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Kommunfullmäktige 

Sammanträde tisdagen den 2 februari 2021 kl. 18.00 
Kungsbacka Teater, Gymnasiegatan 42  
 
Ledamöter och ersättare deltar på distans via Teams. Uppkoppling till 
sammanträdet sker senast kl. 17.45. 
 
 
 Ärende Beteckning Förslag 

 Val av justerare  Ordinarie: 
Roger Larsson (KB) 
Maria Rasmussen (V) 
 
Ersättare: 
Andreas Johansson (M) 
Christian Johansson (M) 
 
Digital justering 10 februari 2021 

 
Interpellationer och frågor 
– besvarade 

 
Interpellations- och frågedebatt pågår som längst 
till klockan 20.00. Därefter avslutas debatten och 
återupptas eventuellt senare om tid finns. 

1.  Svar på interpellation från 
Maria Losman (MP) till 
kommunstyrelsens ordförande 
Lisa Andersson (M) om 
Kungsbacka kvinnojour 

2020-01098   



 
 

KUNGSBACKA KOMMUN 

 
  

 2(5) 
 

 

 Ärende Beteckning Förslag 

2.  Anmälan och svar på fråga från 
Niklas Mattsson (KD) till 
nämnden för Service ordförande 
Fredrik Hansson (C) om lång kö 
till ekonomisk rådgivning i 
Kungsbacka 

2020-01191      

 
Beslutsärenden 

  

3.  Revidering av kemikalieplan 
 

2020-00918  KS 2020-12-15, § 303 
Kommunfullmäktige antar Kemikalieplan för 
Kungsbacka kommun, daterad 2020-10-21, med den 
ändringen att stycke tre i förordet skrivs om så att 
det lyder: 

− Kemikalieplanen är ett fantastiskt verktyg, 
eftersom målsättningarna är så tydliga. Det är 
enkelt för anställda, kommuninvånare och 
leverantörer att veta vad kommunen vill. 

Kommunfullmäktige antar En kemikaliesmart 
förskola, Riktlinjer för hur vi håller förskolan fri från 
ohälsosamma kemikalier, daterade 2020-09-22. 
Kemikalieplan för Kungsbacka kommun 2017 
antagen av kommunfullmäktige 2017-03-07, § 32 
upphör därmed att gälla. 
Kommunfullmäktige delegerar rätten att fatta beslut 
om ändringar av En kemikaliesmart förskola, 
Riktlinjer för hur vi håller förskolan fri från 
ohälsosamma kemikalier, till kommunstyrelsen, 
under förutsättning av att ändringen inte är av 
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. 
Kommunstyrelsen ska skriftligen återrapportera 
ändringarna till kommunfullmäktige. 
Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen 
att ansvara för kemikalieplanens och riktlinjernas 
aktualitet och vid behov ta initiativ till förändringar. 
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 Ärende Beteckning Förslag 

4.  Rapport från nämnden för Vård 
& Omsorg av ej verkställda 
beslut enligt SoL och LSS, 
kvartal 2 2020 
 

2020-01086  KS 2021-01-19, § 24 
Kommunfullmäktige noterar rapport från nämnden 
för Vård & Omsorg enligt 16 kap 6 f § 
socialtjänstlagen och 28 f § lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade till protokollet. 

5.  Rapport från nämnden för Vård 
& Omsorg av ej verkställda 
beslut enligt SoL och LSS, 
kvartal 3 2020 
 

2020-01116  KS 2021-01-19, § 25 
Kommunfullmäktige noterar rapport från nämnden 
för Vård & Omsorg enligt 16 kap 6 f § 
socialtjänstlagen och 28 f § lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade till protokollet. 

6.  Rapport från nämnden för 
Gymnasium & Arbetsmarknad 
av ej verkställda beslut enligt 
SoL, kvartal 3 2020 

2020-01024  KS 2021-01-19, § 26 
Kommunfullmäktige noterar rapport från nämnden 
för Gymnasium & Arbetsmarknad, enligt 16 kap  
6 f § socialtjänstlagen, till protokollet. 

7.  Rapport från nämnden för 
Individ & Familjeomsorg av ej 
verkställda beslut enligt SoL 
och LSS, kvartal 3 2020 
 

2020-01029  KS 2021-01-19, § 27 
Kommunfullmäktige noterar rapport från nämnden 
för Individ & Familjeomsorg enligt 16 kap 6 f § 
socialtjänstlagen och 28 f § lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade till protokollet. 

8.  Godkännande av 
exploateringsavtal och 
överenskommelse om 
fastighetsreglering med 
Trollängen Vargagården AB 
och GTV Exploatering AB 
avseende detaljplan för 
bostäder, skola m.m., Björkris 
2a, inom del av Skårby 6:19 
m.fl., i Kungsbacka 
 

2018-00716  KS 2021-01-19, § 28 
Kommunfullmäktige godkänner förslag till 
exploateringsavtal avseende detaljplan för bostäder, 
skola m.m, Björkris 2a, inom del av Skårby 6:19 
m.fl. i Kungsbacka, mellan kommunen och 
Trollängen Vargagården AB samt GTV 
Exploatering AB, undertecknat av bolagen  
2020-12-04. 
Kommunfullmäktige godkänner förslag till 
överenskommelse om fastighetsreglering mellan 
kommunen och Trollängen Vargagården AB samt 
GTV Exploatering AB, genom vilken kommunen 
och bolagen byter mark utan mellanlikvider, 
undertecknat av bolagen 2020-12-04. 
Kommunstyrelsens ordförande och 
kommundirektören eller deras respektive ersättare 
utses att för kommunens räkning underteckna 
avtalen samt övriga nödvändiga handlingar för 
avtalens genomförande. 
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 Ärende Beteckning Förslag 

9.  Antagande av detaljplan för 
Skårby 6:19, Björkris etapp 2 
 

2019-00042  KS 2021-01-19, § 29 
Kommunfullmäktige antar detaljplan för bostäder 
och skola på del av Skårby 6:19 m.fl., Björkris 2a i 
Kungsbacka, daterad 2020-11-16. 

10.  Antagande av detaljplan för 
utbildningslokaler inom 
fastigheten Heberg 2:4 m.fl. i 
Vallda 

2020-01118  KS 2021-01-19, § 30 
Kommunfullmäktige antar detaljplan för 
utbildningslokaler med mera inom Heberg 2:4 m.fl. i 
Vallda, upprättad 2020-11-16. 

 Motioner – besvarande   

11.  Svar på motion från Maria 
Losman (MP) om att utreda 
miljö- och klimatstyrande 
reseriktlinjer för 
förtroendevalda 

2020-00336  KS 2020-11-24, § 280 
Kommunfullmäktige avslår motionen. 

12.  Svar på motion från Torbjörn 
Andersson (SD) m.fl. om att 
inrätta ett skönhetsråd 
 

2020-00196  KS 2020-11-24, § 281 
Kommunfullmäktige avslår motionen med 
hänvisning till att berörda förvaltningar inom 
Kungsbacka kommun redan idag har kompetens och 
rutiner att hantera estetik och gestaltning i 
samhällsbyggandet samt att främja goda livsmiljöer. 

13.  Svar på motion från Roger 
Larsson (KB) om emballering 
av hushållsavfall 
 

2019-00808  KS 2020-11-24, § 282 
Kommunfullmäktige avslår motionen med 
hänvisning att införande av utdelning av påsar för 
restavfall skulle innebära kostnader för inköp av 
påsar, lagerhållning och distribution vilket leder till 
en höjning av renhållningstaxan och samtidigt en 
ökad användning av plast i samhället. 

14.  Svar på motion från Maj-Britt 
Rane Andersson (S) m.fl. om att 
utreda förutsättningarna för en 
familjecentral i Kungsbacka 
kommun 

2019-00865  KS 2020-11-24, § 283 
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med 
hänvisning till att kommunen redan har utrett 
förutsättningarna för att etablera en familjecentral i 
Kungsbacka. 

 
Övrigt 
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 Ärende Beteckning Förslag 

15.  Anmälan av motion från Johan 
Tolinsson (S) om fria 
pedagogiska måltider 

2020-01150   

16.  Anmälan av motion från Kent 
Stenhammar (S) om att bygga 
passiv/plusenergihus i större 
omfattning 

2020-01159   

17.  Anmälan av eventuellt nya 
motioner, interpellationer och 
frågor 

2021-00009   

18.  Begäran om sammanräkning för 
uppdrag som ersättare i 
kommunfullmäktige samt 
fyllnadsval för uppdrag som 
ledamot i nämnden för Kultur & 
Fritid och uppdrag som 
nämndeman 

2021-00062   

19.  Entledigande och fyllnadsval 
för uppdrag som ledamot i 
nämnden för Teknik 

2021-00100   

20.  Eventuellt nya avsägelser och 
val till kommunala uppdrag 

2021-00008   

21.  Redovisning av inkomna 
skrivelser 

2021-00005   

 
Anders Ekström 
ordförande 

Patrik Johansson 
kommunsekreterare 

 



Svar på interpellation från Maria Losmans (Mp) om Kungsbacka kvinnojour. 

 

Den 1/12-20 lämnade Maria Losman en interpellation till mig i egenskap av Kommunstyrelsen 
ordförande angående Kvinnojouren.  Tidigare har Maria även lagt en motion i samma fråga som är 
under bearbetning och väntas behandlas på kommunstyrelsen i februari. 

 

Frågorna är nu: 

1. Var ligger bollen för att få till ett hållbart och långsiktigt samarbete mellan Kungsbacka 
kommun och Kungsbacka kvinnojour?  

Enligt kommunens reglemente ansvar nämnden för Individ och familjeomsorg för 
kommunens arbete med stöd till våldsutsatta. 

Nämnden för Individ och Familjeomsorg har med nuvarande reglemente mandat att arbeta 
med kvinnojouren i Kungsbacka kommun, både för att uppfylla nämndens primära 
grunduppdrag och för att utveckla ett förebyggande arbete. 

 
2. Hur ska bollen dribblas i mål för att få till ett hållbart och långsiktigt samarbete mellan 

Kungsbacka kommun och Kungsbacka kvinnojour? 

Det mest naturliga, för att dribbla bollen i mål, är att Individ och familjeomsorgsnämnden 
bjuder in berörda nämnder för en diskussion om hur man kan utveckla samverkan. Jag har 
full tilltro till att berörda nämnder kommer bidrar i det arbetet. 

På vilket sätt nämnder uppfyller sitt ansvarområde är dock upp till varje nämnd att besluta. 
Men jag utgår ifrån att nämnderna tar till sig av debatterna vi har haft här i fullmäktige där 
det råder en enighet om värdet av ett samarbete med kvinnojouren. Jag passar även på att 
påminna om att, Ett av Kommunfullmäktiges mål är: 

Ett medskapande samhälle och en öppen attityd. Där ett fokusområde är:  

I Kungsbacka skapar vi förutsättningar för invånare, kunder och företag att vara medskapande 
i att utforma det goda livet. 
 

Jag vill även som information lyfta beslutsatser från Individ&Familjeomsorgsnämndens protokoll 
2020-11-12 

Nämnden anser att det krävs kommunövergripande samverkan mellan flera förvaltningar och 
nämnder för ett hållbart och långsiktigt samarbete med Kvinnojouren.  

Nämnden ser då heller inga hinder till att vid behov ha samordningsansvar vid utveckling av 
samverkan inom områden som ligger inom nämndens ansvar.  

 

Lisa Andersson (M) 

Ordförande i Kommunstyrelsen 
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§ 185 Dnr 2020-01098  
Anmälan av interpellation från Maria Losman (MP) till 
kommunstyrelsens ordförande Lisa Andersson (M) om Kungsbacka 
kvinnojour 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att interpellation får ställas och besvaras vid 
nästkommande sammanträde av kommunstyrelsens ordförande Lisa Andersson (M). 

Sammanfattning av ärendet 
Maria Losman (MP) har inkommit med en interpellation till kommunstyrelsens 
ordförande Lisa Andersson (M) om ett hållbart och långsiktigt samarbete mellan 
Kungsbacka kommun och Kungsbacka kvinnojour. 

Beslutsunderlag 
Interpellation från Maria Losman (MP) om Kungsbacka kvinnojour, 2020-12-01 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) ställer proposition på om interpellation får ställas 
och besvaras vid nästkommande sammanträde av kommunstyrelsens ordförande Lisa 
Andersson (M), och finner att kommunfullmäktige bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Lisa Andersson (M) 



 

  

 
 

Mp Interpellation 2020-12-01 

Till kommunstyrelsens ordförande Lisa Andersson eftersom en interpellation bara får ställas till en 
ordförande, men med tanke på frågans art är det välkommet om fler känner sig manade att svara. 

 

 

Kungsbacka kvinnojour – var ligger bollen? 
På fullmäktige 8 september hade vi en debatt om Kungsbacka kommuns engagemang i Kungsbacka 
Kvinnojour. Alla partier som yttrade sig var rörande överens om att jouren är viktig och flera 
uttryckte insikt om att pandemin gör den livsviktig för ännu fler kvinnor och barn. Det uppkom en 
öppning i debatten om att lösa finansieringen genom fler delar av kommunen än nämnden för 
Individ&Familjeomsorg. 

Ordförande i IF har den 18 november skickat ett mejl till presidierna i Individ&Familjeomsorg, 
Kultur&Fritid och Gymnasium&Arbetsmarknad med följande innehåll. 

Förvaltningen för Individ & Familjeomsorg ser att det, ur ett samhälleligt perspektiv, kan 
finnas vinster med att ha en kvinnojour i kommunen. Det ligger dock inte inom nämndens 
ansvarsområde att finansiera en sådan. Nämnden ansvarar för att våldsutsatta får det stöd 
de behöver och det uppdraget fullföljs. Om samverkan med Kungsbacka kvinnojour ska 
utvecklas och en finansiering för föreningen ska säkerställas behöver det ske 
kommuncentralt eller med flera förvaltningar involverade. Individ & Familjeomsorg har 
redan det samarbete som behövs för att fullfölja sitt uppdrag och nämnden ger bidrag till 
kvinnojouren inom ramen för det uppdrag nämnden har.  
 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg föreslår att Kommunstyrelsen anser motionen 
besvarad med hänvisning till att Nämnden för Individ & Familjeomsorg ansvarar för att 
våldsutsatta får den hjälp och stöd de behöver och det uppdraget fullföljs. Nämnden för 
Individ & Familjeomsorg har redan det samarbete som behövs för att fullfölja sitt uppdrag 
samt att Nämnden för Individ & Familjeomsorg ger bidrag till kvinnojouren inom ramen för 
det uppdrag nämnden har.  
Nämnden för Individ & Familjeomsorg uppmuntrar Kommunstyrelsen att i bred samverkan 
mellan förvaltningar och nämnder hitta en samverkans- och finansieringslösning för 
samarbetet mellan Kungsbacka kommun och Kungsbacka Kvinnojour.   
 



 

  

Nämnden diskuterade ärendet och kom gemensamt fram till att utifrån tidigare beslut tagna 
i arbetet med att uppnå och upprätthålla en budget i balans ser Nämnden för Individ & 
Familjeomsorg att det preventiva arbetet inom våld i nära relationer måste stödjas av 
nämnden. 
 
Nämnden anser att det krävs kommunövergripande samverkan mellan flera förvaltningar 
och nämnder för ett hållbart och långsiktigt samarbete med Kvinnojouren. Nämnden stödjer 
förslag och initiativ som innebär att utredningar och diskussioner kommer till stånd om nya 
arbetssätt, organisations- och finansieringsformer då detta ligger i linje med antagen 
nämndbudget 2021. Nämnden ser då heller inga hinder till att vid behov ha 
samordningsansvar vid utveckling av samverkan inom områden som ligger inom nämndens 
ansvar. 
 

Frågorna är nu: 

1. Var ligger bollen för att få till ett hållbart och långsiktigt samarbete mellan Kungsbacka 
kommun och Kungsbacka kvinnojour? 

2. Hur ska bollen dribblas i mål för att få till ett hållbart och långsiktigt samarbete mellan 
Kungsbacka kommun och Kungsbacka kvinnojour? 

Maria Losman 

Miljöpartiet 

 



 

 
  

   

  
 

  
  

   

Kommunstyrelsen 
Fredrik Hansson 
Direkt 0300-83 46 56 
fredrik.hansson@kungsbacka.se   

   Kungsbacka kommun 
434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 
Fax 0300-83 47 04 

info@kungsbacka.se 
www.kungsbacka.se     
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Datum 

2021-01-20 
 
  

  

 

 
 
 
 
Svar på fråga om ekonomisk rådgivning från Niklas Mattsson (KD) 
 
 

 
Det är ett viktigt och aktuellt ämne du tar upp Niklas, så tack för frågan!  
Budget- och skuldrådgivningen är en obligatorisk verksamhet för 
kommunerna. I socialtjänstlagen anges att kommunen ska lämna budget- 
och skuldrådgivning till skuldsatta personer och företag. Sedan 2016 är 
kommunen även skyldig att ge rådgivning under de fem år som 
skuldsanering tar. Kommunen är också skyldig att arbeta förebyggande 
för att på så sätt motverka skuldsättning.  
 
Efterfrågan på rådgivningen har ökat under ett antal år och under 2020 
var antalet inkomna ärenden 282 stycken. Ärendena har blivit mer 
komplicerade de senaste åren på grund av ökad psykisk ohälsa, allt fler 
företagare behöver hjälp och att antalet besökare med spel- och 
köpberoende har ökat kraftigt. Arbete består av att informera, råda och 
motivera till förändring. För att lyckas med detta möts den rådsökande 
där den är i livet och på ett sådant sätt att klienten kan känna trygghet 
och tillit. Målet för den ekonomiska rådgivningen är att den 
rådsökande ska få en långsiktigt hållbar ekonomi.  
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Redan i början av 2020 ökade inkassokraven, alltså strax innan 
Coronapandemin. Antalet skuldsatta som behöver hjälp med ekonomisk 
rådgivning ökar stadigt och en ännu större ökning av ärenden väntas, då 
människor har blivit ekonomiskt drabbade av Coronaepidemin. Hittills är 
det 29 personer som kontaktat ekonomisk rådgivning för att de har råkat 
illa ut ekonomiskt på grund av pandemin.  
 
I dagsläget står cirka 100 familjer i kö för att få en tid för ekonomisk 
rådgivning och kön fortsätter öka. För att möta den ökande efterfrågan 
har vi under 2021 fördelat om resurser inom verksamhetsområdet. Det 
möjliggör en förstärkning inom området och rekrytering av ytterligare en 
ekonomisk rådgivare är påbörjad. Uppdraget är till en början begränsat 
till nio månader, men vi arbetar för att finna en lösning längre över tid. 
Denna resursförstärkning är att välkommet tillskott i vår verksamhet och 
kommer minska väntetiderna och göra skillnad för klienterna.  
 
 
 
 
Fredrik Hansson (C) 
Ordförande i nämnden för Service 
 
 
 
 

 

 

 
  

 



Fråga till Fredrik Hansson C 

Lång kö till ekonomisk rådgivning i Kungsbacka. 

Under året har fler människor fått svårt att få ekonomin att gå ihop. Corona har ställt till 

problem på många sätt, arbetslösheten har ökat och småföretagare har tvingats gå i 

konkurs. När pengarna inte kommer in på kontot och kunderna uteblir försvinner också 

möjligheten att betala räkningarna. För många innebär detta att skulderna byggs på hög och 

förmågan att betala och ta sig ur de ekonomiska problemen blir mindre och mindre. 

Kungsbacka är det för närvarande över ett halvt års väntetid för att få tid hos en ekonomisk 

rådgivare. På så lång tid hinner ekonomin att försämras ännu mer och skulderna växer. För 

många ökar då risken att hamna i väldigt långvarigt utanförskap på ett drastiskt sätt. En 

tragedi som är lättare att hamna i än vad många av oss tror. 

Vi Kristdemokrater vill därför fråga: 

Har nämnden för service planerat att förstärka detta område? 

Niklas Mattsson 

Kristdemokraterna 
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§ 303 Dnr 2020-00918  
Revidering av kemikalieplan 

Beslut – Förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar Kemikalieplan för Kungsbacka kommun,  
daterad 2020-10-21, med den ändringen att stycke tre i förordet skrivs om så att det 
lyder:  

- Kemikalieplanen är ett fantastiskt verktyg, eftersom målsättningarna är så 
tydliga. Det är enkelt för anställda, kommuninvånare och leverantörer att veta 
vad kommunen vill. 

Kommunfullmäktige antar En kemikaliesmart förskola, Riktlinjer för hur vi håller 
förskolan fri från ohälsosamma kemikalier, daterade 2020-09-22. 

Kemikalieplan för Kungsbacka kommun 2017 antagen av kommunfullmäktige  
2017-03-07, § 32 upphör därmed att gälla. 

Kommunfullmäktige delegerar rätten att fatta beslut om ändringar av En 
kemikaliesmart förskola, Riktlinjer för hur vi håller förskolan fri från ohälsosamma 
kemikalier, till kommunstyrelsen, under förutsättning av att ändringen inte är av 
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Kommunstyrelsen ska skriftligen 
återrapportera ändringarna till kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att ansvara för kemikalieplanens 
och riktlinjernas aktualitet och vid behov ta initiativ till förändringar. 

Reservation 
Maria Losman (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Sammanfattning av ärendet 
Kemikalieplan för Kungsbacka kommun är ett styrande dokument för alla 
förvaltningar och kommunala bolag i Kungsbacka som antogs av 
kommunfullmäktige 2017 och ska revideras vart tredje år. Kemikalieplanen drar upp 
riktlinjer för hur Kungsbacka kommuns verksamheter ska arbeta med substitution av 
farliga kemikalier och definierar vilka typer av ämnen som ska undvikas i 
kommunens verksamheter. Planen innehåller åtgärder som syftar till att kommunen 
ska komma närmare miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. I kemikalieplanen som antogs 
2017 var barns miljöer och kemiska, hygieniska och kosmetiska produkter 
prioriterade områden. 

Utgångspunkterna i 2017 års kemikalieplan står sig väl, men är kompletterade med 
det cirkulära perspektivet, eftersom material fria från farliga ämnen är en 
förutsättning för en cirkulär ekonomi. De utpekade ämnesgrupperna att fasa ut är 
kompletterade med högfluorerade ämnen. De prioriterade områdena: barns miljöer 
samt kemiska och hygieniska produkter, finns kvar. De är dock kompletterade med 
två nya prioriterade områden: gravida kvinnor och kvinnor i fertil ålder, för att 
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skydda barnen ännu bättre, samt produkter av plast, för att på ett ännu tydligare sätt 
kunna hantera plastens miljöpåverkan. 

Utöver det har åtgärderna setts över. De som är fullt ut genomförda har tagits bort, 
och nya har tillkommit. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-17, § 334 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2020-10-27 
Kemikalieplan för Kungsbacka kommun, daterad 2020-10-21 
En kemikaliesmart förskola, Riktlinjer för hur vi håller förskolan fri från 
ohälsosamma kemikalier, daterade 2020-09-22 
Handledning och kommungemensamma rutiner för kemikaliehantering, daterade 
2020-09-22 
Kemikalieplan För Kungsbacka kommun 2017, uppföljning av åtgärder, daterad 
2020-10-19 
Remissammanställning, daterad 2020-10-23 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Maria Losman (MP) yrkar att ärendet återremitteras till kommunstyrelsens 
förvaltning. Förslaget innehåller mycket bra för att vi ska närma oss målet om en 
giftfri kommun, kopplat till att vi ska ta ansvar vid byggnation och produkter som 
kommunen köper in. Men vi saknar maten. De livsmedel och mattjänster kommunen 
köper är en av vår största avtalsområden som påverkar miljökvalitetsmålet Giftfri 
Miljö, och dessutom mål som kopplar till biologisk mångfald. Andelen ekologiska 
livsmedel i kommunens inköp har sjunkit ner till ca 10% från ca 30% för några år 
sedan. Det är att gå åt fel håll. Aktiviteter för att få upp en hög andel ekologiska 
livsmedel hör hemma i kemikalieplanen. Inköp av produkter och tjänster är viktigt. 
Men Kungsbacka behöver ta på större allvar Länsstyrelsens bedömning av att vi i 
Halland ligger långt från att uppfylla miljökvalitetsmålen, bland andra Giftfri Miljö. 
Att fortsätta avgränsa bort föroreningar i mark, luft och vatten från kemikalieplanen 
är inte rimligt i det perspektivet. En reviderad kemikalieplan behöver ta steg vidare 
från en snäv avgränsning till de egna verksamheterna. Vi vill också passa på att 
skicka med att resultatet av det praktiska arbetet behöver synas tydligare i 
hållbarhetsbokslutet. 

Fredrik Hansson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill 
säga kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och Maria Losmans (MP) 
återremissyrkande. 

Ordföranden ställer först proposition på om ärendet ska återremitteras eller avgöras i 
dag, och finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras i dag. 
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Ordföranden ställer sedan proposition på kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, 
och finner att kommunstyrelsen bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder, Eksta Bostads AB 
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§ 334 Dnr 2020-00918  
Revidering av kemikalieplan 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar Kemikalieplan för Kungsbacka kommun, daterad 2020-
10-21 med den ändringen att stycke tre i förordet skrivs om så att det lyder:  
Kemikalieplanen är ett fantastiskt verktyg, eftersom målsättningarna är så tydliga. 
Det är enkelt för anställda, kommuninvånare och leverantörer att veta vad 
kommunen vill. 

Kommunfullmäktige antar En kemikaliesmart förskola, Riktlinjer för hur vi håller 
förskolan fri från ohälsosamma kemikalier, daterade 2020-09-22. 

Kemikalieplan för Kungsbacka kommun 2017 antagen av kommunfullmäktige 2017-
03-07, § 32 upphör därmed att gälla. 

Kommunfullmäktige delegerar rätten att fatta beslut om ändringar av En 
kemikaliesmart förskola, Riktlinjer för hur vi håller förskolan fri från ohälsosamma 
kemikalier, till kommunstyrelsen, under förutsättning av ayy ändringen inte är av 
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Kommunstyrelsen ska skriftligen 
återrapportera ändringarna till kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att ansvara för kemikalieplanens 
och riktlinjernas aktualitet och vid behov ta initiativ till förändringar. 

Sammanfattning av ärendet 
Kemikalieplan för Kungsbacka kommun är ett styrande dokument för alla 
förvaltningar och kommunala bolag i Kungsbacka och antogs i kommunfullmäktige 
2017 och ska revideras var tredje år. Kemikalieplanen drar upp riktlinjer för hur 
Kungsbacka kommuns verksamheter ska arbeta med substitution av farliga 
kemikalier och definierar vilka typer av ämnen som ska undvikas i kommunens 
verksamheter. Planen innehåller åtgärder som syftar till att kommunen ska komma 
närmare miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. I kemikalieplanen som antogs 2017 var 
barns miljöer och kemiska, hygieniska och kosmetiska produkter prioriterade 
områden. 

Utgångspunkterna i 2017 års kemikalieplan står sig väl, men är kompletterade med 
det cirkulära perspektivet, eftersom material fria från farliga ämnen är en 
förutsättning för en cirkulär ekonomi. De utpekade ämnesgrupperna att fasa ut är 
kompletterade med högfluorerade ämnen. De prioriterade områdena barns miljöer 
samt kemiska och hygieniska produkter finns kvar. De är dock kompletterade med 
två nya prioriterade områden; gravida kvinnor och kvinnor i fertil ålder, för att 
skydda barnen ännu bättre, samt produkter av plast, för att på ett ännu tydligare sätt 
kunna hantera plastens miljöpåverkan. 

Utöver det har åtgärderna har setts över. De som är fullt genomförda har tagits bort, 
och nya har tillkommit. 
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Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2020-10-27 

Kemikalieplan för Kungsbacka kommun, daterad 2020-10-21 

En kemikaliesmart förskola, Riktlinjer för hur vi håller förskolan fri från 
ohälsosamma kemikalier, daterade 2020-09-22 

Handledning och kommungemensamma rutiner för kemikaliehantering, daterade 
2020-09-22 

Kemikalieplan För Kungsbacka kommun 2017, uppföljning av åtgärder, daterad 
2020-10-19 

Remissammanställning, daterad 2020-10-23 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Lisa Andersson (M) yrkar att stycke tre i förordet till kemikalieplanen 
skrivs om så att det lyder: 
Kemikalieplanen är ett fantastiskt verktyg, eftersom målsättningarna är så tydliga. 
Det är enkelt för anställda, kommuninvånare och leverantörer att veta vad 
kommunen vill. 

Fredrik Hansson (C) yrkar bifall till samhällsbyggnadskontorets förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns två förslag till beslut, 
samhällsbyggnadskontorets respektive samhällsbyggnadskontorets med ordförandens 
(M) ändringsyrkande. Ordföranden (M) prövar förslagen mot varandra finner att 
arbetsutskottet bifaller ordförandens (M) förslag. 
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Revidering av kemikalieplan 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar Kemikalieplan för Kungsbacka kommun, daterad 2020-10-21. 

Kommunfullmäktige antar En kemikaliesmart förskola, Riktlinjer för hur vi håller förskolan fri från 
ohälsosamma kemikalier, daterade 2020-09-22. 

Kemikalieplan för Kungsbacka kommun 2017 antagen av kommunfullmäktige 2017-03-07, § 32 
upphör därmed att gälla. 

Kommunfullmäktige delegerar rätten att fatta beslut om ändringar av En kemikaliesmart förskola, 
Riktlinjer för hur vi håller förskolan fri från ohälsosamma kemikalier, till kommunstyrelsen, under 
förutsättning av ayy ändringen inte är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. 
Kommunstyrelsen ska skriftligen återrapportera ändringarna till kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att ansvara för kemikalieplanens och riktlinjernas 
aktualitet och vid behov ta initiativ till förändringar. 

Sammanfattning av ärendet 
Kemikalieplan för Kungsbacka kommun är ett styrande dokument för alla förvaltningar och 
kommunala bolag i Kungsbacka och antogs i kommunfullmäktige 2017 och ska revideras var tredje år. 
Kemikalieplanen drar upp riktlinjer för hur Kungsbacka kommuns verksamheter ska arbeta med 
substitution av farliga kemikalier och definierar vilka typer av ämnen som ska undvikas i kommunens 
verksamheter. Planen innehåller åtgärder som syftar till att kommunen ska komma närmare 
miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. I kemikalieplanen som antogs 2017 var barns miljöer och kemiska, 
hygieniska och kosmetiska produkter prioriterade områden. 

Utgångspunkterna i 2017 års kemikalieplan står sig väl, men är kompletterade med det cirkulära 
perspektivet, eftersom material fria från farliga ämnen är en förutsättning för en cirkulär ekonomi. De 
utpekade ämnesgrupperna att fasa ut är kompletterade med högfluorerade ämnen. De prioriterade 
områdena barns miljöer samt kemiska och hygieniska produkter finns kvar. De är dock kompletterade 
med två nya prioriterade områden; gravida kvinnor och kvinnor i fertil ålder, för att skydda barnen 
ännu bättre, samt produkter av plast, för att på ett ännu tydligare sätt kunna hantera plastens 
miljöpåverkan. 
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Utöver det har åtgärderna har setts över. De som är fullt genomförda har tagits bort, och nya har 
tillkommit. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2020-10-27 

Kemikalieplan för Kungsbacka kommun, daterad 2020-10-21 

En kemikaliesmart förskola, Riktlinjer för hur vi håller förskolan fri från ohälsosamma kemikalier, 
daterade 2020-09-22 

Handledning och kommungemensamma rutiner för kemikaliehantering, daterade 2020-09-22 

Kemikalieplan För Kungsbacka kommun 2017, uppföljning av åtgärder, daterad 2020-10-19 

Remissammanställning, daterad 2020-10-23 

Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder samt Eksta Bostads AB. 

Beskrivning av ärendet 
Kemikalieplan för Kungsbacka kommun är ett styrande dokument för alla förvaltningar och 
kommunala bolag i Kungsbacka och antogs i kommunfullmäktige 2017. Kemikalieplanen drar upp 
riktlinjer för hur Kungsbacka kommuns verksamheter ska arbeta med substitution av farliga kemikalier 
och definierar vilka typer av ämnen som ska undvikas i kommunens verksamheter. Planen innehåller 
åtgärder som syftar till att närma oss miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. I kemikalieplanen som antogs 
2017 var barns miljöer och kemiska, hygieniska och kosmetiska produkter prioriterade områden. 

Kemikalieplanen har varit ett kraftfullt verktyg, eftersom målsättningarna är så tydliga. Det har varit 
enkelt för anställda, kommuninvånare och leverantörer att veta vad kommunen vill, och vad våra olika 
verksamheter ska göra för att vi ska närma oss målet om en giftfri kommun. 

En av åtgärderna enligt kemikalieplanen 2017 var att inrätta ett kemikalieråd med representanter från 
alla kommunens verksamheter. Den reviderade kemikalieplanen har tagits fram inom ramen för 
kemikalierådets arbete, där en mindre arbetsgrupp tagit fram materialet och hela kemikalierådet har 
haft möjlighet att komma med synpunkter. När kemikalieplanen från 2017 togs fram hördes samtliga 
nämnder. Denna version av kemikalieplanen som är en revidering av tidigare av plan har tagits fram av 
kemikalierådet. Förslaget ha sedan stämts av med samtliga förvaltningar och inkomna synpunkter har 
omhändertagits. 

Utgångspunkterna i 2017 års kemikalieplan står sig väl, men är kompletterade de med det cirkulära 
perspektivet, eftersom material fria från farliga ämnen är en förutsättning för en cirkulär ekonomi. De 
utpekade ämnesgrupperna att fasa ut är kompletterade med högfluorerade ämnen. De prioriterade 
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områdena barns miljöer samt kemiska och hygieniska produkter finns kvar. De är dock kompletterade 
med två nya prioriterade områden; gravida kvinnor och kvinnor i fertil ålder, för att skydda barnen 
ännu bättre, samt produkter av plast, för att på ett ännu tydligare sätt kunna hantera plastens 
miljöpåverkan. 

Utöver det har åtgärderna har setts över. De som är fullt genomförda har tagits bort, och nya har 
tillkommit. 

Nytt är säker kemikaliehantering, det vill säga att verksamheterna ska följa handledningen och rutin 
för kemikaliehantering som blir en över tid föränderlig bilaga till kemikalieplanen. Det är nu möjligt 
att arbeta med frågan på ett strukturerat sätt, tack vare vårt nya kemikaliehanteringssystem. Vi ska 
också årligen redovisa vår kemikalieanvändning, för att kunna följa hur arbetet går. Det är också nytt 
att det blir tydligare att verksamheter eller åtgärder som utförs på uppdrag av kommunen där det är 
relevant och möjligt ska följa intentionerna i kemikalieplanen när det gäller kemiska produkter och 
kemikaliehantering. 

Under krav vid inköp har vi ett nytt avsnitt om krav på plastprodukter, eftersom detta är ett nytt 
prioriterade område. 

Åtgärden att fasa ut gamla plastgolv på våra förskolor ligger kvar eftersom den ska vara färdig 2021. 
Tidigare fanns också en åtgärd att kartlägga golven i inhyrda förskolelokaler. Den kartläggning som 
gjordes visade att fastighetsägarna hade dålig kunskap om materialen i lokalerna. Därför finns det i den 
reviderade planen till en åtgärd om krav på materialval i nya och omförhandlade hyresavtal. 

I 2017 års plan fanns det ett åtgärdspaket för ”Giftfri förskola”. För att hålla fast vid resultatet av det 
gedigna arbete som gjordes i förskolorna har vägledningsmaterialet arbetats om till riktlinjer för att 
upprätthålla arbetssättet. I samband med detta byter vi namn från ”giftfri” till ”kemikaliesmart” för att 
få en positiv ton i kommunikationen. Som nästa steg för att skydda barnen bättre ska vi ta fram 
motsvarande guide för kemikaliesmarta grundskolor och fritidshem. 

Inventeringen av problematiska material på lekplatser ska färdigställas, och resultatet av inventeringen 
ska arbetas in i den åtgärdsplan som finns framtagen. 

Kemikalieplanen 2017 antogs av kommunfullmäktige och föreslås som beskrivits ovan ersättas av en 
dels en ny kemikalieplan, dels riktlinjer för en kemikaliesmart förskola. Både den föreslagna planen 
och riktlinjerna bör behandlas av kommunfullmäktige, som beslutade om den nu gällande planen. 
Enligt kommunens riktlinjer för styrdokument kan kommunstyrelsen besluta om riktlinjer som berör 
samtliga nämnder. Det föreslås därför att rätten att ändra dessa riktlinjer delegeras till 
kommunstyrelsen.  

Handledningar och rutiner är ”levande” dokument till stöd för verksamheterna. De förändras till 
exempel när lagar och författningar ändras och kräver inte politiska beslut. Handledning och 
kommungemensamma rutiner för kemikaliehantering bifogas som beslutsunderlag, för 
kommunfullmäktiges kännedom.  
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Förord 
Kommunfullmäktige antog 2017 en kemikalieplan för Kungsbacka. Anledningen var 
att förekomsten av farliga kemikalier är ett växande problem. Vi utsätts dagligen för 
tiotusentals olika ämnen från miljontals varor, och kombinationsmöjligheterna är 
nästan oändliga. Varorna kan vara leksaker, kläder, elektronik, kosmetika, livsmedel 
och de byggprodukter våra hus är tillverkade av.  

Genom kemikalieplanen fick kommunens verksamheter ett ramverk att förhålla sig 
till när det gäller vilka typer av ämnen vi ska arbeta för att fasa ut ur våra 
verksamheter. Det blev också tydligt vilka områden som är prioriterade att arbeta 
med och vilka konkreta åtgärder som ska vidtas för att komma framåt i 
kemikaliearbetet. 

Kemikalieplanen är ett fantastiskt verktyg, eftersom målsättningarna är så tydliga. 
Det är enkelt för anställda, kommuninvånare och leverantörer att veta vad 
kommunen vill, och vad vi ska göra för att närma oss målet om en giftfri kommun. 

När kemikalieplanen nu funnits i tre år är det dags att uppdatera den. 
Utgångspunkterna håller fortfarande, och får med ett par mindre kompletteringar stå 
fast. Barn och unga var redan i förra planen en prioriterad grupp, och kompletteras i 
denna plan med de ofödda barnen i form av gravida kvinnor och kvinnor i fertil 
ålder, eftersom det är i fosterstadiet barn är allra känsligast för negativ påverkan. 
Skyddar vi barnen skyddar vi även deras framtida barn, och bidrar till ett långsiktigt 
folkhälsoarbete. Ett nytt prioriterat område är plast, eftersom hållbarhetsfrågorna 
kopplade till plastanvändning är komplexa och ofta kemikalierelaterade. 

Många av åtgärderna från 2017 är genomförda, och planen kompletteras därför med 
nya som vi har sett behov av under de senaste tre åren. 
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1 Bakgrund 

1.1 Inledning 
Människor, djur och växter utsätts för farliga ämnen som sprids när varor, kemiska 
produkter och material tillverkas, används och blir till avfall. Forskning visar på allt 
starkare samband mellan folksjukdomar och påverkan från industrikemikalier som vi 
utsätts för i låga doser under lång tid. Barns utveckling är särskilt känslig och de 
utsätts för en blandning av farliga kemikalier redan i mammans mage. Om ett foster 
utsätts för hormonstörande ämnen kan det ge effekter på hjärnans utveckling eller 
öka risken för att drabbas av sjukdomar senare i livet. (KEMI, Giftfritt från början 
https://www.kemi.se/global/rapporter/2020/rapport-1-2020-giftfritt-fran-borjan.pdf) 

Hur många farliga ämnen finns det? 
Uppskattningsvis finns det 40 000 till 60 000 kommersiellt tillgängliga kemiska 
ämnen i världen. Inom EU finns nu information om cirka 22 500 unika kemiska 
ämnen registrerade hos Echa, den europeiska kemikaliemyndigheten. Av dessa är 
cirka 14 500 ämnen klassificerade som hälso- eller miljöfarliga.  

Den svenska centrala myndigheten för kemikaliefrågor, Kemikalieinspektionen, 
uppskattar att åtminstone 1 500 av de registrerade ämnena kan ha egenskaper som 
gör att de inom EU anses vara särskilt farliga för människors hälsa och miljön. Ändå 
är det bara drygt 200 ämnen som hittills tagits upp på EUs så kallade 
kandidatförteckning över ”ämnen som inger mycket stora betänkligheter”. Att 
ämnena tas upp på kandidatförteckningen betyder att användningen av dem kan 
komma att bli förbjuden eller begränsad, men än så länge gäller detta endast en 
mindre andel av dem. (KEMI, Giftfritt från början s. 63 och 64) 

https://www.kemi.se/global/rapporter/2020/rapport-1-2020-giftfritt-fran-borjan.pdf
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Produktionen och konsumtionen av kemikalier ökar snabbt i takt med den ökande 
omsättningen av varor. En fördubbling av den globala kemikalieindustrins 
försäljning förväntas till 2030 jämfört med 2017 (United Nations Environment 
Programme (UNEP) (2019). Global Chemicals Outlook II. Genève: UNEP.). 

Vad gör Sverige? 
Riksdagen antog 2013 regeringens strategi för att nå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö 
och generationsmålet. Enligt strategin ska utfasning och substitution av särskilt 
farliga ämnen påskyndas, och det är viktigt att Sverige arbetar för att användningen 
av särskilt farliga ämnen fasas ut inom alla användningsområden där det är möjligt. 

Kemikalieinspektionen har i flera omgångar fått extra medel för uppdraget att minska 
riskerna med kemikalier. Detta har resulterat i Handlingsplan för en giftfri vardag 
2011–2014 som fokuserade på att skydda människans fortplantning och barns hälsa, 
och ytterligare en handlingsplan med samma fokusområden för åren 2015-2020. 

År 2016 gjorde Kemikalieinspektionen en kartläggning där de identifierade tydliga 
och direkta kopplingar mellan det svenska miljökvalitetsmålet Giftfri miljö och åtta 
av de sjutton hållbarhetsmålen i Agenda 2030. 
(https://www.kemi.se/global/rapporter/2016/rapport-10-16-undrelag-till-agenda-
2030.pdf)  

40 000 - 60 000 kemiska ämnen uppskattas 
vara kommersiel lt ti l lgängliga i världen 

22 500 äm nen är registrerade inom EU 

14 500 ämnen är klassificerade som farliga 
för hä lsa eller mi ljö en ligt CLP-förordningen 

Minst 1 500 av de registrerade ämnena i EU 
har särskilt far liga egenskaper 

205 särski lt farliga ämnen är hittills upptagna 
på kandidatförteckningen i EU (januari 2020) 

Figur 6. Schematisk bild som grovt beskriver storleksförhålfanden mellan kommersiellt tillgängliga 
kemiska ämnen i världen (blå), ämnen som är registrerade enligt Reach-förordningen (vit), ämnen 
klassificerade som farliga för hälsa eller miljö enligt CLP-förordningen (mörkblå), 
Kemikalieinspektionens uppskattning av antal registrerade ämnen med särskilt farliga egenskaper 
(ljusgrå) samt särskilt farliga ämnen som är upptagna på kandidatförteckningen i Reach-forordningen 
(orange) Oanuari 2020). 

https://www.kemi.se/global/rapporter/2016/rapport-10-16-undrelag-till-agenda-2030.pdf
https://www.kemi.se/global/rapporter/2016/rapport-10-16-undrelag-till-agenda-2030.pdf
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I rapporten Giftfritt från början, som kom i februari 2020, presenterade 
Kemikalieinspektionen ett underlag för regeringens fortsatta arbete med strategi och 
etappmål för Giftfri miljö fram till 2030. Kortfattat beskrivs problemen och 
utmaningarna i fyra huvudsakliga områden i rapporten: 

• Människors hälsa, livsmedelsresurser och den biologiska mångfalden är hotade. 

• Produktionen och konsumtionen av kemikalier ökar kraftigt i världen samtidigt som 
kemikalieinnehållet i varor och material ofta är okänt. 

• Lagstiftningen för farliga ämnen samt tillsynen av den räcker inte till för att 
förebygga risker med kemikalier och kostnader för samhället. 

• Kemikaliesäkerhet är idag inte en självklar del i utvecklingen av nya hållbara 
lösningar.  

Ett exempel på att lagstiftningen inte räcker till är att ett särskilt farligt ämne, eller en 
grupp av ämnen, kan vara begränsat i en lagstiftning, men samtidigt fortfarande vara 
tillåtet att använda enligt en annan. PFAS och bisfenol A är till exempel identifierade 
som särskilt farliga ämnen, men som trots det finns de fortfarande på förteckningen 
över godkända kemikalier i kontakt med livsmedel. 

En övergripande prioritering i allt arbete med att minska kemikalierisker bör enligt 
Kemikalieinspektionen även fortsättningsvis vara att särskilt skydda barn och andra 

Säker mat 
Hållbart jordbruk 

Säkert dricksvatten 
Mmimera utsläpp av 
farliga kem ikalier 

Skydda ekosyst em 
och biologisk 
mångfald 

Il ' -• 

Säker kemikaliehantering 
Hållbar konsumtion och 
produktion 
Fbrebygga avfall 

Giftfri miljö 
' 

■ 
Il 11 I •; . ' 

' " 

• 

Förebygga och 
m inska 
föroreningar 

Minska stådernas 
negativa 
miljöpåverkan 

M inskade döds· och 
sjukdomsfall pga 
skadliga kemikalier 

Säker arbetsmdjd 

Figur 1. God kemikaliekontroll är nödvändig for att uppfylla de globala hållbarhetsmålen. 
Miljökvalitetsmålet Giftfri miljö innehåller grundkomponenter for att forebygga utsläpp och skador på 
människor och miljön. För åtta av de sjutton hållbarhets målen i Agenda 2030 finns tydliga och direkta 
kopplingar till miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. 9 
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grupper som är extra känsliga för exponering för farliga ämnen. Målet måste vara att 
skydda barns utveckling redan innan födelsen, under puberteten och fram till vuxen 
individ enligt Kemikalieinspektionen (Giftfritt från början). 

Vad behöver Kungsbacka göra? 
Eftersom lagstiftningen inte räcker till för att skydda oss för skadliga kemikalier 
behöver kommunen arbeta strategiskt och långsiktigt för att minska den exponering 
våra anställda och kommuninvånare utsätts för. 

1.2 Läsanvisning 
I kemikalieplanen finns ett antal ord och begrepp som kan vara svåra att förstå. I 
slutet, bilaga 4.3, finns därför en ordlista som förklarar en del av de ord som används. 

Inledningsvis beskriver planen ett antal utgångspunkter för kommunens 
kemikaliearbete. Där definierar vi vilka ämnesegenskaper och ämnesgrupper vi ska 
prioritera att fasa ut, och inom vilka områden vi ska fokusera extra mycket. De 
prioriterade ämnesegenskaperna finns också listade i bilaga 4.1 och 4.2 där det också 
framgår vilka skyddsfraser vi kan titta efter för att identifiera dem i kemiska 
produkter. 

Efter utgångspunkterna kommer åtgärderna som ska genomföras enligt planen. För 
varje åtgärd finns ansvarig förvaltning angiven. 

1.3 Syfte 
Kemikalieplanen pekar ut vilka typer av ämnen vi ska fasa ut inom kommunens 
verksamheter, vilka viktiga principer vi ska hålla oss till, och inom vilka områden vi 
ska lägga särskilt fokus. Syftet är att bidra till en hållbar utveckling genom giftfria 
kretslopp.  

Kemikalieplanen är en förutsättning för att kunna ställa relevanta och förankrade 
kemikaliekrav vid inköp och byggnation, och för att kunna samordna kommunens 
arbete med kemikaliefrågorna. Planen fokuserar på att de egna verksamheterna och 
andra aktörer som påverkar våra verksamheter ska använda kemikalier som är 
mindre skadliga, och de kemikalier och kemiska produkter som ändå används ska 
hanteras på ett säkert sätt. 

Kemikalieplanen är ett styrande dokument för alla förvaltningar och kommunala 
bolag i Kungsbacka. 

1.4 Avgränsningar 
Kemikalieplanen omfattar material, varor och kemiska produkter i kommunens 
verksamheter.  Den omfattar inte föroreningar i mark, luft eller vatten. 

För att nå det nationella miljökvalitetsmålet Giftfri miljö behövs åtgärder inom 
många områden. Stora mängder farliga ämnen finns spridda i miljön genom att de 
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ingår i redan producerade varor, byggnader och fasta konstruktioner. Farliga ämnen 
finns också i luften, vattnet och i förorenade områden orsakade av miljöfarlig 
verksamhet, olyckor eller dumpning av avfall. Från de förorenade områdena, varorna 
och byggnaderna sprids ämnen som kan påverka människors hälsa och miljön 
negativt. Spridningen kan ske genom läckage vid användning, avfallshantering och 
återvinning. 

Vid vissa förbrännings- och tillverkningsprocesser bildas ämnen som kan ha farliga 
egenskaper. Ett exempel är dioxiner som kan bildas vid förbränningsprocesser, till 
exempel sopförbränning, och vid tillverkning av kemikalier som innehåller klor. 
Sådana oavsiktligt bildade ämnen kan skapa problem, särskilt om de är 
svårnedbrytbara i miljön och anrikas i levande organismer. De kan bland annat skada 
den biologiska mångfalden och förorena livsmedel. 

Detta innebär att spridningen av vissa farliga ämnen kommer att fortsätta under lång 
tid framöver, även om nytillförseln helt skulle upphöra. Vissa ämnen transporteras 
långa sträckor via luft och vatten. Det gäller exempelvis kvicksilver, bromerade 
flamskyddsmedel och högfluorerade ämnen.  

Miljösituationen i Kungsbacka kommun påverkas alltså av kemikalieanvändningen i 
övriga världen, både genom handel och via långväga transporter av farliga ämnen i 
miljön. Mycket av detta kan vara svårt för kommunens verksamheter att påverka 
direkt, men det vi kan påverka fullt ut är vilka varor och kemiska produkter vi köper, 
använder och bygger in i våra verksamheter. Dessa omfattas därför av planen, vilket 
också påverkar de utsläpp som sker när dessa varor produceras, används, återvinns 
och destrueras. 
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2 Utgångspunkter 

2.1 Substitutionsprincipen och försiktighetsprincipen 
I kommunens verksamheter ska vi fasa ut ämnen som har eller misstänks ha särskilt 
allvarliga egenskaper. Detta följer miljöbalkens krav enligt substitutionsprincipen 
och försiktighetsprincipen. 

Substitutionsprincipen finns i miljöbalkens hänsynsregler och kallas där 
produktvalsprincipen (SFS 1998:808 2 kap, 4 §). Den innebär en skyldighet att 
undvika att använda eller sälja kemiska produkter som kan skada människors hälsa 
eller miljön om produkterna kan ersättas med sådana som är mindre farliga. Detta 
gäller också varor som innehåller eller har behandlats med en kemisk produkt. 
Substitutionsprincipen finns på global nivå genom Riodeklarationen om miljö och 
utveckling, och är med i flera EU-rättsakter. 

Försiktighetsprincipen är en internationell miljörättslig princip som innebär att vi 
måste agera redan vid risken för skador på människors hälsa och miljön. I Sverige är 
försiktighetsprincipen inskriven i en av miljöbalkens hänsynsregler (SFS 1998:808 2 
kap, 3 §). Försiktighetsprincipen innebär att vetenskaplig osäkerhet om risken för 
skada på människors hälsa eller miljön inte får hindra åtgärder i förebyggande syfte. 

2.2 Giftfria kretslopp är en förutsättning för att nå hållbarhetsmålen 
För att en cirkulär ekonomi med minsta möjliga inverkan på människors hälsa och 
miljön ska kunna bli verklighet måste varor och material vara giftfria från början. 
Detta förutsätter en ökad kunskap om faror med kemiska ämnen, information om var 
de används och det behövs hållbara innovationer. Slutna kretslopp bidrar till bättre 
nyttjande av resurser och till minskade klimatutsläpp och är helt avgörande för att vi 
ska kunna nå de globala ekologiska hållbarhetsmålen i agenda 2030. 

Det kemiska innehållet i varor, material och produkter är dock många gånger är helt 
eller delvis okänt. Detta är en utmaning i strävan mot en cirkulär ekonomi. 

Plastmaterial är ett område där problematiken med okänt eller problematiskt innehåll 
av kemikalier lyfts fram. Det är också ett av de högst prioriterade avfallsslagen enligt 
EU:s handlingsplan för cirkulär ekonomi. 

Dessa principer (https://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-
miljoarbetet/vagledning/avfall/materialatervinning/vagledning-okad-
sakermaterialatervinning.pdf), som bygger på Naturvårdsverket och 
Kemikalieinspektionens vägledning för ökad och säker materialåtervinning   är 
utgångspunkter som ska gälla för kommunens verksamheter:  

• Material och avfall som innehåller utfasningsämnen eller med okänt innehåll 
bör varken återanvändas eller återvinnas. 

https://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/avfall/materialatervinning/vagledning-okad-sakermaterialatervinning.pdf
https://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/avfall/materialatervinning/vagledning-okad-sakermaterialatervinning.pdf
https://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/avfall/materialatervinning/vagledning-okad-sakermaterialatervinning.pdf
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• I de fall det handlar om särskilt värdefulla material eller där resurs- eller 
klimatvinsten är betydande så kan materialet ändå återvinnas. Förutsättningen 
är att det sker under strikt kontroll och att materialet styrs bort från känsliga 
användningsområden som exempelvis livsmedelsförpackningar samt leksaker 
och produkter som barn kommer i kontakt med i sin vardag. 
Emballagematerial är ett exempel på produkter som inte behöver omfattas av 
lika stränga krav. 

Genom att arbeta utifrån dessa principer, och se till att de nya material som kommer 
in i våra flöden är fria från farliga ämnen, kan vi bidra till både giftfria och 
resurseffektiva kretslopp. 

2.3 Ämnesgrupper att fasa ut i kommunens verksamheter 
I kommunens arbete med att minska förekomsten av farliga ämnen behöver vi peka 
ut vilka ämnesgrupper vi ska fokusera på. Att välja ut ett antal ämnen som är miljö- 
eller hälsofarliga skulle innebära en lista som ständigt behöver uppdateras, allt 
eftersom nya kemikalier framställs och kunskaperna om de ämnen vi redan har 
omkring oss ökar. Risken är att oönskade ämnen byts ut mot andra med samma eller 
lika skadliga egenskaper. Vi väljer därför att utgå ifrån ämnens egenskaper. 

2.3.1 Utfasningsämnen 
I preciseringarna till miljömålet Giftfri miljö står det att användningen av särskilt 
farliga ämnen ska upphöra så långt det är möjligt. Kemikalieinspektionen kallar 
ämnen med dessa särskilt farliga egenskaper för utfasningsämnen.  

Utfasningsämnen ska fasas ut i Kungsbacka kommuns verksamheter. 

Ämnen som räknas som utfasningsämnen är: 

• Cancerogena, mutagena eller reproduktionsstörande ämnen, så kallade CMR-
ämnen, kategori 1A och 1B enligt CLP-förordningen (Europaparlamentets 
och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och 
förpackning av ämnen och blandningar) gult = möjlig fotnot 

• Persistenta, bioackumulerande och toxiska ämnen, så kallade PBT-ämnen, 
samt mycket persistenta och mycket bioackumulerande ämnen, så kallade 
vPvB-ämnen, enligt kriterierna i Reach bilaga XIII 

• Hormonstörande ämnen, se vidare avsnitt 2.2.2 om hormonstörande ämnen 
på SIN-listan 

• Ozonnedbrytande ämnen, enligt förordning 2037/2000/EG 

• Kadmium, kvicksilver och bly samt deras föreningar 

• Ämnen som förs upp på kandidatförteckningen, även om de inte uppfyller 
kriterierna ovan. Detta kan i dagsläget vara allergiframkallande ämnen. 
Kandidatförteckningen förklaras närmare i nästa avsnitt om SVHC-ämnen. 
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På Kemikalieinspektionens hemsida finns en databas som kallas PRIO. PRIO 
innehåller bland annat utfasningsämnen. Observera att det kan finnas ämnen som har 
utfasningsegenskaper men som inte finns med i databasen. Ämnen som är godkända 
som bekämpningsmedel finns till exempel inte i PRIO, utan hittas istället i 
bekämpningsmedelsregistret på Kemikalieinspektionens hemsida. 

Exempel på utfasningsämnen: 

• Formaldehyd som är cancerframkallande. Formaldehyd har en lång rad av 
användningsområden, till exempel förekommer det i limmet i spånskivor och 
i textilier för att förhindra att de blir skrynkliga och för att fixera färg. 

• Borsyra, som är reproduktionsstörande. Borsyra kan till exempel finnas i 
limmet i papp. 

• Många av de bromerade flamskyddsmedlen, bland annat polybromerade 
difenyletrar, PBDE, som är mycket svårnedbrytbara, bioackumulerande och 
giftiga. De kan förekomma i plaster, textilier, möbler i offentlig miljö, 
skyddskläder och isoleringsmaterial.  I elektrisk och elektronisk utrustning är 
PBDE i dag reglerade i EUs kemikalielagstiftning.  

SVHC-ämnen 
SVHC-ämnen, Substances of Very High Concern, är ”ämnen som inger mycket stora 
betänkligheter” i Europas kemikalielagstiftning Reach. De är utfasningsämnen, och 
ska därmed fasas ut från kommunens verksamheter. Dessa ämnen är upptagna på 
kandidatförteckningen som europeiska kemikalieinspektionen, Echa, har tagit fram 
och de kan omfattas av tillståndskrav enligt Reach.  

Ämnen som tas upp på kandidatförteckningen är cancerogena eller 
fortplantningsstörande ämnen samt ämnen som påverkar arvsmassan så kallade 
CMR-ämnen, svårnedbrytbara miljögifter, som PBT- och vPvB-ämnen, eller ämnen 
som har andra allvarliga egenskaper, till exempel hormonstörande eller 
allergiframkallande ämnen. Dessa ämnen räknas automatiskt som utfasningsämnen 
enligt Kemikalieinspektionen. 

Fördelen med ämnen som tagits upp på kandidatlistan är att leverantören är skyldig 
att kunna redogöra för om sådana ingår i en vara i koncentrationer över 0,1 
viktprocent enligt den europeiska kemikalielagstiftningen Reach. Detta gör att vi kan 
få ett underlag som gör att det är möjligt att undvika dem i våra varor. 

Nackdelen med kandidatlistan är att det är en omfattande, kostsam och långsam 
process att föra upp ämnen där. Medlemsländerna tar fram underlag och nominerar 
ämnen till att föras upp på kandidatlistan, som uppdateras två gånger om året. I 
dagsläget är strax över 200 ämnen uppförda på kandidatförteckningen.  

Exempel på SVHC-ämnen på kandidatlistan: 

• DEHP och flera andra ftalater är reproduktionsstörande. Kan förekomma i 
bland annat PVC-plast. 
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2.3.2 Hormonstörande ämnen 
Kemikalieinspektionen klassar hormonstörande ämnen som utfasningsämnen. 
Hormonstörande är också en av de egenskaper som kvalificerar ett ämne att ses som 
särskilt farligt enligt EUs gemensamma kemikalielagstiftning Reach, de så kallade 
SVHC-ämnena.  

Störningar på hormonsystemet på grund av exponering för vissa kemikalier kan 
bland annat leda till utvecklandet av vissa cancerformer, tidigarelagd pubertet, 
missbildade könsorgan, försämrad spermieproduktion, övervikt, diabetes samt 
beteendestörningar (KEMI PM 16/12). Hormonstörande ämnen finns överallt. Vi 
kommer i kontakt med dem genom vardagsprodukter som matförpackningar, kläder 
och leksaker. 

Det finns kriterier för att fastställa hormonstörande egenskaper inom lagstiftningarna 
för biocider och växtskyddsmedel, men det saknas vedertagna metoder för 
klassificering inom andra områden.  

SIN-listan står för Substitute It Now och är ett verktyg som flera verksamheter och 
kommuner använder sig av. Den tas fram av Internationella kemikaliesekretariatet, 
ChemSec, ett samarbetsorgan för miljöorganisationer. För att hantera att så få 
hormonstörande ämnen hittills klassificerats som hormonstörande enligt Reach 
räknar Kungsbacka kommun hormonstörande ämnen på SIN-listan som 
utfasningsämnen, och de ska därmed fasas ut så långt det är möjligt.  

Exempel på hormonstörande ämnen på SIN-listan: 

• Bisfenol S, som kan ersätta bisfenol A, som tagits upp på kandidatlistan, som 
en beståndsdel i polykarbonatplast och i epoxilack. 

• DINP, en ftalat som var vanlig att byta ut ftalaten DEHP mot runt år 2000 
och åren därefter, när de negativa effekterna av DEHP blev kända.  

2.3.3 Högfluorerade ämnen 
I Kemikalieinspektionens förslag till etappmål fram till 2030, Fasa ut särskilt farliga 
ämnen likställer de högfluorerade ämnen (PFAS) med utfasningsämnen vad gäller 
allvarhetsgrad på grund av att ämnena inte bryts ner i naturen. Av försiktighetsskäl 
bör PFAS anses vara särskilt farliga ämnen och bli föremål för utfasning enligt 
Kemikalieinspektionen. 

Särskilt farliga ämnen som är svårnedbrytbara kan ansamlas i miljön och finnas kvar 
under lång tid även om utsläppen minskar eller upphör. När effekter väl 
uppmärksammas har halterna i miljön ökat så att en oacceptabel exponering pågått 
en längre tid. Det gör att åtgärder sätts in sent och att ämnena kan fortsätta att ge 
upphov till skador samt förorena mat och dricksvatten även en lång tid efter att 
samhället har infört riskbegränsande åtgärder. 

Det finns flera tusen olika högfluorerade ämnen som används inom många olika 
områden. Vissa högfluorerade ämnen har redan reglerats på internationell, EU- och 
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nationell nivå. Eftersom nuvarande regelverk i mångt och mycket bygger på en 
hantering ämne för ämne är det dock inte praktiskt möjligt att komma åt 
högfluorerade ämnen genom det sätt som regelverken hittills tillämpats.  

Kungsbacka kommun räknar högfluorerade ämnen som utfasningsämnen, och de ska 
därmed fasas ut så långt det är möjligt. 

2.3.4 Prioriterade riskminskningsämnen 
I Kungsbacka kommun ska prioriterade riskminskningsämnen undvikas så långt det 
är möjligt när det gäller barns miljöer eller användning som innebär direkta utsläpp. 

Prioriterade riskminskningsämnen är ämnen med egenskaper som bör ges särskild 
uppmärksamhet enligt Kemikalieinspektionen. Användaren behöver alltid se över 
risken för den tilltänkta användningen med dessa ämnen och göra en avvägning om 
de kan användas inom det aktuella området utan oacceptabla risker. 

Ämnen som ingår i denna kategori har följande egenskaper: 

• Mycket hög akut giftighet enligt CLP-förordningen eller KIFS 2005:7 

• Allergiframkallande enligt CLP-förordningen eller KIFS 2005:7 

• CMR-ämnen, kategori 2 enligt CLP-förordningen eller kategori 3 enligt KIFS 
2005:7 

• Hög kronisk giftighet enligt CLP-förordningen eller KIFS 2005:7 

• Potentiell persistenta, bioackumulerande och toxiska ämnen, samt potentiellt 
mycket persistenta och mycket bioackumulerande ämnen, enligt kriterierna i 
Reach bilaga XIII 

• Miljöfarligt, långtidseffekter enligt CLP-förordningen eller KIFS 2005:7 

Även prioriterade riskminskningsämnen finns i PRIO-databasen på 
Kemikalieinspektionens hemsida. 

Exempel på prioriterade riskminskningsämnen: 

• Limonen, som är allergiframkallande och har långtidseffekter i miljön. Det 
används som doftämne i många rengöringsmedel och hygieniska produkter. 

2.4 Prioriterade områden 
För att få fokus i kemikaliearbetet behöver vi lyfta fram prioriterade områden. Inom 
våra prioriterade områden finns det riktade åtgärder, och vi ska undvika 
utfasningsämnen och prioriterade riskminskningsämnen så långt det är möjligt. 

2.4.1 Barns miljöer 
Barn är en särskilt känslig grupp när det gäller exponeringen av farliga ämnen 
eftersom de påverkas mer än vuxna av kemikalier i sin närmiljö. Barn äter, dricker 
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och andas mer än vuxna i förhållande till sin kroppsvikt, vilket leder till en ökad risk 
att de får i sig högre halter av skadliga ämnen än vuxna människor. Dessutom har de 
ett beteende som gör att de exponeras mer för dessa ämnen. Barnens kroppar är 
under utveckling och störningar i utvecklingen kan få stora, livslånga konsekvenser. 

Våra barn tillbringar ofta en stor del av sin vakna tid på förskolan, skolan och 
fritidshem. Förskolor är platser där man hittar högre halter av en rad skadliga ämnen 
jämfört med kontors- eller hemmamiljöer, troligtvis på grund av de material som 
finns i stora mängder på förskolorna (KEMI, rapporten nr 8/13, Barns exponering för 
kemiska ämnen i förskolan).  

I kemikalieplanen som antogs av kommunfullmäktige 2017 fanns en lång rad 
åtgärder för att fasa ut material med farliga ämnen ur våra förskolemiljöer. Efter 
detta gedigna arbete behöver vi nu säkra upp att det goda arbetet fortsätter. Som en 
logisk fortsättning på detta arbete riktas åtgärder i denna kemikalieplan även mot 
skolan och fritidshemmen. 

2.4.2 Gravida kvinnor och kvinnor i fertil ålder 
För att skydda de ofödda barnen, som är den allra känsligaste gruppen för påverkan 
av farliga kemikalier, behöver även gravida kvinnor och kvinnor i fertil ålder ses som 
prioriterade grupper. Inom flera verksamheter är personalen till övervägande del 
kvinnor, och vi ska vara extra noggranna med de varor och kemiska produkter som 
används i dessa verksamheter. 

2.4.3 Kemiska, hygieniska och kosmetiska produkter 
En kemisk produkt är ett kemiskt ämne eller en blandning av kemiska ämnen. 
Kemiska produkter kan vara till exempel rengörings- och tvättmedel, 
laboratoriekemikalier, färg, lack eller lim. I lagstiftningen skiljs dessa från varor, som 
är ”föremål som under produktionen får en särskild form, yta eller design, vilken i 
större utsträckning än dess kemiska sammansättning bestämmer dess funktion”. 

Det finns regler inom både miljöbalkens och arbetsmiljölagstiftningens område som 
rör kemiska produkter. Vi har krav på våra verksamheter att upprätta 
kemikalieförteckningar över märkningspliktiga kemiska produkter, och vi behöver 
göra riskbedömningar för dessa och byta ut dem mot sådana som är mindre farliga 
för hälsan eller miljön om det finns alternativ som fungerar. 

Det kan vara väldigt svårt att få reda på kemikalieinnehållet i varor, speciellt i äldre 
varor som vi redan har omkring oss. När det gäller kemiska, hygieniska och 
kosmetiska produkter finns det krav på att de ingående ämnena redovisas, och här 
har vi mycket större möjligheter att komma långt i vårt arbete att fasa ut farliga 
ämnen. Därför ska detta område vara prioriterat. 
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2.4.4 Produkter av plast 
Plast spelar en viktig roll i dagens samhälle. Den används inom de flesta områden 
och den bidrar med många nyttor. Användningen av plast kan i vissa fall leda till 
minskad miljöpåverkan, exempelvis genom viktbesparingar i transportsektorn eller 
förebyggande av matsvinn genom olika ”smarta” förpackningslösningar. Men 
nyttorna behöver sättas i relation till miljö- och klimatpåverkan från både produktion, 
användning och avfallshantering och ”läckaget” av plast till mark och vatten behöver 
stoppas. 

I många av de prioriterade varuområdena enligt denna plan ingår plast som kan ge 
påverkan på miljö och hälsa under olika delar av sin livscykel. Många problematiska 
ämnen hittar vi i just plast. Samtidigt har plast flera andra miljöaspekter som vi måste 
förhålla oss till, vilka beskrivs nedan. Eftersom plasten har en stor och komplicerad 
hållbarhetspåverkan behöver vi ta ett samlat grepp om frågan. Plast är därför ett 
prioriterat område i denna plan. 

Plastens påverkan på miljö och hälsa 
Plast är inte ett material utan många olika. De flesta av materialen görs från 
monomerer och många av monomererna är hälso- eller miljöfarliga på olika sätt. Den 
största andelen av råvarorna för plasttillverkning har fossilt ursprung som mineralolja 
eller naturgas, och bidrar därför till klimatförändringarna när plasten förr eller senare 
förbränns. Få plaster är perfekt lämpade för sin tänkta användning som de är utan 
förbättras och varieras med olika tillsatser, vilket gör det svårt att veta vad 
produkterna innehåller. 

Mikroplast är ett samlingsnamn för mycket små partiklar av plast som kan ha olika 
ursprung. De kan bildas oavsiktligt genom slitage av större föremål av plast men det 
finns också plast som från början tillverkas som små korn eller pellets. Nedbrytning 
av plast i naturen går långsamt och riskerna med förekomsten av plastskräp och 
mikroplast i våra vatten är många och komplexa. 

Återvinning av plast 
Mängden olika plastmaterial, tillsatser och produkttyper gör det svårt att sortera och 
återvinna plast på ett effektivt sätt. Att tillverka ny plast är billigt, efterfrågan på 
återvunnen plast är begränsad och det finns osäkerhet kring kvalitet och innehåll av 
farliga kemikalier, vilket försvårar plaståtervinningen. Alla plaster går inte heller att 
materialåtervinna, exempelvis härdplaster som sönderdelas vid uppvärmning och 
därför inte kan återvinnas utan endast malas ned och användas som fyllnadsmedel. 

Genom att fokusera på färre sorters plastmaterial och tillsatser kan större flöden 
åstadkommas vilket möjliggör en mer effektiv hantering för återvinningsföretagen 
(Trossa AB 2020, Plastkartläggning, sammanfattande rapport). 

Materialåtervinningsnivåerna av plast är i dagsläget låga i Sverige. Om man tittar på 
hela materialflödet med både verksamheters och hushållens plastavfall, så återvinns 
cirka 7,9 procent av den plast som används. Efterfrågan på den återvunna råvaran 
behöver ökas för att ett mer cirkulärt plastflöde ska bli möjligt. 
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Biologiskt nedbrytbar plast 
Vissa biologiskt nedbrytbara eller komposterbara plaster kan brytas ned mycket 
snabbt i en viss miljö men inte i andra. Det är därför mycket viktigt att definiera 
tidsram och miljö när man pratar om biologisk nedbrytning. Uttrycket biologiskt 
nedbrytbart betyder ingenting utan att tillverkaren också beskriver de exakta 
miljöförhållandena som krävs för att denna process ska ske, och hur lång tid det tar. 
Det är också viktigt att veta om plasten verkligen bryts ner i sina beståndsdelar, eller 
om den bara faller sönder i små bitar som kanske inte kan uppfattas med blotta ögat 
men som bidrar till problematiken med mikroplast.  

Biologiskt nedbrytbar plast behöver normalt brytas ned i en industriell kompost, men 
det finns inga sådana anläggningar i Sverige idag. Denna typ av plast riskerar att 
hamna i de kommunala rötningsanläggningar som bearbetar det matavfall som 
samlas upp från hushållen, eftersom det anges på dessa förpackningar att de är 
komposterbara. För konsumenten låter som att de går att kompostera var som helst, 
vilket oftast inte är fallet. När de har hamnat i matavfallsinsamlingen ställer plasterna 
till problem då rötningsanläggningarna inte kan bryta ner denna typ av plast. (Trossa 
AB 2020, Plastkartläggning, sammanfattande rapport) 

En del plasttyper kan tillverkas både från både fossil råvara och biomassa. Bara för 
att en plast är baserad på biomassa betyder det inte att den nödvändigtvis är 
bionedbrytbar. På motsatt sätt gäller att vissa plaster som är baserade på fossil råvara 
i vissa fall kan vara bionedbrytbara vid rätt förutsättningar. 

Inköp och upphandling av plast 
Den statliga plastutredningen (SOU 2018:84) föreslog att inköp och upphandling ska 
ingå i det avfallsförebyggande arbetet och att offentlig sektors medverkan är en 
förutsättning för att rätt beslut tas.  

När det kommer till plastanvändning handlar det till stor del om att i första hand 
minska den totala mängden plast som används. Genom att göra avvägningar innan 
inköp är det möjligt att undvika en stor mängd inköpt plast, och därmed mycket 
avfall.  

Att upphandla varor och material av återvunnen plast stimulerar efterfrågan på den 
återvunna plasten. Dessutom kan hållbarhetskrav skapa incitament för 
teknikutveckling och ge förutsättningar för en ny marknad för plastmaterial med 
goda återvinningsegenskaper. 

2.5 Förhållningssätt 
Kemikalieplanens prioriterade ämnesgrupper, områden och åtgärder beskriver 
tillsammans målsättningen för verksamheternas arbete med kemikaliefrågorna. 
Ibland är det tyvärr så att de material, varor eller produkter vi behöver inte finns med 
det kemikalieinnehåll vi hade velat. Det kan också vara så att produkterna finns, men 
till en orimligt hög kostnad. I dessa fall får vi göra en rimlighetsavvägning och 
utvärdering om det finns andra sätt att täcka verksamheternas behov, eller om 
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behovet är så stort att vi behöver göra ett undantag från kemikalieplanens 
målsättning. I de fall vi behöver göra undantag kan det fortfarande finnas sätt att 
påverka marknaden i den riktning vi önskar. Detta kan till exempel vara att lägga 
tidpunkten för när kraven ska vara uppfyllda i framtiden, eller genom att i 
upphandling erbjuda mervärden, som skickar en signal till leverantörerna att vi hade 
varit beredda att betala lite mer för produkter som lever upp till vår önskade 
kravnivå. 

Det är en förenklad bild av verkligheten att tro att vi kan få in varor, material och 
kemiska produkter i våra verksamheter som är helt fria från de farliga ämnen vi vill 
fasa ut. Om detektionsgränsen bara är tillräckligt låg kan man vid kemisk analys hitta 
spår av det mesta överallt. Ofta beror förekomst av ämnen i mycket låga 
koncentrationer på spridning i miljön, och inte på att de skulle vara aktivt tillsatta. Vi 
behöver av praktiska skäl ofta sätta upp olika gränsvärden för hur hög halt av farliga 
ämnen vi accepterar. Dessa gränsvärden behöver bestämmas från fall till fall, och 
haltgränsen beror på bland annat ämnets farlighet, om flera ämnen bör räknas 
samman och hur långt branschen har kommit. 
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3 Åtgärder 

3.1 Kemikaliehantering 

3.1.1 Dokumentation av kemiska produkter 
Det finns krav på att dokumentera farliga kemiska produkter både i miljöbalken och i 
arbetsmiljölagstiftningen. Kravet i miljöbalken gäller anmälnings- och 
tillståndspliktiga verksamheter, men kravet enligt arbetsmiljölagstiftningen gäller 
alla verksamheter (Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om kemiska 
arbetsmiljörisker, AFS 2014:43). Farliga kemiska produkter innebär sådana som är 
märkningspliktiga enligt lagstiftningen, och därför är märkta med ett eller flera 
faropiktogram. Dokumentation sker sedan 2020 i vårt webbaserade 
kemikaliehanteringssystem, och det är viktigt att alla verksamheter löpande 
registrerar de kemiska produkter som används. 

Ansvar: samtliga nämnder 

3.1.2 Fasa ut kemiska produkter med utpekade ämnen 
Enligt produktvalsprincipen i miljöbalkens hänsynsregler ska vi alla undvika 
produkter som kan vara skadliga för människor eller miljön om det går att ersätta 
dessa med produkter som är mindre farliga. 

I kommunens verksamheter ska vi i första hand byta ut kemiska produkter som 
innehåller ämnen som har någon av de utpekade egenskaperna i avsnitt 2.2. I detta 
arbete kommer kemikaliehanteringssystemet att vara till stor hjälp. 

Produktvalsprincipen i miljöbalken går längre än att bara gälla de produkter som 
innehåller de allra värsta ämnena. Går det till exempel att ersätta en märkningspliktig 
produkt med en som inte är märkningspliktig ligger detta i linje med 
produktvalsprincipen. Det samma gäller om det går att helt ersätta en produkt genom 
att använda andra metoder som inte kräver några kemiska produkter. I kommunens 
verksamheter ska vi arbeta enligt dessa principer så långt som möjligt.  

Ansvar: samtliga nämnder 

3.1.3 En säker kemikaliehantering 
För att hantera de kemiska produkter vi behöver ha i våra verksamheter på ett korrekt 
och säkert sätt är det viktigt att det finns uppdaterad information om farliga kemiska 
produkter, att det regelbundet görs riskbedömningar och att det finns rutiner för en 
säker hantering. Alla behöver inte veta allt men det är viktigt att den som använder 
eller utsätts för kemiska riskkällor i sitt arbete får tillräcklig information och 
skyddsutrustning för att kunna hantera dessa säkert. För att nå en säker 
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kemikaliehantering ska alla anställda i Kungsbacka kommun som använder 
kemikalier följa dokumentet Handledning och kommungemensamma rutiner för 
kemikaliehantering, som vid behov revideras av kemikalierådet. 

Ansvar: samtliga nämnder 

3.1.4 Verksamheter som utförs på uppdrag av kommunen  
Verksamheter eller åtgärder som utförs på uppdrag av kommunen ska där det är 
relevant och möjligt följa intentionerna i kemikalieplanen. Kommunen ska kunna 
begära information om vilka märkningspliktiga kemiska produkter, inklusive 
uppskattad årlig förbrukning, som används av dessa externa utförare. Detta kan ske 
genom kravställning vid upphandling och avtalsskrivning.  

Ansvar: samtliga nämnder som nyttjar externa utförare 

3.1.5 Redovisning av kommunens kemikalieanvändning 
Kommunen ska varje år ta fram statistik om den egna användningen av 
utfasningsämnen och prioriterade riskminskningsämnen. Informationen ska visa 
förändringen över tid, ge goda exempel och ligga till grund för löpande planering av 
framtida substitutionsarbete. 

Ansvar: Kemikalierådet under ledning av kemikaliesamordnaren 

3.2 Krav vid inköp 
Kemikalieinspektionen konstaterar att det behövs fler nationella insatser för att 
komplettera kemikalielagstiftning och internationella konventioner. I sin rapport 
Giftfritt från början skriver de att ett sätt att öka efterfrågan på hållbara varor och 
skynda på utfasningen av särskilt farliga ämnen är att offentliga aktörer i sin 
upphandling ställer krav på de material och varor de köper.  

Förutom att minska känsliga gruppers exponering för farliga ämnen så kan kraven 
bidra till att öka marknaden för varor med mindre farliga ämnen och på sikt driva 
fram skarpare lagstiftning. Kemikaliekrav i offentlig upphandling är med andra ord 
ett viktigt styrmedel som kan komplettera lagstiftningskrav. 

Kommunen är en stor upphandlare av varor och tjänster. När vi ställer miljökrav kan 
vi bidra till att uppfylla miljökvalitetsmålet Giftfri miljö genom att driva på både 
substitution och innovationer inom kemikalieområdet. 

Vid alla upphandlingar ska vi undvika ämnen med de utpekade ämnesegenskaperna 
så långt det är möjligt.  

3.2.1 Prioritera varor och produkter 
Mångfalden av varor på marknaden och i samhället är enorm. Det gör att det behövs 
en prioritering. Två utgångspunkter är särskilt viktiga vid prioriteringen; Att skydda 
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barn, ungdomar och andra känsliga grupper från exponering, direkt eller indirekt via 
miljön, och att minska förekomsten av särskilt farliga ämnen i materialkretsloppen. 

Det betyder att konsumentnära varor, varor som finns i förskolan, skolan och på 
arbetsplatser samt varor som bidrar till stora materialflöden i samhället bör 
prioriteras. 

I Kungsbacka ska kommunen ställa mer långtgående krav på innehåll av prioriterade 
ämnen för dessa prioriterade varor och produkter: 

• Kemiska, hygieniska och kosmetiska produkter 

• Byggvaror 

• Leksaker och hobbymaterial 

• Möbler, textilier och inredning 

• Städtjänster  

• Livsmedel och material som kommer i kontakt med livsmedel 

• Elektriska och elektroniska produkter 

Urvalet baseras på Kemikalieinspektionens rapporter Handlingsplan för giftfri 
vardag 2011–2014 och strategi för effektiv tillsyn över kemikalier i varor. 

Riskerna med farliga ämnen i varor är bristfälligt reglerade jämfört med vad som 
gäller för kemiska produkter. Bristerna gäller både tillgången till information och 
villkoren för att få använda farliga ämnen i varor. För de flesta varugrupper finns det 
inga begränsningar för farliga eller särskilt farliga ämnen. 

3.2.2 Välj rätt kravnivåer vid upphandling 
Upphandlingsmyndigheten utvecklar drivande hållbarhetskriterier som en hjälp för 
upphandlande myndigheter att ställa hållbarhetskrav. Kriterierna täcker dock inte alla 
områden.  

Det finns olika nivåer på de framtagna kraven: basnivå, avancerad nivå och 
spjutspetsnivå. Baskraven är ofta mer ambitiösa än gällande lagstiftning. Tanken är 
att det ska gå att genomföra en miljöanpassad upphandling utan alltför stora resurser 
eller behov av speciell kompetens. 

Avancerad nivå omfattar krav som går längre än basnivån, ofta på en nivå som 
motsvarar hållbarhetsmärkningars kriterier, och kan kräva en större insats och 
kunskap.  

På spjutspetsnivå ställs ytterligare högre krav vad gäller miljö- och andra 
hållbarhetsaspekter och innebär att tillgången är mindre än för bas- och avancerade 
krav samt ställer högre krav på specialkompetens hos den upphandlande 
myndigheten. 
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Det finns ett paket med upphandlingskriterier för en giftfri förskola. Kriterierna 
knyter an till områdena leka, äta och sova, och gäller leksaker, möbler och textilier. 
Sedan tidigare finns kriterier framtagna för byggmaterial inklusive golv, städtjänster 
och kemtekniska produkter, livsmedel och elektronik. 

• Vid all upphandling av varor ska information om innehåll av ämnen på EU:s 
kandidatlista begäras in.  

• Ämnen på EU:s kandidatlista ska om det är möjligt inte förekomma i halter 
över 0,1 viktprocent.  

• Alla produkter ska vara fria från utfasningsämnen så långt som det är möjligt. 

• Vid inköp av maskiner, storköksutrustning och liknande ska de kemiska 
produkter som behövs för drift och underhåll så långt det är möjligt vara fria 
från de utpekade ämnesgrupperna, utan att funktion eller garantier påverkas 
negativt. 

• Om det inte är möjligt att upphandla produkter utan utfasningsämnen ska 
krav ställas på hur leverantören planerar att arbeta för att fasa ut dessa ämnen. 

• För upphandlingsområden där det finns rekommenderade kriterier från 
Upphandlingsmyndigheten, som styr mot den målsättning Kungsbacka har, 
ska våra krav utgå från dessa.  

