behöver frågorna inkluderas i alla delar i planeringen 

där de är relevanta. Till att börja med inkluderar vi klimatanpassning i kommunens risk- och 

sårbarhetsanalys samt i den fysiska planeringen. Specifika åtgärder hanteras framför allt i de 

processerna. 

Kungsbacka kommun ligger nära havet och Kungsbacka stad ligger dessutom längs 

Kungsbackaån, där Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har pekat ut ett 

område med särskilt stor översvämningsrisk. Detta gör att Kungsbacka måste ta extra stor 

hänsyn till klimatförändringar i sin fysiska planering. Vi måste antingen stoppa vattnet från 

att nå bebyggelsen eller så måste vi bygga där vattnet inte når upp till våra bostäder. En 

högre exploateringsgrad där vi bygger högre medger större andel grönytor som bland annat 

kan ta hand om ökande nederbördsmängder och skyfall.  

Konsumtionen kommer sannolikt att vara den stora utmaningen för Kungsbacka och hela 

vårt samhälle när det gäller att minska klimatutsläppen. 

Bedömning: Översiktsplanen bidrar till att målet Bekämpa klimatförändringarna uppnås.  
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Bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt för en 

hållbar utveckling. 

 

Översiktsplanens effekt på målet Hav och marina resurser 

Koncentrationen av bebyggelse till våra stationsorter minskar risken för fragmenterad kust. 

Vi får dessutom större möjlighet att ta hand om avloppsvatten på ett bra sätt. Utvecklingen 

av kustnära värden stärker våra marina resurser. 

En fortsatt utveckling av kommunens tätorter innebär storskalig avloppshantering med hög 

reningsgrad. Samtidigt innebär en sådan utveckling att utsläpp av renat avloppsvatten sker 

på ett fåtal platser där miljön lokalt kan riskeras att försämras.  

Översiktsplanens intention är att värna kustzonens värden och karaktär genom möjlig 

utveckling i utpekade centrum vid kusten. Kommunen ska förhålla sig till 

överenskommelserna i Göteborgsregionens gemensamma kustzonsplanering. 

Bedömning: Översiktsplanen påverkar endast marginellt att målet Hav och marina resurser 

uppnås.  

 

Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade 

ekosystem, hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida 

tillbaka markförstöringen samt hejda förlusten av biologisk mångfald. 

Översiktsplanens effekt på målet Ekosystem och biologisk mångfald 

Koncentrationen av bebyggelse till våra stationsorter och därmed skyddet av jord- och 

skogsbruksområden ökar möjligheten för den biologiska mångfalden. I en attraktiv region 

med hög exploatering finns risker med att naturområden blir isolerade öar i landskapet. 

Översiktsplanen uppmärksammar områden med höga naturvärden som bör undvikas att bli 

exploaterade. Strategikartan visar på vikten av fortsatt arbete med grön infrastruktur samt 

att knyta ihop större naturområden som är kopplade till andra kommuner, för att öka djur 

och växters möjlighet att breda ut sig.  

Översiktsplanen pekar ut områden med höga natur- och friluftsvärden och föreslår 

kontinuerligt arbete för att säkerställa och utveckla skogsområden med natur- och 

friluftslivsvärden. Det generella strandskyddet vid alla vattendrag och sjöar medför en 

restriktivitet mot etableringar som motverkar en försämring av vattenmiljöerna och dess 

närområde. Utmaningar finns när utveckling av stationsorterna innebär konflikter med 

vattenmiljöer. 

Uppföljning av naturvärden görs genom regional och kommunal miljöövervakning och 

speciellt av utpekade naturtyper som vi har särskilt ansvar för att bevara. 
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Bedömning: Översiktsplanen bidrar till att målet Ekosystem och biologisk mångfald uppnås.  

 

Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, 

tillhandahålla tillgång till rättvisa för alla samt bygga upp effektiva, och 

inkluderande institutioner med ansvarsutkrävande på alla nivåer. 

Översiktsplanens effekt på målet Fredliga och inkluderande samhällen 

Översiktsplanens strategi kring trygga förtätade områden med blandade boendeformer bör 

innebära goda förutsättningar för ett tryggt och inkluderande samhälle. En grundpelare i det 

socialt hållbara samhället är att skapa förutsättningar för ett aktivt näringsliv vilket i sin tur 

kan skapa sociala sammanhang som är tillgängliga för alla, oavsett kön, ålder, bakgrund, 

funktionsnedsättning, språk eller socioekonomiska skillnader. 

Bedömning: Översiktsplanen bidrar till att målet Fredliga och inkluderande samhällen 

uppnås.  

 

Stärka genomförandemedlen och återvitalisera det globala partnerskapet för 

hållbar utveckling. 

 

Översiktsplanens effekt på målet Genomförande och globalt partnerskap 

Översiktsplanens strategi har ingen direkt påverkan på det globala samarbetet. Men 

förtätade områden med fler invånare och ett mer diversifierat näringsliv kan utgöra en bra 

grund för nya och effektiva partnerskap mellan offentlig, privat och ideell sektor. 

Bedömning: Översiktsplanen påverkar endast marginellt att målet Genomförande och 

globalt partnerskap uppnås.  

 

Kungsbacka kommun påbörjade arbetet med att ta fram en ny översiktsplan 2018. Arbetet 

med miljöbedömningsprocessen inleddes med att analysera vilka planeringsaspekter som 

kan medföra risk för betydande miljöpåverkan. 

 

Ett avgränsningssamråd av miljökonsekvensbeskrivningen genomfördes med Länsstyrelsen 

i Hallands län under hösten 2019. Inom fyra större områden bedömdes översiktsplanens 

genomförande innebära risk för så kallad betydande miljöpåverkan. Likt många globala 
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miljöproblem är det risker som sker samlat över tid och som innebär försämringar. Sådana 

kumulativa effekter är många gånger svårhanterliga och behöver uppmärksammas och 

kontrolleras på övergripande nivå.  

• Påverkan på vatten, kvalitet och kvantitet samt miljökvalitetsnormer för vatten 

• Resursanvändning, med fokus på jordbruksmark 

• Förändrat klimat, översvämningsproblematik 

• Trafik och transporter, dess påverkan på bland annat buller, klimat och möjligheten 

till hållbara kommunikationer 

 

Bedömningarna i miljökonsekvensbeskrivningen fokuserar på läget år 2040 med utblick till 

2060, vilket är samma tidsutsträckning som i översiktsplanen. 

 

Beskrivningen och bedömningen av miljöpåverkan hanteras i två geografiska nivåer. Den 

första utgörs av kommungränsen och den andra med mer odefinierbar gräns men som kan 

bedömas vara översiktsplanens influensområde, det vill säga det område som kan påverkas 

av översiktsplanen. Influensområdet kan variera med respektive miljöaspekt, men kan 

innefatta påverkan utifrån ett mellankommunalt eller regionalt perspektiv och gälla till 

exempel luftföroreningar eller vattenföroreningar.  

