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GRANSKNINGSUTLÅTANDE 

 

Detaljplan för Särö 1:504 i Släp 

Genomförande 
Byggnadsnämnden beslöt 2022-04-25 Tjm § 2 att genomföra granskning av detaljplaneförslaget. 

Detaljplaneförslaget har varit utställt för granskning i Stadshuset i Kungsbacka under tiden 27 april till 

18 maj 2022. 

Planförslaget har under samma tid sänts till berörda myndigheter, nämnder, föreningar och sakägare 

för yttrande.  

Planförslaget syftar till att möjliggöra för flerbostadshus i befintlig byggnad för bostäder. Detaljplanen ska 

möjliggöra ombyggnation av befintliga byggnader med hänsyn till kulturvärden.  

 

Sammanfattning 
Under granskningstiden inkom 18 skrivelser. Inkomna synpunkter berör i huvudsak kulturvärden och 

trafik. Övriga synpunkter finns på Samhällsbyggnadskontoret.  

Kontoret har bedömt att planförslaget ska revideras. Revideringen innebär förtydligande av 

kulturvärden. Framförda synpunkter har i övrigt kunnat beaktas genom mindre ändringar i 

planhandlingen. Eftersom revideringen inte innebär någon väsentlig ändring av förslaget erfordras inte 

någon ny granskning.  

Kvarstående erinringar finns från sakägare som inkommit med synpunkter under samråds- och eller 

granskningstiden. Dessa får information både inför och efter antagande. 

 

Inkomna synpunkter och förvaltningens kommentarer 
Inkomna synpunkter har sammanfattats nedan. Personnamn anges inte. Samtliga synpunkter finns 

tillgängliga på Samhällsbyggnadskontoret. Länsstyrelsens yttrande bifogas i sin helhet, som bilaga. 

 

Statliga och regionala myndigheter 
 
1. Länsstyrelsen 

Enligt Länsstyrelsens motiv till bedömning befarar de inte att: 

- riksintresse enligt miljöbalken (MB) påtagligt kommer att skadas,  

- reglering av mellankommunala frågor inte samordnas på ett lämpligt sätt, 
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- miljökvalitetsnormer enligt MB inte iakttas, 

- strandskydd enligt 7kap. MB upphävs i strid med gällande bestämmelser, 

- det som föreslås blir olämpligt avseende människors hälsa och säkerhet eller till risken för 

 olyckor, översvämning eller erosion. 

Länsstyrelsen påpekar att både huvudbyggnad samt chaufförsbostad har ett högt kulturhistoriskt värde 

samt objektsvärde och finns utpekade i inventeringen med klass B. 

Det behövs en tydlig motivering av varsamhetsbestämmelse för huvudbyggnadens trapphus med 

ornamenterade räcken då dessa i den kulturhistoriska utredningen utpekas med högt kulturvärde. 

Ursprungliga fönster bör också skyddas i planbestämmelse. 

Synpunkter kvarstår gällande frånvaro av reglerad trädfällning samt skydd av grusad markbeläggning.  

Den lilla boden anges i kulturinventeringen vara ursprunglig. Denna skyddas inte 

varsamhetsbestämmelse i detaljplanen vilket bör regleras. 

Planbestämmelsen d1 finns inte markerad i plankartan. 

 

Kommentar: Förtydligande har gjorts angående klassning (B)i inventering av 

chaufförsbostaden i planbeskrivningen.  

I planbeskrivningen har motivering av valet av varsamhetsbestämmelse gällande 

huvudtrapphus förtydligats. Ett grundligt arbete har gjorts under planarbetet för att säkerställa 

möjligheten att dela in byggnaden i separata lägenheter. En anpassning av trapphuset görs på 

ett varsamt sätt där räcken bevaras i största möjliga utsträckning men justeras något i läge i 

vissa avsnitt. Om någon del behöver ersättas ska detta göras med samma profil och utförande 

som befintligt räcke har. 