• För varor, kemiska produkter och tjänster där det finns kriterier för 
tredjepartscertifierad miljömärkning ska dessa kriterier om möjligt användas.  

• Om den upphandlade av varan eller produkten ska användas i prioriterade 
områden, men det saknas kriterier för miljömärkning inom området, ska 
särskilda kriterier så långt det är möjligt tas fram för att säkerställa att 
utfasningsämnen och relevanta prioriterade riskminskningsämnen inte 
förekommer.  

• Varor och kemiska produkter ska så långt det är möjligt vara fria från parfym.  

Ansvar: Service Inköp samt upphandlande förvaltning 

3.2.3 Krav på produkter av plast 
För att köpa in och använda plastprodukter på ett så hållbart sätt som möjligt krävs 
ett antal åtgärder: 

• Gör alltid en bedömning om produkten behöver vara av plast, eller om det är 
praktiskt möjligt och en miljömässig fördel att välja ett annat material. 

• Information om produktens plasttyp och kemikalieinnehåll ska krävas in. 

Information om produktens plasttyp behöver finnas för att kunna bedöma 
plastens risker. Vi ska efterfråga en redogörelse för det kemiska innehållet i 
produkten om vi bedömer det som möjligt för leverantörerna att få 
informationen. 
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• Ställ krav på att plasten ska bestå av återvunnet eller biobaserat material om 
det är tekniskt och praktiskt möjligt. 

Krav kan ställas på att produkten ska bestå av en viss andel återvunnet 
material, vilket anges i viktprocent. Krav kan ställas på plastsort utifrån vilka 
plaster som är lämpliga för återvunnen eller biobaserad råvara.  

• Ställ krav på återvinningsbarhet. 

Olika plaster är olika lämpade för materialåtervinning, och en liten 
efterfrågan på marknaden kan göra att plasten i praktiken inte är 
återvinningsbar. Kravet kan utformas som procent av totalt plastmaterial. Det 
går även att hänvisa till lämplig standard eller miljömärkning. 

• Ställ krav på produktutveckling för framtida återvinningsbarhet. 

Om produktens plast inte går att återvinna i dagsläget ska leverantören ange 
hur de planerar att byta till återvinningsbar plast alternativt hur 
framtidsutsikterna för återvinning kan se ut. 

• Ställ krav på separerbarhet eller produktutveckling för separerbarhet. 

Om produkten är sammansatt av flera olika material bör det finnas krav på att 
separerbarhet alternativt att leverantören ska jobba för utveckling av 
separerbara produkter. 

• Återvunnen och biobaserad, återvinningsbar plast ska prioriteras framför 
biologiskt nedbrytbar plast. Om det finns ett behov av att plasten ska vara 
biologiskt nedbrytbar ska den vara det utan att behandlas i en industriell 
anläggning. 

• Undvik så långt det är möjligt produkter som orsakar utsläpp av mikroplaster 
till miljön (luft, mark eller vatten) vid användning eller underhåll.  

• Ansvar: Service Inköp samt upphandlande förvaltning 

3.2.4 Övriga åtgärder rörande inköp 
• En systematisk uppföljning av ställda krav ska göras, i första hand inom 

prioriterade områden. Det är möjligt att precisera i upphandlingsdokumentet 
att stickprov kommer att tas från det upphandlade sortimentet eller att 
leverantören ska bekosta kemiska analyser av ett antal utpekade ämnen. 
Ansvar: Service Inköp samt upphandlande förvaltning 

• Ett avtal för analys av varor och material, som kan användas för kontinuerlig 
uppföljning av avtal ska tecknas. Kemiska analyser kan vara kostsamma men 
är effektiva för att påvisa om oönskade kemiska ämnen finns i upphandlade 
och inköpta varor. Ansvar: Service Inköp 
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• Om uppföljning visar att kemikaliekraven inte uppfyllts på avtalat vis ska 
sanktioner vidtas enligt samma rutiner som vid andra avtalsbrott. Ansvar: 
Service Inköp 

• Om det finns likvärdiga varor i e-handeln, som kan bytas ut mot varandra 
utan att någon viktig funktion går förlorad, ska de varor som är sämre ur 
kemikaliesynpunkt tas bort. Detta kan till exempel innebära att icke 
miljömärkta produkter tas bort om det finns miljömärkta alternativ. Ansvar: 
Service Inköp och de förvaltningar som nyttjar avtalet 

• Det ska framgå i e-handeln eller på annat lämpligt sätt vilka varor som är att 
föredra ur kemikalieperspektiv. Ansvar: Service Inköp 

3.3 Krav på byggnadsmaterial 
Enligt Kemikalieinspektionen innehåller vår inomhusluft i storleksordningen 6 000 
ämnen, varav 500 kommer ifrån byggprodukter (Erik Gravenfors, 
Kemikalieinspektionen). 

Det vi bygger in i våra hus får vi leva med under en lång tid. Vi dras fortfarande med 
följder av tidigare misstag, till exempel asbest i isolering, PCB i fasadfogar som 
läcker ut i närmiljön och påverkar barns utveckling, CFC i äldre isolering som 
påverkar ozonskikt och klimat och äldre plastmaterial med tungmetaller och 
mjukgörare som i dag är förbjudna. Vi måste ha kännedom om vilka ämnen vi 
bygger in i våra hus. Det kan visa sig att ämnen vi i dag tror är ofarliga längre fram 
visar sig ha farliga egenskaper, och då måste vi veta var någonstans dessa ämnen 
finns. 

3.3.1 Ställ krav på kemikalieinnehåll vid ny- och ombyggnation 
När vi bygger nytt och när vi underhåller befintliga byggnader har vi ett ansvar för 
att välja produkter som ska kunna användas under mycket lång tid utan negativ 
påverkan på människor och miljö. Säkerhet för människor och miljö måste alltid gå 
före kortsiktiga ekonomiska vinster. 

• Vid ny- och ombyggnation använder Kungsbacka kommun så långt det är 
möjligt produkter fria från utfasningsämnen, inklusive hormonstörande 
ämnen på SIN-listan, och prioriterade riskminskningsämnen. 

• Produkter väljs om möjligt bort om det vid deras tillverkningsskede har 
förekommit mer än 2 procent av någon monomer som uppfyller något av 
kriterierna för utfasningsämnen. 

• Vid ny- och ombyggnation använder Kungsbacka kommun inga produkter 
som har för ofullständig dokumentation för att kunna bedömas. 

För att en produkt ska räknas som fri från ett ämne krävs det att halten av ämnet är 
mindre än 0,1 viktprocent. 



Kemikalieplan Kungsbacka kommun 
 

27 
 

Ansvarig förvaltning: Service Lokalförsörjning och Service Fastigheter 

3.3.2 Fasa ut farliga ämnen i befintliga byggnader 
Om det finns problematiska ämnen i befintliga byggnader kan dessa behöva fasas ut 
tidigare än enligt befintlig underhållsplan. 

Ett sådant område kommunen har identifierat är golven i våra kommunägda 
förskolor. Ungefär 40 procent av golvytan består av plastmattor, som i stor 
utsträckning lades in under 80- och 90-talen. Detta innebär att de med största 
sannolikhet innehåller mjukgörande ftalater som vi i dag vet är hormon- och 
reproduktionsstörande. 

En prioriterad åtgärd är att byta ut dessa plastmattor under en femårsperiod, 2017-
2021, vilket innebär en åtgärdstakt på tio förskolor om året. Golven byts i första hand 
ut mot linoleumgolv, och till ftalatfria plastmattor i utrymmen där vatten hanteras. 

Ansvarig förvaltning: Service Fastigheter 

3.3.3 Ställ krav på materialval i inhyrda lokaler 
För att de verksamheter vi bedriver i inhyrda lokaler inte heller ska exponeras för 
farliga ämnen är det viktigt att vi ställer krav även på dessa lokaler. En kartläggning 
av golven i de inhyrda lokalerna för förskolor 2017 visade att kunskapen om material 
i golvbeläggningarna var låg hos fastighetsägarna. 

Vid nya och omförhandlade hyresavtal ska Kungsbacka kommun ställa krav på 
åtaganden från hyresvärdens sida som omfattar följande krav:  

• Materialval vid om- och nybyggnation i lokalen ska utgå från en 
materialdatabas med kriterier som innebär att materialen är fria från 
utfasningsämnen. 

• Plastgolv i de inhyrda lokalerna får vid kontraktstecknandet inte innehålla 
ftalater upptagna på kandidatförteckningen. Äldre plastgolv med okänt 
kemikalieinnehåll accepteras inte. 

Ett verktyg som kan användas för att uppnå syftet är så kallade gröna hyresavtal. I 
gröna hyresavtal kan också andra miljöaspekter, utöver materialval, regleras. 

Om kraven inte kan uppfyllas och det saknas alternativ för att kommunen ska kunna 
lösa sitt lokalbehov kan undantag behöva göras. Kommunen ska då verka för att 
komma så nära kraven ovan som möjligt, till exempel genom att komma överens 
med fastighetsägaren att kravet på ftalater ska vara uppfyllt vid en senare tidpunkt. 

Ansvarig förvaltning: Service Fastighet och Service Lokalförsörjning 
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3.4 Åtgärder för att minska barns exponering 
I de kommunala förskolorna har vi stor möjlighet att genomföra åtgärder som 
minskar barnens exponering för oönskade ämnen. Undersökningar visar att halterna 
av vissa sådana ämnen, till exempel bromerade flamskyddsmedel och ftalater, är 
högre i förskolemiljöer än i hemmet (Kemikalieinspektionens rapport nr 8/13, Barns 
exponering för kemiska ämnen i förskolan). Detta beror troligtvis på att det finns 
mycket plast- och skumgummimaterial i förskolorna. 

3.4.1 Fortsätta arbetet med kemikaliesmarta förskolor 
Till kemikalieplanen som antogs 2017 fanns vägledningsmaterialet ”På väg mot en 
giftfri förskola” med 34 åtgärder som skulle genomföras. Under 2018 utbildades 
personalen i förskolorna, och de rensade ut produkter som innehöll skadliga ämnen. 
Arbetet har gjort att det nu finns betydligt färre saker med ohälsosamma kemikalier 
som barnen kan komma i kontakt med. Nu gäller det att fortsätta arbeta för att 
fortsätta hålla en hög och säker nivå, och åtgärderna har gjorts om till dokumentet En 
kemikaliesmart förskola, Riktlinjer för hur vi håller förskolan fri från ohälsosamma 
kemikalier. 

Ansvariga för att riktlinjerna följs: förvaltningen för Förskola & Grundskola, 
förvaltningen för Teknik och förvaltningen för Service 

3.4.2 Åtgärder för att minska barns exponering av farliga ämnen i 
grundskolan och på fritidshemmen 

Som ett steg i arbetet med att minska barns exponering för farliga ämnen ska vi ta 
fram ett vägledningsmaterial som riktar sig till grundskolor och fritidshem. Namnet 
på materialet blir Kemikaliesmart skola och fritidshem och kan exempelvis innehålla 
bra val och rätt hantering av: 

• Kemiska produkter som på olika sätt används i undervisningen. 

• Leksaker, hobbymaterial och återbrukat material som används på fritidshem. 

• Material för skapande på exempelvis bild- och slöjdlektioner. 

• Material som används i kontakt med livsmedel i köken. 

• Möbler och andra inventarier. 

• Elektronik som används i undervisningen och fritidshemsverksamheten. 

• Gymnastikredskap, tjockmattor och gymnastikgolv. 
Vägledningsmaterialet ska vara klart senast 2021-12-31, och åtgärderna vidtas 
under 2022 och 2023 

Ansvariga för framtagande av vägledningsmaterialet: förvaltningen för Förskola 
& Grundskola, med stöd av andra berörda förvaltningar och kemikalierådet.  
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3.4.3 Slutför inventeringen av barns utemiljöer och fasa ut material med 
farliga ämnen 

Platser för barn och unga utomhus har ofta material och produkter som inte är 
tillverkade för att vara lekmaterial från början. Detta kan till exempel vara 
gummidäck, slipers eller tryckimpregnerat trä. Fallskydd av så kallad gummiasfalt 
och konstgräsplaner kan också innehålla skadliga ämnen. 

För att få en överblick över förekomst av skadliga kemikalier på kommunens 
lekplatser inventerade Teknik de 34 lekplatser som tillhörde deras ansvarsområde, 
och en åtgärdsplan upprättades för att ta bort material som innehöll farliga ämnen. 

Sedan 2019 har Teknik tagit över ansvaret för lekplatser på förskolor, skolor och 
offentliga platser runt om i kommunen. Även dessa lekplatser behöver inventeras, 
och arbetas in i handlingsplanen för att fasa ut material som innehåller farliga ämnen. 

Handlingsplanen ska vara klar senast 2021-12-31. 

Ansvar: Teknik 

3.5 Kemikalierådets arbete 
Kommunstyrelsens förvaltning har samordningsansvar för arbetet med åtgärderna 
enligt kemikalieplanen. För att få en bred praktisk kompetens i arbetet med att fasa ut 
farliga ämnen i kommunens verksamheter finns ett kemikalieråd, med representanter 
från alla berörda förvaltningar. Förvaltningarna för Förskola & Grundskola, Teknik, 
och Service med områdena Fastigheter, Lokalförsörjning, Lokalvård och Inköp har 
ett särskilt ansvar för att bidra med personella resurser till kemikalierådets arbete 
eftersom de ansvarar för eller påverkar de prioriterade områdena i denna plan. 
Kommunstyrelsens förvaltning utser en samordningsansvarig för kemikalierådet, 
som leder arbetet. Kemikalierådets arbete ska anpassas efter verksamheternas behov, 
men består bland annat av följande arbetsuppgifter: 

• Samordna och stötta kemikaliearbetet i förvaltningarna 

• Ta fram material som stöd till förvaltningarna 

• Administrera respektive förvaltnings uppgifter i 
kemikaliehanteringssystemet  

• Samordna information och utbildning om kemikalieplanen och 
kemikaliefrågor som är relevanta för kommunens verksamheter, 
representanterna ansvarar för att informera sina egna verksamheter 

• Löpande följa upp arbetet med kemikalieplanen och revidera den vid behov, 
dock minst vart tredje år 

• Delta i kunskapsutbyte och samverkan med andra kommuner och aktörer 
som arbetar med kemikaliefrågorna, nationellt och i regionen 

• Samverka med och påverka kommunens leverantörer   
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Varje verksamhet i kommunen har ett eget ansvar för sitt miljöarbete och för att följa 
lagstiftningen. Kemikalierådet har främst en rådgivande funktion.  

Ansvar för samordningsansvar: Kommunstyrelsens förvaltning 

Ansvar för att avsätta personella resurser: Samtliga verksamheter som berörs av 
denna plan 
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4 Bilagor 

4.1 Utfasningsämnen 

Egenskap Klassificering enligt CLP-förordningen för att 
fastställa egenskapen, H=H-fras 

Cancerframkallande H350: Kan orsaka cancer 

Mutagent H340: Kan orsaka genetiska defekter 

Reproduktionstoxiskt H360: Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet 

Hormonstörande Se aktuell SIN-lista 

Särskilt farliga metaller Kadmium, kvicksilver och bly 

PBT/vPvB Persistenta, Bioackumulerande, Toxiska/mycket 
Persistenta, mycket bioackumulerande 

Ozonstörande ämnen EUH059: Farligt för ozonskiktet 

H420: Skadar folkhälsan och miljön genom att förstöra 
ozonet i övre delen av atmosfären 

SVHC-ämnen Ämnen som förs upp på kandidatlistan räknas 
automatiskt som utfasningsämnen, även om de faller 
under andra egenskapskriterier än ovan 

 

4.2 Prioriterade riskminskningsämnen 

Egenskap Klassificering enligt CLP-förordningen för att 
fastställa egenskapen, H=H-fras 

Mycket hög akut giftighet H330: Dödlig vid inandning 

H310: Dödlig vid hudkontakt 

H300: Dödlig vid förtäring 

(Specifik organtoxicitet - enstaka exponering) 

H370: Orsakar organskador 

Allergiframkallande H334: kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller 
andningssvårigheter vid inandning. 

H317: Kan orsaka allergisk hudreaktion 

Hög kronisk giftighet H372: Orsakar organskador genom lång eller upprepad 
exponering 
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Mutagent H341: Misstänks kunna orsaka genetiska defekter 

Miljöfarligt, 
långtidseffekter 

H410: Mycket giftig för vattenlevande organismer med 
långtidseffekter 

H413: Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande 
organismer 

Potentiella PBT/vPvB Potentiellt persistenta, bioackumulerande, 
toxiska/mycket persistenta, mycket bioackumulerande 

 
 

 

4.3 Ordlista 
Bioackumulation - anrikning av ämnen hos en biologisk organism. För att ett ämne 
ska kunna ge upphov till bioackumulation måste det vara fettlösligt eller 
svårnedbrytbart, ofta båda.  

Bromerade flamskyddsmedel - Vissa flamskyddsmedel är hälso- och miljöfarliga 
och en del är misstänkt hormonstörande. Det finns flera hundra olika 
flamskyddsmedel, varav ett 70-tal som innehåller brom. De bromerade 
flamskyddsmedlen är de mest omdiskuterade. Flera av de farligaste 
flamskyddsmedlen är förbjudna i till exempel elektriska och elektroniska varor. 

CAS-nummer - Identitetsnummer för kemiska ämnen som tilldelats av Chemical 
Abstract Services (CAS). Omkring 23 miljoner föreningar har fått ett CAS-nummer 
hittills, och 4 000 nya får ett nummer varje dag. Syftet är att förtydliga identitet på 
ämnen och t.ex. göra databassökningar enklare, eftersom kemikalier ofta har många 
namn. 

ChemSec - Internationella kemikaliesekretariatet, ett samarbetsorgan för 
miljöorganisationer. Huvudfinansiär är den svenska regeringen. ChemSec står bakom 
SIN-listan. 

CLP-förordningen - Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 
av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen 
och blandningar. Förordningen ersätter det gamla systemet (KIFS 2005:7) fr.o.m. 
2015. 

CMR-ämnen - Ämnen som klassificeras som cancerogena, mutagena eller 
reproduktionsstörande ämnen enligt KIFS 2015:7 eller CLP-förordningen. 

Dioxiner - samlingsnamn för en grupp ämnen som bildas oavsiktligt vid 
förbränningsprocesser där ämnen som innehåller klor förekommer, till exempel vid 
sopförbränning och produktion av järn och stål. Dioxinernas egenskaper som giftiga, 
fettlösliga och långlivade gör dem mycket skadliga om de sprids i miljön. 
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Försiktighetsprincipen - Princip som nämns i flera internationella 
miljökonventioner, i miljöbalken och andra regelverk. Det finns ingen exakt 
definition, utan principen är mer ett förhållningssätt, att i vissa lägen av 
försiktighetsskäl kunna agera utan exakta vetenskapliga bevis för att förhindra 
eventuella skador på människors hälsa och miljö. I miljöbalken är 
försiktighetsprincipen en del av hänsynsreglerna. 

H-fras eller riskfras - Klassificering av kemiska ämnen och blandningar som talar 
om på vilket sätt en kemisk produkt är farlig, där H står för engelskans Hazard. 
Klassificeringen ligger till grund för den information om faran som ska förmedlas 
genom märkningen på förpackningen.  

Hormonstörande ämne - Ämne som påverkar hormonsystemet. Ämnen som stör 
balansen i kroppens hormonsystem kan ge upphov till en rad olika effekter som till 
exempel fortplantningsstörning eller missbildning, cancer, diabetes, 
hjärtkärlsjukdomar, benskörhet och skador på immunsystemet och nervsystemet. Det 
kan ta lång tid mellan att någon utsätts för ämnet fram till att eventuella effekter på 
hälsan, som cancer, påverkan på ämnesomsättningen eller påverkan på människors 
förmåga att få barn, upptäcks. 

Hänsynsreglerna - De allmänna hänsynsreglerna finns i kapitel 2 i miljöbalken och 
ska förebygga negativa effekter av verksamheter och öka miljöhänsynen. Reglerna 
lägger ett stort ansvar på varje verksamhetsutövare att se till att verksamheten inte 
skadar hälsa och miljö, att arbeta för att minska miljöpåverkan och att ha kunskap för 
att kunna uppfylla miljöbalkens krav. Försiktighetsprincipen, produktvalsprincipen 
och hushållningsprincipen ingår bland annat i de allmänna hänsynsreglerna. 

Högfluorerade ämnen – ett samlingsbegrepp som omfattar både perfluorerade och 
polyfluorerade ämnen. Det är ämnen som inte förekommer naturligt i miljön, utan är 
framställda av oss människor Perfluorerade ämnen är en grupp av organiska ämnen 
som kännetecknas av att de är fullständigt fluorerade, det vill säga att de innehåller 
en kolkedja där varje väteatom har ersatts med en fluoratom. Den kemiska 
bindningen mellan kol och fluor är en av de starkaste som finns. Man tror inte att de 
perfluorerade ämnena bryts ned alls i miljön. Polyfluorerade ämnen är mycket lika de 
perfluorerade ämnena, men är inte lika stabila och kan brytas ned. I miljön kan de 
brytas ned och övergå till att bli perfluorerade. PFAS står för per- och polyfluorerade 
alkylsubstanser, och har blivit en vanligt använd förkortning av dessa ämnen. 

PFAS har förmåga att bilda släta, vatten-, fett- och smutsavvisande ytor, och används 
bland annat i impregneringsmedel för kläder och textilier, rengöringsmedel, 
skidvallor och andra vaxer, bekämpningsmedel mot insekter, brandsläckningsskum, 
ytbehandling av livsmedelsförpackningar och vid tillverkning av fluorpolymerer som 
bland annat används i vattenavvisande kläder och i stekpannor och kastruller. 

Exempel på högfluorerade ämnen är perfluoroktansulfonat (PFOS) och 
perfluoroktansyra (PFOA). PFOS är ett så kallat PBT-ämne, det vill säga persistent, 
bioackumulerande, toxiskt. PFOA bryts inte heller ned i naturen, det är 
reproduktionsstörande och misstänks vara cancerframkallande för människan. 
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Informationsplikten enligt artikel 33 i Reach - Alla som tillverkar, importerar eller 
säljer varor som innehåller mer än 0,1 viktprocent av ett ämne på kandidatlistan är 
skyldiga att tillhandahålla sina kunder sådan information att varan kan hanteras på ett 
säkert sätt. Denna information ska åtminstone omfatta ämnets namn. Yrkesmässiga 
kunder ska få informationen senast vid leverans och konsumenter på förfrågan inom 
45 dagar. Sverige och fem andra EU-länder har tolkat haltgränsen 0,1 viktprocent i 
varor på följande sätt: halten av ett ämne i en vara ska beräknas som förhållandet 
mellan ämnets vikt och vikten hos individuella separerbara delar eller material som 
ingår i en vara. För en sammansatt vara, ska utgångspunkten således vara vikten hos 
de enskilda separerbara delar som innehåller ämnet och inte totalvikten hos den 
sammansatta varan. 

Kandidatförteckningen - En lista kopplad till Reach där ämnen som har särskilt 
hälso- och miljöfarliga egenskaper finns upptagna, så kallade SVHC-ämnen. Det är 
den europeiska kemikaliemyndigheten ECHA som står bakom listan som har funnits 
sedan oktober 2008. Ämnen med dessa egenskaper identifieras kontinuerligt och två 
gånger per år förs nya ämnen upp på listan. När ett ämne har tagits upp på 
Kandidatförteckningen ställer det vissa krav på företag som tillverkar, importerar 
eller använder ämnet när det gäller information, anmälan och tillstånd för ämnet. 
Ämnen från kandidatlistan förs succesivt över till bilaga XIV (i Reach) för att 
tillståndsprövas. På kemikaliemyndighetens ECHA:s hemsida, www.echa.eu, finns 
den uppdaterade listan. 

KIFS – beteckning för Kemikalieinspektionens föreskrifter. KIFS 2005:7 om 
klassificering och märkning av kemiska produkter är en föreskrift som gäller 
parallellt med klassificerings- och märkningsförordningen CLP fram till den 1 juni 
2015. I fråga om blandningar gäller en övergångsperiod fram till den 1 juni 2017 då 
märkningen måste göras enligt CLP-förordningen. 

Kemikalie - enligt Svenska kemistsamfundets nomenklaturutskott 2001 är en 
kemikalie ett ämne, grundämne eller förening, eller en blandning av dessa, som 
används industriellt och kommersiellt, är makroskopiskt homogent samt inte är avsett 
att äta. Med "makroskopiskt homogent" menas att även blandningar kan räknas som 
kemikalier, om det inte uppenbart är två olika ämnen. Att en kemikalie inte ska vara 
avsedd att äta innebär, till exempel, att ättika som används i ett privat hushåll till 
inläggning inte är en kemikalie, men om den används för rengöring mot betalning är 
den det. Svenska akademins ordbok menar att en kemikalie måste framställas på 
"kemisk väg" medan Nationalencyklopedin menar att de framförallt framställs i 
laboratorier och industrier, vilket är distinktioner som inte görs av Kemistsamfundet. 

Kemisk produkt - Kemisk produkt definieras som ett ämne eller en blandning av två 
eller flera ämnen. Motsatsen är en vara enligt Reach-lagstiftningens definition. 
Kemisk produkt kan t.ex. vara en målarfärg eller ett tvättmedel. 

Kemiskt ämne - Kemiskt grundämne och föreningar av grundämnen i naturlig eller 
tillverkad form. 

http://www.echa.eu/
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Kosmetisk (och hygienisk) produkt - Kosmetiska och hygieniska produkter är 
produkter som är avsedda att användas på kroppen eller i munnen. Det huvudsakliga 
syftet med produkterna ska vara att rengöra, parfymera eller skydda hud, slemhinnor 
och tänder. För dessa gäller speciell lagstiftning där bl.a. ingående ämnen ska listas 
på förpackningen i ordning efter ingående mängd. 

Mutagen - en företeelse, till exempel ett kemiskt ämne, som orsakar mutationer hos 
en organism, det vill säga förändrar den genetiska informationen DNA. 

Märkningspliktig kemisk produkt - En kemisk produkt som är bedömd som farlig 
vid klassificering enligt Kemikalieinspektionens föreskrifter om klassificering och 
märkning av kemiska produkter (KIFS 2005:7) eller CLP-förordningen. En sådan 
produkt ska vara märkt med farosymbol och/eller riskfras, alternativt faropiktogram 
och/eller faroangivelse. I produktens säkerhetsdatablad, avsnitt 2 ”Farliga 
egenskaper” eller avsnitt 15 ”Gällande föreskrifter”, ska det framgå om produkten är 
märkningspliktig. Bakgrunden till att informationen finns i antingen avsnitt 2 eller 
15, är att lagstiftningen håller på att ändras och idag gäller två lagstiftningar 
parallellt. 

PBT- och vPvB-ämnen - Persistenta bioackumulerande och toxiska ämnen, samt 
mycket persistenta och mycket bioackumulerande ämnen enligt Reach bilaga XIII. 

Persistent - Svårnedbrytbar 

Prioriterat riskminskningsämne - Prioriterade riskminskningsämnen är ämnen som 
bör ges särskild uppmärksamhet. Ämnena måste alltid bedömas i den aktuella 
användningen och utifrån den risk som då kan uppkomma. Kriterierna för ämnen är 
framtagna mot bakgrund av vårt nationella miljömål för en Giftfri miljö och Reach. 

Reach - Europeisk ramlag för kemikalier som ersätter stora delar av de 
kemikalieregler som gällde före den 1 juni 2007 i EU och i Sverige. Reglerna finns i 
en EG- förordning och ska därför tillämpas direkt av företagen, utan att översättas i 
svenska regler. Reach står för Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction 
of Chemicals. På svenska: Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning 
av kemikalier. Förordningen trädde i kraft inom hela EU den 1 juni 2007, men är så 
omfattande att delar införs stegvis fram till 2018. 

Reproduktionsstörande ämnen - Kemikalier som vid inandning, förtäring eller via 
hudkontakt kan orsaka andra än ärftliga skadeverkningar hos foster eller öka 
förekomsten av dem. De kan också försämra förökningsfunktionerna eller -förmågan 
hos män och kvinnor. 

SIN-listan - SIN står för Substitute It Now och är en förteckning över ämnen som är 
utvalda utifrån kriterierna för särskilt farliga ämnen (SVHC) i den europeiska 
lagstiftningen Reach. Där officiell klassificering saknas bygger listan på en grundlig 
genomgång av vetenskaplig litteratur. Bakom listan står Internationella 
Kemikaliesekretariatet, ChemSec. Syftet med listan är att hjälpa företag och 
organisationer att påskynda utfasningen av särskilt farliga ämnen samt minska 
riskerna kopplade till hanteringen av de farliga ämnen som vi fortsätter att använda. 
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Listan har också granskats av oberoende experter. Trots att den inte är en officiell 
EU-publikation har SIN-listan flera gånger lyfts fram och rekommenderats av 
miljökommissionärer och andra ledande företrädare för EU-kommissionen. Den är 
baserad på vetenskaplig grund, uppdateras kontinuerligt utifrån ny kunskap och är 
dessutom framtagen som ett stöd för alla aktörer som vill undvika farliga ämnen. 

Listan uppdateras kontinuerligt: http://www.chemsec.org/what-we-do/sinlist 

Substitution - Att byta ut en kemisk produkt, kemiskt ämne eller vara mot ett mindre 
riskabelt alternativ (annan produkt eller metod) som är likvärdigt för ändamålet. 

SVHC-ämnen - SVHC står för Substances of Very High Concern det vill säga 
ämnen som inger mycket allvarliga betänkligheter. På svenska används begreppet 
särskilt farliga ämnen. Det är ämnen som har vissa egenskaper. CMR-ämnen, PBT-
ämnen och andra som inger stora betänkligheter (exempelvis hormonstörande 
ämnen). I Reach-lagstiftningen listas de i en kandidatförteckning och krav på 
information om innehåll gäller samt att de därmed kan bli föremål för 
tillståndsprövning genom Reach. 

Säkerhetsdatablad - Ett datablad som ger information och råd om säker hantering 
för farliga kemiska produkter. Informationen ges i 16 punkter, bland annat farliga 
egenskaper, sammansättning/information om beståndsdelar och toxikologisk 
information, som alltid måste finnas för hälso- och miljöfarliga kemiska produkter. 
Säkerhetsdatabladets innehåll och format är reglerat i Reach- förordningen. För de 
produkter som kräver säkerhetsdatablad ska tillverkare eller leverantör förse 
distributörer och yrkesmässiga med säkerhetsdatablad på svenska och hålla de 
uppdaterade med ny information. I och med att ingående ämnen blir registrerade 
enligt Reach blir råden i bladet bindande för användaren. 

Toxisk - Giftig 

Utfasningsämne - Utfasningsämnen är utpekade av Kemikalieinspektionen som 
ämnen som har så allvarliga egenskaper att de inte bör användas. Kriterierna för 
utfasningsämnena är framtagna mot bakgrund av vårt nationella miljömål för en 
giftfri miljö och Reach. 

Vara - En vara definieras i Reach som ett föremål som under produktionen får en 
särskild form, yta eller design, vilken i större utsträckning än dess kemiska 
sammansättning avgör funktionen. Ett exempel på en sådan vara är gummihandtagen 
på en cykel. Hela cykeln är en sammansatt vara, där flera varor till exempel 
gummihandtagen, däcken och ramen sammanfogats. 
 

http://www.chemsec.org/what-we-do/sinlist
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10 tips för en kemikaliesmart förskola 
 

1. Använd inte mjuka plastleksaker och plocka bort de som 
känns hala eller klibbiga, luktar starkt eller är tillverkade 
före 2007. 

2. Plocka bort elektronik som inte är avsedd att användas 
som leksaker, till exempel mobiltelefoner, tangentbord och 
sladdar. Plocka också bort trasiga elektroniska leksaker, och 
de som är tillverkade före 2007. 

3. Använd sådant som är tillverkat som leksaker och plocka 
bort till exempel byggmaterial, väskor och skor av 
konstläder, oäkta metallsmycken och nycklar. 

4. Undvik att ha mat i kontakt med plast, speciellt varm 
mat.  

5. Ha rutiner för regelbunden städning och tvättning av 
textilier. Tvätta alltid nya textilier innan de används. 

6. Använd inte madrasser av skumgummi samt med 
plastöverdrag av PVC, speciellt om de är tillverkade före 
2007. 

7. Se till att det finns rutiner för att tvätta barnens händer. 

8. Använd inte vinylhandskar. Om handskar behövs vid 
exempelvis blöjbyte, städning eller matlagning är 
nitrilhandskar ett bättre alternativ. 

9. Välj oparfymerade och miljömärkta hygien- och 
rengöringsprodukter. Undvik antibakteriella produkter. 

10. Tänk efter före inköp. Handla i e-handeln från det 
utvärderade sortimentet med “tumme upp” och välj 
miljömärkta produkter när det är möjligt. 
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Om kemikalier 
Under 2018 rensade personalen ut 
produkter som innehöll skadliga 
kemikalier ur förskolorna i Kungsbacka 
kommun. Arbetet har gjort att barnen nu 
kommer i kontakt med betydligt färre 
saker som innehåller ohälsosamma 
ämnen. Nu gäller det att fortsätta arbeta 
kemikaliesmart för att fortsätta hålla en 
hög och säker nivå.  

I denna vägledning finns tips till dig som 
jobbar i förskolan om hur du kan tänka när ni 
rensar ut, tar emot gåvor eller gör inköp. 
Vägledningen vänder sig även till Service 
Måltider när det gäller den mat som serveras, 
se avsnitt Äta, till Service Lokalvård när det 
gäller städning, se avsnitt Hygien och 
städning, till Teknik när det gäller fasta 
installationer i barns utemiljö, se avsnitt Leka 
ute samt till Service Fastigheter när det gäller 
golv, se avsnitt Lokaler och inredning. 

Prioriterat 
Att minska farliga kemikalier i kommunens 
verksamheter är ett prioriterat område och 
till vår hjälp har vi en kemikalieplan för 
Kungsbacka, antagen av 
kommunfullmäktige. Planen anger vilka 
typer av ämnen vi ska fasa ut och pekar ut 
barns miljöer som extra prioriterade. Enligt 
kemikalieplanen är förvaltningarna för 
Förskola & Grundskola, Teknik och Service 
ansvariga för att riktlinjerna i detta 
vägledningsmaterial följs, så att vi ska nå en 
mer kemikaliesmart förskola. 

Hur ser det ut globalt? 
Kemikalieproduktionen i världen ökar och 
drivs av produktionen av varor. Vi har för 
lite kunskap om många ämnen i dag för att 

kunna bedöma om de är farliga eller inte. Vi 
använder och omger oss dagligen med 
mängder av varor som innehåller kemikalier.  
 
Kemikalierna ger varorna vissa egenskaper, 
till exempel gör de plast mjukare och textilier 
flamsäkra eller vattenavstötande. Det är 
positiva egenskaper, men tyvärr kan vissa av 
kemikalierna som används också ha negativa 
effekter på människors hälsa och miljön. Vi 
vet att en del kemikalier är skadliga och 
eftersom kemikalielagstiftningen är trög att 
ändra är de tyvärr inte alltid förbjudna. 
Andra är ofarliga, eller säkra att använda om 
det sker på rätt sätt.  
 
Riskerna med de flesta ämnena är dock 
okända. Vi behöver därför vara försiktiga 
med vilka kemikalier vi använder och hur vi 
använder dem. Det är viktigt att tänka på att 
bara för att en kemisk produkt eller vara säljs 
innebär det inte att den är godkänd. 

Barn är känsligare 
Barn är känsligare för kemikalier än vad 
vuxna är. De har tunnare hud och många 
organ och mekanismer i kroppen är inte 
färdigutvecklade. Barn exponeras också för 
kemikalier i högre grad än vuxna eftersom de 
äter och andas mer i förhållande till sin 

Lagstiftning 
Leksaker och andra varor som är avsedda för barn regleras i flera olika lagstiftningar som även skärpts i 
omgångar. När det gäller innehåll av kemikalier i leksaker regleras det i Reach-förordningen, 
Leksaksdirektivet och RoHs-direktivet (elektriska och elektroniska produkter). Kraven för kemikalieinnehåll 
är högre ställda för leksaker än för andra varor. 
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kroppsvikt. Deras beteende gör också att 
mängden kemikalier de får i sig ökar då de 
gärna befinner sig bland dammet på golvet 
och utforskar saker genom att stoppa dem i 
munnen. 

Ämnen att undvika 
Lagstiftningen är komplicerad och tar tid att 
förändra. Det finns många ämnen som vi inte 
har tillräcklig kunskap om. Därför ska vi 
tillämpa försiktighetsprincipen och försöka 
välja de bästa alternativen ut miljö- och 
hälsosynpunkt. Några grupper av ämnen har 
pekats ut som riskfaktorer för barns hälsa och 
är vanligt förekommande i produkter som 
barn ofta kommer i kontakt med.  
 
Det gäller bland annat ftalater, bromerade 
flamskyddsmedel, högfluorerade ämnen, 
bisfenoler, organofosfater, tungmetaller som 
bly, kvicksilver och kadmium, antibakteriella 
ämnen och doftämnen. Du kan läsa mer om 
dessa i slutet av riktlinjerna. 
 
Det är svårt att identifiera enskilda ämnen i 
varor. Som tumregel bör du försöka att 
undvika de material och varor där dessa 
ämnen ofta förekommer. Det gäller framför 
allt PVC-plast, skumgummi, elektronik, 
metallsmycken, metallkonserver och 
polykarbonatplast, som är en  
glasliknande plast i till exempel dricksglas 
och tillbringare. 

Fakta om PVC 
 
PVC, polyvinylklorid, vinyl, är en av de 
vanligaste plastsorterna. Den finns i regnjackor, 
allvädersstövlar, leksaker, vaxdukar, golv, 
vinyltapeter, byggnadsmaterial, medicinsk 
utrustning med mera. Plasten i sig är hård men 
för att den ska bli mjuk så tillsätter man 
mjukgörare, oftast ftalater. Dessa frigörs lätt 
från plasten och vissa av dem kan till exempel 
skada fortplantningsförmågan. 
Ftalater finns i många plastsorter men de är 
vanligast i PVC som kan innehålla upp till 50 
procent mjukgörare. PVC-plast kan också 
innehålla tungmetaller som är tillsatta som 
stabilisatorer. Förutom att PVC kan läcka 
farliga kemikalier vid användning är PVC 
problematiskt ur hälso- och miljösynpunkt i alla 
led, det vill säga från tillverkning till 
avfallshantering.  

Framställning av PVC är en energikrävande 
klorkemisk process. Kvicksilver används ofta 
vid klorgastillverkningen och kloreten och 
dikloretan som används vid produktion av PVC-
polymeren är klassade som cancerframkallande. 
Stabilisatorer krävs för att förhindra 
nedbrytning. Dessa kan vara till exempel 
tennorganiska föreningar och blystabilisatorer. 
Bly och kadmiumföreningar används inte längre 
i svensktillverkad PVC. Vid förbränning av 
PVC bildas dioxiner och furaner som är bland 
de farligaste ämnen vi känner till. 
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Leksaker – detta 
behöver du tänka på 
Plastleksaker 
Använd inte mjuka plastleksaker som 
känns hala eller klibbiga och de som 
luktar starkt. Tänk på att inte använda 
mjuka plastleksaker tillverkade före 
2007. Plasten mjukgörs ofta med 
ftalater, en grupp av ämnen där många 
är reproduktionsstörande samt 
misstänks vara hormonstörande. 

Använd bara leksaker som är CE-märkta. Följ 
även åldersanvisningar på leksaker eftersom 
kraven på vad leksaker får innehålla är 
hårdare för barn upp till tre år. Tänk på att 
samtliga av dessa kriterier också gäller för 
uteleksaker. 
Plastleksaker kan innehålla tungmetaller och 
skadliga mjukgörare, till exempel ftalater. 
Nya plastleksaker är oftast bättre än gamla 
eftersom kemikaliekraven på leksaker har 
skärpts under åren. Hård plast är oftast bättre 
än mjuk. En mjukgjord PVC kan dock vara 
väldigt hård, till exempel bondgårdsdjur. 
 
Plast av typerna ABS, PE och PP, exempelvis 
Lego, Duplo, Plusplus och Nopper, är oftast 
bättre till leksaker och kan behållas. Det finns 
modernare mjuka plaster med 
förkortningarna TPR, TPE och EVA. Dessa är 
oftast bättre än mjukgjord PVC. Känns det 
svårt att kasta vissa leksaker som är fina och 
populära bland barnen? Fundera då på om ni 
kan behålla dem men bara ta fram dem 
ibland för att leka med korta stunder under 
uppsyn. De bör inte förvaras åtkomligt, 
speciellt inte på småbarnsavdelningar. Detta 
gäller även pedagogiskt lekmaterial som 
används under mer uppsyn och under 
kortare tid. 

 

Äldre Pippi-figurer behöver inte rensas bort, 
trots att de är mjuka. Fram till 2015 
tillverkades Pippi-figurerna från Micki av 
TPR, thermoplastic rubber, som är ett 
syntetiskt gummi. Eftersom materialet är 
naturligt mjukt behövdes inga mjukgörare. I 
dag tillverkas figurerna av PVC med 
mjukgöraren DINCH, som är ett alternativ till 
ftalater. 

Leksaker som köpts utanför EU 
Leksaker som säljs i EU ska leva upp till 
leksaksdirektivets krav. Det händer att 
framför allt importerade leksaker fastnar i de 
olika EU-ländernas stickprovskontroller för 
att de innehåller otillåtna kemikalier, men de 
allra flesta lever upp till lagstiftningens krav.  

Förbjudna ämnen 

2007 förbjöds flera ftalater i leksaker. 
Ytterligare begränsningar av kemikalier i 
leksaker kom i juli 2013 då kemikaliekravet i 
Leksaksdirektivet trädde i kraft. 
Kemikaliekravet omfattar ämnen som är 
cancerframkallande, skadliga för arvsmassan 
och som kan störa fortplantningen, 
nitrosaminer och nitroserbara ämnen i 
produkter till barn under tre år samt produkter 
som är avsedda att stoppas i munnen, 
doftämnen som är allergiframkallande samt 
vissa grundämnen, främst metaller. Förutom de 
55 doftämnen som är förbjudna finns 
ytterligare 11 doftämnen som måste namnges 
på leksaken. 

n 
Kungsbacka 
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Leksaker som säljs utanför EU däremot 
behöver inte leva upp till leksaksdirektivets 
krav. Leksaker som köpts eller beställts på 
nätet från länder utanför EU ska vi därför 
inte ha i våra förskolemiljöer. I 
Kemikalieinspektionens undersökning av e-
handel 2018 var det 44 procent av leksakerna 
från nätbutiker utanför EU som innehöll 
otillåtna halter av ftalater, kortkedjiga 
klorparaffiner eller bly, kadmium eller nickel. 
Detta gäller inte de leksaker vi har i vår e-
handel Proceedo, men är värt att tänka på om 
någon till exempel vill skänka leksaker till 
förskolan. 

Leksaker som inte är leksaker 
Varor som inte är tillverkade för barn bör inte 
användas som leksaker om inte innehållet är 
ordentligt kontrollerat. Det ställs nämligen 
högre krav på varor som är avsedda för barn 
än på övriga varor. Byggmaterial, väskor och 
skor av konstskinn i PVC-plast, kromgarvat 
läder, oäkta metallsmycken, nycklar och 
biljetter är exempel på varor som kan 
innehålla ämnen som är skadliga för hälsa 
och miljö. Kläder och väskor i textil samt 
vegetabiliskt garvat läder, 
livsmedelsförpackningar i kartong eller saker 
från naturen är ofta bra alternativ. 

Använd inte avlagd elektronik 
Elektroniska produkter som inte är 
tillverkade för att användas som leksaker har 
inte lika hårda kemikaliekrav som riktiga 
leksaker och kan därför innehålla mer farliga 
ämnen, bland annat tungmetaller och 
flamskyddsmedel. Därför är det viktigt att 
undvika att använda elektronik som inte är 
avsedd att leka med, exempelvis 
mobiltelefoner, sladdar och tangentbord. 

Elektroniska leksaker 
Undvik även elektroniska leksaker som är 
tillverkade före 2007 då regelverket kring 
elektronik skärptes. Se över nyare 
elektroniska leksaker och om de är trasiga är 
det viktigt att ni plockar bort dem, speciellt 
om elektroniken syns.  
 
Gamla träleksaker med flagnande 
färg 
Träleksaker är generellt bra, men använd inte 
äldre träleksaker med flagnande färg, 
eftersom kadmium och bly kan finnas i äldre 
färgpigment. 

Utklädningssaker 
Använd inte väskor, skor, skärp, masker och 
andra accessoarer eller utklädningskläder av 
mjuk plast, konstläder och metall. Väskor, 
skor och smycken är ofta kul att klä ut sig 
med, men de är inga leksaker och kan 
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innehålla sådant som är förbjudet i leksaker.  
 
Gamla smycken och metalldetaljer på väskor 
kan till exempel innehålla bly och kadmium 
som kan vara skadligt om barnen stoppar 
sakerna i munnen. Var även restriktiv med 
användande av teatersmink. Tänk på att 
kosmetika ska ha en innehållsförteckning. Då 
är det möjligt att kontrollera vad det 
innehåller. Vid undersökningar har 
sminkprodukter för barn ofta visat sig 
innehålla ämnen som misstänks vara 
hormonstörande eller allergiframkallande.  
 
Naturskyddsföreningen gjorde 2015 en 
undersökning där de fann till exempel  
propylparaben, cyclomethicone, thiram och 
butylated hydroxytoluene (BHT) som 
misstänks ha hormonstörande egenskaper 
samt coumarin, geraniol, citronellol och 
limonene som är deklarationspliktiga enligt 
kosmetikaförordningen på grund av deras 
allergiframkallande egenskaper. 
 

Pyssla 
Pärlplattor och laminering 
Plastpärlor till pärlplattor tillverkas numera 
oftast av polyeten eller polyetylen som anses 
vara bättre plaster. Däremot ska du tänka på 
att inte stryka på pärlplattor i samma rum 
som barnen är i samt att vädra ordentligt 
efteråt. Samma riktlinjer gäller för 
laminering. Laminera inte i samma rum som 
barnen befinner sig i. Fundera över om 
plastlaminering är nödvändigt.  
 
Kanske kan ni istället limma upp barnens 
alster på hårdare papp eller kartong? Använd 
pysselmaterial avsett för barn. Använd 
vattenbaserade och doftfria färger, pennor 
och lim avsedda för barn, om möjligt utan 
konserveringsmedel. Andra pennor 
innehåller ofta skadliga lösningsmedel och 
doftämnen. Färg, pennor, lim med mera 
räknas ofta inte som leksaker utan kemiska 
produkter och följer därmed en annan 
lagstiftning. Var därför extra noga vid inköp 
av dessa. De ska ha en innehållsförteckning. I 
avtalsområdet för pysselmaterial i e-handeln 
hittar ni säkra alternativ. 

 

Vad kan vi ta emot som gåvor? 
Var restriktiv med att ta emot saker från föräldrar eller andra. Granska varorna i enlighet med denna 
vägledning. Tänk på att du som mottagare tar på dig ansvaret för att kontrollera att det du tar emot är fritt 
från farliga kemikalier. 

 

-
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På internet finns många tips om 
pysselmaterial du kan göra själv, till exempel 
fingerfärg, klister, slajm och trolldeg. Här 
behöver du värdera att tipsen är 
kemikaliesmarta – slajm av potatismjöl är 
säkert, men sådant som består av raklödder 
och lim, framtaget för helt andra ändamål, 
kan vara direkt skadligt. Detsamma gäller 
egna recept på såpbubblor. Använd alltid 
upphandlade miljömärkta ingredienser som 
är säkra för barn och inte farliga för miljön. 

Lekleror av plast 
Undvik lekleror och modellera av plast, till 
exempel Cernitlera, eftersom de kan 
innehålla mjukgörande ämnen. Lekleror som 
ska härdas i ugn är ofta gjorda av PVC, och 
lämpar sig framför allt inte till de yngre 
barnen. Gör istället egna lekleror. 

Förkläden av PVC 
PVC-plast kan innehålla mjukgörande ämnen 
som ftalater. Använd gärna gamla t-shirts 
som skydd när barnen pysslar och målar. Ett 
annat alternativ kan vara förkläden i 
polyesterväv eller nylon. 
 

Leka ute 
Låt barnen vara ute mycket Vädra ofta och låt 
barnen leka utomhus så mycket det går. 
Utomhus är halten av farliga kemikalier 
oftast mycket lägre än inomhus. Det beror på 
att vi har många saker som innehåller 
kemikalier inomhus. 

Lekutrustningen utomhus 
Rensa bort saker i utemiljön som inte är 
tillverkade som leksaker, till exempel 
byggmaterial och bildäck. Gamla bildäck kan 
innehålla många skadliga ämnen. De är inte 
lämpliga varken som lekmaterial, gungor 
eller odlingsbehållare. 
Byggmaterial som till exempel PVC-rör, 
isoleringsmaterial och kablar är olämpligt att 
ha på en förskola Konstgräs och mjuka 
fallskydd innehåller en blandning av många 
ämnen och kan bland annat innehålla 
återvunna bildäck. Det tillsätts även 
kemikalier vid gjutningen av fallskydden. 
Det kan vara svårt att veta vad fallskydden 
innehåller. Välj hellre alternativa material 
som sand eller bark som fallskydd.  
 
Tryckimpregnerat trä kan innehålla 
tungmetaller och ska inte användas till 
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lekställningar, sittbänkar, sandlådor eller 
odlingslådor. Kreosotimpregnerat virke, som 
kan vara stockar, telefonstolpar, 
järnvägsslipers med mera, innehåller 
cancerframkallande ämnen och ska inte 
finnas på förskolan. 

Äta 
Välj mat med omsorg 
Genom att servera mer ekologisk mat 
minskar vi mängden skadliga kemikalier 
barnen får i sig. Kemiska bekämpningsmedel 
och konstgödsel får inte användas vid 
ekologisk produktion. Eftersom kadmium 
följer med som en förorening i konstgödsel 
innebär det att vi minskar mängden 
kadmium som tillförs kretsloppet och blir 
tillgängligt i vår miljö när vi väljer ekologiskt. 
Fisk från Östersjön bör inte serveras i 
förskolan eftersom den innehåller höga halter 
av flera 
miljögifter, så som dioxiner, PCB och 
kvicksilver. Barn bör inte äta ris eller 
risprodukter för ofta, och riskakor och 
risdryck ska inte serveras alls i förskolan 
enligt råd från Livsmedelsverket.  
Ris, och speciellt fullkornsris, kan innehålla 
arsenik. Livsmedelsverket rekommenderar 
att barn inte bör äta ris oftare än fyra gånger 
per vecka. Eftersom detta även omfattar mat 
som barn äter i hemmet bör ris och 
risprodukter inte serveras oftare än en till två 
gånger per vecka i förskolan.  

Spola i vattenkranen 
Spola alltid tills vattnet blir kallt innan du tar 
vatten till dryck eller matlagning. Använd 
aldrig varmt kranvatten till dryck eller 
matlagning. Koppar, bly och bakterier kan 
läcka från ledningar och blandare och 
ansamlas i stillastående vattenledningar.  
 
Tänk på att du samtidigt inte ska slösa på 
vatten i onödan - du behöver inte låta det 
rinna i flera minuter för att bli av med det 
vatten som varit stillastående i rör och 
blandare. Kanske kan du också använda 
detta vatten till disk eller att vattna 

krukväxter med? 

Undvik non-stickbeläggningar 
Välj rostfritt, gjutjärn, lättviktsgjutjärn eller 
kolstål samt miljömärkt bakplåtspapper, 
bakformar med mera. 
Non-stickbeläggningar, till exempel teflon, 
innehåller högfluorerade ämnen som är 
svårnedbrytbara och som ansamlas i 
kroppen. Även bakplåtspapper, 
mikropopcornpåsar, bakformar och liknande 
kan ha en non-stickbeläggning. Miljömärkta 
produkter innehåller inte högfluorerade 
ämnen. 
Det finns keramiska stekpannor som saluförs 
som alternativ till stekpannor med non-stick. 
Dessa slits dock fort och behöver bytas ofta.  

Undvik plast ihop med mat 
Tillsatser i plast, till exempel ftalater, 
bisfenoler 
och tungmetaller, kan läcka ut till livsmedel 
som kommer i kontakt med plast. Framför allt 
upphettad plast släpper ifrån sig fler kemiska 

Köp ekologiskt 

Kommunen har mål för andelen ekologiskt, 
och det är ofta inte möjligt att köpa in endast 
ekologiska livsmedel. Därför bör du prioritera 
att köpa ekologisk frukt, 

eftersom dessa ofta äts direkt utan förädling 
eller tillagning. Undvik att köpa konventionellt 
odlade bananer, citrusfrukter och vindruvor 
samt russin, potatis och lök. Dessa grödor 
besprutas ofta kraftigt eller är sådana där man 
ofta hittar bekämpningsmedelsrester över 
gällande gränsvärden i produkten. Köp 
ekologiska eller svenska äpplen och päron. 
Svenska icke-ekologiska äpplen har i regel 
också bekämpningsmedelsrester, men här hittar 
man mycket lägre halter än de som produceras 
i andra länder inom och utanför EU. 

 Efter frukt bör ekologiska mejeriprodukter och 
ekologiskt kött prioriteras. Världsnaturfonden, 
WWF har tagit fram en köttguide som hjälper 
konsumenter att göra kloka matval med hänsyn 
till naturen, klimatet och djurens välfärd. 
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föreningar, men även plastmuggar, tillbringare 
med mera bör bytas ut. Glöm inte att även byta 
ut redskapen som används vid tillagning. 
Svarta 
köksredskap av polyamid (nylon) har ibland 
visat sig innehålla primära aromatiska aminer, 

som är cancerogena, trots att det är förbjudet. 
Använd hellre porslin, lättviktsporslin, 
glasporslin, glas, trä (tänk på slitage och byt 
eller slipa om det blir repigt) eller rostfritt stål 
vid förvaring, servering samt tillagning. 
Undvik även plastfolie av PVC. Polyeten, PE, 
är ett bättre alternativ. Eller ännu bättre, täck 
maten med glas eller metallock.  
 
Vanliga plastpåsar avsedda för livsmedel av 
polyeten anses vara ofarliga till förvaring av 
till exempel bröd, men eftersom de är 
tillverkade av fossil råvara är det klokt ur 
miljösynpunkt att minimera förbrukningen. 

 
Undvik även PVC (vinyl) om 
skyddshandskar används eftersom de kan 
innehålla hormonstörande ämnen som kan 
överföras till maten. Livsmedelsgodkända 
nitrilhandskar är ett bättre alternativ. Om det 
inte är möjligt att helt undvika plast i kontakt 
med mat så tänk på att använda 
plastprodukten till det den är avsedd för. En 
glasslåda eller crème fraicheburk är till 
exempel inte gjord för att förvara tomatsås i. 
Det sura innehållet kan göra att skadliga 
ämnen löses ut och vandrar över i maten. 
Värme, fett och salt är andra egenskaper hos 
maten som kan påverka vad plasten släpper 
ifrån sig. 
 
Vid utflykter kan det vara lockande att 
använda sig av plast eftersom det är lätt och 
tåligt. Ett bättre alternativ är muggar i 
rostfritt stål, som är dyrare i inköp men kan 
ha en nästan obegränsad livslängd. Det finns 
många produkter av pressad bambufiber på 
marknaden, men här gäller det att vara 
försiktig eftersom många innehåller melamin 
(plast) som bindemedel. Fråga leverantören 
om du är osäker. De är dessutom inte 
speciellt slagtåliga. 
 
Om plast används måste man försäkra sig om 
att det är en bättre plastsort, och att den till 
exempel är avsedd för feta och varma 

Undvik de här plastsorterna 

Plastsorter du i första hand ska undvika är 
PVC, polystyren och polykarbonat. Om 
plastprodukterna är märkta med en siffra inuti 
en triangel kan du identifiera dem: 3 står för 
PVC, 6 för polystyren och 7 för övriga plaster 
där polykarbonat ingår. Polykarbonat kan 
också vara märkt PC. Den är en klar, hård 
plast som ofta används till tillbringare och 
dricksglas i plast. 



7 
 

livsmedel om barnen ska dricka varm choklad 
ur plastmuggar. 
 

Undvik konservburkar och 
metalltuber 
Välj helst frysta varor eller 
kartongförpackningar. Många konservburkar 
och metalltuber har en plastbeläggning på 
insidan. Beläggningen är ofta av epoxiplast som 
innehåller bisfenol. Det finns numera även 
konserver som är märkta att de är fria från 
bisfenol och dessa kan givetvis köpas in. I vårt 
upphandlade sortiment har vi ofta ställt krav 
på att förpackningarna inte får innehålla 
Bisfenol A, men alla produkter finns inte i 
andra förpackningar och vi har då fått göra 
undantag om produkten bedöms vara 
nödvändig i någon del av kommunens 
verksamhet. 
 
Produkter och material för kontakt med 
livsmedel, som är avsedda för barn upp till tre 
års ålder får inte innehålla bisfenol A. Eftersom 
maten på förskolan serveras till barn under tre 
år bör livsmedel i metallförpackning med 
epoxibeläggning inte användas. 
 

Använd aluminium på rätt sätt 
Undvik att tillaga, värma upp eller förvara 
sura livsmedel i kastruller, formar, 
dricksflaskor, 
folie och andra kärl av aluminium utan 
skyddande beläggning eftersom aluminium 
kan fällas ut i kontakt med sura livsmedel. 
Aluminium kan bland annat ha effekter på 
utvecklingen av centrala nervsystemet.  
 
Till sura livsmedel räknas exempelvis saft, 
juice, soppor och krämer eller mos av rabarber, 
bär och frukt, liksom soppor, såser och 
inläggningar av tomat och surkål. 
 

Keramik 
Använd inte keramikkärl och emaljerade 
kärltill mat och dryck om du inte vet att de är 
säkra 
att använda till livsmedel. Bly och kadmium 
kan lösas ut från glasyr och färg. Det gäller 
särskilt 
sura livsmedel. Äldre keramik kan innehålla bly 

både i själva leran och i glasyren, samt 
kadmium i glasyren.  
 
I dag finns gränsvärden för hur mycket 
keramiken får släppa ifrån sig till livsmedel. 
Seriösa företag klarar dessa krav. Se upp med 
keramik som inte är avsedd att ha livsmedel i. 
Den behöver inte följa uppsatta gränsvärden. I 
Sverige har flera personer blyförgiftats under 
senare år efter att ha förvarat drycker i 
blyglaserade keramikkärl inköpta i Grekland, 
enligt Livsmedelsverket. 
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Använd inte äldre madrasser 
och lekkuddar 
Skumfyllningen och överdragen till 
madrasser, dynor och lekkuddar, som är 
tillverkade innan 2007, kan innehålla 
mjukgörare, flamskyddsmedel och 
tungmetaller. Välj certifierade med Bra 
Miljöval, Svanen eller Oeko-tex vid inköp av 
nya madrasser, dynor och lekkuddar. Undvik, 
om möjligt, de av PVC eftersom även de sorter 
som är godkända ur hälsosynpunkt har 
skadliga effekter på miljön. Använd 
madrassöverdrag av tyg och tvätta dessa 
regelbundet. 
 

Vila 
Tvätta och vädra textilier och 
mjukdjur 
Tvätta nyinköpta textilier och mjukdjur innan 
de används. Nya textilier kan innehålla rester 
av 
processkemikalier från tillverkning, färgning 
och transport. Tvätta mjukdjur och textilier 
regelbundet eftersom miljögifter ansamlas i 
damm. Exempel på textilier i förskolan är 
filtar, frotté- och kuddöverdrag, tygleksaker, 
kuddar, gardiner, draperier, mattor och 

utklädningskläder. 
 

Tvätta händerna 
Det är viktigt att barnen tvättar händerna 
innan de äter. Kemikalier samlas i damm som 
lätt fastnar på barnens händer. Även efter att 
ha använt färg, lim och andra kemiska 
produkter samt efter att ha använt elektronik 
är det viktigt att tvätta händerna. 
 

Välj miljömärkt och parfymfritt 
Genom att välja parfymfria produkter eller 
astma- och allergiförbundets märkning för 
både hygien och rengöring undviker du 
många allergiframkallande ämnen. Välj till 
exempel parfymfritt tvättmedel, diskmedel, 
tvål och hudkräm. Välj även miljömärkta 
produkter där det är möjligt. Svanen och Bra 
miljöval ställer krav på allergiframkallande 
ämnen, och tar hänsyn till miljö och hälsa 
under produktens hela livscykel. 
Använd inte produkter som marknadsförs 
som antibakteriella.  

Städa 
Ha ordentliga städrutiner som alla följer. 
Kemikalier som finns i inredning och andra 
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varor hamnar i dammet. Städa i första hand när 
barnen inte är i lokalen eftersom damm rörs 
upp vid städningen. 
 

Hygien och städning 
Vädra ordentligt efter städningen. Underlätta 
städning och håll ytorna fria från leksaker, 
exempelvis genom att ha lämplig förvaring för 
leksaker. I damm samlas de kemikalier som 
läcker från våra saker, tänk därför på att 
dammet inte ska hamna i avloppet. 
Kemikalierna kan vara svåra för reningsverket 
att hantera, de bryts ofta inte ner och kan i 
värsta fall störa reningsprocessen. Det är bättre 
att dammet hamnar i restavfallet som eldas 
upp, i de höga temperaturerna som krävs vid 
avfallsförbränning förstörs många av de farliga 
ämnena. 
 

På skötbordet 
Skötbordet ska inte ha ett överdrag av PVC-
plast (galon) om det inte är dokumenterat 
att det är ftalatfritt. Välj torra tvättlappar av 
papper istället för skumtvättlappar och 
våtservetter. Om handskar används vid 
blöjbyte så undvik vinylhandskar eftersom 
de kan innehålla ftalater som frigörs vid 
användning. Använd handskar av nitril, 
polyeten, latex eller neopren istället om 
handskar är nödvändigt. Töm blöjhinken ofta 
och använd inte doftspray. 
 

Skölj eller torka av leksaker 
Genom att skölja eller torka av leksaker 
släpper de mest lättillgängliga kemikalierna. 
Alla nyinköpta leksaker bör därför sköljas 
eller torkas av innan användning. För att få 
bort både kemikalier som läcker ur materialet 
och damm bör samtliga leksaker sköljas eller 
torkas av regelbundet. Om en nyinköpt vara 
har en stark doft bör den stå utomhus ett tag 
för att vädras innan den tas in till barnen. 
 

Byt ut möbler av skumgummi 
och konstläder 
Byt ut gamla möbler från 70- och 80-talet som 
är gjorda av skumgummi. Äldre möbler av 
skumgummi och textil kan innehålla förbjudna 

flamskyddsmedel. Överdrag av exempelvis 
konstläder består ofta av PVC och kan innehålla 
hälsoskadliga ftalater så även dessa möbler bör 
bytas ut. Välj möbler som är fria från ftalater, 
skadliga flamskyddsmedel, tungmetaller och 
PVC vid inköp. Det finns Svanen-märkta möbler 
och möbler som lever upp till Möbelfaktas krav 
i vår e-handel. 
 

Välj rätt bord 
Undvik ljuddämpande bord med PVC. Om 
ljuddämpande bord behövs finns bord med 
miljömärkt linoleum. Lägg inte på ett 
ljuddämpande material på ett befintligt bord 
om du inte är säker på att materialet är säkert 
att ha i kontakt med livsmedel. 
 

Golv 
Äldre plastgolv består ofta av PVC som 
innehåller skadliga mjukgörare. Kungsbacka 
kommun håller på med att byta ut samtliga 
äldre PVC-golv i de kommunägda förskolorna 
till år 2022. 
 

Lokaler och inredning 
Textilier med specialfunktioner 
Använd inte tyger med specialfunktioner 
eftersom dessa egenskaper ofta beror på miljö- 
och hälsoskadliga kemikalier. Textilier 
behandlas ibland med kemikalier för att få 
vissa egenskaper, exempelvis bli 
smutsavvisande, antibakteriella och flamsäkra. 
Exempel på sådana kemikalier är  
högfluorerade ämnen och nanosilver. Vaxdukar 
av PVC kan innehålla skadliga mjukgörare och 
bör därför undvikas. ”Vaxdukar” i bomull med 
yta av akrylatplast eller polyuretan är bättre 
alternativ om man ändå behöver en duk. Det 
bästa alternativet är att undvika vaxduk helt 
och istället torka av borden vid behov. 
 
Välj i första hand naturfiber, till exempel 
bomull, lin och ull, som är miljömärkta eller 
begagnade vid val av textilier. Fleecefiltar 
släpper ifrån sig mikroplaster när de tvättas. 
Mikroplasterna passerar reningsverken och 
skapar problem i miljön. 
 



10 
 

Inköp 
 

Handla från det utvärderade 
sortimentet 
Det kan ibland vara lockande att handla 
utanför det upphandlade och utvärderade 
sortimentet, exempelvis om en produkt inte 
finns markerad med tumme upp i e-handeln 
eller om priset är lågt. Tänk då på att du i så fall 
tar på dig ansvaret för att veta om produkten 
uppfyller alla krav som kommunen vill att 
inköpta produkter ska uppfylla. Dessutom kan 
du göra dig skyldig till ett avtalsbrott. 
 
Kommunens upphandlingsavdelning arbetar 
bland annat med att ställa miljö- och 
kemikaliekrav. I när avtalen görs om ställs krav 
på bland annat leksaker och pysselmaterial 
enligt kemikalieplanen. De produkter som 
omfattas av upphandlingens krav är de som är 
märkta med symbolen ”tumme upp” i e-
handeln. I e-handeln finns även symboler för 
olika miljömärkningar för de produkter som är 
miljömärkta. 
 
Tredjepartscertifierade miljömärkningar är bra 
att ta hjälp av för att köpa in varor som är 
bättre för människor och miljö, eftersom det då 
finns en fristående part som tagit fram 
relevanta krav och också kontrollerar att 
kraven följs. Kungsbacka kommun arbetar för 

att öka andelen varor i det upphandlade 
sortimentet som klarar kraven för 
miljömärkning. Därför kommer det att komma 
ännu fler produkter som har både symbolerna 
”tumme upp” och miljömärkning, till exempel 
Svanen eller EU ecolabel. När du köper in nytt 

material ska du i första hand välja dessa 
produkter. 
 
En bra tumregel är att undvika plasterna PVC, 
polykarbonat och polystyren som kan innehålla 

Våga fråga! 
För ämnen som finns på 
Reachförordningens kandidatförteckning 
gäller informationskravet. 

Det innebär att producenter och 
leverantörer har en skyldighet att ha 
kunskap om vad deras produkter innehåller 
och ska upplysa konsumenten om 
produkterna innehåller några av dessa 
ämnen. 

Välj i första hand leksaker som är 
tillverkade i Sverige, Norden eller inom EU 
vid inköp av leksaker. EU ställer specifika 
kemikaliekrav även vid tillverkning av 
leksaker och därför är det mindre risk att 
leksakerna innehåller farliga ämnen. 
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ämnen med problematiska egenskaper. Välj om 
möjligt naturmaterial. Bomull och ull har till 
exempel fördelen att de inte brinner bra, och 
behöver därför inte behandlas med 
flamskyddsmedel. 

Skapa en produktlista 
Det är lätt att glömma hur gammal en soffa är 
eller var en leksak köptes någonstans. För att 
öka medvetenheten och kunskapen om sakerna 
på förskolan är det en god idé att påbörja en 
förteckning eller pärm med information om 
produkter. Så fort något nytt köpts in kan det 
antecknas på listan. Exempelvis kan du ta med 
uppgifter om inköpsdatum, antal produkter 
(ofta köps flera saker av samma typ in 
samtidigt), material som ingår, inköpsställe 
eller leverantör och eventuell miljömärkning, 
CE-märkning, uppgift om någon specifik 
kemikalie som ingår, till vad och hur ofta 
produkten används och så vidare. 
Självklart kan ni även göra detta för produkter 
som redan finns på förskolan. Hjälps åt att 
uppskatta ålder och annan information. Det 
underlättar för framtiden. 
 

Kemikalier och avfall 
 

Rensa bland kemiska produkter 
Använd inte produkter som är gamla, inte 
används eller är märkningspliktiga, om det 
går att undvika. Mängden kemiska produkter 
på förskolan ska vara så begränsad som 
möjligt. De märkningspliktiga kemiska 
produkter som ni måste ha kvar får endast 

användas av vuxna och ska förvaras 
otillgängliga för barn. 
 

Håll kemikalieförteckningen 
uppdaterad 
De märkningspliktiga kemiska produkter ni 
har kvar ska finnas listade i vårt 
kemikaliehanteringssystem Chemgroup 
PRO. Då fungerar informationen i systemet 
som en kemikalieförteckning, som 
verksamheten är tvungen att ha enligt lag. 
Kemikalieförteckningen kan också skrivas ut, 
om ni behöver det. 
 
Nya och borttagna kemiska produkter ska 
löpande justeras i Chemgroup PRO. Varje år 
gör verksamheterna också en inventering av 
kemiska produkter för att kontrollera att 
informationen i systemet stämmer. 
 
I Chemgroup PRO hittar ni även 
säkerhetsdatablad för produkterna och där 
läser ni mer om vad som är viktigt att tänka 
på i hanteringen av dessa. 

Hantera trasiga 
lågenergilampor rätt 
Om förskolan använder lågenergilampor 
med kvicksilver ska personalen känna till och 
ha rutiner för vad man ska göra om en lampa 
går sönder. Lågenergilampor och lysrör 
innehåller kvicksilver, som är mycket giftigt. 
Om en lampa med kvicksilver går sönder ska 
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barnen direkt tas ut från rummet och fönster 
eller dörrar ska öppnas för vädring.  
 
Samla upp resterna exempelvis med hjälp av 
ett styvt papper och torka ytorna i närheten 
med en fuktig trasa. Pappret, resterna av 
lampan och den fuktiga trasan läggs i en 
behållare som kan förslutas med tätt lock. Märk 
behållaren så att det framgår att den kan 
innehålla kvicksilver och lämna som 
miljöfarligt avfall. 

Märkning som varnar 
Om en produkt är märkt med någon av 
farosymbolerna på s. 11, läs informationen så 
att du kan skydda dig och hantera produkten 
på ett säkert sätt. Tänk på att de ska sorteras 
som farligt avfall.  

Ämnen och kemikalier 
att undvika 
 

Ftalater 
Ftalater används framför allt som mjukgörare i 
olika plaster, främst i PVC som kan innehålla 
upp till 50 procent mjukgörare. De är inte 
bundna till plasten vilket gör att de läcker ur 
och sprids till luften och sedan dammet under 
lång tid. Man har kunnat uppmäta förhöjda 
halter i blod, bröstmjölk och urin hos 
människor. Flera av de ftalater som används 
har visat sig vara hormonstörande och 
reproduktionstoxiska. Vissa ftalater är därför 
förbjudna i leksaker och barnavårdsartiklar. 

Forskning har visat att det också finns en risk 
att barn utvecklar astma, luftvägsproblem och 
eksem vid exponering av ftalater. Ftalater kan 
tillexempel finnas i plasttryck på kläder och 
plastleksaker som badankor och dockor.  
 
De finns också i golv, sandaler, parfym, 
regnkläder, kablar, färg, bordsdukar, tapet, lim 
och skönhetsprodukter; det är ett vanligt 
konserveringsmedel i schampo.  Ju mjukare 
plastprodukten är desto mer mjukgörare finns 
det i den. Det kan finnas mycket ftalater i 
mjuka badleksaker som exempelvis 
uppblåsbara badmadrasser och badbollar. 

Bromerade flamskyddsmedel 
Det finns ett stort antal olika flamskyddsmedel 
och många innehåller brom. Flamskyddsmedel 
blandas in i plaster och textilier för att hindra 
eller fördröja att de börja brinna. De 
bromerade flamskyddsmedlen bryts ner 
mycket långsamt i naturen. De är fettlösliga och 
ansamlas i våra kroppar. 
 
Studier har visat att vissa flamskyddsmedel 
kan vara hormonstörande, 
reproduktionsstörande, cancerframkallande 
och möjligen ge inlärningssvårigheter. 
Flamskyddsmedel finns exempelvis i 
elektronisk utrustning, leksaker, textilier och 
stoppade möbler. Flamskyddsmedel läcker ut 
från produkter, sprids i luften och ansamlas i 
damm. 

Bisfenoler 
Bisfenol A är den mest kända bisfenolen. 
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Bisfenol A används bland annat för att 
framställa polykarbonat- och epoxiplast och 
kan förekomma i vattenflaskor, pipmuggar, 
tallrikar, förvaringskärl, leksaker, ytskikt i 
metallförpackningar, kopieringspapper, 
epoxylim och epoxyfärger. Bisfenol A 
misstänks vara hormonstörande och 
reproduktionsstörande. 
 
Sedan 2011 är bisfenol A förbjudet i 
nappflaskor och 2013 förbjöds det även i 
barnmatsförpackningar. Ibland ersätts bisfenol 
A av andra bisfenoler. De är inte reglerade på 
samma sätt men studier tyder på att de har 
liknande hormonstörande egenskaper som 
bisfenol A. 
 

Högfluorerade ämnen 
Högfluorerande ämnen används för att ge 
produkter vatten-, smuts- och fettavisande 
egenskaper. De kan finnas på vattenavvisande 
skaljackor och skor eller på smutsavvisande 
möbler och mattor. De kan även finnas på icke 
miljömärkt köksmaterial som bakplåtspapper, 
muffinsformar och husgeråd samt som 
nonstick-beläggning i grytor, stekpannor och 
bakformar. 
 
Högfluorerade ämnen bryts ner mycket 

långsamt i naturen och har även förmågan att 
ansamlas i kroppen. De kan vara 
reproduktionsstörande och misstänkt 
cancerframkallande. PFOS och PFOA är 
exempel på ämnen som ingår i denna grupp. 
PFOS är sedan 2008 förbjuden i produkter som 
tillverkas i EU men för PFOA och andra 
varianter av högfluorerade ämnen finns inte 
samma restriktioner.  
 
Högfluorerande ämnen har varit 
uppmärksammade på senare tid eftersom de 
återfunnits i dricksvatten på flera ställen i 
Sverige. 
 

Organofosfater 
Organofosfater används som flamskyddsmedel 
i skummadrasser av polyuretan och som 
mjukgörare i PVC-plast. Det används också som 
insektsbekämpningsmedel och som tillsats i 
golvpolish. Flera organofosfater är 
cancerframkallande och misstänks kunna 
skada hjärnan och nervsystemet. I studier har 
man funnit högre halter av organofosfater på 
förskolor än i hemmiljö och forskarna drog 
slutsatsen att det beror på att det är vanligare 
att man använder golvpolish i förskolorna. 

Bly, kadmium och kvicksilver 
Trots regleringar kan man fortfarande hitta 
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skadliga metaller i förskolemiljön. De kan 
finnas i smycken och metallföremål, leksaker 
och lekmaterial, elektronik, lysrör och 
lågenergilampor. 
 
Ämnena kan bland annat ge upphov till 
negativa effekter på nervsystemet och dess 
utveckling, benskörhet och skada på njurarna, 
påverka den mentala utvecklingen och 
inlärningsförmågan, reproduktionstoxiska 
effekter, påverkan på hjärt- och kärlsystemet 
samt cancer. 

Antibakteriella ämnen 
Antibakteriella ämnen kan förekomma i bland 
annat textilier, leksaker, datortangentbord, 
mattor, madrasser, skärbrädor och 
hygienartiklar. Varor och produkter som 
innehåller antibakteriella ämnen kan till 

exempel betecknas “antimicrobial”, “for lasting 
freshness”, “hygienic protection” eller “treated 
against odour”. Exempel på ämnen med 
antibakteriell funktion är triclosan och 
silverföreningar. Antibakteriella medel kan 
vara farliga för människors hälsa och miljön. En 
ökad användning av antibakteriella ämnen kan 
bidra till antibiotikaresistens hos bakterier, 
vilket är mycket allvarligt. Det kan leda till att 
antibiotika förlorar sin verkan och därför inte 
längre kan användas inom sjukvården. 
 

Parfym- och doftämnen 
Parfym- och doftämnen kan finnas i leksaker, 
lekmaterial, hygien- och rengöringsprodukter. 
Många parfymämnen är förbjudna i EU. Om det 
finns en allergiframkallande parfym i en leksak 
ska det finnas information om det. 
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Rensa bland plastleksaker 
 
Använd frågorna redan för att avgöra om plastleksaken ska sparas eller slängas. CE-
märkning kan ibland sitta på förpackningen och inte på produkten. Vid nyinköp är detta 
därför viktig information att spara. 
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Riktlinjer för att vara en kemikaliesmart förskola 
Att minska farliga kemikalier i kommunens verksamheter är ett prioriterat område, och miljöer där barn 
vistas är extra prioriterade. 
 
I den här vägledningen får du som jobbar i förskolan tips om hur du kan minska 
mängden farliga kemikalier i förskolan genom vad du ska tänka på vid bland annat inköp och kreativt 
skapande. 
 
Vägledningen vänder sig även till förvaltningen för Service när det gäller den mat som serveras, städning, 
golv och fasta installationer i utemiljön. 
 
Vägledningen innehåller även ett sorteringsschema som visar hur du ska tänka när du rensar bland 
plastleksaker. 

 
 
Om du vill läsa mer 
Du som är intresserad och vill veta mer om kemikalier, barn och förskolor kan besöka 
följande hemsidor där det finns mer information: 
 
Kemikalier i barns vardag, Kemikalieinspektionen 
www.kemi.se/global/broschyrer/kemikalier-i-barns-vardag.pdf 
 
Barns exponering för kemiska ämnen i förskolan, Kemikalieinspektionen 
www.kemi.se/global/rapporter/2013/rapport-8-13.pdf 
 
Operation Giftfri förskola, Naturskyddsföreningen 
www.naturskyddsforeningen.se/vad-vi-gor/miljogifter/giftfri-forskola 
 
Kemikaliesmart förskola, Stockholms stad (här finns till exempel en webbutbildning) 
www.stockholm.se/ByggBo/Giftfri-stad/Kemikaliesmart-forskola 
 

u 
Kungsbacka 
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http://www.kemi.se/global/rapporter/2013/rapport-8-13.pdf
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Förord 
Kungsbacka kommun har en kemikalieplan antagen av kommunfullmäktige. I planen 
finns åtgärder som ska minska de farliga kemikalierna inom kommunens 
verksamheter. Att följa den här handledningen är en av åtgärderna i kemikalieplanen. 

Kemikalier finns överallt i vårt samhälle. En del kemiska ämnen kan vara skadliga 
för vår hälsa och miljö. Ibland kan rätt kunskap, hantering och skyddsåtgärder göra 
att ämnen med farliga egenskaper kan användas utan negativa konsekvenser för 
människors hälsa eller miljön. Men ibland måste vi istället minska eller helt ta bort 
dessa skadliga kemiska ämnen från kommunens verksamheter.  

Kemikalieplanen pekar ut vilka typer av ämnen vi ska fasa ut eller inom vilka 
områden vi ska lägga särskilt fokus. Det långsiktiga målet är att Kungsbacka ska vara 
en giftfri kommun.  

Den här handledningen handlar om kemiska produkter, som vi själva köpt in, och hur 
vi ska hantera dem för att leva upp till kemikalieplanens ambition – en säker 
kemikaliehantering. Kemiska produkter definieras enligt miljöbalken som ”ett 
kemiskt ämne eller en blandning av kemiska ämnen som inte är en vara”.  

Det finns krav på att dokumentera farliga kemiska produkter både i miljöbalken och i 
arbetsmiljölagstiftningen. Kravet i miljöbalken gäller anmälnings- och 
tillståndspliktiga verksamheter, men kravet enligt arbetsmiljölagstiftningen gäller 
alla verksamheter. 

Farliga kemiska produkter innebär sådana som är märkningspliktiga enligt 
lagstiftningen, och därför är märkta med en eller flera farosymboler. Det finns också 
krav i miljöbalkens hänsynsregler om att undvika att använda kemiska produkter som 
kan innebära risker för människors hälsa eller miljön, om produkterna kan bytas ut 
mot mindre skadliga produkter. I kommunens verksamheter behöver vi vidta åtgärder 
för att arbeta med de här frågorna på ett strukturerat sätt. 

Alla verksamheter ska dokumentera och redovisa sin användning av farliga kemiska 
produkter med ingående ämnen.  

Alla verksamheter ska också genomföra och dokumentera de riskbedömningar som 
krävs enligt miljö- och arbetsmiljölagstiftningen. Vårt webbaserade 
kemikaliehanteringssystem Chemgroup PRO erbjuder ett stöd i detta arbete.  

Eftersom kemikaliehanteringssystemet bevakar olika listor över farliga kemikalier 
blir det enklare att byta ut farliga kemikalier mot mindre farliga.  

Denna handledning för kemikaliehantering ska fungera som ett stöd för våra 
verksamheter så att vi får en korrekt och säker kemikaliehantering med minsta 
möjliga påverkan på hälsa och miljö.  
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1 Användning av kemikalier 

 Rutin för användning av kemikalier 
 

Alla som använder kemikalier ska ha tillräcklig kunskap om hur kemikalierna ska 
hanteras, för att det ska kunna ske säkert. 

Information gällande säkerhet, skyddsutrustning och hantering av miljö- och 
hälsofarliga kemiska produkter ska finnas i arbetsbeskrivningar eller rutiner. 
Aktuella säkerhetsdatablad ska finnas tillgängliga för alla medarbetare där 
produkterna används. Säkerhetsdatablad finns i kemikaliehanteringssystemet 
Chemgroup PRO, som går att komma åt via mobiltelefon eller surfplatta. 

De medarbetare som hanterar miljö- och hälsofarliga kemikalier eller arbetar i 
lokaler där sådana finns, ska också ha kunskap om hur man går tillväga vid spill och 
utsläpp inklusive olycka eller nödsituation. 

 

Tips: 

• Titta efter farosymboler och läs informationen.  

• Läs den kemiska produktens säkerhetsdatablad i Chemgroup PRO för att se 
om produkten kräver att jag använder skyddsutrustning. 

• Följ anvisningarna om hantering och användande 

• Låt kemikalierna vara kvar i sina ursprungliga förpackningar med undantag 
av kemikalier som används i utbildningssyfte samt rengöringsmedel i 
koncentrerad form som ska användas som brukslösning. 

• Många ord och uttryck i handledningen kan vara svåra att förstå för den som 
inte är så van vid kemikaliehantering. I kemikalieplanen finns det en ordlista 
som förklarar många av orden. 

 

Lästips   I avsnitt 2. Kemikaliemärkning, 3. Säkerhetsdatablad, 10. 
Skyddsutrustning, 11. Förvaring och 12. Spill, utsläpp och sanering i handledningen 
kan du läsa mera om detta. 