 

Miljökonsekvensbeskrivningen fångar i första hand upp de strategiskt viktigaste 

problemställningarna. Frågor som utifrån sin detaljeringsgrad bättre eller mer 

ändamålsenligt hanteras i andra beslutsprocesser eller rådgivande dokument, till exempel 

fördjupning av översiktsplanen, detaljplan eller vägplan hanteras inte i 

miljökonsekvensbeskrivningen.  

 

Istället för att låta en extern part bedöma konsekvenserna av översiktsplanen så har 

Kungsbacka kommun valt att arbeta med hålbarhetsbedömningen internt. För att säkerställa 

att miljöaspekterna belyses under hela processen med översiktsplanen har flera 

tjänstepersoner i översiktsplanens arbetsgrupp en bakgrund inom miljöbedömning, ekologi 

och miljöstrategiska frågor. På så sätt anser vi att översiktsplanens eventuella negativa 

konsekvenser på miljön och människors hälsa tidigare kan belysas och den valda 

inriktningen kan justeras för att minimera dessa konsekvenser.  

Under framtagandet av förslag till översiktsplan har arbetsgruppen kontinuerligt analyserat 

riktlinjerna så att de i tillräcklig omfattning styr mot strategin 2040. Målet med processen har 

varit att identifiera brister och återföra det genom bearbetning av planförslagets 

kartunderlag och tillhörande riktlinjer. På så sätt finns det förutsättningar att ha en 

integrerad miljöbedömningsprocess som samverkar med planprocessen. 

 

Miljökvalitetsnormer för vatten omfattar ytvatten (sjöar, vattendrag och kustvatten) och 

grundvatten. Syftet med normerna är att säkra Sveriges vattenkvalitet och normerna är 
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juridiskt bindande enligt Miljöbalken. Enligt miljökvalitetsnormerna får inte kvaliteten på 

vattnet påverkas negativt. Tvärtom måste kvaliteten förbättras, särskilt i de försurade eller 

övergödda vattendragen och i kustvattnet. Vattensystemen följer inte våra administrativa 

kommun- och länsgränser och i Kungsbacka delar vi många vatten med andra kommuner. 

För att uppnå miljökvalitetsnormerna krävs utvecklat samarbete över administrativa 

gränser.  

Vattenkvaliteten påverkas i stor utsträckning av markanvändningen i ett avrinningsområde. 

Jord- och skogsbruket påverkar sjöar, hav och vattendrag genom sina brukningsmetoder 

men vattenkvaliteten påverkas också av urbana miljöer med sina många hårdgjorda ytor.  

Planförslaget medger en fortsatt exploatering inom kommunen vilket innebär ökad andel 

hårdgjord yta och en ökad mängd dagvatten att ta hand om. Mängden dagvatten förväntas 

öka i delar av kommunen, vilket kan leda till negativa konsekvenser för känsliga 

vattenmiljöer. Dagvattnets innehåll styrs av markanvändningen för området och 

reningsmetoderna måste anpassas efter förväntat innehåll.  

Med befintliga planeringsinstrument som detaljplan finns det risk för negativa adderande 

effekter på vattenmiljön. Varje exploateringsprojekt påverkar endast i liten utsträckning men 

den samlade påverkan på vattenkvaliteten kan äventyras om merparten projekt styr i fel 

riktning.  Det är därför viktigt att varje detaljplaneprojekt har en dagvattenhantering som 

inte innebär försämrad vattenkvalitet. Parallellt bör det finnas ett systematiskt arbete utifrån 

avrinningsområden, först då finns det förutsättningar att klara miljökvalitetsnormerna.   

Flera vattenförekomster påverkas av föreslagen översiktsplan. Dagvatten från tätorter samt 

utsläpp från enskilda vatten- och avloppsanläggningar kan påverka vattenförekomsterna. En 

betydande del av föreslagen exploatering ska ske inom Kungsbackaåns avrinningsområde 

där både Kungsbacka stad och Anneberg ingår. Kungsbackaån har i sin tur sitt utlopp i Inre 

Kungsbackafjorden. Både Kungsbackaån och Inre Kungsbackafjorden är i dag negativt 

påverkade av bland annat näringsämnen.  Kungsbackaån har måttlig ekologisk status och 

Inre Kungsbackafjorden har måttlig ekologisk status. Båda vattenförekomsterna har som 

miljökvalitetsnorm att uppnå god ekologisk status senast 2027.  Ny bebyggelse i anslutning 

till vattendrag kan medföra att stabiliseringsåtgärder måste vidtas, vilket kan påverka ån 

negativt. Även infrastrukturprojekt kan innebära att vattendrag kulverteras eller att 

vägdagvatten orsakar grumling och utsläpp av förorenande ämnen och mikroplaster. 

Förändrad flödesregim eller hydromorfologisk påverkan innebär många gånger också 

förändringar av livsmiljöer. Arter som ofta uppmärksammas i det här sammanhanget är lax, 

öring, havsnejonöga och kungsfiskare som har speciella habitatkrav.  

 

Kungsbacka och Anneberg 

Kungsbacka stad och Anneberg ligger inom Kungsbackaåns huvudavrinningsområde och 

berör närmast ytvattenförekomsterna Kungsbackaån (Mynningen till Lillån), Kungsbackaån 

(Lillån till Finnebäcken) och Lillån. Vid Kungsbackaåns mynning ligger vattenförekomsten 

Inre Kungsbackafjorden. Det finns ingen grundvattenförekomst inom eller i anslutning till 

tätorterna.  

Miljökvalitetsnormerna för Kungsbackaån (Mynningen till Lillån) och Lillån är god 

ekologisk status till 2027 och 2021 för Kungsbackaån (Lillån till Finnebäcken), men det finns 
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undantag för god kemisk status. Slutrecipienten Inre Kungsbackafjorden ska uppnå god 

ekologisk status 2027.  

Kungsbackaån (Mynningen till Lillån) har måttlig ekologisk status. Bedömningen baseras 

huvudsakligen på kvalitetsfaktorerna övergödning samt morfologiska förändringar och 

kontinuitet (konnektivitet) som bedöms visa måttlig status. Kungsbackaån (Lillån till 

Finnebäcken) har god ekologisk status. Status har förbättrats från måttlig i förra cykeln vilket 

beror på ett bättre underlag för hydromorfologin jämfört med tidigare. Lillån har måttlig 

ekologisk status. Bedömningen baseras huvudsakligen på kvalitetsfaktorerna övergödning 

samt morfologiska förändringar och kontinuitet (konnektivitet) som bedöms visa måttlig 

status. Inre Kungsbackafjorden har måttlig ekologisk status. Bedömningen baseras på den 

biologiska kvalitetsfaktorn makroalger och den stödjande kvalitetsfaktorn näringsämnen.  