Exteriören skyddas till viss del i skyddsbestämmelse exempelvis vad gäller ornamenterade 

pelare och balkonger. Ett fåtal fönster är ursprungliga, flera har bytts ut. I samband med att 

huset renoveras och byggs om interiört kommer vissa fönster att bytas för att mer följa 

ursprunglig stil. Fönster skyddas därför inte specifikt i skyddsbestämmelse. Takets utformning 

och beläggning, träpanel och stengrund pekas tydligt ut i planbeskrivningen som viktiga för 

byggnadernas karaktär. 

De stora träden inom fastigheten liksom den grusade rundeln innanför fastigheten entré är 

viktiga delar av kulturmiljön. I trädgården skyddas stenmurar, trappor och terrasser. En 

byggrätt gällande komplementbyggnad har tagits bort öster om chaufförsbostaden sedan 

samrådet. Detta för att inte påverka kulturmiljön intill byggnaden samt undvika placering av 

byggrätt nära befintlig ek. I planbeskrivningen beskrivs tydligt de kulturhistoriska värden som 

finns vad gäller utemiljön. Bedömningen är att det inte finns incitament att sätta tvingande 

planbestämmelser för att bevara träden. Det är positivt att vid en utveckling av platsen 

värdesätta och så lång som möjligt bevara träden. 
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Vad gäller den lilla boden så är byggrätten tydligt begränsad men byggnaden har inte skyddats 

ytterligare. I denna fråga kommer en eventuell bygglovshandläggning medföra att 

kulturvärden avvägs. 

Planbestämmelsen d1 är generell för planområdet men har även skrivits ut i plankartan. 

 

  

2. Lantmäteriet 

 

 Bestämmelsen d1 som finns i planbestämmelserna saknas i plankartan. 

 Lantmäteriet vidhåller att servitutet 1384-96/125.1 bör redovisas i plankartan för ökad tydlighet.  

 

Kommentar: Planbestämmelsen d1 tydliggörs genom att skrivas ut på plankartan. Kommunen 

anser att det räcker att i planbeskrivningen beskriva att servitutet inte påverkas av 

detaljplanen. 

 

 
3. SGI 

De befintliga byggnaderna ligger på berggrund och huvuddelen av planområdet ligger på berg. 

SGI har tidigare i samrådsskedet lämnat synpunkt på rubricerad detaljplan.  

I tidigare yttrande belyste SGU att det behövdes säkerställas att planområdet och dess närmaste 

omgivning inte utsätts för geotekniska säkerhetsrisker. SIG betonade att även ras är en viktig 

säkerhetsfråga att beakta vid branta partier som utgörs av berg och block och rekommenderade att 

denna frågeställning tas upp i planen. 

SIG:s synpunkt från det tidigare yttrandet kvarstår. 

 

Kommentar: Platsbesök har gjorts av geotekniskt sakkunnig, komplettering av 

planbeskrivningen har därefter gjorts med utlåtande avseende geoteknik. Befintliga byggnader 

ligger på berggrund och ska ändras interiört. Om mindre tillägg av byggnadsvolym görs 

prövas de geotekniska förutsättningarna i bygglovsskedet. I branterna finns inga lösa block 

eller sprickbildningar som talar för risk för blockutfall. I slänten ner mot Badhusvägen finns en 

del lösa block som ligger stabilt inbäddade i jord. Bedömningen har gjorts att inga geotekniska 

säkerhetsrisker föreligger. 
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Sakägare 
 

 

4. Fastighetsägare 1  

Fastighetsägaren anser att de synpunkter angående antalet bostäder som inkom under samrådsperioden 

inte tagits i beaktande. Att antalet bostäder inte regleras i detaljplanen anser fastighetsägaren vara en 

brist och att det inte framgick under samrådet att så var fallet. Att detta ska styras genom de krav som 

ställs i bygglovsskedet uppfattas som att det kan bli hur många bostäder som helst istället för de 

avvägningar och bedömningar som gjorts i planarbetet. Fastighetsägaren hänvisar till Plan- och 

bygglagens fjärde kapitel och att fastighetsägaren anser att det inte finns några hinder för kommunen 

att reglera antalet lägenheter eller lägenheternas storlek med mera.  Fastighetsägaren framför att 

nuvarande förslag på detaljplan ger anledning till att befara att påtaglig skada på riksintresset kan 

uppstå och att det innebär att förändringen som den nya detaljplanen innebär inte ska få genomföras. 