 

1.1 
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2 Kemikaliemärkning 

Det finns strikta regler om att kemikalier ska vara förpackade på ett säkert sätt och 
om det behövs vara märkta med farosymboler, kallade faropiktogram. Det finns flera 
olika typer av farosymboler och många kemikalier kan ha fler än en av dessa 
farosymboler på etiketten. För att du ska kunna hantera kemikalier på rätt sätt är det 
bra att lära sig vad de symboler som finns på produkterna betyder  

 Vilka produkter ska vara märkta? 
Kemiska ämnen och blandningar, som uppfyller kriterierna för att klassificeras som 
farliga, ska vara märkta när de släpps ut på marknaden. Även blandningar som inte 
klassificeras som farliga men som innehåller farliga ämnen, kan i vissa fall behöva 
märkas med till exempel ”Innehåller (ämnets namn). Kan orsaka allergiska reaktion.” 
Märkningssystemet för miljö- och hälsofarliga produkter med faropiktogram gäller 
globalt. Märkningen följer CLP-förordningen där CLP står för classification, 
labelling and packaging, på svenska klassificering, märkning och förpackning.  

 Vad ska märkningen innehålla? 
Märkningen på originalförpackningen 
ska innehålla standardiserade fraser, 
faropiktogram och signalord som 
tillsammans upplyser dig som 
användare om produktens farliga 
egenskaper och hur du ska hantera 
produkten på ett säkert sätt. 

Andra märkningar som kan finnas på 
kemiska produkter är till exempel:  

• ”ej för barn under 3 år”  

• ”allergiframkallande” 

 

 

 

 
 

 

2.1 

2.2 

Faropiktogram -
r aroong,vetse 
(laramed --+ 
produkten) 

Skyddsangivelser 
(hurman -----+
skyddar sig) 

Farliga ämnen 
I l)fodukten -+ 

Kontakt- --+ 
uppgilt till 
den som släppt 
ut produkten 
på marl<naden 

Produktnamn 

~~ 
Varning 

lrri1cmr huden. Gifrig1 för 
vntlcnlcvandc o rg:mismcr 
med lnng1idscffcktcr. 

Tvätta händerna grundligt efter 
användning. Använd skyddshand
skar/skyddsklädcr/ögonskydd/ 
ansikts.skydd. Vid hudkont:1kt: 
Tväna med mycket vatten. Vid 
hudirrit:1cion: Sök liikorhjölp. 
Förvaras o:hkomligt för barn. 
Undvik utsläpp till miljön. 

A.mnc A 
Arnnc B 

500ml 

Kemi All 
Kemivägen 32 
142 11 Stockholm 
08-123456 

u,,mpet på en etikett med märkning. 
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 Faropiktogram 
Idag ska alla farliga kemiska produkter vara märkta med farosymbol med röd ram 
mot en vit bakgrund. Äldre kemiska produkter, som är köpta före juni 2017, kan 
istället ha en varningsmärkning med det gamla utseendet med en orange bakgrund. 
Dessa är inte längre tillåtna att använda, om de inte först märks om till de nya 
symbolerna. Kontakta kemikalierådet om du behöver märka om en kemisk produkt. 

 

 
 

Kännbar varningsmärkning för synskadade:   

 

 Märkning på arbetsplatsen 
Förpackningar, behållare och rörledningar som innehåller kemiska riskkällor ska 
vara märkta med de uppgifter som behövs för att man ska kunna identifiera 
innehållet och de risker som är förknippade med detta. 
Som huvudregel ska en förpackning eller annan behållare med en farlig kemisk 
produkt som används, eller lagerhålls i anslutning till användning, på arbetsplatsen 
märkas enligt tre punkter: 
 
1. Produktens namn. 
2. Faropiktogram enligt CLP-förordningen samt text enligt tabellen, nedan. 

2.3 

Fvs ikdliska faror 
F.u-opiktogram 

~ ~ ~ 0 enligt CLP-
förordningen 

Text till 
Explosiv Brand.farlig Oxicler,tnd.e 

Gas lutder 
faropikto<>rauunet byck 

Hälsofaror 

Faropiktogr.un 

~ ~ ~ ~ enligt CLP-
förorruw,gen 

Text till 
Giftig Fr~ti\nde Hålsofatlig Skadlig faropiktogtauunet 

2.4 
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3. Text med information i de fall produkten kan ge cancer eller allergi, kan skada 
arvsmassan eller är reproduktionsstörande 
 
Exempel på förenklad arbetsplatsmärkning på en behållare som man fyllt för 
användning på arbetsplatsen: 

 
I kemikaliehanteringssystemet Chemgroup PRO har du möjlighet att skapa etiketter 
för arbetsplatsmärkning i olika format: 
 

 
 
Ett tips för att märka stora fat eller dunkar är att du skriver ut skyddsbladet som 
arbetsplatsmärkning. Detta kan vid behov lamineras innan det fästs på behållaren. 
 

 Märkning av rörledningar  
Synliga rörledningar som innehåller en farlig kemisk produkt ska vara märkta med: 
• Produktens namn eller en identifierande beteckning.  
• Faropiktogram.  
• Pil för strömningsriktningen. 

-

Sodium chromate tetrahydrate 
ArtNr: CG-20940 
Kan ge cancer. Kan ge allergi. Kan skada arvsmassan, 

Kan vararop~ukrionsh~ d<@. 