Planförslaget innebär förtätning av Kungsbacka stad och Anneberg samt en viss utveckling 

av tätorternas yttre gräns vilket innebär att naturområden och åkermark kan bebyggas. Detta 

leder till ökad dagvattenavrinning och kan även medföra ökad tillförsel av föroreningar från 

bland annat fordon. Genom omställning av jordbruksmark till bostäder och verksamheter 

förväntas tillförseln av näringsämnen minska, samtidigt som utsläppen från det lokala 

avloppsreningsverket till Kungsbackaån kan öka.  

Konsekvenserna av ökad dagvattentillrinning och förändrad belastning av näringsämnen på 

Kungsbackaåns vattenkvalitet och Kungsbackafjorden bedöms bli begränsade. Det finns en 

risk att bebyggelse inom svämplanet påverkar vattenförekomsterna. Det är därför viktigt att 

fördjupade utredningar tas fram i samband med detaljplaneläggning inom dessa ytor. 

Sammantaget kan konstateras att utmaningarna kopplat till ekologisk och kemisk status i de 

berörda vattenförekomsterna är många, varav flera problemställningar är kända sedan lång 

tid och en realitet som i första hand inte är kopplade till översiktsplanens intentioner. 

Tillkommande riskfaktorer med översiktsplanen bedöms framförallt handla om ökade 

mängder dagvatten samt fysisk påverkan av vattenförekomsternas närområden.  

 

Åsa 

Översiktsplanens utvecklingsort Åsa ligger inom flera mindre avrinningsområden. Tätortens 

yt- och dagvatten rinner i mindre vattendrag och diken som inte är vattenförekomster. 

Däremot medför ortens havsnära läge att kustvattenförekomster påverkas av 

markanvändningen på land. Merparten av dagvattnet från Åsa rinner ut i 

kustvattenförekomsten Vändelsöarkipelagen. Vändelsöarkipelagen har måttlig ekologisk 

status med miljökvalitetsnorm att uppnå god ekologisk status 2027. Det lokala 

avloppsreningsverket, Ölmanäs reningsverk, har sin utsläppspunkt i kustvattenförekomsten 

Yttre Kungsbackafjorden. Yttre Kungsbackafjorden har måttlig ekologisk status med 

miljökvalitetsnorm att uppnå god ekologisk status till 2027. Bedömningen för de båda 

kustvattenförekomsterna baseras på den biologiska kvalitetsfaktorn bottenfauna och den 

stödjande kvalitetsfaktorn näringsämnen. 

Planförslaget innebär förtätning av Åsa samt en utveckling av tätorten mot Åsa station. Detta 

leder till ökad dagvattenavrinning och kan även medföra ökad tillförsel av föroreningar från 

bland annat fordon. Genom omställning av jordbruksmark till bostäder och verksamheter 

förväntas tillförseln av näringsämnen minska, samtidigt som utsläppen från Ölmanäs 

reningsverk till Yttre Kungsbackafjorden kan öka.  
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Med en god dagvattenhantering bedöms konsekvenserna av ökad dagvattentillrinning och 

förändrad belastning av näringsämnen på kustvattenförekomsterna bli begränsade. 

Sammantaget bedöms planförslaget inte påverka förutsättningarna att uppnå god ekologisk 

och kemisk status i de berörda vattenförekomsterna.  

 

Inom övriga utvecklingsorter, Kullavik, Särö, Vallda, Onsala, Fjärås och Frillesås, föreslås 

inte samma bebyggelseutveckling som det görs i de prioriterade utvecklingsorterna. Inom de 

övriga utvecklingsorterna kommer ny bebyggelse främst ske genom förtätning. Detta kan 

leda till en ökad dagvattenavrinning och det kan även medföra ökad tillförsel av 

föroreningar från bland annat fordon.  

De flesta vattenförekomsterna som berörs av dagvattnet från utvecklingsorterna har idag 

måttlig ekologisk status med miljökvalitetsnorm att uppnå god ekologisk status 2027. Några 

av vattenförekomsterna har dock otillfredsställande ekologisk status och de har 

miljökvalitetsnorm att uppnå god ekologisk status till 2033.  

Men med en god dagvattenhantering bedöms konsekvenserna av ökad dagvattentillrinning 

och förändrad belastning av näringsämnen på vattenförekomsterna bli begränsade. 

Sammantaget bedöms planförslaget inte påverka förutsättningarna att uppnå god ekologisk 

och kemisk status i de berörda vattenförekomsterna.  

Kungsbacka kommuns yta består till mer än hälften av hav. Havet och kusten har höga 

sociala, ekonomiska och ekologiska värden. Översiktsplanen föreslår endast utveckling i 

utpekade kustcentra och då ska syftet vara att stärka servicen på aktuell plats. Den 

restriktiva hållningen skapar förutsättningar att bromsa den kustnära negativa påverkan 

från exploateringsprojekt. Det finns dock andra påverkanskällor som försvårar uppfyllelsen 

av miljökvalitetsnormerna i kustvatten. Fysisk påverkan, fisketryck och miljögifter är 

områden som inte kan hanteras inom översiktlig planering. Det kustnära friluftslivet kan 

innebära ett slitage på marina miljöer. Bland annat kan en utbyggnad av småbåtshamnar och 

ökat båtliv innebära negativa konsekvenser för värdefulla naturmiljöer. Buller, svallvågor 

och ankring är exempel på störningar där kumulativa effekter kan innebära stor negativ 

påverkan på arter och naturtyper.  

Med avstamp i de riktlinjer som är kopplade till vattenmiljöer i översiktsplanen bedöms 

planförslaget åtminstone inte innebära en försämring av vare sig ekologisk eller kemisk 

status i kommunens kustvattenförekomster. Det bör dock tydliggöras att omfattande arbete 

krävs inom vattenförvaltning, både inom samhällsplaneringssektorn och inom andra 

sektorer som påverkar vattenkvaliteten. En utgångspunkt vid fortsatt arbete är att 

omhänderta nedanstående förslag till åtgärder. 

 

Relevanta riktlinjer i planförslaget 

• Vi arbetar enligt överenskommelserna i Göteborgsregionens fördjupade strukturbild 

för kustzonen. 

• Varje exploateringsprojekt ska bidra till att god vattenstatus på sikt uppnås. 

• Vattenstatusen i kommunens sjöar, vattendrag och marina områden ska vara god. I 

de fall statusen är sämre än god ska lokala åtgärdsprogram upprättas.  
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• Översyn av kommunens dagvattenpolicy. Uppmärksamma och använda 

ekosystemtjänster för dagvattenhantering. Genom att skapa mångfunktionella ytor 

kan avrinningen begränsas genom infiltration, upptag i växter och avdunstning, 

vilket även leder till att vattnet renas, fördröjs och utjämnas. Det måste finnas ytor 

som kan tillåtas att översvämmas, fördröja samt lokalt omhänderta det dagvatten 

som uppkommer. För att minska risken för negativa kumulativa effekter behöver 

dagvattenfrågor hanteras inom avrinningsområden snarare än planområden. 

• Identifiera vilka vattendrag som bedöms vara ekologiskt särskilt känsliga områden 

enligt 3:3 miljöbalken. 