Fastighetsägaren anser att planen bör revideras och reglera antalet bostäder och sedan skickas ut på en 

ny granskning. 

Förståelse finns för kommunens önskan om fler bostäder enligt översiktsplanen men fastighetsägaren 

anser inte denna miljö är rätt placering. 

Fastighetsägaren framför synpunkter om att planförslaget inte stämmer med ÖP06 eller kommunens 

nuvarande översiktsplan samt att fastighetsägaren anser att nollalternativet är missvisande då reglering 

av varsamhet och skydd kan läggas till till nu gällande plan. 

Fastighetsägaren saknar information om lägenhetsindelningar och hur bostäderna förhåller sig till olika 

myndighetskrav såsom tillgänglighet, ventilation, värme, VA, brandutrymning med mera. Saknar även 

beskrivning av konsekvenserna för kulturmiljön med olika alternativ. 

Parkeringsfrågan och trafiksituationen framhålls som skäl till att antalet bostäder skulle minimeras i 

planen. 

 

Kommentar:  Reglering av andelen lägenhet av olika slag bör endast användas om det finns 

sociala skäl eller bostadsförsörjningsskäl. Det kan till exempel vara om kommunens riktlinjer 

för bostadsförsörjning uttrycker ett behov av lägenheter av en viss storlek. Detta kan då 

uppnås genom att det i detaljplaner anges att vissa byggnader ska innehålla ett minsta eller 

högsta antal lägenheter och storleken på dessa.  

Vid bygglovshanteringen görs avvägningar vad gäller antal bostäder bland annat i frågan om 

möjlig parkering och tillgänglighet men även vad gäller kulturvärden både interiört och 

exteriört. 
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Detaljplaneförslaget stämmer med tidigare samt gällande översiktsplan då Särö 1:504 ligger 

inom tätort Särö samt genom att fastigheten redan är ianspråktagen för bostadsändamål.  

Under detaljplanearbetet har skisser tagits fram för att säkerställa att möjlighet finns för att 

kunna tillskapa en tillgänglig entré. Tillgänglighetsfrågor samt hänsyn och avvägningar 

gällande kulturmiljö hanterar mer i detalj i bygglovsskedet.  

Möjlig utökning av VA har beaktats i detaljplanen liksom tillgång till brandvatten samt möjliga 

uppställningsplatser för brandstegar. 

Skydds- och varsamhetsbestämmelser har utformat för att säkerställa byggnadens kulturvärden 

exteriört såväl som interiört. Dessa bestämmelser markerar en rad viktiga karaktärsdrag i, 

utanpå samt kring byggnaderna. En ombyggnation måste således utföras enligt dessa 

bestämmelser. 

 

 

5. Fastighetsägare 2  

Fastighetsägaren motsätter sig å det bestämdaste planförslaget.  

Med ett ökat antal bostäder ökar trafiken på gatan vilket enligt fastighetsägaren skapar en osäker miljö 

för deras barn. Fastighetsägaren framför förslag kring två tillfarter till Särö 1:504 för att fördela 

trafiken mellan två vägar.  

Exploateringen riskerar enligt fastighetsägaren att förstöra den interiöra helhetsbilden i 

huvudbyggnaden och de kulturella värden som avses skyddas. Den komplementbyggnad som planen 

medger i anslutning till tillfarten kommer enligt fastighetsägaren drastiskt att förändra den visuella 

anblicken av huvudbyggnaden och kvarvarande parkmark. 

Om garagebyggnaden styckas av får det enligt fastighetsägaren negativa konsekvenser. 

Frågor från fastighetsägaren:  

• Vad menas med bostadstyper, (hämtat från protokollsutdrag)? 

• Vad är motiveringen till “ett positivt inslag av förtätning”? 

• Har omvandlingen från en till tre bostäder skett med Kommunens tillstånd och var är detta i så 

fall dokumenterat? 

• Blir det 8-10 bostäder totalt? 

Antalet parkeringsplatser och behovet av förråd och avfallshantering blir platskrävande och kommer 

enligt fastighetsägaren att påverka intrycket från Dan Broströms väg. 