0 
~~~~ 

fril:Uldc Gift.ig Hil,0(3rlig Miljöfädig 

2.5 
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Färgmärkning rekommenderas enligt svensk standard SS 741: 
 
Brandfarlig vätska: 

 
 
Brandfarlig gas: 

 
 
 
 Frätande eller giftiga vätskor: 

 
 
Orange – brandfarlig gas 

Ljusblå – luft, vakuum 

Grå – vattenånga 

Ljusbrun – övriga gaser 

Brun – brandfarlig vätska 

Violett – frätande eller giftiga vätskor 

                                                                                           
Lästips   Om du vill läsa mer om klassificering och märkning, se 
kemikalieinspektionens faktablad: 
Se:https://www.kemi.se/publikationer/faktablad/klassificering-och-markning-av-
kemiska-produkter 
 

https://www.kemi.se/publikationer/faktablad/klassificering-och-markning-av-kemiska-produkter
https://www.kemi.se/publikationer/faktablad/klassificering-och-markning-av-kemiska-produkter
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3 Säkerhetsdatablad 

Du som använder kemikalier i ditt arbete behöver få information om produkternas 
farliga egenskaper, risker och de skyddsåtgärder som du behöver genomföra.  

Alla verksamheter som hanterar kemiska produkter med faropiktogram, oavsett antal 
eller mängd, ska ha säkerhetsdatablad för produkterna. Säkerhetsdatabladen ska 
finnas lätt tillgängliga hos verksamheten.  Våra säkerhetsdatablad hittar du i vårt 
kemikaliehanteringssystem, Chemgroup PRO, både i appen och på nätet. Du når 
Chemgroup PRO via insidan. 

Alla företag som släpper ut kemiska produkter på marknaden som klassificerats som 
farliga ska därför lämna säkerhetsblad till den som säljer produkten vidare och till 
dig som använder produkterna i arbetet. Säkerhetsdatablad ska lämnas kostnadsfritt, 
på papper eller elektroniskt, senast vid första leveransen av produkten. De ska vara 
lättlästa, skrivna på svenska, innehålla alla uppgifter av betydelse för att förebygga 
skador på människor och miljö samt vara anpassade till svenska förhållanden och 
regelverk. 

Viktiga avsnitt för dig som använder en kemisk produkt är till exempel 1.2 i 
säkerhetsdatabladet ”Relevanta, identifierade användningar av ämnet eller 
blandningen och användningar som det avråds från” samt avsnitt 2, 7 och 8 om 
farliga egenskaper och hur de ska hanteras. 

Det är viktigt att spara säkerhetsdatablad i minst 10 år, de kan behövas visas upp vid 
en inspektion. Vi arkiverar våra säkerhetsdatablad i Chemgroup PRO. 

Lästips   Om du vill läsa mer om säkerhetsblad, se Kemikalieinspektionens 
faktablad: 
https://www.kemi.se/download/18.6df1d3df171c243fb23762f3/1590501392829/fakt
ablad-om-sakerhetsdatablad.pdf 

Jag läser det  Jag skaffar utrustning Jag hanterar kemikalier 

, --
' I 
I 

• • 
' I 
I 

• 

---, 

/ 

I 
I I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
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https://www.kemi.se/download/18.6df1d3df171c243fb23762f3/1590501392829/faktablad-om-sakerhetsdatablad.pdf
https://www.kemi.se/download/18.6df1d3df171c243fb23762f3/1590501392829/faktablad-om-sakerhetsdatablad.pdf
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4 Inventering        

För att kunna vidta rätt åtgärd vi rätt tillfälle är det viktigt att veta vilka kemikalier 
som hanteras i verksamheten. Därför behöver du regelbundet inventera ditt lager av 
kemiska produkter. 

Inventering av kemikalier som används i verksamheten ska genomföras årligen av 
personal med kompetens för det. De produkter som finns registrerade i 
kemikaliehanteringssystemet stäms av mot verkligheten, så att informationen är 
korrekt. Ur systemet kan vi då få ut kemikalieförteckningar för respektive 
verksamhet, vilket lagstiftningen kräver och som ofta kontrolleras vid en miljö- eller 
arbetsmiljöinspektion. 

Det finns en lagstadgad miniminivå som anger att alla märkningspliktiga kemiska 
produkter som finns i din verksamhet ska samlas i en kemikalieförteckning.  

Med märkningsplikt menas den märkning som finns på förpackningen i form av 
farosymboler. 

Lästips  I avsnitt 2.3 i handledningen kan du läsa mera om faropiktogram. 

Lästips  I avsnitt 5 kan du läsa mer om Kemikalieförteckning 
 

  Rutin för inventering  
I samband med införandeprojektet för vårt kemikaliehanteringssystem, Chemgroup 
PRO, gjorde alla verksamheter inventeringar av sina kemiska produkter under år 
2020, vilket har gett oss en bra grund att utgå ifrån. Informationen i systemet ska 
hållas uppdaterat och att nya produkter som används ute i verksamheterna ska 
löpande föras in och riskbedömas i systemet. För att kontrollera att så har skett, och 
rätta till när det av någon anledning inte har gjorts, är det viktigt att inventera 
kemiska produkter årligen. 

• Innan 31 mars varje år ska varje verksamhet kontrollera att informationen i 
Chemgroup PRO stämmer. 

• En kemikalieförteckning för den aktuella verksamheten skrivs ut ur 
Chemgroup PRO, och ansvarig i verksamheten stämmer av 
kemikalieförteckningen mot vad som faktiskt finns ute i verksamheten. Här är 
det viktigt att gå ut och göra en inventering på plats. Notera antal och mängd, 
detta ska registreras i systemet. 

• Kemiska produkter som saknas i systemet, och som inte är ett ”felköp” som 
ska gallras, ska registreras i Chemgroup PRO. Förvaltningens administratör i 
Chemgroup PRO, vilket oftast är samma person som är medlem i 

~ 

4.1 
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https://kungsbackakommun.sharepoint.com/:x:/r/sites/verksamhetsstyrning/ODMPublished/2867/kemikalieinventering_2020.xlsx?d=wcf66f5a86d994afdbb4ed8b4148f5cfb&csf=1&web=1&e=6YFHWI
https://kungsbackakommun.sharepoint.com/:w:/r/sites/verksamhetsstyrning/ODMPublished/2999/Gallring%20av%20kemiska%20produkter.docx?d=w8bfd8353fe86446a86903e8fd5711d12&csf=1&web=1&e=pmtd1l
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5 Kemikalieförteckning  

I våra verksamheter ska vi föra register över de kemiska produkter som hanteras och 
som kan vara farliga för människors hälsa eller miljön.  

En kemikalieförteckning ska innehålla information enligt bestämmelserna i 
förordningen om egenkontroll samt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS) om 
kemiska arbetsmiljörisker. Förteckningen är ett stöd för att bedöma vilka risker för 
hälsa och miljö som kan uppstå i våra verksamheter. 

Om informationen i vårt kemikaliehanteringssystem hålls aktuell kan vi med ett par 
knapptryckningar få ut en kemikalieförteckning för respektive verksamhet ur 
systemet. 

 Utfasningsämnen och prioriterade riskminskningsämnen 
I miljökvalitetsmålet giftfri miljö har ämnesgrupper med farliga egenskaper 
identifierats och delats in i två prioriteringsnivåer, utfasningsämnen och prioriterade 
riskminskningsämnen. Vilken grupp ett ämne hör till beror på ämnets egenskaper. 
Olika åtgärder ska göras beroende på vilken grupp ett ämne tillhör.  

Utfasningsämnen är särskilt farliga ämnen som inte ska användas eller släppas ut i 
miljön och enligt miljökvalitetsmålet och vår kemikalieplan ska användningen av 
dessa upphöra. Byt ut ämnet till ett mindre farligt ämne snarast. Om det inte är 
möjligt att byta ut ämnet genast ska en plan skapas för hur ämnet ska bytas ut. 

Prioriterade riskminskningsämnen är inte lika farliga som utfasningsämnen men 
har egenskaper som gör att de ska bytas ut mot mindre farliga alternativ så långt det 
är möjligt. Enligt vår kemikalieplan ska prioriterade riskminskningsämnen tas bort 
från barns miljöer, och om användningen innebär direkta utsläpp. Finns inga 
alternativ så ska åtgärder göras för att få en säker hantering utan risk för att de släpps 
ut i miljön.   

Vårt kemikaliehanteringssystem visar vilka av våra produkter som innehåller 
utfasningsämnen och prioriterade riskminskningsämnen.  

Du kan också söka i Kemikalieinspektionens PRIO-guide, på 
kemikalieinspektionens webbplats kemi.se, om ett ämne är utfasningsämne eller 
prioriterat riskminskningsämne. Observera att PRIO är en exempeldatabas och att 
inte alla ämnen finns med.   

 Rutin för kemikalieförteckning 
• Gör en förteckning genom att registrera de kemiska produkterna på rätt ställe 

i organisationsträdet i kemikaliehanteringssystemet. Förteckningen finns 
tillgänglig i Chemgroup PRO, och kan exporteras till excel. 

5.1 

5.2 
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• Revidera kemikalieförteckningen en gång om året genom att inventera och se 
om den stämmer med de kemiska produkter som finns i verksamheten. 

• Nya kemiska produkter ska registreras till förteckningen innan de börjar 
användas, respektive förvaltnings administratör i Chemgroup PRO kontaktar 
Chemgroup för detta. 

• Kemikalieförteckningen ska sparas i fem år. Detta sker automatiskt i 
kemikaliehanteringssystemet.  
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6 Riskbedömning  

Både arbetsmiljölagstiftningen, egenkontrollförordningen och kunskapskravet i 
miljöbalken ställer på olika sätt krav på att risker med kemiska ämnen kartläggs. 

Alla medarbetare har rätt att få information om farliga kemikalier och risker med 
användning och lagring. Arbetsgivaren ansvarar för kartläggning och riskbedömning.  

 Vad är en riskbedömning? 
En riskbedömning är en kartläggning och bedömning av risker och hur dessa ska 
hanteras för att arbetet ska kunna utföras på ett säkert sätt. Vilka olycksrisker det 
finns och vilken exponering man utsätts för beror på egenskaperna hos den kemiska 
riskkällan och på hur hanteringen går till. Syftet med att undersöka och bedöma 
riskerna är att ta reda på vilka åtgärder som behövs för ett säkert arbete.  
Säkerhetsdatablad och etiketter innehåller användbar information men det är genom 
riskbedömningen som du har möjlighet att bedöma användningen av kemikalier. 
 
Vid riskbedömningen måste man tänka på att risken beror på flera olika faktorer: 

• Den kemiska riskkällans farliga egenskaper.  
• Hur man arbetar med produkten eller ämnet, och hur länge och ofta man 

kommer i kontakt med den. 
• På vilket sätt man kommer i kontakt med produkten eller ämnet; hudkontakt, 

inandning eller via munnen. 
• Samverkande effekter med andra kemiska riskkällor och med andra faktorer i 

arbetsmiljön. 
• Omständigheter vid arbetet som kan påverka risken, inklusive effekten av 

skyddsåtgärder.  
• Hur stor risken är för olyckor där exponeringen tillfälligt kan bli mycket 

högre än normalt, exempelvis vid tillfälliga spill eller utsläpp. 
• Erfarenheter från ohälsa och olycksfall i verksamheten, vid 

beredskapsövningar samt resultat från medicinska kontroller. 

 När ska en riskbedömning göras? 
En riskbedömning ska alltid göras:  

• Innan inköp av kemiska produkt. 
• Vid användning av nya kemikalier samt nya användningsområden för 

befintliga produkter för att säkerställa rätt och säker hantering.  
• Om en redan riskbedömd kemisk produkt förändrats med avseende på 

innehåll och klassning. 

6.1 

6.2 
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• Om verksamheten förändras på ett sätt som har betydelse för riskbedömning, 
exempelvis flyttar till nya lokaler som skiljer sig från de gamla.   

• Vid inrapporterade besvär, ohälsa eller olycksfall som kan ha samband med 
kemiska ämnen. 

 Vad ska en riskbedömning innehålla? 
För att göra en bra riskbedömning behöver du som arbetsgivare läsa om riskkällorna, 
till exempel i säkerhetsdatablad. Det är också bra om personer med erfarenhet av 
arbetet deltar i riskbedömningen. 

Av riskbedömningens dokumentation ska framgå: 

1. Vilka delar av verksamheten som ingått i undersökningen och 
riskbedömningen. 

2. I vilka situationer eller utrymmen en kemisk risk behöver tas bort eller 
minskas. 

3. Vilka skyddsåtgärder som ska göras när vi utför olika typer av arbetsuppgifter 
och vilka skadebegränsande och avhjälpande åtgärder som ska vara 
förberedda. 

4. Vilka övriga åtgärder eller mer detaljerade undersökningar som är beslutade, 
vem som har ansvaret och när de ska vara klara. 

5.  Hur hantering av och funktionen hos utrustning, processer eller ventilation 
ska övervakas så att man tidigt kan upptäcka avvikelser som kan innebära 
ökad risk.  

6. Vilka personer som deltagit i bedömningen. 

7. Tidpunkten för nästa planerade undersökning och riskbedömning, såvida det 
inte är en bedömning av ett tillfälligt arbete. 

8. Vilket datum som dokumentet skrivits. 

9. Vem som godkänt undersökningen och riskbedömningen. Personen ska vara 
ansvarig för arbetsmiljön, det vill säga chefen. Vid personalförändring ska 
namnet uppdateras. 

Om det inte finns några situationer eller utrymmen där någon risk behöver tas bort 
eller minskas, så räcker det att man anger detta för punkt 2. För punkt 3 och 4 anges 
att inga åtgärder behövs. Detta kan man göra med en förenklad riskbedömning i 
Chemgroup PRO. 

Exempel på åtgärder kan vara: 

• Att fortsätta använda produkten eller besluta att ett säkrare alternativ ska 
undersökas.  

• Vilka arbetsmetoder som ska användas och vilken plats som ska väljas. 

6.3 
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• Vilka skyddsåtgärder som ska vidtas och vilka instruktioner som ska ges till 
medarbetarna. 

• Vilken olycksberedskap och rutiner för nödlägesberedskapen som ska gälla. 
 

När du gjort din riskbedömning i Chemgroup PRO kan du enkelt skapa ett 
skyddsblad med skyddsanvisningar, som kortfattat talar om för den som ska 
arbeta med den kemiska produkten hur den ska kunna arbeta säkert. 

 
Lästips  i avsnitt 10 kan du läsa mer om skyddsutrustning. 

 Rutin för riskbedömning i vårt kemikaliehanteringssystem 
Chemgroup PRO  

I vårt kemikaliehanteringssystem finns en modul för riskbedömning, som guidar dig 
igenom de olika stegen för att den ska bli korrekt. I systemet finns också 
instruktionsfilmer som visar dig hur du ska göra. 

Dokumentationen av riskbedömningen sparas i systemet. 

Systemet larmar om riskbedömningen behöver förnyas eller ändras på grund av att 
produkten till exempel har fått en ändrad sammansättning. 

Det är viktigt att göra riskbedömningar i samarbete med personal som hanterar 
produkterna. Det är en fördel om även skyddsombudet är med och utför 
riskbedömningarna.   

Riskbedömningen ska kontrolleras efter 12 månader. Systemet visar tydligt när det är 
dags. 

 

6.4 
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7 Inköp av kemiska produkter   

Vi kan - och ska - påverka vilka varor och kemiska produkter vi köper in och sedan 
använder och bygger in i våra verksamheter. Våra inköp påverkar de utsläpp som 
sker när dessa produkter produceras, används och omhändertas som avfall. 

Vid alla upphandlingar ska vi enligt vår kemikalieplan undvika de värsta ämnena 
som är utpekade av EU. För vissa produkter ska vi ställa mer långtgående krav, till 
exempel när det gäller kemiska, hygieniska och kosmetiska produkter. 

 Rutin för inköp av kemiska produkter 
De kemiska produkter vi har upphandlat hittar du i vårt e-handelssystem Proceedo. 
När upphandlingsunderlaget sätts samman samlar upphandlaren och avtalsgruppen, 
som består av representanter från berörda verksamheter, in kommunens olika behov. 
Hållbarhetskrav ställs på det som ska upphandlas, i enlighet med bland annat 
kemikalieplanen. Dessa kravställda och utvärderade produkter ligger markerade med 
”tumme upp” i Proceedo, och det är därför viktigt att du i första hand beställer dessa. 
Det är även viktigt att köpa miljömärkta kemiska produkter i den mån det går. För att 
se vilka produkter som är miljömärkta kan du bocka i symbolen med lövet. När en ny 
upphandling är färdig lägger verksamheternas administratörer för Chemgroup PRO 
in dessa kemiska produkter i vårt kemikaliehanteringssystem, och där ska de 
riskbedömas så att de är färdiga att använda för de som beställer dem. 

Värt att observera är att de kravställda produkterna i e-handeln fortfarande ska vara 
lämpliga till just det du har tänkt att använda dem till. Det är skillnad på vilka 
kemiska produkter som behövs och kan användas på ett säkert sätt i till exempel en 
förskola jämfört med i teknisk drift av vissa verksamheter. Därför kan vi aldrig säga 
att alla produkter som finns i e-handeln alltid är lämpliga att köpa och använda, det 
beror på hur de ska användas och av vem. 

Inköp och beställning av kemikalier får endast göras av person som fått behörighet 
genom att ha genomgått e-handelsutbildningen. Även den som attesterar har ett 
ansvar att se till att rätt produkter köps in, och inte i för stora mängder. 

7.1.1 Produkter som inte finns i e-handeln 
Det kan vara så att det du behöver av en eller annan anledning inte finns i e-handeln. 
Det är viktigt att du i så fall i första hand tar reda på varför, kanske finns det en 
annan produkt upphandlad för samma syfte? I så fall ska du använda den. 

Inför inköp av ny kemisk produkt som inte finns registrerad i vårt system ska en 
riskbedömning alltid göras. Prata alltid med din verksamhets administratör i 
Chemgroup PRO så att du får hjälp att välja en produkt som lever upp till 

7.1 
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kemikalieplanens ambitioner. Administratören i sin tur kan vända sig till resten av 
kemikalierådet eller kemikaliecoachen/kemikalieadministratören för hjälp. 

Om behovet av produkten är återkommande behöver den dessutom läggas till i det 
utvärderade sortimentet markerat med tumme upp. 

Kontakta e-handelssupporten om du behöver köpa eller lägga till en produkt som inte 
finns i e-handeln. 
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8 Substitution av farliga kemikalier  

Substitutionsprincipen och försiktighetsprincipen  

Substitution betyder att vi ska byta ut farliga kemiska produkter mot sådana som har 
mindre farliga egenskaper. Detta följer miljöbalkens krav enligt 
substitutionsprincipen och försiktighetsprincipen.  

I vår kemikalieplan har vi valt att utgå ifrån ämnens egenskaper och vi ska inte ha 
kemiska produkter som innehåller: 

• Utfasningsämnen, bland annat CMR-ämnen 

• Hormonstörande ämnen på SIN-listan 

• Prioriterade riskminskningsämnen så långt det är möjligt. 

Vårt kemikaliehanteringssystem visar vilka produkter som innehåller sådana ämnen 
på den första översiktsbilden: 

 
Produktvalsprincipen i miljöbalken går längre än att bara gälla de produkter som 
innehåller de allra värsta ämnena. Går det till exempel att ersätta en märkningspliktig 
produkt med en som inte är märkningspliktig ligger detta i linje med 

S ta t i st i k, Kungsbacka Kommun 

Beskrivning Antal För behåll 

Antal produkter 764 st Gfill 
Antal unika säkerhetsdatablad 6 1 7 st Gfill 
Antal klassade produkter 4 71 st Gfill 
Antal produkter på PRIO-listan 244 st 1 36 st Gfill 

varav PRIO- listan Utfasning 147 st ld!il 
varav PRIO- listan Riskminskning 1 3 2 st ld!il 

Antal produkter på Kandidatförteckningen .2 st Z st Gfill 
Antal produkter på Bilaga XIV (tillständ ) la st ld!il 
Antal produkter på Bilaga XVII (begränsningar) 29 st Gfill 
Antal produkter på AFS 2011 : 19 (tillständ) la st Gfill 
Antal produkter klassade som CMR J. st Gfill 

varav Cancerframkallande eller Mutagena produkter la st Gfill 
varav Reprodukt ionsstörande produkter 2 st Gfill 

Antal produkter på Misstänkta CMR .!l st Gfill 
Antal produkter på SIN listan 1 1 2 st Gfill 

varav SIN Hormonstörande 14 st ld!il 
Antal härdplast produkter 2 1 st Q st Gfill 

kräver utbildning och tj änst barhetsint yg .1 st Gfill 
kräver ut bildning och erbj uden hälsoundersökning 16 st Gfill 
varav cyanoakrylater ~ st Gfill 

Antal allergif ramkallande produkter 3 7 st Gfill 
Antal produkter ej lämpade för gravida 1 1 st Gfill 
Antal giftiga p rodukter J. st Gfill 
Antal f rätande produkter 9 2 st Gfill 
Antal milj öfar liga produkter 50 st ld!il 
Antal milj ömärkta produkter 83 st Gfill 
Antal eSDB 1 0 st Gfill 



 Kungsbacka kommun 
 

25 
 

produktvalsprincipen. Det samma gäller om det går att helt ersätta en produkt genom 
att använda andra metoder som inte kräver några kemiska produkter. Har du 
exempelvis en produkt som är frätande och kan ersätta den med en som inte är 
frätande ska du göra det. 

 Rutin utfasning – så här kan du göra 
Efter den årliga inventeringen av kemiska produkter via Chemgroup PRO utgår du 
från din nya kemikalieförteckning. 

Gå in i översiktsbilden för din verksamhet i Chemgroup PRO. Börja med att gå 
igenom produkter med utfasningsämnen. Den kategorin heter: varav PRIO-listan 
Utfasning. 

Finns några av produkterna på listan kan ni ställa dessa följdfrågor för att se om ni 
kan fasa ut dessa kemiska produkter: 

• Vad används produkterna till, är det nödvändigt att använda en kemisk 
produkt för att uppnå syftet eller finns andra metoder? 

• Finns det redan upphandlade alternativ i e-handeln utan utfasningsämnen? 

• Om vi inte redan har alternativ i e-handeln måste vi undersöka om det finns 
några på marknaden. I Chemgroup PRO finns det ett forum för substitution, 
där verksamhetens administratör i systemet kan få hjälp att hitta alternativa 
produkter. Leverantörer kan också vara bra att fråga efter alternativ. 

• Om du behöver köpa en produkt som inte finns i e-handeln, se hur du går 
tillväga i 7.1.1, Produkter som inte finns i e-handeln. 

• Om du kommer fram till att din verksamhet måste fortsätta att använda 
produkten med utfasningsämnen ska du skriftligt dokumentera din utredning 
av möjligheten till substitution. Det ska finnas en dokumenterad plan för 
utfasning av kemiska produkter som innehåller särskilt farliga ämnen, och 
dokumentation av att vi följer planen. För CMR-ämnen, se 8.2 Utredning av 
CMR-ämnen. 

Upprepa sedan stegen ovan för prioriterade riskminskningsämnen, markerade med 
”varav PRIO-listan riskminskning” i Chemgroup PRO, samt för hormonstörande 
ämnen enligt SIN- listan, markerade med ”antal produkter på SIN listan, varav SIN 
hormonstörande” i Chemgroup PRO. 

 Utredning av CMR-ämnen 
När det gäller cancerframkallande, mutagena och reproduktionsstörande ämnen, så 
kallade CMR-ämnen, finns det krav på utredning och skriftlig dokumentation i 
arbetsmiljölagstiftningen. För att leva upp till lagens krav ska arbetsgivaren göra en 
dokumenterad utredning som visar att det inte är tekniskt möjligt att ersätta CMR-

8.1 

8.2 
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produkten med annan kemisk produkt som utgör en mindre risk för ohälsa eller 
olycksfall.  

Hur omfattande utredningen behöver vara är olika. Den som köper in och använder 
en kemisk produkt avsedd för ett visst ändamål behöver ta reda på vilka alternativ 
som finns för att nå det resultat som behövs. Utredningen ska vara anpassad till den 
nuvarande utvecklingen. Som kemikalieanvändare förväntas du bara söka bland 
produkter som finns tillgängliga på marknaden. Utredningen behöver täcka flertalet 
av de alternativ som finns tillgängliga och flera olika leverantörer behöver 
undersökas. Bränslen omfattas inte av kravet på utredning. 

Utredningen ska sparas och kopplas till aktuell produkt i Chemgroup PRO så att 
dokumentationen är lättåtkomlig för dem som behöver den. 

 
För att spara utredningen loggar du in på ditt användarkonto i Chemgroup och väljer 
din avdelning. Längst upp till höger klickar du på info. Se bild ovan. 

 
Under dokumentfliken laddar du upp din utredning. Se bild ovan. 

Om du som arbetstagare blir ombedd att använda en CMR-klassad produkt kan det 
vara lämpligt att begära utredningen av uppdragsgivaren innan du åtar dig uppgiften. 

8.2.1 Register över anställda som exponerats för 
cancerframkallande eller reproduktionsstörande 
ämnen 

Cancerframkallande och reproduktionsstörande ämnen kan ge allvarliga effekter som 
kan visa sig först efter lång tid. För att underlätta utredningar om orsaker till cancer 
och reproduktionsstörningar behövs ett register över exponeringar som innebär risk 
för sådana effekter. Arbetsgivaren är ansvarig för att det förs ett sådant register.  

De exponeringar som ska finnas i registret är: 

Chemgroup 
Vald avdelning: Q.rganjsatjon / Teknik (IE.) Inf2 
valj företag: I Koogsbac:ka Konvnun v I 

Startsidan 

Avdelning: Teknik (TE) 

Information Riskinformtion 

Dokument för nerl addning 
Filnamn 

Brandskydd 

Inga dokument finns för nerladdning 

Ladda upp nytt dokument 

Välj fil I Välj fil I ingen fil vald 

SDB Lager 

Dokument Användare 

Inköp Rapporte1 

Struktur 

Beskrivning av vad filen innehåller~--------------------~ 

I Ladda upp fil I 

X 

Beskrivning 
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9 Kemikalier som kräver utbildning och 
hälsoundersökning 

Det finns vissa kemiska produkter som har sådana egenskaper att de kräver 
utbildning och hälsoundersökning, med eller utan tjänstbarhetsintyg, för att man ska 
få arbeta med dem. Vilka dessa produkter är hittar du lätt i översiktsbilden i 
Chemgroup PRO. 

 Utbildning  
 
Utbildning krävs för att arbeta med farliga kemiska produkter som innehåller: 

1. diisocyanater 

2. epoxiplastkomponenter 

3. organiska syraanhydrider 

4. formaldehydhartser 

5. metakrylater som ska vara märkta med H317 eller H334 

6. akrylater som ska vara märkta med H317 eller H334 

 
Utbildning krävs även för arbete med kemiska produkter som innehåller etyl-2-
cyanoakrylat eller metyl-2-cyanoakrylat om arbetet sammanlagt pågår mer än 30 
minuter per vecka. Detta är tillexempel epoxyprodukter såsom vissa 
Loctiteprodukter. 
Utbildning ska kunna styrkas genom ett högst fem år gammalt utbildningsintyg som 
ska beskriva de moment som ingått i utbildningen. 

 Hälsoundersökning 
Arbetsgivaren ska erbjuda medicinska kontroller för arbetstagare som kommer att 
exponeras för epoxiplastkomponenter, formaldehydhartser, medakrylater eller 
akrylater klassificerade med H317 eller H334. 

Detta gäller inte om arbetsgivarens riskbedömning visat att risken är försumbar, och 
personlig skyddsutrustning därför inte behövs. Skälen till att exponeringen bedömts 
som försumbar ska dokumenteras skriftligt.  

En arbetstagare kan alltid tacka nej till att delta i en medicinsk kontroll – medicinska 
kontroller och hälsoundersökningar är frivilliga. Som arbetstagare bör man dock 

9.1 

9.2 
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tänka på att en medicinsk kontroll är en del i arbetet med att skydda arbetstagarna 
från ohälsa, skada eller sjukdom. 

 Tjänstbarhetsintyg 
För att arbeta med vissa kemiska produkter måste arbetstagaren ha en så pass god 
hälsa att hen bedöms ha förutsättningar för att klara av den ökade risk för ohälsa eller 
skada som arbetet innebär. Detta gäller: 

• arbete med vissa allergiframkallande kemiska produkter 

- som klassificeras som H334 på grund av sitt innehåll av: 

a) diisocyanater 

b) organiska syraanhydrider 

- kemiska produkter som innehåller: 

a) etyl-2-cyanoakrylat, om arbetet pågår sammanlagt mer än 30 minuter per 
vecka 

b) metyl-2-cyanoakrylat, om arbetet pågår sammanlagt mer än 30 minuter per 
vecka, eller: 

- isocyanater som bildas när ett ämne bryts ned i mindre beståndsdelar vid 
uppvärmning 

Detta gäller inte om arbetsgivarens riskbedömning visar att exponeringen är 
försumbar och att personlig skyddsutrustning i form av andningsskydd därför inte 
behövs. Skälen till att exponeringen bedöms som försumbar ska dokumenteras 
skriftligt. 

Hälsoundersökning med tjänstbarhetsintyg krävs också för: 

• arbete med fibrosframkallande damm som asbest, vissa oorganiska fibrer, 
kvarts 

• arbete med vissa metaller som bly, kadmium, kvicksilver 

• fysiskt ansträngande arbete som klättring med stor nivåskillnad, rök- och 
kemdykning, dykeriarbete 

Bedömningen görs i samband med en medicinsk kontroll. Om arbetstagarens hälsa 
bedöms som tillräckligt god, kan ett så kallat tjänstbarhetsintyg utfärdas för 
arbetstagaren. Det är en läkare med särskild kompetens som gör bedömningen och 
utfärdar tjänstbarhetsintygen. Den särskilda kompetens som läkaren ska ha, anges i 
AFS 2019:3.  

Om en arbetstagare tackar nej till en medicinsk kontroll, som är knuten till en 
bedömning för tjänstbarhetsintyg, kan ett tjänstbarhetsintyg inte utfärdas. En 
arbetstagare som inte har tjänstbarhetsintyg, får inte utföra ett arbete som kräver 
tjänstbarhetsintyg. 

9.3 
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10 Skyddsutrustning 

 Riskbedömning och personlig skyddsutrustning 
I riskbedömningen av ett arbete ska det finnas information om vilken typ av 
skyddsutrustning som krävs. Riskbedömningen ska också innehålla information om 
hur den personliga skyddsutrustningen ska användas, underhållas, kontrolleras, 
rengöras och förvaras. När du köper in ny skyddsutrustning ska den vara CE-märkt 
och därmed uppfylla EU:s säkerhetskrav.  

Olika arbetsuppgifter och risker kan kräva olika typer av skyddsutrustning. Du kan 
till exempel behöva använda overaller, ögonskydd, ansiktsskydd, andningsskydd 
och/eller skyddshandskar, beroende på vilka kemikalier du arbetar med. Beroende på 
vilket material skyddsutrustningen består av skyddar den mot olika kemiska 
riskkällor. Engångshandskar av plast står till exempel inte emot samma kemikalier 
som nitril. Av tillverkarens bruksanvisning ska det tydligt framgå vilka kemikalier 
som skyddsutrustningen skyddar mot och under hur lång tid.  

Arbetstagare är enligt arbetsmiljölagen skyldiga att använda den personliga 
skyddsutrustningen som behövs. Vilken skyddsutrustning som behövs tas fram i 
riskbedömningen och visas i skyddsbladet som du också kommer åt i appen 
Chemgroup PRO. 

Personlig skyddsutrustning är avsedd att användas av en person och ska provas ut 
individuellt för att få rätt passform. Det är viktigt att läsa tillverkarens 
bruksanvisning innan utrustningen används. 

Ibland är det nödvändigt för en arbetstagare att bära mer än en typ av personlig 
skyddsutrustning, exempelvis skyddsglasögon och andningsskydd samtidigt. Då ska 
den personliga skyddsutrustningen gå att kombinera utan att skyddsförmågan 
försämras. Tänk därför på att kontrollera detta i förväg. 

 

Lästips    14.1 i bilaga 1 skyddsutrustning - samt - på arbetsmiljöverkets hemsida 
(www.av.se) kan du läsa mer om hur man väljer personlig skyddsutrustning. 

 

10.1 

http://www.av.se/


 Kungsbacka kommun 
 

31 
 

11 Förvaring  

En viktig del i arbetet för att minska oavsiktlig spridning av- och risker för ohälsa på 
grund av kemikalier är att se till att dessa förvaras och hanteras på ett säkert och 
miljömässigt godtagbart sätt. Till exempel ska spill och läckage inte kunna nå 
avloppet och brandtekniska krav ska uppfyllas. De verksamhetsutövare som 
handskas med kemikalier är skyldiga att skaffa sig kunskap om hur kemikalierna ska 
förvaras och vilka som kan reagera med varandra.  

 Rutin hur kemikalier ska förvaras  
 
Kemikalier ska normalt förvaras: 

• I sina originalförpackningar 
- Om kemikalier inte förvaras i originalförpackning ska de förvaras 

uppmärkt enligt gällande regelverk med namn, faropiktogram och 
eventuell faro- och skyddsangivelse. Etiketter för detta kan du ta ut i 
vårt IT-baserade kemikaliehanteringssystem Chemgroup PRO. 

• På tätt underlag, av material som är beständigt mot de kemikalier som lagras, 
till exempel i tättslutande backar, skåp med uppsamling eller i rum utan 
golvbrunn. 

• Åtskilda från ämnen som tillsammans kan orsaka ökad risk  
- Syror och baser ska inte förvaras så att de kan blandas. Exempel på 

vanliga syror: svavelsyra, salpetersyra, saltsyra och fluorvätesyra. 
Exempel på vanliga baser: ammoniak, natriumhydroxid, 
kaliumhydroxid och litiumhydroxid. 

- Starka syror och organiska ämnen ska inte förvaras så att de kan 
blandas med varandra. 

- Kraftigt oxiderande ämnen ska inte förvaras tillsammans med 
oxiderbara ämnen. Exempel på oxiderande ämnen: syrgas, 
väteperoxid, peroxider och kaliumpermanganat. Exempel på 
oxiderbara ämnen: järn, koppar, bly och ammoniumnitrat. 

- Brandfarliga eller explosiva kemikalier ska förvaras åtskilda från 
andra kemikalier, och åtskilt från brännbart material och gasflaskor. 

• Mörkt och svalt i tättslutande kärl om de är oxiderande. 
• Väl förslutna, med lock då de inte används. 
• Invallat, så att eventuellt spill samlas upp.  
• Torrt.  
• Inlåst.  
• Med absorptionsmaterial i närheten.  
• I den temperatur som anges på säkerhetsdatabladet. Exempelvis frostfritt eller 

vid max 25 grader. 

11 .1 
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• I brandsäkert skåp, om de är brandfarliga, se 11.3 Förvaring av brandfarliga 
kemikalier. 

• Åtskilt från avfall. 
 

I säkerhetsdatabladet finns anvisningar om hur respektive kemisk produkt ska 
förvaras. 
 

 Viktigt att tänka på 
Utrymmen ska vara tydligt utmärkta med skylt ”Kemikalieförråd” med förbuds- 
och varningsanslag där farliga kemiska produkter förvaras. Behållare som 
innehåller kemikalier ska vara märkta med produktens namn och faropiktogram. 
Kylskåp och frysskåp för förvaring av kemikalier ska vara anpassade för detta. 
Behövs en mindre mängd av ett ämne eller spädning till brukslösning ska den nya 
förpackningen vara lämplig för detta och märkas på samma sätt som 
originalförpackningen. Etiketter för detta kan du ta ut i Chemgroup PRO. Det ska 
alltid gå att förstå vilket ämne förpackningen innehåller och vilka risker som 
finns.  
Utrustning för hantering och sanering av spill ska finnas tillgängligt och vara 
anpassad till de kemikalier som förvaras.  
 
Lästips     I nästa avsnitt 12. Spill, utsläpp och sanering kan du läsa mera om 
detta. 
 

 Förvaring av brandfarliga kemikalier 
Det är viktigt att brandklassningen av förvaringsskåp och förråd stämmer med de 
typer och mängder av kemikalier som förvaras där. Brännbart material ska 
förvaras i brandsäkra skåp eller i separata utrymmen. 
Cisterner och lösa behållare som innehåller brandfarliga vätskor får inte förvaras 
tillsammans i cisternrum. Brandfarliga vätskor får inte förvaras tillsammans med 
brandfarlig gas eller brännbart material. I utrymmen där gasflaskor förvaras ska 
varningsskylt för gasflaska finnas på dörren. 
 
Lästips    Information om regler för hantering av brandfarliga och explosiva 
ämnen hittar du på Arbetsmiljöverkets hemsida: www.av.se/halsa-och-
sakerhet/kemiska-risker-och-luftfororeningar/vagledningen-till-foreskrifterna-
om-kemiska-arbetsmiljorisker/brand-och-explosion/regler-om-brandfarliga-
varor/ 
 

11.2 

11.3 

http://www.av.se/halsa-och-sakerhet/kemiska-risker-och-luftfororeningar/vagledningen-till-foreskrifterna-om-kemiska-arbetsmiljorisker/brand-och-explosion/regler-om-brandfarliga-varor/
http://www.av.se/halsa-och-sakerhet/kemiska-risker-och-luftfororeningar/vagledningen-till-foreskrifterna-om-kemiska-arbetsmiljorisker/brand-och-explosion/regler-om-brandfarliga-varor/
http://www.av.se/halsa-och-sakerhet/kemiska-risker-och-luftfororeningar/vagledningen-till-foreskrifterna-om-kemiska-arbetsmiljorisker/brand-och-explosion/regler-om-brandfarliga-varor/
http://www.av.se/halsa-och-sakerhet/kemiska-risker-och-luftfororeningar/vagledningen-till-foreskrifterna-om-kemiska-arbetsmiljorisker/brand-och-explosion/regler-om-brandfarliga-varor/
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Lästips    Information om när tillstånd behövs för brandfarliga varor hittar du 
på MSBs (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) hemsida:  
https://www.msb.se/sv/amnesomraden/skydd-mot-olyckor-och-farliga-
amnen/brandfarligt-och-explosivt/lagen-om-brandfarliga-och-explosiva-varor/ 
 

~ 

https://www.msb.se/sv/amnesomraden/skydd-mot-olyckor-och-farliga-amnen/brandfarligt-och-explosivt/lagen-om-brandfarliga-och-explosiva-varor/
https://www.msb.se/sv/amnesomraden/skydd-mot-olyckor-och-farliga-amnen/brandfarligt-och-explosivt/lagen-om-brandfarliga-och-explosiva-varor/
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13 Kemikalieavfall 

 Kemikalieavfall  
Med kemikalieavfall menas kemikalierester från olika verksamheter. Om 
kemikalieavfall klassas som farligt avfall eller inte beror på ingående ämnens 
farlighet, koncentrationer samt en eventuell sammanvägd farlighet av olika ämnen. 
Inga kemikalierester får hällas i avlopp anslutet till dag- eller spillvattennät.  

Grundregeln är att en kemisk produkt, ämne eller blandning som är märkt med 
faropiktogram ska hanteras som farligt avfall.  

Lästips    För information om produkten klassas som farligt avfall, och hur den 
och förpackningen ska tas om hand, läs mer i respektive kemisk produkts 
säkerhetsdatablad, avsnitt 13.  

Även använt absorptionsmaterial och handskar kontaminerade med kemikalier som 
är märkta med faropiktogram ska hanteras som farligt avfall. 

Farligt avfall ska förvaras på samma sätt som kemikalier och vara märkt ”farligt 
avfall” samt produktens namn, koncentration och faropiktogram. Farligt avfall får 
inte blandas.  

Förebygg så långt det är möjligt att det blir ett avfall. Ofta är det felaktiga köp, eller 
att för mycket köps in på en gång, som gör att det uppstår avfall. Tänk därför alltid 
efter ordentligt innan du köper någonting. Om verksamheten har för stora lager, och 
riskerar att passera produkternas bäst-före-datum, kanske ni kan dela med er till 
någon annan verksamhet som kan använda upp de kemiska produkterna. 

 Kemikalieavfall som inte klassas som farligt avfall 
Kontrollera i säkerhetsdatabladet hur avfallet ska hanteras, ofta är det som restavfall. 
Ingen särskild anteckningsskyldighet gäller. 

 Kemikalieavfall som klassas som farligt avfall 
Enligt avfallslagstiftningen ska du föra anteckningar över vilket farliga avfall som 
uppkommer i verksamheten, i vilka mängder, vem som transporterat bort det och 
vilken mottagare som tagit hand om avfallet. Dessa journaler ska sparas i 
kronologisk ordning i minst tre år. 

Kommunen har ett tillstånd från Länsstyrelsen att transportera vissa typer av farligt 
avfall som uppkommit i den egna verksamheten, vilket kan vara praktiskt för att 
samla ihop farligt avfall på ett hämtningsställe.  

13.1 

13.2 

13.3 
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För farligt avfall som även klassas som farligt gods gäller att avsändaren har ansvar 
för att avfallet har packats korrekt. Det är därför viktigt fatt den som packar farligt 
avfall har kunskap om lagstiftningen om farligt gods. 
 
Den som hämtar farligt avfall ska ha tillstånd för transport av farligt avfall, och 
avfallet ska omhändertas av någon som har tillstånd för det. 

Farligt avfall får inte blandas, varken med annat farligt avfall eller andra typer av 
avfall. 

 Rutin tomma förpackningar som innehållit farliga kemiska ämnen 
och produkter 

Förpackningar som har innehållit farliga kemiska ämnen och produkter ska ibland 
hanteras som farligt avfall. Det gäller förpackningar som har innehållit kemiska 
ämnen och produkter klassade som: 

• Giftiga eller mycket giftiga  
• Miljöfarliga  
• Starkt frätande  

Förpackningarna ska vara torra och försedda med kork innan de läggs i insamlingen.  

  För information om hur förpackningen ska tas om hand, läs i respektive kemisk 
produkts SDB (säkerhetsdatablad) avsnitt 13.  
 
  

13.4 
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14 Bilagor 

 Bilaga 1, skyddsutrustning 

Ögonskydd och ansiktsskydd 
Ögonskydd minskar risken för ögon- och ansiktsskador som kan orsakas av 
kemikalier. Skyddsglasögon ska användas även av dem som använder vanliga 
glasögon. Observera att kontaktlinser kan öka risken för skador.  

Ögonspolning eller nöddusch behövs om man arbetar med någon kemisk produkt 
eller ämne på ett sådant sätt att man kan behöva skölja bort den snabbt, till exempel 
vid stänk i ögonen eller på huden. I säkerhetsdatabladet ska det stå om den kemiska 
produkten kan skada vid skvätt eller stänk. Läs under rubrik 2 (farliga egenskaper) 
och 4 (åtgärder vid första hjälpen). Ögonspolning behövs om det finns risk för stänk 
som kan skada ögonen. Nöddusch behövs om det finns risk att man blir översköljd av 
en kemisk produkt som kan vålla skada vid hudkontakt. 

Även om det finns ögonspolning och nöddusch, behövs det ofta också tillgång till 
kranvatten för att snabbt kunna skölja av till exempel händer och armar. 

Om det till exempel finns särskilda risker för stänk av kemikalier ska man använda 
visir, huva med visir eller korgglasögon som sluter tätt mot ansiktet. 

Andningsskydd 
Andningsskydd används när det finns skadliga föroreningar i luften eller vid risk för 
syrebrist. Andningsskydden delas upp i två olika grupper: filterskydd och 
andningsapparater.  

Filterskydd tar luft från omgivningen och filtrerar bort skadliga föroreningar. Det 
finns olika filter för olika föroreningar. De har olika bokstavs- och färgkoder 
beroende på vilken typ av föroreningar de skyddar mot.  

Andningsapparater förses med ren luft, till exempel tryckluft.  

Det är viktigt att andningsskyddet är anpassat till bäraren så att det inte läcker. Innan 
man börjar använda andningsskydd bör man få tillräcklig utbildning. Utbildningen 
ska omfatta en teoretisk del och praktisk provning.  

Användaren ska få kunskaper om  

-  varför andningsskyddet behövs                                                                                  
-  hur man kontrollerar passformen och att andningsskyddet sluter tätt                                 
-  vad felaktig användning innebär                                                                                           
-  hur man anpassar och tar på andningsskyddet                                                             

14.1 
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-  hur man kontrollerar andningsskyddet innan varje användning                                                             
-  hur man byter filter                                                                                                      
-  hur man ska förvara och underhålla andningsskyddet  

Skyddshandskar 
Använd skyddshandskar vid hantering av farliga kemikalier. I säkerhetsdatabladen 
finns information om vilka handskar som bör användas. 

Skyddshandskar klassificeras efter genombrottstid, och kemikalier kan tränga 
igenom efter en viss tid, ibland utan att det känns. Handskar som utsätts för högre 
temperaturer och blandningar av kemikalier får försämrat kemikalieskydd. 

Tänk på att inte ta i allmänna ytor, till exempel dörrhandtag, lådor och skåp, med 
skyddshandskar.  

Många skyddshandskar är avsedda för engångsbruk och ska kasseras direkt efter att 
arbetsmomentet är klart.  

Piktogram skyddsutrustningen 
Skyddsutrustning ska vara märkta med piktogram som anger vad de skyddar mot 
eller vilken miljö de är lämpliga att användas i.  

Om skyddsutrustning skyddar mot flera risker ska de var märkta med ett piktogram 
för varje risk. Exempelvis ska skyddskläder mot kemikalier som även skyddar mot 
statisk elektricitet vara märkta med två piktogram. 

 
  

Exe11pel pi piktolfa11 s011 kan förek011111 är: 

r;;:J Skydd mot mekaniska 
V risker. 

~ Skydd mot kyla. 

rT7 Skydd mot skärande 
\el risker. 

W Skydd mot hetta och 
'W flamma. 

~ Skydd mot svetsarbete. 

~ Skydd mot radioaktiv 
~ kontaminering. 

r:a"J Skydd mot 
'v mikrobiologiska risker. 

~ Skydd mot kemiska 
W risker, tre eller fler 

kemikalier. 

~ Skydd mot motor- eller 
V kedjesåg. 

It;! Skydd fOr brandmän. 

r.:.J Skydd mot joniserande 
~ strålning. 

[hl Skydd mot statisk 
~ electncitet. 

IIYi7 Skyddsutrustning 
~ med hOg synbarhet 

(varselklädsel). 
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 Bilaga 2, saneringsanvisning  
 

Att göra vid spill 
• Ta det lugnt  

• Utsätt dig inte för onödiga risker.  

• Spärra av för obehöriga. Stäng dörrar och fönster, sätt ut vakter om möjligt. 

• Stoppa rökning och andra tändkällor.   

• Tänk på att ånga från många lösningsmedel kan ”rinna” efter golvet och 
antändas flera meter från vätskan.  

• Informera medarbetarna och tillkalla hjälp.  

• Vid akuta utsläpp och miljöolyckor ska alltid räddningstjänst (112) kontaktas 
omedelbart. Kontakta därefter Miljö & Hälsoskydd under kontorstid. Om 
händelsen skett utanför kontorstid, eller om Miljö & Hälsoskydd inte kan nås 
av andra skäl, ska Kungsbackas-TiB (tjänsteman i beredskap) kontaktas. TiB 
har beredskap dygnet runt och nås via Kungsbackas växel (0300-83 40 00).  

• Om du bedömer att du kan sanera själv – se Sanering.  

• Sanera inte själv, utan kontakta kemiskt kunnig person, räddningstjänsten 
eller saneringsföretag om spillets egenskaper är okända eller det ångar, 
dammar eller luktar mycket starkt, eller spillet är stort (flera liter eller kilo) 
och du bedömer att det är riskfyllt att sanera själv.  

Vid större utsläpp till exempel läckande rör, cisterner eller fat med kemikalier 
hänvisas till nödlägesberedskap 

 

Sanering  
Saneringsutrustning ska finnas på arbetsplatser där kemikalier hanteras. Tänk på att 
kemiska andningsfilter har tidsbegränsad hållbarhet och måste bytas ut med vissa 
intervall.  

 Sanera själv om du bedömer att det kan göras utan risk. Använd följande 
skyddsutrustning och hjälpmedel efter behov:  

• Skyddshandskar  

• Skyddsmask försedd med filter typ A för lösningsmedel, typ B för sura 
ämnen, typ K för ammoniak och aminer, dammfilter för fasta dammande 
ämnen  

14.2 



 Kungsbacka kommun 
 

40 
 

• Sopborste och skyffel  

• Absorptionsmedel  

• Vermikulit för brandfarliga vätskor (organiska) eller starka syror och baser   

• Torkpapper, cellstoff eller likande för vattenlösningar  

• Farligt avfallkartong - kartong med invändig plastpåse eller plasthink med 
tättslutande lock   

  

Flytande spill sugs upp i rikligt med absorptionsmedel. Tänk på att många vätskor, 
t.ex. oljor och andra viskösa ämnen, kan behöva lång tid för att absorberas helt. När 
allt sugits upp överförs det använda absorptionsmedlet till en kartong för farligt 
avfall eller hink med tättslutande lock. Torka efter med hushållspapper och lägg även 
detta i kartongen/hinken. Använd gärna fuktat papper om ytan är torr. Rengör ytan. 
Lämna avfallet som farligt avfall och ange som innehåll: Spill av ….uppsuget i 
absorptionsmedel  

  

Fast spill överförs till en kartong för farligt avfall eller hink med tättslutande lock. 
Torka efter med fuktat hushållspapper och lägg även detta i kartongen/hinken. 
Rengör ytan. Lämna avfallet som farligt avfall, märk upp kärlet med vad det 
innehåller. 
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Kemikalieplan För Kungsbacka kommun 2017, uppföljning av åtgärder 
Kemikalieplan för Kungsbacka kommun är ett styrande dokument för alla förvaltningar och 
kommunala bolag i Kungsbacka och antogs i kommunfullmäktige 2017. Kemikalieplanen drar upp 
riktlinjer för hur kommunens verksamheter ska arbeta med substitution av farliga kemikalier och 
definierar vilka typer av ämnen som ska undvikas i kommunens verksamheter. I kemikalieplanen som 
antogs 2017 var barns miljöer och kemiska, hygieniska och kosmetiska produkter prioriterade 
områden. Planen innehöll åtgärder som syftade till att kommunen skulle närma sig miljökvalitetsmålet 
Giftfri miljö. I denna skrivelse beskrivs kortfattat hur verksamheterna har arbetat med åtgärderna. 
Numreringen av åtgärderna följer numreringen i den beslutade kemikalieplanen. 

 

3.1 Dokumentation och substitution av kemiska produkter  

3.1.1 Införande av ett kommungemensamt kemikaliehanteringssystem  
Ett kemikaliehanteringssystem har upphandlats och införts, och alla kommunens förvaltningar 
använder det. Nytt behovs-processen tog längre tid än beräknat, och tidsplanen blev därför förskjuten. 
I införandeprojektet har större delen av kommunens verksamheter inventerat sina kemiska produkter 
och fört in dem i systemet. Nu pågår riskbedömningar av de inventerade produkterna.   

3.1.2 Fasa ut kemiska produkter med utpekade ämnen  
Substitution, det vill säga att byta ut farliga kemiska produkter mot sådana som är mindre farliga, har 
påbörjats i och med inventeringarna ute i verksamheterna. Många gamla och onödiga produkter 
rensades bort direkt, och när vi nu kan se var vi har produkter med farliga egenskaper har värstingarna 
i många fall också tagits bort. Många produkter med farliga ämnen finns dock kvar i verksamheterna, 
eftersom funktionen behövs. Det är nu det riktiga arbetet med att finna alternativ till dem börjar, och 
åtgärden tas därför med till den uppdaterade kemikalieplanen. Detta arbete kommer att vara ett 
ständigt förbättringsarbete, där nya och bättre produkter hela tiden når marknaden. 

 

3.2 Kemikaliekrav vid inköp  

3.2.1 Prioritera varor och produkter  
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De prioriterade varugrupperna har kravställts med kemikaliekrav vid upphandlingar inom områdena.  

3.2.2 Välj rätt kravnivåer vid upphandling  
I de flesta upphandlingar av varor har krav ställts på information om förekomst av SVHC-ämnen 
(substances with very high concern, de ämnen som är upptagna på EUs så kallade 
kandidatförteckning). Många gånger har kunskapen hos leverantörerna varit låg, vilket gjort att krav på 
varor helt utan SVHC-ämnen ofta bedömts som för långtgående. I prioriterade upphandlingar, som de 
som påverkar barns miljöer, har krav ställts.  

Upphandlingsmyndighetens kriterier används oftast, på en nivå som matchar kommunens 
ambitionsnivå. Eftersom denna ligger på hållbarhetsmärkningsnivå blir det ofta avancerad nivå på 
kriterierna. Krav i nivå med hållbarhetsmärkning gör det lättare för leverantörerna att visa att de följer 
kraven, och underlättar kommunens uppföljningsarbete eftersom det finns en tredje part som följer upp 
att kraven efterlevs. Uppföljning visar att andelen hållbarhetscertifierade varor inom de avtalsområden 
där det finns sådana kriterier ökar, både sett till antal upphandlade produkter (kallade bas, det vill säga 
så kallat bas-sortiment i bilden nedan) och sett till inköpsvolymer inom samma avtalsområden, 

 
2016 2017 2018 2019 

Andel bas 
hållbarhetsmärkt 

7,9 % 10 % 14,1 % 16 % 

Andel inköp 
hållbarhetsmärkt 

17 % 20,1 % 18,8 % 26 % 

 

Särskilda kemikaliekrav tas fram utifrån kemikalieplanens ambitioner och dialog med marknaden, för 
att kunna avgöra vad som är möjligt att uppnå, och vilka krav som driver marknaden framåt.  

3.2.3 Övriga åtgärder för inköp  
Kemikaliekrav har följts upp genom granskning av hållbarhetsmärkningar och krav på dokumentation 
av kemiska analyser från leverantörerna.  

Kompetens inom kemikalieområdet har tillförts Inköp (upphandling och e-handel) genom att en 
hållbarhetssamordnare ingår som en av rollerna i verksamheten. Kunskapsöverföring sker 
kontinuerligt till övriga medarbetare på Inköp. Utbudet i e-handeln ses över, men det är en lång väg att 
gå innan sortimentet är helt begränsat till de produkter som är bäst ur kemikaliesynpunkt. E-
handelssystemet har utvecklats till att visa fler hållbarhetsmärkningar, och till exempel de varor som 
klarar Kungsbackas krav enligt SundaHus på byggvaror.  
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3.3 Krav på byggnadsmaterial  

3.3.1 Ställ krav på kemikalieinnehåll vid ny- och ombyggnation 
Vid nyproduktion och vid nyttjande av hantverkstjänster ställer kommunen krav på klassificering och 
registrering av produkterna som används i SundaHus miljödata, på en nivå motsvarande 
kemikalieplanens krav. Vid upphandling av byggvaror som används av kommunens egen driftpersonal 
ställs kemikaliekrav i nivå med kriterierna för SundaHus-klassificering A eller B, vilket motsvarar 
kemikalieplanens ambitionsnivå.  

3.3.2 Fasa ut farliga ämnen i befintliga byggnader  
Utfasningen av äldre plastmattor i kommunens förskolor fortgår enligt plan, och kommer som det ser 
ut nu att kunna avslutas under 2021, i enlighet med kemikalieplanen.  

Inventeringen av golvmaterial i inhyrda förskolelokaler visade på en låg kunskap hos fastighetsägarna, 
och detta kommer att åtgärdas genom att ställa krav på materialval vid nya och omförhandlade 
hyresavtal i enlighet med förslag till den reviderade kemikalieplanen.  

 

3.4 Åtgärder för att minska barns exponering  

3.4.1 Vidta åtgärder för att minska barns exponering av farliga ämnen i förskolan och 
3.4.2 Utbildning av förskolepersonal  
I arbetet med ”giftfri förskola” arbetade en projektledare med att hålla ihop utbildningsinsatserna och 
utrensningsåtgärderna på förskolorna. Arbetet genomfördes under 2018, och började med att par 
anställda på Förskola & Grundskola fick gå en utbildning inom området, för att kunna fungera som 
coacher. Samordnaren för kemikalieplanen, tillsammans med projektledaren och en kommunikatör för 
Förskola & Grundskola satte ihop ett utbildningspaket för all förskolepersonal, som visades i delar vid 
arbetsplatsträffar. Åtgärder kopplade till den aktuella delen skulle sedan genomföras innan nästa 
utbildningsdel. Åtgärderna i ”vägen till en giftfri förskola” rapporterades till och sammanställdes av 
projektledaren. Arbetssättet fick en mycket positiv respons ute på förskolorna. 

3.4.3 Inventera barns utemiljöer  
Teknik har inventerat de lekplatser som låg inom deras ansvarsområde, och gjort handlingsplaner för 
de fynd av olämpliga material som påträffades. De lekplatser som Teknik tagit över driften för från 
Service Fastigheter kommer att behöva inventeras och motsvarande handlingsplan behöver göras för 
dem. Denna åtgärd följer med i den reviderade planen.  
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3.5 Inrätta ett kemikalieråd  
Kemikalierådet har inrättats, och består av deltagare från alla kommunens förvaltningar.  

 

 

Anna Hallin  

Hållbarhetssamordnare Inköp     
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Remissammanställning 
 

Förslag på reviderad kemikalieplan för Kungsbacka med bilagorna En kemikaliesmart förskola, 
Riktlinjer för hur vi håller förskolan fri från ohälsosamma kemikalier och Handledning och 
kommungemensamma rutiner för kemikaliehantering skickades på internremiss till kommunens 
samtliga förvaltningschefer. I denna sammanställning är synpunkterna samlade, med en kommentar 
om hur de omhändertagits. 

 Förskola & Grundskola 
Svar från förvaltningschef Maria Andersson 

Tack för ett välgjort material!  

Jag har egentligen inget att kommentera, mer än att jag gärna vill att ni skriver ut ”fritidshemmen” i 
rubrik 3.4.2.  

Åtgärd: ordet ”fritids” har bytts ut till ”fritidshemmen” 

Vård & Omsorg 
Svar från nämndsekreterare/utredare Carl Odhnoff 

Jag fick frågan av Lillemor Berglund om jag kunde kolla av på Vård & Omsorg om det fanns någon 
som hade synpunkter på kemikalieplanen. Jag har stämt av med t.ex. verksamhetschefer, HR, 
lokalansvariga och ansvariga för externa verksamheter men ingen hade några invändningar mot ditt 
förslag.   

Monika Linghoff och Lotta Fagerell från oss sitter ju med i Kemikalierådet så de kommer lyfta sina 
tankar där. Linda Tilander, som ansvarar för kontakterna med de externa verksamheterna, har ett möte 
inbokat med dig, vad jag förstod det som, så ni kommer säkert att gå igenom det i mer detalj då. 
Övriga tillfrågade hade inga invändningar. 
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Service 
Lokalförsörjning:   

Några få synpunkter:  

3.3.3 Ställ krav på materialval i inhyrda lokaler  

• Ansvarig förvaltning: Service Fastighet och vid nyproduktion Service Lokalförsörjning  

Varför är inte Lokalförsörjning ansvarig vid befintliga lokaler? Borde vara ett delat ansvar då vi är 
projektledare/kravställare vid vissa inhyrningar.   

Kan man förtydliga att sk Gröna hyresavtal omfattar mer än materialval? Avtalen reglerar tex även 
energi och inomhusmiljö. Nuvarande text kan tolkas som om avtalet endast reglerar materialval. 
Egentligen är inte Gröna avtal enda lösningen på att komma åt bra materialval, det borde kanske stå att 
de två listade punkterna ska uppfyllas vid inhyrningar där sk Gröna hyresavtal kan vara ett sätt. Tänker 
som så att tillämpningen av gröna avtal innebär andra krav som vi ställer på hyresvärden och har vi 
förstått konsekvenserna av detta?   

 3.4.2 Åtgärder för att minska barns exponering av farliga ämnen i grundskolan och på fritids  

 Gäller stycket utrensning/inventering eller avses nyinköp? Om sistnämnda bör det står Service 
Lokalansvarig då vi gör många inköp.   

Fastigheter:   

Det gäller punkt  3.3.3, se nedan.  

När vi väljer formuleringen gröna hyresavtal blir det väldigt riktat. Förslaget är att istället för att 
använda ordet ”grönt hyresavtal” skriver vi:  

Vid nya och omförhandlade hyresavtal ska Kungsbacka kommun ställa krav på åtaganden från 
hyresvärdens sida som omfattar följande krav:   

3.3.3  

För att de verksamheter vi bedriver i inhyrda lokaler inte heller ska exponeras för farliga ämnen är 
det viktigt att vi ställer krav även på dessa lokaler. En kartläggning av golven i de inhyrda lokalerna 
för förskolor 2017 visade att kunskapen om material i golvbeläggningarna var låg hos 
fastighetsägarna.  

Vid nya och omförhandlade hyresavtal ska Kungsbacka kommun därför ingå så kallade Gröna 
hyresavtal, med åtaganden från hyresvärdens sida som omfattar följande krav:   

• Materialval vid om- och nybyggnation i lokalen ska utgå från en materialdatabas med kriterier 
som innebär att materialen är fria från utfasningsämnen.  

• Plastgolv i de inhyrda lokalerna får vid kontraktstecknandet inte innehålla ftalater upptagna 
på kandidatförteckningen. Äldre plastgolv med okänt kemikalieinnehåll accepteras inte.  
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Digitalt Center:  

Då har vi gått igenom Kemikalieplanen och gjort några anteckningar. I det stora hela sett ser den 
reviderade kemikalieplanen bra ut. Dock har vi ett par punkter som kan vara bra att ge som feedback 
till Anna.  

   

1. Den är väldigt övergripande, vilket kan vara bra för att få en klar bild. Samtidigt finns 
det mycket detaljprodukter, framför allt inom IT, som exempelvis en uppsjö av olika 
kablar av olika komplexitet, samt alla olika komponenter i den stora mängd teknisk 
utrustning som finns där ute. Här är det viktigt att understryka den potentiella 
svårigheten i att miljödeklarera dessa produkter.  

2.  Det är viktigt att Kemikalierådet/Kemikaliesamordnaren inför en upphandling av IT-
utrustning går ut i förväg och tar reda på huruvida våra miljökrav går att styrka. Vi 
hamnade exempelvis i en situation i A/V-upphandlingen, där ingen av leverantörerna 
kunde förse oss med samtlig dokumentation för att styrka de satta miljökraven i 
upphandlingen. Det ledde i sin tur till en försening på drygt en månad. Kommunens 
krav är baserade på Upphandlingsmyndighetens krav på denna typ av utrustning, krav 
som i sin tur är rekommenderade från berörd industri. Dvs - det var 
leverantörerna/tillverkarna själva som föreslog de krav som de sedan inte kunde stå 
bakom. Tyvärr är det vedertagen praxis att man inte följer upp miljökraven pga. deras 
komplexitet, och därför kan sådana krav rekommenderas.   

3. Punkt 2.5, Förhållningssätt, tar väldigt snabbt och lite luddigt upp möjligheten till 
undantag från miljökraven. Det står exempelvis "I dessa fall får vi göra en 
rimlighetsavvägning och utvärdering om det finns andra sätt att täcka verksamheternas 
behov, eller om behovet är så stort att vi behöver göra ett undantag från 
kemikalieplanens målsättning." Här är frågan - vilka är "vi"? På vem ligger avgörandet 
att göra en rimlighetsavvägning och utvärdering om det finns andra sätt att täcka 
verksamheternas behov? Vad ska denna rimlighetsavvägning och behovsutvärdering 
grundas på? Sedan fortsätter texten med "I de fall vi behöver göra undantag kan det 
fortfarande finnas sätt att påverka marknaden i den riktning vi önskar. Detta kan till 
exempel vara att lägga tidpunkten för när kraven ska vara uppfyllda i framtiden, eller 
genom att i upphandling erbjuda mervärden, som skickar en signal till leverantörerna 
att vi hade varit beredda att betala lite mer för produkter som lever upp till vår önskade 
kravnivå." Hela punkt 2.5 hade behövt förstärkas och understrykas för att få mer vikt. 
Detta stycke behöver även vara mer framträdande i en upphandling, för att självklart 
poängtera vikten av våra miljökrav men samtidigt inte göra dem till en show-stopper så 
som det exempelvis blev i A/V-upphandlingen.  

  

Åtgärd: 3.3.3 formulerades om i enlighet med synpunkterna.  



 KUNGSBACKA KOMMUN 
 4 (4) 

 

Angående synpunkterna från Digitalt Center är det just de beskrivna svårigheterna i punkt 1 och 2 som 
gör att förhållningssättet i punkt 3 behövs för att arbeta med frågorna i praktiken, vilket blivit tydligt 
de gångna åren. ”Vi” i sammanhanget är ansvariga verksamheter för respektive åtgärd, och vad gäller 
åtgärderna inom inköp och upphandling är det upphandlande verksamhet tillsammans med Service 
Inköp. Synpunkterna har diskuterats med dem som skrev dem, och vi har kommit fram till att 
formuleringarna i den reviderade planen fungerar. 

 

 

 

 

Anna Hallin 

Hållbarhetssamordnare, Serviceområde Inköp 
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§ 24 Dnr 2020-01086  
Rapport från nämnden för Vård & Omsorg av ej verkställda beslut enligt 
SoL och LSS, kvartal 2 2020 

Beslut – Förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige noterar rapport från nämnden för Vård & Omsorg enligt 16 kap 
6 f § socialtjänstlagen och 28 f § lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Vård & Omsorg är skyldig att rapportera till Inspektionen för vård och 
omsorg (IVO) om beviljat bistånd enligt socialtjänstlagen som inte har verkställts tre 
månader efter beslut. 

Rapportskyldigheten av ej verkställda gynnande beslut infördes i socialtjänstlagen 
den 11 juli 2006. Från den 1 juli 2008 ska även ej verkställda gynnande beslut om 
insatser enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade rapporteras. 

Nämnden ska även rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt 
inom tre månader. Rapporteringen sker på individnivå varje kvartal och i samband 
med rapporteringen ska även nämnden, kommunfullmäktige och de förtroendevalda 
revisorerna informeras. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-01-05, § 2 
Nämnden för Vård & Omsorg 2020-09-16, § 77 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Nämnden för Vård & Omsorg 
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§ 2 Dnr 2020-01086  
Rapport från nämnden för Vård & Omsorg av ej verkställda beslut enligt 
SoL och LSS, kvartal 2 2020 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige noterar rapport från nämnden för Individ & 
Familjeomsorg/Vård & Omsorg enligt 16 kap 6 f § socialtjänstlagen och 28 f § lagen 
om stöd och service till vissa funktionshindrade till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg/Vård & Omsorg är skyldig att rapportera till 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om beviljat bistånd enligt socialtjänstlagen 
(SoL) som inte har verkställts tre månader efter beslut. 

Rapportskyldigheten av ej verkställda gynnande beslut infördes i socialtjänstlagen 
den 11 juli 2006. Från den 1 juli 2008 ska även ej verkställda gynnande beslut om 
insatser enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade rapporteras. 

Nämnden ska även rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt 
inom tre månader. Rapporteringen sker på individnivå varje kvartal och i samband 
med rapporteringen ska även nämnden, kommunfullmäktige och de förtroendevalda 
revisorerna informeras. 

Beslutsunderlag 
Nämnden för Vård & Omsorg, 2020-09-16, § 77 

Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2020-09-07 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
kommunledningskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det. 
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§ 77 Dnr 2020-00359  
Kvartalsrapporter för ej verkställda beslut år 2020 

Beslut 
Nämnden för Vård & Omsorg antar förvaltningens skrivelse angående rapport 
avseende ej verkställda beslut enligt 16 kap. § 6 f Socialtjänstlagen och § 28 f lagen 
om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 
har kommunerna skyldighet att rapportera alla gynnande biståndsbeslut som inte 
verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Kommunen ska även rapportera in 
avbrott i verkställigheten av gynnande beslut om beslutet inte verkställts på nytt 
inom tre månader. Rapportering ska ske varje kvartal till Inspektionen för vård och 
omsorg och till de förtroendevalda revisorerna. Nämnden för Vård & Omsorg och 
kommunfullmäktige ska informeras i samband med rapporteringen till Inspektionen 
för vård och omsorg.  

Förvaltningen för Vård & Omsorg i Kungsbacka kommun hade den 30 juni 2020 40 
beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen som inte verkställts inom 3 månader. 
Samtliga ärenden gäller beslut om särskilt boende. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2020-09-07 

Beslutsgång 
Ordförande Hravn Forsne (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
förvaltningens förslag. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att nämnden 
beslutar enligt förvaltningens förslag. 



  

Datum 

2020-09-07  
Diarienummer 

VO 2020-00359  
 

 

 
Vård & Omsorg  
Cajsa Löfmark 
0300-83 48 39 
cajsa.lofmark@kungsbacka.se  

1 (3)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 
Besöksadress 

Stadshuset, Storgatan 37 
Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE  

 
 

Rapport avseende ej verkställda beslut enligt 16 kap § 6 f socialtjänstlagen och § 28 f 
lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS  
 

Förslag till beslut 
Nämnden för Vård & Omsorg antar förvaltningens skrivelse angående rapport avseende ej verkställda 
beslut enligt 16 kap § 6 f socialtjänstlagen och § 28 f lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade, LSS. 

Sammanfattning 
Enligt socialtjänstlagen har kommunerna skyldighet att rapportera alla gynnande biståndsbeslut enligt 
4 kap 1 § som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Rapportering ska ske till 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) på individnivå varje kvartal.  
Kommunen ska även rapportera in avbrott i verkställigheten av gynnande beslut om beslutet inte 
verkställts på nytt inom tre månader. Dessa återfinns i tabellen nedan som ”avliden” och ”avsagt sig 
beslut”. 
Nämnden för Vård & Omsorg ska informera kommunfullmäktige och de förtroendevalda revisorerna i 
samband med rapporteringen till Inspektionen för vård och omsorg. 
 
Förvaltningen för Vård & Omsorg i Kungsbacka hade den 30 juni 2020, 40 beslut enligt 4 kap 1 § 
socialtjänstlagen, som inte verkställts inom 3 månader. 
Samtliga ärenden gäller beslut om särskilt boende. 
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2020 Kvartal 
1 

Kvartal 
2 

Kvartal 
3 

Kvartal 
4 

Totalt antal personer med särskilt 
boendebeslut som inte har verkställts 
inom 3 månader 

63 40   

Varav         

 - antal personer som tackat nej till 
erbjudande 13 5   

 - antal personer som tackat nej till fler 
erbjudanden 9 2   

 - ej fått något erbjudande 11 18*   

 - avlidna 1 1   

 - avsagt sig beslut 9 3   

 - Verkställda under kvartalet 29 12   

Summa 72 41   
Varav     

 - Antal personer som har väntat på 
boende 4 - 6 månader  49 28   

 - Antal personer som har väntat på 
boende 7 - 9 månader  9 9   

 - Antal personer som har väntat på 
boende 10 - 12 månader.  4 3   

 - Antal personer som har väntat på 
boende > 12 månader  1 0   

Summa 63 40   
 
* Kommentar: Av 18 personer som ej fått erbjudande under kvartalet har 14 personer valt att avstå 
erbjudande med anledning av Covid-19. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2020-09-07 
 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Kommunrevisionen 
 
  
 
 
 
Pia Berglund  
Verksamhetschef  
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§ 25 Dnr 2020-01116  
Rapport från nämnden för Vård & Omsorg av ej verkställda beslut enligt 
SoL och LSS, kvartal 3 2020 

Beslut – Förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige noterar rapport från nämnden för Vård & Omsorg enligt 16 kap 
6 f § socialtjänstlagen och 28 f § lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Vård & Omsorg är skyldig att rapportera till Inspektionen för vård och 
omsorg (IVO) om beviljat bistånd enligt socialtjänstlagen som inte har verkställts tre 
månader efter beslut. 

Rapportskyldigheten av ej verkställda gynnande beslut infördes i socialtjänstlagen 
den 11 juli 2006. Från den 1 juli 2008 ska även ej verkställda gynnande beslut om 
insatser enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade rapporteras. 

Nämnden ska även rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt 
inom tre månader. Rapporteringen sker på individnivå varje kvartal och i samband 
med rapporteringen ska även nämnden, kommunfullmäktige och de förtroendevalda 
revisorerna informeras. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-01-05, § 3 
Nämnden för Vård & Omsorg 2020-11-27, § 106 
Nämnden för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Nämnden för Vård & Omsorg 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum  

2021-01-05 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 3 Dnr 2020-01116  
Rapport från nämnden för Vård & Omsorg av ej verkställda beslut enligt 
SoL och LSS, kvartal 3 2020 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige noterar rapport från nämnden för Individ & 
Familjeomsorg/Vård & Omsorg enligt 16 kap 6 f § socialtjänstlagen och 28 f § lagen 
om stöd och service till vissa funktionshindrade till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg/Vård & Omsorg är skyldig att rapportera till 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om beviljat bistånd enligt socialtjänstlagen 
(SoL) som inte har verkställts tre månader efter beslut. 

Rapportskyldigheten av ej verkställda gynnande beslut infördes i socialtjänstlagen 
den 11 juli 2006. Från den 1 juli 2008 ska även ej verkställda gynnande beslut om 
insatser enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade rapporteras. 

Nämnden ska även rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt 
inom tre månader. Rapporteringen sker på individnivå varje kvartal och i samband 
med rapporteringen ska även nämnden, kommunfullmäktige och de förtroendevalda 
revisorerna informeras. 

Beslutsunderlag 
Nämnden för Vård & Omsorg, 2020-11-27, § 106 

Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2020-10-21 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
kommunledningskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det. 
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Nämnden för Vård & Omsorg Datum  

2020-11-27 
 

 

 
 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 

 

  

 

 

§ 106 Dnr 2020-00359  

Rapport om ej verkställda beslut år 2020 kvartal 3 

Beslut 

Nämnden för Vård & Omsorg antar förvaltningens skrivelse angående rapport 

avseende ej verkställda beslut enligt 16 kap. § 6 f socialtjänstlagen och § 28 f lagen 

om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 

har kommunerna skyldighet att rapportera alla gynnande nämndbeslut enligt 4 kap 1 

§ som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Rapportering ska ske till 

Inspektionen för vård och omsorg och till de förtroendevalda revisorerna. 

Kommunen ska även rapportera in avbrott i verkställigheten av gynnande beslut om 

beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader.  

Nämnden för Vård & Omsorg och kommunfullmäktige ska informeras i samband 

med rapporteringen till Inspektionen för vård och omsorg. Rapporteringen sker till 

Inspektionen för vård och omsorg på individnivå varje kvartal. 

Förvaltningen för Vård & Omsorg i Kungsbacka hade den 30 september 2020, 32 

beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen, som inte verkställts inom 3 månader. 

Samtliga ärenden gäller beslut om särskilt boende. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Vård & Omsorgs tjänsteskrivelse, 2020-10-21 

Beslutsgång 

Ordförande Hravn Forsne (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 

förvaltningens förslag. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att nämnden 

beslutar enligt förvaltningens förslag. 

 



 

 

Datum 

2020-10-21  
Diarienummer 

VO 2020-00359  

 

 

 

Vård & Omsorg  

Cajsa Löfmark 

0300-83 48 39 
cajsa.lofmark@kungsbacka.se  

1 (3)   

 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 

www.kungsbacka.se 
 

TJÄNSTESKRIVELSE  

 

 

Rapport avseende ej verkställda beslut enligt 16 kap § 6 f socialtjänstlagen och § 28 f 
lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS  

 

Förslag till beslut 

Nämnden för Vård & Omsorg antar förvaltningens skrivelse angående rapport avseende ej verkställda 

beslut enligt 16 kap § 6 f socialtjänstlagen och § 28 f lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade, LSS. 

Sammanfattning 

Enligt socialtjänstlagen har kommunerna skyldighet att rapportera alla gynnande biståndsbeslut enligt 

4 kap 1 § som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Rapportering ska ske till 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) på individnivå varje kvartal.  

Kommunen ska även rapportera in avbrott i verkställigheten av gynnande beslut om beslutet inte 

verkställts på nytt inom tre månader. Dessa återfinns i tabellen nedan som ”avliden” och ”avsagt sig 

beslut”. 

Nämnden för Vård & Omsorg ska informera kommunfullmäktige och de förtroendevalda revisorerna i 

samband med rapporteringen till Inspektionen för vård och omsorg. 

 

Förvaltningen för Vård & Omsorg i Kungsbacka hade den 30 september 2020, 32 beslut enligt 4 kap 1 

§ socialtjänstlagen, som inte verkställts inom 3 månader. 

Samtliga ärenden gäller beslut om särskilt boende. 
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2020 
Kvartal 

1 

Kvartal 

2 

Kvartal 

3 

Kvartal 

4 

Totalt antal personer med särskilt 

boendebeslut som inte har verkställts 

inom 3 månader 

63 40 32  

Varav         

 - antal personer som tackat nej till 

erbjudande 
13 5 8  

 - antal personer som tackat nej till fler 

erbjudanden 
9 2 1  

 - ej fått något erbjudande 11 18 13  

 - avlidna 1 1 0  

 - avsagt sig beslut 9 3 1  

 - Verkställda under kvartalet 29 12 10  

Summa 72 41 33  

Varav     

 - Antal personer som har väntat på 

boende 4 - 6 månader  
49 28 10  

 - Antal personer som har väntat på 

boende 7 - 9 månader  
9 9 13  

 - Antal personer som har väntat på 

boende 10 - 12 månader.  
4 3 7  

 - Antal personer som har väntat på 

boende > 12 månader  
1 0 2  

Summa 63 40 32  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2020-10-21 

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Kommunrevisionen 
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Pia Berglund  

Verksamhetschef  
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§ 26 Dnr 2020-01024  
Rapport från nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad av ej 
verkställda beslut enligt SoL, kvartal 3 2020 

Beslut – Förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige noterar rapport från nämnden för Gymnasium & 
Arbetsmarknad, enligt 16 kap 6 f § socialtjänstlagen, till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad är skyldig att rapportera till 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om beviljat bistånd enligt socialtjänstlagen 
som inte har verkställts tre månader efter beslut. 

Nämnden ska även rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt 
inom tre månader. Rapporteringen sker på individnivå varje kvartal och i samband 
med rapporteringen ska även nämnden, kommunfullmäktige och de förtroendevalda 
revisorerna informeras. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-12-08, § 364 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad 2020-11-04, § 99 
Förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2020-10-05 
Sammanställning av icke verkställda beslut inrapporterade till IVO kvartal 3 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad 
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2020-12-08 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 364 Dnr 2020-01024  
Rapport från nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad av ej 
verkställda beslut enligt SoL, kvartal 3 2020 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige noterar rapport från nämnden för Gymnasium & 
Arbetsmarknad, enligt 16 kap 6 f § socialtjänstlagen, till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad är skyldig att rapportera till 
Inspektionen för vård och omsorg, IVO, om beviljat bistånd enligt socialtjänstlagen 
som inte har verkställts tre månader efter beslut. 

Nämnden ska även rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt 
inom tre månader. Rapporteringen sker på individnivå varje kvartal och i samband 
med rapporteringen ska även nämnden, kommunfullmäktige och de förtroendevalda 
revisorerna informeras. 

Beslutsunderlag 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad, § 99, 2020-11-04 

Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2020-10-05 

Sammanställning av icke verkställda beslut inrapporterade till IVO kvartal 3 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
kommunledningskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det. 
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Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad Datum  

2020-11-04 
 

 

 
 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 

 

  

 

 

§ 99 Dnr 2020-00085  

Återrapportering ej verkställda beslut enligt SoL, kvartal 3 

Beslut 

Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad noterar rapport enligt 16 kap. § 6 f 

socialtjänstlagen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 

Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad är skyldig att rapportera till 

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, om beviljat bistånd enligt socialtjänstlagen 

(SoL) som inte har verkställts tre månader efter beslut. Nämnden ska även rapportera 

om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader.  

Rapporteringen sker på individnivå varje kvartal och i samband med rapporteringen 

ska även nämnden, kommunfullmäktige och de förtroendevalda revisorerna 

informeras. 

Beslutsunderlag 

Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2020-10-05 

Sammanställning av icke verkställda beslut inrapporterade till IVO kvartal 3 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige  

Kommunens förtroendevalda revisorer 



 

 

Datum 

2020-10-05 
Diarienummer 

GA 2020-00085 

 

 

 

Kungsbacka kommun 

Karin Zetterman 
0300 83 86 70 

 

1 (2)   

 Kungsbacka kommun 
434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 

Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 

www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Redovisning av inrapporterade ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen, SoL 
tredje kvartalet 2020 

Förslag till beslut  

Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad noterar rapport enligt 16 kap. § 6 f socialtjänstlagen till 

protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 

Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad är skyldig att rapportera till Inspektionen för vård och 

omsorg, IVO, om beviljat bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL) som inte har verkställts tre månader 

efter beslut. Nämnden ska även rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt inom 

tre månader.  

Rapporteringen sker på individnivå varje kvartal och i samband med rapporteringen ska även 

nämnden, kommunfullmäktige och de förtroendevalda revisorerna informeras. 

Beslutsunderlag 

Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2020-10-05 

Sammanställning av icke verkställda beslut inrapporterade till IVO kvartal 3 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige  

Kommunens förtroendevalda revisorer 

Beskrivning av ärendet 

Sammanställning av tredje kvartalet 2020 för ej verkställda beslut enligt 4 kap 1§ och rapportering 

enligt 16 kap 6 f§, socialtjänstlagen, SoL, visar att inga ej verkställda beslut är inrapporterade.  
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Karin Zetterman  

Verksamhetschef, Kompetenscentrum     



2020 

 

Kvartal 

1 

 

Kvartal  

2 

 

Kvartal 

3 

 

Kvartal 

4 

Antal 

personer 

som tackat 

nej till 

erbjudande 

Antal 

personer 

som tackat 

nej till 

fler 

erbjudanden 

Ej fått något 

erbjudande    

Totalt antal 

personer 

med särskilt 

boendebeslut 

som inte har 

verkställts 

inom 3 

månader 

 

 

 

 

 

 

0 

  

0 

 

0 

 

0 

Antal 

personer 

som har 

väntat på 

boende 3 - 6 

månader  

  

 

 

0 

    

Antal 

personer 

som har 

väntat på 

boende 6 - 9 

månader  

  

 

 

0 

    

Antal 

personer 

som har 

väntat på 

boende 9 -12 

månader.  

 

 

 

 

 

 

0 

  

 

 

  

Antal 

personer 

som har 

väntat på 

boende > 12 

månader  

  

 

 

0 
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§ 27 Dnr 2020-01029  
Rapport från nämnden för Individ & Familjeomsorg av ej verkställda 
beslut enligt SoL och LSS, kvartal 3 2020 

Beslut – Förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige noterar rapport från nämnden för Individ & Familjeomsorg 
enligt 16 kap 6 f § socialtjänstlagen och 28 f § lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg är skyldig att rapportera till Inspektionen för 
vård och omsorg (IVO) om beviljat bistånd enligt socialtjänstlagen som inte har 
verkställts tre månader efter beslut. 

Rapportskyldigheten av ej verkställda gynnande beslut infördes i socialtjänstlagen 
den 11 juli 2006. Från den 1 juli 2008 ska även ej verkställda gynnande beslut om 
insatser enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade rapporteras. 

Nämnden ska även rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt 
inom tre månader. Rapporteringen sker på individnivå varje kvartal och i samband 
med rapporteringen ska även nämnden, kommunfullmäktige och de förtroendevalda 
revisorerna informeras. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-12-08, § 365 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg2020-11-12, § 163  
Förvaltningen för Individ & Familjeomsorgs tjänsteskrivelse, 2020-11-04 
Sammanställning av ej verkställda gynnande beslut, kvartal 3 2020 
Sammanställning av ej verkställda gynnande beslut, kvartal 4 2019, kvartal 1-3 2020. 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg 
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§ 365 Dnr 2020-01029  
Rapport från nämnden för Individ & Familjeomsorg av ej verkställda 
beslut enligt SoL och LSS, kvartal 3 2020 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige noterar rapport från nämnden för Individ & Familjeomsorg 
enligt 16 kap 6 f § socialtjänstlagen och 28 f § lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg är skyldig att rapportera till Inspektionen för 
vård och omsorg (IVO) om beviljat bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL) som inte 
har verkställts tre månader efter beslut. 

Rapportskyldigheten av ej verkställda gynnande beslut infördes i socialtjänstlagen 
den 11 juli 2006. Från den 1 juli 2008 ska även ej verkställda gynnande beslut om 
insatser enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade rapporteras. 

Nämnden ska även rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt 
inom tre månader. Rapporteringen sker på individnivå varje kvartal och i samband 
med rapporteringen ska även nämnden, kommunfullmäktige och de förtroendevalda 
revisorerna informeras. 

Beslutsunderlag 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg, § 163, 2020-11-12 

Förvaltningen för Individ & Familjeomsorgs tjänsteskrivelse, 2020-11-04 

Sammanställning av ej verkställda gynnande beslut, kvartal 3 2020 

Sammanställning av ej verkställda gynnande beslut, kvartal 4 2019, kvartal 1-3 2020. 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
kommunledningskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det. 
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Nämnden för Individ & Familjeomsorg Datum  

2020-11-12 
 

 

 
 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 

 

  

 

 

§ 163 Dnr 2020-00019  

Redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen, 
SoL, och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, 
kvartal 3 2020 

Beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg godkänner redovisning av ej verkställda 

gynnande beslut enligt socialtjänstlagen, SoL, och enligt lag om stöd och service till 

vissa funktionshindrade, LSS, för perioden 2020-07-01 till 2020-09-30. 

Sammanfattning av ärendet 

En rapportskyldighet av ej verkställda gynnande beslut infördes i socialtjänstlagen 

den 11 juli 2006. Från den 1 juli 2008 skall även ej verkställda gynnande beslut om 

insatser enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade rapporteras. 

Nämnden ska även rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt 

inom tre månader. Rapportering skall ske till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. 

Nämnden, kommunfullmäktige och de förtroendevalda revisorerna ska informeras i 

samband med rapporteringen till IVO. Rapporteringen sker på individnivå varje 

kvartal. 

Beslutsunderlag 

Se, jämte bilagor, förvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-11-04, där det föreslås att 

nämnden godkänner redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt 

socialtjänstlagen, SoL, och enligt lag om stöd och service till vissa 

funktionshindrade, LSS, för perioden 2020-07-01 till 2020-09-30.  

Bilaga 1: Sammanställning av ej verkställda gynnande beslut, kvartal 3 2020. 

Bilaga 2: Sammanställning av ej verkställda gynnande beslut, kvartal 4 2019, 

kvartal 1-3 2020. 

Beslutsgång 

Kalle Påsse Sundvall (M) föreslår nämnden att godkänna redovisning av ej 

verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen, SoL, och enligt lag om stöd och 

service till vissa funktionshindrade, LSS, för perioden 2020-07-01 till 2020-09-30. 

Förslaget antas. 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

Kommunens förtroendevalda revisorer 



 

 

Datum 

2020-11-04 
Diarienummer 

IF 2020-00019 

 

 

 

 

Josefine Jönsson 
0300-838345 
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 Kungsbacka kommun 
434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 

Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 

www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Redovisning av inrapporterade ej verkställda gynnande beslut enligt socialtjänstlagen, 
SoL, och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS – tredje kvartalet 
2020 

 

Förslag till beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg godkänner redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt 

socialtjänstlagen, SoL, och enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, för 

perioden 2020-07-01 till 2020-09-30. 

Sammanfattning av ärendet 

En rapportskyldighet av ej verkställda gynnande beslut infördes i socialtjänstlagen den 11 juli 2006. 

Från den 1 juli 2008 skall även ej verkställda gynnande beslut om insatser enligt lag om stöd och 

service till vissa funktionshindrade rapporteras. Nämnden ska även rapportera om en insats har 

avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader. Rapportering skall ske till Inspektionen för vård 

och omsorg, IVO. 

Nämnden, kommunfullmäktige och de förtroendevalda revisorerna ska informeras i samband med 

rapporteringen till IVO. Rapporteringen sker på individnivå varje kvartal. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Individ & Familjeomsorgs tjänsteskrivelse, 2020-11-04 

Sammanställning av ej verkställda gynnande beslut, kvartal 3 2020 

Sammanställning av ej verkställda gynnande beslut, kvartal 4 2019 kvartal 1-3 2020 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

Kommunens förtroendevalda revisorer 
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Beskrivning av ärendet 

Ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § och rapportering enligt 16 kap 6 f §, socialtjänstlagen, SoL 

 

Från barn och ungdomsenheten visar redovisningen för perioden 2020-07-01 till 2020-09-30 att 2 

beslut har inrapporterats och avser icke verkställda gynnande beslut inom tre månader. Samtliga är 

från tidigare kvartalsrapportering. De ej verkställda gynnande besluten avser kontaktperson, 

kontaktfamilj och öppenvårdsverksamhet. De gynnande besluten som ej kunnat verkställas, beror ett 

på resursbrist i form av lämpliga familjer och personer som kan ta uppdrag. Inga beslut har verkställts 

under detta kvartal. 

Inga ej verkställda gynnande beslut från vuxenenheten har inrapporterats till IVO under perioden 

2020-07-01 till 2020-09-30.  

Inga ej verkställda gynnande beslut från familjeenheten har inrapporterats till IVO under perioden 

2020-07-01 till 2020-09-30. 

 

Ej verkställda beslut enligt 9 § och rapportering enligt 28 f-g §§ lagen om stöd och service till 

vissa funktionshindrade, LSS samt socialtjänstlagen, SoL. 

 

Sammandrag av redovisningen för perioden 2020-07-01 till 2020-09-30 visar 30 beslut enligt lagen om 

stöd och service till viss funktionshindrade (LSS) och sju beslut enligt socialtjänstlagen (SoL), som 

inrapporterats och avser ej verkställda gynnande beslut inom 3 månader.  

Ärenden enligt SoL gäller beslut om bostad med särskild service, boendestöd, kontaktperson och 

korttidsvistelse. Fem av de inrapporterade sex är från tidigare kvartalsrapportering, ett beslut har 

verkställts under detta kvartal. Beslutet gällande kortidsvistelse har ej verkställts på grund av att 

verksamheten tillfälligt stängts ner till följd av covid-19. 

I ärenden enligt LSS gällande ledsagarservice, kontaktperson, avlösarservice i hemmet, korttidsvistelse 

samt bostad med särskild service är 20 av dessa från tidigare kvartalsrapportering. Ett beslut har 

verkställts under detta kvartal och ett har avslutats då ansökan har återtagits. 

Såväl inom LSS som SoL beror de gynnande beslut som ej kunnat verkställas på att den enskilde 

tackat nej till erbjuden insats, tagit tillbaka sin ansökan eller att det varit svårt att hitta lämplig 

uppdragstagare. Bostadsbristen är också en betydande faktor. Den pågående pandemin har även 

bidragit till att verkställigheten av vissa beslut har dragit ut på tiden. 

 

 

Karin Martinsson 

Förvaltningschef     



 

 

Datum 

2020-11-05 
Diarienummer 

IF 2020-00019 

 

 

 

 

Josefine Jönsson 
0300-838345 
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 Kungsbacka kommun 
434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 

Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 

www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Sammanställning av ej verkställda beslut inrapporterade till IVO kvartal 3, 2020 

 

Beslut enligt Socialtjänstlagen 4:1 

 

 

Insats Antal 
beslut/ 
nya 
beslut 

Orsak Varav verkställda/ avslutade 
under kvartal 1 

Kontaktfamilj och 
kontaktperson  
SoL 4:1 
 

1 1 resursbrist, saknar lämplig 
uppdragstagare. 
 
 

1 ej verkställt 
 

Öppenvårdsverksamhet  
SoL 4:1 
 

1 
 

1 annat skäl 
 

 1 ej verkställt 

Summa beslut 2 2 2 

Insats Antal 
beslut/ 
nya 
beslut  

Orsak Varav verkställda/ avslutade 
under kvartal 1 

Boendestöd enligt SoL 4:1 2, varav  
1 nytt 
 

2 tackat nej 
  

2 ej verkställda 
 

Kontaktperson enligt SoL 
4:1 
 

1 
 

1 tackat nej 1 ej verkställt 

Bostad med särskild 
service enligt SoL 5:5 eller 
5:7 
 

2 
 

2 tackat nej 1 verkställt 
1 ej verkställt 

Korttidsvistelse i form av 
läger enligt SoL 4:1 
 

1 1 annat skäl 1 ej verkställt 

Avlösning i hemmet enligt 
SoL 4:1 
 

 
 

  

Summa beslut 6 6 6 
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Beslut enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 

 

 

 

 

Karin Martinsson  

Förvaltningschef     

Insats Antal 
beslut/ 
nya 
beslut 

Orsak Varav verkställda/avslutade 
under kvartal 1 

Personlig assistans  
LSS 9.2 § 
 

0   

Ledsagarservice  
LSS 9.3 § 

4  4 annat skäl 
 
 

4 ej verkställda 
 

Kontaktperson  
LSS 9.4 § 

2 
 

1 tackat nej 
1 resursbrist 
 

2 ej verkställda 

Avlösarservice i hemmet 
LSS 9.5 § 
 

3, varav  
3 nya 

2 tackat nej 
1 resursbrist 

3 ej verkställda 
 

Korttidsvistelse 