• Ökad mellankommunal samverkan kring vattenförvaltning. Kan ske inom ramen för 

befintliga samverkansorgan som vattenråden men kan också ske i andra former.  

• Översyn och identifiering av friluftslivets påverkan på marina miljöer. Utredningen 

kan bland annat analysera behov av utökade områdesskydd till havs. 

• Utveckling av lokal kustzonsplanering utifrån Göteborgsregionens fördjupade 

strukturbild för kusten och tillhörande överenskommelser. 

 

• Fortsatt deltagande i den samordnade recipientkontrollen som sker genom 

vattenråden samt kustvattenkontrollen för Halland.  

 

Jordbruksmark är en ändlig resurs som även i ett långt perspektiv kommer att vara 

ovärderlig för jordens samlade befolkning. Jordbruk är tillsammans med skogsbruk och fiske 

den viktigaste areella näringsgrenen. Planförslaget innebär en koncentration av bebyggelse 

till våra tätorter vilket skapar bättre förutsättningar att bibehålla och utveckla areella 

näringar, som i sin tur är nödvändiga för att möjliggöra en högre självförsörjningsgrad av 

livsmedel, biobränslen och material.  

För att spara på resursen åkermark bör i första hand en samlad bebyggelse eftersträvas 

eftersom den förbrukar mindre markarealer inte bara för bebyggelsen utan även för vägar 

och annan infrastruktur. 

Flera av kommunens tätorter omgärdas eller gränsar i flera fall till jordbruksmark. 

Kommunen ska vara restriktiv till att tillåta ny bebyggelse eller anläggningar på 

jordbruksmark och planförslagets ambition är att i första hand förtäta och omvandla i 

anslutning till utpekade tätorter. I lägen där andra samhällsplaneringsaspekter bedöms väga 

tyngre kommer fortfarande jordbruksmark tas i anspråk för tätortsutveckling. Att 

koncentrera utbyggnad till stationssamhällena gör att delar av jordbruksmarken måste tas i 

anspråk, en i sig negativ miljökonsekvens. Samtidigt gör samma strategi att 

förutsättningarna för fungerande jordbruk säkras i andra delar. För att begränsa påverkan är 

det avgörande att marken utnyttjas effektivt. Lågeffektivt markutnyttjande kan leda till att 

ytterligare mark behöver tas i anspråk vilket både leder till större påverkan på 

landskapsbilden och tar mer av jordbruksmarken i anspråk.  

I översiktsplanen finns tre verksamhetsområden utpekade som möjliga för framtida 

utveckling varav två ligger i anslutning till väg E6 och på jordbruksmark. Att samla 

transportintensiva verksamheter till större trafikplatser bedömer kommunen vara ett 
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samhällsintresse som väger tyngre än att bevara jordbruksmark. En koncentration av 

störande eller transportintensiva verksamheter till några få platser i kommunen leder till 

färre störningar i form av till exempel buller i andra områden. Samtidigt är 

transportintensiva verksamheter ytkrävande och tar ofta stora arealer i anspråk vilket 

motiverar resurs- och yteffektiva verksamhetsområden.  

På landsbygden finns det förutom de areella näringarna även en potential för andra framtida 

markanspråk, till exempel energiproduktion eller annan naturresursutvinning. Även havet 

är en resurs som i stor utsträckning fortfarande är oplanerad men som har många olika 

intresseanspråk. Framigenom finns sannolikt behov av fördjupad planering av det 

havsområde som ingår i det kommunala planeringsansvaret. 

 

Relevanta riktlinjer i planförslaget 

• Ny bebyggelse prioriteras inom utvecklingsorter och verksamhetsområden. I 

utvecklingsorter får därför i avtagande prioritetsordning från stations- och 

centrumnära lägen jordbruksmark tas i anspråk.  

• Inom lands- och kustbygd samt i områden för landsbygdsutveckling så prioriteras 

areella näringar, småskalig kommersiell service, turism, friluftsliv och biologisk 

mångfald.  

• Ny bostadsbebyggelse inom landsbygdsutveckling sker endast genom enstaka 

lokaliseringsprövningar (förhandsbesked) och ska i första hand ske 

genom komplettering där bebyggelse redan finns. Jordbrukslandskapet ska inte 

fragmenteras. 

• Inom kust- och landsbygd tillämpas restriktiv hållning till nya bostadshus på ny plats. 

• Inom ytor för grön infrastruktur ska friluftsliv, turism, biologisk mångfald och areella 

näringar prioriteras. Generellt tillåts ingen ny bostadsbebyggelse. 

 

• Säkerställa att den jordbruksmark som tas i anspråk för samhällsutveckling nyttjas 

effektivt.  

• Utvärdering av geografisk spridning av bygglov. 

• Utvärdering av blockdatabasen och eventuell minskning av jordbruksmarksareal.  

 

Jordens medeltemperatur ökar och innebär att havsnivån stiger. I vår del av världen innebär 

det också mer nederbörd och fler tillfällen med extrema väderhändelser. Samtidigt som det 

blir mer vatten att hantera kommer det även bli vanligare med värmeböljor och torrperioder. 

Vilka klimatförändringar som kan förväntas i Kungsbacka och vilka effekter de kan innebära 

beskrivs närmare i kommunens klimat- och sårbarhetsanalys från 2018. Utifrån 

översiktsplanens tidshorisont är ökande översvämningsrisk den effekt av 

klimatförändringarna som i första hand påverkas av översiktsplanens förslag. 
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Utveckling enligt översiktsplanen innebär konsekvenser när det gäller översvämningsrisk. 

Den största andelen tillkommande bebyggelse är tänkt att hamna i Kungsbacka stad. Det står 

i konflikt med att staden i anslutning till Kungsbackaån är utpekad av Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap (MSB) som ett område med betydande översvämningsrisk. 

Översvämningsrisken är kopplad till höga flöden i Kungsbackaån och dess biflöden samt till 

höga havsnivåer i samband med stormar. Till det kommer översvämningsrisk på grund av 

skyfall. Utveckling enligt översiktsplanen förutsätter därför möjligheter att reglera 

vattennivån i ån eller andra storskaliga åtgärder för att skydda såväl befintlig som 

tillkommande bebyggelse och infrastruktur. Andra åtgärder kan vara att undvika utbyggnad 

inom vissa områden eller kräva en viss höjdsättning av byggnader och tillfartsvägar. Mer 

nederbörd och fler skyfall i mer samlad bebyggelse innebär också ökande krav på långsiktigt 

hållbara dagvattensystem. 

Kunskapsnivån inom kommunen är god när det gäller risk för översvämning på grund av 

höga flöden eller hög havsnivå. Det finns ett prognossystem för översvämningsrisk med 

rutiner för temporära skydd och åtgärder. Det har påbörjats en utbyggnad av 

översvämningsskydd längs Kungsbackaån och det har gjorts en utredning om 

förutsättningarna för att anlägga ett yttre översvämningsskydd mot höga havsvattenstånd. 