Med hänvisning till Särö hus lyfter fastighetsägaren risken att bevarandebestämmelser går att se 

mellan fingrarna kring och att de med tiden kan raderas ut fullständigt.  
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Kommentar: Ytterligare tillfart från söder har bedömts vara svår att åstadkomma då Särö 

1:504 inte ansluter direkt till vägområdet. Tomten är dessutom kuperad och därmed 

svårtillgänglig från söder. En trafikutredning har framtagits där antalet trafikrörelser 

beräknats. En mindre mötesplats finns i anslutning till fastigheten. De smala vägarna medger 

inte hög fart.  

Kulturvärden har utretts i samband med planarbetet. Därefter har planbestämmelser 

formulerats i samråd med antikvarie. De största, huvudsakliga, kulturvärdena har därefter 

skyddats både interiört och exteriört.  

Tillkommande komplementbyggnad i fastighetens nordöstra hörn har nu fått en nockhöjd om 

maximalt 3,5 meter. Utformning och materialval kommer hanteras i bygglovsprocessen.  

Avstyckning är inte möjlig att göra då minsta tomtstorlek inom planområdet är 6500 

kvadratmeter vilket regleras i planbestämmelse. 

Exempel på olika bostadstyper är enbostadshus med äganderätt, bostadsrättslägenhet samt 

hyreslägenhet. Olika bostadstyper kan även variera i storlek vilket kan tilltala exempelvis olika 

åldersgrupper olika.  

Positivt inslag av förtätning vad gäller Särö innebär att mindre bostäder i lägenhetsfrom kan 

berika miljön på Särö. Exempelvis kan äldre leva ett enklare liv i lägenhet än villa. 

Omvandling från en till tre bostäder har skett succesivt. Chaufförsbostaden har från början 

innehållit bostad.  

Antal bostäder totalt begränsas av bland annat parkeringsmöjlighet och parkeringsnorm samt 

av kulturvärden. Dessa frågor bedöms ytterligare i bygglovsprocessen. 

Antal parkeringsplatser förråd till lägenheter finns i huvudbyggnaden dels i respektive 

lägenhet med också i källaren.  Avfallshantering ska rymmas inom den byggrätt som tillskapats 

för komplementbyggnad. 

 

6. Fastighetsägare 3  

Se fastighetsägare 2 

 

Kommentar: Se kommentar till fastighetsägare 2 
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7. Fastighetsägare 4  

Se fastighetsägare 1 

 

Kommentar: Se kommentar till fastighetsägare 1 

 

8. Fastighetsägare 5 och 6  

Se fastighetsägare 1, det framförs även att dessa fastighetsägare motsätter sig förslaget till detaljplan. 

Antalet bostäder skapar enligt fastighetsägarna problem med trafik och parkeringsbehov. 

Garagebyggnadens höjd är viktig att begränsa till 3 meter i nockhöjd och att den placeras 6 meter från 

Dan Broströms väg. Förslag framförs att trafiken bör delas upp på två vägar med två tillfarter till Särö 

1:504. 

• Vad innebär väderskyddad parkering? Höjd? Bredd? 

Antalet bostäder måste reduceras till 4-5 stycken för att planen ska bli acceptabel enligt 

fastighetsägaren. 

 

Kommentar: Se kommentar till fastighetsägare 1  

Vad gäller tillkommen byggrätt för komplementbyggnad så har denna fått en sänkt nockhöjd 

från granskningsskedet till 3,5 meter. Nockhöjd är byggnadens högsta punkt. Väderskydd kan 

vara en öppen carport med enkla skärmväggar. Utformningen bestäms inte i detaljplanen 

utöver byggrätt med kompletterande information i planbeskrivningen. Utformning och 

materialval bestäms i bygglovsskedet. 

 

 

9. Fastighetsägare 7  

Fastighetsägaren framför att deras tidigare inlämnade synpunkt inte har tillgodosetts, dessa handlade 

om trafikfördelning på två gator, samt problematik kring trafiksäkerhet och olycksrisk på de smala 

gatorna. Har samma åsikter som fastighetsägare 1 och 4 samt privatperson 2 och 3. Att få in lägenheter 

på Särön anser denna fastighetsägare inte vara vad villaägarna på Särön vill ha.  