LSS 9.6 § 

7, varav 
1 nya 

5 annat skäl 
1 tackat nej 
1 resursbrist 
 

1 verkställt 
6 ej verkställda 
 

Bostad med särskild 
service LSS 9.8 § 
 

1 
 

1 resursbrist 1 ej verkställt 
 

Bostad med särskild 
service LSS 9.9 § 

9, varav  
2 nya 

3 resursbrist 
6 tackat nej 
 

8 ej verkställda 
1 avslutad 
 

Daglig verksamhet  
LSS 9.10 § 

0 
 

 
 

 

Summa beslut 26 26 26 



Sammanställning av ej verkställda gynnande beslut inrapporterade till IVO kvartal 4 2019 kvartal 1-3 2020

Beslut enligt Socialtjänstlagen 4:1

Bistånd Antal beslut Antal beslut Antal beslut Antal beslut Orsak Orsak Orsak Orsak Verkställda Verkställda Verkställda Verkställda

Kvartal 4 Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4 Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4 Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3

2019 2020 2020 2020 2019 2020 2020 2020 2019 2020 2020 2020

Kontaktfamilj och 7 8 4 1 6 resursbrist 8 resursbrist 4 resursbrist 1 resursbrist 5 ej verkställda 1 verkställda 3 ej verkställda 1 ej verställt

kontaktperson SoL 4:1 varav 5 nya varav 3 nya 1 ena vårdnadshavaren 2 avslutade 4 ej verkställda 1 avslutat

medverkar ej 3 avslutade

Öppenvårdsverksamhet 6 6 1 1 4 annat skäl 5 annat skäl 1 annat skäl 1 annat skäl 3 verkställda 1 verkställda 1 ej verkställt 1 ej verkställda

SoL 4:1 varav 5 nya varav 4 nya 1 tackat nej 1 tackat nej 2 ej verkställt 2 ej verkställt

1 resursbrist 1 avslutade 3 avslutade

Summa beslut 13 14 5 2 13 14 5 2 13 14 5 2

Bistånd Antal beslut Antal beslut Antal beslut Antal beslut Orsak Orsak Orsak Orsak Verkställda Verkställda Verkställda Verkställda

Kvartal 4 Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4 Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4 Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3

2019 2020 2020 2020 2019 2020 2020 2020 2019 2020 2020 2020

Boendestöd enligt 5 3 2 2 1 tackat nej 2 tackat nej 1 tackat nej 2 tackat nej 3 verkställt 3 ej verkställda 2 verkställda 2 ej verkställda

SoL 4:1 varav 2 nya varav 1 nytt 4 annat skäl 1 annat skäl 1 resursbrist 1 ej verkställda

1 avslutad

Kontaktperson enligt 1 1 1 1 1 tackat nej 1 tackat nej 1 tackat nej 1 tackat nej 1 ej verkställt 1 ej verkställt 1 ej verkställt 1 ej verställt

SoL 4:1

Bostad med särskild 3 3 3 2 2 tackat nej 2 tackat nej 2 tackat nej 2 tackat nej 3 ej verkställda 3 ej verkställda 1 verkställt 1 verkställt

service enligt SoL 5:5 varav 1 nytt 1 resursbrist 1 resursbrist 1 resursbrist 2 ej verkställda 1 ej verkställt

eller 5:7

Korttidsvistelse i form av 0 0 1 1 1 tackat nej 1 annat skäl 1 resursbrist 1 ej evrkställt



läger enligt SoL 4:1 varav 1 nytt

Avlösning i hemmet enligt 1 0 0 0 1 resursbrist 1 verkställt

SoL 4:1

Summa beslut 10 7 7 6 10 7 7 6 10 7 7 6

Beslut enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Insats Antal beslut Antal beslut Antal beslut Antal beslut Orsak Orsak Orsak Orsak Verkställda Verkställda Verkställda Verkställda

Kvartal 4 Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4 Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4 Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3

2019 2020 2020 2020 2019 2020 2020 2020 2019 2020 2020 2020

Personlig assistans 0 0 0 0

enligt LSS 9:2

Ledsagarservice 6 7 5 4 2 resursbrist 2 resursbrist 5 annat skäl 4 annat skäl 6 ej verkställda 3 verkställda 1 verkställt 4 ej verkställda

enligt LSS 9:3 varav 1 nytt varav 3 nya 2 tackat nej 2 tackat nej 3 ej verkställda 4 ej verkställda

2 annat skäl 3 annat skäl 1 avslutad

Kontaktperson 1 2 2 2 1 tackat nej 1 tackat nej 1 annat skäl 1 tackat nej 1 ej verkställt 1 verkställt 2 ej verkställt 2 ej verkställda

enligt LSS 9:4 varav 1 nytt varav 1 nytt varav 2 nya 1 resursbrist 1 resursbrist 1 resursbrist 1 ej verkställt

Avlösarservice i hemmet 2 2 1 3 1 tackat nej 1 tackat nej 1 tackat nej 2 tackat nej 2 ej verkställda 1 verkställt 1 avslutat 3 ej verkställda

enligt LSS 9:5 varav 2 nya varav 3 nya 1 annat skäl 1 annat skäl 1 resursbrist 1 ej verkställt

Korttidsvistelse 4 9 9 7 1 resursbrist 1 resursbrist 7 annat skäl 5 annat skäl 1 verkställt 8 ej verkställda 2 verkställda 1 verkställt

enligt LSS 9:6 varav 2 nya varav 6 nya varav 4 nya varav 1 nytt 2 tackat nej 4 tackat nej 2 tackat nej 1 tackat nej 3 ej verkställda 1 avslutat 6 ej verkställda 6 ej verkställda

1 annat skäl 4 annat skäl 1 resursbrist 1 avslutat

Bostad med särskild service 2 1 2 1 2 resursbrist 1 resursbrist 2 resursbrist 1 resursbrist 2 ej verkställda 1 ej verkställda 2 ej verkställda 1 ej verkställt

enligt LSS 9:8

Bostad med särskild service 13 14 10 9 7 resursbrist 4 resursbrist 2 resursbrist 3 resursbrist 3 verkställda 4 verkställda 3 verkställda 8 ej verkställda

enligt LSS 9:9 varav 2 nya varav 2 nya varav 2 nya 6 tackat nej 10 tackat nej 8 tackat nej 6 tackat nej 10 ej verkställda 10 ej verkställda 7 ej verkställda 1 avslutat

Daglig verksamhet 1 1 1 1 annat skäl 1 annat skäl 1 annat skäl 1 ej verkställda 1 ej verkställda 1 verkställt

enligt LSS 9:10

Summa beslut 29 36 30 26 29 36 30 26 29 36 30 26



Sammanställning av ej verkställda gynnande beslut inrapporterade till IVO kvartal 3 2020 och kvartal 3 2019

Beslut enligt Socialtjänstlagen 4:1

Bistånd Antal beslut Antal beslut Orsak Orsak Verkställda Verkställda

Kvartal 3 Kvartal 3 Kvartal 3 Kvartal 3 Kvartal 3 Kvartal 3

2020 2019 2020 2019 2020 2019
Kontaktfamilj och 1 10 1 resursbrist 7 resursbrist 1 ej verkställt 6 verkställda

kontaktperson SoL 4:1 varav 4 nya 1 tackat nej 2 ej verkställda

2 annat skäl 2 avslutade

Öppenvårdsverksamhet 1 10 1 annat skäl 4 annat skäl 1 ej verkställt 3 verkställda

SoL 4:1 varav 9 nya 6 tackat nej 1 ej verkställt

6 avslutade

Summa beslut 2 20 2 20 2 20

Bistånd Antal beslut Antal beslut Orsak Orsak Verkställda Verkställda

Kvartal 3 Kvartal 3 Kvartal 3 Kvartal 3 Kvartal 3 Kvartal 3

2020 2019 2020 2019 2020 2019

Boendestöd enligt 2 6 2 tackat nej 6 annat skäl 2 ej verkställda 1 verkställt

SoL 4:1 varav 1 nytt varav 3 nya 5 ej verkställda

Kontaktperson enligt 1 1 1 tackat nej 1 tackat nej 1 ej verkställt 1 ej verkställt

SoL 4:1 2

Bostad med särskild 1 varav 2 nya 2 tackat nej 2 resursbrist 1 verkställt 2 ej verkställda

service enligt SoL 5:5 1 ej verkställt

eller 5:7

Korttidsvistelse i form av 1 0 1 annat skäl 0 1 ej verkställt 0

läger enligt SoL 4:1

Avlösning i hemmet enligt 0 1 0 1 resursbrist 0 1 ej verkställt

SoL 4:1 varav 1 nytt



Summa beslut 4 10 4 10 4 10

Beslut enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Insats Antal beslut Antal beslut Orsak Orsak Verkställda Verkställda

Kvartal 3 Kvartal 3 Kvartal 3 Kvartal 3 Kvartal 3 Kvartal 3

2020 2019 2020 2019 2020 2019

Personlig assistans 0 0 0 0 0 0

enligt LSS 9:2

Ledsagarservice 4 6 4 annat skäl 2 resursbrist 4 ej verkställda 6 ej verkställda

enligt LSS 9:3 varav 3 nya 4 tackat nej

Kontaktperson 2 2 1 tackat nej 1 tackat nej 2 ej verkställda 1 ej verkställt

enligt LSS 9:4 varav 1 nytt 1 resursbrist 1 annat skäl 1 avslutat

Avlösarservice i hemmet 3 0 2 tackat nej 0 3 ej verkställda

enligt LSS 9:5 varav 3 nya 1 resursbrist

Korttidsvistelse 7 5 5 annat skäl 3 tackat nej 1 verkställt 1 verkställt

enligt LSS 9:6 varav 1 nytt varav 2 nya 1 tackat nej 2 resursbrist 6 ej verkställda 3 ej verkställda

1 resursbrist 1 avslutat

Bostad med särskild service 1 1 1 resursbrist 1 resursbrist 1 ej verkställt 1 ej verkställt

enligt LSS 9:8 varav 1 nytt

Bostad med särskild service 9 26 3 resursbrist 10 tackat nej 8 ej verkställda 13 verkställda

enligt LSS 9:9 varav 2 nya varav 1 nytt 6 tackat nej 16 resursbrist1 avslutad 12 ej verkställda

1 avslutad

Daglig verksamhet 0 2 0 2 annat skäl 2 ej verkställda

enligt LSS 9:10

Summa beslut 26 42 26 42 26 42





KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 
Kommunstyrelsen Datum  

2021-01-19 
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§ 28 Dnr 2018-00716  
Godkännande av exploateringsavtal och överenskommelse om 
fastighetsreglering med Trollängen Vargagården AB och GTV 
Exploatering AB avseende detaljplan för bostäder, skola m.m., Björkris 
2a, inom del av Skårby 6:19 m.fl., i Kungsbacka 

Beslut – Förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige godkänner förslag till exploateringsavtal avseende detaljplan 
för bostäder, skola m.m, Björkris 2a, inom del av Skårby 6:19 m.fl. i Kungsbacka, 
mellan kommunen och Trollängen Vargagården AB samt GTV Exploatering AB, 
undertecknat av bolagen 2020-12-04. 

Kommunfullmäktige godkänner förslag till överenskommelse om fastighetsreglering 
mellan kommunen och Trollängen Vargagården AB samt GTV Exploatering AB, 
genom vilken kommunen och bolagen byter mark utan mellanlikvider, undertecknat 
av bolagen 2020-12-04. 

Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören eller deras respektive 
ersättare utses att för kommunens räkning underteckna avtalen samt övriga 
nödvändiga handlingar för avtalens genomförande. 

Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadskontoret har upprättat ett förslag till detaljplan för Björkris  
etapp 2, fastigheterna Skårby 6:19 m.fl. i Kungsbacka stad. Förslaget har varit utställt 
på samråd mellan den 16 januari 2019 och 24 februari 2019. Granskning 
genomfördes mellan den 18 augusti 2020 och den 16 september 2020. 

Inför antagande har detaljplanen delats upp i två detaljplaner, etapp 2a som avser den 
västra sidan av Göteborgsvägen och etapp 2b som avser den östra sidan. 
Anledningen till att detaljplanen delas är att det krävs tillstånd för vattenverksamhet 
för att utföra erforderliga stabilitetsåtgärder med mera i parken vid Kungsbackaån. 
Tillståndsprocessen är tidskrävande och behöver vara avklarad innan detaljplanen 
kan antas. Den västra delen av detaljplanen är inte beroende av tillståndsprocessen 
och kan därför antas, medan den östra delen måste invänta processen. De olika 
detaljplanerna är för sitt genomförande inte beroende av varandra. 

Detaljplanen för Björkris 2a syftar till att skapa förutsättningar för uppförande av 
cirka 650 bostäder, förskola/skola med tillhörande fullstor idrottshall, lokal för kultur 
och fritid, parkeringshubbar, gator, gång- och cykelvägar samt parker. Trollängen 
Vargagården AB och GTV Exploatering AB är tillsammans exploatör och äger 
merparten av marken. Kommunen äger endast en mindre del. Kommunen är 
huvudman för allmän platsmark inom planområdet.  

Innan kommunfullmäktige kan anta detaljplanen krävs ett exploateringsavtal där 
genomförandet av detaljplanen säkerställs. Det krävs även en överenskommelse om 
fastighetsreglering som bland annat ger kommunen tillgång till skoltomten. Båda 
avtalen krävs för att kunna genomföra detaljplanen. 
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Exploateringsavtalet reglerar bland annat fördelning av ansvar för utförande och 
kostnader, samordningsfrågor, kostnadsersättningar och säkerhet. Kommunen 
ansvarar genom nämnden för Teknik för iordningställande av allmän platsmark och 
exploatören ersätter kommunen för den faktiska kostnaden för utförandet. Nämnden 
för Teknik bygger även ut bredband och allmänna VA-anläggningar inom området, 
vilket finansieras genom anslutningsavgifter. 

Exploateringsavtalet reglerar även att exploatören ska bekosta hela utbyggnaden av 
allmän plats inom kommande etapp 2b, med undantag av gång-och cykeltunnel och 
bro, där kommunen ska stå för 15 procent av kostnaderna. Detta eftersom 
kommunala verksamheter som skola, förskola samt vård- och omsorgsboende 
bedöms ha en viss nytta av anläggningarna. 

Överenskommelsen reglerar överföring av allmän platsmark och mark för 
skoländamål till kommunen samt överföring av viss mark för bostad, 
centrumverksamhet, skola och parkering till exploatören. Fastighetsregleringen 
genomförs som ett markbyte utan mellanlikvider.  

Exploatören kommer uppföra bostäder i flerbostadshus och småhus/radhus som ska 
att upplåtas med olika upplåtelseformer såsom bostadsrätt, hyresrätt och äganderätt. 
Andelen hyresrätter ska vara minst en tredjedel. Exploatören ansvarar även för att 
anlägga parkering för bostädernas och verksamheternas behov, vilket kommer att ske 
i underjordiska garage och parkeringshubbar. Ingen boendeparkering tillåts inom 
allmän plats. 

Området kommer att byggas ut i etapper med planerad start 2021och uppskattat 
sluttid runt 2027. Därefter är avsikten att utbyggnaden av den östra sidan, etapp 2b, 
ska påbörjas. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-01-05, § 13 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2020-12-07 
Exploateringsavtal, undertecknat av bolagen 2020-12-04 
Överenskommelse om fastighetsreglering, undertecknat av bolagen 2020-12-04 
Översiktskarta 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Eva Borg (S), Maria Losman (MP) och Johan Tolinsson (S) yrkar att 
exploateringsavtalet ändras så att det byggs 50 procent hyresrätter. 

Fredrik Hansson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill 
säga kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och Eva Borgs (S) m.fl. yrkande. 
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Ordföranden ställer kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och Eva Borgs (S) m.fl. 
yrkande mot varandra, och finner att kommunstyrelsen bifaller kommunstyrelsens 
arbetsutskotts förslag. 

Protokollsanteckning 
Lars Eriksson (S) stödjer Eva Borgs (S) yrkande. 

Beslutet skickas till 
Trollängen Vargagården AB, GTV Exploatering AB 
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§ 13 Dnr 2018-00716  
Godkännande av exploateringsavtal och överenskommelse om 
fastighetsreglering med Trollängen Vargagården AB och GTV 
Exploatering AB avseende detaljplan för bostäder, skola m m, Björkris 
2a, inom del av Skårby 6:19 m fl, i Kungsbacka 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige godkänner förslag till exploateringsavtal avseende detaljplan 
för bostäder, skola m.m, Björkris 2a, inom del av Skårby 6:19 m.fl. i Kungsbacka, 
mellan kommunen och Trollängen Vargagården AB samt GTV Exploatering AB, 
undertecknat av bolagen 2020-12-04. 

Kommunfullmäktige godkänner förslag till överenskommelse om fastighetsreglering 
mellan kommunen och Trollängen Vargagården AB samt GTV Exploatering AB, 
genom vilken kommunen och bolagen byter mark utan mellanlikvider, undertecknat 
av bolagen 2020-12-04. 

Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören eller deras respektive 
ersättare utses att för kommunens räkning underteckna avtalen samt övriga 
nödvändiga handlingar för avtalens genomförande. 

Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadskontoret har upprättat ett förslag till detaljplan för Björkris etapp 
2, fastigheterna Skårby 6:19 med flera i Kungsbacka stad. Förslaget har varit utställt 
på samråd mellan den 16 januari 2019 och 24 februari 2019. Granskning 
genomfördes mellan den 18 augusti 2020 och den 16 september 2020. 

Inför antagande har detaljplanen delats upp i två detaljplaner, etapp 2a som avser den 
västra sidan av Göteborgsvägen och etapp 2b som avser den östra sidan. 
Anledningen till att detaljplanen delas är att det krävs tillstånd för vattenverksamhet 
för att utföra erforderliga stabilitetsåtgärder med mera i parken vid Kungsbackaån. 
Tillståndsprocessen är tidskrävande och behöver vara avklarad innan detaljplanen 
kan antas. Den västra delen av detaljplanen är inte beroende av tillståndsprocessen 
och kan därför antas, medan den östra delen måste invänta processen. De olika 
detaljplanerna är för sitt genomförande inte beroende av varandra. 

Detaljplanen för Björkris 2a syftar till att skapa förutsättningar för uppförande av 
cirka 650 bostäder, förskola/skola med tillhörande fullstor idrottshall, lokal för kultur 
och fritid, parkeringshubbar, gator, gång- och cykelvägar samt parker. Trollängen 
Vargagården AB och GTV Exploatering AB är tillsammans exploatör och äger 
merparten av marken. Kommunen äger endast en mindre del. Kommunen är 
huvudman för allmän platsmark inom planområdet.  

Innan kommunfullmäktige kan anta detaljplanen krävs ett exploateringsavtal där 
genomförandet av detaljplanen säkerställs. Det krävs även en överenskommelse om 
fastighetsreglering som bland annat ger kommunen tillgång till skoltomten. Båda 
avtalen krävs för att kunna genomföra detaljplanen. 
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Exploateringsavtalet reglerar bland annat fördelning av ansvar för utförande och 
kostnader, samordningsfrågor, kostnadsersättningar och säkerhet. Kommunen 
ansvarar genom nämnden för Teknik för iordningställande av allmän platsmark och 
exploatören ersätter kommunen för den faktiska kostnaden för utförandet. Nämnden 
för Teknik bygger även ut bredband och allmänna VA-anläggningar inom området, 
vilket finansieras genom anslutningsavgifter. 

Exploateringsavtalet reglerar även att exploatören ska bekosta hela utbyggnaden av 
allmän plats inom kommande etapp 2b, med undantag av gång-och cykeltunnel och 
bro, där kommunen ska stå för 15 procent av kostnaderna. Detta eftersom 
kommunala verksamheter som skola, förskola samt vård- och omsorgsboende 
bedöms ha en viss nytta av anläggningarna. 

Överenskommelsen reglerar överföring av allmän platsmark och mark för 
skoländamål till kommunen samt överföring av viss mark för bostad, 
centrumverksamhet, skola och parkering till exploatören. Fastighetsregleringen 
genomförs som ett markbyte utan mellanlikvider.  

Exploatören kommer uppföra bostäder i flerbostadshus och småhus/radhus som ska 
att upplåtas med olika upplåtelseformer såsom bostadsrätt, hyresrätt och äganderätt. 
Andelen hyresrätter ska vara minst en tredjedel. Exploatören ansvarar även för att 
anlägga parkering för bostädernas och verksamheternas behov, vilket kommer att ske 
i underjordiska garage och parkeringshubbar. Ingen boendeparkering tillåts inom 
allmän plats. 

Området kommer att byggas ut i etapper med planerad start 2021och uppskattat 
sluttid runt 2027. Därefter är avsikten att utbyggnaden av den östra sidan, etapp 2b, 
ska påbörjas. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2020-12-07 

Exploateringsavtal, undertecknat av bolagen 2020-12-04 

Överenskommelse om fastighetsreglering, undertecknat av bolagen 2020-12-04 

Översiktskarta 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Eva Borg (S) yrkar att ärendet återremitteras i syfte att det ska inarbetas ett krav på 
att det ska vara 50 procent hyresrätter. 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns två förslag till beslut, 
samhällsbyggnadskontorets respektive Eva Borgs (S) återremissyrkande. 

Ordföranden (M) prövar först Eva Borgs (S) yrkande om återremiss mot avslag och 
finner att ärendet ska avgöras idag. 
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Ordförande (M) prövar samhällsbyggnadskontorets förslag och finner att 
arbetsutskottet bifaller det. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Godkännande av exploateringsavtal och överenskommelse om fastighetsreglering 
med Trollängen Vargagården AB och GTV Exploatering AB avseende detaljplan för 
bostäder, skola m m, Björkris 2a, inom del av Skårby 6:19 m fl, i Kungsbacka 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige godkänner förslag till exploateringsavtal avseende detaljplan för bostäder, skola 
m.m, Björkris 2a, inom del av Skårby 6:19 m.fl. i Kungsbacka, mellan kommunen och Trollängen 
Vargagården AB samt GTV Exploatering AB, undertecknat av bolagen 2020-12-04. 
 
Kommunfullmäktige godkänner förslag till överenskommelse om fastighetsreglering mellan 
kommunen och Trollängen Vargagården AB samt GTV Exploatering AB, genom vilken kommunen 
och bolagen byter mark utan mellanlikvider, undertecknat av bolagen 2020-12-04. 
 
Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören eller deras respektive ersättare utses att för 
kommunens räkning underteckna avtalen samt övriga nödvändiga handlingar för avtalens 
genomförande. 

Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadskontoret har upprättat ett förslag till detaljplan för Björkris etapp 2, fastigheterna 
Skårby 6:19 m.fl. i Kungsbacka stad. Inför antagande har detaljplanen delats upp i två detaljplaner, 
etapp 2a som avser den västra sidan av Göteborgsvägen och etapp 2b som avser den östra sidan. 
Detaljplanen för Björkris 2a syftar till att skapa förutsättningar för uppförande av cirka 650 bostäder, 
förskola/skola med tillhörande fullstor idrottshall, lokal för kultur och fritid, parkeringshubbar, gator, 
gång- och cykelvägar samt parker. Trollängen Vargagården AB och GTV Exploatering AB är 
tillsammans exploatör och äger merparten av marken. Kommunen äger endast en mindre del. 
Kommunen är huvudman för allmän platsmark inom planområdet.  
Innan kommunfullmäktige kan anta detaljplanen krävs ett exploateringsavtal där genomförandet av 
detaljplanen säkerställs. Det kräver även en överenskommelse om fastighetsreglering som bland annat 
ger kommunen tillgång till skoltomten. Båda avtalen krävs för att kunna genomföra detaljplanen. 
Exploateringsavtalet reglerar bland annat fördelning av ansvar för utförande och kostnader, 
samordningsfrågor, kostnadsersättningar och säkerhet. Kommunen ansvarar genom nämnden för 
Teknik för iordningställande av allmän platsmark och exploatören ersätter kommunen för den faktiska 
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kostnaden för utförandet. Nämnden för Teknik bygger även ut bredband och allmänna VA-
anläggningar inom området, vilket finansieras genom anslutningsavgifter. 
Överenskommelsen om fastighetsreglering reglerar överföring av allmän platsmark och mark för 
skoländamål till kommunen samt överföring av viss mark för bostad, centrumverksamhet, skola och 
parkering till exploatören. Fastighetsregleringen genomförs som ett markbyte utan mellanlikvider.  

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2020-12-07 
Exploateringsavtal, undertecknat av bolagen 2020-12-04 
Överenskommelse om fastighetsreglering, undertecknat av bolagen 2020-12-04 
Översiktskarta 

Beslutet skickas till 
Trollängen Vargagården AB, GTV Exploatering AB 

Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggnadskontoret har upprättat ett förslag till detaljplan för Björkris etapp 2, fastigheterna 
Skårby 6:19 m.fl. i Kungsbacka stad. Förslaget har varit utställt på samråd mellan den 16 januari 2019 
och 24 februari 2019. Granskning genomfördes mellan den 18 augusti 2020 och den 16 september 
2020. 
Inför antagande har detaljplanen delats upp i två detaljplaner, etapp 2a som avser den västra sidan av 
Göteborgsvägen och etapp 2b som avser den östra sidan. Anledningen till att detaljplanen delas är att 
det krävs tillstånd för vattenverksamhet för att utföra erforderliga stabilitetsåtgärder med mera i parken 
vid Kungsbackaån. Tillståndsprocessen är tidskrävande och behöver vara avklarad innan detaljplanen 
kan antas. Den västra delen av detaljplanen är inte beroende av tillståndsprocessen och kan därför 
antas, medan den östra delen måste invänta processen. De olika detaljplanerna är för sitt genomförande 
inte beroende av varandra. 
Detaljplanen för Björkris 2a syftar till att skapa förutsättningar för uppförande av cirka 650 bostäder, 
förskola/skola med tillhörande fullstor idrottshall, lokal för kultur och fritid, parkeringshubbar, gator, 
gång- och cykelvägar samt parker. Trollängen Vargagården AB och GTV Exploatering AB är 
tillsammans exploatör och äger merparten av marken. Kommunen äger endast en mindre del. 
Kommunen är huvudman för allmän platsmark inom planområdet.  
Innan kommunfullmäktige kan anta detaljplanen krävs ett exploateringsavtal där genomförandet av 
detaljplanen säkerställs. Det krävs även en överenskommelse om fastighetsreglering som bland annat 
ger kommunen tillgång till skoltomten. Båda avtalen krävs för att kunna genomföra detaljplanen. 
Exploateringsavtalet reglerar bland annat fördelning av ansvar för utförande och kostnader, 
samordningsfrågor, kostnadsersättningar och säkerhet. Kommunen ansvarar genom nämnden för 
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Teknik för iordningställande av allmän platsmark och exploatören ersätter kommunen för den faktiska 
kostnaden för utförandet. Nämnden för Teknik bygger även ut bredband och allmänna VA-
anläggningar inom området, vilket finansieras genom anslutningsavgifter. 
Exploateringsavtalet reglerar även att exploatören ska bekosta hela utbyggnaden av allmän plats inom 
kommande etapp 2b, med undantag av gång-och cykeltunnel och bro, där kommunen ska stå för 15 
procent av kostnaderna. Detta eftersom kommunala verksamheter som skola, förskola samt vård- och 
omsorgsboende bedöms ha en viss nytta av anläggningarna. 
Överenskommelsen reglerar överföring av allmän platsmark och mark för skoländamål till kommunen 
samt överföring av viss mark för bostad, centrumverksamhet, skola och parkering till exploatören. 
Fastighetsregleringen genomförs som ett markbyte utan mellanlikvider.  
Exploatören kommer uppföra bostäder i flerbostadshus och småhus/radhus som ska att upplåtas med 
olika upplåtelseformer såsom bostadsrätt, hyresrätt och äganderätt. Andelen hyresrätter ska vara minst 
en tredjedel. Exploatören ansvarar även för att anlägga parkering för bostädernas och verksamheternas 
behov, vilket kommer att ske i underjordiska garage och parkeringshubbar. Ingen boendeparkering 
tillåts inom allmän plats. 
Området kommer att byggas ut i etapper med planerad start 2021och uppskattat sluttid runt 2027. 
Därefter är avsikten att utbyggnaden av den östra sidan, etapp 2b, ska påbörjas. 

 

 

Malin Aronsson     Emma Kjernald 

Kommundirektör     Samhällsbyggnadschef 
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EXPLOATERINGSAVTAL 

Detaljplan för Björkris Il, bostäder mm inom Skårby 6:19 m.n. i Kungsbacka, etapp 2a 

Parter 

a) Kungsbacka kommun (212000-1256), nedan kallad Kommunen 

b) GTV Exploatering AB, 559115-1500, ägare av fastigheten Skårby 6: 19 (andel 1/2) 

c) Trollängen Vargagården AB, 559023-9306, ägare av fastigheten Skårby 6: 19 (andel 
1/2) 

Bolag benämnda b-c kallas gemensamt Exploatören . 
Kommunen och Exploatören kallas gemensamt Parterna 

A. BAKGRUND OCH FÖRUTSÄTTNINGAR 

1. Uppdrag, politiska beslut m.m. 

1.1 Byggnadsnämnden uppdrog 2016-08-16 åt samhällsbyggnadskontoret att upprätta ny 
detaljplan för Björkris Il, fastigheterna Skårby 6: 19, 6:9 samt del av 6:2 m.fl. 

1.2 Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram förs lag till detaljplan. Förslaget har varit 
utställt för samråd mellan 2019-01-15 och 2019-02-24. Granskning genomfördes 
mellan 2020-08-18 och 2020-09-16. 

1.3 Inför antagande har detaljplanen delats upp i två detaljplaner, etapp 2a som avser den 
västra sidan av Göteborgsvägen, denna detaljplan, nedan kallad Detaljplanen och 
etapp 2b som avser den östra sidan. Anledningen till att detaljplanen delas är att det 
krävs tillstånd och dispenser för att få utföra erforderliga stabilitetsåtgärder m m vid 
Kungsbackaån i den östra delen av området. Ti llståndsprocessen är tidskrävande och 
erforderliga tillstånd behöver vara klara innan detaljplanen kan antas. Någon 
motsvarande ti llståndsprocess krävs inte för den västra delen av området. 

1.4 Ett Principavtal Principavtalet, har tecknats mellan Kommunen och Exploatören (KS 
2020-03-24, §58). Principavtalet föreskriver att Exploateringsavta l, ska upprättas 
innan Detaljplanen kan antas av Kommunfullmäktige. 

Sign . • 
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2. Exploateringsområde 

2.1 Det område som är föremål för genomförandet av Detaljplanen är ungefärligt markerat 
med svatta, blåa och gröna linjer på karta, bilaga A, Exploateringsområdet. 
Exploateringsområdet utgörs av: 

a) Detaljplanens planområde, etapp 2a, Planområdet. 

b) Gång- och cykelstråk utmed Mor Eleonoras väg i Björkris I 

c) Utrymme för dagvattenledningar och fö rdröjningsmagasin inom Exploatörens 
fastighet på den östra sidan av Göteborgsvägen, utanför Planområdet. 
Anläggningarna är nödvändiga för att leda dagvatten från Planområdet till 
Kungsbackaån. 

d) Utrymme för avskärande diken utanför Planområdet. Dikena ska utföras och 
bekostas av Exploatören och anslutas ti ll kommunala dagvattenanläggningar inom 
Planområdet. 

3. Syfte, innehåll och förutsättningar 

3.1 Detta exploateringsavtal, Avtalet, reglerar exploateringen inom Planområdet och 
genomförandet av åtgärderna inom Exploateringsomrädet. 

3.2 Detaljplanen syftar till att skapa förutsättningar för uppförande av cirka 650 bostäder, 
skola, förskola, idrottshall, anläggning för kultur och fritid, parkeringshubbar, gator, 
gång- och cykelvägar samt parker. Kommunen är huvudman för allmän platsmark 
inom Exploateringsområdet. 

3.3 Exploatören kommer inom Exploateringsområdet uppföra bostäder i flerbostadshus 
och småhus/radhus som kommer att upplåtas med olika upplåtelseformer såsom 
bostadsrätt, hyresrätt och äganderätt. 

3.4 Exploatören (Trollängen Vargagården AB och GTV Exploatering AB) har gemensamt 
bildat bolaget Tro llängen Exploatering i Kungsbacka AB som för Exploatörens 
räkning ska handha exploateringen. 

4. Planförhållanden 

4.1 Området är inte tidigare planlagt. 

5. Fastigheter och ägare 

5.1 Exploateringsområdet omfattar Exploatörens fastighet Skårby 6: 19 samt del av 
Kommunens fastigheter Skårby 3 :4 och 12: I . 

B. ÖVERLÅTELSE AV MARK M.M. 

6. Fastighetsreglering 

Sign. 
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Kommunen erhåller allmän platsmark 

De delar av Exploatörens fastighet Skårby 6: 19 som enligt Detaljplanen utgör allmän 
plats, ska genom fastighetsreglering överföras till Kommunens fastighet Skårby 3:4 
eller annan lämplig fastighet. Områdena är markerade med grön färg och "PARK" 
samt grå färg och "VÄG/GATA" på plankartan, bilaga B. 

Överfö ring av ovan nämnda markområden ska ske utan ersättning. 

Kommunen ansvarar fö r att lantmäteriförrättning söks. Exploatören står för 
förrättningskostnaden. 

Upprättande och tecknande av separat överenskommelse om fastighetsreglering ska 
ske innan antagandet av Detaljplanen. 

6.2 Kommunen förvärvar mark för skoländamål 

Den del av Exploatörens fastighet Skårby 6: 19 som enligt Detaljplanen utgör mark för 
skola, ska genom fastighetsreglering överföras till Kommunens fastighet Skårby 12: I. 
Området är markerat med röd färg och "S" samt blå begränsningslinje på plankartan 
bilaga B. Skoltomten ska avstyckas till en separat fastighet i nästa steg. 

Kommunen ansvarar för att lantmäteriförrättning söks. Exploatören står för 
förrättningskostnaden för fastighetsregleringen, Kommunen bekostar avstyckningen. 

Upprättande och tecknande av separat överenskommelse om fastighetsreglering ska 
ske innan antagandet av Detaljplanen. 

6.3 Exploatören förvärvar kva11ersmark 

Den del av Kommuens fastighet Skårby 12: I som enl igt Detaljplanen utgör 
kva1tersmark fö r bostadsändamål, centrumändamål, skola och parkering i områdets 
nordvästra hörn, ska genom fastighetsreglering överfuras till Exploatörens fastighet 
Skårby 6: 19. Området är markerade med gul färg och "BCS(P)" samt röd 
begränsningslinje på den bilagda planka1tan, bilaga B. 

De delar av Kommunens fastigheter Skårby 3:4 och 12: 1 som enligt detaljplanens 
granskningshandling utgör kva1tersmark för bostadsändamål, centrumändamål och 
parkering på den östra sidan om Göteborgsvägen, ska genom fastighetsreglering 
överföras till Exploatörens fastighet Skårby 6: 19. Områdena är markerade med gul/grå 
färg och "BC(P)/PC" samt grön begränsningslinje på den bilagda plankattan, bilaga C. 

Kommunen ansvarar för att lantmäteriförrättning söks. Exploatören står för 
förrättningskostnaden. 

Upprättande och tecknande av överenskommelse om fastighetsreglering ska ske innan 
antagandet av Detaljplanen. 

7. Gemensamhetsanläggningar 

7.1 Inom Planområdet ska en eller flera gemensamhetsan läggningar bildas för de 
anläggningar inom kvartersmark som ska nyttjas gemensamt av de nya 

Sign. 
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7.3 Exploatören ansvarar för att lantmäteriförrättning (anläggningsförrättning) söks och att 
erforderl iga samfällighetsföreningar bildas samt står för förättningskostnaderna. 

8. Servitut, nyttjanderätter 

8.1 Servitut 

Exploatören medger upplåtelse av servitut för dagvattenledningar och 
fördröjningsmagasin inom Skårby 6: 19, på den östra sidan av Göteborgsvägen. 
Anläggningarnas preliminära läge framgår av ritningar, bilaga D. 
Dagvattenanläggningarna är nödvändiga för att fördröja och leda dagvatten från 
Planområdet till Kungsbackaån och byggs ut i samband med genomförande av 
Detaljplanen. 

Servitutet ska vara till förmån för en lämplig kommunägd fastighet och upplåts utan 
krav på ersättning. Upprättande och tecknande av servitutsavtal för 
dagvattenanläggningar ska ske när projektering av anläggningarna är klar. 

Befintlig tryckstegringsstation inom Skårby 6: 19 ska flyttas för att möjliggöra 
exploateringen inom Planområdet. Flytten innebär att ytterligare en vattenledning och 
kanalisationsrör för fiberkablar måste läggas ned inom Skårby 6: 19. Dessa 
ledningar/rör kommer att förläggas i samma sträckning. 
Exploatören medger upplåtelse av servitut för vattenledning och kanalisationsrör för 
fiberkablar inom Skårby 6: 19, på den östra sidan av Göteborgsvägen. Anläggningarnas 
preliminära läge är i den planerade ge-vägen som ska gå parallellt med 
Göteborgsvägen, se röd linje på bilaga E. 

Servitutet ska vara till förmån för en lämplig kommunägd fastighet och upplåts utan 
krav på ersättning. Upprättande och tecknande av servitutsavtal för vattenledning och 
fiberkanalisation ska ske när projektering av anläggningarna är klar. 

8.2 Nyttjanderätt 

Inom skolfastigheten anläggs inte några parkeringsplatser för verksamhetens personal. 
Skolpersonalens parkeringsbehov, preliminärt beräknad ti ll 66 parkeringsplatser, ska 
istället lösas i den angränsande parkeringshubben som Exploatören uppför. 

Skolan kommer sannolikt att ha sin verksamhetssta1t innan parkeringshubben är 
byggd. Exploatören förbinder sig därför att utföra och bekosta en ti llfä llig 
markparkering inom Skårby 6: 19, som ska vara tillgänglig för skolpersonalen fram till 
dess att de istället erbjuds möjlighet att parkera i hubben. 

Den tillfälliga markparkeringen ska vara iordningställd senast till planerad skolstart, 
höstterminen 2023. Exploatören äger rätt att ta ut parkeringsavgift. 
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Upprättande och tecknande av nyttjanderättsavtal för ti llfä llig markparkering ska ske 
inför Kommunens ansökan om bygglov för skolan/förskolan. 

9. Lantmäterifön-ättning 

9.1 Exploatören ansöker om och bekostar fastighetsbildningsåtgärder inom kvartersmark 
såsom avstyckning, fastighetsreglering, bildande av gemensamhetsanläggningar och 
samfällighetsförening samt eventuellt fastighetsbestämning av osäkra gränser. 

9.2 Kommunen ansök.er om och bekostar fastighetsbildningsåtgärder avseende bildande av 
ledningsrätt för kommunala VA- och tele/optoledningar samt avstyckning av 
skoltomten. Kommunen ansöker även om, men Exploatören bekostar, 
fastighetsreglering av allmän platsmark och kvartersmark enligt punkt 6 ovan. 

C. EXPLOATERING 

10. Byggnader och anläggningar inom kvartersmark 

l 0.1 Exploatören ansvarar för utförande av byggnader och anläggningar inom kva1tersmark 
för bostadsändamål, ku ltur och fritidsändamål, parkeringsändamål och 
centrumändamål. Kommunen ansvarar för utförande av byggnader och anläggningar 
för skoländamål. 

10.2 Exploatören förbinder sig att upplåta minst 1 /3 av bostäderna inom Planområdet med 
hyresrätt. 

10.3 Första gången hyreslägenheterna hyrs ut ska minst 50% av lägenheterna förmedlas via 
den kommunala bostadskön/bostadsförmedlingen, med undantag av minst I 0 
lägenheter som ska anvisas till Kommunen för förmedl ing till kommunens särski lda 
bostadsbehov. Vid fönnedling till vissa särskilda behov kommer Kommunen att åta 
sig att vara 1 :a-handshyresgäst och garanterar hyran. Parterna kan senare komma 
överens om ett annat anta l lägenheter, utifrån Kommunens behov. 

Separata avtal angående förmedling av lägenheter för särskilda behov ska upprättas 
mellan Exploatören och Kommunen genom förvaltningen för Se1vice. 

10.4 Förmedling av lägenheter via bostadskön sker genom att Exploatören publicerar 
lägenheterna på den kommunala bostadsförmedlingens hemsida och hanterar 
förmedlingen via det digitala bostadsförmedlingssystemet som används för 
publiceringen. Finns ej tillräckligt antal sökande till lägenheterna 3 månader innan 
planerad inflyttning äger Exploatören rätt att använda andra verktyg för förmedling, 
detta gäller under förutsättning att lägenheterna varit publicerade hos 
bostadsförmedlingen under minst l månad. 

Exploatören förb inder sig att erbjuda lägenheten till de sökande utifrån turordning från 
kötid enligt bostadsförmedlingens regler. Enligt Kommunens regler för förmedling via 
bostadskön äger Exploatören rätt att besluta om ytterl igare krav som gäller för att den 
sökande ska bli godkänd som hyresgäst. Kraven ska tydligt framgå vid publicering av 
lägenheten på bostadsförmedlingens hemsida. Kraven kan avse typ av inkomst, 
inkomstens storlek, antalet personer i hushållet, betalningsförmåga med mera. 
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l 0.5 För Kommunens behov ska Exploatören upplåta genom hyra på marknadsmässiga 
grunder en enhet som innehåller 12 servicelägenheter om cirka 40 m2 vardera samt en 
lägenhet om cirka 80 m2 för samvaro och personal. Servicelägenhetema ska integreras 
i bostadskvarter/ flerbostadshus. Servicelägenheterna ska inräknas i andelen 
hyresrätter. 

Med marknadsmässiga grunder menas att utgångspunkten för hyran är den hyresnivå 
som fastställs i förhandlingsöverenskommelse om presumtionshyra mellan 
Exploatören och hyresgästorganisation, för de nyproducerade hyresrätterna inom 
Planområdet. Exploatören äger rätt att göra skäligt påslag pä den faststä llda hyresnivån 
for de merkostnader som uppkommer på grund av Kommunens särskilda krav på 
lägenheternas utformning. 

Separata avtal ska upprättas mellan Exploatören och Kommunen genom 
Serviceförvaltningen angående tidplan, lokalernas och bostädernas omfattning, 
utformning, hyresnivå med mera. 

10.6 Kommunen genom Serviceförvaltningen och Exploatören ska föra en fo1tsatt 
diskussion om att Exploatören eventuellt även ska upplåta en gruppbostad med 6 
lägenheter och ti ll hörande lokaler, totalt cirka 542- 588 m2 BTA. Gruppbostäder ska 
integreras i bostadskvarter/flerbostadshus. Gruppbostäderna ska inräknas i andelen 
hyresrätter. 

10.7 Anslutning mot allmän plats och befintliga gator m.m. 

Exploatören ansvarar för att anläggningarna inom kva1tersmark ansluts till befintliga 
allmänna gator eller annan allmän plats, på ett tillfredsställande sätt. 

En översiktlig höjdsättning av området/allmän plats finns i utförd genomförandestudie 
(GFS). Omedelbart efter Detaljplanens antagande fastställ er Kommunen 
höjdsättningen för allmän plats inom hela Planområdet genom detaljprojektering. 
Höjdsättning av byggnader, gårdar med mera inom Exploatörens kva1tersmark ska 
anpassas lill den fastställda höjdsättningen på angränsande allmän plats (gata/park). 

För att säkerställa att anpassning av höjdsättningen sker ska Exploatören göra 
regelbundna avstämningar med Kommunen under projekterings- och 
utbyggnadsskedet. En första avstämning ska ske i samband Exploatörens uppsta1t av 
respektive kvarter för att tydliggöra förutsättn ingarna i anslutning till det aktuella 
kva1teret. 

Angöring till byggnader, gårdar med mera ska utformas och placeras i samråd med 
Kommunen. Detsamma gä ller placering av och angöring till markparkeringar i 
anslutning till småhusen samt och handikapparkeringar. Avstämning ska ske med 
Kommunen innan ansökan om bygglov för respektive kvarter lämnas in. Kommunen 
ska skyndsamt stämma av Exploatörens bygglovsutkast. 

10.8 VA-anläggningar 

Dricks-, dagvatten- och spillvattenanslutning kan ske till allmänt ledningsnät vid 
Göteborgsvägen. Anslutningspunkter för Planområdets ledningsnät finns väster om 
skoltomten och vid de nya ci rkulationsplatserna i Göteborgsvägen. Kapaciteten på 

Sign. 
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allmänt ledningsnät för dricksvatten medger uttag av brandvatten motsvarande 
områdestyp A:2; VA V publikation P83 Lägsta normala vattentryck i förb indelsepunkt 
motsvarar +70 meter i RH2000. I de fall högre vattentryck önskas får detta anordnas 
och betalas av Exploatören alternativt respektive blivande fastighetsägare. 

Om Exploatören avser att installera sprinkleranläggning ska detta anordnas och 
bekostas av Exploatören i enlighet med Kungsbacka kommuns dokument "Riktlinjer 
för sprink leranläggningar", daterad 2014-02-03. 

Avloppsnätet inom kvartersmark ska utformas som duplikatsystem med skilda 
ledningar för dag- och dräneringsvatten respektive spillvatten. Dag-, drän- och 
spillvatteninstallation inom kva1tersmarken ska utformas med hänsyn till 
uppdämningsnivån i det allmänna avloppsnätet. En lägsta höjd på färdigt golv om 0,3 
meter över marknivå i förbindelsepunkt ska eftersträvas, för att anslutning med 
självfall ska tillåtas. 

I 0.9 Energiförbrukning 

Exploatören ska uppföra energieffektiv byggnation som uppfyller Boverkets krav. 

10 .10 Parkering för bostäder och verksamheter 

Exploatören ansvarar för, att inom den egna kvartersmarken, anordna och bekosta 
parkering för bil och cykel i den omfattning som krävs för att tillgodose den nya 
bebyggelsens parkeringsbehov (boststäder, verksamheter och övriga ändamål). 
Exploatören förbinder sig att följa fastställd parkeringsnorm för området, som 
redovisas i Detaljplanens planbeskrivning och tillhörande parkeringsutredning. 
Parkeringslösningen för varje fastighets behov ska redovisas vid ansökan om bygglov. 

Bostädernas parkeringsbehov säkerstäl ls i huvudsak i unde1jordiska garage samt i 
parkeringshub. Verksamheternas, inklusive skolfastighetens parkeringsbehov, 
säkerställs genom samutnyttjande i parkeringshub. Parkering för besökare till området 
säkerställs också i parkeringshub. 

Som huvudprincip gäller att ingen permanent parkering tillåts på kvartersmark ovan 
mark inom Planområdet, parkeringshubben undantagen. Parkering för småhus/radhus, 
byggnad for kultur- och fritidsändamål samt hämta-lämna vid skolan får dock ordnas 
ovan mark, inom den egna fastigheten. 

Ti ll publika lokaler, arbetslokaler och bostadshus ska en angöringsplats för bilar 
finnas. Vid behov ska även parkeringsplatser för rörelseh indrade kunna ordnas. 
Parkeringsplatser för angöring och rörelsehindrade ska i första hand ordnas av 
Exploatören inom kva1tersmark. Om dessa platser inte kan ordnas på annat sätt ska 
Parterna gemensamt undersöka möj li gheten att ordna platser inom allmän plats, det 
vi Il säga parkering längs med gata. Alla kostnader för i samband med detta ska tas av 
Exploatören, till exempel skyltning eller anpassning av parkeringsplats. 

Exploatören ansvarar för att ordna en långsiktig fo rvaltning av 
parkeringsanläggningarna (garage och parkeringshubbar). 

Sign. 
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10.11 Parkering för skolfastigheten 

inom skolfastigheten anläggs inte några parkeringsplatser för verksamhetens personal. 
Skolpersonalens parkeringsbehov ska istället lösas i det angränsande 
parkeringshubben som Exploatören uppför, genom samutnyttjande med de boende i 
området. Exploatören ska stå för hela investeringskostnaden fö r parkeringshubben. 

Parkering för förä ldrar och andra som hämtar/lämnar på skolan anordnas inom 
skolfastigheten och på angränsande gata. Parkering för idrottshallens behov löses inom 
dessa platser. 

Skolan kommer sannolikt att byggas före parkeringshubben. Exploatören ska därför 
anlägga ti llfällig markparkering på sin mark, fram till dess att parkeringshubben är 
uppförd. Se punkt 8.2 ovan. 

10.12 Tillgänglig utemiljö 

Vid all nybyggnation ska god tillgänglighet eftersträvas. Personer med ol ika 
funktionsh inder ska lätt kunna orientera sig samt enkelt, självständigt och utan fara ta 
sig fram till och inom områdena. Markbeläggning, belysning, väghållning och 
skyltning ska underlätta framkomligheten. 

11. Dagvatten 

11 .1 Exploatören är skyldig att vidta nödvändiga åtgärder fö r avledande av vatten från den 
egna kva11ersmarken så att inte skada uppstår på grannfastigheterna. Exploatören ska 
även bekosta eventuella nödvändiga anordningar för avledande av grund- och ytvatten 
från angränsande markområden (allmän plats och icke planlagd mark). Kommunen 
ansvarar inte för skada förorsakad av sådan eventuell vattenavrinning, under 
förutsättning att Kommunen inte efter överlåtelsen vidtagit sådana åtgärder på 
angränsande markområden, att väsentligt ökade olägenheter i fråga om vattnets 
avrinning uppstått för Exploatören. 

11.2 Exploatören är medveten om att dagvattnet inom den egna kvartersmarken ska 
fördröjas och renas enl igt Kungsbacka kommuns krav. Fördröjning av dagvatten ska 
göras inom den egna fastigheten beroende på hur stor andel som är hårdgjord. För 
fastigheter som har hårdgjord yta större än I 000 m2 ska fördröjningsåtgärder inom 
fastigheten vidtas. Fördröjningsanläggning med en effektiv volym av lm3 per 100 
m2 hårdgjord yta skall anläggas och bekostas av Exploatören. Max tillåtet utflöde ska 
vara 10-årsflöde för förhållanden innan exploatering. Magasinen får förses med 
bräddfunktion vid fullt magasin. 

Kontroll av fö rdröjningsåtgärderna sker vid den anslutningskontroll som utförs av 
Kommunen genom Teknik (rörnät) i samband med att dagvattenledningar från 
kvaitersmark ansluts till kommunal dagvattenledning. 

11.3 Utanför Planområdet, vid skogen i nordväst, behövs avskärande diken som samlar upp 
vatten från skogsmarken och leder in det i dagvattensystemet som Kommunen 
anlägger inom Planområdet. Dikena korsar även Exploatörens kva1tersmark innan de 
ansluter till Kommunens system. Se bifogad ritning, bilaga F. 
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Exploatören utför, bekostar och förvaltar samtliga diken och andra 
dagvattenanläggningar utanför Planområdet och inom kvartersmark, som föranleds av 
Detaljplanens genomförande. Exploatören ansvarar för att skaffa erforderliga tillstånd 
från myndigheter och berörda fastighetsägare. 

12. Gestaltning 

12. l Exploatören förbinder sig att fö lja de gestaltningsprinciper som framgår av 
Detaljplanens planbeskrivning vid uppförande av byggnader och anläggningar inom 
Planområdet. Avvikelser från dessa får endast ske i samråd med Kommunen. 
Avstämning av projektets gestaltnings- och kvalitetsnivåer sker i samband med 
bygglovsförfarandet för respektive kvarter. 

13. Byggplatsåtgärder, framkomlighet, etableringsytor m.m. 

13.1 Exploatören ansvarar för att informera allmänheten i närområdet om sitt byggprojekt 
genom alt till exempel sätta upp skyltar med information om vad som byggs, vem som 
bygger och när utbyggnaden beräknas vara klar. 

13.2 Exploatören har inte rätt att utan tillstånd nyttja Kommunens mark (Skårby 3:4, 12: 1 
samt blivande allmän platsmark och skoltomt) för upplag, arbetsvägar, uppställning 
eller annat ändamål. Exploatören har inte heller rätt att utan tillstånd ta bort eller 
förändra kommunala anordningar. Exploatören ska ta särskild hänsyn till omgivande 
naturmark så att inte träd el ler annan vegetation skadas under byggtiden. 

13.3 Om Exploatören önskar nyttja Kommunens mark för ovan angivna ändamål och 
tillstånd till detta kan medges ska avtal upprättas. Eventuellt avtal kommer bland annat 
reglera återställande och upplåtelsetid. Vid eventuellt behov ska Exploatören därför 
meddela Kommunen i god tid vilka eventuella etableringsytor som behövs för 
projektets genomförande. Vad som beskrivs ovan gäller även för det fall Kommunen 
önskar nyttja Exploatörens mark för upplag, arbetsvägar, uppställning m m. 

13.4 Trafiken på angränsande gator, gång-och cykelvägar och gångvägar samt till 
angränsande befintlig bebyggelse ska kunna ske på ett tillfredsställande sätt under 
byggnadstiden. Tillfällig omledning av trafik ska godkännas av förvaltningen för 
teknik, Teknik. Inskränkningar i befintlig standard får göras endast efter ti llstånd från 
Teknik. 

13.5 Eventuella provisorier och ombyggnader inom allmän plats eller annan av Kommunen 
ägd mark, som är nödvändiga för att genomföra Exploatörens byggnation, ska 
återställas till ursprungligt skick och bekostas av Exploatören. Åtgärder och 
återställande ska utföras i samråd med Kommunen. 

13.6 Exploatören är ersättningsskyldigt gentemot Kommunen för skador på Kommunens 
egendom som har sin grund i Exploatörens arbeten eller verksamhet enligt detta avtal. 
För det fall Kommunen gentemot tredje man görs ansvarig för inträffade skador 
orsakad av Exploatören, ska Exploatören hålla Kommunen skadeslös. Eventuella 
ersättnings- och skadeståndsanspråk från tredje man till fö ljd av Exploatörena arbeten 
och verksamhet enligt detta avtal, exempelvis t ill följd av tillfällig omledning av trafik 
eller andra provisorier, ska i första hand hanteras av Exploatören. Kommuen ska 
därför som utgångspunkt kunna hänvisa skadelidande tredje man till att ställa sådana 

Sign. 
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krav mot Exploatören. För det fa ll ersättnings- eller skadeståndsanspråk riktas direkt 
mot Kommunen ska Kommunen samråda med Exploatören innan Kommunen medger 
eller avtalar om eventuell ersättning till tredje man. Exploatören ansvar inkluderar 
ansvar för skador som orsakas av entreprenör eller annan som Exploatören anlitar. 

14. Besiktning och återställande 

14.1 Före byggsta1t ska Exploatören kalla Kommunen, genom Teknik (gata, park, VA och 
bredband) till förbesiktning i syfte att tillsammans med Kommunen göra en 
okulärbesiktning med fotodokumentation av berörda befintliga kommunala 
anläggningar och mark. En avstämning ska vidare ske med Teknik angående eventuell 
filmning av befintliga ledningar. Eventuell filming utförs och bekostas av Exploatören 
som delger resutatet till Teknik. 

14.2 Delbesiktning av kommunala anläggningar ska genomföras efter varje utfö1t 
delmoment, exempelvis pålning, rivning och sprängn ing. 

14.3 Exploatören ansvarar för skador som Exploatören förorsakar på Kommunens 
befintliga anläggningar, inom eller utanför Exploateringsområdet och som 
förbesiktats, under tiden husbyggnads- och anläggningsarbeten pågår på kvartersmark. 
När dessa arbeten avslutats ska Exploatören kalla Kormnunen till efterbesiktning 

14.4 Eventuella skador på Kommunens mark eller anläggningar inom och utanför 
Exploateringsområdet, som konstateras vid efterbesiktningen, ska skyndsamt åtgärdas 
av Exploatören på dennes bekostnad i den mån skadan uppkommit till direkt följd av 
Exploatörens eller dennes entreprenörers verksamhet inom Planområdet. 

14.5 Akuta skador på Kommunens mark eller anläggningar utanfor Exploateringsområdet 
ska ersättas av Exploatören i den mån skadan uppkommit till direkt följd av 
Exploatörens eller dennes entreprenörers verksamhet inom Planområdet. Kommunen 
svarar, efter samråd med Exploatören, för återställandet på Exploatörens bekostnad 
och Kommunen fakturerar Exploatören efter utfått arbete. 

14.6 Kommunen ansvarar i motsvarande omfattning för eventuella skador som Kommunen 
orsakar på Exploatörens anläggningar inom dennes fastighet. 

15. Kommunaltekniska anläggningar som Kommunen bygger ut 

15.1 Kommunen ansvarar för utförande av projektering, upphandling och iordningställande 
av anläggningar inom allmän plats samt anläggningar utanför Planområdet som är 
nödvändiga för Detaljplanens genomförande. 

15.2 Gatuan läggnin gar 

• Gator (huvudgata och lokalgata), inklusive gångbanor, gatuparkeringar och träd. 

• Gång- och cykelvägar 

• Ny cirkulationsplats vid huvudgatans anslutning till Göteborgsvägen 

• Ombyggnad av Göteborgsvägen 
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• Gång- och cykelstråk i befintlig gatumark, Mor Eleonoras väg, söder om 
planområdet (inom detaljplan för Björkris I). 

Berörda områden och gatuanläggningarnas omfattning, inom de i Detaljplanen avsatta 
områden för allmän plats som Kommunen genom Teknik är huvudman för, redovisas 
med grå färg samt" VÄG/GATA", på bifogad plankarta, Bilaga B. 

15.3 Parkanläggningar 

• Parkmark, inklusive gång- och cykelvägar j parkmark 

Berörda områden och parkanläggningarnas omfattning, inom de i Detaljplanen avsatta 
områden för allmän plats som Kommunen genom Teknik är huvudman för, redovisas 
med grön färg samt "PARK", på bifogad planka11a, Bilaga B. 

16. Vatten- och avloppsanläggningar som Kommunen bygger ut 

16.1 Kommunen tillhandahåller förbindelsepunkt för kommunalt vatten- och avlopp 0,5 
meter utanför fastighetsgräns. 

16.2 Kommunen ansvarar för utförande av projektering, upphandling och iordningställande 
av allmänna VA-anläggningar inom Exploateringsområdet. 

16.3 Följande allmänna VA-anläggningar ska uföras inom Exploateringsområdet: 

• Dricks-, dagvatten- och spillvattenledningar för försörjning av de nya 
fastigheternas behov. 

• Öppna dagvattenlösningar (diken och dammar) inom parkmark. 

• Dagvattenledningar från Planområdet till Kungsbackaån samt erforderliga 
fördröj ningsmagasin på den östra sidan av Göteborgsvägen. 

Teknik är huvudman för de allmänna VA-anläggningarna (inklusive öppna 
dagvattenanläggningar). 

17. Genomförande 

17 .1 Uppstart av projektet och samordning 

Kommunen genom Samhällsbyggnadskontoret ska kalJa Exploatören och övriga 
berörda parter (el, fjä rrvärme, bredband m.fl.) t ill ett startmöte där presentation och 
genomgång av genomförandet av projektet ska ske. 

Konununen, genom Teknik, sköter samordningen med andra berörda kommunal a 
förvaltningar samt ledningsägande bolag avseende utförandet av de kommunaltekn iska 
anläggningarna. 

17.2 Pro jektering och iordningställande 

Kommunen genom Teknik ansvarar för utförande av projektering, upphandling och 
iordningställande av gatuanläggningar samt parkanläggningar på allmän platsmark 

Sign. 
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Kommunen genom Teknik ansvarar för utförande av projektering, upphandling och 
utbyggnad av allmänna VA-anläggningar, nämnda i punkt 16. 

Utbyggnaden av den allmäna platsmarken ska ske i samråd med Exploatören, i 
huvudsak enligt Detalj planens intentioner och utförd genomförandestudie (GFS). 
Standarden på gator, gång- och cykelvägar och parker ska vara på I iknande nivå som i 
angränsande områden. Utbyggnaden av allmänna platsmarken ska samordnas med 
utbyggnad av kvartersmark. 

18. Exploateringsbidrag 

18. 1 Exploatören förbinder sig att till Kommunen betala ett exploateringsbidrag som 
motsvarar de faktiska kostnaderna för projektering, projektledning, byggledning, 
utförande, besiktningar m.m. av kommunaltekn iska anläggningar på allmän platsmark 
nämnda i punkt 15 ovan samt för anläggningar utanför Planområdet nämnda i punkt 
15 ovan. I faktisk kostnad för iordningställande av allmän plats som Exploatören ska 
betala ingår även kostnader för markinlösen, inklusive lantmäteriförrättning. 

18.2 Exploatören ersätter även Kommunens kostnader för personal på Teknik och 
Samhällsbyggnadskontoret avseende utförande av teknisk granskni ng, byggledning, 
projektledning, deltagande på möten m.m. Kostnaden för personalens tid debiteras 
enligt gällande kommunala taxor. 

18.3 Betalning till Kommunen ska ske i takt med genomilirandet. Exploatören ska beredas 
möj lighet att granska samtliga handlingar som ligger till g1und för betalning av 
exploateringsbidraget. 

18.4 All fakturering från Kommunen till Exploatören i projektet ska ske till Trollängen 
Exploatering i Kungsbacka AB. 

19. Gatukostnadsersättning 

19.1 Har Exploatören till alla delar fullgjo11 sina förpliktelser i enlighet med delta avtal, ska 
Exploatören och bl i vande ägare ti Il Exploatörens fastighet Skårby 6: 19 anses ha erlagt 
fu ll gatukostnadsersättning för den berörda fastighetens andel i gata, park och annan 
allmän plats inom Planområdet. 

20. Anläggningsavgifter för vatten och avlopp 

20. l Exploatören ska erlägga VA-anläggningsavgift till Kommunen enligt vid va1je 
betalningstillfä lle för kommunen gällande VA-taxa. 

21. Övriga ledningar 

2 I. I Anslutningsavgifter för el, fjärrvärme, tele, bredband m.m. betalas av Exploatören. 

Sign. 
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22. Flytt av tekniska anläggningar, ledningar, provisoriska ledningar 

22. l Exploatören bekostar samtliga ledningsflyttar och provisoriska 
ledningsdragningar/pumpstationer som krävs till följd av utbyggnaden av bostäder, 
gator, parker och andra anläggningar inom Exploateringsområdet. 

22.2 För att möj liggöra genomförandet av Detaljp lanen ska den tryckstegringsstation för 
vatten som i dag är placerad inom Skårby 6: 19 tas bort från Planområdet och ersättas 
med en ny på annan plats. För åtgärden är ett separat avtal tecknat mellan Parterna. 

23. Geoteknik 

23 .1 Exploatören ansvarar för och bekostar de tillkommande geotekniska utredningar och 
stabilitetsutredningar som krävs för byggnader och anläggningars grundläggning och 
uppförande samt för de grundförstärkningsåtgärder som erfordras för sin byggnation 
inom Exploateringsområdet. 

23.2 Kommunen ansvarar för de tillkommande geotekniska utredningar och 
stabilitetsutredningar som kan krävas för utbyggnad av allmän plats samt för utförande 
av de åtgärder som erfordras. Kostnaden för utredningar och åtgärder läggs till 
kostnaden för iordningställande av allmän plats enligt punkt 18. 

23.3 Kommuen ansvarar för och bekostar de tillkommande geotekniska utredningar och 
stabilitetsutredningar som krävs för byggnader och anläggningars grundläggning och 
uppförande samt för de g rundffirstärkningsåtgärder som erford ras fö r sin byggnation 
inom skoltomten. 

24. Förorenad mark m.m 

24.1 Exploatören ansvarar för och bekostar eventuella kompletterande provtagningar och 
mi ljötekniska mark.miljöundersökn ingar samt har kostnadsansvaret för sanering av 
eventuella markföroerningar inom sin kvartersmark. Exploatören ansvarar för anmälan 
till berörd tillsynsmyndighet. 

24.2 Om markföroreningar påträffas i samband med utbyggnad av allmän plats ansvarar 
Kommunen för sanering samt anmälan till berörd tillsynsmyndighet. De merkostnader 
som hanteri ngen av dessa föroreningar kan medföra läggs till kostnaden för 
iordningställande av allmän plats, enligt punkt 18. 

24.3 Skulle nya provtagningar visa att den mark inom sko/tomten, som överförs från 
Exploatörens fastighet till Kommunens fastighet enligt punkt 6.2 ovan, är förorenad 
med halter som överskrider aktuella riktvärden för känsl ig markanvändn ing (KM) och 
det är uppenbart att föroreningen tillkommit före Kommunens ti ll träde till marken, 
svarar Exploatören för merkostnaden för den marksanering och eventuellt annat 
avhjälpande som tillsynsmyndighet beslutar om, som överstiger 300 000 kronor. 
Merkostnaden motsvarar den kostnad som Kommunen drabbas av utöver hantering av 
schaktmassor med halter som underskrider riktvärdena för känslig markanvändning 
(KM) och som ändå krävs fö r projektets genomförande. l merkostnaden ingår inte 
ersättning för eventuell utebliven affärsvinst. 

För den händelse förorenade massor med halter som överskrider riktvärdena för 
känslig markanvändning (KM) påträffas ska Kommunen, efter anmälan till 

Sign. 



14(18) 

tillsynsmyndigheten, snarast kalla Exploatören ti Il en avstämning och därefter få 
sla'iftligt kla1tecken innan eventuella åtgärder vidtas. Kommunen ska skriftligen 
meddela Exploatören innan åtgärderna påbö1jas. Vidare ska Kommunen skriftligen 
ställa ersättningsanspråk till Exploatören senast 3 månader, efter det att åtgärderna 
slutförts, annars är möjligheten till ersättning förverkad. 

24.4 Skulle nya provtagningar visa att den mark för bostadsändamål, centrumändamål, 
skola och parkering, som överförs från Kommuens fastighet till Exploatörens fastighet 
enligt punkt 6.3 ovan, är förorenad med halter som överskrider aktuella riktvärden för 
känslig markanvändning (KM) och det är uppenbart att föroreningen tillkommit fö re 
Exploatörens tillträde ti ll marken, svarar Kommunen för merkostnaden för den 
marksanering och eventuellt annat avhjälpande som tillsynsmyndighet beslutar om, 
som överstiger 300 000 kronor. Merkostnaden motsvarar den kostnad som 
Exploatören drabbas av utöver hantering av schaktmassor med halter som underskrider 
riktvärdena för känslig markanvändning (KM) och som ändå krävs för projektets 
genomförande. I merkostnaden ingår inte ersättning för eventuell utebliven affårsv inst. 

För den händelse förorenade massor med halter som överskrider riktvärdena för 
känslig markanvändning (KM) påträffas ska Exploatören, efter anmälan till 
tillsynsmyndigheten, snarast kalla Kommunen genom samhällsbyggnadskontoret till 
en avstämning och därefter få skriftl igt kla1tecken innan eventuella åtgärder vidtas. 
Exploatören ska skriftligen meddela Samhällsbyggnadskontoret innan åtgärderna 
påbö1jas. Vidare ska Exploatören skriftligen ställa ersättni ngsanspråk till 
samhällsbyggnadskontoret senast 3 månader, efter det att åtgärderna slutförts, annars 
är möjligheten till ersättning förverkad. 

24.5 Inom Exploateringsområdet kan naturliga bakgrundhalter av arsen ik och kobolt i 
marken vara på en sådan nivå att massorna betraktas som förorenade av 
tillsynsmyndigheten. Det kan medföra merkostnader vid masshanteringen i projektet. 

Parterna är överens om att dessa bakgrundshalter ska betraktas som en naturlig 
markförutsättning på platsen och inte som en förorening som sådan. Vad som sägs om 
kostnadsansvar för markföroren ingar i punkt 24.3 och 24.4 ovan, gäller därmed inte 
merkostnader som uppkommer vid hantering av massor med naturligt förhöjda 
bakgrnndshalter av arsenik och kobolt. 

25. Arkeologi 

25.1 En arkeologisk utredning och fii ltinventering av Planområdet genomfördes 2017. Den 
visar att på höjdavsnitten inom den nordvästra delen av området finns det spår av 
gårdstomter och annan bebyggelse från tiden före år 1950 som därmed utgör 
fornlämningar. En arkeologisk förundersökning av fornlämningarna utfördes under år 
2019. Vid förundersökningen upptäcktes en helt ny forn lämning bestående av härdar 
från yngre bronså lder och folkvandringstid. En slutundersökning av den nya 
fornlämningen är utförd under hösten 2020. Marken kan därmed tas i anspråk för 
exploatering. 

25.2 Inga fler kända fornlämningar finns inom Exploateringsområdet. Om arkeologiskt 
fynd ändå påträffas i samband med utbyggnad av kva1tersmark (B, C, (P), P1, R1) 
ansvarar Exploatören för anmälan till berörd tillsynsmyndighet samt bekostar de 
åtgärder som tillsynsmyndigheten kan kräva. 

Sign. 
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25.3 Om arkeologiskt fynd påträffas i samband med utbyggnad inom skoltomten (S) 
ansvarar Kommunen för anmälan till berörd tillsynsmyndighet samt bekostar de 
åtgärder som tillsynsmyndigheten kan kräva. 

25.4 Om arkeologiskt fynd påträffas i samband med utbyggnad av allmän plats ansvarar 
Kommunen för anmälan till berörd tillsynsmyndighet. De merkostnader som 
hanteringen av dessa arkeologiska fynd kan medföra läggs till kostnaden för 
iordningställande av allmän plats, enligt punkt 18. 

26. Dispenser och tillstånd 

26. l Genomförande av Detaljplanen kräver dispens från biotopskyddet, eftersom befintlig 
stenmur vid gränsen mot Björkris I påverkas. Öppningar i muren måste göras på de 
ställen gator samt gång- och cykelvägar korsar muren. Kommunen ansöker om 
erforderliga dispenser. Kostnaden för ansökan samt för att ta fram erforderligt 
underlag läggs till kostnaden för iordningställande av allmän plats, enligt punkt 18. 

26.2 Exploatören ansvarar för att ansöka om och bekostar dispenser och tillstånd som kan 
krävas för att få anlägga avskärande diken utanför Planområdet, enligt punkt 11.3. 

D. ÖVRIGA BESTÄMMELSER 

27. Exploateringskostnader etapp 2b, östra sidan 

27 .1 Exploateringsbidrag 

Exploatören fö rbinder sig att till Kommunen betala ett exploateringsbidrag som 
motsvarar de faktiska kostnaderna för projektering, projektledning, byggledning, 
utförande, besiktningar med mera av kommunaltekniska anläggningar på allmän 
platsmark inom kommande detaljplan för den östra sidan, etapp 2b samt för 
nödvändiga anläggningar utanför planområdet. 

Parterna är dock överens om att den faktiska kostnaden för utredning, projektering, 
projektledning, byggledning, utförande, besiktningar med mera av gång- och 
cykel tunnel under Göteborgsvägen samt gång- och cykel bro över Kungsbackaån ska 
fördelas med 15% på kommunen och 85% på Exploatören. 

27.2 Ersättning för nedlagda kostnader. miljötillstånd 

Utbyggnad av gång- och cykel bro över Kungsbackaån samt utförande av 
erosionsskydd och stabilitetshöjande åtgärder vid åkanten kräver miljödom. 
Kommunen avser att, så snart det är möjligt, ansöka om ti llstånd för vattenverksamhet 
hos mark- och miljödomstolen, eftersom detta tillstånd måste finnas innan detaljplanen 
för etapp 2b kan antas. Kommunen ansvarar i sin helhet för denna tillståndsprocess. 
Exploatören bekostar tillståndsprocessen, eftersom den är en del av iordningställande 
av allmän plats. 

Det är nödvändigt att under planarbetets gång lägga kostnader på utredningar, 
konsulter med mera som är behövs för att kunna lämna in en ansökan till mark- och 
miljödomstolen samt för att driva tillståndsprocessen. 

Sig 
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Exploatören accepterar att stå för samtliga kostnader som uppkommer i samband med 
tillståndsprocessen (utredningar, konsulter m rn). Kommunen äger rätt att 
vidarefaktuera kostnaderna till Exploatören löpande under arbetets gång. 

Parterna är dock överens om att den del av kostnaderna för tillståndsprocessen som 
avser gång- och cykelbron över Kungsbackaån ska fördelas med 15% på kommunen 
och 85% på Exploatören. 

Kommunen ska infonnera Exploatören om omfattning av utredningar med mera samt 
tillhörande kostnader, i god tid innan arbete beställs. 

27.3 Rådighet till vatten 

Exploatören förbinder sig att medverka till att ge Kommunen den rådighet till vattnet i 
Kungsbackaån som krävs for att kunna lämna in ansökan om tillstånd för 
vattenverksamhet. En utredning utförd av lantmäteriet 2020-11-09, visar att vattnet 
inom Planområdet bland annat hör till Exploatörens fastighet Skårby 6: 19. 

28. Säkerhet 

28. 1 För det rätta fullgörandet av Exploatörens åtaganden enligt Avtalet ska Exploatören 
till förmån för Kommunen ställa en säkerhet till ett värde om 71 000 000 kr i fotm av 
moderbolagsborgen, bankgaranti e ller annan av Kommunen godkänd säkerhet, för 
vilken medgivande finns att utbetalning ska göras. Denna säkerhet ska vara 
Kommunen tillhanda innan Avtalet godkänns av Kommunfullmäktige. Säkerheten ska 
återlämnas efter godkända slubesiktningar och fullgjord betalning avseende nämnda 
åtaganden, anläggande av gatu- och parkanläggningar samt nödvändiga åtgärder 
utanför Planområdet enligt punkt 15. 

28 .2 Exploatören ska utöver säkerheten i punkt 28.1 ställa en likadan säkerhet motsvarande 
50% av kostnaden för iordningställande av parken utmed Kungsbackaån, inom etapp 
2b, inklusive markstabiliserande åtgärder, erosionsskydd mm vid ån. 
Parkanläggningen är även nödvändig/till nytta för den planområdet på den västra 
sidan, etapp 2a. Denna säkerhet, t ill ett värde av 25 000 000 kr, ska också vara 
Kommunen till handa innan Avtalet godkänns av Kommunful lmäktige. 

Säkerhet för resterande 50% av kostnaderna för iordningställande av parkmarken ska 
ställas i samband med antagande av detaljplanen för etapp 2b. 

28.3 Säkerheten är avsedd att täcka kostnaderna för de anläggningar och åtaganden m.m. 
som Exploatören åtagit sig enligt Avtalet, för det fall Exploatören ej fu llgör sina 
skyldigheter enligt Avtalet. Kommunen kan då ta säkerheten i anspråk utan 
Exploatörens medgivande. 

28.4 Säkerheten ska nedsättas i takt med arbetenas bedrivande. Om säkerheten nedsätts ska 
kvarvarande belopp enligt Kommunens bedömande utgöra en betryggande säkerhet 
för Exploatörens återstående skyldigheter. 

29. Tidigare tecknade avtal 

29.1 Detta avtal ersätter det tidigare tecknade Principavtalet i den del som berörs av 
Detaljplanen, i övrigt fo11sätter Principavtalet att gälla. 

Sign. 
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29.2 Förutsättningen för Principavalets giltighet är att detaljplanerna för Björkris 2 antas av 
Kommunen senast 2022-12-31. Parterna är överens om att vid behov, förlänga 
avtalstiden genom ett separat avtal. 

30. Risktagande 

30.1 Om hinder, oavsett vi lket, skulle uppstå mot att Detaljplanen kan antas samt vinner 
laga kraft ska vardera pa1t svara för sina respektive nedlagda kostnader och således 
inte ställa ersättningsanspråk på motparten. Exploatören ska dock alltid ersätta 
Kommunen för ned lagda plankostnader, vilket regleras i ett separat plankostnadsavtal. 

31. Överlåtelse av avtal och fastigheter 

31. l Avtalet får inte utan Kommunens skriftliga medgivande överlåtas på annan. 
Exploatören ska i god tid innan avsedd överlåtelse begära sådant medgivande. 
Kommunens medgivande förutsätter att ny pa11 öve1tar de skyldigheter och ställer den 
säkerhet som gäller för Exploatören enligt Avtalet. Vid överlåtelse till helägt bolag 
inom samma koncern som Exploatören tillhör, ska medgivande enligt ovan lämnas om 
inte särskilda skäl föreligger emot en sådant medgivande. 

31.2 Exploatören är skyldig att skriftligen meddela Kommunen vid eventuell överlåtelse av 
Fastigheten samt vem som förvärvar Fastigheten och den nya ägarens tillträdesdag. 

32. Avtalets giltighet 

32.l Förutsättingar för Avtalets giltighet är att villkoren nedan är uppfyllda 

• Kommunfullmäktige i Kungsbacka kommun godkänner Avtalet, genom beslut som 
vinner laga kraft. 

• Kommunefullmäktige i Kungsbacka godkänner överenskommelse om 
fastighetsreglering avseende markbyten mellan Pa1tema, genom beslut som vinner 
laga kraft. 

• Kommunfullmäktige i Kungsbacka kommun antar Detaljplanen, genom beslut som 
vinner laga kraft. 

33. Tidsplan och utbyggnadstakt 

33. l Exploatören ska i samråd med Kommunen upprätta en huvudtidplan för 
exploateringen, inklusive etappindelning. Om avvikelse sker/riskerar att ske mot 
huvudtidplanen ska övriga paiter inomformeras utan fördröjning. 

33.2 Exploatören ska uppföra totalt cirka 650 bostäder inom Planområdet. Enligt 
Kommunens mål för bostadsbyggande är cirka 100-150 bostäder om året en lämplig 
utbyggnadstakt. 

33.3 Etappindelningen ska göras på så sätt att utbyggnad av förskola/skola samt utbyggnad 
av öppen dagvattenlösning kan ske inom etapp 1. 

Sign 
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34. Tvist 

34.1 Tvist mellan Kommunen och Exploatören som gäller tolkningen eller tillämpningen av 
detta avtal ska avgöras av allmän domstol. 

Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar varav parterna tagit ett vardera. 

2020- 11 O"\ 

för Skårby 6: 19 
GTV Exploatering AB 

Namnfl:>rtydligande 

2021-
för Kungsbacka kommun 

Namnförtydligande 

Bilagor 
Bilaga A 
Bilaga B 
Bilaga C 
Bilaga D 
Bilaga E 
Bilaga F 

2020- \1- 0-l1 
för Skårby 6: 19 
Trollängen Vargagården AB 

Namnförtydligande 

Karta, Exploateringsområdet 
Planka1ta, antagandehandling etapp 2a 
Plankarta, granskningshandling etapp 2a och 2b 
Ritningar dagvattenledningar m m, östra sidan 
Ritning vattenledning och fiber, östra sidan 
Ritni ng över dagvattendiken som Exploatören anlägger 

Sign. 
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Svarta linjer= Planområdet, Björkris etapp 2a samt gång- och cykelstråk utmed Mor Eleonoras väg 

b1d 11Jlfer = Avskärande diken som exploatören anlägger utanför planområdet 

Gröna linjer = Dagvattenledningar och förd röjningsmagasin som kommunen anlägger utanför 

planområdet. Ledningar i gatumark tillkommer. 



Bilaga B - plankarta antagande, etapp 2a 
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Bilaga B - plankarta antagande, etapp 2a 

Detalj, nordvästra hörnet 
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Bilaga C- plankarta, granskning etapp 2a och 2b 

Detalj östra sidan om Göteborgsvägen, norra delen 

Detalj östra sidan om Göteborgsvägen, södra delen 
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I Bolagsverket REGISTRERINGS BEVIS 
AKTIEBOLAG 

851 81 Sundsvall 
0771-,670 670 
www.bol:\f,-st·c::rkct.sc 

Org. nummer : 

Företagsnamn : 
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GTV Expl oat ering AB 
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559115- 1500 
Objeklels cegistreringsdatum 

2 017 -06 - 12 
Ookumenlel nedladda! 

2020- 11-27 

Södra Bull t oftavägen 46 
2 12 22 MALMÖ 

Säte : Skåne län , Malmö kommun 

Reg i s t reringslän : 

Anmärkning : 

Detta är ett p r ivat aktiebolag. 

BILDAT DATUM 
2 017 - 06 - 1 2 

SAMMANSTÄLLNING AV AKTIEKAPITAL 

Aktiekapital : 50 . 000 SEK 
Lägst .... . .. : 50 . 000 SEK 
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Högst ....... : 2 . 000 
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STYRELSESUPPLEANTER 

FIRMATECKNING 
Fi rman t ecknas av styrels en 
Firman tecknas var för sig av 
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FÖRESKRI FT OM ANTAL STYRELSELEDAMÖTER/STYRELSESUPPLEANTER 
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Förelagsnamnels cegistreringsdalum 
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Ookumenlet visar senaste reglweringen 
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1. Bolagsverket REGISTRERINGSBEVIS 
AKTIEBOLAG 

85 1 81 Sunds\'oll 
077 1-670670 
www.bolat,rs,·crkct.sc 

med högst 10 suppleanter. 

BOLAGSORDNING 
Datum för senaste ändringen : 2017 - 06 - 21 

OrganisaUonsnummer 

55 9115 - 1500 
Objektels registreringsdatum 

2 017-0 6- 1 2 
Dokumentet nedladdat 

2 0 2 0-11 -2 7 

FÖRBEHÅLL/AVVIKELSER/VILLKOR I BOLAGSORDNINGEN 
Bestämmelse att företaget inte behöver ha revisor 

VERKSAMHET 
Bolagets verksamhet ska vara att köpa , sälja , förvalta och 
administrera fastigheter samt därmed förenlig verksamhet 

RÄKENSKAPSÅR 
01 01 - 1231 

KALLELSE 
Kalle l se ska ske genom e-post, fax e ller brev. 

TIDIGARE FÖRETAGSNAMN 
2017 - 06-12 Grundbul ten 2116 7 AB 

****Registreringsbeviset är utfärdat av Bolagsverket**** 

Företagsnamnets registreringsdatum 

2 017 - 0 8 - 28 
Dokumentet visar senaste registreringen 

2 017-11- 22 
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I Bolagsverket 
851 81 Sundw ,11 

0771-670670 
www.bolags,·cckc1.sc 

Org.nurnrner: 559023-9306 

REGISTRERINGSBEVIS 
AKTIEBOLAG 

Organisationsnummer 

559023 -93 06 
Objeklets regisUeringsdarum Foretagsnamnets registteringsdatum 

2015-08-25 2015 - 09 - 28 
Dokumenlet nedladdat Dokumentet visar senaste registreringen 

2020-12-04 2020-04 - 03 

Företagsnamn : Trol längen Vargagården AB 

Ad ress : 

Säte : 

Registr eringslän: 

Anmärkning : 

Flöjel bergsgatan 1 C 
431 35 MÖLNDAL 

Västra Götalands län , Mölndal kommun 

Detta är ett privat aktiebolag. 

BILDAT DATUM 
2015 - 08 - 24 

SAMMANSTÄLLNING AV AKT IEKAPITAL 

Aktiekapital : 50.000 SEK 

Lägst .. .. ... : 50 . 000 SE:K 
Högst ....... : 200 . 000 SE:K 

Antal aktier: 500 
Lägs t ....... : 500 
Högst ....... : 2 .000 

STYRELSELEDAMOT, VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR 

STYRELSELEDAMOT, ORDFÖRANDE 

STYRELSE SUPPLEANTER 

1 (3) 



Bolagsverket REGISTRERINGS BEVIS 
AKTIEBOLAG 

851 81 Sundsv,U 
077Hi70670 
\\'Ww,bolagsn.·rkct.sc 

EXTERN(A) VICE VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR(ER) 

REVISOR(ER) 

Organisa(jonsnummer 

559023 -9306 
Objektets registreringsdatum 

2015-08-25 
Dokumentet nedlMdat 

2020-12-04 

azars AB, Barnhusgatan 1 , 411 23 GÖTEBORG 
epresenteras av : 

H'CMJDANSVARIG REVISOR 

Foretagsnamnets registrertngsdatum 

2015-09-28 
Dokumentet visar senaste registreringen 

2020-04-03 

/o Mazars SET, Polhemsplatsen 5, 
411 11 GÖTEBORG 

FIRMATECKNING 
Firman tecknas av styr e l sen 
Firman t ecknas ensam av 

Firman t ecknas av 

FÖRESKRIFT OM ANTAL STYRELSELEDAMÖTER/STYRELSESUPPLEANTER 
Styrel sen s kal l bes tå av l ägs t 1 och högst 10 ledamöter 
med högst 10 suppleanter . 

BOLAGSORDNI NG 
Da t um för senaste ä ndringen: 2015- 09- 03 

FÖRBEHÅLL/AVVIKELSER/VILLKOR I BOLAGSORDNINGEN 
Hembuds fö r behå ll 

VERKSAMHET 
Bol aget s ka l l äga och f örva l ta ak t ier och f asti gheter samt 
bedriva annan därmed f örenl ig verksamhet . 

RÄKENSKAPSÅR 
0101 - 1231 

KALLELSE 
Kallelse skall ske genom brev med posten eller e-post. 

TIDIGARE FÖRETAGSNAMN 
2015- 08 - 25 Acre l oten 1329 AB 
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1.1 Bolagsverket 
85 1 81 SundS\·all 
077 1-670 670 
www.bolags,·crkct.sc 

REGISTRERINGSBEVIS 
AKTIEBOLAG 

Organisationsnummer 

559023-9306 
Objeklels registreringsdatum Företagsnamnets registreringsdatum 

2015-08-25 2015-09-28 
Dokumentet nedladdat Dokumentet visar senaste registreringen 

2020-12-04 2020-04-03 

****Registreringsbeviset är utfärdat av Bo l agsverket**** 
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ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETREGLERING 

Detaljplan för Björkris 2, bostäder in m inom Skårby 6:19 m.fl. i Kungsbacka 

Parter 

a) Kungsbacka kommun (212000-1256), såsom ägare till fastigheterna Kungsbacka 
Skårby 3 :4 och Skårby 12: 1 nedan kallad Kommunen 

b) GTV Exploatering AB (559115-1500), såsom ägare av fastigheten Skårby 6:19 (andel 
1/2) och Trollängen Vargagården AB (559023-9306), såsom ägare av fastigheten 
Skårby 6:19 (andel 1/2), nedan gemensamt kallade Exploatören 

Kommunen och Exploatören kallas gemensamt Parterna 

1. BAKGRUND OCH SYFTE 

Denna överenskommelse är ett led i genomförandet av Detaljplan för Björkris 2, 
bostäder mm inom Skårby 6: 19 m.fl. i Kungsbacka. 

Syftet med överenskommelsen är dels att reglera överföring av allmän platsmark samt 
mark for skoländamål till Kommunen, dels att reglera överföring av viss mark för 
bostad, centrumverksamhet, skola och parkering till Exploatören. 

I detaljplanen för Björkris etapp 2 föreslås en park utmed Kungsbackaån. För att 
kunna anlägga parken behövs stabiliserande åtgärder som kräver tillstånd for 
vattenverksamhet. Denna tillståndsprocess måste vara avslutad innan detaljplanen kan 
antas. Kommunen har därför valt att dela detaljplanen i två delar inför antagande och 
gå vidare med den västra delen av detaljplanen, då denna inte är berörd av 
tillståndsprocessen för vattenverksamhet. Den östra delen av detaljplanen får awakta i 
väntan på att tillståndsprocessen är avslutad. 

Detaljplanerna benämns Björkris etapp 2a (västra sidan om Göteborgsvägen) och 
Björkris etapp 2b (östra sidan om Göteborgsvägen). Detaljplanen har i sin helhet, 
etapp 2a och 2b, varit ute på samråd och granskning. Inför antagandet förväntas det 
inte ske några större ändringar i detaljplanens utformning, utöver uppdelningen i två 
planer. Fastighetsregleringen ska ske med stöd av antagandehandling för de 
markområden som ligger inom etapp 2a och med stöd av granskningshandling för de 
markområden som ligger inom etapp 2b. 

Parterna har även undertecknat ett principavtal för hela området samt ett 
exploateringsavtal för etapp 2a, som bland annat reglerar Parternas ansvar för 
utförande och kostnader i samband med genomförandet av Detaljplanen. 

Slgn. 
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2. FASTIGHETSREGLERING 

De delar av Exploatörens fastighet Skårby 6: 19 som enligt detaljplanens plankarta 
(antagandehandling, etapp 2a) utgör allmän plats med kommunalt huvudmannaskap, 
ska genom fastighetsreglering överföras till Kommunens fastighet Skårby 3:4. 
Områdena omfattar totalt cirka 36 850 m2 och är markerade med grön färg och 
"PARK" samt grå färg och "V ÄG/GATA" på plankartan, bilaga A. 

Den del av Exploatörens fastighet Skårby 6: 19 som enligt detaljplanens plankarta 
(antagandehandling, etapp 2a) utgör mark för skola, ska genom fastighetsreglering 
överföras till Kommunens fastighet Skårby 12: 1. Området utgör cirka 20 510 m2 och 
är markerat med röd :färg och "S" samt blå begränsningslinje på plankartan bilaga A. 
Skoltomten ska avstyckas till en separat fastighet i nästa steg. 

Den del av Kommunens fastighet Skårby 12:1 som enligt detaljplanens plankarta 
(antagandehandling, etapp 2a) utgör kvartersmark för bostadsändamål, 
centrumändamål, skola och parkering i områdets nordvästra hörn, ska genom 
fastighetsreglering överföras till Exploatörens fastighet Skårby 6:19. Området utgör 
cirka 65 m2 och är markerat med gul färg och "BCS(P)" samt röd begränsningslinje på 
plankartan, etapp 2a), bilaga A. 

De delar av Kommunens fastigheter Skårby 3:4 och 12:lsom enligt detaljplanens 
plan.karta (granskningshandling) utgör mark för bostad, centrumverksamhet och 
parkering på den östra sidan av Göteborgsvägen, ska genom fästighetsreglering 
överföras till Exploatörens fastighet Skårby 6: 19. Områdena utgör totalt cirka 13 460 
m2 och markerade med gul/grå färg och "BC(P)/PC" samt grön begränsningslinje på 
plankartan, bilaga B. 
Regleringen utgör ett led i en successiv fastighetsbildning, där syftet med denna 
förrättning är att samla all kvartersmark på den östra sidan inom 
exploateringsfastigheten Skårby 6: 19. 

Parterna garanterar att marken på tillträdesdagen inte är belastad av andra 
inskrivningar, inteckningar och andra belastningar än de som redovisas på aktuella 
utdrag från fastighetsregistret, bilaga C. D och E. 

3. ERSÄTTNING 

Fastighetsregleringen genomförs som ett markbyte utan mellanlikvider. 

Ingen ersättning ska utgå för den mark som överförs till Kommunens fastigheter 
Skårby 3:4 och 12:1 (allmän plats och skola). Ingen ersättning ska utgå för den mark 
som överförs till Exploatörens fastighet Skårby 6: 19 (bostad, centrumverksamhet, 
skola och parkering) 

4. TILLTRÄDE 

Tillträde till de aktuella markområdena sker när fastighetsbildningsbeslutet vunnit laga 
kraft, eller vid den tidigare tidpunkt som Parterna kommer överens om. 

5. LANTMÄTERIFÖRRÄTTNING 

Kommunen ska ansöka om lantmäteriförrättning för genomförandet av denna 
överenskommelse. Exploatören biträder härmed ansökan. 

Sign. 
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Parterna är överens om att samtliga regleringar enligt punkt 2 ovan, måste genomföras 
i samma förrättning, eftersom regleringarna ska ske utan mellanlikvider. 

Exploatören står för förrättningskostnaden, inklusive en extra aktkopia till 
Kommunen. 

Parterna accepterar att utan särskild ersättning finna sig i sådana mindre jämkningar av 
gränser, areal, särskilda rättigheter och dylikt, som inte strider mot syftet med denna 
överenskommelse och som vid lantmäteriförrättningen bedöms erforderliga för att 
åstadkomma en ändamålsenlig fastighetsindelning. 

6. ÖVRIGT 

Exploatören är skyldig att skriftligen meddela Kommunen vid eventuell överlåtelse av 
Skårby 6:19. Exploatören förbinder sig vidare att vid sådan eventuell överlåtelse 
underrätta förvärvaren om överenskommelsens innehåll och i överlåtelsehandlingen 
förbinda köparen att överta exploatörens åtagande och skyldigheter gentemot 
Kommunen enligt denna överenskommelse. 

7. GILTIGHET 

Detta avtal förutsätter för sin giltighet att: 

- Kommunfullmäktige antar detaljplanen för Björkris II, etapp 2a (västra sidan) 
genom beslut som vinner laga kraft. 

- Kommunfullmäktige godkänner denna överenskommelse om fastighetsreglering 
mellan Parterna, genom beslut som vinner laga kraft. 

- Kommunfullmäktige godkänner exploateringsavtal avseende detaljplanen för 
Björkris II, etapp 2a, mellan Parterna, genom beslut som vinner laga kraft. 

Detta avtal är upprättat i tre likalydande exemplar varav parterna tagit ett vardera och ett 
inlämnats till lantmäterimyndigheten. 

2020- ,1. - o '1. 
för GTV Exploatering AB 
Sk 0 y 6 : 9 (1/2) 

2021-
för Kungsbacka kommun 
Skårby 3:4, 12:1 

2020- 11-01 
För Trollängen Vargagården AB 

Sign. 



Bilaga A...; plankarta antagande, etapp 2a 

1 



Bilaga A - plankarta antagande, etapp 2a 

Detalj, nordvästra hörnet 

2 



Bilaga 8- plankarta, granskning etapp 2a och 2b 



Bilaga B - plankarta, granskning etapp 2a och 2b 

BC(P) ------
VÅG GATA, 

.,,,.I',.... .r V f◄ 

Detalj östra sidan om Göteborgsvägen, norra delen 

C 
a 

1 :lt ,=~♦ 
+ + +· + 

: + + v. # 

BC 

Detalj östra sidan om Göteborgsvägen, södra delen 

2 



Metna tast1gne~öK - J.<...ungst>acKa :sKaroy J:4 

Bilaga C 

Metria I FasttghetSök 

036 Allmän 2020-11 • 26 

Fastighet 

Beteckning UUID: Senaste ändringen i allmänna delen 
Kungsbacka Skårby 909a6a63-01 da-90ec-e040-ed8f66444c3f 2020-07-28 
3:4 

Nyckel: 
130108312 

Distrikt 
Tölö 
Socken: Tölö 

Adress 

Adress 

Mor Fridas Väg 1 
434 60 Kungsbacka 

Hea 
Arendalsvägen 52 
434 95 Kungsbacka 

Arendalsvägen 54 
434 95 Kungsbacka 

.Läge, karta 

Område 

1 

2 

3 

5 

Areal 
Område 

Totalt 

Län- och kommunkod 
1384 

Dlstrlktskod 
104088 

N (SWEREF 99 TM) 

6378722.8 

6380791.8 

6381461.7 

6378474.2 

Totalareal 

364567 kvm 

E (SWEREF 99 TM) 

324636.0 

322646.1 

324016.8 

324218.6 

Därav landareal 

364567 kvm 

Anmärkning: Ej arealredovisat vattenområde {akt 1384-92/79) 

Sida 1 av 6 

Senaste ändringen I inskrivningsdelen 
2019-01-29 

Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen 
2020-11-25 

Därav vattenareal 



Metna t'asugnet:SöK - K.ungs1>ac1<a :SKart>y J:4 

Lagfart 
Ägare 

212000-1256 

Kungsbacka Kommun 

434 81 Kungsbacka 

Köp (även transportköp): 1972-01 -03 
Ingen köpeskilling redovisad. 

Inskrivningar 
Nr Inskrivningar 

1 
Avtalsservitut vatten-
och avloppsledningar 

2 Avtalsservitut 
vattenledning mm 

3 Avtalsservitut vatten 
och 
spillvattenledningar 
mm 

4 Avtalsservitut ledning 

Anmärkning: 

Andel 

1/1 

Förordnande enligt fastighetsbildningslagen 06/37819 

5 Avtalsservitut 
kraftledning, 
nätstation 

6 Avtalsservitut 

Anmärkning: 
Ändamål kraftledning 

7 Avtalsservitut 

Anmärkning: 
Ändamål kraftledning 

8 Avtalsservitut 

Anmärkning: 
Ändamål kraftledning 

Rättigheter 
Redovisning av rättigheter kan vara ofullständig 

lnskrivningsdag 

1972-08-23 

lnskrivningsdag 

1990-04-25 

1996-12-27 

2000-08-11 

1972-08-30 

2014-08-20 

2015-06-16 

2015-08-18 

2016-06-21 

Akt 

72/1582 

Akt 

90/11485 

96/34023 

00/13395 

72f7229 

14/20977 

D-2015-00257113:1 

D-2015-00358491 :1 

D-2016-00290374:1 

Ändamål 
Se beskrivning 

Rättsförhållande 

Last 

Rättighetstyp 

Avtalsservitut 

Rättighetsbeteckning 

13-IM2-00/13395.1 

Bildningsåtgärd: Uppgift saknas 

Beskrivning: Vatten och spillvattenledningar mm 

Se beskrivning Last Avtalsservitut 13-IM2-72f7229.1 

Beskrivning: Ledning 

Se beskrivning Last Avtalsservitut 13-IM2-90/11485.1 

Beskrivning: Vatten-och avloppsledningar 

Se beskrivning Last Avtalsservitut 13-IM2-96/34023.1 

Sida 2 av 6 2020-11-26 



Metna tast1gne~◊K - K.ungst>acl<.a ~1<.art>y _;;4 

Bildningsåtgärd: Uppgift saknas 

Beskrivning: Vattenledning mm 

Se beskrivning 

Se beskrivning 

Se beskrivning 

Se beskrivning 

Se beskrivning 

Väg 

Väg 

Väg 

Väg 

Utrymme 

Vatten och avlopp 

Väg 

Vatten-och 
avloppsledning 

Vatten-och 
avloppsledningar 

Va 

Väg 

Väg 

Vatten och avlopp 

Förmån Avtalsservitut 

Bildningsåtgärd: Uppgift saknas 

Beskrivning: Väganläggning 

Last Avtalsservitut 

Bildningsåtgärd: Uppgift saknas 

Beskrivning: Kraftledning,nätstation 

Last Avtalsservitut 

Bildningsåtgärd: Uppgift saknas 

Beskrivning: Kraftledning 

Last Avtalsservitut 

Bildningsåtgärd: Uppgift saknas 

Beskrivning: Kraftledning 

Last Avtalsservitut 

Bildningsåtgärd: Uppgift saknas 

Beskrivning: Kraftledning 

Last Officialservitut 

Bildningsåtgärd: Avstyckning 

Last Officialservitut 

Bildningsåtgärd: Avstyckning 

Last Officialservitut 

Bildningsåtgärd: Avstyckning 

Last 

Last 

Officialservitut 

Officialservitut 

Bildningsåtgärd: Anläggningsåtgärd 

Last Officialservitut 

Last 

Last 

Last 

Last 

Officialservitut 

Officialservitut 

Officialservitut 

Officialservitut 

Bildningsåtgärd: Avstyckning 

Last Officialservitut 

Förmån Officialservitut 

Bildningsåtgärd: Fastighetsreglering 

Last Lednings rätt 

Bildningsåtgärd: Ledningsåtgärd 

Planer, bestämmelser och fornlämningar 

Sida 3 av 6 

1384IM-11/8107.1 

13841M-14/20977.2 

D201500257113:1 .1 

D201500358491 :1 .1 

D201600290374:1 .1 

13-TÖL-200.1 

13-TÖL-454.1 

13-TÖL-455.1 

13-TÖL-830 .1 

1384-14/172.6 

1384-86/100.1 

1384-86/100.2 

1384-86/100.3 

1384-86/100.4 

1384-92/17 4.1 

1384-92/17 4.3 

1384-94/20. 1 

13-TÖL-1031.1 

2020-11-26 



Mema rasngnet::Sök -1'.ungsoacKa ::SKa.rby J:q 

Planer 
Detaljplan: Varia 2:198 och skårby 3:4 m fl 

Plananmärkning: Berör även samfälld mark 

Detaljplan: Varia 2:400 del av, Belägen i sydöstra delen av borgås 
ind.område i tölö 

Detaljplan: Skårby 3:4 m fl 

Detaljplan: Skårby 3:4 m fl 

Detaljplan: Del av fastigheten skårby 3:4 i tölö 

Datum 

1995-01-12 
Laga kraft: 
1995-02-07 
Genomf. start: 
1995-02-08 
Genomf. slut: 
2005-02-07 

2000-07-06 
Laga kraft: 
2000-08-01 
Genomf. start: 
2000-08-02 
Genomf. slut: 
2005-08-01 

2007-01-18 
Laga kraft: 
2007-02-22 
Genomf. start: 
2007-02-23 
Genomf. slut: 
2017-02-22 

2009-03-10 
Laga kraft: 
2009-05-04 
Genomf. start: 
2009-05-05 
Genomf. slut: 
2024-05-04 

2012-12-06 
Laga kraft: 
2013-01-03 
Genomf. start: 
2013-01-04 
Genomf. slut: 
2018-01-03 

Detaljplan: För cirkulationsplats vid hedebroväg, Inom del av varia 2018-08-30 
2:198, Skårby 3:4 m.fl. Laga kraft: 

2018-09-26 
Genomf. start: 
2018-09-26 
Genomf. slut: 
2023-09-25 

Naturvårdsbestämmelser 

Naturreservat: Sandsjöbacka 

Datum 

1969-11-28 

Akt 

1384-P95/7 
1384 TP45 

1384-P00/26 
1384 TP45C 

1384-P0?/14 
1384 TP57 

1384-P09/6 
1384 TP59 

1384-P13/3 
1384 TP59D 

1384-P2018/15 
1384 TP68 

Akt 

13-TÖL-728 
Objektnummer: 
2001955 

Plananmärkning: Ändrad 1971-06-30 se (akt 13-TÖL-750), 1973-12-20, 1977-04-12 se (akt 13-TÖL-822) 

Natura 2000-område: Sandsjöbacka-halland 2002-05 1384-P0G/28 
13NE SE0510068 

Anmärkning: Området redovisas inte i registerkartan 
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Övriga bestämmelser och utredningar 

Fiskevårdsområde: Fiskevårdsområde, Kungsbackaån 

Plananmärkning: Omfattar fiske i kungsbackaån och lillån 

Fornlämningar 

Fornlämning 

Fornlämning 

Taxeringsuppgifter 

Taxeringsenhet 

Lantbruksenhet, bebyggd (120) 

163593-6 

Utgör taxeringsenhet och omfattar hel registerfastighet. 

Taxeringsvärde 
Taxeringsår 

2020 

Taxerad Ägare 

212000-1256 
Kungsbacka Kommun 
434 81 Kungsbacka 

Taxeringsvärde 

3.034.000 SEK 

Andel 

1/1 

Juridisk form 

Kommun 

Andel i gemensamhetsanläggningar och samfälligheter 

Datum 

1988-01-19 

Anmärkning 

Ägandetyp 

Lagfart eller Tomträtt 

Akt 

1384-87 /114 

Akt 

L 1996:2593 

L1996:3526 

Samfällighetsutredning ej verkställd, redovisningen av fastighets andel i samfällighet kan vara ofullständig 

Gemensamhetsanläggningar 

Kungsbacka Arendal GA:1 

Samfälligheter 

Kungsbacka Skårby S:4, S:6 

Skattetal 
Skattetal 
1/6 

Sida 5 av 6 
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Metna rasttgnet~öK - K.ungsoacKa ~Karoy J :4 

Åtgärd 
Fastighetsrättsliga åtgärder 

Laga skifte CC 

Delning Av torvmosse CC 

Fastighetsreglering 

Fastighetsreglering 

Fastighetsreglering 

Fastighetsreglering 

Anläggningsåtgärd 

F astighetsregle ring 

Fastighetsreglering 

Ledningsåtgärd 

Fastighetsreglering 

Fastighetsreglering 

Fastighetsbestämning 

Anläggningsåtgärd 

Fastighetsreglering 

Ledningsåtgärd 

Avskild mark 
Kungsbacka Aspdalen 1 :1 
Kungsbacka Björkris 1 :24 

Datum 

1858-12-30 

1865-12-30 

1992-04-30 

1994-03-30 

1995-09-20 

1997-11-24 

2002-06-03 

2005-04-06 

2006-10-24 

2008-01-30 

2010-10-15 

2012-01-17 

2012-07-05 

2014-12-22 

2019-09-16 

2020-07-28 

Akt 

13-TÖL-105 

13-TÖL-110 

1384-92/79 

1384-94/20 

1384-95/102 

1384-97/87 

1384-02/68 

1384-05/53 

1384-06/57 

1384-07/74 

1384-1 0/143 

1384-07 /155 

1384-11/216 

1384-14/172 

1384-2019/119 

1384-2019/18 