Inom det här området behöver arbetet drivas vidare mot att genomföra fler åtgärder. När det 

gäller översvämningsrisk på grund av skyfall är kunskapsnivån lägre. Inom det området 

behöver kommunen ta fram mer kunskapsunderlag för att sedan kunna gå vidare med 

planer och åtgärdsförslag.  

 

Relevanta riktlinjer i planförslaget 

• I första hand ska nya byggnader placeras på översvämningssäker marknivå och 

avsteg från det ska motiveras. I andra hand ska tekniska åtgärder användas som 
översvämningsskydd.  

• System för dagvatten ska utformas så att de förbättrar vattenkvaliteten och minskar 

risken för översvämning. Dessa bör så långt som möjligt samordnas med ytor för 

rekreation och biologisk mångfald. 

 

• Ta fram en översvämningsstrategi med inriktningar och mål om hur samhället, på 

kort och lång sikt, ska säkras mot översvämningar. Den ska beskriva vägval och 

ställningstaganden som krävs för att målen ska nås. 

• Ta fram en skyfallskartering; översiktlig för hela kommunen och mer detaljerad för 

Kungsbacka stad. 

 

• Översvämningsrisk följs upp i kommunens risk- och sårbarhetsanalys. En ny tas fram 

varje mandatperiod. Kommunen deltar även när Länsstyrelsen uppdaterar 

riskhanteringsplanen för översvämningar i Kungsbackaån. Riskhanteringsplanen är 

en del av arbetet utifrån att Kungsbacka är utpekat som ett område med betydande 

översvämningsrisk. 
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Planförslaget innebär en koncentration av bebyggelse till kommunens stationsorter. Planen 

vill även stärka kopplingarna till Onsala och Fjärås. Vidare finns reserverad mark för 

framtida utveckling av transportstråk i väster längs väg 158. Ny bebyggelse föreslås främst 

till Kungsbacka stad, Åsa och Anneberg som samtliga har stationer på Västkustbanan.  

Befolkningsutvecklingen i regionen och Kungsbacka kommer att kräva en förstärkning av 

infrastrukturen framförallt kopplat till spårbunden kollektivtrafik. Nytillkommande 

pendlare väljer i första hand kollektiva alternativ främst med anledning av att Göteborg inte 

har plats för en ökad mängd bilar. Buller från järnvägar och vägar är ett omfattande 

miljöproblem som påverkar många människor i Sverige och i världen. Omkring två miljoner 

människor i Sverige bedöms vara exponerade för trafikbuller som överskrider riktvärdet för 

ekvivalent ljudnivå utomhus vid sina bostäder.  I Kungsbacka finns bullerproblematik från 

både väg och järnväg. Genom att kraftsamla utbyggnaden av infrastrukturen till redan 

befintliga stråk minimerar vi spridning av trafikbullerproblematik. Att förtäta och bygga ut 

tätorterna medför dock risk för bullerrelaterade problem i orterna.  

Likartat mönster gäller för luftföroreningar. Kungsbacka har relativt goda marginaler till de 

gränsvärden som finns för luftföroreningar. En befolkningsökning kan medföra ökade 

transporter och mer luftföroreningar. En teknikutveckling som möjliggör hög andel fossilfria 

transporter ger sannolikt positiva klimatrelaterade effekter men behöver inte innebära 

förbättringar inom buller- och luftföroreningsproblematiken. Samtidigt är översiktsplanens 

målsättning att i första hand ta hand om befolkningsökningens resandebehov genom att 

skapa goda förutsättningar till spårbunden kollektivtrafik vilket minimerar infrastrukturens 

negativa luft- och klimatpåverkan. 

En eventuell utveckling av stråket vid väg 158 innebär risker för negativ påverkan på 

naturmiljö och grön infrastruktur genom ökade barriäreffekter och fysiska ingrepp.  

 

Relevanta riktlinjer i planförslaget  

• Transportintensiv eller på annat sätt störande verksamhet ska lokaliseras i anslutning 

till E6 och Västkustbanan. 

• Vi arbetar för ett ökat utbud av attraktiv kollektivtrafik och infrastruktur mellan 

kommunens utvecklingsorter. 

• Vi arbetar för attraktiva gång- och cykelvägar med hög framkomlighet, säkerhet och 

komfort inom och mellan utvecklingsorter såväl som över kommungränser.  

• Vi ska eftersträva god ljudkvalitet i parker och naturområden.  

 

• Vid förtätning av utvecklingsorterna är det viktigt att skapa goda förutsättningar för 

trafikslag som gång och cykel. En större andel förflyttningar med gång och cykel ger 

en mindre negativ påverkan av buller- och luftproblematik. Åtgärder för att minska 

negativa effekter från trafik och transporter hanteras vidare i fördjupning av 

översiktsplan för respektive utvecklingsort.  
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• För att minska befintliga och tillkommande barriäreffekter kan ekodukter eller 

liknande studeras. 

 

• Uppföljning av luftkvaliteten i Kungsbacka stad sker genom att delta i 

Göteborgsregionens luftvårdsförbund. Programmet omfattar både kontinuerliga 

mätningar och beräkningar.  

• Kommunen har ett bullersaneringsprogram som omfattar det trafikbuller där 

kommunen är ansvarig som väghållare i Kungsbacka stad.  

• Uppföljning av bostäders geografiska spridning utanför utvecklingsorterna bör följas 

upp och redovisas som en del av ÖP-uppföljningen. Bebyggelse utanför orterna 

skapar ett bilberoende med negativa kumulativa effekter inom många 

hållbarhetsaspekter.  

• I förordningen om omgivningsbuller ställs krav på att Trafikverket och kommuner 

med mer än 100 000 invånare ska kartlägga buller och upprätta åtgärdsprogram vart 

femte år. 

 

Under följande kapitel beskrivs övriga konsekvenser som översiktsplanen kan ha på miljön 

och skyddade områden.  

 

Vid hav, sjöar och vattendrag gäller generellt strandskydd som omfattar land- och 

vattenområdet intill 100 meter från strandlinjen. Längs med kusten och runt Lygnern har 

strandskyddet utvidgats till 300 meter och runt Stensjön, Sundsjön och Stora Hornsjön har 

strandskyddet utvidgats till 200 meter. Konflikter med strandskyddsbestämmelserna är 

vanliga i Kungsbacka, mycket på grund av ett högt bebyggelsetryck i kombination med att 

alla vatten omfattas av generellt eller utökat strandskydd.  

Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång 

till strandområden och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. 

Strandskydd regleras i Miljöbalken och åtgärder inom strandskyddat område kan kräva 

dispens.  

 

Enligt planförslaget ska tillkommande bostäder i första hand lokaliseras till Kungsbacka 

stad, Anneberg och Åsa. Kungsbacka stad och Anneberg påverkas främst av strandskyddet 

från Kungsbackaån och dess biflöden medan Åsa ligger inom strandskyddet från havet. 