Fastighetsägaren redovisar även lista på de hyres- bostads- och äganderätter som finns idag och som 

ska byggas inom Särön. Samt att Säröhus finns på Särön. 

 

Kommentar: Information noteras för synpunkter se övriga kommentarer. 
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Organisationer och föreningar 
 
10. Posam 

Posam har inget att erinran.  

 

Kommentar: Noteras 

 

Kommunala förvaltningar och nämnder  
  
11. Teknik 

 
Teknik tycker det är bra att en av de två föreslagna ytorna för komplementbyggnad har tagits bort efter 

synpunkter i samrådsskedet. Dock nämns inte i samrådsredogörelsen att den kvarvarande ytan för 

komplementbyggnad har utökats något vilket också borde ha beskrivits.  

 

Den varsamhetsbestämmelse som fanns i plankartan i samrådsskedet har tagits bort. Teknik anser det 

önskvärt att den fanns kvar och istället förstärktes med text om bland annat grusmaterial och träd. 
Planbestämmelsen Q3 i samrådshandlingen har inte heller kompletterats enligt Tekniks yttrande för att 

ytterligare skydda den historiska trädgårdsanläggningen, vilket Teknik anser ger ett otillräckligt skydd. 

Teknik vill också uppmärksamma på att även grusytor kan anläggas så att de bedöms som tillgängliga, och 

plattsättning behöver inte vara nödvändig.  

I sista stycket under rubrik ”Ekonomiska konsekvenser för exploatören” står felaktigt att ”Om anläggningar 

för vatten och avlopp för Särö 1:504 skulle behöva förstärkas kommer avgift enligt VA-taxa att tas ut från 

fastighetsägaren.” Fastighetsägaren ska betala anslutningsavgifter enligt gällande VA-taxa, och sista 

stycket behöver därför strykas.  

Avfallsutrymmet bör vara väl tilltaget för att säkerställa sortering av samtliga avfallsfraktioner. Möjlighet 
att vända med insamlingsfordon inom fastigheten bör finnas, annars ska kärl tömmas vid Dan 

Broströmsväg.  

I övrigt har Teknik inget att erinra.  
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Kommentar: Planbeskrivningen har kompletterats med information om att byggrätten för har 

förlängts för att även inrymma erforderlig avfallshantering. 

En planbestämmelse har lagts till vad gäller genomsläppligt material i markbeläggningen 

innanför entrén till fastigheten. Detta syftar till att bevara trädgårdens karaktär samt 

underlätta för omhändertagande av större regnmängder. 

Planbestämmelser har korrigerats enligt vad som är möjligt att med skyddsbestämmelser 

utpeka i plankartan vad gäller trädgårdens uppbyggnad. Detta gäller fasta anläggningar 

såsom trappor och terrasseringar.  Terrasseringar och stenläggningar skyddas. Trädgård går 

generellt inte att skydda i planbestämmelser.  Träden är tydligt karaktärsskapande men har 

inte bedömts som skyddsvärda inom planområdet. 

Vad gäller formulering i planbeskrivningen angående VA-taxa så har detta förtydligats med att 

taxa tas ut enligt kommunens riktlinjer vad gäller antal abonnenter.  

 

12. Miljö & Hälsoskydd 

Vid tidigare yttrande över planförslaget i samrådet, framfördes synpunkter på dagvattenhanteringen 

samt miljökvalitetsnormer för vatten. Synpunkterna har arbetats in i planbeskrivningen som nu är 

på granskning. Ett stycke om miljökvalitetsnormer för yt- och grundvatten har lagts till, där det 

bedöms att planens genomförande inte har inverkan på miljökvalitetsnormer för yt- och 

grundvatten, vilket är bra. Stycket om dagvatten under rubriken Teknisk försörjning har också 

utökats och visar att den hårdgjorda ytan inte kommer att öka nämnvärt. Därmed får man anta att 

dagvattenflödet inte kommer att påverkas särskilt mycket.  

