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Kungsbacka kommun, 
Samhällsbyggnadskontoret
samhallsbyggnadskontoret@kungsbacka.se

 

Postadress Besöksadress E-post Telefon
301 86 HALMSTAD Slottsgatan 2 halland@lansstyrelsen.se 010 - 224 30 00

Förslag till detaljplan för Särö 1:504 i Kungsbacka 
kommun

Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu kända 
förhållanden att ett antagande av detaljplanen enligt förslaget inte kommer att prövas.

Motiv för bedömningen 
Länsstyrelsen befarar inte att:

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

- reglering av mellankommunala frågor inte samordnas på ett lämpligt sätt,

- miljökvalitetsnormer enligt MB inte iakttas,

- strandskydd enligt 7 kap. 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. 

Råd enligt PBL
Kulturhistoriska värden 
Avsnittet om bebyggelseinventeringen har ändrats sedan samrådet och det har tillkommit några 
felaktigheter i texten. Både huvudbyggnad och chaufförsbostad finns utpekade i inventeringen. 
Klass B innebär att byggnaderna har ett högt kulturhistoriskt värde samt objektsvärde och är av 
regionalt intresse, inte bara ett miljövärde och är av lokalt intresse.

Större förändring av det stora trapphuset som planbeskrivningen refererar till som husets hjärta 
kommer ha en negativ påverkan på byggnadens karaktär och kulturhistoriska värde. Det är 
önskvärt att ornamenterade räcken och pelare, trapplopp och rummets rymd skyddas med 
skyddsbestämmelser för att säkerställa att de bevaras. Kommunen bör i annat fall tydligare 
motivera valet att endast reglera trapphusets bevarande med varsamhetsbestämmelser och 
tydliggöra i planbeskrivningen vilka överväganden som legat till grund för detta val med hänsyn 
till motstående intressen och planens konsekvenser.
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De ursprungliga fönster som är av betydelse för huvudbyggnadens kulturhistoriska karaktär och 
värde bör skyddas med bestämmelser om skydd av kulturvärden. Även eventuella övriga 
ursprungliga detaljer som bedöms vara av värde för bebyggelsens karaktär bör skyddas 
specifikt.

Från planbeskrivningen kvarstår synpunkter på att kommunen bör reglera fällning av träd och 
markbeläggning av grus, vilka identifierats som två viktiga uttryck för den tidsenliga karaktären 
av naturträdgård. Åtgärder som förändrar denna karaktär kommer att ha en negativ påverkan på 
både kulturmiljöns värden och landskapsbilden.
Även synpunkter på att reglera bevarandet av den lilla ursprungliga boden i 
miljön genom varsamhetsbestämmelser kvarstår från samrådet. 

Övrigt
Planbestämmelsen d1 angående fastighetsstorlek saknas på kartan. 

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av planarkitekt Anna Nilsson med planarkitekt Josefine Carlsson som 
föredragande.

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.
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