Inom orterna kommer sannolikt detaljplaner upprättas inom strandskyddat området. I dessa 

planer är det viktigt att säkerställa att strandskyddets syften tillgodoses. Både så att 

allmänhetens tillgänglighet till strandområdena säkerställs och utvecklas samt att den gröna 

infrastrukturen längs med vattendragen bibehålls.  

I översiktsplanen pekas flera områden ut som kustcentra. Inom kustcentra ska det vara 

möjligt att etablera verksamheter som utvecklar kustens attraktivitet. De utpekade 
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kustcentren ligger till stor del inom strandskyddat område vilket innebär att en utveckling 

av ett kustcentrum vanligtvis kommer att kräva en dispens eller ett upphävande av 

strandskyddet i detaljplan. Om det för utvecklingen av ett kustcentrum krävs nya bryggor 

eller pirer så är det ytterst viktigt att de placeras på ett sätt så att de marina naturvärdena 

inte påverkas negativt. Arbeten i vatten kräver många gånger, förutom dispens från 

strandskyddet, även tillstånd för vattenverksamhet.  

 

• När vi tar fram nya fördjupade översiktsplaner bör stråken längs med och till 

strandområdena kartläggas och säkerställas så att tillgången till vattnet inte byggs 

bort.    

• När strandområden tillgängliggörs för rekreation bör det ske utan negativ påverkan 

på den biologiska mångfalden.  

 

Luftföroreningar är gaser och partiklar i luften som har en negativ påverkan på människan 

och miljön. Luftföroreningar kommer från många olika utsläppskällor, bland annat från 

trafiken, uppvärmning, energiproduktion och industriproduktion. För luftföroreningar finns 

både miljökvalitetsnormer för luft som är lagstadgade och måste uppfyllas och det nationella 

miljökvalitetsmålet Frisk luft som är en långsiktig målsättning.  

Kungsbacka är medlemmar av Göteborgsregionens luftvårdsförbund. I luftvårdsförbundets 

regi sker regelbundna mätningar och beräkningar av luftkvaliteten i Kungsbacka stad. Vid 

Råö sker även en nationell mätning för att fastställa bakgrundshalten av luftföroreningar.  

Generellt sett är luftkvaliteten god i Kungsbacka kommun.  

 

Med en ökad tonvikt på bebyggelse i Kungsbacka stad finns risken att den högre och tätare 

bebyggelsen skapar mer instängda vägområden. En förtätning kan därför leda till att 

koncentrationen av partiklar och kväveoxider ökar i vissa områden. Ambitionen i 

översiktsplanen syftar till att skapa förutsättningar för att gynna gång-, cykel-, och 

kollektivtrafik vilket kan medföra att utsläppen från biltrafiken kan minska. Planeringen av 

gaturummen är avgörande för luftkvaliteten i de centrala delarna av staden. Fortsatta 

mätningar och beräkningar behövs för att följa trenden och kunna agera om det så behövs. I 

Göteborgsregionens luftvårdsförbunds regi sker regelbundna mätningar och beräkningar av 

luftkvaliteten i Kungsbacka stad. Men det kan även behövas separata utredningar när större 

förtätningsprojekt sker längs med vältrafikerade vägar.  

 

• Fortsatt uppföljning och bevakning av luftmiljön.  

• Att kommunen vid förtätningsprojekt nyttjar de ekosystemtjänster som kan användas 

för att bibehålla en god luftkvalitet, det kan till exempel handla om att plantera träd, 

anlägga gröna tak och gröna väggar.  

 



KUNGSBACKA KOMMUN 

 

88 

 

Buller har stor påverkan på vår hälsa och den kan påverka vår möjlighet till en god 

livskvalitet. I dag finns flera studier som pekar på att långvarig exponering för flyg- och 

vägtrafikbuller kan öka risken för hjärt- och kärlsjukdomar. För kommuner med över 100 000 

invånare inträder miljökvalitetsnormer för buller. Samtliga kommuner ska förhålla sig till en 

bullerförordning beslutad av riksdagen. I Kungsbacka finns risk för höga bullernivåer från 

främst väg och järnväg. Det förekommer i vissa fall även höga ljudnivåer från 

verksamhetsområden och även störningar från flygtrafik förekommer i vissa glesbebyggda 

områden i närheten av Landvetter flygplats.   

Kungsbacka har ett handlingsprogram för vägtrafikbuller i Kungsbacka stad där kommunen 

är huvudman för vägarna och därmed ansvarig för vägtrafikbuller.  

I närheten av framförallt väg och järnväg kan det förekomma problematik med vibrationer. 

Det kan utgöra en olägenhet för närboende. Det går att förebygga vibrationsproblematik 

genom att utreda vid planläggning och låta grundläggning och konstruktion styras av 

förutsättningarna. 

 

Med en ökad tonvikt på bebyggelse och förtätning i Kungsbacka stad och stationsorterna 

finns risken att fler blir utsatta för höga ljudnivåer. Planeringen av staden och 

infrastrukturen är avgörande för bullersituationen.  

Planförslaget har en restriktiv syn på tillkommande bebyggelse inom influensområde från 

Landvetter flygplats, för att minska risken för etableringar som riskerar höga ljudnivåer från 

flygtrafiken.   

 

Se över möjligheten att omlokalisera befintliga bullerstörande verksamheter.  

 

Jordlagren inom stora delar av Kungsbacka kommun består av finkorniga jordarter, främst 

lera. Det har inte inträffat några större skred i kommunen som har drabbat bebyggda 

områden men de förekommer, främst längs vattendrag. Att det inte inträffar fler skred i 

bebyggda områden beror till stor del på att man tar hänsyn till stabilitet när man planerar 

och bygger. Klimatförändringar kommer innebära högre havsnivå och mer nederbörd vilket 

leder till ökad risk för ras, skred och erosion. 
 

En ökad koncentration av bebyggelse till Kungsbacka och Anneberg innebär mer bebyggelse 

i anslutning till Kungsbackaån. Det ställer ökande krav på att frågor om stabilitet hanteras 

vid planering av ny bebyggelse. Det innebär också ökande behov av förstärkningsåtgärder 

som utöver att vara kostsamma även kan innebära målkonflikter i relation till naturvärden 

och miljökvalitetsnormerna för vatten. 

 

Vi ska fortsätta att ta stor hänsyn till risker för ras, skred och erosion i samband med fysisk 

planering och vi ska vara medvetna om att riskerna kan öka på grund av klimatförändringar. 
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Kungsbacka kommun har en varierande natur med allt från täta granskogar till öppna 

hedlandskap och marina grundområden. Variationen av naturtyper medför att kommunen 

har en relativt hög biologisk mångfald i jämförelse med rena inlandskommuner. Biologisk 

mångfald är en av de viktigaste ekosystemtjänsterna och grunden till många av de andra 

ekosystemtjänsterna. Utan en variation av olika insekter som pollinerar exempelvis 

fruktodlingar skulle skördarna försämras.  