Kungsbacka Skårby 3:19, 3:23-25, 3:31-46, 3:114, 16:1, 17:1, 18:1, 20:1, 20:2, 21 :1 

Ursprung 
Kungsbacka Skårby 3:1 

Tidigare Beteckning 
Beteckning 

N-Tölö Skårby Anders Bengtsgård 3:4 

N-Tölö Skårby 3:4 

Ajourforande inskrivningsmyndighet 
Lantmäteriet Kontorbeteckning: 

Uddevalla 
Telefon: 0771-63 63 63 

Copyright© 2017 Metria 
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Omreglstreringsdatum Akt 

1933-06-15 13-AD255/1933 

1986-10-15 1384-86/152 

Källa: Lantmäteriet 

2020-11-26 

■ 
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► Metria I FastighetSök 

Bilaga D 

036 Allmän 2020-11-26 

Fastighet 

Beteckning UUID; Senaste ändringen i allmänna delen 
Kungsbacka Skårby c3fbeb75-1 c72-7e06-e040-ed8f5e4477c6 2020-11-09 
6:19 

Nyckel: 
130172002 

Län- och kommunkod 
1384 

Distrikt 
Tölö 
Socken: Tölö 

Observera 
Pågående ärenden 

Dlstriktskod 
104088 

Status Ärende 

Lantmäteriförrättning 18 0351 
pågår 

Läge, karta 

Område 

1 

Areal 
Område 

Totalt 

1 

N (SWEREF 99 TM) 

6379104.5 

Totalareal 

145638 kvm 

14 5638 kvm 

E (SWEREF 99 TM) 

325031 .0 

Därav landareal 

14 5638 kvm 

14 5638 kvm 

Senaste ändringen i inskrlvningsdelen 
2019-03-07 

Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen 
2020-11-25 

Därav vattenareal 

Anmärkning: Till fastigheten hör vattenområde i kungsbackaån (akt 1384-11/216) 
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Lagfart 
Ägare 
559023-9306 

Andel 

1/2 

Trollängen Vargagården AB 

Flöjelbergsgatan 1 C 
431 35 Mölndal 

Köp (även transportköp): 

559115-1500 

Gtv Exploatering AB 

Södra Bulltoftavägen 46 
212 22 Malmö 

Köp (även transportköp): 2018-01-18 

Anmärkning: Beviljad d-2018-00088153:1 

Anteckningar 
Innehåll 

Övrigt 
användningsförbud 

Inskrivningar 
Nr 
1 

2 

3 

Anmärkning: 

Inskrivningar 

Avtalsservitut kraftledning 

Avtalsservitut vatten och 
spillvatten ledning 

Avtalsservitut kraftledning 

1/2 

Förordnande enligt fastighetsbildningslagen 11 /178 

4 Avtalsservitut väganläggning 

5 Avtalsservitut tryckstegrings
och 
vattenberedningsanordningar 

6 Avtalsservitut 

Anmärkning: 
Ändamål kraftledning 

7 Avtalsservitut 

Anmärkning: 
Ändamål kraftledning 

8 Avtalsservitut 

Anmärkning: 
Ändamål kraftledning 
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lnskrivningsdag 

2016-03-17 

2018-02-06 

lnskrlvnlngsdag 

1989-09-11 

lnskrivningsdag 

1974-12-04 

2009-05-08 

1974-12-04 

2011-04-07 

2015-03-09 

2015-08-18 

2016-02-18 

2016-06-21 

Akt 

D-2016-00118191 :1 

D-2018-00057354:1 

Akt 

89/31603 

Akt 

74/10869 

09/12935 

74/10868 

11/8107 

D-2015-00092405:1 

D-2015-00358492:1 

D-2016-00071546:1 

D-2016-00290375: 1 

2020- -



M etna .t' asngnet::SöK - K.ungsoacKa ::SKaroy o: l 'i 

Rättigheter 

Ändamål 

Se beskrivning 

Se beskrivning 

Se beskrivning 

Se beskrivning 

Se beskrivning 

Se beskrivning 

Se beskrivning 

Se beskrivning 

Väg 

Väg 

Väg 

Väg 

Vatten och avlopp 

Sida 3 av 5 

Rättsförhållande 

Last 

Rättlghetstyp 

A vtalsservitut 

Beskrivning: Kraftledning 

Last Avtalsservitut 

Beskrivning: Kraftledning 

Last Avtalsservitut 

Bildningsåtgärd: Uppgift saknas 

Beskrivning: Vatten och spillvattenledning 

Rättighetsbetecknlng 

13-IM2-7 4/10868.1 

13-IM2-74/10869.1 

1384IM-09/12935.1 

Last Avtalsservitut 1384IM-11/8107.1 

Bildningsåtgärd: Uppgift saknas 

Beskrivning: Väganläggning 

Last A vtalsservitut 

Bildningsåtgärd: Uppgift saknas 

D201500092405:1.1 

Beskrivning: Tryckstegrings-och vattenberedningsanordningar 

Last Avtalsservitut D201500358492:1.1 

Bildningsåtgärd: Uppgift saknas 

Beskrivning: Kraftledning 

Last Avtalsservitut 

Bildningsåtgärd: Uppgift saknas 

Beskrivning: Kraftledning 

Last Avtalsservitut 

Bildningsåtgärd: Uppgift saknas 

Beskrivning: Kraftledning 

Last Off icialservitut 

Bildningsåtgärd: Avstyckning 

D201600071546:1.1 

D201600290375 :1.1 

13-TÖL-274.1 

Beskrivning: Med området följer rättighet för utfart till allmän väg begagna den i sydväst 
angränsande vägen, vilken tillhör samfastigheten. 

Last Officialservitut 1384-10/142.1 

Bildningsåtgärd: F astighetsreglering 

Beskrivning: Rätt att för utfart använda, förnya och underhålla befintliga vägen j till en 
bredd om 5 meter. 

Last Officialservitut 1384-11/216.1 

Bildningsåtgärd: Avstyckning 

Beskrivning: Rätt att använda, underhålla och förnya befintlig väg från a till d enligt 
förrättningskarta. 

Last Officialservitut 1384-11/216.2 

Bildningsåtgärd: Avstyckning 

Beskrivning: Rätt att använda, underhålla och förnya befintlig väg från e till h enligt 
förrättningskarta. 

Last Ledningsrätt 13-TÖL-1031 .1 

Bildningsåtgärd: Ledningsåtgärd 

2020-11-26 -



Metna .tasugnet~öK - K.ungsbacKa ~Kart>y 0:1~ 

Planer, bestämmelser och fornlämningar 

Övriga bestämmelser och utredningar 

Fiskevårdsområde: Fiskevårdsområde, Kungsbackaån 

Plananmärkning: Omfattar fiske i kungsbackaån och lillån 

Vägplan: För anläggning av gång-och cykelvåg längs väg 970, 
Delen hede-anneberg 

Taxeringsuppgifter 

Taxeringsenhet 

Lantbruksenhet, obebyggd (11 O) 

735422-7 

Utgör taxeringsenhet och omfattar hel registerfastighet. 

Taxeringsvärde 
Taxeringsår 

2020 

Taxerad Ägare 

559023-9306 
Trollängen 
Vargagården AB 
Flöjelbergsgatan 1 C 
431 35 Mölndal 

Taxerad Ägare 

559115-1500 
Gtv Exploatering AB 
Södra Bulltoftavägen 
46 
212 22 Malmö 

Åtgärd 

Taxeringsvärde 

1.359.000 SEK 

Andel 

1/2 

Andel 

1/2 

Fastighetsrättsllga åtgärder 

Avstyckning 

Fastighetsreglering Fastighetsbestämning 

Ledningsåtgärd 

Ursprung 

Kungsbacka Skårby 6:2 

Ajourforande inskrivningsmyndighet 

Lantmäteriet Kontorbetecknlng: 
Uddevalla 

Juridisk form 

Aktiebolag 

Juridisk form 

Aktiebolag 

Telefon: 0771-63 63 63 

Copyright © 2017 Metria 
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Datum 

1988-01-19 

2014-08-22 
Giltig till: 2019-12-31 
Laga kraft: 
2014-09-27 

Ägandetyp 

Lagfart eller Tomträtt 

Ägandetyp 

Preliminär (vilande) 

Datum 

2012-07-05 

2017-06-28 

2020-07-28 

Akt 

1384-87/114 

1384-P2019/9 
13TRVTRV 
2014/40614 

Akt 

1384-11/216 

1384-2017/24 

1384-2019/18 

Källa: Lantmäteriet 

2020-11-26 
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Metria .tasngnet::,o.1e - K.ungsbactca ~Karby IL: l 

► Metria I FastighetSök 

Bilaga E 

036 Allmän 2020-11-26 

Fastighet 

Beteckning UUID: Senaste ändringen i allmänna delen 
Kungsbacka Skårby 909a6a63-0246-90ec-e040-ed8f66444c3f 2020-11-09 
12:1 

Nyckel: 
130108420 

Distrikt 
Tölö 
Socken: Tölö 

Observera 
Pågående ärenden 

Län- och kommunkod 
1384 

Distriktskod 
104088 

Status Ärende 

Lantmäteriförrättning 18 0351 
pågår 

Lantmäteriförrättning 20 0572 
pågår • beslut taget 

Pågående ärende 
avtalsrättighet 
2020-11-18 

Pågående ärende 
avtalsrättighet 
2020-11-18 

Pågående ärende 
avtalsrättighet 
2020-11-18 

Adress 
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Senaste ändringen i inskrivningsdelen 
2020-05-12 

Aktualltetsdatum I lnskrlvningsdelen 
2020-11-18 



Metna r asngnet::SOK - K.ungsoacKa ::sKaroy 1 L: 1 

Läge, karta 

Område 

1 

2 

3 

4 

5 

Areal 
Område 

Totalt 

N (SWEREF 99 TM) 

6380272.0 

6381904.6 

6381562.7 

6382056.7 

6381555.2 

Totalareal 

97 5001 kvm 

E (SWEREF 99 TM) 

324503.0 

324525.8 

325525.3 

324541.0 

325627.7 

Därav landareal 

97 5001 kvm 

Därav vattenareal 

Anmärkning: Ej arealredovisat vattenområde i kungsbackaån (akt 13-töl-105) 

Lagfart 
Ägare 

212000-1256 

Kungsbacka Kommun 

434 81 Kungsbacka 

Köp (även transportköp): 2019-04-11 

Andel 

1/1 

Köpeskilling: 20.000.000 SEK, avser hela fastigheten. 

Anteckningar 
Innehåll 

Ersättningsbeslut till 
skårby s:4 betalas en 
ersättning senast två 
månader efter det att 
ersättningsbeslutet 
har vunnit laga kraft. 

Förbud mot 
utsläppande av 
orenat avloppsvatten 

Inskrivningar 
Nr 

1 

2 

3 

4 

Sida 2 av 5 

Inskrivningar 

A vtalsservitut 
kraftledning mm 

A vtalsservitut 
kraftledning mm 

A vtalsservitut 
kraftledning 

Avtalsservitut ledning 

lnskrivningsdag 

2019-04-30 

lnskrivningsdag 

2020-05-04 

2013-08-26 

lnskrivningsdag 

1934-05-16 

1961-06-14 

1974-12-04 

2011-11-30 

Akt 

D-2019-00204595: 1 

Akt 

D-2020-00170723:2 

13/20841 

Akt 

34/447 

61/1747 

74/10749 

11/29966 



M etna t ast1gnet~OK - K.ungst>ac.Ka ~Kart>y 11.: 1 

Rättigheter 
Redovisning av rättigheter kan vara ofullständig 

Ändamål 

Se beskrivning 

Se beskrivning 

Se beskrivning 

Se beskrivning 

Väg 

Vatten och avlopp 

Tele 

Elektronisk 
kommunikation 

Rättsförhållande 

Last 

Rättlghetstyp 

Avtalsservitut 

Beskrivning: Kraftledning mm 

Last Avtalsservitut 

Beskrivning : Kraftledning mm 

Last Avtalsservitut 

Beskrivning: Kraftledning 

Last Avtalsservitut 

Bildningsåtgärd: Uppgift saknas 

Beskrivning: Ledning 

Last Officialservitut 

Bildningsåtgärd: Fastighetsreglering 

Beskrivning: Rätt till utfart 

Last Ledningsrätt 

Bildningsåtgärd: Ledningsåtgärd 

Last Ledningsrätt 

Bildningsåtgärd: Ledningsåtgärd 

Last Ledningsrätt 

Bildningsåtgärd: Ledningsåtgärd 

Rättighetsbeteckning 

13-IM2-34/447.1 

13-IM2-61/17 47 .1 

13-IM2-74/10749.1 

1384 IM-11 /29966.1 

1384-15/140. 1 

13-TÖL-1031.1 

1384-01/82.1 

1384-2019/18.1 

Beskrivning: Tre kanalisationer för elektronisk kommunikation (40 mm) med distanspålar, 
kabelbrunnar, kabelskåp och övriga anordningar som behövs för dess ändamål. 

Anmärkning: Pågående ärende avtalsrättighet 2020-11-18 

Anmärkning: Pågående ärende avtalsrättighet 2020-11-18 

Anmärkning: Pågående ärende avtalsrättighet 2020-11-18 
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Planer, bestämmelser och fornlämningar 
Planer 

Detaljplan: Detaljplan för vård- och omsorgsboende inom 
fastigheten skårby 12:1 i björkris 

övriga bestämmelser och utredningar 

Fiskevårdsområde: Fiskevårdsområde, Kungsbackaån 

Plananmärkning: Omfattar fiske i kungsbackaån och lillån 

Vägplan: För anläggning av gång-och cykelväg längs väg 970, 
Delen hede-anneberg 

Jaxeringsuppgifter 

Taxerlngsenhet 
Lantbruksenhet, bebyggd (120) 

155958-6 

Utgör taxeringsenhet och omfattar hel registerfastighet. 

Taxeringsvärde 
Taxeringsår 

2020 

Taxerad Ägare 

212000-1256 
Kungsbacka Kommun 
434 81 Kungsbacka 

Taxeringsvärde 

6.528.000 SEK 

Andel 

1/1 

Juridisk form 

Kommun 

Andel I gemensamhetsanläggningar och samfälligheter 

Datum 

2020-09-17 
Laga kraft: 
2020-10-20 
Genomf. start: 
2020-10-20 
Genomf. slut: 
2025-10-19 

Datum 

1988-01 -19 

2014-08-22 
Giltig till; 2019-12-31 
Laga kraft: 
2014-09-27 

Ägandetyp 

Lagfart eller Tomträtt 

Akt 

1384-P2020/14 
SLM1384 TP74 

Akt 

1384-87/114 

1384-P2019/9 
13TRV TRV 
2014/40614 

Samfällighetsutredning ej verkställd, redovisningen av fastighets andel i samfällighet kan vara ofullständig 
Samfälligheter 

Kungsbacka Skårby S:4 

Skattetal 
Skattetal 

1 
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Skattetyp 

Mantal 
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Åtgärd 
Fastlghetsrättsliga åtgärder 

Laga skifte M 

Delning Av torvmosse M 

Ledningsåtgärd 

Ledningsåtgärd 

Särskild gränsutmärkning Fastighetsreglering 

Fastighetsbestämning 

Fastighetsreglering 

Ledningsåtgärd 

Avskild mark 
Kungsbacka Skårby 12:2-4, 16:1, 17:1, 18:1, 20:1, 20:2, 21 :1 

Tidigare Beteckning 
Beteckning 

N-Tölö Skårby Strandlid 12:1 

N-Tölö Skårby 12:1 

Ajourforande inskrivningsmyndighet 

Lantmäteriet Kontorbetecknlng: 
Uddevalla 

Telefon: 0771-63 63 63 

Copyright © 2017 Metria 
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Datum Akt 

1858-12-30 13-TÖL-105 

1865-12-30 13-TÖL-110 

1979-04-12 13-TÖL-1031 

2001-05-15 1384-01/82 

2016-06-07 1384-15/140 

2017-06-28 1384-2017/24 

2020-04-28 1384-2020/47 

2020-07-28 1384-2019/ 18 

Omreglstreringsdatum Akt 

1966-07-29 13-ONS-3445 

1986-10-15 1384-86/1 52 

Källa: Lantmäteriet 

2020-11-26 



BJÖRKRIS ETAPP 2A
Skala 1:5000

200 m

2020-12-04 - 

Kartan har ingen rättsverkan. Jämför med beslut i lantmäterihandlingar. Aktualitet och noggrannhet kan variera.

© Kungsbacka kommun
© Lantmäteriet
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KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 
Kommunstyrelsen Datum  

2021-01-19 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 29 Dnr 2019-00042  
Antagande av detaljplan för Skårby 6:19, Björkris etapp 2 

Beslut – Förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar detaljplan för bostäder och skola på del av Skårby 6:19 
m.fl., Björkris 2a i Kungsbacka, daterad 2020-11-16. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen överlämnande den 24 maj 2016 till byggnadsnämnden att upprätta 
förslag till detaljplan för Björkris etapp 2 i Kungsbacka stad.  

Kommunstyrelsen har efter detta den 27 augusti 2019 beslutat om nya direktiv för 
detaljplanen, som bland annat innebär att området ska innehålla förskola, skola och 
idrottshall, men inte vård- och omsorgsboende. Planområdet utökades även norrut in 
på kommunens fastighet Skårby 12:1. 

Under granskningen av detaljplanen kom flera synpunkter från myndigheter om att 
det behövs tillstånd för vattenverksamhet för att kunna anlägga parken vid ån. Denna 
tillståndsprocess behöver vara avklarad innan detaljplanen kan antas. Förslaget är 
därför att detaljplanen delas upp i två delar inför antagande, där den västra delen av 
detaljplanen antas, medan den del av detaljplanen som kräver en tillståndsprocess för 
åtgärder vid Kungsbackaån, den östra delen av detaljplanen, inväntar 
tillståndsprocessen. 

De olika detaljplanerna som kallas för Björkris 2a och Björkris 2b är för sitt 
genomförande inte beroende av varandra. De kommer att ha olika planhandlingar 
men utredningarna som ligger till grund för detaljplanerna behandlar området som 
helhet.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-01-05, § 14 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2020-12-09 
Karta över Skårby 6:19 m.fl. 
Byggnadsnämnden 2020-12-18 § 369 
Planförslag med plankarta, illustration, planbeskrivning upprättad 2020-11-16 
Granskningsutlåtande 2020-11-16 
Länsstyrelsens granskningsyttrande 2020-09-18 
Samrådsredogörelse 2020-06-01 
Kommunstyrelsen 2019-08-27, § 205 
Länsstyrelsens samrådsyttrande 2019-02-28 
Kommunstyrelsen 2016-05-24, § 109   

Förslag till beslut på sammanträdet 
Eva Borg (S), Maria Losman (MP) och Johan Tolinsson (S) yrkar att detaljplanen 
ändras så att det byggs 50 procent hyresrätter. 



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (1) 
Kommunstyrelsen Datum  

2021-01-19 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

Fredrik Hansson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill 
säga kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och Eva Borgs (S) m.fl. yrkande. 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och Eva Borgs (S) m.fl. 
yrkande mot varandra, och finner att kommunstyrelsen bifaller kommunstyrelsens 
arbetsutskotts förslag. 

Protokollsanteckning 
Lars Eriksson (S) stödjer Eva Borgs (S) yrkande. 

Beslutet skickas till 
Fastighetsägaren 



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum  

2021-01-05 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 14 Dnr 2019-00042  
Antagande av detaljplan för Skårby 6:19, Björkris etapp 2 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar detaljplan för bostäder och skola på del av Skårby 6:19 
m.fl., Björkris 2a i Kungsbacka, daterad 2020-11-16. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen överlämnande den 24 maj 2016 till byggnadsnämnden att upprätta 
förslag till detaljplan för Björkris etapp 2 i Kungsbacka stad.  

Kommunstyrelsen har efter detta den 27 augusti 2019 beslutat om nya direktiv för 
detaljplanen, som bland annat innebär att området ska innehålla förskola, skola och 
idrottshall, men inte vård- och omsorgsboende. Planområdet utökades även norrut in 
på kommunens fastighet Skårby 12:1. 

Under granskningen av detaljplanen kom flera synpunkter från myndigheter om att 
det behövs tillstånd för vattenverksamhet för att kunna anlägga parken vid ån. Denna 
tillståndsprocess behöver vara avklarad innan detaljplanen kan antas. Förslaget är 
därför att detaljplanen delas upp i två delar inför antagande, där den västra delen av 
detaljplanen antas, medan den del av detaljplanen som kräver en tillståndsprocess för 
åtgärder vid Kungsbackaån, den östra delen av detaljplanen, inväntar 
tillståndsprocessen. 

De olika detaljplanerna som kallas för Björkris 2a och Björkris 2b är för sitt 
genomförande inte beroende av varandra. De kommer att ha olika planhandlingar 
men utredningarna som ligger till grund för detaljplanerna behandlar området som 
helhet. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2020-12-09 

Karta över Skårby 6:19 m.fl. 

Byggnadsnämnden 2020-12-18 § 369 

Planförslag med plankarta, illustration, planbeskrivning upprättad 2020-11-16 

Granskningsutlåtande 2020-11-16 

Länsstyrelsens granskningsyttrande 2020-09-18 

Samrådsredogörelse 2020-06-01 

Kommunstyrelsen 2019-08-27, § 205 

Länsstyrelsens samrådsyttrande 2019-02-28 

Kommunstyrelsen 2016-05-24, § 109 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum  

2021-01-05 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Eva Borg (S) yrkar att ärendet återremitteras i syfte att det ska inarbetas ett krav på 
att det ska vara 50 procent hyresrätter. 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns två förslag till beslut, 
samhällsbyggnadskontorets respektive Eva Borgs (S) återremissyrkande. 

Ordföranden (M) prövar först Eva Borgs (S) yrkande om återremiss och finner att 
ärendet ska avgöras idag. 
Ordförande (M) prövar samhällsbyggnadskontorets förslag och finner att 
arbetsutskottet bifaller det. 



  

Datum 

2020-12-09 
Diarienummer 

KS 2019-00042 
 

 

 
Samhällsbyggnadskontoret 
Anna Karin Ljungman 
0300-834523 
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 Kungsbacka kommun 
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Besöksadress 

Stadshuset, Storgatan 37 
Telefon 0300-83 40 00 
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Antagande av detaljplan för del av Skårby 6:19 m.fl., Björkris 2a 
 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar detaljplan för bostäder och skola på del av Skårby 6:19 m.fl., Björkris 2a i 
Kungsbacka, daterad 2020-11-16. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen överlämnande den 24 maj 2016 till byggnadsnämnden att upprätta förslag till 
detaljplan för Björkris etapp 2 i Kungsbacka stad.  

Kommunstyrelsen har efter detta den 27 augusti 2019 beslutat om nya direktiv för detaljplanen, som 
bland annat innebär att området ska innehålla förskola, skola och idrottshall, men inte vård- och 
omsorgsboende. Planområdet utökades även norrut in på kommunens fastighet Skårby 12:1. 
Under granskningen av detaljplanen kom flera synpunkter från myndigheter om att det behövs tillstånd 
för vattenverksamhet för att kunna anlägga parken vid ån. Denna tillståndsprocess behöver vara 
avklarad innan detaljplanen kan antas. Förslaget är därför att detaljplanen delas upp i två delar inför 
antagande, där den västra delen av detaljplanen antas, medan den del av detaljplanen som kräver en 
tillståndsprocess för åtgärder vid Kungsbackaån, den östra delen av detaljplanen, inväntar 
tillståndsprocessen. 
De olika detaljplanerna som kallas för Björkris 2a och Björkris 2b är för sitt genomförande inte 
beroende av varandra. De kommer att ha olika planhandlingar men utredningarna som ligger till grund 
för detaljplanerna behandlar området som helhet.  

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2020-12-09 
Karta över Skårby 6:19 m.fl. 
Byggnadsnämnden 2020-12-18 § 369 
Planförslag med plankarta, illustration, planbeskrivning upprättad 2020-11-16 
Granskningsutlåtande 2020-11-16        
Länsstyrelsens granskningsyttrande 2020-09-18           
Samrådsredogörelse 2020-06-01  

u 
Kungsbacka 



 KUNGSBACKA KOMMUN 
 2 (2) 

 

Kommunstyrelsen 2019-08-27, § 205 
Länsstyrelsens samrådsyttrande 2019-02-28  
Kommunstyrelsen 2016-05-24, § 109   

Beslutet skickas till 
Fastighetsägaren 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen överlämnande den 24 maj 2016till byggnadsnämnden att upprätta förslag till 
detaljplan för Björkris etapp 2 i Kungsbacka stad.  

Kommunstyrelsen har efter detta den 27 augusti 2019 beslutat om nya direktiv för detaljplanen,  som 
bland annat innebär att området ska innehålla förskola, skola och idrottshall, men inte vård- och 
omsorgsboende. Planområdet utökades även norrut in på kommunens fastighet Skårby 12:1. 
Under granskningen av detaljplanen kom flera synpunkter från myndigheter om att det behövs tillstånd 
för vattenverksamhet för att kunna anlägga parken vid ån. Denna tillståndsprocess behöver vara 
avklarad innan detaljplanen kan antas. Förslaget är därför att detaljplanen delas upp i två delar inför 
antagande, där den västra delen av detaljplanen antas, medan den del av detaljplanen som kräver en 
tillståndsprocess för åtgärder vid Kungsbackaån, den östra delen av detaljplanen, inväntar 
tillståndsprocessen. 
De olika detaljplanerna som kallas för Björkris 2a och Björkris 2b är för sitt genomförande inte 
beroende av varandra. De kommer att ha olika planhandlingar men utredningarna som ligger till grund 
för detaljplanerna behandlar området som helhet.  

Planförslaget för Björkris 2a innebär att stadsdelen Björkris kan byggas ut med cirka 600 bostäder, 
förskola/skola med tillhörande fullstor idrottshall, lokal för kultur och fritid samt park. Området ligger 
nära Hede station och det strategiska läget ska tas tillvara genom bra kopplingar för gång och cykel till 
stationen och till annan närliggande service. Bebyggelsen ska följa kvartersstrukturen i Björkris 1 och 
utformas med variation i våningsantal, takutformning och byggnaders placering i förhållande till gatan.  
Förvaltningen har gjort en behovsbedömning för aktuell detaljplan enligt PBL 4 kap. 34 § och 
Miljöbalken 6 kap. 11 §. Vid behovsbedömningen konstaterades att ett genomförande av planen inte 
innebär betydande miljöpåverkan. 
 

 

Malin Aronsson     Emma Kjernald 

Kommundirektör     Samhällsbyggnadschef 
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Kungsbacka komrnun 
Byggnadsnämnden 

§ 369 

SAMMANTRÄDESPR-OTOKOLL 
Datum 
2020-12-18 

25 (140) 

Godkännande av detaljplan för bostäder och skola på 
del av Skårby 6:19 m.fl., Björkris 2a, i Kungsbacka 
Dnr BN2016-00041 

Beslut 
Byggnadsnämnden godkänner g,ranskningsutlåtandct och antagandehandHngen for detaljplan tor 
bostäder och skola på del av Skårby 6:19 m.fl., Björkris 2a i Kungsbacka och skickar detaljplanen 
vidare for antagande i kommunfullmäktige. 

Sammanfattning av ärendet 
Byggnadsnämnden gav 20 l 6-08-16 §319 förvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan fl,r Skårby 
6: I9 m.fl., Björkris e1app 2 i Kungsbacka stad. Detaljplanen var utskickad for granskning 2020-08-
18 till 2020-09-16, enligt granskningsbeslul i byggnadsnämnden 2020-06-25 §151. Under 
granskningstiden inkom 19 skrivelser. 

Synpunkterna handlade framllir allt om de konsekvenser som stabiJiseringsåtgärder vid 
Kungsbackaån i anebär .llir naturvärdena i ån samt hur översvämningsriskema hanteras. 

Flera av synpllnktema handlar om att det behövs tillstånd för vattenverksamhet inklusive alla de 
utredningar detta innebär tor att kum1a gå vidare med att anlägga parken vid ån. Denna 
tillståndsp-rocess behöver vara avklarad innan detaljplanen kan antas. Samhällsbyggnadskontoret 
foreslår därför att detaljp1anen delas upp i två deJar inför antagande. Den västra delen av 
detaljplanen kan antasj medan den del av detaljplanen som kräver en tillståndsprocess för åtgärder i 
parken vid Kungsbackaån, den östra delen av detaljplanen, inväntar den processen. 

De oHka dctaljpJanema som kallas för Björkris 2a och Björkris 2b är for sitt genomrorande inte 
beroende av varandra. De kom.mer att ha olika planhandlingar men utredningama som ligger till 
grund -for detaljplanerna behandlar området som helhet 

Planfilrslaget för Björkris 2a innebär att stadsdelen Björkris kan byggas ut med cirka 600 bostäder. 
ffirskola/skola med tillhörande fullstor idrottshall. lokal för ku1tur och fritid samt park. Området 
ligger nära Hede station och det strategiska läget sl<a tas tillvara genom bra kopplingar for gång och 
cykel till stationen och tlU annan närliggande service. Bebyggelsen ska följa kvartersstrukturon i 
Björkris I ocb utformas med variation i vlningsantal. tak-utformning och byggnaders placering i 
förhållande till gatan. 

Förvaltningen har gjort en behovsbedömning ffir aktuell detaljplan enligt PBL 4 kap. 34 § och 
Miljöbalken 6 kap. 11 §. Vid behovsbedömningen kon.statentdes att ett genomforande av planen 
inte innebär betydande miljöpåverkan. 

Juste rare 1 ••pedlo,af/b .... rkt 



Kungsbacka kommun 
Byggnadsnämnden 

Beslutsunderlag 

SAMMANTRÅDESPROTOKOLL 
Datum 
2020-12-18 

26 (140) 

Byggnadsnämndens arbetsutskott. 2020-11-26, § 425; Förslag: Byggnadsntimnden godkänner 
granskningsutlåtandel och cmtagandehandli11genflir detaljplan for bostäder och skola på del av 
Skårby 6: 19 mjl., Björkris 2a i Kungsbacka och skickar detaljplanen vidare fl)r antagande f 
konimunfullmliktige. 

SamhällsbyggnacL-.kontorets tjänsteskrivelse. 2020-1 1-16 

Plautorslag med plankarta, illustration, planbesk.rivning upprättad 2020-1 l-16 

Granskningsu11åtande 2020-11-16 

Uinsstyrelsens granskningsyttrandc 2020-09-18 

Samrådsredogörelsc 2020-06-01 

Länsstyrelsens samrådsyttrande 2019-02-28 

Besluts gång 
Ordförande Thure Sanden (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga arbetsutskottets 
ffirslag, och att byggnadsnämnden bifaller del 

Beslutet skickas till 
S1m1.hällsbyggnadskontoret-planavdelningen 

Kommunfullmäktige 

I Expedlerat/besty,kt 
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PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast
angiven användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas
gäller bestämmelsen inom hela området.

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

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

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

Administrativ gräns PBL (2010_900) 4kap 5§

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN Lagstöd

Allmän platsmark med kommunalt huvudmannaskap
Väg PBL (2010_900) 4kap 5§VÄG

Huvudgata PBL (2010_900) 4kap 5§GATA 
1

Lokalgata PBL (2010_900) 4kap 5§GATA 
2

Park, mindre tekniska anläggningar får anläggas PBL (2010_900) 4kap 5§PARK

Kvartersmark
Bostäder PBL (2010_900) 4kap 5§B

Centrumverksamhet PBL (2010_900) 4kap 5§C

Parkering för flerbostadshus får endast uppföras
i garage under marknivå, undantaget
handikapparkering. Garagefasad får sticka upp
maximalt 1 meter ovanför marknivå i de fall
garaget går ut i fasadliv mot gata, garageport får
sticka upp maximalt 3,5 meter ovanför marknivå.

PBL (2010_900) 4kap 5§(P)

Parkeringshus PBL (2010_900) 4kap 5§P 
1

Kultur och fritid PBL (2010_900) 4kap 5§R 
1

Skola PBL (2010_900) 4kap 5§S

Egenskapsbestämmelser för allmän plats Lagstöd
Mark och vegetation

Mur ska bevaras. Öppningar får göras för
korsande gång- och cykelvägar

PBL (2010_900) 4kap 5§n 
1

Egenskapsbestämmelser för kvartersmark Lagstöd
Bebyggandets omfattning
Utnyttjandegrad

Maximalt antal våningar. II=nockhöjd om
maximalt 12 meter

PBL (2010_900) 4kap 11§II

Maximalt antal våningar. III=nockhöjd om
maximalt 15 meter

PBL (2010_900) 4kap 11§III

Maximalt antal våningar. IV=nockhöjd om
maximalt 20 meter

PBL (2010_900) 4kap 11§IV

Maximalt antal våningar. V=nockhöjd om
maximalt 23 meter

PBL (2010_900) 4kap 11§V

Maximalt antal våningar. VI=nockhöjd om
maximalt 26 meter

PBL (2010_900) 4kap 11§VI

Maximalt antal våningar. VIII=nockhöjd om
maximalt 32 meter

PBL (2010_900) 4kap 11§VIII

Maximalt antal våningar. IX=nockhöjd om
maximalt 35 meter

PBL (2010_900) 4kap 11§IX

Maximalt antal våningar. X våningar=nockhöjd
om maximalt 38 meter

PBL (2010_900) 4kap 11§X

Högst 40% av användningsområdet får
bebyggas, på övrig yta får parkeringsplatser för
bil och cykel anläggas

PBL (2010_900) 4kap 11§e 
1

Fristående eller sammanbyggda en- och
tvåbostadshus får uppföras. Flerbostadshus får
uppföras på högst 25% av markytan inom
egenskapsområdet

PBL (2010_900) 4kap 11§e 
2

Fristående eller sammanbyggda en- och
tvåbostadshus får uppföras. Flerbostadshus får
uppföras på högst 40% av markytan inom
egenskapsområdet

PBL (2010_900) 4kap 11§e 
3

Begränsning av markens utnyttjande

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

Marken får endast förses med
komplementbyggnader med maximal nockhöjd
om 4 meter, handikapparkering, mindre teknisk
anläggning samt garage under marknivå.
Maximal BYA för komplementbyggnader för
flerbostadshus är totalt 40 kvm. Maximal BYA
för komplementbyggnader för en- och
tvåbostadshus är 10 kvm/bostad

PBL (2010_900) 4kap 11§

Placering
Byggnader ovan mark placeras minst 1 meter från fastighetsgräns.
Bestämmelsen gäller inte där byggnader sammanbyggs i fastighetsgräns.

PBL (2010_900) 4kap 16§

Utformning
Minst 60% av BYA inom egenskapsområdet ska
ha sadeltak med en lutning på 27-45grader

PBL (2010_900) 4kap 16§f 
1

ha sadeltak med en lutning på 27-45grader

Inom användningsområdet ska det finnas minst
två passager från gatan in på gården

PBL (2010_900) 4kap 16§f 
2

Byggnadsdjup får vara maximalt 14 meter PBL (2010_900) 4kap 16§f 
3

Förträdgård mot Gata 
1 får vara maximalt 3 meter PBL (2010_900) 4kap 16§f 

4

Bottenvåning mot Gata 
1 ska ges en sådan

rumshöjd att lokaler för centrumändamål kan
inrättas

PBL (2010_900) 4kap 16§f 
5

Byggnader inom egenskapsområdet ska
uppföras i minst tre olika våningsantal

PBL (2010_900) 4kap 16§f 
6

Byggnader inom egenskapsområdet ska
uppföras i minst två olika våningsantal

PBL (2010_900) 4kap 16§f 
7

Byggnader ska ha sadeltak med en lutning på
27-45 grader. Terrasser får finnas på lägre
byggnadsdelar

PBL (2010_900) 4kap 16§f 
8

Stödmurar på kvartersmark får uppföras till en maximal höjd om 1 meter
vardera

PBL (2010_900) 4kap 16§

Utförande
Vibrationsnivå i bostad får inte överskrida 0,4 mm/s vägd RMS PBL (2010_900) 4kap 16§

Skydd mot störningar
Högsta tillåtna ekvivalenta ljudnivå vid bostadsbyggnads fasad är 60 dBa.
För en bostad om högst 35 kvm gäller istället att ekvivalent ljudnivå inte
bör överskrida 65 dBa. Ljudnivån får överskridas förutsatt att minst hälften
av bostadsrummen är vända mot en sida där 55 dBa ekvivalent ljudnivå
inte överskrids och där 70 dBa maximal ljudnivå inte överskrids mellan
klockan 22 och 06. Högsta tillåtna ljudnivå vid uteplats är 50 dBa
ekvivalent och 70 dBa maximal. Riktvärden för buller från väg- och
spårtrafik på nya skolgårdar är 50 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA
maximal ljudnivå, för de delar av gården som är avsedda för lek, vila och
pedagogisk verksamhet. För övriga vistelseytor inom skolgården är
riktvärdet 55 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå.

Byggnader ska uppföras sammanbyggda mot
VÄG för att skapa en tyst sida mot gården

PBL (2010_900) 4kap 12§m

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER Lagstöd

Administrativa bestämmelser Kvartersmark
Markreservat
Underjordiska ledningar

Markreservat för allmännyttiga underjordiska
ledningar

PBL (2010_900) 4kap 6§u

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

Administrativa bestämmelser Hela
planområdet
Genomförandetid
Genomförandetiden är 15 år från den dagen planen vinner laga kraft. PBL (2010_900) 4kap 21§

Huvudmannaskap
Kommunen är huvudman för allmän plats. PBL (2010_900) 4kap 7§

Villkor för lov
Bygglov krävs inte för murar lägre än 40 cm samt för öppna
dagvattenlösningar.

PBL (2010_900) 4kap 14§
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Handlingar:

• Planbeskrivning, denna handling
• Plankarta med planbestämmelser  
• Illustrationskarta
• Grundkarta
• Fastighetsförteckning (publiceras ej digitalt)

Övriga handlingar:

• Arkeologisk utredning, Arkeologerna, Rapport 2017:144, 2017-12-11
• Arkeologisk förundersökning, Arkeologerna, Rapport 2019:63, 2019
• Dagvattenutredning Björkris II, Tyréns 2018-07-12
• Geoteknisk PM samt Markteknisk undersökningsrapport, Norconsult 2016-11-02, revi-

derad 2020-04-20 och 2020-11-09
• Geoteknisk PM - kompletterande underlag för detaljplan, Norconsult 2018-04-27 
• PM-Lokaliseringsutredning, Kungsbacka kommun, 2020-05-08
• Miljöutredning till planprogram för Björkris etapp II, Norconsult 2015-05-04
• Miljöteknisk markundersökning vid Björkris 2, Geosigma AB, 2018-01-26
• Naturvärdesinventering för del av planområde för Björkris etapp 2 inkl. inventering av 

större vattensalamander, Norconsult 2017-10-18 
• Parkeringsutredning, Okidoki 2020-05-11
• Social konsekvensanalys och barnkonsekvensanalys, Norconsult 2018-11-02, reviderad 

2020-05-29
• Trafikbullerutredning, Tyréns 2018-10-10, reviderad 2020-01-15
• Trafikutredning för detaljplan Björkris etapp 2, Ramböll 2018-01-29
• Uppföljning av bergåtgärder Björkris etapp 2, Norconsult 2020-11-05
• Utredning avseende vibrationer från trafik, Abesiktning, 2019-04-01

Bilder: Gatusektioner är framtagna av Ramböll. Övriga bilder är framtagna av Kungsbacka 
kommun om inte annat anges.
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Information om uppdelning av detaljplan 
för Björkris 2 inför antagande

Kommunen har valt att dela detaljplanen Björkris 2 i två delar inför antagande och gå 
vidare med västra delen av detaljplanen. Den östra delen av detaljplanen får vila i väntan på 
att tillståndsprocessen för vattenverksamhet är avslutad. Den västra delen är inte berörd av 
tillståndsprocessen.
Detaljplanerna benämns Björkris 2a respektive Björkris 2b. De båda detaljplanerna är inte 
beroende av varandra för sitt genomförande. Detaljplanen i sin helhet, Björkris 2a och 2b, 
har varit ute på samråd och granskning. 

Antagandehandlingarna utformas som nedan. Innehållet i planbeskrivningen är i stort det-
samma för 2a och 2b men har en markering som visar om en text gäller endast för den andra 
detaljplanen, likt den orangea markering i kanten.

• Utredningar

2a

2b

2a

2b

• Plankarta 2b
• Illustrationskarta 2b
• Planbeskrivning 2b
• Granskningsutlåtande 2b

Samma för 2a och 2b:

• Plankarta 2a
• Illustrationskarta 2a
• Planbeskrivning 2a
• Granskningsutlåtande 2a

0 D ...,,, 0 D ...,,, 
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Detaljplaneprocessen
Planprocessen för detaljplan genomförs med standardförfarande i enlighet med plan- och 
bygglagen (PBL 2010:900). Synpunkter kan lämnas under samrådet och vid granskningen 
av planförslaget.
Mellan de olika skedena redovisas de framförda synpunkterna och politiska beslut tas om 
ändringar och om hur det fortsatta arbetet ska bedrivas. Detaljplanen antas slutligen av 
kommunfullmäktige.
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Bakgrund

Uppdrag
Byggnadsnämndens arbetsutskott beslutade 2016-08-16 §319 att uppdra åt förvaltningen att 
upprätta förslag till detaljplan för Skårby 6:19, Skårby 6:9 samt del av Skårby 6:2 i Kungs-
backa. I början av 2019 skickades detaljplanen ut för samråd och 2019-08-27 §205 fattade 
kommunstyrelsen beslut om nya direktiv för arbetet med detaljplanen. 
De nya direktiven innebär att vård- och omsorgsboendet som var med i samrådsförslaget 
är flyttat utanför planområdet samt att området kompletteras med en skola. Direktiven 
handlade även om bland annat bebyggelsens avstånd till Göteborgsvägen samt att utreda 
behovet av att dela upp planen i två detaljplaner, med anledning av tidskrävande eventuella 
tillståndsprocesser för åtgärder vid Kungsbackaån. 
Uppdraget innebär att det skapas en ny stadsdel som kommer att inrymma cirka 800 bostä-
der samt den tillhörande samhällsservice som krävs för antalet bostäder. Området ligger i 
direkt anslutning till Björkris I som är den första utbyggda etappen av stadsdelen Björkris. 
Nedan kallas etapperna Björkris I/etapp 1 eller Björkris 2, etapp 2. 

Planens syfte
Detaljplanen innehåller förutom bostäder även förskola, skola, idrottshall och en byggrätt 
för kultur och fritid, till exempel för motionsanläggning. 
Området ligger nära Hede station och det strategiska läget ska tas tillvara genom bra kopp-
lingar för gång och cykel till stationen och till annan närliggande service. Området ska ha 
en varierad bebyggelse både i höjd, byggnadstyp och upplåtelseform samt goda möjligheter 
till att integrera småskaliga verksamheter i bostadskvarteren. 

Läge, areal och markägoförhållanden
Planområdet ligger i norra Kungsbacka, norr om bostadsområdet Björkris etapp 1. Planom-
rådet består idag av jordbruksmark på cirka 20 hektar. Även gårdsmiljö och skogsbryn ingår 
i planområdet. Planområdet 
omfattar sju fastigheter. Skårby 
6:19 som är den största fastig-
heten ägs av GTV Exploatering 
AB samt Trollängen Vargagår-
den AB. Resterande fastigheter 
ägs av Kungsbacka kommun, 
Trollängen Exploatering i 
Kungsbacka AB eller privatper-
soner. 

Tidigare ställningsta-
ganden

Översiktliga planer 

Planområdet ligger inom ut-
redningsområde för bostäder och 
verksamheter i den fördjupade 
översiktsplanen för Kungsbacka 

Utsnitt ur fördjupade översiktsplanen för Kungsbacka stad (antagen 2009). 
Aktuellt planområde är utpekat som ”utredningsområde för bostäder och 
verksamheter”.
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stad, antagen av kommunfullmäkti-
ge 2009. I och med framtagandet av 
denna detaljplan bedöms området 
vara utrett.

Planprogram

Det finns inget planprogram för 
området. Kommunstyrelsen be-
slutade 2016-05-24 § 109 att inte 
upprätta planprogram utan lämna 
över ärendet till byggnadsnämnden 
för detaljplanearbete.

Detaljplaner

Del av Göteborgsvägen ingår i de-
taljplanen för Björkris etapp 1, TP 
59 från 2009, därutöver finns inga 
detaljplaner för området. 
Detaljplanen som gäller för del av 
Göteborgsvägen har en genomför-
andetid som löper ut 2024-05-04.

Förutsättningar och förändringar

Natur

Mark och vegetation

Planområdet utgörs av jordbruksmark, 
gårdsmiljö samt skogsbryn. Några få 
äldre bostadshus samt gården har nyligen 
rivits. I området finns två öppna diken 
och en stengärdsgård. 
Enligt miljöutredningen har området 
låga naturvärden där det är åkermark. 
Kungsbackaån, recipienten för aktuellt 
område, utgör på grund av sin betydelse 
som reproduktionsområde för havsöring 
och lax ett ekologiskt särskilt känsligt 
område enligt 3 kap 3 § MB, 
Kungsbackaån i sin helhet hyser stora 
naturvärden även om strandzonen just 
i området för Björkris inte har stora 
värden. De största naturvärdena finns i 
skogsbrynet i väster samt i Skårbybergen, 
strax utanför planområdet. Här finns 
bland annat ett stort inslag av ädellöv-
träd av främst klen-grov ask, lönn och 
ek, men även en del alm, hassel, björk, 

Bilden visar planområdet med röd streckad linje som visar att planom-
rådet delvis berör befintlig detaljplan för Björkris I.

Skala 1:5000
200 m

   2018-11-01

Kartan har ingen rättsverkan. Jämför med beslut i lantmäterihandlingar. Aktualitet och noggrannhet kan variera.

© Kungsbacka kommun
© Lantmäteriet

Bilden visar (ungefärligt) planområde i gulsträckad linje tillsam-
mans med kartbild från naturvärdesinventeringen av Norconsult, 
2015.
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fågelbär, sälg, gran och tall. Vissa partier utgörs helt av ädellövskog medan det uppe på höj-
derna finns ett större inslag av tall, björk och enbuskar. Här finns även vissa öppnare partier 
som utgör resterna av gamla inägor och trädgårdar. I sluttningen löper även en grusväg och 
intill den ligger två anlagda bevattningsdammar som utgör livsmiljö för flera olika grodarter, 
även dessa utanför planområdet.

Planförslag

Planförslaget ger möjlighet till utbyggnad av punkthus i kanten på skogen i sydöstra delen 
av planområdet. Eftersom det planeras att byggas garage under punkthusen påverkas mar-
ken runtomkring husen men en del av vegetationen från skogsbrynet kan återskapas mellan 
husen. 
För att kunna anlägga park i områdets östra del kommer stabiliserande åtgärder att behövas, 
bland annat kalkcementpelare, avschaktning och erosionsskydd. Det senare innebär ingrepp 
i strandzonen och visst arbete i vattnet. Eftersom åtgärderna ligger under nivån för högsta 
högvatten genomförs parallellt en tillståndsprocess kring detta.

Riksintressen

Planområdet berörs inte av några riksintressen. 

Landskapsbild och rekreation

Planområdet består av jordbruksmark och bedöms inte innehålla några rekreationsvärden, 
förutom värdet att det ger utblick över öppet landskap. Intilliggande skog upp i Skårbyber-
gen har rekreationsvärden men upplevs som otillgänglig för de som bor nära idag. Bostads-
området Björkris I utgör entrén till Kungsbacka stad där det ligger ut mot det omgivande 
öppna åkerlandskapet. Då området omringas av stora öppna ytor kan det upplevas sakna 
sammanhang och vara utan koppling till resten av staden.

Planförslag

I västra delen av planområdet, närmast skogen, finns möjlighet att bygga någon form av 
motionsanläggning med tillhörande parkering som kan utgöra en entré till skogen. Mo-
tionsanläggningen kan inrymma exempelvis omklädningsrum, duschar och samlingslokaler 
för idrottsföreningar. Exploatören har även en ambition om att bygga ut löpslingor i skogen 
samt en skogslekplats och hinderbana vid skogsentrén. Dessa ligger dock utanför planområ-
det. 
Eftersom planområdet är tänkt att bli en förläng-
ning av bostadsområdet i Björkris I bedöms land-
skapsbilden förändras på ett positivt sätt. Björkris 
hamnar i ett tydligare sammanhang och får bättre 
koppling till staden när det växer med bebyggelse 
på båda sidor om Göteborgsvägen. Det planeras 
även för ett vård- och omsorgsboende strax norr 
om området, vilket blir det som möter det öppna 
landskapet. 

Förorenad mark

En markmiljöundersökning har tagits fram för 
området där det tidigare legat en handelsträdgård 
(Geosigma, 2018-01-26).
Föroreningar av två pesticidgrupper (DDT, DDD, 

Bilden visar utredningsområde från markmiljöun-
dersökningen av Geosigma 2018, i västra delen av 
planområdet där det tidigare legat en handels-
trädgård. 
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DDE samt kvintozen-pentakloranilin) har påträffats i nivåer strax över de generella riktvär-
dena för känslig markanvändning. Riktvärdena för hälsorisker är däremot inte överskridna 
och risken med påträffade föroreningar bedöms i dagsläget som liten. Området sanerades 
under 2018 och därför behövs inga ytterligare åtgärder inför planerad bostadsbyggnation 
med avseende på markföroreningar. 

Planförslag 

Området har sanerats under 2018. Planförslaget påverkas därför inte av att föroreningar 
påträffats.

Radon

Enligt kommunens kartdatabas ligger planområdet inom lågriskområde för radon. Bergen 
precis väster om området är enligt kartdatabasen normalriskområde för radon. Enligt den 
geotekniska utredningen (Norconsult, 2016-11-02), utgörs jorden av lera till stora djup. 

Planförslag

Där så behövs ska byggnader utföras radonskyddat. Detta beaktas i bygglovsskedet. 

Fornlämningar

I riksantikvarieämbetets fornsök finns ett fornminne i planområdet, en milsten, som ska 
stå på den yta som under flera år använts till att ställa upp byggbodar under byggnation av 
Björkris I. Stenen står dock inte kvar idag. 
En arkeologisk utredning är gjord (Arkeologerna, statens historiska museer 2017). På den 
flacka åkermarken och på markavsnitt i anslutning till Kungsbackaån, påträffades inga 
arkeologiska lämningar. På höjdavsnitten inom den nordvästra delen av utredningsområdet 
finns däremot spår av gårdstomter och annan bebyggelse från tiden före år 1850 som därmed 
utgör fornlämningar. 
Därefter har en arkeologisk förundersökning (Arkeologerna, statens historiska museer 2019) 
gjorts. Resultatet blev en ny fornlämning bestående av härdar från yngre bronsålder och 
folkvandringstid. För detta område ska en slutundersökning göras.

Planförslag

För de nya fornlämningar som hittats ska slutundersökning göras där någon typ av markar-
beten planeras. 

Geotekniska förhållanden

I samband med detaljplanen har geotekniken utretts i flera steg och det samlade resultatet 
finns i en utredning från Norconsult daterad 2020-04-20.  
Jordlagren inom hela området består av lera till stora djup. Jordens hållfasthets- och sätt-
ningsegenskaper blir bättre med ökande marknivåer, det vill säga mot nordväst. Närmare 
Kungsbackaån förekommer organisk jord, gyttja, vilket inte är bra ur framför allt sätt-
ningssynpunkt. Närmast Kungsbackaån är stabiliteten ansträngd.  För att uppnå tillräcklig 
säkerhet mot skred får marken närmare än 40 meter från ån inte belastas. I det fallet är 
säkerheten tillräcklig även mot eventuellt bakåtgripande skred. Eftersom området närmare 
ån planläggs för något annat än naturmark behövs förstärkningsåtgärder. Den geotekniska 
utredningen visar på ett förslag med utflackning av slänten i kombination med djupstabilise-
ring med kalk-cementpelare (KC-pelare). Åtgärderna innebär även anläggning av erosions-
skydd. Föreslagna åtgärder innebär belastningsrestriktioner närmast ån men gör det möjligt 
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att anlägga och sköta en park. 
Det behövs ytterligare geotekniska 
undersökningar för att säkerställa 
att åtgärderna får rätt omfattning 
och anpassas till förhållanden på 
platsen. Vid genomförandet krävs 
stor försiktighet och en välplanerad 
och genomtänkt arbetsordning. 
En sådan arbetsordning innefat-
tar ett kontrollprogram med såväl 
portrycksövervakning som noggran-
na kontroller av rörelser i området.

Grundläggning och markplanering 
i hela planområdet

Flertalet av planerade byggnader 
kommer behöva grundläggas med 
pålar (kohesions- eller stödpålar). 
Längst i sydost kommer i princip 
alla byggnader behöva kohesionspålas. I nordväst kan eventuellt lättare byggnader grund-
läggas med platta på mark, till exempel kompensationsgrundläggning med lättfyllning. 
Ledningar till pålgrundlagda byggnader bör förses med flexibla kopplingar för att förhindra 
ledningsbrott vid eventuella sättningar av omkringliggande mark.
För att minimera belastningarna och eventuella sättningsrörelser bör höjdsättningen i om-
rådet vara sådan att befintliga nivåer i huvudsak följs. Särskilt i sydost kommer i princip all 
ny last leda till stora långtidsbunda sättningar. Byggnadstekniska åtgärder som medför en 
permanent grundvattensänkning bör ej utföras. 
Vid detaljprojektering bör det utföras kompletterande geotekniska undersökningar för att få 
ett bättre underlag avseende grundläggning.

Bergstabilitet och blocknedfall

En riskbedömning är gjord för de bergslänter 
som ligger i direkt anslutning till planområdet i 
nordväst och i väster (Norconsult, 2020-04-20). I 
den högsta och brantaste slänten rekommenderas 
nedtagning av ett antal block och blockgrupper 
tidigt i byggskedet och innan själva byggnaderna 
uppförs. Detta med anledning av att byggna-
der planeras nära slänten och det är lättare att 
åtgärda innan och i anslutning till byggnadernas 
uppförande, än att åtgärda senare, när det rent 
bergtekniskt annars skulle kunna bli aktuellt 
att göra. Fastighetsägaren har tagit ned blocken 
under hösten 2020 (Norconsult 2020-11-05).

Planförslag

Rekommendationerna i de geotekniska utred-
ningarna ska följas. 

Slänter nordväst och väster om planområdet är be-
dömda utifrån blockutfallsrisk i Geotekniskt PM av 
Norconsult 2020..

De olika stabilitetszonerna längs med Kungsbackaån, från Geotekniskt 
PM, bilaga 9, av Norconsult 2020..
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Social hållbarhet - nulägesanalys
En social konsekvensanalys och barnkonsekvens-
analys har tagits fram och bilagts handlingarna 
(Norconsult, 2018, reviderad 2020). Planområdet 
består mestadels av obebyggd jordbruksmark, nu-
lägesanalysen har därför utgått från att beskriva 
det intilliggande området Björkris I. Detta efter-
som Björkris II ses som en andra etapp i Björkris. 
Rapporten delas in i fem kategorier: mångfald, 
vardagsliv, trygghet, mobilitet och samvaro, 
enligt Kungsbacka kommuns handbok för sociala 
konsekvensanalyser. Förslag på åtgärder och 
konsekvenser visas i kapitlet Övervägande och 
konsekvenser. 

Mångfald

Överlag är blandningen av boendeformer bra i Björkris I, hälften av bostäderna är hyresrät-
ter. Området attraherar barnfamiljer tack vare läget i Kungsbacka. Idag har Björkris cirka 
1100 invånare, varav 200 är barn i åldrarna 0-10 år. Tack vare läget i Kungsbacka attraherar 
området barnfamiljer. Utifrån prisläget och att det finns enrumslägenheter attraheras även 
yngre, det bor många i åldrarna 20-40 år i området. Förutom en grillplats vid dammen är 
aktiviteter främst riktade till barn. 

Vardagsliv

I Björkris I finns två restauranger, en frisör samt skola och förskola. Andra arbetsplatser sak-
nas. I närheten finns en stor livsmedelsaffär, gym, sportaffär, systembolag och större kläd-
butik. Närmsta busshållplats ligger vid infarten till Björkris I, för boende i etapp 2 kommer 
det bli relativt långt. Skolan i Björkris möter inte upp till det nuvarande behovet, barn från 
fjärde klass hänvisas till andra skolor. 
I området finns det en park med två lekplatser och spontanidrott, parken används i stor 
utsträckning. Det finns även skateramper vilka används av fler än de som bor i området. Det 
finns behov av gräsyta för spontanlek, annars är det god tillgång till aktiviteter för barn. I 
skogen finns det stor potential för rekreation och bostadsnära vardagsmotion. Vid bryggan 
och grillplatsen utmed ån i etapp 1 finns bänkar, även längs med kommande gångstråk finns 
möjlighet för detta. Enligt befolkningsprognosen kommer det att bo 8000 nya invånare i 
den nordöstra delen av Kungsbacka tätort, inklusive Voxlöv och Tölö ängar, vilket kan ställa 
krav på en ny vårdcentral i områdets närhet. 

Trygghet

Orienterbarheten i området är god, det är bra belysning kring lekplatsen och det finns goda 
siktlinjer. Det är inte mycket rörelser i området kvällstid. Gång- och cykelvägen till Hede 
station kan kännas ödslig eftersom det saknas bostäder och verksamheter längs vägen. Det 
är vildvuxet mellan cykelväg och å.

Mobilitet

Göteborgsvägen och Kungsbackaån utgör barriärer och skapar en känsla av att det är långt 
till stationen. Det är idag otydliga passager över Göteborgsvägen, det finns övergångar till 
stationen som inte är märkta som övergångsställen och kansten vid vissa övergångar är inte 
tillgänglighetsanpassade. 
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Cykelvägen från Björkris leder till parkeringen vid stationen, det finns cykelparkeringar 
söder om Hede station men saknas i norra delen av stationsparkering och vid perrongen. 
Gång- och cykeltunnel under Göteborgsvägen är bra utformad, men vägen till Björkris 
genom parken syns inte från stationen. Gång- och cykelvägen är inte gen och självklar. 

Samvaro

Det finns goda tillgångar till stora ytor för lek. Torget har en hårdgjord karaktär och skulle 
gynnas av högre trivselfaktor. I området finns det fina planteringar, men få. Vid torget finns 
sittplatser, men det är ett underskott inom området i stort. 

Bebyggelseområden

Befintlig bebyggelse

Planområdet var bebyggt med en gård med huvudbyggnad samt ladugård, ett par enbo-
stadshus samt ett mindre antal äldre uthus. Inget av dem har beskrivits som kulturhistoriskt 
värdefullt och alla är nu rivna. Intill Göteborgsvägen ligger en tryckstegringsstation. 

Nya bebyggelsens placering och utformning

Området planeras med utgångspunkten att skapa en blandstad med varierad bostadstyp och 

Visionsbilder av hur  
bebyggelsen skulle 
kunna se ut med 
variation i höjd och 
byggnadstyp.  Översta 
bilden visar huvudga-
tan och nedersta bil-
den visar en av tvär-
gatorna. Bilder från 
Okidoki.
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höjd. Ny bebyggelse ska följa kvartersstrukturen i Björkris I men till skillnad från första 
etappen ska det inom varje kvarter vara en variation i bostadstyp och höjd. Detaljplaneför-
slaget reglerar att varje bostadskvarter ska ha byggnader i minst tre olika våningsantal vilket 
innebär att det i ett och samma kvarter kan uppföras enbostadshus, radhus och/eller  flerbo-
stadshus med olika våningsantal. 
I områdets västra utkant föreslås fem punkthus uppföras med möjlighet att byggas i åtta 
till tio våningar. Punkthusen ska vara anpassade till terrängen och smälta in i skogsmiljön. 
Dessa byggnader placeras längre in från gatan för att inte bli dominanta i gaturummet. 
Detaljplaneförslaget reglerar placering av byggnaderna genom att ge en byggrätt om gene-
rellt 17 meter från kvartersgräns och med ett byggnadsdjup om maximalt 14 meter. Planen 
ger på så sätt en flexibilitet i att skapa möjlighet för förträdgård eller placering av byggna-
derna i gräns mot gatan. Dock ska den första metern av fastigheten mot gata hållas fri från 
byggnation för att göra möjligt för underhåll på fasaden, hantering av dagvatten och för att 
undvika att öppna fönster, dörrar och stuprör sticker ut i gångbanan. Längs med huvudga-
torna får förträdgården vara maximalt tre meter. 
Färg- och materialpaletten ska harmoniera väl med den kringliggande naturen och jord-
brukslandskapet. Kulör och material ska användas för att skapa en variation inom kvarteren 
samtidigt som det håller samman hela området och skapar ett släktskap mellan kvarteren. 
Inom vissa kvarter regleras att minst 60% av byggnadsarean ska ha sadeltak med en taklut-
ning om 27-45 grader. Även punkthusen ska ha sadeltak men lägre delar med terass på taket 
är tillåtna.

Parker och allmänna platser

Landskapets gradvisa övergång från skogen till ån ska synas i gestaltningen av parkstråk, 
dagvatten, gatumiljö och gårdsmiljö. 
Genom hela området föreslås ett sammanhängande grönt stråk med inslag av vatten på 
utvalda ställen med syfte att få en trygg, grön länk och tillgängliggöra kringliggande natur-
mark. Här finns öppen dagvattenhantering som bidrar till variationsrika miljöer. I enlighet 
med gradienten (se figur) skiftar stråket i karaktär, de norra delarna med känslan av skog, 
lund och äng och de södra med våtmark och en park med vattenkontakt. 
Mitt i området öppnar stråket upp och bildar en 
större parkyta med mer plats för aktivitet. Där 
stråket mynnar ut vid Kungsbackaån finns även 
en större park längs med ån som har möjlig-
het att rymma en variation av aktiviteter som 
exempelvis träning och motion, lek, bollspel, 
vila och kontemplation. En förutsättning för 
att den planerade parken längs med ån ska bli 
verklighet är att stabiliseringsåtgärder utförs. Se 
avsnittet för geoteknik i planbeskrivningen. De 
smala delarna av parkstråket som har ängs- och 
våtmarkskaraktär kommer till stor del upptas 
av slänter till en gång- och cykeltunnel. Karak-
tären kan ändå bibehållas med hjälp av växtval 
och en finkänslig gestaltning. 
Det är viktigt att tunneln under Göteborgsvä-
gen gestaltas med ett luftigt intryck som ökar 
trygghetskänslan vid genompassering och vis-
telse. Förutom att gång- och cykeltunneln har 
en viktig funktion ur trafiksäkerhetssynpunkt Bilden visar gradienten genom det grönblåa stråket. 

(02Landskap.)
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kan den även bidra till området som en aktivitetszon för till exempel klättring, träning eller 
som en plats för konst.
Kvartersgårdarna föreslås följa gradienten. I området finns inga helt kringbyggda gårdar. 
Detaljplanen reglerar att minst två öppningar från gatan ska finnas i varje kvarter. Genom 
att synliggöra gårdslivet kan gatan bli mer befolkad, aktiv och trygg. Förträdgårdarna fram-
för vissa byggnader har som syfte att låta gården smyga sig ut i gaturummet, att låta grön-
skan sippra ut på gatan. Det mjuka mötet mellan kvarter och gata ger också förutsättningar 
för en grön och varierad miljö. 
För att kunna tillskapa goda gröna miljöer är det är viktigt att i ett tidigt skede identifiera 
var KC-pelare placeras i förhållande till nyetablering av träd och gångvägar. Vidare ska 
platser och områden, där det är möjligt, utformas så att de blir användbara för personer med 
nedsatt rörelse- och/eller orienteringsförmåga. Tillräckliga friytor i lekmiljön är viktigt 
då det inte bara har en direkt påverkan på barns lek- och utvecklingsmöjligheter men även 
påverkar allmän plats runt omkring och dessa platsers användning.
En medveten gestaltning med god belysning och medveten placering av växtlighet kan bidra 
till en ökad trygghetskänsla och skapa en mer jämlik och jämställd användning av gång- och 
cykelstråk och det offentliga rummet.
Under vidare arbete är det viktigt att identifiera skyddsåtgärder för de områden som ska 
bevaras, bedöms ha höga naturvärden samt för annan befintlig vegetation som ska behållas. 
Det är till exempel eftersträvansvärt att behålla så många som möjligt av de uppvuxna och 
friska träd som finns inom eller i direkt anslutning till planområdet och som kan komma att 
påverkas av exploateringen samt att kompensera de träd som tas ned med plantering av nya 
inom eller i direkt anslutning till planområdet. 

Kommersiell och kommunal service

I närheten av planområdet finns ett relativt stort utbud av kommersiell service med stor 
livsmedelshandel samt ett antal verksamheter som exempelvis gym, klädbutiker och sys-
tembolag. I första etappen av Björkris finns både förskola och skola för de lägre årskurserna. 
Närmaste grundskola för de högre årskursena är Hedeskolan som ligger cirka två kilometer 
från planområdet.
I takt med att det nya bostadsområdet byggs ut kommer behovet av skol- och förskoleplatser 
att öka. Det finns behov av ytterligare en skola/förskola. Ett vård- och omsorgsboende för 
120 boende planeras strax norr om området men ingår inte i denna detaljplan.

Planförslag

Planförslaget gör möjligt för byggnation av cirka 800 utbildningsplatser samt en fullstor 
idrottshall. Detaljplanen görs flexibel så att verksamheterna kan växa eller krympa för att 
anpassas efter ändrade behov. I början kanske det behövs fler förskoleplatser för att sedan 
minska i antal till förmån för fler skolplatser. Det är viktigt att kommunens lokaler kan änd-
ras över tid och möjliggöra samordningsvinster mellan olika verksamheter. Planförslaget gör 
det även möjligt att följa kommunens riktlinjer gällande andel uteyta per barn på skol- och 
förskolegård. 
Punkthusen ges användningen BSC(P) för att vid behov kunna ha förskola i bottenvåning-
en. Även här är det viktigt att ha en tillräckligt stor yta för utevistelse. Lokalerna ska kunna 
omvandlas till bostäder om behovet av förskoleplatser minskar.
I princip hela området förses med användningen BC(P) för att göra möjligt för centrum-
verksameheter blandat med boende. Det kan vara exempelvis hantverk, butik eller café. I 
vissa kvarter längs huvudgatan ska bottenvåningarna upprättas med en sådan rumshöjd att 
lokaler för centrumverksamheter kan inrättas. 
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Gator och trafik

Gator

För att skapa en naturlig koppling till Björkris I förlängs några av tvärgatorna vidare in i 
Björkris 2 och det ska finnas en möjlighet att i en framtid fortsätta förlängningen för en 
eventuell tredje etapp. Gatorna i området planeras att uppföras i hierarkier; väg, huvudgata 
(Gata1 och Gata 3) och lokalgata (Gata2). 
Göteborgsvägen fungerar som genomfart förbi området och går mellan Kungsbacka stad 
och Anneberg.
Huvudgatorna är tydliga stadsgator med separerade trafikslag. De utgörs av fyra gator; gatan 
som viker av västerut från norra rondellen, gatan väster om skolgården, förlängningen av 
huvudgatan från Björkris I samt gatan i östra delen som går parallellt med Göteborgsvägen. 
Se figur. Huvudgatorna dimensioneras för att kunna användas för busstrafik. 

HUVUDGATOR

Bilderna visar huvudgatorna i området samt en typsek-
tion av en huvudgata.

Bilderna visar lokalgatorna i området samt en typsektion av 
en lokalgata.
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Lokalgatorna utformas för både lägre hastighet och mindre trafik, gröna inslag ska prägla 
upplevelsen. Fotgängare och cyklister ska vara de primära trafikslagen på lokalgatorna, bilis-
ter ska förhålla sig till deras takt. 
Göteborgsvägen är en av infarterna till Kungsbacka centrum och används som ersättnings-
väg för E6 vid begränsad framkomlighet. Därav ställs det höga krav på framkomlighet på 
Göteborgsvägen samtidigt som den i största möjliga mån inte ska uppfattas som en barriär 
mellan västra och östra sidan av Björkris .

Biltrafik

Planområdet har ett bra transportläge utifrån närheten till Göteborgsvägen. Trafikmäng-
den på Göteborgsvägen har uppmätts till 6320 fordon per dag (årsmedeldygnstrafik, mätår 
2014), hastighetsbegränsningen är 60 km/tim för att övergå till 80 km/tim vid planområdets 
mitt. Till mitten av planområdet är Kungsbacka kommun väghållare för Göteborgsvägen 
därefter tar trafikverket över ansvaret norrut.
En trafikutredning för Göteborgsvägen har tagits fram av Ramboll (2018-01-29). Eftersom 
exploatering planeras på båda sidorna om Göteborgsvägen var syftet med utredningen att 
undersöka olika möjligheter för att sänka barriäreffekten av Göteborgsvägen. Olika hastig-
hetssäkrande åtgärder studerades med målsättning att skapa trygga och trafiksäkra passa-
ger vid korsningspunkterna och med en förväntan om att få trafikanter att inte överskrida 
skyltad hastighet. Resultatet av utredningen visade att cirkulationsplatser har högst påverkan 
på hastigheterna och samtidigt klarar funktionskraven för vägen och trygghetskraven för 
korsande trafikanter. 

Bilden visar en principsektion över Göteborgsvägen
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Trafikutredningen visar att en utbyggnad av området kan leda till en trafikökning med 
ungefär 4600 fordon per dygn, trafikutredningen baserades dock på ett tidigare förslag och 
överslagsbedömningar visar istället på cirka 5500 fordon/dygn. Uppräknat trafikflöde för 
2040 bedöms då bli cirka 8800 fordon/dag på sträckan norr om Björkris 2, på sträckan söder 
om cirkulationsplatsen beräknas det till cirka 16100 fordon/dag.

Planförslag

Göteborgsvägen är en allmän väg där Trafikverket 
är väghållare genom planområdet. Planförslaget 
bygger på att kommunen tar över väghållarskapet 
för den bit av Göteborgsvägen som går genom 
planområdet. Planområdet föreslås angöras via en 
ny infart från Göteborgsvägen i form av en cir-
kulationsplats. Angöringen till Björkris I föreslås 
byggas om till en cirkulationsplats för att fungera 
som angöring till området som planeras öster om 
Göteborgsvägen. Cirkulationsplatserna ska utfor-
mas för god framkomlighet för gång- och cykelvä-
gar, kollektivtrafik och tunga fordon.

Gång- och cykeltrafik

Inom planområdet finns det i dagsläget en gång- 
och cykelväg längs med Göteborgsvägen. I tra-
fikutredningen för Göteborgsvägen, framtagen av 
Ramboll (2018-01-29) studerades utveckling av 
gång- och cykelvägar inom planområdet. Utred-
ningen studerade möjliga cykelvägar och kopp-
lingar till första etappen för att möjliggöra bättre tillgänglighet till dess torg samt servicen 
söder om. Utredningen föreslår två nya cykelvägar från Björkris I mot Göteborgsvägen samt 
en ny cykelväg i Björkris II. 

Planförslag

Gång- och cykelstråk föreslås längs huvudgatan i både västra och östra delen av området 
och kopplas till befintlig gång- och cykelväg längs med Göteborgsvägen. Stråket föreslås 
vikas av söderut mot Mor Eleonoras väg för att kopplas ihop med Björkris I och norrut till 
planerat vård- och omsorgsboende och en framtida etapp 3. En cykelväg längs östra sidan av 
Göteborgsvägen föreslås uppföras för att sedan förlängas som en bro över Kungsbackaån och 
vidare mot Hede station, en kort sträcka som är trafikseparerad och sedan leds cykelvägen 
in på en utbyggd parkeringsyta. Förslaget skulle skapa en genare väg mot stationen för de 
boende på östra sidan Göteborgsvägen. Under Göteborgsvägen föreslås en gång- och cykel-
tunnel i det ”blågröna stråket”. Gång och cykeltunneln ger möjlighet att passera Göteborgs-
vägen helt planskilt och minskar vägens barriäreffekt.

Parkering

På grund av det centala och kollektivtrafiknära läget bedöms bostädernas bilparkeringsbe-
hov kunna tillgodoses med ett maximalt parkeringstal om 1,2 parkeringsplatser/bostad för 
lägenheter i flerbostadshus och 1,8 parkeringsplatser/bostad för enbostadshus. 
Parkeringsplatser föreslås uppföras i huvudsak i underjordiska parkeringarsgarage under 
kvarteren eller i parkeringshus. Ett underjordiskt parkeringsgarage kan även utnyttjas av 
boende inom andra kvarter. Plankartan gör det möjligt för underjordisk parkering och tredi-
mensionell fastighetsbildning inom alla bostad/centrumkvarter.

GÅNG- OCH CYKELVÄGAR 

Bilden visar befintliga och framtida gång- och 
cykelvägar
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Ett parkeringshus, också kallat parkeringshub, föreslås uppföras i områdets centrala delar. 
Parkeringshuset kan rymma cirka 400 parkeringsplatser vilka ska användas för bland annat 
anställda i förskola och skola samt till boende och besök. Möjligheten att bygga parkerings-
hus finns även i två av kvarteren i östra delen av planområdet.
Parkeringsplatser för en- och tvåbostadshus föreslås uppföras inom egen fastighet. På ga-
torna planeras även för korttidsparkering.
Enligt kommunens parkeringspolicy bör det finnas 1 cykelplats/invånare i cykelförråd. Där-
utöver bör det vid flerbostadshusens entréer uppföras 1 cykelparkeringsplats/lägenhet som är 
till för boende och besökande. 

Planförslag

Behovet av parkeringsplatser för bostäderna uppskattas till cirka 1100 stycken. För skola/
förskola uppskattas behovet till 70 platser för personal och 60 platser för hämta/lämna. 
Hämta/lämnaplatser ska rymmas inom skolans fastighet medan personalparkering kan sam-
utnyttjas med boendeparkering i området, exempelvis i huben. 
För att klara behovet och samtidigt skapa en trevlig boendemiljö behöver parkeringsplatser 
huvudsakligen placeras i underjordiska garage eller i parkeringshus. En- och tvåbostadshus 
löser parkering delvis inom egen fastighet men besöksparkering och plats för andrabilen 
kan finnas i exempelvis parkeringshuset. Se förslag på parkeringsprincip i bilden på ovan. 
Radhus kan samla sin parkering på ett ställe i hörnet på ett kvarter för att möjliggöra att 
radhusen kommer närmare vägen. Dessa parkeringshörn kan även användas till gemensam-

Parkeringsprincip för området, från parkeringsutredningen av Okidoki 2020.
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-- Parkering under jord 

-- Parkeringshus 

Markparkering 

150m radie 
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ma poolbilar eller cykelpool. Se exempel på 
bilden här intill.
Parkeringsfrågan kommer behöva dis-
kuteras vidare i bygglovskedet när förut-
sättningarna har klarnat gällande lägen-
hetsstorlekar  och samnyttjande eller om 
mobilitetsåtgärder införs.

Kollektivtrafik

Planområdet ligger cirka 700 meter från 
Hede station med tåg mot både Göteborg 
och Kungsbacka. Avgångarna är täta med 
halvtimmestrafik i vardera riktning under 
både vardagar och helger. 
Närmaste busshållplats är Björkris, bussen 
går till Kungsbacka/Röshult och trafikerar 
området cirka 1 gång i timmen i båda färdriktningar.

Planförslag

Planområdets närhet till Hedestation skapar goda 
förutsättningar för boende att använda sig av 
kollektiva färdmedel. Närheten till stationen ska 
tillvaratas och utvecklas genom goda förbindelser. 
Huvudgatorna har dimensionerats för att möjlig-
göra för framtida behov av busslinje inom plan-
området. Figuren visar ett par olika alternativa 
dragningar av framtida busslinje. 

Teknisk försörjning

Genomförandestudie

Parallellt med planarbetet har en teknisk genom-
förandestudie tagits fram för att kontrollera att 
området går att bygga enligt detaljplanen. En 
grov höjdsättning har satts och dagvattenhante-
ring, ledningsdragningar och gatusektioner har 
ritats igenom. Syftet med genomförandestudien 
är att kvalitetssäkra detaljplanen. Gransknings-
förslaget är anpassat efter slutsatser i genomför-
andestudien. 

Dagvatten

Planområdet avvattnas idag via öppna diken som går från nordväst till sydost ned till  
Kungsbackaån. I samband med detaljplanen har en dagvattenutredning tagits fram av 
Tyréns (2018-07-12). Parallellt med detaljplanearbetet har en genomförandestudie utförts. 
Inom genomförandestudiearbetet har vidare dagvattenhanteringslösningar studerats, se 
bilagd utredning (2020). 
Det råder skilda förutsättningar väster och öster om Göteborgsvägen, för tydligare förkla-
ring av dagvattenhantering se bilagd utredning i sin helhet. 

Förslag på framtida busslinjer. 

Exempel på utformning av parkeringshörn som kan användas 
till bilpool, cykelpool och parkering för enbostadshus i de fall 
de inte har utrymme direkt intill huset. Skiss från Okidoki.
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Inom det västra området kommer dagvattnet att behöva omhändertas med hjälp av dag-
vattenledningar som leder dagvattnet till ett öppet dagvattenstråk för fördröjning i södra 
kanten av planområdet och ett i norra kanten. De öppna stråken går sedan vidare nedströms 
under Göteborgsvägen ner till Kungsbackaån. I nordväst behövs avskärande diken så att 
dagvattnet från naturmarken inte rinner ner mot fastigheterna.
För att hantera dagvatten från östra delen föreslås ett ledningssystem där dagvattnet släpps 
ut i Kungsbackaån. Ledningssystemet varierar i dimensioner och lutningar och behöver de-
taljprojekteras för att säkerställa att dagvattensystemet har kapacitet och klarar de krav som 
ställs. Dagvattnet släpps i olika nivåer till Kungsbackaån och när vattennivåerna är höga 
kommer det att dämma upp i dagvattensystemet, varför det är viktigt att backventiler an-
vänds. Dagvattensystemen på västra och östra sidan om Göteborgsvägen ska hållas separata 
för att inte riskera att Kungsbackaån dämmer upp på västra sidan. 
Rening av dagvattnet inom planområdet föreslås genom oljeavskiljare för parkeringar, för-
dröjningsmöjligheter, avvattningsdiken, infiltrationsstråk eller linjeavvattning som kopplas 
till en planteringsyta. De olika reningsfunktionerna varieras beroende på plats i området. 
Inom varje kvarter är fastighetsägaren skyldig att fördröja dagvatten. Kungsbacka kommun 
ska förvalta dagvattensystemen på kommunal mark och det öppna dagvattenstråkent i norr 
och söder. Kommunen ska även sköta de anläggningar som skapas för att rena och fördröja 
dagvatten inom allmänplatsmark.

Planförslag

Planförslaget innebär att principerna i dagvattenutredingen i huvudsak följs, noggrannare 
studier görs i projekteringsskedet. 

Vatten och avlopp

För att öka kapaciteten för reningsverket Hammargård håller kommunen på att utreda 
åtgärder och har startat upp en tillståndsprocess. Idag finns ett kapacitetstak på 52 000 PE 
och i planeringen framåt har man tagit höjd för 95 000 PE vilket ska motsvara prognosti-
serad befolkningsökning till år 2050. Även för vattenverket pågår motsvarande process för 
att möta framtida exploateringar. För att komma fram till hur kapaciteten i vattenverket ska 
utökas utreds fler uttagsbrunnar och infiltrationsdammar. Huvudledningar för kommunalt 
vatten och avlopp är utbyggt till Björkris etapp 1.
Inom planområdet finns en tryckstegringsstation som förser Mölndal med reservvatten från 
Kungsbacka och vice versa. Den är belägen intill Göteborgsvägen och har ett skyddsavstånd 
på 50 meter på grund av buller och vibrationer. 
Intill infarten till Björkris etapp 1 ligger en pumpstation. Då korsningen föreslås byggas om 
till cirkulation måste pumpstationen flyttas. 

Planförslag

Området kan anslutas till kommunalt dricks-och spillvatten.
Befintlig tryckstegringsstationen föreslås flyttas cirka 500 meter norrut. Separata utredning-
ar och projektering för detta pågår. Då trycktstegringsstationen föreslås att flyttas ut från 
planområdet behöver hänsyn endast tas till de ledningar som fortfarande går längs Göte-
borgsvägen inom området för allmän plats.
Eftersom infarten till Björkris I föreslås byggas om till cirkulation hamnar pumpstationen 
för nära vägen och den föreslås flyttas ett tiotal meter. Den hamnar då utanför planområdet 
men strider inte mot detaljplanen som gälller i området för den nya placeringen. 
Öster om Göteborgsvägen behövs en ny pumpstation som föreslås placeras i parkområdet 
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vid Kungsbackaån, intill vägen. All parkmark inom detaljplanen tillåter mindre tekniska 
anläggningar och den exakta placeringen bestäms i projekteringsskedet. Det är dock viktigt 
att hålla cirka 30 meter till bostadsbebyggelse på grund av buller, vibrationer och lukt.

Brandvattenförsörjning

Avståndet mellan brandposterna ska vara maximalt 150 meter och det avgörs i samråd med 
Räddningstjänst. Vid befintlig tryckstegringsstation vid Göteborgsvägen finns en brand-
vattenpost. 

Planförslag

Brandvattenförsörjning föreslås ske genom utbyggnad av konventionellt brandvattensystem. 
Avståndet mellan brandposter ska vara maximalt 150 meter, därav kommer det att ställas 
krav för uppförande av nya brandposter inom området. 

Värme

Björkris etapp 1 är anslutet till fjärrvärmenätet och det finns möjlighet att även ansluta etapp 
2. 

Planförslag

Hur byggnaderna ska värmas upp är inte klarlagt men fjärrvärme är möjligt. Krav på bygg-
nadernas energianvändning ska följa bestämmelserna enligt BBR (Boverkets byggregler). 
Energieffektivt byggande förespråkas. Det kan finnas fördelar med samordnad uppvärm-
ning. 

El och Tele

Det kommer att behövas tre nya nätstationer inom planområdet. Dessa kan placeras på 
kvartersmark eller i parkmark. I östra delen av planområdet finns en luftledning som kom-
mer att grävas ned fram till Kungsbackaån. Ledningar under mark går främst längs med 
Göteborgsvägen i nord-sydlig riktning. Det går även en ledning under tre av kvarteren öster 
om Göteborgsvägen. Denna förutsätts flyttas.

Planförslag

Planförslaget innebär att de flesta ledningar kommer att hamna under mark inom allmän 
plats. Undantaget är en kraftledning i öster som till viss del går under det sydligaste kvarte-
ret. Det förutsätts att denna ledning flyttas. En del ledningar kommer att behöva flyttas vid 
byggnation av exempelvis cirkulationsplatser så att de fortsatt ligger under gång- och cykel-
vägen.

Bredband

I Björkris I finns bredband utbyggt och det går att bygga ut även i etapp två. 

Avfall

Närmsta återvinningsstation finns vid en matbutik cirka en kilometer från planområdet. 
Återvinningscentral finns i Barnamossen cirka fem kilometer österut. 

Planförslag

Planförslaget innebär att avfallshanteringsfordon kan tas sig fram på alla gator i området. 
Miljörum ska huvudsaklingen placeras mot gatan så att gårdarna hålls fria från trafik. Ut-
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rymmen för källsortering av sopor ska finnas inomhus och utomhus. Sophanteringen ska ske 
med största hänsyn till miljön samt återvinning av energi och material. Utformningen ska 
ske enligt Handbok för avfallsutrymmen (Avfall Sverige, 2018).

Hälsa och säkerhet

Buller

I samband med detaljplanen har en bullerutredning tagits fram av Tyréns (2018, reviderad 
2020-01-15) och finns bilagd handlingarna. Bullerutredningen visar att det i stora delar av 
planområdet inte förväntas bli några problem med störande bullernivåer från trafiken och 
att det finns goda förutsättningar att i hela planområdet leva upp till de krav som ställs i 
trafikbullerförordningen. Svårigheterna finns för bebyggelsen längs Göteborgsvägen, där 
bullernivåerna ligger mellan 60 och 65 dBA vid fasad. Där kommer det att ställas krav på 
genomgående lägenheter alternativt att begränsa lägenhetsstorlekarna till 35 kvadratmeter. 
Även skolgården som ligger nära Göteborgsvägen överskrider bullerriktlinjerna om inte 
avskärmande åtgärder vidtas.

Planförslag

För den planerade bebyggelsen utmed Göteborgsvägen kommer det ställas krav på åtgärder 
för att uppfylla kraven för utomhusnivåerna i trafikbullerförordningen och BBRs krav på 
inomhusnivåerna. 
Lägenheternas planlösningar bör medge att minst hälften av bostadsrummen är vända mot 
sida som klarar 55 dBA ekvivalentnivå och 70 dBA maximalnivå nattetid. Alternativet är 
att tillåta endast små lägenheter, mindre än 35 kvm, som då måste klara 65 dBA ekvivalent-
nivå.
Enskilda eller gemensamma uteplatser vid dessa fastigheter bör placeras på gårdssidan. 
Uteplatser i alla kvarter ska klara en ekvivalent ljudnivå på högst 50 dBA och en maximal 
ljudnivå på högst 70 dBA.
Det är viktigt att ha en avskärmning av skolgården som är helt sluten mot Göteborgsvägen.
Fönster och fasader ska ha en dämpning som medför att BBRs krav på inomhusnivåerna, 30 
dBA ekvivalentnivå och 45 dBA maximalnivå nattetid, klaras.
Uppföljning av bullerreducerande åtgärder sker i bygglovsskedet.

Vibrationer

Fastighetsägaren har tagit fram en ut-
redning avseende vibrationer och gjort 
mätningar på en befintlig byggnad i 
Björkris etapp 1. De uppmätta vibra-
tionerna under mätperioden låg som 
mest på 0,04 mm/s (RMS). Detta  
understiger nedre gränsen för måttlig 
störning, 0,4 mm/s RMS. På grund 
av de geotekniska förutsättningarna i 
området kommer majoriteten av alla 
byggnader behöva grundläggas med 
pålar. Kommunen bedömer därmed 
att det att det finns goda möjligheter 
att uppföra bostäder som understiger 
riktvärdet på 0,4 mm/s vägd RMS.

Mätarnas placering i förhållande till Göteborgsvägen i vibrationsut-
redningen av Abesiktning 2019..
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Planförslag

Detaljplanen reglerar att vibrationsnivån i bostäder inte får överskrida 0,4 mm/s vägd RMS. 

Farligt gods

Planområdet berörs inte av någon utpekad transportled för farligt gods. Det krävs alltså 
inga särskilda åtgärder enligt Riskanalys av farligt gods i Hallands län (Länstyrelsen 2011). 
Göteborgsvägen som går genom planområdet är en omledningsväg för E6:an när det sker en 
olycka. Framkomligheten på vägen kommer fortsatt vara god och ingen ytterligare hänsyn 
behöver tas till detta i planeringen. 

Risk för översvämning

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 
gör återkommande översvämningskarteringar utifrån att 
Kungsbacka är utpekat som ett område med betydande 
översvämningsrisk. Den senaste uppdaterades 2019.  
Bilden här bredvid visar vattnets utbredning vid 100-års-
flöde, 200-årsflöde och beräknat högsta flöde (BHF). 
Flöden med återkomsttider på 100 år och 200 år utgår 
från mätserier i SMHI:s stationsnät och är anpassade 
efter klimatscenarier för slutet av seklet. BHF är framta-
gen enligt en metodik som används av vattenkrafts- och 
gruvindustrin för dimensionering av högriskdammar 
och det går inte att sätta en statistisk sannolikhet för en 
sådan händelse.

Tabell. Vattennivå vid klimatanpassat 100-årsflöde och 200-årsflöde 
samt beräknat högsta flöde (BHF) enligt MSB:s översvämningskartering 
2019. Den lägre nivån i intervallen gäller den södra delen av planområdet.

100-årsnivå, år 2100 +4,2-4,5
200-årsnivå, år 2100 +4,3-4,6
Nivå BHF +5,0-5,3

Kommunen anser att höjdsättning bäst utgår från händelser med statistisk återkomsttid och 
att vi sedan sätter marginal till dem beroende på vilken markanvändning som är aktuell. 
Utifrån det resonemanget gör vi ställningstagandet att bostäder och verksamhetslokaler ska 
klara en 200-årshändelse i slutet av seklet. För att ta höjd för osäkerheter och möjligheten 
att framtida klimatscenarier gör att nivåerna räknas upp läggs viss marginal till kraven på 
lägsta golvnivå.
Tillfartsvägar bör också höjdsättas så att de klarar en 200-årshändelse men omständigheter 
kan göra att något större risk för översvämning kan accepteras. Enligt rekommendationer 
från geotekniska utredningar ska befintlig marknivå i huvudsak bibehållas vilket också är 
följt i de förprojekteringar som gjorts i samband med en teknisk genomförandestudie. Läg-
sta nivån i en gatukorsning ligger i denna studie på +4,37. I projekteringsskedet bör detta 
ses över och höjas vilket kan innebära att ytterligare stabiliseringsåtgärder krävs för gator 
och annan infrastruktur. Samma gäller för den pumpstation som planeras i parken öster om 
bostäderna. Den behöver utformas för att vara driftsäker även vid höga vattenstånd.
I framtagen dagvattenutredningen (Tyréns 20180712) beskrivs översvämningsriskerna 

Översvämningskarteringar. 100-årsflöde i 
blått, 200-årsflöde i turkost och skrafferat 
är beräknat högsta flöde, BHF.
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utifrån en översvämningsutredning gjord av DHI, 2009. Utifrån modellering har högsta 
hög vattennivå (HHW) vid ett 100-års flöde, i dagens klimat, beräknats ge en vattennivå på 
+4,37 meter i den sydöstra delen av planområdet vilken minskar till +4,0 närmare Björkris-
bron. Om utloppen för dagvattenledningarna ligger under +4,37 meter kommer systemet att 
bli dämt vid extrema väder eller högvattenstånd. Det är därför viktigt att skapa sekundära 
rinnvägar som inte skadar bebyggelsen eller hindrar trafik.

Planförslag

Nivåerna för lägsta golvhöjd ska vara +5,0 inom hela planområdet. Lägsta nivå på gator som 
saknar alternativ väg för räddningstjänst ska vara +4,6. Rekommendationerna i dagvattenut-
redningen om sekundära rinnvägar ska följas. 

Räddningstjänsten

Vid uppförande av enkelsidiga lägenheter mot innegård krävs att räddningstjänst kan köra 
in på gården. Körbarhet och tillgänglighet för Räddningstjänstens fordon har beaktats under 
planarbetet, detta kontrolleras i byggskedet. 

Planbestämmelser
Nedan följer ett förtydligande av planbestämmelserna på plankartan. Intentionen med ka-
pitlet är att förtydliga planbestämmelsernas syfte och innebörd.

Användning

Plankartan har sju användningar som reglerar allmän platsmark inom planområdet. Dessa 
är Väg, Gata 1: Huvudgata, Gata 2: Lokalgata, Gata 3: Huvudgata, Gång- och cykelväg, 
Park och Natur. 
Plankartan har sex användningar som reglerar kvartersmark. På de flesta kvarter finns fler-
talet användningar inom samma yta, det innebär att flera olika användningar kan uppföras. 
Den första bostaden beskriver huvudanvändningen, det är färgen som tillhör huvudanvänd-
ningen har användningsområdet har fått. 
B  Inom användningsområdet får bostäder uppföras. 
C  Inom användningsområdet får centrumverksamhet uppföras. 
(P)  Inom användningsområdet får parkering för flerbostadshus uppföras. Garaget 

får sticka upp maximalt en meter ovanför gatan i de fall garaget går ut i fasad, 
en meter är ett absolut tal och innebär den högsta punkten för garagefasaden att 
sticka upp. Syftet är att undvika höga garagefasader mot gatan som skapar en död 
fasad. För att kunna komma in i garagen får garageportar sticka upp högre än 
en meter, dessa är reglerade till att få sticka upp maximalt 3,5 meter över gatan. 
Parkeringsplatser för flerbostadshus får endast uppföras under mark, undantaget 
är handikapparkeringar eller mobiliteslösningar likt bilpool eller liknande. 

P1 Inom användningsområdet får parkeringshus uppföras. 
R1 Inom användningsområdet får byggnader för olika kultur och fritidsaktiviteter 

uppföras. Användningen är flexibel för att skapa möjlighet för förändring över tid. 
Här kan olika kultur- och fritidsverksamhet likt teater, idrottsanläggning eller 
konsthall uppföras. 

S Inom användningen får skola uppföras.
W Användningen reglerar vattenområde och omfattar Kungsbackaån. Inom området 

får broar och bryggor anläggas. 
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Egenskapsbestämmelser för allmän plats

Det finns två bestämmelser som reglerar egenskaper för allmän plats. Den första bestäm-
melsen reglerar att lägsta marknivå på gata som saknar alternativ väg för räddningsfordon 
ska vara +4,6 meter. Den andra bestämmelser reglerar att en mur inom egenskapsområden 
ska bevaras men att öppningar får göras för korsande gång- och cykelvägar.

Egenskapsbestämmelser för kvartersmark 

För att reglera byggnationens omfattning har ett flertal egenskapsbestämmelser adderats. 
Det finns sju bestämmelser som reglerar maximalt våningsantal och maximal nockhöjd 
i samma bestämmelse. Kvarteren har en eller ett fåtal av dessa lagda på yta med syfte att 
skapa variation. Våningsantalet och nockhöjden reglerar maximal höjd. Nockhöjden är 
högre än standardhöjd för våningsantal, syftet är att dels att möjliggöra för att sadeltak kan 
uppföras med högre taklutning, dels att bottenvåning för centrumverksamhet kan få en 
högre takhöjd samt för att göra det möjligt för att bygga bjälklag i trä.
Det finns även tre egenskapsbestämmelser som reglerar utnyttjandegrad: 
e1  Egenskapen reglerar att högst 40% av användningsområdet får bebyggas och avser 

kvarteret för kultur och fritidsaktivitet. På övrig yta inom användingsområdet får 
parkeringsplatser för bil och cykel användas. 

e2 Egenskapen reglerar fristående eller sammanbyggda en- och tvåbostadshus får 
uppföras. Även flerbostadshus får uppföras inom egenskapsområdet, men högst 
25% markytan i egenskapsområdetbebyggas får bebyggas med flerbostadshus. 
Syftet är att skapa ett kvarter med huvudsakligen en- eller tvåbostadshus.

e3 Egenskapen reglerar fristående eller sammanbyggda en- och tvåbostadshus får 
uppföras. Även flersbostadshus får uppföras inom egenskapsområdet, men högst 
40% av egenskapsområdet bebyggas med flerbostadshus. Syftet är att skapa kvar-
ter med en större andel en- eller tvåbostadshus. 

Begränsning av markens utnyttjande är reglerat i två bestämmelser, prickmark och kors-
mark. Inom prickmark får byggnader inte uppföras. Parkeringsplatser får uppföras inom 
prickmark. Plusmark reglerar att komplementbyggnader likt cykelskjul, miljöhus eller min-
dre förråd får uppföras, dessa ska ha en maximal nockhöjd om fyra meter. För flerbostadshus 
får en komplementbyggnad om maximalt 40 kvm byggas, det är den totala BYA för alla 
flerbostadshus inom aktuellt kvarter. Maximal BYA för enbostadshus är 10 kvm/bostad. 
Det innebär att den totala BYA för en- och tvåbostadshus inte är reglerad. Under plusmark 
får underjordiskt garage under marknivå uppföras, det innebär att marknivån kan förändras 
så att parkeringen ligger under mark, detta kan vara aktuellt inom kvarteren med punkthu-
sen. Parkering ovan mark får endast ske för handikapparkering, för en- eller tvåbostadshus 
samt för mobilitetslösningar likt bilpool. 
Det finns en generell kvartersmarkbestämmelse som reglerar att alla byggnader måste 
uppföras minst en meter från fastighetsgräns. Syftet med bestämmelsen är att spara en yta 
mellan allmän plats och byggnader för att möjliggöra underhåll av byggnader och ge plats 
åt dränering utan att inkräkta på den allmänna platsen. Syftet med bestämmelsen är även 
att undvika att öppnade fönster och dörrar inkräktar på gångbanor och allmän plats. I de 
platser där byggnader sammanbyggs i fastighetsgräns gäller inte bestämmelsen. 
Det finns nio egenskaper som reglerar hur byggnader inom området ska utformas. Dessa har 
beteckningen f med en efterföljande siffra. 
f1  Egenskapen reglerar att minst 60% av byggnadsarean ska ha sadeltak med en lut-

ning mellan 27-45 grader. Intentionen är att skapa en variation i taklandskapet, 15 
av kvarteren i planområdet har egenskapen. 
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f2 Egenskapen reglerar att det inom egenskapsområdet ska finnas minst två passager 
från gatan inpå gården. Syftet är att skapa möjlighet för flöde genom gårdarna, 
att inte skapa helt slutna kvarter utan delvis öppna upp för passage. Utformning 
av öppningarna kan variera från kvarter till kvarter men alla ska göra möjligt för 
passage genom kvarteret. 

f3   Egenskapen reglerar att byggnadsdjupet får vara maximalt 14 meter. De 14 met-
rarna innefattar hela byggnaderna, även utstickande delar som trappor, takfötter 
och liknande. Byggrätten inom kvarteren har en standard om 17 meter från gräns 
mot gata, vilket innebär att det skapas en flexibilitet i hur byggnaderna placeras 
mot gatan. Vissa hus kommer placeras nära gatan medan andra kommer ha för-
trädgård. Om byggnaden uppförs i 14 meter möjliggörs en maximal förträdgård 
om tre meter, för byggnader med smalare byggnadsdjup möjliggörs större förträd-
gårdar. 

f4 Egenskapen reglerar att förträdgård mot Gata 1: Huvudgata får vara maximalt 
tre meter. Denna egenskap är lagd på vissa kvarter mot huvudgatan med syfte att 
skapa ett tätare gaturum. 

f5 Egenskapen reglerar att bottenvåning mot Gata1: Huvudgata ska ges en sådan 
rumshöjd att lokaler för centrumverksamhet kan uppföras. Egenskapen är lagd på 
vissa kvarter i områdets centrala delar där det bedöms vara ett gångbart läge för 
centrumverksamhet. 

f6  Egenskapen reglerar att byggnader inom egenskapsområdet ska uppföras i minst 
tre olika våningsantal. Syftet med bestämmelsen är att skapa en variation i bygg-
nadshöjd inom kvarteret utan att reglera variationen på yta. 

f7 Egenskapen reglerar att byggnader inom egenskapsområdet ska uppföras i minst 
två olika våningsantal. Syftet med bestämmelsen är att skapa en variation i bygg-
nadshöjd inom kvarteret utan att reglera variationen på yta. 

f8  Egenskapen reglerar att byggnader inom egenskapsområdet ska ha sadeltak med 
en lutning mellan 27-45 grader. Bestämmelsen ligger inom kvarteren med punkt-
husen och reglerar att byggnaderna inte får ha platta tak. Undantaget är om del av 
byggnaden uppförs i terrasser.

Den sista utformningsbestämmelsen är en generell bestämmelse som reglerar att stödmurar 
får uppföras till en maximal höjd om 1 meter. Det går dock bra att marken terrasseras och 
att flera stödmurar uppförs efter varandra. 
För att reglera byggnationens utförande används en bestämmelse som reglerar att lägsta 
golvnivå ska vara fem meter över havet. Egenskapen är en generell bestämmelse och gäller 
över hela planområdet. Syftet är att undvika att byggnader svämmas över vid höga vatten-
flöden i Kungsbackaån. En generell bestämmelse finns även om vibrationsnivåer i bostäder. 
Den reglerar att vibrationsnivå i bostad inte får överskrida 0,4 mm/s vägd RM, vilket enligt 
riktlinjer är nedre gränsen för måttlig störning.
I östra delarna av planområdet är stabiliteten ansträngd. Tre egenskapsbestämmelser reglerar 
markbelastning i olika områden. 
n1 Egenskapen reglerar att ingen markbelastning är tillåten. Området med denna 

bestämmelse ligger närmst ån, har användningen NATUR och har i en utredning 
bedömts ha mycket dålig stabilitet.

n2 Egenskapen reglerar att en markbelastning om maximalt 5 kPa är acceptabel. 
Området med denna bestämmelse ligger direkt väster om området med n1 och 
har användningen NATUR. Här är dålig stabilitet och marken klarar inte mycket 
belastning. 



26  Planbeskrivning Planbeskrivning  27

B
jö

rk
ri

s 
2b

n3 Egenskapen reglerar att en markbelastning om maximalt 10 kPa är acceptabel. 
Området ligger direkt väster om området med n2. Huvudsakligen berörs PARK 
och GATA 1, en mindre del är inom kvartersmark med byggrätt. Vid byggnation 
kommer det ställas krav om nödvänding grundläggning för att säkerställa stabili-
teten. 

Egenskaperna m reglerar skydd mot störningar. Innan egenskapen visas en informationstext 
om bullerriktlinjer enligt bullerförordningen. Egenskapen reglerar därefter att vissa kvarter 
mot Väg och ska uppföras sammanbyggda för att skapa en tyst sida mot gården. 

Administrativa bestämmelser 

Den administrativa bestämmelsen a - upphävande av strandskydd visar de områden där 
strandskyddet föreslås upphävas. Den administrativa bestämmelsen g - gemensamhets-
anläggning, används på alla bostadskvarter. Bestämmelsen reglerar ett markreservat där 
gemensamhetsanläggning får bildas. Gemensamhetsanläggningen kan exempelvis omfatta 
underjordisk parkering, nyttjande av gemensam gård, miljörum och dagvattenhantering.
De tre sista bestämmelserna reglerar genomförandetid, huvudmannaskap och ändrad 
lovplikt. Genomförandetiden för planen är 15 år från den dagen planen vinner laga kraft. 
Kommunen är huvudman för allmän plats i planområdet. För murar under 40 centimeter 