 

Kommentar: Ett förtydligande har gjorts vad gäller genomsläppligt material för 

markbeläggningen innanför fastighetens entré. Detta beskrivs i planbeskrivningen samt finns 

även med som planbestämmelse i plankartan. 

 

13. Kultur & Fritid 

Nämnden för Kultur – och Fritid har inget att erinra mot förslaget. 

  

Kommentar: Noteras 
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Övriga 
 
14. Privatperson 1 

Beskriver det arbete som lagts ner på nu gällande detaljplan och de intresseavvägningar som gjordes 

inom ramen för det arbetet och vikten av att inte frångå det genom att ta fram en ny detaljplan för Särö 

1:504. Det framförs också en synpunkt gällande storleken på den huvudbyggnad som finns inom 

fastigheten idag och att den är felaktig. I planbeskrivningen står det att huvudbyggnaden är på ca 800 

kvm vilket inte stämmer, rätt siffra ska vara 464 kvm bostadsyta och 161 kvm för biutrymmen. Kritik 

framförs mot antalet lägenheter som kan tillkomma inom området samt mot att det möjliggörs för 

garage eller carport. Uppförande av garage eller carport kommer ofrånkomligen att förstöra den 

kulturmiljö som finns i området som kommunen säger sig vilja bevara. 

Synpunkter framförs kring att planbeskrivningen innehåller så kallade honnörsord och det ifrågasätts 

om det handlar om kultur- och miljöwashing och om det verkligen kommer att uppfyllas. 

I samrådsredogörelsen framgår det att många yttranden inkommit och att mycket av kritiken handlar 

om antalet bostäder, därför framförs synpunkten att planen borde anpassas efter det och möjliggöra för 

som mest fyra lägenheter. 

Synpunkt framförs även kring vilken beslutsinstans planen bör ha, där förordas att planen beslutas av 

kommunfullmäktige i stället för byggnadsnämnden samt att politiken tydligt tar ställning innan valet. 

 

Kommentar: Då planbeskedet för Särö 1:504 godkändes, godkändes även att del av den nu 

gällande planen skulle ersättas med ny plan för aktuell fastighet. Uppgifter angående 

byggnadens storlek kommer från kommunens ritningsunderlag och ger cirka 740 kvadratmeter 

bostadsyta i huvudbyggnaden samt cirka 140 kvadratmeter bostadsyta i chaufförsbostaden 

(inräknat befintlig garagedel). Huvudbyggnaden har källare under hela byggnaden. Nytt 

garage eller carport anses kunna gestaltas på ett sådant vis att den smälter in väl och därmed 

inte påverkar kulturmiljön negativt. Utformningen bedöms i bygglovsprocessen med hjälp av 

antikvariskt sakkunnig. 

Enligt kommunstyrelsens delegationsordning är det byggnadsnämnden som fattar beslut om 

detaljplaner med standardförfarande. 

 
 
15. Privatperson 2 och 3  

Se privatperson 1 

 

Kommentar: Se kommentar till privatperson 1 
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16. Privatperson 4 

Denna fastighetsägare bestrider framtagandet av planförslaget. Fastighetsägaren hänvisar till nu 

gällande plan och anser att det är den som ska gälla och därmed anser fastighetsägaren att 

möjliggörande för komplementbyggnaden inte ska ske och inte heller möjliggörandet för det ökade 

antalet bostäder. 

 

Kommentar: Noteras. 

 
Ändringar 
 
 
Plankartan har ändrats avseende nockhöjd för tillkommande komplementbyggnad till 3,5 meter samt 

förtydligande av den generella planbestämmelsen d1 som nu även skrivits ut på plankartan. En 

planbestämmelse som reglerar markbeläggning av genomsläppligt material har lagts till innanför 

fastighetens entré. 

Planbeskrivningen har kompletterats vad gäller avsnittet för geoteknik, inga risker föreligger. 

Förtydligande av motivering av varsamhetsbestämmelser och skyddsbestämmelser har gjorts. 

Några mindre skrivfel har korrigerats. 

 

 

 

 

Ida Lennartsson     Maria Brink 

Verksamhetschef plan     Planarkitekt      
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