 

Det finns fortfarande en kunskapsbrist över var värdefulla livsmiljöer finns för den 

biologiska mångfalden, men vi ser att kunskapen ökar. Genom att koncentrera bebyggelsen 

till utpekade utvecklingsorter så tas färre naturområden i anspråk för bebyggelse och 

infrastruktur. Men oavsett var bebyggelsen hamnar så är det viktigt att i förväg undersöka 

områdenas naturvärden samt säkerställa att viktiga stråk för den gröna infrastrukturen inte 

byggs bort.  

Planförslaget har en direkt konflikt i anslutning till Bolsheden. Området har pekats ut för 

möjlig centrumutveckling samtidigt som angränsande skogsområde har höga naturvärden.  

Planförslaget innehåller inga förslag på utökade områdesskydd vilket hade varit en 

möjlighet för att säkerställa anpassad skötsel och markanvändning i områden med höga 

naturvärden. Kommunen saknar styrdokument samt uppdaterad vägledning i hur 

kommunens områden med höga naturvärden ska omhändertas. Över tid kan avsaknaden av 

en aktiv naturvårdsplanering medföra att värdefulla områden och dess ekosystemtjänster 

utarmas.  

Föreslagna riktlinjer rörande hantering av områden med höga naturvärden ger ett visst 

skydd men bör kompletteras med hur kommunen avser att hantera så kallade 

naturvärdesobjekt med visst (klass 4) och påtagligt (klass 3) naturvärde.  

 

Fortsatta inventeringar av naturvärden är en viktig del för att kunna minska exploateringens 

påverkan på den biologiska mångfalden. 

En metodik baserad på skadelindringshierarkin eller motsvarande bör utarbetas i syfte att 

värna kommunens värdefulla områden till havs och på land. 

 

Ett område som har pekats ut som riksintresse ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan 

skada dess värden, det vill säga värden som har betydelse från allmän synpunkt och som 

inte kan återskapas om de förstörs. Hänsyn ska tas till riksintresset oavsett om en planerad 

verksamhet sker innanför eller utanför riksintressets område. Översiktsplanen ska redovisa 

hur kommunen avser att tillgodose riksintressena.  

I tabellen nedan listas de riksintressen som finns i eller i anslutning till kommunen och en 

bedömning huruvida översiktsplanens genomförande riskerar att påverka riksintresset. 

Riksintresse för friluftsliv Bedömning 

Lygnern-Rolfsån Påverkas ej 

Sandsjöbacka Påverkas ej 
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Särö skärgård – Vallda Sandö Påverkas ej 

Onsalalandet – Kungsbackafjorden – 

Tjolöholm 

Påverkas ej 

  

Riksintresse för kulturmiljövård Bedömning 

Särö Påverkas ej 

Vallda kyrkby Risk för påverkan 

Kungsbacka innerstad Risk för påverkan 

Hjälm – Rossared Påverkas ej 

Onsala Sandö Påverkas ej 

Mönsters lotsplats Påverkas ej 

Nidingens fyrplats Påverkas ej 

Mårtagården och Apelhögen Påverkas ej 

Onsala kyrkby Risk för påverkan 

Fjärås bräcka Påverkas ej 

Äskhults by Påverkas ej 

Tjolöholm Påverkas ej 

  

Riksintresse för naturvård Bedömning 

Stora och Lilla Middelsgrund – Fladen – 

Rödebanke 

Påverkas ej 

Kungsbackafjorden – Södra Onsalahalvön – 

Nidingen – Rolfsån 

Risk för påverkan 

Kärringemossarna och Store Mosse Påverkas ej 

Rammsjöhall Påverkas ej 

Lyngmosse Påverkas ej 

Äskhult Påverkas ej 

Lygnern – Fjärås bräcka Påverkas ej 

Sandsjöbacka Påverkas ej 

Särö väster- och nordanskog Påverkas ej 

Vallda Sandö – Hördalen Påverkas ej 

Bolgenområdet Påverkas ej 

Ubbhult Påverkas ej 

  

Riksintresse för kommunikationer – 

järnväg 

Bedömning 

Västkustbanan Risk för påverkan 

  

Riksintresse för kommunikationer – vägar Bedömning 

Väg E6 Risk för påverkan 

Väg E20 Risk för påverkan 

Väg 158 Risk för påverkan 
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Riksintresse för kommunikationer – 

luftfart 

Bedömning 

Landvetter flygplats Påverkas ej 

  

Riksintresse för kommunikationer – 

sjöfart 

Bedömning 

Sträckan Nidingen – Rivöfjorden Påverkas ej 

Sträckan Oslofjorden – Öresund Påverkas ej 

  

Riksintresse för totalförsvaret Bedömning 

Riksintresse för totalförsvaret Påverkas ej 

  

Riksintresse för vattenförsörjning Bedömning 

Fjärås – bräcka vattenverk Påverkas ej 

  

Riksintresse för rörligt 

friluftsliv/Högexploaterad kust 

Bedömning 

Riksintresse för rörligt 

friluftsliv/Högexploaterad kust 

Påverkas ej 

 

Översiktsplanens inriktning är att riksintressena ska respekteras och att inga åtgärder ska 

tillåtas som påtagligen kan skada riksintressenas värden negativt. Vissa av riksintressena 

kan komma att påverkas när fler bostäder och verksamheter ska lokaliseras i kommunen. De 

riksintressen där det finns en risk för påverkan av planförslaget är riksintresset för 

kulturmiljövård i Kungsbacka innerstad och Vallda kyrkby; riksintresset för naturvård i 

Kungsbackafjorden samt samtliga riksintressen för kommunikationer.  

 

Kungsbackafjorden är ett riksintresse för naturvård tack vare områdets botaniska, 

zoologiska, fiskeribiologiska och ornitologiska värden som är omfattande och delvis unika. 

Det finns en rad befintliga utmaningar kopplade till fjordens ekosystem som är ett resultat av 

decennier av intensiv markanvändning i tillrinningsområdet och otillräckligt åtgärdsarbete. 

Oavsett om översiktsplanens intentioner genomförs finns alltså en rad påverkansfaktorer 

som riskerar att påverka Kungsbackafjorden negativt. Risker som inte kan regleras i 

översiktsplanen är till exempel utsläpp från jord- och skogsbruk och effekter av ett förändrat 

klimat.  

Konflikter som behöver hanteras i fysisk planering är framförallt att Kungsbackafjorden och 

Kungsbackaån tar emot merparten av dagvattnet från Kungsbacka stad samt från Anneberg. 

Om utbyggnaden av staden sker utan tillräckligt bra dagvattenhantering finns således en 

risk att bevarandestatusen försämras. En punktkälla som påverkar fjorden är kommunens 

största reningsverk, Hammargårds reningsverk, som i nuläget har sin utsläppspunkt i nedre 

delen av Kungsbackaån. Det finns risker i att fysisk påverkan av olika slag inom 

tillrinningsområdena påverkar Kungsbackafjorden. Ökad erosion och grumlande arbeten 

innebär sedimentationstransporter till fjorden. 
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Riksintresset för kulturmiljövård i Kungsbacka innerstad kan påverkas när det sker en än 

tydligare fokusering på att bygga en tätare stad. Hur riksintressets värden ska säkerställas 

kommer att hanteras i den kommande fördjupade översiktsplanen för Kungsbacka stad.  