samt för öppna dagvattenlösningar krävs inte bygglov. 

Överväganden och konsekvenser

Nollalternativ
En genomgående idé i Kungsbacka kommuns planering är att bygga i kollektivtrafiknära 
lägen och att särskilt bygga ut Kungsbacka stad. Om ett stort antal bostäder inte byggs i 
Kungsbacka stad är det sannolikt att bostäder hade behövt byggas mer spritt i kommunen.
Om planen inte antas nyttjas inte ytan för att skapa möjlighet för boende och verksamheter 
i ett stationsnära läge, marken skulle fortsatt vara jordbruksmark. Möjligheten till att med 
hjälp av byggnader på båda sidor av Göteborgsvägen skapa en naturlig port till Kungsbacka 
stad försvåras, porten till staden fortsätter att vara otydlig. Det blir fortsatt dålig tillgänglig-
het till skogsområdet och dess höga rekreationsvärden kan inte nyttjas av boende i Björkris I 
eller av Kungsbackabor i övrigt. Möjligheten att skapa förskola/skola och vård- och om-
sorgsboende i ett naturnära läge tas inte om hand. 

Lokaliseringsutredning
I detaljplanearbetet har kommunen tagit fram en lokaliseringsutredning (april 2020) med 
syfte att utreda om detaljplanen tillgodoser ett samhällsintresse som väger tyngre än beva-
randet av jordbruksmark eller strandskyddets syfte samt om detta samhällsintresse inte kan 
tillgodoses på annan plats.

Alternativa placeringar

För att jämföra alternativa placeringar för bostäder och samhällsservice i anslutning till 
Hede station så har kommunen tagit fram en figur som visar på området runt stationen. 
I figuren så har flera lager lagts in på ortofotot:
• planerad bebyggelse –planprogram för Nordöstra Kungsbacka (godkänt 2019)
• strandskydd 100 meter från Kungsbackaån
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• 80 meters buffertområde 
från järnväg 
• gränsen för den fördjupade 
översiktsplanen för Kungs-
backa stad (godkänd  2009)
• två cirklar som represen-
terar avståndet från Hede 
station, 500 meter respek-
tive 1000 meter
I och med att Hede sta-
tion ligger i anslutning till 
både jordbruksmark och 
Kungsbackaån så är det 
svårt att finna alternativa 
lokaliseringar för detaljpla-
nen som vare sig ligger på 
jordbruksmark eller inom 
strandskyddat område. 
Den sammanvägda be-
dömningen är att det enda 
område som kvarstår att 
planera nära Hede station är 
aktuellt planområde. Trots 
att planområdet ligger både 
inom strandskyddat område 
och på jordbruksmark så 
anser kommunen att det är 
ett väsentligt samhällsintresse att möjliggöra för bostäder och verksamheter i anslutning till 
Hede station. Detta samhällsintresse anser kommunen väger tyngre än behovet av att bevara 
den värdefulla jordbruksmarken samt hela den strandskyddade zonen. 

Miljökonsekvenser

Behovsbedömning

Med stöd av miljöutredningen (Norconsult, 2015-05-04), dagvattenutredningen (Tyréns 
2018-07-12), naturvärdesinventering (Norconsult, 2017-10-18), bullerutredningen (Tyréns 
2018-10-10. Reviderad 2020-01-15), miljöteknisk markundersökning (Geosigma 2018-01-
26) och den geotekniska utredningen (Norconsult 2016-11-02) så har en behovsbedömning 
gjorts för att ta reda på om förslaget kan antas medföra betydande miljöpåverkan eller inte. 
Kommunen ska göra sin bedömning enligt de kriterier som anges i bilaga 4 till förordningen 
om miljökonsekvensbeskrivningar. Sammanfattningsvis har behovsbedömningen visat att 
detaljplanen inte bedöms medföra någon betydande miljöpåverkan. Däremot avses rekom-
mendationerna i dagvattenutredningen och miljöutredningen i huvudsak följas. Ett genom-
förande av planförslaget bedöms inte innebära konflikt med bestämmelserna i 4 kap MB 
utan kan ses som tätortsutveckling. Även rörande aktuell jordbruksmark har kommunen i 
sin översiktsplan, ÖP06, tagit ställning till att exploatering är möjlig enligt 3 kap 4 § MB.
Kommunens ställningstagande grundar sig på bedömningen att ett genomförande av detalj-
planen: 
•  Inte påverkar något Natura 2000-område och därmed inte kräver tillstånd enligt MB 7 

kap. 28 §.  

Kartbild ur kommunens lokaliseringsprövning..

PÅGÅENDE PLANERING 

STRANDSKYDDATOMRÅDE IZZ] 

500 & 1000 M RADIE LJ 
FRÅN STATIONEN 

80-M ZON JÄRNVÄG -
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• Inte anger förutsättningar för kommande verksamheter eller åtgärder som kräver tillstånd 
enligt MKB-förordningen (1998:905) 3 § och bilaga 3. 

• Inte bedöms negativt påverka möjligheterna att uppfylla nationella och regionala miljö-
mål. 

• Inte bedöms ge upphov till en betydande miljöpåverkan på biologisk mångfald, landskap, 
fornlämningar, vatten etc. 

• Inte ger upphov till betydande risker för människors hälsa eller för miljön. 
• Inte bidrar till att några miljökvalitetsnormer överskrids. 
• Inte påtagligt påverkar några områden eller natur som har erkänd nationell eller intena-

tionell skyddsstatus. 
Kommunen har därmed bedömt att en miljöbedömning med tillhörande miljökonsekvens-
beskrivning inte behövs för aktuellt planförslag.

Riksintressen

Detaljplanen berörs inte direkt av några riksintressen, men indirekt så kan riksintresset för 
Västkustbanan påverkas på grund av vibrationer. Enligt den vibrationsutredningen som har 
tagits fram med mätningar på befintlig byggnad i Björkris etapp 1 visar att vibrationer vida 
understiger nedre gränsen för måttlig störning, 0,4 mm/s RMS. Med stöd i den utredningen 
så bedömer kommunen att riksintresset för Västkustbanan inte påverkas av aktuell detalj-
plan. 

Natur och rekreation

Planerad utbyggnad av området medför främst att öppen åkermark utan några högre värden 
för natur och rekreation ersätts med byggnader, hårdgjorda ytor och parkmiljöer. Konse-
kvenserna för natur och rekreation bedöms som små men överlag positiva när ett grönstråk 
upp till Skårbybergen skapas samt ett grönstråk närmast Kungsbackaån skapas som gör 
området mer tillgängligt. 

Markförhållanden 

Inom planområdet har det tidigare stått ett växthus som har använts för kommersiell odling 
av blommor och kryddväxter. I samband med planarbetet så har en miljöteknisk markutred-
ning utförts. Samtliga analyserade metallhalter i jorden var under nivåerna för Naturvårds-
verkets riktvärde för känslig markanvändning (KM). Rester av bekämpningsmedel fanns 
kvar i den ytliga jorden i nivåer strax över KM. I grundvattnet påvisades analyserade lösta 
(filtrerat prov) metallhalter i måttliga halter eller lägre. Området sanerades 2019. 

Vattenförhållanden

En utbyggnad inom området innebär en ökning av hårdgjorda ytor i området, vilket medför 
att markens förmåga att infiltrera vattnet försvinner i viss utsträckning och därmed ökar 
mängden dagvatten. Vidare kommer en del av den naturliga fördröjning som sker i området 
att upphöra i samband med en utbyggnad. 
Föreslagen utbyggnad medför en förändrad markanvändning som innebär att belastningen 
på Kungsbackaån från området kommer att ändra karaktär. Utsläppen av kväve är nor-
malt större från åkermark än från motsvarande yta med hårdgjorda ytor och bostads – och 
verk¬stadsbebyggelse. Däremot är utsläppen av fosfor via dagvatten i samma storleksordning 
som utsläppen från åkermark. Men enligt dagvattenutredningens (Tyréns 2018-07-12) be-
räkningar så minskar både kväve- och fosforbelastningen på Kungsbackaån genom föresla-
gen dagvattenhantering. 
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Enligt dagvattenutredningen så bör rening av dagvattnet från större vägar föreslå ske via av-
vattningsdiken och infiltrationsdiken, detta för att säkerställa att föroreningar från trafiken 
inte belastar Kungsbackaån. Inom de mindre vägarna mellan kvarteren föreslås linjeavvatt-
ning för att hålla dagvattnet ytligt och leda det till en planteringsyta, regnbädd eller dike 
där dagvattnet har möjlighet att renas innan det leds ner till dagvattennätet och vidare till 
Kungsbackaån.
Under själva byggtiden kan dagvattenhanteringen medföra grumling ned till Kungsbackaån 
via dagvattenledningar, ytavrinning etc, varför dagvattensystemet bör iordningställas i ett 
inledande skede. Dagvattenanläggningar kräver generellt en anmälan till nämnden för 
Miljö & Hälsoskydd enligt 9 kap. 2 § MB samt 13 och 14 §§ förordningen om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd.

Vattenverksamhet

Bestämmelser om vattenverksamhet finns i 11 kap. miljöbalken och i lagen med särskilda 
bestämmelser om vattenverksamhet (1998:812). Åtgärder som innebär t.ex. avvattning 
av mark samt grävning eller uppförande av en anläggning i ett vattenområde utgör vat-
tenverksamheter som kräver ett tillstånd eller en anmälan. För att kunna planlägga områ-
det närmast Kungsbackaån så kräver de geotekniska förutsättningarna att det genomförs 
stabiliseringsåtgärder så som kalkcementpelare, avschaktning och erosionsskydd krävs. De 
åtgärderna är att betrakta som vattenverksamhet eftersom det sker i och i anslutning till 
ån. Åtgärden är så pass stor att det kommer att kräva tillstånd, tillståndsansökan behandlas 
av Mark och miljödomstolen. Även uppförandet av en bro över Kungsbackaån kommer att 
kräva tillstånd. 
För utbyggnad av en gång- och cykelbro över Kungsbackaån samt för erosionsskydd och 
stabilitetshöjande åtgärder vid åkanten krävs tillstånd för vattenverksamhet. Kommunen 
bedömer att dessa åtgärder kan genomföras på ett sätt som inte påverkar Kungsbackaåns 
växt- och djurliv negativt. I samband med tillståndsansökan så kommer en miljökonsekvens-
beskrivning tas fram samt en detaljerad utredning över åtgärdernas påverkan på Kungs-
backaån.

Närhet till verksamheter

Verksamhetsområdet söder om aktuellt programområde hyser i nuläget verksamheter som 
ger upphov till viss miljöstörning i form av främst transporter och buller. Vid planerad 
bostadsutbyggnad bedöms därmed Boverkets skyddsavstånd för såväl ett industrikvarter (50 
meter) som för ett småindustriområde (200 meter) uppfyllas med god marginal och risken 
för att bostäderna blir utsatta för störningar från befintligt verksamhetsområde bedöms som 
liten.

Jordbruksmark

Enligt miljöbalken 3 kap. 4 § så får jordbruk av nationell betydelse och brukningsvärd 
jord-bruksmark endast tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar om det behövs för 
att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från 
allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. En stor del av 
planområdet ligger på brukningsvärd jordbruksmark.
I den kommunövergripande översiktsplanen beskrivs aktuellt område som jordbruksmark 
inom utvecklingsområde för Kungsbacka stad. I den fördjupade översiktsplanen för Kungs-
backa stad utpekas aktuellt område som en del av ett större utredningsområde för företag, 
service och bostäder. Kommunen anser att en utbyggnad av Björkris är att anse som ett 
väsentligt samhällsintresse med hänvisning till behovet av bostäder i närheten av Hede sta-
tion. Bostäder och verksamheter i anslutning till kollektivtrafiknoderna är nödvändigt för 



30  Planbeskrivning Planbeskrivning  31

B
jö

rk
ri

s 
2b

att bygga ett hållbart samhälle. Lokaliseringsutredningen visar att denna tätortsutveckling i 
ett stationsnära läge går inte att genomföra på annan mark än jordbruksmark. 

Biotopskydd

För vissa småbiotoper i jordbrukslandskapet gäller generellt biotopskydd enligt 7 kap 11 § 
MB. Inom aktuellt område finns öppna diken och stenmurar som omfattas av biotopskyd-
det. Om dessa påverkas vid en utbyggnad krävs dispens från biotopskyddet vid ett genom-
förande av detaljplanen.
Den biotopskyddade stenmuren i planens sydvästra del kommer att integreras i parkstråket 
och på så vis bibehålls dess ekologiska funktion i landskapet. En dispens från biotopskyd-
det kommer att sökas om stenmuren behöver flyttas eller öppnas upp under anläggandet av 
parkmiljön. 
Diket i planens norra del kommer att omvandlas till ett svackdike för att kunna hantera 
dagvattnet från aktuellt område samt för angränsande område där det planeras ett vård- och 
omsorgsboende. Dikets funktion som spridningskorridor försämras något då det till viss del 
behöver kulverteras vilket är nödvändigt för att möjliggöra skolan och kopplingen mellan 
planområdena. Svackdiket bidrar till en bättre rening av omgivande dagvatten vilket är po-
sitivt för Kungsbackaåns växt- och djurliv. En dispens för åtgärderna är beviljad av Länssty-
relsen i Hallands län 2020-06-24. 
De diken som finns i planens östra del behöver bitvis kulverteras för att möjliggöra slutna 
kvarter. Slutna kvarter är här en förutsättning för skapa bra ljudmiljöer för de boende. En 
dispens för åtgärderna kommer att sökas inför antagandet av planen. 

Miljökvalitetsnormer för luft, 5 kap miljöbalken

Erfarenhetsmässigt är dygnsmedelvärdet för kvävedioxidhalt dimensionerande för luftföro-
reningar. Kungsbacka kommun är medlem i Göteborgsregionens kommunalförbunds luft-
vårdsförbund. Genom förbundets omsorg så sker det mätningar och beräkningar i Kungs-
backa stad. Den senaste beräkningen visar att miljökvalitetsmålen för kvävedioxid endast 
överskrids på och i direkt anslutning till väg E6, vilket innebär att bakgrundsbelastningen är 
mycket låg. 
Vad avser halter av kvävedioxid sker erfarenhetsmässigt en viss minskning över tiden, 
till följd av den bättre reningsteknik som successivt införs i bilparken och som sänker de 
genomsnittliga emissionerna av kväveoxider från fordonen. Vad gäller partiklar orsakas 
partikelhalten till stor del av uppvirvlade partiklar från vägbanan. Om inga förändringar 
sker av lagstiftningen beträffande dubbdäcksanvändning får man räkna med en viss, mindre 
höjning av partikelhalterna. 
Men med hänvisning till den låga bakgrundsbelastningen så bedömer kommunen att det 
inte finns någon risk att miljökvalitetsnormerna för luft överskrids i en överskådlig framtid. 

Miljökvalitetsnormer för yt- och grundvatten, 5 kap miljöbalken

Enligt 5 kap 1 § miljöbalken får regeringen för vissa geografiska områden eller för hela 
landet meddela föreskrifter om kvaliteten på mark, vatten, luft eller miljön i övrigt, om det 
behövs för att varaktigt skydda människors hälsa eller miljön eller för att avhjälpa skador på 
eller olägenheter för människors hälsa eller miljön (miljökvalitetsnormer).
Både Kungsbackaån och den slutliga recipienten Inre Kungsbackafjorden är vattenförekom-
ster som omfattas av miljökvalitetsnormer enligt EU:s ramdirektiv för vatten. Enligt vat-
tenmyndighetens bedömning av vattenkvaliteten har både Kungsbackaån och slutrecipienten 
Inre Kungsbackafjorden måttlig ekologisk status. Målet är att god ekologisk status ska 
uppnås till 2027. Det anses som ekonomiskt orimligt och/eller tekniskt omöjligt att vidta de 



32  Planbeskrivning Planbeskrivning  33

åtgärder som skulle krävas för att uppnå god ekologisk status 2021. En av de främsta orsa-
kerna till att miljökvalitetsnormerna inte uppfylls i såväl Kungsbackaån som i Inre Kungs-
backafjorden är övergödning på grund av en betydande påverkan från källor som jord- och 
skogsbruk samt enskilda avlopp. 
Planerad utbyggnad bedöms inte påverka miljökvalitetsnormerna för vattenkvalitet i Kungs-
backaån och Kungsbackafjorden negativt under förutsättning att dagvattnet omhändertas 
enligt förslaget och att eventuella åtgärder vid och i ån sker på ett hänsynsfullt sätt så att 
svämplanets funktion inte försämras utan snarare förbättras. 

Påverkan på Natura 2000

Slutrecipient för dagvattnet från planområdet är Natura 2000-området Kungsbackafjorden. 
Kungsbackafjorden har höga biologiska värden. Kungsbackafjorden är påverkat av bland 
annat kväve och fosfor. Dagvattenutredningen visar att det genom föreslagen dagvatten-
hantering så minskar utsläppen av fosfor och kväve från planområdet. Så med föreslagen 
dagvattenhantering så bedöms inte Natura 2000-området att påverkas negativt av planens 
genomförande. 

Strandskydd

Kungsbackaån omfattas längs aktuell sträcka av strandskydd om 100 meter enligt 7 kap 
13-14 § miljöbalken. I anslutning till planområdet finns två små äldre bevattningsdammar 
som enligt kommunen inte omfattas av strandskydd då de är anlagda och mycket små. Det 
öppna diket i norra gränsen är ett anlagt dike för markavvattning som inte heller omfattas 
av strandskydd. 
Strandskyddet syftar till att långsiktigt bevara goda livsvillkor för växt- och djurlivet samt 
att långsiktigt trygga allmänhetens tillgång till strandområden. Inom strandskyddat område 
får man inte uppföra nya byggnader eller vidta åtgärder som väsentligen påverkar växt- och 
djurlivet negativt, 7 kap 15 § miljöbalken. 
Kommunen avser att upphäva strandskyddet för kvartersmark men bibehålla strandskyddet 
för natur- och parkmark. Avståndet mellan ån och kvartersmarken blir minst 40 meter och 
där bibehålls strandskyddet. För vissa åtgärder i parken inom det område där strandskyddet 
fortfarande kommer att gälla, exempelvis brygga eller bro, kommer det att krävas dispens 
från strandskyddet. 
För att upphäva strandskyddet behöver det finnas ett särskilt skäl, de särskilda skälen finns 
uppräknade i 7 kap 18c § miljöbalken. Kommunen anser att det finns särskilda skäl och 
åberopar att området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse 
som inte kan tillgodoses utanför området. Kommunen anser att det är ett angeläget allmänt 
intresse att bygga bostäder i och i direkt anslutning till tätorten inom den i översiktsplanen 
utpekade utvecklingszonen. Tätortsutveckling i anslutning till goda kollektivtrafikstråk och 
noder är en förutsättning för möjligheten att bygga en hållbar stad med begränsad klimatpå-
verkan. Lokaliseringsutredningen visar att denna tätortsutveckling i ett stationsnära läge går 
inte att genomföra utanför strandskyddat område.
Området där strandskyddet upphävs i planen består idag av åkermark utan några höga 
naturvärden. Detta område saknar idag även några rekreativa värden. Vid en anläggning av 
park/natur längs med ån så förstärks de rekreativa och de ekologiska värdena längs med ån. 
En etablering av buskar och träd längs med Kungsbackaån är positivt för både de vattenle-
vande som de landlevande djuren.
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Ekonomiska konsekvenser
Ekonomiska konsekvenser beskrivs utförligt under ”Genomförandefrågor”.

Sociala konsekvenser
En social konsekvensanalys och barnkonsekvensanalys har tagits fram och bilagts hand-
lingarna (Norconsult, 2018, reviderad 2020). Nulägesbeskrivningen finns i kapitlet Social 
hållbarhet - nulägesanalys. Rapporten delas in i fem kategorier: mångfald, vardagsliv, trygg-
het, mobilitet och samvaro, enligt Kungsbacka kommuns handbok för sociala konsekvens-
analyser. 

Mångfald

I planförslaget finns en mångfald av olika hustyper och upplåtelseformer, även på kvarters-
nivå. Två av kvarteren har fått bestämmelsen att högst 25% får bebyggas med flerbostadshus 
samt ett kvarter där högst 40% får bebyggas med flerbostadshus för att styra så att det blir 
en blandning av bostadsformer 
Det finns ett behov av mindre hyreslägenheter i kommunen. I Björkris II planeras för 1/3 
hyresrätter men planen reglerar inte vilka lägenhetsstorlekar det blir. Även om det skapas 
blandade upplåtelseformer i området så blir allt nyproducerat. Därför är det positivt för 
mångfalden om det kan byggas små lägenheter, för att fler ska ha råd med den boendekost-
naden som ofta följer med nybyggda bostäder. 
Planen gör möjligt för centrumverksamhet i alla kvarter. Det skapar förutsättningar för ett 
gatuliv med exempelvis servicebutiker och restauranger, vilket är positivt för att området 
inte bara blir sovstad utan även har liv dagtid. De boende får även möjlighet att uträtta ären-
den i sin närmiljö. Att göra möjligt för centrumverksamhet i alla kvarter skulle dock kunna 
innebära att service blir utspritt och att ingen ”huvudgata” bildas. Syftet med de föreslagna 
planbestämmelserna är dock att skapa en flexibel plan som ska kunna hålla länge, om någon 
i framtiden vill uppföra en mindre verksamhets i sitt bostadshus ska planen inte göra det 
omöjligt. 
Andra användningsområden som möjliggörs i planen är kultur och fritid och skolverksam-
het, som även inkluderar idrottshall. Det innebär att det även skapas arbetsplatser i området. 
Kommunens avsikt är även att göra möjligt för ett 10-tal servicebostäder i området. Strax 
norr om planområdet planeras för ett vård och omsorgsboende, vilket är en arbetsplats dyg-
net runt. 
Området kommer att ligga i utkanten av staden och därför finns det risk att det inte lockar 
besökare utifrån. Idrottshallen och den intilliggande skogen har potential att bli sådana 
målpunkter som lockar utomstående till området. Även potentiell motionscentral eller 
skogslekplats i nära anslutning till planområdet kan dra besökare. Lekplatsen i Björkris I har 
exempelvis blivit populär bland fler än de som bor i området. 

Barnperspektivet. 

Området innehåller flera målpunkter för barn, som förväntas att användas både av de som 
bor i Björkris och barn som bor i andra delar av kommunen. Variation i upplåtelseformer gör 
att barn från familjer med olika socioekonomiska förutsättningar får möjlighet att växa upp 
i området.

Vardagsliv

Mellan etapp 1 och etapp 2 ska en avlång park skapas. Denna park har potential att länka 
samman de båda etapperna och den centrala placeringen bidrar till att många får nära till 
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grönska. Tunnelns slänter innebär dock att parkytan har minskats jämfört med samrådsför-
slaget. 
Det skapas även en park i delen av planområdet som är öster om Göteborgsvägen. Den östra 
parken är viktig för att planområdet i sin helhet ska få tillräckligt stora parkområden och 
för att den östra delen inte ska upplevas som ett trafikområde eller asfaltsområde. Den östra 
parken bidrar till att skapa en trevlig bostadsmiljö och att det finns en bostadsnära parker på 
båda sidor om Göteborgsvägen. Parkmiljöerna är mycket positiva för tillgången till bostads-
nära grönytor och för människors hälsa och välbefinnande. 
Bebyggelsen på den östra sidan kan bidra positivt till upplevelsen av hela Björkris. Istället 
för att åka förbi ett bostadsområde ”på en åker”, kommer en nu in i en stadsmiljö på ett helt 
annat sätt än tidigare. Det blir viktigt att skapa en trivsam miljö för boende, cyklister och 
fotgängare nära Göteborgsvägen. Bostäderna kommer inte att ligga tätt intill vägen, vilket 
innebär att det skapas ytor som riskerar att bli tomma och inte upplevas stadsmässiga. Om 
det är svårt att få till en utformning som aktiverar ytorna för människor skulle de istäl-
let kunna användas för att öka den biologiska mångfalden. Det skulle i sin tur kunna bidra 
positivt till upplevelsen av områdets identitet. 
Cykelvägen längs Göteborgsvägen är idag bullerutsatt, men ett bullerplank ger inte tillräck-
ligt bra effekt eftersom det är så nära vägen. Hastighetsbegränsningen på Göteborgsvägen 
kommer troligtvis att fortsätta vara 60 km/h. Enligt bullerutredningen finns goda möjlighe-
ter att uppföra bostäder som klarar dagens riktvärden i bullerförordningen. 

Barnperspektivet

Skolan och förskolan blir viktiga målpunkter i vardagen både för elever och anställda. 
Storleken på skolverksamheternas utemiljöer följer kommunens riktlinjer.  Parken i den östra 
delen av planområdet är positiv ur ett barnperspektiv. Parker på båda sidor av den trafikerade 
vägen skapar bättre förutsättningar för barns möjligheter att leka på egen hand.

Trygghet

Det finns risk att området inte kommer att vara så befolkat kvällstid då få har vägarna förbi. 
Idrottshallen är den målpunkt som har störst potential att dra besökare även kvällstid. Med 
avsaknad av människor som rör sig i området under dygnets mörkare timmar blir det extra 
viktigt med god belysning. Ytterligare någon kvällsöppen verksamhet inom planområdet 
vore positivt för att skapa ytterligare liv och rörelse över dygnet. Planen reglerar dock inte 
vilka typer av verksamheter det blir, eftersom bestämmelsen centrumändamål gör möjligt 
för en bredd av olika verksamheter. 
Gång- och cykeltunnel under Göteborgsvägen skapar förutsättningar för en trafiksäker pas-
sage under Göteborgsvägen, men tunnlar riskerar också att upplevas som otrygga. Det blir 
därför viktigt att hålla fast vid den föreslagna utformningen med en bred och rak tunnel, så 
att det syns tydligt vad som finns på andra sidan. Det blir också viktigt med ”ögon som ser” 
vad som händer kring tunneln, exempelvis bostäder i närheten som har uppsikt. Tunneln är 
relativt djup med anledning av ledningar under vägen, vilket leder till slänter på båda sidor 
som skapar avstånd till park och bebyggelse. Det vore därför bra att studera om slänterna 
exempelvis kan få ljusskulpturer eller användas som hundrastgård. Konst i tunneln kan 
också bidra positivt till den upplevda tryggheten. 
Gång- och cykelvägen från östra delen av planområdet till Hede station är positiv för mobi-
liteten i området, men den ligger lite avsides från bostadsbebyggelse och kan därför upplevas 
som otrygg. Det blir därför viktigt med god belysning och att planerna på utveckling av 
stationsområdet blir av. Det finns också en alternativ gångväg från Hede station till planom-
rådet längs Göteborgsvägen, för den som inte vill ta den genare vägen med tunnel och den 
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östra gång- och cykelvägen. Skola, parkeringshub och idrottsanläggning är placerade inom 
samma storkvarter. Planen gör möjligt för olika placeringar av bebyggelsen i kvarteret. 

Barnperspektivet

För små barn handlar tryggheten i det offentliga rummet främst om trafiksäkerhet och 
skydd mot andra eventuella olyckor. Trafiksäkerheten beskrivs under Mobilitet. Äldre barn 
rör sig i större utsträckning själva utanför hemmet och umgås med jämnåriga i offentliga 
miljöer. Trygghet handlar då snarare om att bli sedd och ”vuxnas ögon på gatan”. De konse-
kvenser som beskrivs ovan gäller såväl vuxna som barn som rör sig i området.

Mobilitet

Planområdet inkluderar ytor för en gång- och cykelväg mellan det östra bebyggelseområdet 
och Hede station. Den del som visas på plankartan kopplar an till ett gång- och cykelom-
råde inom den nyuppförda parkeringen direkt söder om planområdet, där är det tänkt att 
cykelvägen ska fortsätta mot Hede station. En sådan gång- och cykelväg till stationen inne-
bär att boende där inte behöver korsa Göteborgsvägen för att ta sig till stationen som också 
ligger på östra sidan om Göteborgsvägen. Förutsättningarna för hur gång- och cykelvägen 
ansluter till tunneln under Göteborgsvägen behöver utredas vidare i det fortsatta planarbe-
tet. 
Nuvarande busshållplats ligger inom planområdet, vid den föreslagna södra rondellen sydöst 
om etapp 1. Det är viktigt att kollektivtrafik finns nära vid inflytt, både för att underlätta 
resande och ur trygghetssynpunkt. Planen gör möjligt för buss att köra in i etapp 1 och 
vidare till etapp 2 vid parkeringshubben. Planen kan dock inte reglera hur eller när sträckan 
trafikeras. Planen möjliggör även för alternativa sträckningar i det fall området utvecklas 
med fler etapper i framtiden. De som kommer att bo längst bort i etapp 2 får drygt 1 km till 
Hede station och de som bor närmast stationen får cirka 800 meter.

Barnperspektivet

Planområdets läge i kommunen skapar relativt goda förutsättningar för gång-, cykel och 
kollektivtrafik för huvudsakligen äldre barn som rör sig mer självständigt. I ett tryggt och 
säkert trafikrum kan föräldrar ge barn större frihet att röra sig fritt.
Gång- och cykeltunneln under Göteborgsvägen syftar till att skapa en trafik säker skolväg 
för barn från den östra delen av planområdet, som behöver korsa vägen när de går till skolan. 
Det blir därför viktigt att utforma tunneln så att det framgår för vuxna cyklister att trafiken 
sker på barnens villkor, med fler åtgärder utöver separerade gång- och cykelbanor. God sikt 
är viktigt för att undvika konflikter mellan trafikslagen. En barnvänlig gestaltning skulle 
exempelvis kunna bygga vidare på fastighetsägarens tema för området som är ”vardagsäven-
tyret”. För äldre barn innebär cykelförbindelser och kollektivtrafik att de kan ta sig mellan 
hem, skola och fritidsaktiviteter utan att vara beroende av föräldrars tillgång till bil eller 
möjlighet att skjutsa. 

Samvaro

Planen gör möjligt för park på allmän plats, på båda sidor om Göteborgsvägen. En park med 
karaktär av en grön oas blir ett komplement till den hårdgjorda lekplatsen i etapp 1. Det blir 
viktigt med parkbänkar så att det finns möjlighet att stanna till längs parkstråket.
Parken på den östra sidan Göteborgsvägen är viktig för att boende i den delen av planom-
rådet också ska ha tillgång till vistelseytor i närheten av bostaden. För platsens identitet i 
Björkris är det viktigt att inte den östra delen upplevs vara omringat av trafik och asfalt. 
Idrottshallen blir en mötesplats och det finns också potential till en mötesplats för frilufts-
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liv och rekreation vid motionscentralen inom planområdet, samt möjlighet till förbättrad 
tillgång till skogen med en stig (utanför planområdet). 
Skolan kommer bli en viktig mötesplats med potential att nyttja under olika tider på dygnet. 
Det finns inte så många samlingslokaler i den här delen av kommunen, så det vore positivt 
att använda den till exempelvis föreningsmöten efter skoltid. Eftersom det blir en skola upp 
till årskurs 9 kommer det också finnas hemkunskaps- och slöjdsalar som kan vara intres-
santa för föreningslivet. 
Möjligheten att bilda gemenskap i ett nytt område är också sammankopplad med platsens 
identitet och hur platsen upplevs. Att fastighetsägaren har en idé för området, ”vardagsäven-
tyret”, kan bidra positivt till att platsen får en tydlig identitet. 

Barnperspektivet.

I etapp 2 kommer det skapas platser för barn i olika åldrar genom parkerna, idrottshallen 
och möjligheten att använda skolgård och förskolegård utanför skoltid. Planen reglerar inte 
om eller var det ska finnas lekmöjligheter i parkerna. Det vore positivt att komplettera med 
fler lekplatser inom hela Björkris, så att det finns inom bekvämt avstånd från båda etapper. 
Fastighetsägaren har planer på en större skogslekplats strax utanför planområdet. Lek-
platsernas olika karaktär kan då bidra till social interaktion mellan boende i olika etapper, 
eftersom båda kan locka fler än bara de som bor närmast.

Genomförandefrågor

Inledning
Denna del av planbeskrivningen redogör för hur detaljplanen är tänkt att genomföras. Här 
redovisas de organisatoriska, fastighetsrättsliga, tekniska och ekonomiska åtgärder som be-
hövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt genomförande av detaljplanen.
Genomförandebeskrivningen har ingen självständig rättsverkan utan fungerar som väg-
ledning vid planens genomförande. Detaljplanens bindande föreskrifter framgår istället 
av plankartan och planbestämmelserna. Beskrivningen förtydligar detaljplanens syfte ur 
genomförandesynpunkt.

Organisatoriska frågor

Detaljplanens tidsplan

För detaljplanen gäller följande tidsplan:
Samråd:    1 kvartalet 2019
Granskning:    3 kvartalet 2020
Godkännande byggnadsnämnden: 4 kvartalet 2020
Antagande kommunfullmäktige: 1 kvartalet 2021
Laga kraft:    1 kvartalet 2021 (förutsatt att planen inte 
     överklagas)
Området kommer att byggas ut i etapper under en period på uppskattningsvis ca 8-10 år. 
Etappindelningen är ännu helt inte fastställd, men i den första utbyggnadsetappen av allmän 
plats ingår bland annat huvudgata och VA-ledningar till skoltomten.
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Genomförandetid

Genomförandetiden är 15 år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft.
Under genomförandetiden har fastighetsägaren en lagstadgad rätt att bygga i enlighet 
med detaljplanen och detaljplanen får inte ändras utan att synnerliga skäl föreligger. Efter 
genomförandetidens slut fortsätter planen att gälla tills kommunen tar fram en ny plan eller 
ändrar gällande plan. Fastighetsägaren äger efter genomförandetidens slut ingen rätt till 
ersättning för förlorade rättigheter som fanns i den ursprungliga planen.

Markägoförhållanden

Fastigheter inom planområdet är Skårby 6:19 som ägs av GTV Exploatering AB och Trol-
längen Vargagården AB, Skårby 6:9 som ägs av Trollängen Exploatering i Kungsbacka AB, 
Skårby 7:1 och Skårby 6:2 som ägs av privatpersoner och Skårby 3:4, Skårby 12:1 och Hede 
9:26 som ägs av Kungsbacka kommun.
Avsikten är att fastigheterna som ägs av privatpersoner och bolag tillsammans ska utgöras av 
en enda exploateringsfastighet. Exploatören har ansökt om lantmäteriförrättning i syfte att 
bilda exploateringsfastigheten (Skårby 6:19). Fastighetsägarna tillsammans är ansvariga för 
exploateringen och kallas nedan gemensamt för exploatören. 
Kommunen har beställt en utredning av lantmäteriet för att klargöra vem som äger vattnet i 
Kungsbackaån, inom och i direkt anslutning till planområdet (enskilt eller samfällt vatten). 
Registerkartan är otydlig framför allt i de delar som ansluter till Skårby 12:1. I anslutning 
till Skårby 3:4 och 6:19 ser det ut som att fastighetsgränsen går i åns mitt och att vattnet är 
enskilt ägt. Utredningen beräknas bli klar under sommaren 2020.
Trafikverket har vägrätt för det vägområde som Göteborgsvägen utgör.
Fastighetsägare och rättighetshavare framgår av den till detaljplanen hörande fastighetsför-
teckningen. 

Huvudmannaskap och ansvarsfördelning

Anläggningar inom allmän plats

Detaljplanen föreskriver att kommunen är huvudman för allmän plats och ansvarar för ut-
byggnad och framtida drift och underhåll av denna. Allmän plats inom planområdet omfat-
tar VÄG, GATA, GÅNG & CYKEL, PARK och NATUR.
Detta innebär att kommunen ansvarar för utförande, drift och underhåll av gator, gång- och 
cykelvägar, inklusive tunnel under Göteborgsvägen och bro över Kungsbackaån, park- och 
naturmark samt de öppna dagvattenanläggningarna som ska anläggas inom park- och na-
turmark.

Anläggningar inom kvartersmark

Exploatören ansvarar för utbyggnad av samt kostnader för framtida drift och underhåll av 
kvartersmark för bostadsändamål, parkeringshus/centrumverksamhet samt kultur och fritid. 
Förutom skola/förskola enligt nedan, omfattar ansvaret samtliga anläggningar inom kvar-
tersmark, såsom till exempel bostadshus, miljöhus/förråd, gemensamma gårdar, dagvatten-
anläggningar, underjordiska garage för parkeringar av bil och cykel samt lek- och grönytor. 
Ansvaret för drift och underhåll av anläggningar inom kvartersmark som tillgodoser flera 
fastigheters behov bör överlämnas till nybildade gemensamhetsanläggningar och samfällig-
hetsföreningar. Se avsnittet om fastighetsrättsliga frågor nedan.
Kommunen genom Serviceförvaltningen ansvarar för utbyggnad samt drift och underhåll av 
skola/förskola.
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Anläggningar inom vattenområde

En gång- och cykelbro ska anläggas över Kungsbackaån för att ordna en gen väg för gå-
ende och cyklister mellan Björkris och Hede station. Kommunen ansvarar för utbyggnad av 
anläggningen. 

Anläggningar utanför planområdet

Befintlig tryckstegringsstation inom Skårby 6:19 ska flyttas till ett läge norr om planområ-
det. Flytt av tryckstegringsstationen genomförs av kommunen och bekostas av exploatören, 
vilket regleras genom separat avtal mellan kommunen och exploatören. 
Befintlig pumpstation inom Skårby 3:4 måste flyttas för att ge plats åt den nya cirkula-
tionsplatsen vid infarten till Björkris 1. Åtgärden genomförs av kommunen och bekostas av 
exploatören.
Ett gång- och cykelstråk i befintlig gatumark utmed Mor Eleonoras väg i Björkris I ska an-
läggas för att ordna ett trafiksäkert stråk för oskyddade trafikanter som vill röra sig mellan 
målpunkter inom och utanför de olika planområdena. Åtgärden genomförs av kommunen 
och bekostas av exploatören.
Inom Skårby 6:2 och 7:1, utanför planområdets nordvästra del, avser exploatören att anlägga 
en löpslinga i skogen samt en skogslekplats och hinderbana. Detta sker helt och hållet på 
initiativ av exploatören och anses inte nödvändigt för planområdet. Anläggningarna utförs 
och bekostas i sin helhet av exploatören, som även ansvarar för framtida drift- och underhåll 
av anläggningarna. 

Fastighetsrättsliga konsekvenser

Mark ingående i allmän plats

Detaljplanen medför en rättighet och skyldighet för kommunen att lösa in den mark som 
utgör allmän plats med kommunalt huvudmannaskap. Inlösen av mark förutsätts ske utan 
krav på ersättning.
Fastighetsrättsliga konsekvenser:

Fastighet Erhåller mark Avstår mark Markanvändning
Skårby 6:19 X allmän plats, GATA, 

PARK, NATUR
Skårby 6:2 X allmän plats PARK, 

GATA
Skårby 7:1 X Allmän plats, 

GATA

Skårby 6:9 X Allmän plats, 
GATA

Skårby 3:4 X allmän plats, GATA, 
PARK, NATUR 

Hede 9:26 X Allmän plats, 
GÅNG & CYKEL

Skårby 3:4 X Allmän plats: 
GATA, GÅNG & 
CYKEL, PARK, 
NATUR



38  Planbeskrivning Planbeskrivning  39

Mark ingående i kvartersmark

Exploatören ska överlåta kvartersmark för skoländamål till Kommunen. Del av kommunens 
fastighet Skårby 3:4 samt del av Skårby 12:1 som enligt planförslaget utgörs av kvartersmark 
för bostadsändamål ska överlåtas till Exploatören.
Förhandling gällande villkor för marköverlåtelse/markbyte samt upprättande och tecknande 
av separata överlåtelseavtal ska vara färdig innan Detaljplanen kan antas.

Fastighetsbildning

Fastighetsbildning och övriga fastighetsrättsliga åtgärder ska ske med stöd av detaljplanen. 
Ytterligare reglering genom fastighetsindelningsbestämmelser bedöms inte nödvändig.
Genomförandet av planen kommer att innebära lantmäteriåtgärder såsom fastighetsbestäm-
ning, avstyckning, fastighetsreglering, anläggningsåtgärd, ledningsrättsåtgärd samt eventu-
ellt tredimensionell fastighetsbildning.
Avstyckning kommer att ske för att bilda nya fastigheter inom kvartersmark. 
De markområden som utgör allmän platsmark med kommunalt huvudmannaskap, ska över-
föras till en angränsande kommunal fastighet genom fastighetsreglering.
Före beviljande av bygglov bör erforderlig avstyckning i enlighet med detaljplanen vara 
genomförd. Därutöver gäller att bygglov inte bör beviljas förrän den aktuella fastighetens 
parkeringsbehov är säkerställt genom andel i gemensamhetsanläggning eller annan långsik-
tig rättighet att parkera inom annan fastighet. 

Gemensamhetsanläggningar

Bildande av gemensamhetsanläggningar sker genom en anläggningsförrättning som utförs 
av lantmäteriet. Vid förrättningen beslutar lantmäteriet om anläggningens omfattning och 
standard, vilka fastigheter som ska delta samt vilka andelstal som ska gälla för fördelning av 
kostnader för anläggningens utförande och drift. Varje deltagande fastighet är skyldig att 
betala utifrån sitt andelstal.
Gemensamhetsanläggningar ska bildas för anläggningar inom kvartersmark som blir ge-
mensamma för de nya bostadsfastigheterna, till exempel parkeringsgarage, gårdar, miljöhus, 
förrådsbyggnader, grön- och lekytor samt dagvattenanläggningar.
Parkeringsbehovet för vissa kvarter i området förutsätts lösas genom parkering i under-
jordiskt garage i ett angränsande kvarter. För dessa garage kan gemensamhetsanläggning 
bildas och det bör ske i samband med avstyckning av de berörda fastigheterna, för att säker-
ställa fastigheternas rätt till parkering. 
Det/de parkeringshus som betjänar området kan komma att inrättas som gemensamhetsan-
läggning.
En eller flera samfällighetsföreningar bör bildas för förvaltning av gemensamhetsanlägg-
ningarna inom området.

Servitut

För planens genomförande har det inte bedömts nödvändigt att reglera att enskilda anlägg-
ningar ska kunna förläggas på annan plats än den egna fastigheten genom servitut. Servitut 
kan ändå komma att bildas genom initiativ från de berörda fastighetsägarna. Detaljplanen 
bedöms i övrigt inte ge upphov till nya servitutsupplåtelser.
Fastigheterna inom planområdet är belastade av ett antal officialservitut för väg (13-TÖL-
274.1, 1384-11/216.1-2, 1384-10/142.1, 1384-10/142.3). Servituten kan upphävas eftersom 
de aktuella vägarna ersätts av kommunala gator, där utfart kan ske.
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Ledningsrätt

Kommunala allmänna ledningar, för vatten, spillvatten och dagvatten samt bredband avses 
nedläggas i allmän plats. För de fall allmänna ledningar ska anläggas för annan än kommu-
nen kan ledningsrätt bildas alternativt avtal tecknas för dessa ledningar inom allmän plats.
Befintlig ledningsrätt för vatten och avlopp (13-TÖL-1031) ska ändras genom omprövning 
på så vis att ledningsrätten flyttas till ledningarnas faktiska lägen utmed Göteborgsvägen. 
Handläggning hos lantmäteriet pågår.

Ansökan om lantmäteriförrättning

Exploatören ansöker om och bekostar samtliga fastighetsbildningsåtgärder som blir nödvän-
diga för att genomföra exploateringen, förutom de som kommunen eller ledningsägare är 
ansvariga för enligt nedan. Exploatören är också skyldig att ansöka om och bekosta fastig-
hetsreglering för överföring av allmän plats till en kommunägd fastighet samt fastighetsbe-
stämning av osäkra gränser, bildande av nya gemensamhetsanläggningar och samfällighets-
föreningar.
Kommunen ansöker om och bekostar avstyckning för bildande av en separat fastighet för 
skola/förskola.
Respektive ledningsägare för allmänna ledningar ansvarar för att ansöka om och bekosta 
lantmäteriförrättning avseende ledningsrätt. 

Avtal

Befintliga avtal som berörs

Skårby 6:19 är belastad av inskrivna avtalsservitut för vatten- och spillvatten 
(1384IM-09/12935.1), väganläggning (1384IM-11/8107.1) samt tryckstegringsstation 
(D201500092405:1.1) till förmån för kommunala fastigheter. 

De kommunala vatten- och avloppsledningarna ligger inom blivande allmän plats vid Gö-
teborgsvägen och berörs inte. Servitutet för väganläggning kan upphävas eftersom anlägg-
ningen hamnar inom allmän plats som kommunen ska förvärva. Servitutet för trycksteg-
ringsstation kan upphävas eftersom stationen ska flyttas till en annan fastighet.
Skårby 7:1 belastas av avtalsservitut för mätarkammare och tryckstegringsstation samt 
vattenledningar m m. (13-IM2-00/6975.1) samt vatten- och spillvattenledning (1384IM-
09/12939) till förmån för kommunala fastigheter. 

De kommunala vatten- och avloppsledningarna ligger inom blivande allmän plats vid 
Göteborgsvägen och berörs inte. Servitutet för tryckstegringsstation kan upphävas eftersom 
stationen ska flyttas till en annan fastighet.
Fem stycken inskrivna avtalsservitut för kraftledning (13-IM2-74/10868, 13-IM2-
74/10869, D201500358492:1.1, D201600071546:1.1 och D201600290375:1.1) till förmån 
för Ellevios fastighet belastar Skårby 6:19. Tre stycken inskrivna avtalsservitut för kraftled-
ning (13-IM2-34/447, 13-IM2-61/1747, 13-IM2-74/10749) till förmån för Ellevios fastighet 
belastar Skårby 12:1. 
Det får utredas i kommande lantmäteriförrättningar i vilken omfattning kraftledningsservi-
tuten berörs av detaljplanens genomförande och hur de ska hanteras.
De delar av kommunens fastigheter Skårby 3:4 och 12:1 som ligger öster om Göteborgsvä-
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gen är upplåtna med arrende. Avtalen kommer att sägas upp när utbyggnaden av området 
ska påbörjas.

Avtal mellan kommunen och exploatör

Ett Principavtal mellan kommunen och exploatören har tecknats för att reglera de övergri-
pande förutsättningar och principer som ska gälla för exploateringen. Avtalet kommer att 
ersättas av ett exploateringsavtal innan detaljplanen antas.
Enligt Kungsbacka kommuns riktlinjer för exploateringsavtal ska sådant avtal ingås i alla 
projekt där det behövs för att en detaljplan ska kunna genomföras på ett rationellt och ända-
målsenligt sätt. Exploateringsavtalet förhandlas löpande under planprocessen och ska vara 
undertecknat av exploatören innan detaljplanen antas. Detaljplanen antas först efter det att 
kommunfullmäktige godkänt exploateringsavtalet. 
I det här projektet kommer exploateringsavtalet att omfatta 
•   Definition av exploateringsområdet.
•  Tidsplan för exploateringsområdets utbyggnad inklusive etappvis utbyggnad.
•  Fördelning av ansvar och kostnader för utbyggnad av anläggningar inom planområdet.  

- Vid kommunalt huvudmannaskap utför kommunen utbyggnad av allmän plats på 
exploatörens bekostnad (exploateringsbidrag). Utbyggnaden sker till självkostnadspris. 
Betalning sker löpande i takt med att området byggs ut.     
- Åtgärder inom kvartersmark för bostadsändamål och parkeringshus samt kultur- och 
fritidsändamål ansvarar exploatören för. Åtgärder inom kvartersmark för skola/förskola 
ansvarar kommunen för. 

•  Fördelning av ansvar och kostnader för utbyggnad av anläggningar utanför planområdet 
som är nödvändiga för planens genomförande.

•  Principer för marköverlåtelser mellan kommunen och exploatören. Vid kommunalt hu-
vudmannaskap är utgångspunkten att exploatören överlåter allmän platsmark till kom-
munen utan ersättning. 

•  Reglering av exploatörens ansvar att erlägga avgift enligt kommunens VA-taxa.
•  Reglering av exploatörens ansvar för att bekosta undersökningar som inte omfattas av 

plankostnadsavtalet.
•  Fördelning av ansvar för ansökan om och bekostande av lantmäteriåtgärder.
•  Exploatörens skyldighet att, där det är rimligt och lämpligt, upplåta viss del av bostä-

derna med hyresrätt samt att samtliga eller del av dessa ska anvisas till kommunen för 
förmedling till kommunens olika bostadsbehov.

•  Reglering av exploatörens skyldighet att ställa säkerhet till kommunen för att säkerställa 
exploatörens åtaganden.

•  Övriga frågor som behöver regleras för exploateringsområdets rationella och ändamåls-
enliga utbyggnad.

Avtalet medför bland annat att detaljplanens genomförande säkerställs ekonomiskt samt att 
samordningen mellan exploatören och kommunen regleras avseende utbyggnad av kvar-
tersmark respektive allmän plats. För exploatören innebär avtalet att kostnader för planens 
genomförande tydliggörs och att exploatören känner till kommunens intentioner avseende 
utbyggnad av allmän plats med mera.
Separata avtal om fastighetsbildning, marköverlåtelse och köpeavtal samt andra avtal kom-
mer även att upprättas mellan kommunen och exploatören. 
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Avtal mellan ledningsägare och exploatör 

Innan detaljplanen antas bör avtal avseende omläggningar av ledningar tecknas mellan res-
pektive ledningsägare och exploatören för att säkerställa åtaganden vad gäller kostnader och 
utförande samt ansökan om ledningsrätt.

Dispenser och tillstånd

Dispenser mm 

Utbyggnad av gång- och cykelbro över Kungsbackaån samt utförande av erosionsskydd och 
stabilitetshöjande åtgärder vid åkanten kräver miljödom. Kommunen avser att så snart det är 
möjligt ansöka om tillstånd för vattenverksamhet och ansvarar i sin helhet för denna pro-
cess. Exploatören bekostar tillståndsprocessen, eftersom den är en del av iordningställande 
av allmän plats.
Genomförande av detaljplanen kräver även dispens från biotopskydd, då planförslaget 
innebär att befintlig stenmur inom planområdet påverkas samt dispens från strandskydd, för 
vissa åtgärder i närheten av ån.

Arkeologi

En arkeologisk utredning över planområdet är genomförd. Den visar att på höjdavsnit-
ten inom den nordvästra delen av utredningsområdet finns spår av gårdstomter och annan 
bebyggelse från tiden före år 1950 som därmed utgör fornlämningar. En arkeologisk förun-
dersökning av fornlämningarna utfördes under år 2019. Vid förundersökningen upptäcktes 
en ny fornlämning bestående av härdar från yngre bronsålder och folkvandringstid. 
En undersökning av den nya fornlämningen måste göras innan området kan tas i anspråk 
för exploatering. Exploatören ansvarar för att ansöka om erforderliga tillstånd för ingrepp i 
fornlämning samt bekostar de arkeologiska undersökningar som krävs.

Tekniska frågor
Se respektive avsnitt ovan för beskrivning av vad planen innebär och vilka utredningar som 
genomförts med avseende på trafik, VA, el, tele, bredband med mera. 

Trafik

Inom planområdet ligger Göteborgsvägen (VÄG) för vilken Trafikverket är väghållare. 
Kommunen avser att ta över väghållningsansvaret genom indragning av allmän väg, vilket 
sker genom en separat process mellan kommunen och Trafikverket som löper parallellt med 
planarbetet.

Gator

Huvudgator, inklusive cirkulationsplatser och lokalgator utgör allmän plats och ska byggas 
ut av kommunen i enlighet med planförslaget. Utbyggnaden finansieras genom exploate-
ringsbidrag från exploatören.

Gång- och cykelvägar

Gång- och cykelvägar, inklusive tunnel under Göteborgsvägen och bro över Kungsbackaån 
utgör allmän plats och ska byggas ut av kommunen i enlighet med planförslaget. Utbyggna-
den avses finansieras genom exploateringsbidrag från exploatören. En diskussion pågår dock 
angående kostnadsfördelningen för tunneln och bron.
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Parkering

All parkering för den nya bebyggelsens behov ska anordnas och bekostas av exploatören 
inom kvartersmark i underjordiska garage eller i parkeringshus. Ingen permanent parkering 
tillåts på kvartersmark ovan mark inom planområdet, med undantag av några mindre ytor i 
anslutning till radhus och vid skolan. 
Enligt kommunens krav ska parkering utföras enligt fastställd parkeringsnorm för områ-
det, som är maximalt 1,8 parkeringsplatser per bostad i enbostadshus och 1,2 per bostad i 
flerbostadshus (inklusive besöksparkering). Parkeringsfrågan kommer att diskuteras vidare 
i bygglovskedet, när man vet mer om vilka lägenhetsstorlekar det blir inom respektive 
byggnad. Lägenhetsstorlek påverkar parkeringsnormen. Även andra faktorer kan beaktas 
i bygglovsskedet, som samnyttjande av parkering eller införande av mobilitetslösningar, 
exemplevis bilpool.
Exploatören ansvarar för att lösa varje fastighets permanenta parkeringsbehov. Bostädernas 
parkeringsbehov säkerställs i huvudsak i underjordiska garage, vilket planförslaget medger 
under samtliga kvarter. Ett underjordiskt garage kan tillgodose flera kvarters parkeringsbe-
hov. Planförslaget medger även tredimensionell fastighetsbildning för garagen.
Besökare och personal i verksamhetslokalerna och skolan ska parkera i parkeringshusen.
Exploatören ansvarar för att ordna en långsiktig förvaltning av parkeringsanläggningarna. 
Förvaltning av gemensamma utrymmen för parkering kan ske genom gemensamhetsanlägg-
ningar där samtliga fastigheter som har behov av garaget eller parkeringshuset har andelstal. 
Alternativt kan kravet på parkering uppfyllas genom långsiktiga hyresavtal, där fastighetsä-
gare hyr ut parkeringsplatser i garage eller parkeringshus. Ytterligare ett alternativ kan vara 
att ett parkeringsbolag eller liknande förvärvar och avstyckar ett tredimensionellt utrymme 
för garage under kvarteren inom planområdet och hyr ut parkeringsplatser motsvarande 
parkeringsbehovet.
Innan bygglov beviljas ska exploatören visa hur den aktuella fastighetens parkeringsbehov 
ska lösas permanent. Det kan till exempel visas genom att fastigheten äger andel i gemen-
samhetsanläggning för underjordiskt garage eller genom annan långsiktig rättighet/avtal att 
parkera inom annan fastighet.

Park och natur

Park- och naturområden utgör allmän plats och ska iordningställas av kommunen i enlighet 
med planförslaget. Utbyggnaden finansieras genom exploateringsbidrag från exploatören. 

Vatten- och avlopp

Planområdet kan anslutas till kommunalt dricks-, spillvatten- och dagvattennät, vilket är 
utbyggt inom Björkris 1 och utmed Göteborgsvägen. Utbyggnad av VA-nät och öppna dag-
vattenanläggningar inom planområdet bekostas av kommunen, VA-kollektivet och finansie-
ras genom uttag av anslutningsavgifter
Brandvattenförsörjning föreslås ske genom utbyggnad av konventionellt brandvattensystem 
med maximalt 150 meter mellan brandposterna. Samråd ska ske med Räddningstjänsten.
Inför byggnation ska exploatören kontakta kommunens tekniska förvaltning för information 
om de tekniska förutsättningarna avseende VA-anslutning.

Dagvatten

Inom planområdet sker avvattning i dag genom öppna diken som går i nordväst-sydostlig 
riktning och rinner mot Kungsbackaån. 
I samband med detaljplanearbetet har en dagvattenutredning tagits fram, vilken visar att 
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inom det västra området behöver dagvatten omhändertas med hjälp av diken och dagvat-
tenledningar som leder dagvatten till ett öppet dagvattenstråk för fördröjning i plan. Vattnet 
leds sedan vidare i ledningar genom den östra delen av planområdet och släpps ut i Kungs-
backaån. Dagvattenstråket kommer ingå i det område som lagts ut som allmän plats PARK.
Inom den östra delen av planområdet föreslås ett ledningssystem där dagvatten, efter för-
dröjning, släpps ut i Kungsbackaån. 
Rening av dagvatten inom planområdet förslås ske genom oljeavskiljare för parkeringar, för-
dröjningsmöjligheter, avvattningsdiken, infiltrationsstråk eller linjeavvattning som kopplas 
till en planteringsyta. Olika reningsfunktioner kommer att bli aktuella för olika delar av 
planområdet. 
All fördröjning av dagvatten från bostadshus och parkeringsanläggningar ska ordnas inom 
kvartersmark innan det leds vidare till det allmänna dagvattennätet. Exploatören är skyldig 
att ordna och bekosta erforderlig fördröjning av dagvatten inom respektive kvarter.
Utanför planområdet, vid skogen i nordväst, behövs avskärande diken som samlar upp 
dagvatten från skogsmarken och leder det in i dagvattensystemet som anläggs av kommu-
nen inom planområdet. Dikena korsar även kvartersmark innan de ansluter till kommunens 
system. Exploatören utför, bekostar och förvaltar samtliga diken och andra dagvattenan-
läggningar utanför planområdet och inom kvartersmark, som föranleds av detaljplanens 
genomförande.

Övriga ledningar

Ledningsägare är skyldiga att bevaka sina rättigheter och samråda med exploatören avseende 
projektets påverkan på det egna ledningsinnehavet. Avtal avseende omläggning av ledningar 
bör tecknas mellan ledningsägaren och exploatören, innan detaljplanen antas av kommunen, 
för att säkerställa åtaganden vad gäller kostnader, utförande samt ansökan om ledningsrätt.

El och Tele

Inom planområdet behöver tre nya nätstationer för el anläggas. Detaljplanen medger att 
stationerna får anläggas inom parkmark eller inom kvartersmark vid punkthusen. 
Inom planområdet finns underjordiska ledningar för el och tele. Ett antal av dessa ledningar 
går till den gamla gården som nu är riven och de kan därför tas bort. El- och teleledningar 
i åkermarken öster om Göteborgsvägen kan behöva flyttas, vilket ska utredas närmare i sam-
band med kommande projektering av allmän plats.
Eventuella ledningsflyttar bekostas av exploatören, om inte gällande avtal med ledningsha-
varen anger en annan kostnadsfördelning.

Fjärrvärme

Planområdet kan anslutas till fjärrvärmenät, vilket är utbyggt inom Björkris 1. Nya fjärrvär-
meledningar kan anläggas i allmän plats inom planområdet. 

Bredband

Planområdet kan anslutas till bredbandsnät, vilket är utbyggt inom Björkris 1 och utmed 
Göteborgsvägen. Nya bredbandskablar kan anläggas i allmän plats inom planområdet.

Markmiljö

En markmiljöundersökning har tagits fram för den del av planområdet där det tidigare legat 
en handelsträdgård. De föroreningar som påträffades i undersökningen har sanerats. Inga 
ytterligare åtgärder inför planerad bostadsbyggnation behövs med avseende på markförore-
ningar.
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Innan entreprenadarbeten, såsom grävning påbörjas måste anmälan ske till tillsynsmyndig-
heten.
Vid hantering av eventuella överskottsmassor och länsvatten i samband med schaktarbete 
måste föroreningsnivåerna beaktas, vilket görs i samråd med tillsynsmyndigheten.
Exploatören ansvarar för anmälan till tillsynsmyndigheten innan entreprenadarbeten påbör-
jas inom kvartersmark och kommunen ansvarar för anmälan inom allmän platsmark.

Luft och buller

I samband med detaljplanearbetet har en bullerutredning tagit fram. Den visar att det inte 
förväntas bli några problem med störande bullernivåer från trafiken i stora delar av planom-
rådet och att det finns goda förutsättningar för hela planområdet att leva upp till de krav 
som ställs i trafikbullerförordningen.
För bebyggelsen längs Göteborgsvägen kommer krav ställas på åtgärder för att uppfylla bul-
lerkrav för utomhusnivåer i Trafikbullerförordningen och BBRs krav på inomhusnivåer. 
Uppföljning av bulleråtgärder sker i bygglovsskedet.

Geoteknik

I detaljplanearbetet har tre geotekniska utredningar tagits fram. Rekommendationerna i 
utredningarna ska följas.
Utredningarna visar bland annat att exploateringen är begränsad till områden som ligger 
minst 40 m från Kungsbackaån. Inom 30–40 meter från Kungsbackaån visar beräkningar 
att säkerheten mot skred inte är tillfredställande för befintliga förhållanden. För att kunna 
anlägga och sköta park och naturmark närmast ån krävs därför djupstabilisering, avlast-
ningsschakt i strandzonen och erosionsskydd vid ån. 
Kommunen utför och exploatören bekostar erforderliga åtgärder för att uppnå tillfredsstäl-
lande stabilitet inom områden som utgörs av allmän plats, PARK och NATUR.
Flertalet av de planerade byggnaderna kommer att behöva grundläggas med pålar. Längs 
i sydost kommer i princip alla byggnader behöva kohesionspålas. I nordväst kan eventuellt 
lättare byggnader grundläggas med platta på mark, till exempel med kompensationsgrund-
läggning med lättfyllning. Ledningar till pålgrundlagda byggnader bör förses med flexibla 
kopplingar för att förhindra ledningsbrott vid eventuella sättningar av omkringliggande 
mark.
Exploatören ansvarar för kompletterade geotekniska undersökningar och utredningar för att 
få ett bättre underlag avseende grundläggning av byggnader och andra anläggningar inom 
sin kvartersmark.
En utredning av bergstabilitet och blocknedfallsrisk har utförts för de slänter som ligger 
inom exploatörens mark i direkt anslutning till planområdet. Det rekommenderas att ett 
antal blockgrupper och block i anslutning till punkthusen i planområdet nordvästra del skro-
tas. Exploatören planerar att utföra åtgärden under sommaren 2020. 
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Ekonomiska frågor

Ekonomiska konsekvenser för kommunen

Kommunens investeringsekonomi

Kommunen får eventuellt kostnader för förvärv av tomt till skola/förskola. Kommunen får 
eventuellt en inkomst för den del av Skårby 3:4 som blir kvartersmark för bostadsändamål/
centrumverksamhet. Intentionen är dock att markförvärven i första hand ska hanteras ge-
nom markbyte med exploatören.
Kommunen får kostnader för utbyggnad av anläggningar inom allmän plats med kommu-
nalt huvudmannaskap, det vill säga gator, gång- och cykelvägar inklusive tunnel och bro, 
park- och naturmark, inklusive stabilitethöjande åtgärder vid Kungsbackaån. Utbyggnaden 
finansieras genom exploateringsbidrag från exploatören. 
Kommunen får kostnader för uppförande av skolbyggnad och idrottshall med tillhörande 
gård och parkering samt bygglov, anslutningsavgifter till el-, tele/bredband, fjärrvärme och 
va-ledningar med mera. 
Kommunen (VA-kollektivet) får kostnader för utbyggnad av öppna dagvattenanläggningar, 
nya VA-ledningar och pumpstationer samt nya anslutningspunkter, vilket finansieras genom 
uttag av anslutningsavgifter. 

Kommunens drifts- och förvaltningsekonomi

Kommunen får kostnader för drift och underhåll av gator, park- och naturmark samt gång- 
och cykelväg inklusive tunnel och bro, öppna dagvattenanläggningar och VA-ledningar. 
Kommunen får även kostnader för drift och underhåll av skolbyggnader, idrottshall, tillhö-
rande gård och markparkeringar.

Ekonomiska konsekvenser för exploatören

Exploatören bekostar samtliga åtgärder inom den egna kvartersmarken, såsom till exempel 
byggnation av bostadshus och parkeringsanläggningar. Exploatören får vidare kostnader för 
flytt av ledningar, tryckstegringsstation och pumpstation samt bygglov, lantmäteriförrätt-
ning, anslutningsavgifter till el-, tele/bredband-, fjärrvärme och VA-ledningar med mera. 
Exploatören bekostar avskärande diken på sin mark utanför planområdet samt all dag-
vattenhantering inom sin kvartersmark. Exploatören får även kostnader för att förvalta dessa 
diken och dagvattenanläggningar.
Exploatören ska även bekosta skrotning av farliga block i bergsslänten vid de planerade 
punkthusen i områdets nordvästra del. 
Exploatören betalar exploateringsbidrag till kommunen motsvarande faktisk kostnad för 
anläggningar som utförs inom allmän plats samt för anläggningar utanför planområdet som 
är nödvändiga för detaljplanens genomförande.
Exploatören får inkomster i samband med försäljning och uthyrning av bostäder.
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Detaljplan för del av Skårby 6:19 m fl, Björkris 2 a  
 

Genomförande 
Byggnadsnämnden beslöt 2020-06-25 § 151 att genomföra granskning av detaljplaneförslaget. 
Detaljplaneförslaget har varit utställt för granskning i stadshuset i Kungsbacka och på 
Kungsbackas hemsida under tiden 18 augusti till 16 september 2020. 
Planförslaget har under samma tid sänts till berörda myndigheter, nämnder, föreningar och 
sakägare för yttrande.  
Planförslaget syftar till att möjliggöra för byggnation av cirka 800 bostäder, förskola/skola med 
tillhörande idrottshall, park och en lokal för kultur och fritid. Området ligger nära Hede station 
och det strategiska läget ska tas tillvara genom bra kopplingar för gång och cykel till stationen 
och till annan närliggande service.  

Sammanfattning 
Under granskningstiden inkom 19 skrivelser. Inkomna synpunkter berör i huvudsak konsekvenser 
av stabiliseringsåtgärder för parken vid Kungsbackaån, bestämmelsen för lägsta golvhöjd, 
formalia kring hur bestämmelser redovisas på plankartan samt möjliga placeringar av 
nätstationer.  
Kontoret har bedömt att planförslaget ska revideras. Revideringen innebär att detaljplanen delas 
upp i två delar inför antagande. Den västra delen av detaljplanen skickas för antagande, medan 
den del av detaljplanen som kräver en tillståndsprocess för åtgärder i parken vid Kungsbackaån, 
den östra delen av detaljplanen, inväntar den processen. De olika detaljplanerna som kallas för 
Björkris 2a och Björkris 2b är för sitt genomförande inte beroende av varandra. Om 
kommentarerna nedan endast gäller en av detaljplanerna specificeras detta vid behov i texten. 
Detta granskningsutlåtande gäller för Björkris 2a. Eventuell revidering av detaljplan för Björkris 
2b kommer specificeras i det granskningsutlåtandet. 
Detaljplan för Björkris 2a revideras enligt den förprojektering som är gjord vilket innebär att 
planområdet minskar något där parkstråket gränsar mot skogen. 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.  
Det finns inga kvarstående erinringar från sakägare. 
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Vidare föreslås yttrande nummer 5 från Polismyndigheten översändas till förvaltningen för 
Teknik samt yttrande nummer 13 från Miljö & Hälsoskydd skickas vidare till förvaltningen för 
Service för kännedom. Samtliga yttranden översänds till exploatören för kännedom. 

Inkomna synpunkter och förvaltningens kommentarer 
Inkomna synpunkter har sammanfattats nedan. Personnamn anges inte. Samtliga synpunkter finns 
tillgängliga på Samhällsbyggnadskontoret. Länsstyrelsens yttrande återges i sin helhet. 
 

Statliga och regionala myndigheter 
 
1. Länsstyrelsen 
Ärendet 
Planområdet ligger i norra Kungsbacka, norr om bostadsområdet Björkris etapp 1. Planområdet 
består idag av jordbruksmark på cirka 20 hektar. Även gårdsmiljö och skogsbryn ingår i 
planområdet. 
Uppdraget innebär att det skapas en ny stadsdel som kommer att inrymma cirka 800 bostäder 
samt den tillhörande samhällsservice som krävs för antalet bostäder. Området ska ha en varierad 
bebyggelse både i höjd, byggnadstyp och upplåtelseform samt goda möjligheter till att integrera 
småskaliga verksamheter i bostadskvarteren. 
Länsstyrelsen har lämnat samrådsyttrande den 28 februari 2019 (dnr 402-375-19). 
 
Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning 
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § plan- och bygglagen 
(PBL) och nu kända förhållanden att ett antagande av en detaljplan enligt förslaget kan komma 
att prövas.  
Länsstyrelsen befarar att: 
- riksintresse enligt miljöbalken riskerar att skadas (Natura2000-området) 
- strandskydd enligt 7 kap miljöbalken (MB) upphävs i strid med gällande bestämmelser 
- miljökvalitetsnormer enligt miljöbalken inte iakttas, 
- det som föreslås blir olämpligt med avseende på hälsa och säkerhet eller till risken för olyckor, 
översvämning eller erosion. 
 
Se utvecklad bedömning under kommande rubriker. Samtliga ingripandegrunder är kopplade till 
det föreslagna utbyggnadsområdet öster om Göteborgsvägen.  
 
Natura 2000 (riksintresse) 
Kommunen anger att de bedömer att planen inte kommer innebära betydande påverkan på Natura 
2000-området Kungsbackafjorden. Det saknas dock ett resonemang om planens påverkan på 
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Natura 2000-området i kombination med andra etableringar och planerade verksamheter. En 
utredning av den kumulativa påverkan på Kungsbackafjorden efterfrågades i samrådsskedet och 
behöver diskuteras för att den aktuella planens påverkan ska kunna bedömas.  

Kommentar: Den del av detaljplanen som angränsar till Kungsbackaån, Björkris 2b, 
inväntar tillståndsprocesser och prövningar innan antagande av detaljplanen. 

Strandskydd 
Kommunen anger i planen att de planerar upphäva strandskyddet utanför 40 meter från 
Kungsbackaån. Som särskilda skäl för detta anger de att åtgärden behövs för att tillgodose ett 
stort allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området. De hävdar vidare att det är ett 
stort allmänt intresse att bygga bostäder i anslutning till tätorten. Länsstyrelsen delar kommunens 
bedömning att det är ett angeläget allmänt intresse att bygga bostäder men menar att det är fullt 
möjligt att tillgodose detta behov utanför strandskyddat område. Större delen av planlagt området 
ligger utanför strandskyddat område och möjligheter finns att fortsätta den exploateringen norrut 
väster om Göteborgsvägen istället för öster om närmare ån och därmed inte påverka 
strandskyddet runt Kungsbackaån. Även delar av området öster om vägen skulle kunna bebyggas 
utanför strandskyddsområde då det är ca 170 meter från strandlinjen till vägen i de norra delarna, 
om det tillåts geotekniskt och med hänsyn till översvämningar. 
Länsstyrelsen anser att särskilda skäl för att upphäva strandskyddet utmed Kungsbackaån i det 
här området saknas. Den lokaliseringsutredning som är gjord är begränsad till området kring 
Hede station och tämligen snäv. Då naturvärdena i Kungsbackaån är så pass höga krävs det att 
kommunen tydligt visar att man uttömt alla andra alternativ för syftet att anlägga bostäder i andra 
delar av Kungsbacka stads närområde eller i kommunen i stort. Detta för att man skall kunna anse 
att det finns särskilda skäl för att upphäva strandskyddet. 
Vidare bidrar strandskyddet i det här fallet med att säkerställa att ingen negativ påverkan på 
Kungsbackaån sker. Ett upphävande av strandskyddet skulle därför kunna innebära att syftet med 
strandskyddet motverkas. Kommunen planerar även att behålla strandskyddet närmast ån (40 
meter). Det kommer då krävas strandskyddsdispens för att anlägga de erosionsskydd som föreslås 
för att byggnation enligt planen skall kunna ske. Att dispens kan medges behöver säkerställas 
innan planen antas då delar av planen inte kan genomföras om dispens inte medges. 
Länsstyrelsen ser att det kan bli svårt att få dispens för åtgärderna då naturvärdena i 
Kungsbackaån riskerar att på ett betydande sätt påverkas negativt om de genomförs. 

Kommentar: Den del av detaljplanen som berörs av strandskydd, Björkris 2b, inväntar 
tillståndsprocesser och prövningar innan antagande av detaljplanen. Inför 
tillståndsprocessen så kommer planens påverkan på Kungsbackaåns naturvärden att 
utredas ytterligare. 

Miljökvalitetsnormer  
Länsstyrelsen bedömer att det finns en risk att planen, i kombination med andra pågående och 
planerade planarbeten, kommer ha en negativ inverkan på miljökvalitetsnormerna för vatten. Till 
exempel så är kvalitetsfaktorerna ”vattendragets närområde” och ”svämplanets struktur och 
funktion” idag klassade som otillfredsställande. Båda dessa faktorer riskerar att försämras 
ytterligare om man genomför de planerade erosionssäkrande åtgärderna samt bebygger inom 
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Kungsbackaåns strandskyddsområde. Erosionssäkrande åtgärder riskerar även att förändra 
erosionsbilden och flytta problemet till en annan del av området som då kan få ökad erosion 
vilket också kan inverkan negativt på kvalitetsfaktorerna och åns naturvärden. 

Kommentar: Den del av detaljplanen som angränsar till Kungsbackaån, Björkris 2b, 
inväntar tillståndsprocesser och prövningar innan antagande av detaljplanen.  

Risk för översvämning 
Enligt Boverkets tillsynsvägledningen till Länsstyrelserna om översvämning bör ny 
sammanhållen bebyggelse lokaliseras till områden som inte hotas av översvämning från sjöar, 
hav och vattendrag. Ny sammanhållen bebyggelse bör som grundregel lokaliseras över beräknad 
högsta nivå och effekten av ett förändrat klimat under bebyggelsens förväntade livslängd behöver 
beaktas.  
För bebyggelsen öster om Göteborgsvägen finns översvämningsrisk. Kommunen har infört två 
planbestämmelser med anledning av detta. Den ena bestämmelsen reglerar att lägsta golvhöjd ska 
vara + 5 meter, den andra reglerar lägsta höjd på gata som saknar alternativ väg för 
räddningsfordon ska vara +4,6 meter.  
Länsstyrelsen anser att höjdsättning i planer alltid bör utgå från ett angivet höjdsystem för att 
undvika tolkningsutrymme. Som planen ser ut idag är den otydlig avseende vilken höjd som 
avses.  
Sedan detaljplanen var på samråd har MSB kommit med ny översvämningskartering för 
Kungsbackaån. Det har även kommit några regeringsbeslut i frågor som liknar de i detaljplanen. 
Regeringsbesluten handlar om planer som har upphävts av länsstyrelsen och därefter överklagats 
till regeringen. Inför regeringsbesluten har både Boverket och MSB yttrat sig och deras 
resonemang är intressanta för aktuellt ärende. I dessa anser man inte att det är tillräckligt att sätta 
en lägsta höjd för golv. En planbestämmelse om en lägsta nivå för färdigt golv innebär inte något 
krav på att huskonstruktioner ska vara vattentåliga under den nivån. Den lägsta nivån för färdigt 
golv måste sättas högre än den befarade översvämningsnivån, med en marginal som ger ett 
tillräckligt utrymme för översvämningskänsliga delar av grundläggningskonstruktioner. 
Översvämningsrisker kan inte enbart hanteras med bestämmelser om utförande, som t.ex. om 
höjd på färdigt golv. De regeringsbeslut som hänvisas till är Fi2019/01247/SPN och 
Fi2019/1235/SPN.  
I aktuell detaljplan är det ett krav att parkeringsplatserna anläggs i garage och att garagen får 
sticka upp max 1 meter över angränsande marknivå. Det innebär att risken för översvämning i 
garagen är stor. Det innebär också att planen är något otydlig då kraven på parkeringsgarage 
gäller där lägsta golvhöjd är + 5 meter. Är garagegolv undantagna? Planen saknar helt 
resonemang kring om det är lämpligt eller ens möjligt att uppföra garage i detta läge, inte heller 
vad som krävs för skydd för att det ska vara lämpligt med källargarage i området. Garage och 
husgrunder innehåller normalt elinstallationer och annat som är känsligt för översvämning. Om 
sådana funktioner översvämmas kan det leda till stora skador på materiel och egendom. 
Länsstyrelsen bedömer att det som föreslås öster om Göteborgsvägen kan bli olämpligt med 
avseende på risken för översvämning. Kommunen har inte redovisat vilka risker som finns för 
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översvämning och har inte säkerställt att planens genomförande inte kommer innebära en stor 
risk för översvämning. Länsstyrelsen anser att det inte är helt säkerställt att en översvämning inte 
kan få till följd att källaren översvämmas. Kommunen har inte tillräckligt förklarat eller redovisat 
hur källaren och byggnadernas konstruktion kan ges ett fullgott skydd i ett mycket 
översvämningsdrabbat läge. 

Kommentar: Den del av detaljplanen som berörs av översvämningsrisk, Björkris 2b, 
inväntar tillståndsprocesser och prövningar innan antagande av detaljplanen. Eftersom 
hela Björkris 2a ligger utanför beräknat högsta flöde (BHF) tas bestämmelserna om lägsta 
golvhöjd samt lägsta nivå på gata inte med i denna detaljplan. Formuleringen av 
bestämmelsen om lägsta golvhöjd kommer att omformuleras för att bli tydligare men 
ändringen görs i detaljplanen för Björkris 2b eftersom bestämmelsen inte är relevant för 
Björkris 2a. Under plankartan står det vilket höjdsystem som använts (RH 2000).  

Stabilitet (Hälsa och säkerhet) 
För att kvarteren öster om Göteborgsvägen ska kunna bebyggas och för att parkmarken ska kunna 
anläggas krävs stabilitethöjande åtgärder samt erosionsskydd på naturmarken mot Kungsbackaån. 
Åtgärderna säkerställs inte i detaljplanen. Åtgärderna kan komma att kräva tillstånd samt 
strandskyddsdispens. Om en sådan prövning inte bifalls kan inte delar av planen genomföras. En 
sådan prövning bör därför vara klar innan detaljplanen antas.  

Kommentar: Den del av detaljplanen som berörs av stabilitethöjande åtgärder samt 
erosionsskydd mot Kungsbackaån, Björkris 2b, inväntar tillståndsprocesser och 
prövningar innan detaljplanen antas.  

Länsstyrelsen befarar inte att: 
reglering av mellankommunala frågor inte samordnas på ett lämpligt sätt. 

Kommentar: Noteras. 
 
Råd om tillämpningen av PBL och MB 
 
Groddammar 
Kommunen anger att de dammar som togs upp i samrådsskedet ligger utanför planområdet. 
Hänsyn måste dock tas till dem och eventuell påverkan som ett genomförande av planen kan ha 
på dem bör beskriva. Om dammarna kommer påverkas, till exempel genom dränering, och där 
finns groddjur kan det krävas dispens från artskyddsförordningen för att få genomföra delar av 
detaljplanen. Eventuell påverkan på dammarna måste utredas innan byggnation kan ske. Att 
byggnation kan ske bör säkerställas innan planen antas. 

Kommentar: Kommunen gör bedömningen att de gamla bevattningsdammarna ligger på 
så pass stort avstånd från planområdet och dessutom så pass högt upp i terrängen att det är 
ytterst osannolikt att de kommer påverkas negativt byggnationen. 
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Havsnejonöga i Kungsbackaån 
Kungsbackaån är ett mycket värdefullt vattendrag med höga naturvärden, inte minst som lekplats 
för havsnejonöga. Vattendraget är redan idag kraftigt påverkat av byggnation i närområdet. I 
planförslaget finns erosionsskydd med som förslag till åtgärder för att möjliggöra byggnation 
nära vattendraget på grund av att marken består av instabil lera. Ett anläggande av erosionsskydd 
till exempel i form av schaktning inom strandzonen, släntning av kanten på vattendraget eller 
stensättning innebär att området som habitat för havsnejonöga riskerar att förstöras. Detta 
antingen genom direkt exploatering eller indirekt genom ändrade strömförhållanden. Artens 
förekomst är extremt hotad i hela landet med mycket dålig framgång på sina lekområden de 
senaste åren. Förra året kunde lek endast konstateras i två vattendrag i Halland. Även artens 
världspopulation är hotad vilket innebär att det är ytterst viktigt att varje potentiellt habitat 
bevaras. Larverna av havsnejonöga lever flera år i sediment i strandzonen innan de vandrar ut i 
havet. Dessa påverkas direkt genom åtgärder i strandzonen. 
Sverige är bundna gentemot EU att säkerställa gynnsam bevarandestatus för havsnejonöga. 
Länsstyrelsen befarar att detta kraftigt försvåras om man negativt påverkar populationen i 
Kungsbackaån vilket är ofrånkomligt vid anläggande av erosionsskydd i strandzonen. 
Länsstyrelsen anser att man ej bör tillåta erosionsskyddsåtgärder som påverkar strandzonen 
utmed delar av Kungsbackaån som har potential att hysa havsnejonöga. Det går enligt den 
geotekniska undersökningen att undslippa extra skyddsåtgärder om man låter bli att bebygga 
närmare än 40 meter från ån. Detta gynnar även områdets potential som grön korridor för djur 
och växter. 

Kommentar: Den del av detaljplanen som berör Kungsbackaån, Björkris 2b, inväntar 
tillståndsprocesser med fördjupade utredningar kring detaljplanens påverkan på 
Kungsbackaån innan detaljplanen antas. 

Sociala frågor 
De punkter angående sociala frågor och trygghet som framfördes av Länsstyrelsen har till största 
delen beaktats. Kommunen har på ett bra sätt ändrat och/eller utvecklat planbeskrivningen utifrån 
givna råd. 
I sitt yttrande gav Länsstyrelsen rådet att ”I förslaget till framtida kollektivtrafikssträckning bör 
den eventuella målpunkten rekreationsområdet i väst inräknas, då även på grund av att 
lägenhetshus med många bostäder är placerade i dess närhet”. Detta råd har inte resulterat i någon 
ändring i planbeskrivningen. Inte heller kan länsstyrelsen hitta någon kommentar från kommunen 
kring frågan i samrådsredogörelsen. Rådet kvarstår då det är av särskild vikt på grund av den 
planerade bebyggelsen och tillgängligheten till rekreationsområdet. 

Kommentar: Det är Hallandstrafiken som råder över kollektivtrafiksträckningar. 
Sträckningen för en eventuell framtida busslinje är satt i samråd med Hallandstrafiken 
som menar att en dragning längre in i område inte kommer att vara aktuell. Den 
föreslagna sträckningen är särskilt studerad för att ha tillräckliga dimensioner och 
svängradier för busstrafik. Kommunen ser det också som positivt om bussen kan gå förbi 
skolan inom detaljplaneområdet och även vård- och omsorgsboendet som planeras norr 
om Björkris 2a. 
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Planens syfte 
Planens syfte är väsentligt att förstå när planen ska tolkas exempelvis vid bedömning av 
bygglovsansökningar och speciellt då det gäller att bedöma avvikelser från planen. En detaljplans 
syfte bör förklara anledningen till detaljplanen och vad planen avser att uppnå. Planens syfte 
avgör vilka planbestämmelser som kan användas. Länsstyrelsen anser att syftet i aktuell 
detaljplan är vagt formulerad vilket kan försvåra hantering av bygglov inom området.  

Kommentar: Syftet får en egen rubrik i planbeskrivningen vilket ökar tydligheten något.  
Biotopskydd 
Det anges på plankartan i bestämmelsen n4 att öppningar för korsande gång- och cykelväg får 
göras i stenmuren. Men de två vägar som korsar muren har beteckningen ”GATA”. Plankartan 
bör uppdateras för tydlighet kring vad som gäller. 

Kommentar: Kommunen har valt att inte använda bestämmelsen n4 där ”GATA” korsar 
muren eftersom man redan nu vet var dessa gator kommer att placeras. Placeringen av 
gång- och cykelvägar är mer osäker då dessa kan förläggas var som helst inom ”PARK”. 
Dispens från biotopskyddet kommer att sökas för de initiala åtgärderna. 
Planbestämmelsen är tänkt att utgöra ett extra skydd av muren eftersom biotopskyddet 
upphör att gälla då muren inte längre ligger i ett öppet jordbrukslandskap. 

Buller 
För att skapa tysta miljöer finns planbestämmelsen att byggnader ska sammanbyggas längs några 
av gatorna i området. Om de behöver sammanbyggas till en viss höjd för att bullernivåerna ska 
klaras bör en lägsta nivå regleras.  

Kommentar: Eftersom syftet med bestämmelsen är formulerat på plankartan anser 
kommunen att bestämmelsen är tillräckligt tydlig i kombination med den allmänna 
bestämmelsen om skydd mot störningar. Att riktlinjerna i bullerförordningen efterlevs 
följs upp i bygglovskedet.  

Parkeringsplatser 
Länsstyrelsen anser att parkeringsnormen i området (1,2 parkeringsplatser/bostad i flerbostadshus 
och 1,8 parkeringsplatser/bostad i enbostadshus) är hög. I ett så kollektivtrafiknära läge borde 
antalet parkeringsplatser kunna minskas ytterligare.  

Kommentar: Parkeringsnormen är satt med hänsyn till omgivande bebyggd miljö i 
exempelvis Björkris etapp 1 för att inte skapa problem med parkering i dessa områden. 
Dock finns det sedan tidigare beskrivet i planbeskrivningen att normen kommer behöva 
diskuteras vidare i bygglovsskedet, detta förtydligas ytterligare. 

Planbestämmelser 
I området planläggs för flerbostadshus och fristående eller sammanbyggda en- eller 
tvåbostadshus. En annan bestämmelse reglerar att bebyggelsen mot några gator ska 
sammanbyggas för att skapa tysta sidor mot gården. Samtidigt finns den generella bestämmelsen 
att byggnader ovan mark ska placeras minst en meter från fastighetsgräns. Bestämmelsen om 
avstånd till fastighetsgräns bör förtydligas. Exempelvis kan bestämmelsen utformas Där 
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byggnader inte sammanbyggs i fastighetsgräns ska byggnad placeras minst 1 meter från 
fastighetsgräns.  
I de kvarter där det föreskrivs en blandning mellan flerbostadshus och en- eller tvåbostadshus kan 
det vara en besvärande med ett fyra våningar högt hus 1 meter från enbostadshusets 
fastighetsgräns. Jämför med rättsfallet om förskolan i Kolla.  
Under rubriken Egenskapsbestämmelser för kvartersmark återfinns även bestämmelser för allmän 
platsmark.  
Skalstocken på kartan stämmer inte.  

Kommentar: Placeringsbestämmelsen om byggnadsplacering i förhållande till 
fastighetsgräns förtydligas enligt förslag från Länsstyrelsen. Egenskapsbestämmelser för 
allmän plats flyttas till rätt rubrik och skalstocken byts ut. 
 

2. Lantmäteriet 
Plankartan följer inte boverkets rekommendationer 
Plankartans utformning uppfyller inte Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för 
detaljplan på följande punkter och det finns inget motiv angivet till varför så har skett: 
- Det finns ingen användning som ska vit färg enligt rekommendationerna. 
- Kombinationer av användningar bör betecknas med samtliga relevanta beteckningar och 
redovisas var för sig i listan med planbestämmelser. I detta fall är bland annat bestämmelsen 
BSC(P), Bostäder/Skola/Centrumverksamhet/Parkering, redovisad på samma rad bland 
planbestämmelserna. 

Kommentar: Den bestämmelse som råkat få vit färg i legenden är ändrad till grå. 
Kommunen har ändrat i plankartan så att användningarna är skrivna separata. 

Inlösen av allmän plats 
Kommunen har under avsnittet om inlösen av allmän plats angett att kommunen ”förutsätter att 
inlösen av allmän plats sker utan krav på ersättning”. Även om kommunen har för avsikt att 
teckna avtal med aktuell markägare om att ingen ersättning ska utgå för inlösen av allmän plats så 
kan sådan förbindelse inte tas för givet innan avtalet undertecknats eller förrättningen är 
genomförd. Lantmäteriet anser att skrivningen bör tas bort då huvudregeln är att ersättning ska 
utgå. 

Kommentar: Exploateringsavtal och överenskommelse om fastighetsreglering, som 
bland annat hanterar ersättningsfrågan, kommer att tecknas innan detaljplanen antas. 

Befintlig bebyggelse i planområdet 
På den del av fastigheterna Skårby 6:9 och 7:1 som omfattas av planområdet finns befintlig 
bebyggelse enligt Lantmäteriets senast tagna flygfoton. Denna bebyggelse redovisas inte i 
grundkartan. Det framgår inte heller att den befintliga bebyggelsen blir planstridig i samband 
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med detaljplanens inrättande eller vad som ska ske med byggnaderna i samband med planens 
genomförande. 

Kommentar: Den bebyggelse som syns på Lantmäteriets flygfoto revs under 2019. 
Planbestämmelse saknas? 
Bestämmelsen ”a”, upphävande av strandskydd, kan saknas på två områden som bestämmelsen 
tidigare omfattade under samrådskedet. 

Kommentar: Avser Björkris 2b. Ändringen görs i den detaljplanen. 
Villkorat lov 
Lantmäteriet noterade i planbeskrivningen under avsnittet ”Fastighetsbildning” att kommunen 
beskrivit vilka åtgärder som ska ha skett innan bygglov beviljas. Ovannämnda villkor för lov kan 
inte återfinnas i någon planbestämmelse på plankartan. Lantmäteriet vill påminna om att ifall 
villkoren för lov ska kunna tillämpas enligt kommunens avsikt, behöver de införas som 
planbestämmelser i plankartan för att bli juridiskt bindande.  

Kommentar: Texten under rubriken ”Fastighetsbildning” ändras så att åtgärderna blir en 
rekommendation och inte ett villkor.  
 

3. Trafikverket 
Trafikverket har inget att erinra under förutsättningen att kommunen tar över väghållning av 
vägsträckan och att buller- och vibrationsriktvärden klaras. Om Trafikverket är kvar som 
väghållare då gäller verkets synpunkter framfört i samrådsyttrande. 

Kommentar: I förslaget till detaljplan finns en planbestämmelse om vibrationsriktvärden 
som ska följas. Processen med överlämning av vägsträckan längs väg 970 till kommunal 
väghållning fortgår.  
 

4. SGI 
SGI har tidigare i samrådsskedet lämnat synpunkter på rubricerad detaljplan. SGI finner att våra 
synpunkter har beaktats och vi har, från geoteknisk synpunkt, inga invändningar mot 
planförslaget.  
Vi har dock följande upplysningar:  
Avseende de av stabilitetsskäl nödvändiga åtgärderna invid Kungsbackaån står i 
planbeskrivningen att dessa ska utföras av kommunen samt bekostas av entreprenören. SGI lyfter 
frågan till Länsstyrelsen om information i planbeskrivningen (Genomförandefrågor/Tekniska 
frågor/Geoteknik) tillsammans med bestämmelser om markens anordnande på plankartan 
säkerställer att stabilitetshöjande geotekniska åtgärder utförs före byggnation av området 
påbörjas.  
SGI noterar de kompletteringar som gjorts i underlag [2] avseende risker kopplat till berg- och 
blockstabilitet. SGI har inga synpunkter på de rekommendationer som ges där och noterar att 
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"fastighetsägaren kommer att ta ner blocken under 2020, innan detaljplanen antas". Detta är en 
bra lösning men bör ske i samråd med bergteknisk sakkunnig för att säkerställa att rätt åtgärder 
genomförs och att kvarvarande slänt har en acceptabel stabilitet. 

Kommentar: Bergskrotning är genomförd och slänten besiktigad efteråt av bergtekniskt 
sakkunnig under oktober 2020.  
 

5. Räddningstjänsten 
Räddningstjänsten har tidigare yttrat sig i samrådsskedet och finner i detta granskningsskede 
inget ytterligare att tillägga. 

Kommentar: Noteras. Tidigare yttrande beskrev riktlinjer kring utformning av 
räddningsvägar och brandpostnät. Detaljplanen möjliggör att dessa riktlinjer följs.   

 
6. Polismyndigheten 
Polisen är positiv till planförslaget och ser gärna att kommunen beaktar det brottsförebyggande 
arbetet med exempelvis tillräcklig belysning, buskage mm. 

Kommentar: Noteras. Synpunkt om brottsförebyggande arbete skickas vidare till 
förvaltningen för Teknik inför fortsatt projektering. 
 

7. Kulturmiljö Halland 
Kulturmiljö Halland har inga synpunkter på planen. 

Kommentar: Noteras 
 

 
Sakägare 
 
8. Ellevio  
Inom aktuellt område finns befintliga jordkabelledningar för mellanspänning, 12kV samt för 
lågspänning, 0,4kV. Om befintliga jordkabelledningar måste flyttas eller ändras, permanent eller 
tillfälligt, får den som begär ombyggnad eller ändring stå för dessa kostnader.  
För områdets strömförsörjning kommer det att krävas flera nya nätstationer 12/0.4kV, samt nya 
ledningsstråk mellan dessa. I bifogad bilaga lämnas förslag på placeringar för nätstationerna samt 
sträckningar för mellanspänningskablarna. Slutgiltigt antal nätstationer, samt placering av dessa, 
kan komma att behöva ändras, det får bestämmas senare när effektbehovet är känt.  
När utrymme reserveras för nätstationerna är det viktigt att säkerställa att minsta horisontella 
avståndet mellan nätstation och närmsta byggnadsdel ej understiger 5 meter. Det är också viktigt 
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att det finns ett fritt utrymme på minst två meter runt nätstationerna, detta för att säkerställa fria 
utrymningsvägar för servicepersonal. De nya nätstationerna måste även kunna nås med lastbil för 
framtida drift- och underhållsarbete.  
I plankartan för samrådet fanns möjlighet för nätstationsplacering även inom område benämnt 
BSC(P), denna möjlighet bör återinföras. Om så krävs skall u-område skapas för ledningarna. 
Utöver detta måste nya lågspänningskablar förläggas från nätstationerna till de nya byggnaderna. 
Alla schaktningsarbeten för områdets elförsörjning, som utförs inom planområdet, bekostas av 
exploatören.  
Vi önskar att i god tid bli kontaktade av exploatören för eventuell samordning och 
samförläggning i området. För övrigt har vi inte något att erinra mot det upprättade planförslaget. 

Kommentar: Möjligheten att placera nätstation finns inom all plusprickad mark. 
Eftersom nätstationens läge är ovisst, är det svårt och olämplig att lägga in ett u-område 
som begränsar markens användning. I övrigt medger detaljplanen att nätstationer förläggs 
inom användningsområde PARK. Var nätstationerna ska placeras måste dock utredas i 
samråd med kommunen som ska iordningställa och äga parkmarken. Det är sannolikt 
olämpligt att placera nätstationer inom planområdets största parkyta, vid gatukorsningar 
eller inom strandskyddat område, så som förslaget visar. 
Elledningar kan samförläggas med övriga ledningar i allmän plats. Ellevio ansvarar för att 
skaffa kommunens och övriga fastighetsägares tillstånd och bör säkerställa sina 
anläggningar med ledningsrätt eller servitut. 
 

9. BRF Lövet 
Bostadsrättsföreningen efterfrågar en utredning/hanteringsplan över bullernivå under byggtiden 
för närliggande, befintliga, hus. De önskar veta hur man tänkt hantera eventuella skador på 
befintlig bebyggelse på grund av vibrationer från bygget. 

Kommentar: Buller och vibrationer under byggtiden hanteras inte i planprocessen utan i 
byggskedet. Den entreprenör som kommer att bygga ansvarar för att följa 
naturvårdverkets allmänna råd om tillämpningen av miljöbalken gällande dessa frågor.  

 
10. Boende på Skårby 3:37 
Den boende gillar planen och de ändringar som gjorts sedan samrådet och hoppas att det går 
igenom. Undrar om det blir en motionsslinga upp i skogen.  

Kommentar: Motionsslinga i skogen ligger utanför planområdet men marken ägs av 
privatpersoner med starka kopplingar till exploatören Trollängen. Det blir ingen 
kommunal investering utan är upp till exploatören att anlägga detta.  
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Organisationer och föreningar 
 
11. Hallandstrafiken 
I granskningen framgår det att en busshållplats är placerad i mitten av området i närheten av 
p-huset vilket skulle innebära en körslinga för bussen inom Björkris 1 och vidare till hållplats i 
Björkris 2. Trafikeringen har kommunen och Hallandstrafiken pratat om men vi vill här lyfta 
vikten med möjligheten till snabb och enkel vändmöjlighet samt möjligheten att reglera körtid. 
Detta för att erbjuda dubbelriktad trafik och undvika slingkörning.  
I remissvaret för samrådet förespråkar Hallandstrafiken stadsbusstrafikering på Göteborgsvägen 
för att undvika slingkörning och tidskrävande avstickare.  

Kommentar: Noteras. 

 
Kommunala förvaltningar och nämnder  
  
12. Teknik 
Bredband 
Kungsbacka Bredbandsnät har inget mer att tillägga än det som redan är beskrivit i 
planbeskrivningen, förutom att fiberledningar utefter Göteborgsvägen måste skyddas vid 
byggnationen.  
Avfall och återvinning  
Avfall & återvinning har inget att tillägga än vad som är skrivet i planbeskrivningen.  
VA  
VA har deltagit i planarbetet och genomförandestudien. Viktigt är att föreslaget blågrönt stråk 
och svackdike på allmän plats bibehålls för fördröjning av dagvatten. Dagvatten behöver även 
fördröjas och renas inom kvartersmark.  
Trafik  
Ur trafiksynpunkt är det positivt att en gång- och cykeltunnel arbetats in i planförslaget. 
Göteborgsvägen är en del av huvudvägnätet och även omledningsväg för E6 och den kommer 
därför att vara en barriär mellan den östra och västra sidan av Björkris 2. Med en gång- och 
cykeltunnel finns det möjlighet för en planskild, trafiksäker passage för oskyddade trafikanter. 
Tunneln är viktigt bland annat som skolväg för boende på östra sidan och för att boende på västra 
sidan ska kunna nå parkområdet utmed ån. Det är viktigt att utformningen av tunneln ges omsorg 
