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Förslag till detaljplan för Särö 1:504 i 
Kungsbacka kommun
Handlingar daterade 2021-10-29 för samråd enligt plan- och 
bygglagen (PBL 2010:900)

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 en detaljplan 
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.

Rådgivande synpunkter enligt PBL

Strandskydd
Södra delen av fastigheten ligger inom strandskydd och åtminstone 
den södra komplementbyggnaden berörs av detta. I planförslaget har 
man inte tänkt upphäva strandskyddet i denna del, vilket innebär att 
om denna komplementbyggnad ska ersättas framöver, kräver den nya 
byggnaden strandskyddsdispens. Strandskyddet inträder då en ny de-
taljplan ersätter en gammal. Av planbeskrivningen bör det framgå att 
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delar av planen omfattas av strandskydd, samt hur kommunen avser 
hantera detta.

Kulturmiljö

Planområdet ligger inom område av riksintresse för kulturmiljövården, 
Särö (N1), enligt 3 kap miljöbalken (1998:808). Villor med lummiga, 
parkliknande trädgårdar utgör ett av uttrycken för riksintresset. 
Kommunen bör tydligare beskriva riksintresset i planbeskrivningen 
och inte enbart hänvisa till kommunens kulturmiljöprogram. I 
planbeskrivningen bör också tydligare framgå att planområdet ligger 
inom kommunalt kulturmiljöprogram och vad detta innebär. 

Avsnittet Förutsättningar - Kulturhistoria bör förtydligas. Om texten 
utgörs av kulturmiljöprogrammets rekommendationer för området bör 
det framgå. Eftersom planområdets karaktär är sådan att den utgör del 
av riksintressets uttryck bör även riksintresset nämnas i detta avsnitt. 
Även avsnittet Detaljplanens innebörd – Kulturhistoria bör 
förtydligas. Det framgår inte tillräckligt vad detaljplanen kan ha för 
eventuella konsekvenser för allmänna kulturmiljövärden eller för 
riksintressets värden. I avsnittet upprepas samma textstycke med 
generella rekommendationer som står i Förutsättningar – Kulturmiljö 
utan att det framgår vad denna text kommer ifrån eller vad syftet är 
med texten. 

I planbeskrivningen står att naturträdgårdens stenanläggningar, 
klipphällar, tallar och inslagen av inhemsk natur och växtlighet samt 
grusade ytor är ett uttryck för den tidsenliga nationalromantiska, 
luftiga och parklikande karaktären. Kommunen bör därför se över 
möjligheterna att i detaljplanen exempelvis reglera fällningen av träd 
samt markbeläggningen av grus. Större praktiska behov inom 
fastigheten som en följd av fler bostäder kan leda till både fällning av 
träd och önskemål om att exempelvis asfaltera. Detta är åtgärder som 
kan påverka trädgårdens och därmed kulturmiljöns karaktär och 
landskapsbilden negativt. 

Kommunen bör även se över behoven och möjligheterna att i 
detaljplanen reglera exempelvis fasadmaterial och kulör hos 
tillkommande komplementbyggnader med tanke på kulturmiljöns 
nationalromantiska karaktär. 

Kommunen bör se över bestämmelserna om skydd av kulturvärden 
och varsamhetsbestämmelserna för att säkerställa att de är 
formulerade så att de skyddar det som avses. Bestämmelser om skydd 
av kulturvärden används för att skydda och bevara befintligt material 
samt särskilt tekniskt avancerat eller kostnadskrävande utförande eller 
underhåll. Varsamhetsbestämmelser används för att precisera vilka 
karaktärsdrag och värden som ska värnas och bibehållas till sin 
utformning och utseende men medger att ett visst material kan bytas 
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ut så länge som utformningen och utseendet motsvarar de värden som 
planbestämmelserna avser att värna. Hos Boverket finns fler råd kring 
utformning av planbestämmelser, se exempelvis rubrikerna Skydd av 
kulturvärden och Varsamhet i avsnittet Egenskapsbestämmelser - PBL 
kunskapsbanken - Boverket samt rubrikerna Varsamhetsbestämmelser 
och Bestämmelser om skydd av kulturvärden och rivningsförbud i 
avsnittet Detaljplan och kulturvärden - PBL kunskapsbanken - 
Boverket. 