För riksintresset kulturmiljövård i Vallda kyrkby har ett förtydligande av riksintresset tagits 

fram. Utredningen pekar på några få platser som är mindre känsliga för komplettering av 

bebyggelsen. Området längs Valldavägen ska kompletteras med verksamheter. Varje ny 

etablering ska prövas mot förtydligande av riksintresse för kulturmiljövård.    

 

För att säkerställa riksintressena för kommunikationer är en fortsatt god dialog med 

Trafikverket viktig.  

Enligt miljöbalkens 4 kapitel § 8 så är Natura 2000-områden av riksintresse. Natura 2000 är 

ett nätverk av Europeiska Unionens (EU) mest skyddsvärda naturområden med syfte att 

bidra till bevarandet av den biologiska mångfalden. Nätverket ska bestå av områden som 

innehåller tillräckligt av de naturtyper och arter som listas i EU:s Fågeldirektiv och Art- och 

habitatdirektiv, för att deras fortsatta förekomst långsiktigt ska vara säkrad. I Sverige har 

dessa områden skydd i miljöbalken. Reglerna motsvarar delar i EU:s Fågeldirektiv och Art- 

och Habitatdirektiv. 

För Natura 2000-områden gäller att gynnsam bevarandestatus ska säkras, vilket innebär att 

en åtgärd inte får påverka områdets utpekade värden negativt vare sig den ligger innanför 

eller utanför Natura 2000-gränsen. Om ändå så blir fallet kan åtgärden få genomföras om 

den är av stort allmänt intresse och kompensationsåtgärder utförs. Bevarandeplaner för varje 

område finns upprättade av länsstyrelsen. Vid utbyggnad av bostäder och anläggningar med 

avrinning till Natura 2000-området kan särskilda åtgärder behöva vidtas för att förhindra att 

dagvattenutsläpp påtagligt påverkar områdets kvaliteter och status. 

Nedan följer en tabell med de Natura 2000-områden som är utpekade i kommunen samt en 

bedömning huruvida de påverkas av översiktsplanens genomförande.  

 

Natura 2000 Bedömning 

 
Fladen Påverkas ej 

Gäddevik Påverkas ej 

Hördalen Påverkas ej 

Kungsbackafjorden Risk för påverkan 

Käringemossarna och Store mosse Påverkas ej 

Nidingen Påverkas ej 

Oxhagen Påverkas ej 

Rinnamossen Påverkas ej 

Rolfsån Påverkas ej 

Rossared Påverkas ej 

Sandsjöbacka Påverkas ej 

Svängehallar-Fjärehals Påverkas ej 

Särö Västerskog Påverkas ej 
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Vallda Sandö Påverkas ej 

  

Årenäs-Tostekulla (Marks kommun) Påverkas ej 

Sandsjöbacka (Göteborgs och Mölndals 

kommun) 

Påverkas ej 

 

Det enda Natura 2000-område som kommunen bedömer skulle kunna komma i konflikt med 

genomförandet av översiktsplanen är Kungsbackafjorden. Det finns en rad befintliga 

utmaningar kopplade till fjordens ekosystem som är ett resultat av decennier av intensiv 

markanvändning i tillrinningsområdet och otillräckligt åtgärdsarbete. Oavsett om 

översiktsplanens intentioner genomförs finns alltså en rad påverkansfaktorer som riskerar 

att påverka Kungsbackafjorden negativt. Risker som inte kan regleras i översiktsplanen är till 

exempel utsläpp från jord- och skogsbruk och effekter av ett förändrat klimat.  

Konflikter som behöver hanteras i fysisk planering är framförallt att Kungsbackafjorden och 

Kungsbackaån tar emot merparten av dagvattnet från Kungsbacka stad samt från Anneberg. 

Om utbyggnaden av staden sker utan tillräckligt bra dagvattenhantering finns således en 

risk att bevarandestatusen försämras. En punktkälla som påverkar fjorden är kommunens 

största reningsverk, Hammargårds reningsverk, som i nuläget har sin utsläppspunkt i nedre 

delen av Kungsbackaån. Det finns risker i att fysisk påverkan av olika slag inom 

tillrinningsområdena påverkar Kungsbackafjorden. Ökad erosion och grumlande arbeten 

innebär sedimentationstransporter till fjorden.  

Översiktsplanen pekar ut två utredningsområden för bebyggelse vid Kullavik och vid Särö. 

Båda dessa utredningsområden gränsar till Sandsjöbackas Natura 2000-område. Om det blir 

aktuellt att planera bebyggelse i utredningsområdet bör en tillräcklig buffertzon till Natura 

2000-området lämnas för att bebyggelsen inte ska riskera att påverka Sandsjöbackas växt- 

och djurliv.  

Det finns två Natura 2000-områden som gränsar till kommunen, Årenäs-Tostekulla i Marks 

kommun och Sandsjöbacka i Mölndals och Göteborgs kommun. Inget av dessa Natura 2000-

områden bedöms påverkas av översiktsplanen genomförande.  

 

• En översyn av kommunens dagvattenpolicy. 

• Bättre nyttjande av de ekosystemtjänster som kan bidra till minskad 

dagvattenpåverkan på Kungsbackafjorden.  

 

En stor utmaning för Kungsbacka och andra städer och samhällen är att utvecklas hållbart. 

En av strategierna för att nå framgång är att utvecklas smart. Detta ska ske bland annat 

genom förtätning av befintlig bebyggelse, utbyggnad i kollektivtrafiknära lägen och 

värnande av landsbygdens värden. 

Översiktsplanen ska fungera som inriktningsdokument och som stöd för bland annat 

detaljplanering och bygglov. För att analysera hur planering och byggande följer 

översiktsplanens intentioner och riktlinjer måste det ske en kontinuerlig uppföljning, särskilt 
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viktigt är detta när det gäller frågor som berör motstående intressen. Resultatet av 

uppföljningen kan användas för att återkoppla och föra en dialog kring den fysiska 

planeringens mål och inriktning. Uppföljningarna ska också underlätta kommande 

aktualitetsförklaringar av översiktsplanen och ge kunskap om vilka delar som eventuellt har 

behov av revidering eller nya politiska ställningstaganden. Flera indikatorer som ingår i 

kommunens årliga mål- och budgetuppföljning kan också användas för utvärdering av 

översiktsplanens effekter. 

 

Nedan listas förslag på vad en kontinuerlig uppföljning kan innehålla. 

• Geografisk spridning av ny bebyggelse 

• Täthet vid nyproduktion 

• Mark för näringslivet 

• Miljökvalitetsnormer 

• Exploaterad mark 

• Natur- och rekreationsområden 

• Sociala indikatorer  

 

Under kapitlet betydande miljöpåverkan finns parametrar för respektive delområde som avses 

att följas upp för att följa utvecklingen av riskerna.  
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