Som exempel bör det framgå tydligare i planbestämmelsen eller i 
planbeskrivningen vilka karaktärsdrag bestämmelse q1 Byggnadens 
ursprungliga exteriöra karaktär ska bevaras vad gäller utformning 
och materialval syftar på. Om det inte är befintligt material utan 
endast liknande material, fasadindelning och detaljering, form, volym 
och liknande som avses kan detta preciseras och regleras i en 
varsamhetsbestämmelse istället. De delar hos byggnaderna och 
trädgården som konstaterats vara ursprungliga och bedöms som 
väsentliga för den kulturhistoriska karaktären bör däremot omfattas av 
skyddsbestämmelser. Planhandlingarna tar exempelvis upp flertalet 
ursprungliga fönster, dekorativa trädetaljer samt stenläggning. Om 
skyddsbestämmelsen formuleras mer allmänt bör den följas upp med 
tydliga rubriker och preciseringar i planbeskrivningen så att det enkelt 
går att utläsa vad som ska bevaras. 

Ytterligare exempel är bestämmelse q2 Byggnadens interiör vad 
gäller öppna spisar och kakelugnar samt trapphus ska bevaras med 
bibehållen karaktär som bör förtydligas vad gäller trapphuset. Den 
antikvariska utredningen rekommenderar att trapphuset bevaras och i 
planbeskrivningen står att trapphusets befintliga utseende bör bevaras 
avseende rummets ljusa och öppna karaktär samt vackert utförda 
snickeridetaljer och lister i trappa och tak. För att planbestämmelsen 
ska vara tydlig både för fastighetsägare och i kommande 
bygglovshantering bör det framgå i antingen bestämmelsen eller i 
planbeskrivningen vilka delar av trapphuset som ska bevaras i sin 
befintliga form och inte får bytas ut eller förändras.  
Varsamhetsbestämmelse k1 Byggnadens exteriör och interiör ska 
underhållas med utgångspunkt i byggnadens originalkaraktär vad 
gäller utformning och materialval reglerar det interiöra underhållet 
men inte nödvändigtvis interiöra förändringar, exempelvis byte av 
lister, foder, dörrar och liknande. Om det finns delar i byggnadernas 
interiörer som bör bibehållas till sin nuvarande form och karaktär bör 
även detta regleras i en varsamhetsbestämmelse. Det bör dessutom 
framgå tydligt i planhandlingarna vad som utgör byggnadernas 
originalkaraktär vad gäller utformning och material.

Varsamhetsbestämmelser kan endast omfatta byggnader och 
bygglovspliktiga anläggningar. Bestämmelse k2 Naturträdgården ska 
underhållas med utgångspunkt i dess ursprungliga karaktär. Fasta 
anläggningar som terrasseringsmurar och stentrappor ska 

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/detaljplan/planbestammelser/egenskapsbestammelser_/
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/detaljplan/planbestammelser/egenskapsbestammelser_/
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/teman/kulturvarden/kulturvarden-i-plan---och-bygglagen/detaljplan-och-kulturvarden/
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/teman/kulturvarden/kulturvarden-i-plan---och-bygglagen/detaljplan-och-kulturvarden/
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underhållas med utgångspunkt i dess ursprungliga utformning och 
material bör därför ses över. Krav på underhåll med särskilda metoder 
och material kan preciseras i bestämmelser om skydd av kulturvärden. 
Enligt Boverket innebär en skyddsbestämmelse som formuleras som 
att något ska bevaras även indirekt ett krav på underhållet eftersom 
detta ska säkerställa att värdena hos det bestämmelsen syftar till att 
värna ska bevaras.

Den lilla boden som i den antikvariska utredningen konstateras vara 
ursprunglig skyddas inte i detaljplanen. Eventuellt kan 
varsamhetsbestämmelser reglera byggnadens form, fasad- och 
takmaterial samt kulör för att bodens karaktär ska bevaras i miljön.

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

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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