så att den upplevs som ett attraktivt och tryggt val jämfört med att korsa Göteborgsvägen i 
marknivå.  
Gång- och cykelkopplingen mellan den östra sidan och Hede station är viktig för att ge en gen 
koppling till tågstationen.  
Landskap  
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Planförslaget ställer höga krav på utformning i anslutning till föreslagen dagvattenanläggning i 
det ”blå-gröna” stråket ner mot Kungsbackaån. Detta är viktigt för att kunna tillgängliggöra hela 
parken. Hur detta ska göras har studerats i en genomförandestudie som har utförts inom ramen 
för planarbetet.  
På västra sidan av Göteborgsvägen förväntas ett högt besökstryck av boende, skola och andra 
verksamheter i de delar som föreslås som park. Det kommer medföra högre driftskostnader för 
parken än normalt, och förkortad livslängd på anläggningar, utrustning och material. Därför 
ställer sig Teknik mycket positiv till planbeskrivningens förslag om att utveckla ytterligare en 
parkmiljö i planområdets östra del, vid Kungsbackaån. Det bör budgeteras för det initialt högre 
slitage som uppkommer innan parken i planområdets östra del är färdig.  
Planbeskrivningen anger att tillräckliga friytor finns enligt kommunens riktlinjer gällande andel 
uteyta per barn på skol- och förskolegård. Teknik är mycket positiva till detta då tillräckliga 
friytor i lekmiljön inte bara har en direkt påverkan på barns lek- och utvecklingsmöjligheter men 
även påverkar allmän plats runt omkring och dessa platsers användning.  
Platser och områden ska, där det är möjligt, utformas så att de blir användbara för personer med 
nedsatt rörelse- och/eller orienteringsförmåga.  
I planbeskrivningen anges att anläggningar för rekreation och lek även kommer att anläggas 
utanför planlagt område. Detta är mycket positivt både ur ett folkhälsoperspektiv och ur ett 
barnperspektiv. Inom området för föreslagna löpslingor, lekplats och hinderbana uppges det 
finnas höga naturvärden. Dessa naturvärden bör skyddas eller kompenseras vid kommande 
byggnation.  
Som det även anges i planbeskrivningen är det i det vidare arbetet viktigt att identifiera 
skyddsåtgärder för de områden som ska bevaras, bedöms ha höga naturvärden samt för annan 
befintlig vegetation som ska behållas. Det är till exempel eftersträvansvärt att behålla så många 
som möjligt av de uppvuxna och friska träd som finns inom eller i direkt anslutning till 
planområdet och som kan komma att påverkas av exploateringen samt att kompensera de träd 
som tas ned genom plantering av nya inom eller i direkt anslutning till planområdet. 

Kommentar: Noteras. 
 

13. Miljö & Hälsoskydd 
Miljö och hälsoskydds grundinställning är att man inte ska bygga i områden som redan från 
början riskerar att drabbas av bullerstörningar och att man av denna anledning måste utföra 
skyddsåtgärder för att uppnå en god boendemiljö. 
Man har i plankartan satt bullernivåer för skolgården både för pedagogisk verksamheten och 
övriga vistelseytor för skolgården. Dock säger man att reglering av bullerreducerade åtgärder sker 
i bygglovsskedet. Vi har svårt att se att man löser det i bygglovet om förutsättningar för 
bulleråtgärder inte finns med i planen. På plankartan är marken för skola klossan vägen, 
dessutom är det bara halva vägen som är med i denna detaljplan vilket gör att det begränsar 
påverkan detaljplanen har på ljudnivåerna på skolgården. Viktigt att jobba med barnkonventionen 
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och ser till barnens rättigheter. Barn är många timmar i skolan och på förskolor vilket gör att det 
är extra viktigt att värna om placeringen av skolor. Skolbyggnaden i sig får inte blir en 
bulleråtgärd för bostäder. Viktigt att det i undervisningslokaler har så god luftkvalitet som möjligt 
och jobbar med skolans placering i förhållande till luftföroreningar, där trafik är en faktor att ta 
hänsyn till. Viktigt att tänka på placeringen så att den fungerar nu och över tid och att ger den 
förutsättningar att fungera och ge en god skolmiljö även i framtiden.  
Lokaliseringsprövning av skolan sker först vid anmälan av skolverksamheten. 
Bevarande av jordbruksmark, man har klassat marken som brukningsvärd men hänvisar att man 
tycker att samhällsintresset väger tyngre än behovet av att bevara den värdefulla jordbruksmarken 
samt hela den strandskyddade zonen. Resonemanget kring utbyggnaden är fokuserad kring 
stationsläget av Hedestation. Inget resonemang kring att ha två stationer i Kungsbacka stad, och 
en i Anneberg, rimligheten i detta. Kommer samhällsintresset alltid väga tyngre än behovet att 
bevara jordbruksmark? 

Kommentar:  Planförslaget har bestämmelser som styr att ”Förordning om trafikbuller 
vid bostadsbyggnader (2015:216)” följs. I planförslaget finns goda förutsättningar för 
bulleråtgärder. Placering av skolbyggnad mellan väg och skolgård är en viktig åtgärd för 
att skapa en god ljudmiljö på skolgården. 
Synpunkten om luftkvalitet skickas vidare till serviceförvaltningen som utformar skolan. 
En åtgärd kan vara att ha friskluftsintag som är vända bort från de mest trafikerade 
vägarna. Detta är dock något vi bedömt inte behöver regleras med hjälp av detaljplanen. 
För en hållbar utveckling är det av stor vikt att så många bostäder som möjligt placeras 
nära kollektivtrafik och där är stationslägen en grundpelare i kommunens översiktliga 
markplanering. Placering av stationslägen sker i samarbete mellan kommun, region och 
staten och är en fråga som går långt utanför denna detaljplan.  
 

14. Service 
Arbetsprocessen är att förvaltningen för Service deltar i detaljplanearbetena tillsammans med 
andra aktörer inom kommunen. Vi ser att arbetsprocessen fungerat väldigt bra och att 
detaljplanen uppfyller det behov av 800 nya utbildningsplatser och en ny fullmåttshall som finns 
med i lokalplanen.  
Förvaltningen för Service ser positivt på att skapa en attraktiv utbildningstomt så att tillräckliga 
friytor kan skapas då detta inte bara har en direkt påverkan på barns lek- och 
utvecklingsmöjligheter men även en positiv påverkan på området i stort.  
Vi ser också positivt på att vi har en flexibel byggrätt upp till 4 våningar som möjliggör 
byggnation enligt kommunens Koncept för utbildningslokaler och som skyddar skolgården från 
buller. Fullmåttshallen nyttjande kommer kunna samordnas med hela området och vara möjlig att 
hyra även på kvällar och helger till föreningsliv och privatpersoner.  
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Bra med tydliga och säkra angöringar till både utbildningslokalerna och fullmåttshallen och 
skapa trygga gång- och cykelvägar till och från hela området.  
Viktigt att bevaka att koppling gällande tillfart, parkeringsplatser och säker gångväg mellan vård 
och omsorgsboende, Björkris III, och skolan blir bra.  

Konsekvenser ur barnrätts-och barnperspektiv  
Detaljplanen skapar tillräckligt med friytor för alla barn och möjliggör en utbildningsbyggnad 
efter kommunens Koncept för utbildningslokaler där hänsyn tas till barnperspektivet.  
Planen visar på möjligheter att skapa trygga gång- och cykelvägar för alla barn till och från 
området.  
Gång- och cykeltunneln under Göteborgsvägen syftar till att skapa en trafiksäker skolväg för barn 
från den östra delen av planområdet, som behöver korsa vägen när de går till skolan. Det blir 
därför viktigt att utforma tunneln så att det framgår för vuxna cyklister att trafiken sker på 
barnens villkor, med både bra belysning och trygghetsåtgärder utöver separerade gång- och 
cykelbanor.  
Säkra gångvägen mellan skolan och vård och omsorgsboendet för att ge barnen chans att besöka 
de äldre och de äldre ges möjlighet att besöka skolan. 

Kommentar: Noteras. 
 

15. Individ och familjeomsorg 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg ser positivt på framtagen detaljplan men vill poängtera att 
det är viktigt med mötesplatser för många samhällsgrupper och åldrar. Samt att man bygger små 
lägenheter med låg hyra. 

Kommentar: Noteras.  
 

Övriga 
 
16. Postnord 
PostNord har i uppdrag att tillhandahålla den samhällsomfattande posttjänsten vilket bland annat 
innebär att det är Postnord som ska godkänna placeringen och standarden på 
postmottagningsfunktionen. I denna roll representerar Postnord samtliga postoperatörer som är 
verksamma i det aktuella området. 
Post ska kunna delas ut miljövänligt, kostnadseffektivt, trafiksäkert och med hänsyn till 
arbetsmiljön för chaufförer och brevbärare. För att det ska kunna genomföras i praktiken behöver 
utdelningen standardiseras. 
Vid nybyggnation av villor/radhus och industriområden placeras postlådan i en lådsamling vid 
infarten till området. I flerfamiljshus ska man ta emot sin post i en fastighetsbox på entréplan. 
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Kontakta PostNord i god tid på utdelningsforbattringar@postnord.com för dialog gällande 
godkännande av postmottagning i samband med nybyggnation. 
En placering som inte är godkänd leder till att posten inte börjar delas ut till adressen. 

Kommentar: Informationen skickas vidare till berörda fastighetsägare och exploatörer.  
 
17. Boende på Björkrisvägen 
Hede har stort behov av en vårdcentral, detta borde tas hänsyn till i detaljplanen. 

Kommentar: Vårdcentral bedöms kunna rymmas inom användningen C vilken ligger på 
de flesta kvarter inom detaljplanen. Det har förts diskussioner med Region Halland om 
behovet av en vårdcentral i norra Kungsbacka. 

 
18. Cykelpendlare 
Jag har mailat förut om detta och fått svaret att det bara var en skiss. Nu har det ju tydligen 
kommit ut nya underlag för granskning och jag tittar än en gång på kartan och är riktigt bekymrad 
över rondellerna då jag cyklar denna väg mellan Lindome och Kungsbacka varje dag. Skall man 
inte kunna köra rakt fram? GC-vägen svänger ju alltid in på sidogatorna. Jag skall ju rakt fram. 
Har ni testat att cykla på en sådan här GC-bana så förstår ni hur farligt det är för man tappar 
ögonkontakt med bilisterna. Bilisterna tror att man skall svänga och, själv så måste man svänga 
för att kunna komma rakt fram. Kan ni inte bygga en holländsk rondell där även cykelbanan går i 
en cirkel runt rondellen. Inte en inverterad cirkel. Snälla gör rätt innan det blir fel och försent att 
åtgärda.  

Kommentar: Detaljplanen medger olika utformning av cirkulationen och illustrationen 
visar endast en möjlig utformning. Under detaljprojekteringen studeras vidare hur 
korsningspunkter ska utformas till exempel med avseende på svängradier och om det ska 
finnas utrymme för fordon att stanna innan de kör in i cirkulationen. Kungsbacka 
kommun följer som regel Trafikverkets standard ”Vägars och gators utformning” för en 
trafiksäker miljö.  

 
19. Boende på Mor Annies väg 
Ett långt yttrande gällande omställning av samhället till cirkulär ekonomi och vad det kan 
innebära för utformningen av bostäder. Exempel är hur stor förrådsyta som behövs per 
kvadratmeter bostadsyta, utformning av cykelparkeringar, storlek på innergårdar, elförsörjda 
parkeringsplatser, organisation med bygemenskaper och byråd. Synpunkterna sträcker sig vida 
utanför detaljplaneområdet. 

Kommentar: Synpunkterna är till stor del av karaktären att de inte går att styra i en 
detaljplan. Däremot hindrar inte detaljplanen att man bygger på detta vis ändå.  
 

mailto:utdelningsforbattringar@postnord.com
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Ändringar 
Detaljplanen delas inför antagande upp i två delar; Björkris etapp 2a och Björkris etapp 2b. Det 
innebär att planerna har två olika plankartor, två olika illustrationskartor, två olika 
planbeskrivningar och två olika utlåtande (varav detta dokument är för Björkris 2a). Utredningar 
är dock samma för båda detaljplaner.  
 
Plankarta 

• Planområdet har ändrats efter granskningen och har delats upp i två detaljplaner. Detta 
utlåtande rör Detaljplan för Björkris 2a. Björkris 2a omfattar planområdet väster om 
Göteborgsvägen samt del av Göteborgsvägen.  

• Plankartan har justerats efter underlag från förprojektering vilket bland annat innebär att 
gatulinjer justeras och att planområdet minskas något där parkstråket möter skogen.  

• Planbestämmelserna som avser användningsbestämmelser har ändrats enligt 
Lantmäteriets yttrande och är nu särskilda och utskrivna en och en.  

• Mindre formuleringar i planbestämmelser har ändrats. 

• Skalstocken har bytts ut.  
Planbeskrivning 

• Förtydligande om att parkeringsfrågorna behöver arbetas vidare med i bygglovskedet. 

• Planbeskrivningen kompletteras med information om att bergskrotning är genomförd och 
att biotopskyddsdispens för åtgärder i diket i norra delen av området är beviljat. 

• Planbeskrivningen kompletteras med förtydligande kring vilka delar som enbart gäller för 
Björkris 2a respektive 2b. 

 
 
 
Ida Lennartsson                     Anna-Karin Ljungman   Elin Kajander 
Verksamhetschef Plan               Planarkitekt    Planarkitekt 
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Postadress Besöksadress E-post Telefon
301 86 HALMSTAD Slottsgatan 2 halland@lansstyrelsen.se 010 – 224 30 00

Granskningsyttrande över förslag till detaljplan Björkris II, 
bostäder m.m. inom Skårby 6:19 m.fl., Kungsbacka kommun

Ärendet
Planområdet ligger i norra Kungsbacka, norr om bostadsområdet Björkris etapp 1. 
Planområdet består idag av jordbruksmark på cirka 20 hektar. Även gårdsmiljö och 
skogsbryn ingår i planområdet.

Uppdraget innebär att det skapas en ny stadsdel som kommer att inrymma 
cirka 800 bostäder samt den tillhörande samhällsservice som krävs för antalet 
bostäder. Området ska ha en varierad bebyggelse både i höjd, byggnadstyp 
och upplåtelseform samt goda möjligheter till att integrera småskaliga 
verksamheter i bostadskvarteren.

Länsstyrelsen har lämnat samrådsyttrande den 28 februari 2019 (dnr 402-375-
19).

Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § 
plan- och bygglagen (PBL) och nu kända förhållanden att ett antagande av en 
detaljplan enligt förslaget kan komma att prövas. 

Länsstyrelsen befarar att:
- riksintresse enligt miljöbalken riskerar att skadas (Natura2000-området)
- strandskydd enligt 7 kap miljöbalken (MB) upphävs i strid med 

gällande bestämmelser
- miljökvalitetsnormer enligt miljöbalken inte iakttas,
- det som föreslås blir olämpligt med avseende på hälsa och säkerhet 

eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion.

Se utvecklad bedömning under kommande rubriker. Samtliga 
ingripandegrunder är kopplade till det föreslagna utbyggnadsområdet öster om 
Göteborgsvägen. 

Kungsbacka kommun 
Samhällsbyggnadskontoret
samhallsbyggnadskontoret@kungsbacka.se

LÄNSSTYRELSEN 
HALLANDS LÄN 
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Natura 2000 (riksintresse)
Kommunen anger att de bedömer att planen inte kommer innebära betydande 
påverkan på Natura 2000-området Kungsbackafjorden. Det saknas dock ett 
resonemang om planens påverkan på Natura 2000-området i kombination med 
andra etableringar och planerade verksamheter. En utredning av den 
kumulativa påverkan på Kungsbackafjorden efterfrågades i samrådsskedet och 
behöver diskuteras för att den aktuella planens påverkan ska kunna bedömas. 

Strandskydd
Kommunen anger i planen att de planerar upphäva strandskyddet utanför 40 
meter från Kungsbackaån. Som särskilda skäl för detta anger de att åtgärden 
behövs för att tillgodose ett stort allmänt intresse som inte kan tillgodoses 
utanför området. De hävdar vidare att det är ett stort allmänt intresse att bygga 
bostäder i anslutning till tätorten. Länsstyrelsen delar kommunens bedömning 
att det är ett angeläget allmänt intresse att bygga bostäder men menar att det är 
fullt möjligt att tillgodose detta behov utanför strandskyddat område. Större 
delen av planlagt området ligger utanför strandskyddat område och möjligheter 
finns att fortsätta den exploateringen norrut väster om Göteborgsvägen istället 
för öster om närmare ån och därmed inte påverka strandskyddet runt 
Kungsbackaån. Även delar av området öster om vägen skulle kunna bebyggas 
utanför strandskyddsområde då det är ca 170 meter från strandlinjen till vägen i 
de norra delarna, om det tillåts geotekniskt och med hänsyn till 
översvämningar.

Länsstyrelsen anser att särskilda skäl för att upphäva strandskyddet utmed 
Kungsbackaån i det här området saknas. Den lokaliseringsutredning som är 
gjord är begränsad till området kring Hede station och tämligen snäv. Då 
naturvärdena i Kungsbackaån är så pass höga krävs det att kommunen tydligt 
visar att man uttömt alla andra alternativ för syftet att anlägga bostäder i andra 
delar av Kungsbacka stads närområde eller i kommunen i stort. Detta för att 
man skall kunna anse att det finns särskilda skäl för att upphäva strandskyddet.

Vidare bidrar strandskyddet i det här fallet med att säkerställa att ingen negativ 
påverkan på Kungsbackaån sker. Ett upphävande av strandskyddet skulle 
därför kunna innebära att syftet med strandskyddet motverkas. Kommunen 
planerar även att behålla strandskyddet närmast ån (40 meter). Det kommer då 
krävas strandskyddsdispens för att anlägga de erosionsskydd som föreslås för 
att byggnation enligt planen skall kunna ske. Att dispens kan medges behöver 
säkerställas innan planen antas då delar av planen inte kan genomföras om 
dispens inte medges. Länsstyrelsen ser att det kan bli svårt att få dispens för 
åtgärderna då naturvärdena i Kungsbackaån riskerar att på ett betydande sätt 
påverkas negativt om de genomförs.
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Miljökvalitetsnormer 
Länsstyrelsen bedömer att det finns en risk att planen, i kombination med andra 
pågående och planerade planarbeten, kommer ha en negativ inverkan på 
miljökvalitetsnormerna för vatten. Till exempel så är kvalitetsfaktorerna 
”vattendragets närområde” och ”svämplanets struktur och funktion” idag 
klassade som otillfredsställande. Båda dessa faktorer riskerar att försämras 
ytterligare om man genomför de planerade erosionssäkrande åtgärderna samt 
bebygger inom Kungsbackaåns strandskyddsområde. Erosionssäkrande 
åtgärder riskerar även att förändra erosionsbilden och flytta problemet till en 
annan del av området som då kan få ökad erosion vilket också kan inverkan 
negativt på kvalitetsfaktorerna och åns naturvärden.

Risk för översvämning
Enligt Boverkets tillsynsvägledningen till Länsstyrelserna om översvämning bör ny 
sammanhållen bebyggelse lokaliseras till områden som inte hotas av översvämning 
från sjöar, hav och vattendrag. Ny sammanhållen bebyggelse bör som grundregel 
lokaliseras över beräknad högsta nivå och effekten av ett förändrat klimat under 
bebyggelsens förväntade livslängd behöver beaktas. 
För bebyggelsen öster om Göteborgsvägen finns översvämningsrisk. 
Kommunen har infört två planbestämmelser med anledning av detta. Den ena 
bestämmelsen reglerar att lägsta golvhöjd ska vara + 5 meter, den andra 
reglerar lägsta höjd på gata som saknar alternativ väg för räddningsfordon ska 
vara +4,6 meter. 

Länsstyrelsen anser att höjdsättning i planer alltid bör utgå från ett angivet 
höjdsystem för att undvika tolkningsutrymme. Som planen ser ut idag är den 
otydlig avseende vilken höjd som avses. 

Sedan detaljplanen var på samråd har MSB kommit med ny 
översvämningskartering för Kungsbackaån. Det har även kommit några 
regeringsbeslut i frågor som liknar de i detaljplanen. Regeringsbesluten handlar 
om planer som har upphävts av länsstyrelsen och därefter överklagats till 
regeringen. Inför regeringsbesluten har både Boverket och MSB yttrat sig och 
deras resonemang är intressanta för aktuellt ärende. I dessa anser man inte att 
det är tillräckligt att sätta en lägsta höjd för golv. En planbestämmelse om en 
lägsta nivå för färdigt golv innebär inte något krav på att huskonstruktioner ska 
vara vattentåliga under den nivån. Den lägsta nivån för färdigt golv måste 
sättas högre än den befarade översvämningsnivån, med en marginal som ger ett 
tillräckligt utrymme för översvämningskänsliga delar av 
grundläggningskonstruktioner. Översvämningsrisker kan inte enbart hanteras 
med bestämmelser om utförande, som t.ex. om höjd på färdigt golv. De 
regeringsbeslut som hänvisas till är Fi2019/01247/SPN och Fi2019/1235/SPN. 

I aktuell detaljplan är det ett krav att parkeringsplatserna anläggs i garage och 
att garagen får sticka upp max 1 meter över angränsande marknivå. Det innebär 
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att risken för översvämning i garagen är stor. Det innebär också att planen är 
något otydlig då kraven på parkeringsgarage gäller där lägsta golvhöjd är + 5 
meter. Är garagegolv undantagna? Planen saknar helt resonemang kring om det 
är lämpligt eller ens möjligt att uppföra garage i detta läge, inte heller vad som 
krävs för skydd för att det ska vara lämpligt med källargarage i området. 
Garage och husgrunder innehåller normalt elinstallationer och annat som är 
känsligt för översvämning. Om sådana funktioner översvämmas kan det leda 
till stora skador på materiel och egendom.

Länsstyrelsen bedömer att det som föreslås öster om Göteborgsvägen kan bli 
olämpligt med avseende på risken för översvämning. Kommunen har inte 
redovisat vilka risker som finns för översvämning och har inte säkerställt att 
planens genomförande inte kommer innebära en stor risk för översvämning. 
Länsstyrelsen anser att det inte är helt säkerställt att en översvämning inte kan 
få till följd att källaren översvämmas. Kommunen har inte tillräckligt förklarat 
eller redovisat hur källaren och byggnadernas konstruktion kan ges ett fullgott 
skydd i ett mycket översvämningsdrabbat läge.

Stabilitet (Hälsa och säkerhet)
För att kvarteren öster om Göteborgsvägen ska kunna bebyggas och för att 
parkmarken ska kunna anläggas krävs stabilitethöjande åtgärder samt 
erosionsskydd på naturmarken mot Kungsbackaån. Åtgärderna säkerställs inte i 
detaljplanen. Åtgärderna kan komma att kräva tillstånd samt 
strandskyddsdispens. Om en sådan prövning inte bifalls kan inte delar av 
planen genomföras. En sådan prövning bör därför vara klar innan detaljplanen 
antas. 

Länsstyrelsen befarar inte att:
- reglering av mellankommunala frågor inte samordnas på ett lämpligt sätt.

Råd om tillämpningen av PBL och MB

Groddammar
Kommunen anger att de dammar som togs upp i samrådsskedet ligger utanför 
planområdet. Hänsyn måste dock tas till dem och eventuell påverkan som ett 
genomförande av planen kan ha på dem bör beskriva. Om dammarna kommer 
påverkas, till exempel genom dränering, och där finns groddjur kan det krävas 
dispens från artskyddsförordningen för att få genomföra delar av detaljplanen. 
Eventuell påverkan på dammarna måste utredas innan byggnation kan ske. Att 
byggnation kan ske bör säkerställas innan planen antas.

Havsnejonöga i Kungsbackaån
Kungsbackaån är ett mycket värdefullt vattendrag med höga naturvärden, inte minst 
som lekplats för havsnejonöga. Vattendraget är redan idag kraftigt påverkat av 
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byggnation i närområdet. I planförslaget finns erosionsskydd med som förslag till 
åtgärder för att möjliggöra byggnation nära vattendraget på grund av att marken består 
av instabil lera. Ett anläggande av erosionsskydd till exempel i form av schaktning 
inom strandzonen, släntning av kanten på vattendraget eller stensättning innebär att 
området som habitat för havsnejonöga riskerar att förstöras. Detta antingen genom 
direkt exploatering eller indirekt genom ändrade strömförhållanden. Artens förekomst 
är extremt hotad i hela landet med mycket dålig framgång på sina lekområden de 
senaste åren. Förra året kunde lek endast konstateras i två vattendrag i Halland. Även 
artens världspopulation är hotad vilket innebär att det är ytterst viktigt att varje 
potentiellt habitat bevaras. Larverna av havsnejonöga lever flera år i sediment i 
strandzonen innan de vandrar ut i havet. Dessa påverkas direkt genom åtgärder i 
strandzonen.

Sverige är bundna gentemot EU att säkerställa gynnsam bevarandestatus för 
havsnejonöga. Länsstyrelsen befarar att detta kraftigt försvåras om man negativt 
påverkar populationen i Kungsbackaån vilket är ofrånkomligt vid anläggande av 
erosionsskydd i strandzonen. Länsstyrelsen anser att man ej bör tillåta 
erosionsskyddsåtgärder som påverkar strandzonen utmed delar av Kungsbackaån som 
har potential att hysa havsnejonöga. Det går enligt den geotekniska undersökningen att 
undslippa extra skyddsåtgärder om man låter bli att bebygga närmare än 40 meter från 
ån. Detta gynnar även områdets potential som grön korridor för djur och växter.

Sociala frågor
De punkter angående sociala frågor och trygghet som framfördes av 
Länsstyrelsen har till största delen beaktats. Kommunen har på ett bra sätt 
ändrat och/eller utvecklat planbeskrivningen utifrån givna råd.

I sitt yttrande gav Länsstyrelsen rådet att ”I förslaget till framtida 
kollektivtrafikssträckning bör den eventuella målpunkten rekreationsområdet i 
väst inräknas, då även på grund av att lägenhetshus med många bostäder är 
placerade i dess närhet”. Detta råd har inte resulterat i någon ändring i 
planbeskrivningen. Inte heller kan länsstyrelsen hitta någon kommentar från 
kommunen kring frågan i samrådsredogörelsen. Rådet kvarstår då det är av 
särskild vikt på grund av den planerade bebyggelsen och tillgängligheten till 
rekreationsområdet.

Planens syfte
Planens syfte är väsentligt att förstå när planen ska tolkas exempelvis vid 
bedömning av bygglovsansökningar och speciellt då det gäller att bedöma 
avvikelser från planen. En detaljplans syfte bör förklara anledningen till 
detaljplanen och vad planen avser att uppnå. Planens syfte avgör vilka 
planbestämmelser som kan användas. Länsstyrelsen anser att syftet i aktuell 
detaljplan är vagt formulerad vilket kan försvåra hantering av bygglov inom 
området. 
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Biotopskydd
Det anges på plankartan i bestämmelsen n4 att öppningar för korsande gång- 
och cykelväg får göras i stenmuren. Men de två vägar som korsar muren har 
beteckningen ”GATA”. Plankartan bör uppdateras för tydlighet kring vad som 
gäller.

Buller
För att skapa tysta miljöer finns planbestämmelsen att byggnader ska 
sammanbyggas längs några av gatorna i området. Om de behöver 
sammanbyggas till en viss höjd för att bullernivåerna ska klaras bör en lägsta 
nivå regleras.  

Parkeringsplatser
Länsstyrelsen anser att parkeringsnormen i området (1,2 parkeringsplatser 
/bostad i flerbostadshus och 1,8 parkeringsplatser/bostad i enbostadshus) är 
hög. I ett så kollektivtrafiknära läge borde antalet parkeringsplatser kunna 
minskas ytterligare. 

Planbestämmelser
I området planläggs för flerbostadshus och fristående eller sammanbyggda en- 
eller tvåbostadshus. En annan bestämmelse reglerar att bebyggelsen mot några 
gator ska sammanbyggas för att skapa tysta sidor mot gården. Samtidigt finns 
den generella bestämmelsen att byggnader ovan mark ska placeras minst en 
meter från fastighetsgräns. Bestämmelsen om avstånd till fastighetsgräns bör 
förtydligas. Exempelvis kan bestämmelsen utformas Där byggnader inte 
sammanbyggs i fastighetsgräns ska byggnad placeras minst 1 meter från 
fastighetsgräns. 

I de kvarter där det föreskrivs en blandning mellan flerbostadshus och en- eller 
tvåbostadshus kan det vara en besvärande med ett fyra våningar högt hus 1 
meter från enbostadshusets fastighetsgräns. Jämför med rättsfallet om 
förskolan i Kolla. 

Under rubriken Egenskapsbestämmelser för kvartersmark återfinns även 
bestämmelser för allmän platsmark.

 Skalstocken på kartan stämmer inte. 

Cecilia Engström Josefine Carlsson

Detta yttrande har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrifter.

Så här hanterar vi dina personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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Datum 

2020-06-01  

Dnr 

2016-00041 
(189063)  

Detaljplan för Skårby 6:19, Björkris etapp 2  
 

Genomförande 
Byggnadsnämnden beslöt den 2018-12-13 §330 att genomföra samråd för detaljplaneförslaget för 
Skårby 6:19, Björkris etapp 2. Detaljplaneförslaget har sänts till berörda myndigheter, nämnder, 
föreningar och sakägare för yttrande, samrådet hölls under 2019-01-15 till 2019-02-24. Förslaget 
har under samma tid varit utställt i Stadshuset i Kungsbacka. 

Planförslaget syftar till att skapa en ny stadsdel med möjlighet att rymma cirka 800 bostäder samt 
förskola/skola, vård- och omsorgsboende och motionsanläggning. Området ligger nära Hede 
station och det strategiska läget ska tas tillvara genom bra kopplingar för gång och cykel till 
stationen och till annan närliggande service. Området ska ha en varierad bebyggelse som följer 
kvartersstrukturen i Björkris I. 

Sammanfattning 
Under samrådstiden inkom 24 skrivelser. Inkomna synpunkter berör i huvudsak trafikföringen på 
Göteborgsvägen, bebyggelsen öster om Göteborgsvägen och vibrationer från järnvägen. Ett 
yttrande från kommunstyrelsen föranledde nya direktiv för detaljplanen vilka i sig medför 
ändringar av planförslaget. 

Kontoret har bedömt att planförslaget ska revideras. Revideringen innebär bland annat att 
användningsområdet för vård- och omsorgboende har ersatts av ett användningsområde för skola, 
vilket har gjort att två bostadskvarter tagits bort. Planområdet har utökats norrut för att 
möjliggöra en något större skoltomt och ett större bostadskvarter längst i nordost där även 
parkområdet följer med norrut.     

Inkomna synpunkter och förvaltningens kommentarer 
Inkomna synpunkter har sammanfattats nedan. Personnamn anges inte. Samtliga synpunkterna 
finns tillgängliga på Samhällsbyggnadskontoret. Länsstyrelsens yttrande bifogas. 
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Statliga och regionala myndigheter 
 
1. Länsstyrelsen 

Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning 

Länsstyrelsen påpekar att planområdet ligger inom ett av Sveriges mest vibrationsutsatta 
områden. Vibrationsutredning med avseende på komfortvibrationer i byggnader har inte utförts. 
Frågan kan inte skjutas fram till bygglovsskedet.  

Kommentar: En planbestämmelse om vibrationsnivå har lagts till på plankartan. 
Fastighetsägaren har gjort en utredning med mätningar på befintlig byggnad i 
Björkris etapp 1. Den visar att vibrationer i det fallet vida understiger nedre gränsen 
för måttlig störning, 0,4 mm/s RMS. En beskrivning av detta tas med i 
planbeskrivningen och utredningen bifogas planhandlingarna.  

Angående de geotekniska förutsättningarna; Länsstyrelsen anser att kommunen utöver 
lastrestriktionerna i plankartan i plan även måste säkerställa att ytterligare stabilitetshöjande 
åtgärder vidtas. Detta kan göras med stöd av 4 kap. 12§ PBL. 

Kommentar: Kommunen har i plankartan förtydligat att lastrestriktionerna förutsätter 
ytterligare förstärkningsåtgärder, möjliga förstärkningsåtgärder beskrivs i 
planbeskrivningen och utreds mer i detalj i projekteringsskedet. I 
genomförandebeskrivningen beskrivs ansvar och kostnadsfördelning av åtgärderna.  

Angående upphävande av strandskyddet; Länsstyrelsen saknar en redovisning av varför det 
angelägna allmänna intresset om utbyggnad inte kan tillgodoses utanför den strandskyddade 
zonen. Detta är något som måste redovisas för att kunna åberopa detta särskilda skäl. 

Kommentar: Kommunen har utvecklat resonemangen kring varför det angelägna 
allmänna intresset om utbyggnad inte kan tillgodoses utanför den strandskyddade 
zonen och bilagt PM – Lokaliseringsutredning.  

Råd om tillämpningen av PBL och miljöbalken 

Angående trafikbuller; Det är bra att detaljplanen har en planbestämmelse om skydd mot 
störningar som överensstämmer med texten i 4 § förordningen (2015:216) om trafikbuller vid 
bostadsbyggnader. Länsstyrelsen vill bara förtydliga att vid fasad innebär utanför inglasade 
balkonger. Kommunen behöver säkerställa att riktvärden för bullernivåerna på förskolegården 
hålls. Riktvärden för buller från väg- och spårtrafik på nya skolgårdar är 50 dBA ekvivalent 
ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå, för de delar av gården som är avsedda för lek, vila och 
pedagogisk verksamhet. För övriga vistelseytor inom skolgården är riktvärdet 55 dBA ekvivalent 
ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå. 
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Kommentar: För att säkerställa att riktlinjerna för bullernivåerna på förskol- och 
skolgården hålls har kommunen lagt stycket ovan i bestämmelsen om störningsskydd. 

Angående vatten och avlopp: Kommunen behöver i planbeskrivningen visa att det finns kapacitet 
i de kommunala avloppsreningsverken och i dricksvattennätet för att försörja området.  

Kommentar: En text i planbeskrivningen som förtydligar att det finns kapacitet i det 
kommunala avloppsreningsverket och i dricksvattennätet har lagts till. Kommunen 
håller på att utreda åtgärder för att öka kapaciteten för reningsverket Hammargård 
och har startat upp en tillståndsprocess. Idag finns ett kapacitetstak på 52 000 PE och 
i planeringen framåt har man tagit höjd för 95 000 PE vilket ska motsvara 
prognostiserad befolkningsökning till år 2050. Även för vattenverket pågår 
motsvarande process för att möta framtida exploateringar. För att komma fram till hur 
kapaciteten i vattenverket ska utökas utreds fler uttagsbrunnar och 
infiltrationsdammar. 

Angående förorenat område: Om inte förorenat område är sanerat innan granskning anser 
Länsstyrelsen att det bör säkerställas i planen att området är sanerat till nivån Känslig 
markanvändning innan bostäder uppförs, exempelvis genom en planbestämmelse enligt 4 kap. 14 
§ punkt 4 PBL. 

Kommentar: Området har under 2019 sanerats, planförslaget påverkas därav inte av 
att föroreningar har påträffats.  

Angående vattenverksamhet: Länsstyrelsen informerar om att det är viktigt att exempelvis 
avvattning av mark samt grävning eller uppförande av en anläggning i ett vattenområde utgör 
vattenverksamheter som kräver ett tillstånd eller en anmälan. De informerar även om vikten av att 
kontakta ägare till vattenanläggningar som kan påverkas av avdelning av dagvatten.  

Kommentar: Noteras.  

Angående biotopskydd: Inom området för detaljplanen finns öppna diken och stenmurar. Planen 
bör kunna utformas så att biotoperna kan vara kvar opåverkade. Ett sätt att behålla dikena, vilket 
nämns i miljöutredningen, är att göra dem till en del av dagvattensystemet, där de ges ett 
meandrande lopp och dammar anläggs på utvalda platser. Biotoperna bör skyddas i plan eftersom 
objekten inte längre är biotopskyddade när området är utbyggt. 

Kommentar: En planbestämmelse som skyddar befintlig stenmur läggs till i 
planförslaget. Öppna diken planeras att integreras i det öppna dagvattensystemet. 
Dispens kommer att sökas för dispenspliktiga åtgärder. 

Angående strandskydd: Länsstyrelsen bedömer att anläggande av erosionsskydd längs ån krävs 
strandskyddsdispens. Detsamma gäller vid anläggande av parkmiljöer och kan även gälla vid 
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åtgärder i parkmiljön efter anläggandet. Det framgår inte av plankartan om strandskyddet är 
upphävt i vattenområdet där gång- och cykelbron planeras. Det behöver även framgå om 
dammarna nordväst om planområdet omfattas av generellt strandskydd på 100 m.  

Kommentar: En ny utredning är bilagd planhandlingarna; PM – 
Lokaliseringsutredning och beskriver bakgrunden och anledningen till varför 
kommunen bedömt att området får tas i anspråk trots att det delvis omfattas av 
strandskydd. Strandskyddet kommer inte att upphävas inom park- och naturmark, för 
vissa åtgärder inom dessa områden kommer strandskyddsdispens behöva sökas. 
Dammarna nordväst om planområdet är mindre anlagda bevattningsdammar vilka 
kommunen bedömer inte omfattas av strandskydd.  

Det anges att Natura 2000-området Kungsbackafjorden inte påverkas negativt av planens 
genomförande, om dagvatten hanteras bra. Kommunen bör utveckla vad som avses med en bra 
hantering. 

Kommentar: Kommunen har i planbeskrivningen förtydligat att med en bra 
dagvattenhantering menas de förslag som har framkommit i bilagda 
dagvattenutredningar. 

Angående jordbruksmark: Länsstyrelsen menar att trots att jordbruksmarken inom planområdet i 
den fördjupade översiktsplanen för Kungsbacka stad är utpekat som ett större utvecklingsområde 
behöver kommunen göra en bedömning över om jordbruksmarken är värdefull eller inte. 
Bedömningen ska grundas på om marken är brukningsvärd eller inte.  

Kommentar: Kommunen har bilagt planhandlingarna ett PM – 
Lokaliseringsutredning. PM beskriver bakgrund och anledning till varför kommunen 
anser att föreslagen exploatering inte kan ske på annan plats.  

Att reglera våningshöjden rekommenderas normalt inte eftersom det reglerar något på insidan 
byggnaden. I aktuell plan har bestämmelsen kombinerats med en bestämmelse om högsta 
nockhöjd. Kommunen bör fundera över vilka konsekvenser det kan få med dessa bestämmelser. 

Kommentar: Noteras.   

Länsstyrelsen anser att 1,4 parkeringsplatser per lägenhet är högt satt i detta område då 
förutsättningarna är goda för hållbara resor. Genom att arbeta mer med bilpooler, cykelpooler och 
mobile management kan parkeringsplatserna minskas. Ett generellt problem i Sverige är att det 
som byggs är för dyrt för många att efterfråga. Med parkeringsgarage, pålning och mycket 
gatumark ser området ut att bli dyrt att bebygga. Det är bra om man redan i planarbetet kan 
belysa hur man kan tillskapa de billigare bostäderna som det råder brist på. Länsstyrelsen anser 
även att kommunen bör se över möjligheten med att uppföra en återvinningsstation inom 
planområdet.   
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Kommentar: Parkeringstalet är förändrat och ligger nu på cirka 1,25 
parkeringsplatser/bostad. Kommunen är positiv till bilpooler, cykelpooler och 
mobility management. Stora satsningar på detta skulle kunna göra att parkeringstalet 
kan ses över igen. Kommunen har studerat möjligheten med en återvinningsstation 
inom området men då närmsta är belägen strax sydväst om planområdet har 
bedömningen blivit att det är tillräckligt nära.  

Angående sociala frågor och trygghet; Länsstyrelsen anser att kommunen behöver göra en 
bredare mångfaldsanalys. Det vore bra att tydligare peka ut vilka platser som räknas som 
naturliga målpunkter för rörelse inom området för att sedan låta trygga huvudstråk löpa till dessa. 
Dessa huvudstråk bör utformas tydligt så att man väljer dessa stråk vid förflyttning. I förslaget till 
framtida kollektivtrafikssträckning bör den eventuella målpunkten rekreationsområdet i väst 
inräknas, då även på grund av att lägenhetshus med många bostäder är placerade i dess närhet. 
Länsstyrelsen poängterar att kommunen behöver särskilja trygghet och trafiksäkerhet i frågan om 
korsande trafikanter över Göteborgsvägen. Slutligen anser Länsstyrelsen att kommunen behöver 
se över sträckningen av cykelbanan som löper från östra delen av planområdet till Hede station. 
Trafiksepareringen riskerar att skapa en otrygghetskänsla relaterat till risken att utsättas för brott.  

Kommentar: En uppdaterad SKA-utredning har tagits fram och bilagts handlingarna, 
här har framförda diskussioner ändrats och utökats något. 

Kommunen har i planbeskrivningen gjort redigeringar avseende trygghet och 
trafiksäkerhet i frågan om korsande trafikanter över Göteborgsvägen. Kommunen har 
studerat sträckningen av cykelbanan och har i planbeskrivningen förtydligat dess 
sträckning. Den planerar att gå från planområdet, över Kungsbacka ån, en kort sträcka 
som är trafikseparerad och sedan direkt in på en nyuppförd parkering. Kommunens 
bedömning är att det är mer fördelaktigt att ha en kortare cykelväg mot stationen trots 
att cyklisten tvingas cykla enskilt en kort sträcka.  

Angående naturvärden och skyddade arter; Länsstyrelsen anser att planhandlingarna behöver 
kompletteras med hur ett genomförande av detaljplanen kommer att påverka de arter som lever i 
brynhabitatet mellan de olika habitaten. Länsstyrelsen anser att det är viktigt att utreda och i 
planhandlingarna belysa hur dammarna norr/nordväst utanför planområdet påverkas vid 
exploatering. Dessa dammar hyser troligtvis åkergroda vilka, likt alla groddjur i Sverige, är 
fridlysta enligt 6 § artskyddsförordningen. Länsstyrelsen anser även att planhandlingarna bör 
kompletteras med en redovisning av de naturvärden och bevarandestatus (nationellt och lokalt) 
för de skyddade och rödlistade arter som kommer påverkas av exploateringen samt en bedömning 
av hur dessa naturvärden och bevarandestatusen för arterna kommer påverkas av detaljplanens 
genomförande. De skyddsåtgärder som krävs för att bevara en kontinuerlig ekologisk funktion för 
arterna i området bör om möjligt inkluderas i planhandlingarna. 
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Kommentar: De diskuterade dammarna ligger utanför planområdet efter att 
naturvärdesinventeringen togs fram, plangränsen förändrades redan innan samrådet så 
att dammarna hamnade utanför utvecklingsområdet. Förtydligande finns i 
planbeskrivningen under Natur, en bild har även lagts till vilken visar nuvarande 
planområdesgräns över naturvärdesinventeringsgränsen.   

Grönstråket i väst har i planbestämmelserna fått beteckningen PARK men om dessa ytor ska 
användas för avledningen av dagvatten bör kommunen överväga att även sätta beteckningen 
dagvattendamm på grönstråket. På grund av att Kungsbackaån utgör ett ekologiskt särskilt 
känsligt område anser Länsstyrelsen att det är viktigt att dagvattnet tas omhand och renas lokalt 
så att flora, fauna och MKN för de båda recipienterna inte påverkas negativt. Planhandlingarna 
bör även kompletteras med hur den cykelbro som planeras att byggas kommer att påverka 
Kungsbackaåns värden. Planområdet utgörs idag mestadels av åkermark och genom att bebygga 
området så kommer mängden dagvatten som behöver tas omhand att öka. Kommunens 
dagvattenutredning dimensionerar för 5- och 20-års regn, Länsstyrelsen anser att 100-års regn bör 
studeras.  

Kommentar: Under arbetet med genomförandestudien har det framkommit att 
höjdryggen i området inte går att flytta enligt planerat vilket i sin tur gör att det 
kommer bli mindre vatten än planerat i det grönblå stråket. Området kommer 
huvudsakligen vara en park och kommunen har därför bedömt att det inte ska adderas 
någon ytterligare användning inom området. 

Kommunen bedömer att utbyggnad av cykelbro över Kungsbackaån, erosionsskydd 
och stabilitetshöjande åtgärder går att genomföras på ett sätt att Kungsbackaåns växt- 
och djurliv inte påverkas negativt. 100-årsregn och 200-årsregn har i 
dagvattenutredningen studerats i översvämningssyfte.  

Oljeavskiljare och andra skyddsåtgärder för dagvatten bör finnas för att förhindra att föroreningar 
från parkeringsplatser och gator hamnar i Kungsbackaån. I Miljöutredningen påtalas att en 
förutsättning för att planerad utbyggnad inte ska påverka miljökvalitetsnormerna för vatten 
negativt är att dagvattnet omhändertas lokalt och detta bör därför genomföras. Vattenförekomsten 
Kungsbackaån (Mynningen-Lillån) har måttlig ekologisk status, med målet att god ekologisk 
status ska uppnås till 2027. Länsstyrelsen anser att utbyggnaden av bostadsområdet inte får 
medverka till att MKN för Kungsbackaån inte kan nås och att de skyddsåtgärder som krävs bör 
säkerställas i detaljplanen. Planerat dagvattensystem bör iordningsställas i ett inledande skede för 
att minimera påverkan på Kungsbackaån och Kungsbackafjorden även under byggskedet. 
Eftersom Kungsbackaån och Natura 2000-området Kungsbackafjorden är recipient för dagvatten 
från många detaljplaner i Kungsbacka kommun bör kommunen göra en helhetsbedömning av alla 
planers sammanlagda påverkan på recipienterna. Kommunen har berättat att det pågår ytterligare 
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utredningar kring hur dagvatten ska omhändertas. Länsstyrelsen ser fram mot att se dessa i 
granskningen och även mer förtydliganden kring påverkan på recipienterna.  

Kommentar: Noteras. Under stycket Miljökvalitetsnormer för yt- och grundvatten har 
bedömningen om påverkan på recipienten beskrivits.  

En arkeologisk utredning har utförts. Innan området kan tas i anspråk för avsett ändamål ska en 
arkeologisk undersökning av fornlämningarna genomföras. Ansökan ställs till länsstyrelsen. 

Kommentar: Noteras.  

Länsstyrelsen informerar om att MSB har kommit med nya karteringar för översvämningsrisk vid 
Kungsbackaån. Om dessa beräkningar skiljer sig från de flöden och nivåer som har tagits med i 
de geotekniska utredningarna bör utredningarna uppdateras med den nya informationen. 
Pumpstationen bör lokaliseras klimatsäkert. De önskar även att kommunen förtydligar om 
eventuella erosionsskydd i Kungsbackaån samt om det kommer utföras stabilitetshöjande 
åtgärder.  

Kommentar: Den geotekniska utredningen har reviderats och de nya karteringarna har 
därför tagits hänsyn till. Stycket som berör frågorna i planbeskrivningen har 
uppdaterats.  

Länsstyrelsen delar kommunens uppfattning att planförslagets genomförande inte innebär 
betydande miljöpåverkan. 

Kommentar: Noteras.  

2. Lantmäteriet 

Lantmäteriet kommenterar att planförslaget innehåller bestämmelsen e, där utnyttjandegraden 
anges i tillåten byggrätt för ytan. Vad som menas med benämningen yta anser Lantmäteriet vara 
otydligt, det bör istället anges om denna bestämmelse gäller per fastighet eller per kvarter.  

Kommentar: Kommunen har ändrat texten i bestämmelsen e1 där byggrätten nu är 
definieras till användningsområdet. 

Delar av planen som bör förbättras  

Angående officialservitut och ledningsrätt inom planområdet; Lantmäteriet noterar att det finns 
ett flertal officialservitut för väg samt en ledningsrätt för vatten och avlopp inom planområdet 
som inte nämns i planbeskrivningen. Att rättigheterna påverkas av detaljplanen, hur de ska 
hanteras och vilka konsekvenserna det får för rättighetshavarna bör framgå ur detaljplanen.  

Kommentar: Planbeskrivningen har kompletterats med en beskrivning av hur 
servituten och ledningsrätten berörs.  
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Gränsen mot Skårby 12:1 bör så snart som möjligt utredas då kvartersmark ligger i direkt 
anslutning till fastigheten. Om gränsen visar sig vara juridiskt oklar behöver en 
fastighetsbestämning göras. (ant. Lantmäteriet har uppmärksammat att ansökan om 
fastighetsbestämning av aktuell gräns har inkommit till Lantmäteriet vid tidpunkten för detta 
utlåtande)  

Kommentar: Kommunen och exploatören väntar på att lantmäteriet ska börja 
handlägga ärendet. 

Lantmäteriet vill uppmärksamma att det finns en möjlighet att Kungsbackaån även inom 
planområdet är samfälld. Lantmäteriet vill uppmärksamma att de fastigheter som nämns under 
uppdrag och markägoförhållanden i planbeskrivningen ska överensstämma med varandra. 

Kommentar: Kommunen har beställt en utredning av lantmäteriet för att klargöra vem 
som äger vattnet i Kungsbackaån, inom och i direkt anslutning till planområdet 
(enskilt eller samfällt vatten). Utredningen beräknas bli klar under sommaren 2020. 

Texten under uppdrag och markägoförhållanden har setts över och överensstämmer 
med varandra.  

3. Trafikverket  

Trafikverket ser positivt på att kommunen planerar för bostäder vid utkanten av Kungsbacka 
tätort med närhet till service, skola, arbetsplatser och kollektivtrafik. Härigenom kan man minska 
bilberoendet och nå mål om en minskad klimatpåverkan.  

Kommentar: Noteras.  

Trafikverket välkomnar trafikutredning som har 2040 som prognosår. Trafikutredningen visar att 
en utbyggnad av området kan leda till en trafikökning med ungefär 4 600 fordon per dygn. 
Uppräknat trafikflöde för 2040 bedöms som 8700 fordon/dag på sträckan norr om Björkris II, på 
sträckan söder om cirkulationsplatsen beräknas det till 13 300 fordon/dag. Kommunen förväntar 
att cirka 95 % fordonsrörelser kommer att åka söderut längs kommunala vägar med endast 5 %, 
dvs. 230 fordonsrörelser, norrut.  

Kommentar: Noteras.  

Trafiksäkerhet skulle förbättras om exploatering sker endast väster om väg 970 så att det finns 
mindre behov att korsa vägen om statliga väghållning bibehållas. Trafikverket delar kommunens 
uppfattning om att kommunen ska ta över väghållarskapet för del av Göteborgsvägen och anser 
att väghållning måste ändra innan byggnation påbörjas.  

Kommentar: Kommunen ämnar ta över väghållarskapet för del av Göteborgsvägen.  
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Trafikverket välkomnar bullerutredningen som visar att bebyggelsen kommer klara 
bullerförordningar (SFS 2015:216). Enligt Trafikverkets krav för Buller och vibrationer vid 
planering av bebyggelse (TDOK 2017:0686) som gäller från 2018-02-01 har skolgården särskilda 
krav. 

Kommentar: Noteras. Kommunen har adderat en bestämmelse för att säkerställa att 
riktlinjerna för bullernivåerna på förskol- och skolgården hålls. 

Vid planering av ny bebyggelse i flera våningar nära järnvägen är det bra att beakta risken för 
uppkomst av vibrationsstörningar. Riktvärdet för vibrationer från järnväg är för 
permanentbostäder 0,4 mm/s vägd RMS.  

Kommentar: En planbestämmelse är tillagd på plankartan vilken reglerar att 
vibrationsnivå i bostad inte får överstiga 0,4 mm/s vägs RMS.  

Kommunen måste se till att dagvatten hanteras inom planområdet och inte påverkar vägområdets 
dike på något sätt. Vägdiken är endast till för vägens avvattning och Trafikverket tar inte emot 
vatten från andra verksamheter.  

Kommentar: Noteras.  

4. Statens geotekniska institut (SGI)  

I nordväst gränsar området till branta bergslänter, där det är oklart om och hur bedömning av risk 
för ras av block i nuvarande situation har skett. För att säkerställa att ingen risk för ras av block 
från branta bergslänter föreligger inom planområdet eller dess närmaste omgivning 
rekommenderar SGI att en bergtekniskt sakkunnig inspekterar de aktuella områdena. Ett 
bergtekniskt PM bör ge svar på detta samt förslag på åtgärder för att minska eventuella sådana 
risker. 

Kommentar: I den reviderade geotekniska utredningen har risken för blocknedfall 
studerats. Utredningen visade att det på sikt (20–30 år) kan bli aktuellt att ta ned 
block men rekommendationen är att göra det i samband med byggnation då det är 
enklare att göra det då. Fastighetsägaren planerar att ta ned blocken under 2020, innan 
detaljplanen antas. 

SGI anser att lastbegränsningarna i plankartan behöver relateras till den framtida planerade 
marknivån. I nuläget är de relaterade till befintlig marknivå utan någon stabilitetshöjande åtgärd, 
vilket inte är hur stabilitetsberäkningarna är utförda. SGI vill också lyfta frågan till Länsstyrelsen 
om de stabilitetshöjande åtgärderna är tillräckligt säkerställda i planen, då texten i 
planbeskrivningen (se [l] sid 7–8) och plankartan inte helt stämmer överens. SGI anser att 
stabiliteten samt eventuellt behov av stabilitetshöjande åtgärd för del av planområde öster om ån 
behöver kontrolleras. SGI ser från geoteknisk synvinkel att planläggning är möjlig förutsatt att 
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ovanstående synpunkter beaktas i det fortsatta planarbetet. Krävs det åtgärder eller restriktioner 
ska dessa på ett plantekniskt godtagbart sätt säkerställas i planen.  

Kommentar: Lastbegränsningarna i plankartan har relaterats till den framtida 
planerade marknivån, efter att geotekniska åtgärder, exempelvis avschaktning, har 
utförts. Lastbegränsningarna förutsätter därmed andra stabiliserande åtgärder, vilket 
har lagts till i planbestämmelsen. Kommunen vill dock inte specificera exakt åtgärd 
då flera olika åtgärder kan vara möjliga. Texten i planbeskrivningen och på 
plankartan har setts över och stämmer nu överens.  

Stabiliteten öster om ån har utretts (geoteknisk utredning, reviderad 2020). 
Begränsningar av markbelastning i plankartan gäller även för denna del.  

 

Sakägare 
 

5. Skanova 

Skanovas anläggningar inom och intill aktuellt område är markerade på bifogad lägeskarta. 
Skanova har ett antal kablar/kanalisation som korsar området. För diskussion om eventuell 
undanflyttning ska Skanova kontaktas via e-post: skanova-remisser-goteborg@skanova.se. Detta 
ska ske i god tid innan eventuell åtgärd krävs. Eventuella undanflyttningar bekostas av 
exploatören. Därutöver har Skanova inget att invända mot planförslaget. 

Kommentar: Noteras.  

6. Boende inom Skårby 3:40 

Den boende föreslår att en del av grönytorna i det nya området görs till odlingslotter som kan 
abonneras av boende i området. 

Kommentar: Yttrandet har genom samrådsredogörelsen kommit exploatören till 
känna.  

Organisationer  
 

7. Räddningstjänsten 

Räddningstjänsten informerar om att deras insatstid i planområdet normalt understiger 10 
minuter. Vägnät ska ge möjlighet för räddningstjänstens fordon att kunna ställas upp på så vis att 
avståndet mellan fordon och byggnaders angreppspunkter inte överskrider 50 meter. Ska 
räddningstjänsten nyttjas som alternativ utrymningsväg med maskinstege eller utskjutsstege ska 
uppställningsplatser utföras i erforderlig omfattning. 
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Kommentar: Vägnätet i området har planerats för att ge möjlighet för 
räddningstjänstens fordon att ställa upp med längsta avstånd om 50 meter till 
byggnaders angreppspunkter.  

Lokalgata som ska nyttjas av räddningstjänsten ska utföras enligt nedanstående Råd & 
Anvisning. Detta bör särskilt beaktas för lokalgata som angränsar mot vattennära parkområde. 
För riktlinjer kring räddningstjänstens insatsförmåga se Råd & Anvisning nr. 110, 
www.rsgbg.se/ra. Det ska säkerställas att brandpostnätet i planområdet uppfyller riktlinjerna i 
VAV P83. Planområdet ligger över 150 meter från transportled farligt gods och inga övriga risker 
har observerats i området. Förutsatt att tillgänglighet för räddningstjänsten säkerställs och att 
brandpostnätet uppfyller riktlinjerna i VAV P83 har räddningstjänsten inget att erinra. 

Kommentar: Noteras. Brandpostnätet kommer att uppfylla riktlinjerna i VAV P83. 

 

Kommunala förvaltningar och nämnder   
 

8. Teknik 

Detaljplanen för Björkris etapp 2 innebär att Teknik får ett större väghållningsområde då gator 
byggs ut som allmänplats inom planen. Väghållarskapet på den del av Göteborgsvägen som är 
inom planområdet tas över från Trafikverket. Utökat väghållningsområde innebär ökade 
driftkostnader för Teknik. 

Kommentar: Noteras.  

Majoriteten av parkeringsplatserna kommer att ligga inom privat kvartersmark. Angöring- och 
korttidsparkering planeras utmed vissa av allmänplatsgatorna. Förslaget innebär att boende i 
Björkris II inte kan ingå i boendeparkeringssystemet för Björkris I. Parkering längs med 
huvudgatan direkt utanför förskolan bör undvikas, då utrymmet längs med huvudgatan inte räcker 
till för parkerings behovet för förskolan. Angöring och parkering till förskolan bör samlas till ett 
ställe, som illustrerat i illustrationsplanen, för att undvika onödig söktrafik i området kring 
förskolan.  

Kommentar: Noteras.  

Gatuhierarki, dvs vilka gator som är huvudgator respektive lokalgator, bör förtydligas i 
plankartan. Plangränsen vid Göteborgsvägens norra del skall förlängas ut och skäras vinkelrätt 
över vägen. Radier för samtliga korsningar och kurvor på gator bör kompletteras i plankartan. 
Samtliga gatusektioner bör ses över för att alla funktioner säkerställs. Teknik ser stora problem 
med utformningen av gatustrukturen och kvarteren på den östra sidan av Göteborgsvägen. 

http://www.rsgbg.se/ra
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Kommentar: Gatustrukturen, hierarkin och plangränsen har ändrats enligt yttrandet.  

Göteborgsvägen genom planområdet dimensioneras för 60 km/h, vilket innebär att omfattande 
hastighetsdämpade åtgärder krävs för att säkerställa att hastigheten hålls och därmed att riktlinjer 
för buller inte överskrids. Framkomlighet för motorfordonstrafiken på Göteborgsvägen är viktig. 
Bedömning har gjorts att trafiksäkra passager för oskyddade trafikanter över Göteborgsvägen kan 
göras vid cirkulationsplatserna. För att minska barriäreffekten av Göteborgsvägen bör en 
trafiksäker passage kompletteras mellan cirkulationsplatserna. Teknik anser att det finns stora 
svårigheter att få till en hastighetssäkrad passage i plan, och därför har de i genomförandestudien 
påbörjat en utredning om en planskild korsning. Yta för eventuell planskildhet finns ej med i 
planen idag. 

Kommentar: Yta för eventuell planskild korsning är medtagen i granskningsförslaget.  

Punkthusen i norr som är placerade i nordvästra delen av planen innebär en onödig trafikalstring 
långt in i området. De folktätaste kvarteren (som alstrar mest trafik) bör vara så nära 
Göteborgsvägen som möjligt. 

Kommentar: Noteras.  

Gång- och cykelväg internt i området som kopplar till Björkris I och ett eventuellt framtida 
Björkris III bör läggas till. Samtliga huvudgator bör därmed kompletteras med en gc-bana. 
Teknik ställer sig positiva till att separera cykeltrafik från gångtrafikanter längsmed 
Göteborgsvägen och huvudgatan in till den västra delen av planen. 

Kommentar: Två av kopplingarna mellan Björkris I och II har tagits bort jämförts 
med samrådsförslaget. Detta har skett i dialog med Teknik. Gång- och cykelkoppling 
består på en av dessa platser, den andra kopplingen har tagits bort på grund av 
förändrat utformning av ett kvarter och går inte att bibehålla med en gång- och 
cykelkoppling.  

Bostadskvarteren bör vara utformade för att säkerställa en tyst sida inne på bostadsgården. 
Därmed bör öppningar till kvarteren ligga på en sådan sida att buller inte tränger in till 
bostadsgården. Extra höga på utformning ställs på kvarteren öster om Göteborgsvägen som störs 
av buller från Göteborgsvägen och Västkustbanan. 

Kommentar: Noteras.  

Detaljplanen för Björkris etapp 2 innebär att Teknik får ett större skötselområde då parkområden 
byggs som allmänplats inom planen. Utökat parkområde innebär ökade driftkostnader för Teknik. 
Planens parkområden begränsas av korsande vägar, öppna dagvattenlösningar och av geotekniskt 
mycket svåra förhållanden i Kungsbackaåns närområde. Flera trånga parksektioner förekommer 
där förutsättningar saknas för en tillgänglig och trygg, flack utformning av slänter ner till damm 
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och dike. Planförslaget kommer ställa höga krav på utformning i anslutning till 
dagvattenanläggningen samt ner mot Kungsbackaån, för att kunna tillgängliggöra hela parken. På 
västra sidan förväntas ett mycket högt besökstryck i parken av boende, förskola och andra 
verksamheter vilket riskerar att ytan inte kommer hålla för det höga slitaget. Det kommer också 
medföra högre driftskostnader än normal parkstandard samt förkortad livslängd på anläggningar, 
utrustning och material. Ytan för park bör utökas för att möta den efterfrågan som planförslaget 
genererar. Teknik ställer sig positiv till att öppen dagvattenhantering eftersträvas i området. 
Öppna dagvattensystem ställer dock höga krav på säkerhet, tillgänglighet och underhåll. 
Dagvattendammar med tillhörande diken tar mycket plats på bekostnad av den användbara delen 
av parkytan vilket ytterligare kommer öka slitaget på parkens centrala delar. Teknik ställer sig 
positiv till planens många kopplingar till Björkris I och anslutning till befintlig bebyggelse. I 
planens norra del vore det dock önskvärt med en mjukare övergång till befintligt naturområde 
och den befintliga kullen i norr har ett högt naturvärde som planen skulle vinna på att bevara. 

Kommentar: Ytan för park har utökats något efter samrådsförslaget, detta har gjorts i 
dialog med teknik. Den befintliga kullen i norr kommer inte att bevaras.  

Byggrätten bör dras in en meter in på kvartersgräns från allmänplats för att dränering mm inte 
hamnar på allmän platsmark.  

Kommentar: En generell planbestämmelse för kvartersmark har lagt till i plankartan 
som reglerar att byggnader inte får uppföras närmre än en meter från fastighetsgräns.  

Kommunen kommer att vara VA-huvudman och ansvarar för utbyggnad och drift av det 
allmänna VA-nätet. Anslutande fastigheter kommer att få betala anläggningsavgift för dag-, spill 
och dricksvatten enligt gällande VA-taxa. De befintliga markhöjderna i västra delen av 
planområdet innebär att huvudgatan som leder in i området bildar en höjdrygg, där ytavrinning 
sker åt norr och åt söder. Området söder om vägen består av ett par bostadskvarter men utgörs till 
främst av ett parkstråk som också ska hantera stora delar av det dagvatten som uppstår i området, 
ett så kallat blågrönt stråk. I planbeskrivningen illustreras ett koncept för dagvattenhantering. 
Konceptet är en del av exploatörens egna kvalitetsprogram och är inte förankrat i den 
dagvattenutredning som kommunen tagit fram, eller i den genomförandestudie som nu pågår. 
Hittills visar utredningarna gällande dagvattenhanteringen i det västra området, att det inte 
fungerar att leda större mängden dagvatten via det blågröna stråket. För att justera ytavrinningen 
och leda mer vatten söderut och mindre norrut, så krävs det att marken höjs i stora delar av 
området. En höjdsättning där hela höjdryggen flyttas norrut, till lokalgatan som ligger parallellt 
med huvudgatan. Det utreds nu i genomförandestudie som kan få omfattande konsekvenser. Dels 
svårigheter vid anläggning och drift, rent tekniskt vid schaktning och nedläggning av ledningar, 
men också särskilda åtgärder för ledningar som ligger lättfyllnadsmassor. Det innebär också 
högre kostnader både vid utbyggnad och underhåll och är inte i enlighet med en rimlig budget. 
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Hållbar utformning av anläggningar för rening och fördröjning av dagvatten kräver att allmän 
plats avsätts till detta. Då västra områdets dagvatten vid den ursprungliga höjdsättningen till 
största delen kommer att ledas norrut, till det dike/kulvert som planeras i planområdets gräns, 
behöver detta dike justeras för att kunna omhänderta dessa flöden. Det är idag oklart vilka 
volymer som kan behöva ledas dit och hur stor kapacitet för rening och fördröjning som då krävs. 
Utöver den dagvattenhantering som kommer att krävas inom det västra området, ska hänsyn 
också tas till hur området på östra sidan om Göteborgsvägen påverkas, liksom hur avledning till 
Kungsbackaån strax öster om planområdet påverkas av vattennivåerna i ån. Kulvertar med utlopp 
i ån kan även vid normalvattenstånd dämma bakåt i ledningarna, ända till väster om 
Göteborgsvägen. Detta ska beaktas både vid utformning av de öppna lösningar som leds till 
systemet, samt de påkopplade fastigheterna som riskerar att översvämmas om inte förebyggande 
åtgärder vidtas. 

Kommentar: Utredningen har färdigställts och finns bilagd handlingarna.  

Detaljplanen påverkar även större anläggningar på det allmänna VA-nätet. Både den 
tryckstegringsstation för vatten som idag ligger inom planområdet och som planerar att flyttas, 
liksom den pumpstationen för spillvatten belägen söder om planområdet, längs Göteborgsvägen 
vid Björkris I. Kommunen driver planering och genomförande av dessa projekt, som exploatören 
bekostar. 

Kommentar: Noteras.  

Kungsbacka Bredbandsnät kommer även att byggas ut i denna etapp. 

Kommentar: Noteras.  

Miljörum i flerfamiljsfastigheter, skola och äldreboende bör vara dimensionerade i storlek för att 
möjliggöra att samtliga avfallsfraktioner som kan lämnas på FTI:s återvinningsstationer kan 
sorteras ut. Miljörum bör inte placeras så att avstånd mellan insamlingsfordon och miljörum 
överstiger 10 meter och lutning på dragväg får ej överstiga 4,76 grader. Möjlighet till 
rundkörning med insamlingsfordon finns enligt planförslag vilket medför att insamlingsfordon 
kan undvika att backa. 

Kommentar: Noteras.  

9. Miljö & Hälsoskydd 

Under ”Övervägande om konsekvenser” i planbeskrivningen borde naturvärdesinventeringens 
slutsatser diskuteras. Naturvärdesinventeringen bedömer att en utbyggnad i det studerade området 
leder till stora negativa konsekvenser för naturmiljön. Miljö & Hälsoskydd anser att denna del av 
planområdet ska undantas från exploatering. Däremot kan områdets naturvärden höjas ytterligare 
med hjälp av lämpliga skötselåtgärder. 
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Kommentar: Planområdet hade en annan avgränsning när naturvärdesinventeringen 
togs fram. Planområdet har ändrats och omfattar nu inte de delar med högst 
naturvärden. En bild har infogats under stycket Mark och Natur i planbeskrivningen 
vilken visar planområdesgränsen tillsammans för gränsen för naturvärdesutredningen.  

I resonemanget om jordbruksmarkens värden bör man tydligt redovisa markens värde med 
angivande av jordgraderingsintervall som ett mått på jordens värde ur produktionssynvinkel. I 
miljöutredningen finns detta nämnt. Detta bör inarbetas i planbeskrivningen. 

Kommentar: Samhällsbyggnadskontoret har valt att inte ta med denna del i 
planbeskrivningen då det i olika rättsfall har tydliggjorts att all mark som kan brukas 
är brukningsvärd, kontoret anser därför att det inte finns något syfte i att klassa 
jordbruksmarken närmre.  

Miljö och hälsoskydd grundinställning är att man inte ska bygga i områden som redan från början 
riskerar att drabbas av bullerstörningar och att man av denna anledning måste utföra diverse 
skyddsåtgärder för att uppnå en god boendemiljö. Bullerutredningen beskriver att med 
ekvivalentnivån vid fasad beräknas överskridas vid samtliga fasader som vätter mot 
Göteborgsvägen. Miljö& Hälsoskydd förordar därför en lösning där bostäder placeras så långt 
från bullerkällorna att riktvärdet 60dBA(ekv) vid fasad och 50dBA(ekv) resp. 70dBA(max) vid 
uteplats klaras vid samtliga fastigheter. Det anser att avstegsprinciper bör kunna undvikas i en 
liten kommun som Kungsbacka. För vårdboendet blir det svårt att tillämpa regeln med ”hälften 
av bostadsrummen vända mot en sida där 55dBA ekvivalent ljudnivå ej överskrids”.  

Frågan om vibrationsstörningar bör diskuteras i planbeskrivningen, och nivåer införas i 
planbestämmelserna. 

Kommentar: Vid planering behöver kommunen förhålla sig till de riktlinjer och dess 
möjliga avsteg som är gällande enligt bullerförordningen. Dock har gränsen för 
bostadsbebyggelse flyttats till 30 meter från vägen i granskningsförslaget, jämfört 
med 15 meter från samrådsförslaget.  

Högsta nivåer för vibrationsstörningar har lagts till i plankartan.  

Vad gäller flödesberäkningar som kommer påverka området så har Tyréns utgått från ett mindre 
område som syns i ”Dagvattenutredning Björkris II, från 2018-07-12”, på sidan 8, figur 4. Där 
syns avrinningsområdet som Tyréns baserat sina beräkningar på och de flöden som kommer att 
påverka området. Beaktar vi flödeslinjerna från figuren (bifogad i deras yttrande) så verkar 
avrinningsområdet som kommer påverka fastigheten med dagvatten vara betydligt större. Detta 
bör man tänka på vid kommande planering och dimensionering för eventuella 
reningsanläggningar och rördimensioner. Tyréns nämner problemen med avvattning norrifrån 
och de problem detta kan orsaka om befintliga diken byggs om eller sätts igen, (se sidan 13 i 
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Dagvattenutredning) men det råder en viss oklarhet om vattenmängden som kommer från andra 
fastigheter har tagits med i beräkningsunderlaget eller om de enbart menar dräneringsvatten som 
kommer från fastigheten Skårby 12:1. 

Kommentar: Svackdiket har utökats och Tyréns har i vidare studier i 
genomförandestudien tagit med uppskattade flöden från Björkris 3.  

I dagvattenutredningen presenteras simuleringar från StormTac där Tyréns presenterar beräknade 
värden för dagvattenutsläpp till Kungsbackaån. Miljö & Hälsoskydd hade hellre sett att de hade 
tagit prover och analyserat utgående vatten till Kungsbackaån idag istället för att ha tillämpat 
enbart en beräknad modell. Vad gäller värdena så ställer sig Miljö & Hälsoskydd frågande till att 
koppar skulle finnas naturligt i det vatten som tillförs Kungsbackaån och dessutom över 
Göteborgs riktvärden för utsläpp till dagvatten. Fosfor och kväve samt suspenderat material i 
vissa fall då hög nederbörd sker kan vara troligt på grund av jordbruket.En intressant slutsats som 
man också kan dra av data som presenteras från StormTac är att utsläppen från vissa andra 
parametrar kommer att höjas något efter exploatering. 

Kommentar: För planarbetet så bedömer samhällsbyggnadskontoret att 
modellberäkningar av föroreningshalter i dagvattnet som ett bättre verktyg än 
provtagningar. Enstaka provtagningar och analyser på utgående vatten bedöms inte ge 
en tillförlitlig bild av vilken koncentration av förorenande ämnen som vattnet 
innehåller. Ska provtagningar användas för att skapa en bra bild av de nuvarande 
halterna så behöver de genomföras vid ganska många tillfällen och under flera år, så 
hänsyn kan tas till mellanårsvariationerna. 

Miljö & Hälsoskydd är av den erfarenheten att bästa sättet att hålla nere ovidkommande ämnen i 
dagvattensystemet är att inte ha för mycket byggnadsmaterial som är blottlagt och utsatt för regn 
och som kan fälla ut exempelvis koppas, zink eller krom. Valet av byggnadsmaterial har stor 
betydelse om framtida utsläppsvärden kommer att bli höga eller låga. 

Kommentar: Detaljplanen reglerar inte vilka byggmaterial som kommer användas.  

Tyréns framför även att dagvattendammar inte rekommenderas på grund av att de blir för djupa 
och kommer kräva pumpning (se sidan 27 i Dagvattenutredning), ner till Kungsbackaån. Längre 
ner under slutsatser på sidan 28 framförs att en pumpstation ändå krävs. 

Kommentar: I genomförandestudien har mer ingående studier gjorts. Här föreslås 
endast en pumpstation närhet till föreslagen gång- och cykeltunnel.  

Miljö & Hälsoskydd hade gärna sett att en enhetlig lösning kommer till stånd för områdena som 
exploateras och där kommunen tar sitt ansvar som huvudman för dagvattenreningen som har 
Kungsbackaån som recipient. Finansieringen för detta bör kunna regleras genom den kommunala 
Va-taxan. En öppen reningsanläggning för dagvatten som rinner ut till ån hade kunnat öka 
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naturupplevelsen i området samtidigt som den bidrar till reningen av det dagvatten som kommer 
från de båda områdena. Motiveringarna med att den kan komma att bli djup och kräver pumpning 
beroende på utformning är inte tillräckligt stark för att enbart avförda förslaget utan att undersöka 
om det är praktisk möjligt att genomföra. En pumpstation kommer tydligen att krävas ändå. 
Beroende på utformning och plats skulle en dagvattendamm kunna fungera som ett 
fördröjningsmagasin och på så vis frigöra utrymme på de olika fastigheterna att göra annat än att 
omhänderta dagvatten lokalt. 

Kommentar: Mer ingående studier har gjorts i genomförandestudien, se PM.  

Miljö och hälsoskydd menar att nuvarande text och bild som finns i planbeskrivningen under 
miljöteknisk markundersökning bör ersättas med följande: På fastigheten Skårby 6:19 har det 
enligt tidigare utförd miljöteknisk markundersökning (Geosigma 2018-01-26) tidigare bedrivits 
odlingsverksamhet på friland och i växthus. Verksamheten ska ha startat omkring 1961 och 
upphört ca 10 år senare. Verksamhetens område indelades inför markundersökningen i fyra 
områden. Två där växthusen stått och två där odling skett. Analysresultaten från undersökningen 
visade på halter av pesticider (DDT, DDD, DDE och kvintozen-pentakloranilin) överstigande 
Naturvårdsverkets riktvärde för känslig markanvändning (KM) där växthusen stått. Under hösten 
2018 har fastighetsägaren Trollängen Vargagården AB genomfört en efterbehandlingsåtgärd för 
att sanera marken från pesticider i de områden som i Geosigmas undersökning visat halter över 
KM (grönt område). Ytterligare ett område väster om tidigare växthus provtogs inför 
efterbehandlingsåtgärderna då detta område inte ingått i tidigare undersökning (vitt område). 
Slutrapporten visade på att inga pesticider över riktvärdet för KM finns kvar i det grönmarkerade 
området. Det vitmarkerade området har inte heller pesticidhalter över KM. Område 3 och 4 har 
Geosigma och Olida miljökonsulter sen tidigare bedömt inte ha pesticidhalter över KM. Bilden 
hämtad ur slutrapport för efterbehandlingsåtgärd inom del av fastigheten Skårby 6:19. (Olida 
miljökonsulter 2019-02-06) 

Kommentar: Noteras. Eftersom planförslaget utgår ifrån förhållanden som är 
relevanta för planläggningen och kommande byggnation bedömer 
samhällsbyggnadskontoret att innehållet i stycket inte behöver ändras. En översiktlig 
redovisning av utredningen finns med och marken är nu sanerad. 

10. Individ och familjeomsorg  

Förvaltningen för Individ &familjeomsorg har via service fastighet lämnat önskemål om 10 
servicelägenheter i området. Förvaltningen för Individ & familjeomsorg vill förstärka vikten av 
mångfald som tas upp i Detaljplanen. Att det byggs små hyreslägenheter för att möjliggöra för 
personer med begränsade ekonomiska resurser att hyra en lägenhet i området. 

 Kommentar: Se svar under punkt 13.  
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11. Kultur & Fritid  

En anläggning för motion och friluftsliv i den nordvästra delen av planområdet bör utformas så at 
det blir en lokal som inte bara inrymmer omklädningsrum och idrottsanknuten verksamhet. Det 
kan vara lämpligt att man skapar en mötesplats som också har utrymme för kulturaktiviteter. Det 
kan vara lokaler för utställningar och andra kulturaktiviteter. Med tanke på de aktiviteter som 
föreslås i planhandlingarna som anknyter till skogen och skogsparken så kan en sådan lokal också 
innehålla café med servering. Viktigt är att det i fortsatt planarbete bereds plats för parkering i 
eller i direkt anslutning till dessa anläggningar. Tillgängligheten är viktig för att de personer som 
har olika former av funktionsnedsättning också ska ha lätt för att kunna besöka platsen. Vid 
motionsanläggningen framkommer det inte på detaljplanen hur cykelparkering ska ske och det är 
viktigt att det är attraktivt och enkelt att kunna parkera sin cykel vid motionsanläggningen. 
Vidare är det också viktigt att ur tillgänglighetssynpunkt planera för handikapparkeringar vid 
motionsanläggningen.  

Kommentar: Noteras.  

Aktivitetsområdet med skogspark, möjligheter till motionsslingor som kan kopplas vidare till 
naturreservatet i Sandsjöbacka innebär det att det också kommer att besökas av personer som 
kommer från övriga delar av Kungsbacka. Då dessa aktivitetsmöjligheter och anläggningar ligger 
i utkanten av planområdet så krävs att man nogsamt beaktar tryggheten på och invid den 
genomfartsled som går genom området för att nå fram till friluftsanläggningen. Det finns en 
närhet till Sandsjöbackaområdet, men det är tveksamt om man ska anvisa Trafikverkets Ekodukt 
som en del i en sådan anslutning med motionsspår eller likvärdigt. Den är i första hand avsedd för 
djurlivet. Det finns en passage under motorvägen som kan användas i stället. 

Kommentar: Noteras.  

I detta helt nya bostadsområde bör fler möjliga mötesplatser inomhus samt utomhus planeras för 
invånare och besökare. Den sociala interaktionen i stadens offentliga rum utvecklar en respekt, 
tilltro och förståelse för andra människor samt ligger till grund för en känsla av trygghet och 
tillhörighet till platsen. En mötesplats ger möjlighet till identitetsskapande och integrerande 
människor emellan något som är särskilt viktigt i skapandet av en helt ny stadsdel. För att 
förstärka platsens attraktivitet samt skapa rumslighet i utomhusmiljöerna kan placering av 
offentlig konst vara ett medel. Den offentliga konsten har förmåga att förstärka karaktär och 
dynamik i en miljö. Den kan fungera som en orienteringspunkt, en reseanledning samt som en 
knutpunkt för platsens identitet och särprägel. Den offentliga konsten kan förklara, abstrahera och 
öppna upp för nya möjligheter, upptäckter och sinnesupplevelser - visuellt, taktilt eller audiellt. 
Konst kan tillföra pluralism och samtidigt bidra till intryck av en helhet. Den offentliga konsten 
speglar vår samtid och ligger till grund för det framtida kulturarvet. 
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Kommentar: Noteras.  

Förslaget innebär att ett stort markområde exploateras som under lång tid präglats av jordbruk. 
Ängs-, åker- och betesmark utgör ett natur- och kulturarv som kommit till under lång tid och är 
en ändlig resurs. Avvägning får här göras mellan olika intressen. 

Kommentar: Noteras. En lokaliseringsutredning har lagts till planhandlingarna vilken 
beskriver bakgrund och avvägningar till val av plats. 

12. Kommunstyrelsen  

Kommunstyrelsen lämnade följande yttrande till byggnadsnämnden: Innan planarbetet fortsätter 
måste byggnadsnämnden utreda förutsättningarna för trafik i 60 km/h på Göteborgsvägen samt 
föreslå avstånd till byggnation som uppfyller krav på säkerhetsavstånd och buller.  

Vidare måste planförslaget innehålla en längre exploateringsgrad öster om Göteborgsvägen och 
byggnadsnämnden behöver få klarlagt att mark för kommunal infrastruktur så som gator, park, 
förskolor, äldreboende och skolor tillhandahålls innan nämnden går vidare i planprocessen.  

Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att ta fram en plan för utbyggnad av 
förskolor och skolor anpassad till de antal bostäder som blir i området. Uppdraget till 
kommundirektören och åtgärderna efter de synpunkter som lämnas till byggnadsnämnden ska 
återredovisas till kommunstyrelsen innan planprocessen går vidare. 

Kommentar: Samhällsbyggnadskontoret och kommunstyrelsen har under vår och 
sommar 2019 fört en dialog enligt yttrandet. Dialogen landade i direktiv till 
detaljplanen som togs av kommunstyrelsen 2020-08-27 §502. Direktiven har legat till 
grund för fortsatt arbete och innebär (kortfattat) följande:  

Göteborgsvägens utformning 

• Göteborgsvägens sektion behöver inte ändras jämfört med samrådsförslaget. 
Planskild korsning ska studeras. Diskussion om flytt av Göteborgsvägen tas 
inte upp inom detaljplanearbetet. Avstånd mellan bostadsbebyggelse och 
Göteborgsvägen ska vara cirka 30 meter, avstånd mellan annan bebyggelse 
och Göteborgsvägen ska vara cirka 20 meter  

Områdets karaktär 

• Bebyggelsen ska vara varierad från 1–5 våningar med 6 våningar i 
uppstickare. Punkthus i väster får vara upp till 8 våningar. Bebyggelsen väster 
om Göteborgsvägen ska huvudsakligen innefatta bostäder. Parkering inom 
området ska huvudsakligen uppföras i parkeringsgarage och under mark.  

Kommunal service 
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• Inom planområdet ska det finnas en skola för cirka 600–700 elever, en 
förskola för cirka 200 elever, en fullstor idrottshall samt ett tiotal 
servicelägenheter. Planområdet ska inte innefatta vård- och omsorgsboende.  

Placering av skola 

• Skolan ska placeras väster om Göteborgsvägen och ska förläggas så att den 
underlättar framtida rörelsemönster med kopplingar norr- och söderut.  

Sista delarna av direktivet handlar om att Samhällsbyggnadskontoret ska ha möjlighet 
att vid behov justera plangränsen i norr samt att vid behov dela upp planen i två 
planer med anledning av tidskrävande tillståndsprocesser vid ån.  

13. Centerpartiet  

Centerpartiet anser att illustrationerna i handlingarna samt modellen över området visar på en bra 
blandning av olika storlekar och upplåtelseformer av bebyggelsen. Det blir en bra variation som 
bidrar till en god boendemiljö. För att ta höjd för framtida trafikökningar, ha ett godtagbart 
säkerhetsavstånd till vägen samt minimera buller är det viktigt att inte bygga för nära 
Göteborgsvägen. Vi tycker att bebyggelsen som planeras närmast Göteborgsvägen ska placeras 
på samma avstånd till vägen som i Björkris etapp 1, ca 40 meter. Samma avstånd till vägen bör 
gälla både väster och öster om Göteborgsvägen.  

Kommentar: Se svar under punkt 13.   

Vidare anser centerpartiet att det finns ett behov av planskild korsning över Göteborgsvägen för 
oskyddade trafikanter. Många kommer gå och cykla till Hede Station och för att uppnå en god 
trafiksäkerhet är det viktigt att planera för detta redan i detaljplaneskedet. De menar att marken 
mellan ån och den föreslagna byggnationen öster om Göteborgsvägen skulle vara en lämplig plats 
för stadsodling och odlingslotter. Det finns ett stort ökande intresse för odling och vi vill att 
frågan prövas i det fortsatta planarbetet. 

Kommentar: Granskningsförslaget ger möjlighet till planskild korsning genom en 
gång- och cykeltunnel under Göteborgsvägen. Möjlighet till odling regleras inte i en 
detaljplan.  

14. Socialdemokraterna  

Socialdemokraterna menar att de sammantaget tycker att planförslaget är genomtänkt och bra. De 
står bakom huvuddelen av förslaget. Det är positivt att det finns en särskild bilaga gällande en 
konsekvensanalys av sociala aspekter. Dock har de starka invändningar när det gäller 
trafikplaneringen i området. I den föreslagna detaljplanen har man låtit Göteborgsvägen utgöra en 
av stadsgatorna i området. Hastighetsgränsen på Göteborgsvägen genom området är idag 80 
km/h. Vägen är redan idag relativt högt trafikerad (6320 st per dygn enligt uppgift i 
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planbeskrivning). Enligt Planbeskrivningen förväntas utbyggnaden dessutom leda till ytterligare 
ökning av trafikflödet. Man bör också betänka att Göteborgsvägen utgör ersättningsväg för E6 
vid begränsad Framkomlighet. Detta kommer i så fall att utgöra en allvarlig störning för de 
boende med en sådan exceptionell trafikmängd genom området. I planbeskrivningen diskuteras 
åtgärder för att minska barriäreffekten vägen förväntas få genom området. Vi bedömer dock inte 
detta som realistiskt med hänsyn taget till den förväntade stora trafikmängden genom området. 
Sammantaget anser vi att det är mycket olämpligt att låta stadsdelen breda ut sig på båda sidorna 
av Göteborgsvägen. Vi anser att det är helt oacceptabelt att i en modern detaljplan ha en sådan 
stor, högt trafikerad väg, rakt igenom ett bostadsområde. Ett alternativ är att samla bebyggelsen 
på västra sidan av Göteborgsvägen, tex genom att utöka detaljplanen till att innefatta den nyligen 
förvärvade grannfastigheten Skårby 12:1. Ett annat tänkbart alternativ är att ändra sträckningen 
på Göteborgsvägen och låta den gå intill kungsbackaån in mot Anneberg, och på så sätt frigöra 
utrymme för det planerade området.  

Kommentar: Se svar under punkt 13.   

Naturområdet i områdets norra del innehåller rödlistade arter samt våtmark. Det bör tas upp i 
detaljplanen att speciell hänsyn skall tas för att skydda naturområdet, också med tanke på de 
möjligheter till uteliv och rekreation som området erbjuder. Med tanke på de ökade 
nederbördsmängder vi kan befara i framtiden är det viktigt att bevara våtmarker. Det är känt att 
våtmarker genom sina flödesreglerande egenskaper minskar risken för översvämningar. 

Kommentar: Naturområdet med rödlistade arter samt våtmark ligger utanför 
planområdet.  

 

Övriga  
15. E-on 

E.ON Energidistribution AB (E.ON) har tagit del av inkomna handlingar i ovan rubricerat ärende 
och konstaterar att området inte berör vårt koncessionsområde för elnät och tar därmed inte 
ställning till planförslaget. 

Kommentar: Noteras.  

16. Hallandstrafiken 

Hallandstrafiken ser på sikt en utveckling av busstrafiken till planområdet genom förlängning av 
stadsbusstrafiken. Det är därför positivt att planförslaget skapar förutsättningar för framtida 
busstrafik. Hallandstrafiken menar att busstrafiken vid en eventuell förlängning lämpligast 
trafikerar längs Göteborgsvägen med vändning vid den norra cirkulationsplatsen. Ovanstående 
lösning kräver att hållplats medger plats för tidsreglering med buss. Om Björkris växer ytterligare 
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norrut i fler etapper kan busstrafiken förlängas längs Göteborgsvägen alternativt med fortsättning 
inom området i riktning mot föreslagen mobilitetshub/förskola och vidare. Hallandstrafikens svar 
är avstämt med Västtrafik som sköter driften av kollektivtrafiken i Kungsbacka kommun på 
uppdrag av Hallandstrafiken. Hallandstrafiken och Västtrafik har i övrigt inga synpunkter på 
planförslaget. 

 Kommentar: Noteras.  

17. Samrådsyttrande från boende 

Den boende har ett seniorperspektiv på synpunkterna och har skrivit ett långt yttrande. 
Sammanfattningsvis menar personen att Hede har kapacitet att vara en central hub/port i 
Göteborgsregionens infrastruktur och att det därför är viktigt att reservera marken öster om 
Göteborgsvägen för att forma hubben/porten. Bygg inte radhus och låghus på det kommande 
stationsområdet. Beakta möjligheterna med framtidens fordonspark som kan framföras i en 
parkmiljö. Beakta framtidens trafikvolymer och parkeringsbehov. Beakta kraven på 
ungdomsbostäder.  

Personen ser fram emot kommunens nya översiktsplan som håller på att tas fram. Hen menar att 
det finns många svårigheter med att ta fram en ny översiktsplan och radar upp ett antal punkter 
som är viktiga att beakta i det arbetet. 

Kommentar: Frågorna ryms inte inom pågående detaljplanearbete. 

18. Samrådsyttrande från boende 

Den boende tycker att Kungsbacka kommun bör tänka miljömässigt när det kommer till 
byggnation och därav fundera över möjligheten att utforma del av byggnationen i trä. 

 Kommentar: Noteras.  

19. Samrådsyttrande från boende 

Den boende anser att det är viktigt att skapa tillgänglighet till skogen i form av motionsslingor 
med exempelvis utegym och önskar även en pulkabacke för alla barnen i Björkris. Den boende 
vill ha ett förtydligande över skolsituationen för barn i Björkris i årskurs 7–9. 

Kommentar: Det är fastighetsägaren som ansvarar för eventuellt uppförande av 
motionsslingor utanför planområdet. Synpunkten har genom yttrandet kommit 
fastighetsägaren till känna. Planförslaget gör nu möjligt för ett större område för 
skolverksamhet jämfört med samrådsförslaget. Behovet av skolplatser ses över 
ständigt och planeringen sker övergripande för hela Kungsbacka. Eventuellt kan en 
ny skola i Björkris även inrymma barn i årskurserna 7-9. 
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20. Samrådsyttrande från boende 

Den boende önskar enplansvillor, helst tillåtna längs västerut i planområdet.  

Kommentar: Detaljplanen möjliggör detta. Önskemålet skickas vidare till 
exploatören. 

21. Samrådsyttrande från boende 

Den boende önskar mer hållbart och klimatneutralt byggande i Kungsbacka kommun och att 
kommunen ska överväga att bygga åtminstone en del av de byggnader som ska bli vård- och 
omsorgsboende samt skola/förskola i korslimmat trä för ett miljösmartare byggande med 
närproducerade trästommar.  

 Kommentar: Noteras.  

22. Samrådsyttrande från boende 

Boende inom Björkris 1 kommenterar att trafiken på Björkrisvägen, inom etapp 1, är hög och att 
bilister inte håller hastighetsbegränsningarna. Den boende önskar att trafiken förflyttas till andra 
vägar samt att fler vägar och huvudvägar uppförs.  

 Kommentar: Det berörs inte inom pågående planarbete.  

23. Samrådsyttrande från boende 

Den boende anser att kommunen i plankartan bör redogöra vart strandskyddat område sträcker 
sig.  

Kommentar: Kommunen har ritat ut det område där strandskyddet avses upphävas. 
Området avgränsas av en så kallad administrativ gräns.  

24. Samrådsyttrande från boende 

Den boende anser att föreslagen utformning av cykelvägen längs Göteborgsvägen riskerar att bli 
en trafikfarlig sträckning. Boendes förslag är att sträckningen rätas ut så att cyklisten får en så rak 
cykelväg som möjligt. Samtidigt som risken minimeras över att bilisten misstar sig för att 
cyklisten ska gör en sväng när cykelvägen viker av i höjd med cirkulationen blir det ett snabbare 
stråk för cykelpendlare. Den boende föreslår i annat fall en planskild cykelväg alternativt att 
inspiration tas från cirkulationsplatser i Holland. 

  Kommentar: Noteras.  
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Ändringar 
 

Plankarta 

• Planområdet har utökats något norrut. 

• Vård- och omsorgsboendet har ersatt med ett större område för skolverksamhet. 

• Punkthusen i väster ges möjlighet att uppföras i 8–10 våningar jämfört med 8 våningar i 
samrådsförslaget. 

• Vissa av bestämmelserna har omformulerats.  

• Nya bestämmelser har lagts till om bland annat vibrationer, lägsta marknivå på gata, höjd 
på stödmurar, bygglovsbefriade murar och bevarande av stenmur  

Planbeskrivning 

• Det har gjorts mindre förändringar och förtydliganden i ett flertal av styckena. I stora 
delar är planbeskrivningen densamma som i samrådsskedet. Det har tillkommit ett avsnitt 
om vibrationer samt ett avsnitt om lokaliseringsprövning. 

 

 

 

Ida Lennartsson   Anna-Karin Ljungman  Elin Kajander 

Verksamhetschef Plan   Planarkitekt    Planarkitekt 
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§ 205 

Direktiv för fortsatt planering av detaljplan för Skårby 6:19 m.fl. inom 
stadsdelen Björkris etapp 2 
Dnr KS/2019:42 
 
Beslut  
Kommunstyrelsen godkänner direktiven som grund för fortsatt planarbete för 
detaljplan för Skårby 6:19 inom stadsdelen Björkris II, i Kungsbacka.  
 

Sammanfattning av ärendet  
Byggnadsnämnden gav den 16 augusti 2016 förvaltningen i uppdrag att upprätta 
detaljplan för Skårby 6:19 m.fl., Björkris etapp II i Kungsbacka stad. 
Byggnadsnämnden godkände 9 november 2018 samrådshandlingen för Skårby 
9:19 m.fl. inom stadsdelen Björkris 2 i Kungsbacka samt uppdrog till 
samhällsbyggnadskontoret att genomföra samråd. Planförslaget innebär att det 
skapas en ny stadsdel som kommer att rymma cirka 800 bostäder samt 
förskola/skola, vård- och omsorgsboende och motionsanläggning. Området ligger 
nära Hede station och det strategiska läget ska tas tillvara genom bra kopplingar 
med gång- och cykelväg till stationen och till annan närliggande service. 
Området ska ha en varierad bebyggelse som följer kvartersstrukturen i Björkris 1.  
 
Direktiv för fortsatt planarbete 
Göteborgsvägens läge och utformning  
Sektion över Göteborgsvägen behöver inte ändras jämfört med samrådsförslaget 
då framkomligheten är tillräckligt god för uppskattade framtida trafikökningar. 
Tillfart till området sker företrädelsevis via cirkulationer. En planskild korsning 
för gång- och cykelväg under Göteborgsvägen ska studeras.  
Avstånd från vägkant till byggnader ska vara längre än i samrådsförslaget. Till 
bostadsbyggnader ska det vara cirka 30 meter från vägkant och till byggnader 
som inte inrymmer bostäder ska vara cirka 20 meter.  
Diskussion om flytt av Göteborgsvägen tas inte upp inom detta detaljplanearbete. 

Områdets karaktär  
Byggnadshöjder ska variera i området och får vara 1-5 våningar med 6 våningar i 
”uppstickare”. Punkthus längst väster i området får vara 8 våningar.  

0 
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Bebyggelsen öster om Göteborgsvägen ska huvudsakligen innefatta bostäder.  
Parkering inom planområdet ska huvudsakligen placeras i underjordiska garage 
och parkeringshus.  

Kommunala verksamheter  
De kommunala verksamheter som ska innefattas i planområdet är en skola för 
cirka 600-700 elever, en förskola för cirka 200 barn, en fullstor idrottshall samt 
ett tiotal servicelägenheter.  
Planområdet ska inte innefatta vård- och omsorgsboende.  

Placering av skola  
Skolan ska placeras väster om Göteborgsvägen och ska förläggas så att den 
underlättar framtida rörelsemönster med kopplingar norr- och söderut. Under 
planarbetet studeras placering av skolbyggnader för att uppnå en bra utemiljö, 
goda transporter och en effektiv verksamhet. 

Justera plangränsen i norr  
Plangränsen i norr kan eventuellt justeras för att möjliggöra bättre kvartersform 
och en ändamålsenlig skoltomt. 

Uppdelning av planen  
Samhällsbyggnadskontoret utreder behovet av att dela upp planen i två 
detaljplaner med anledning av tidskrävande tillståndsprocesser vid ån.  
 
Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-20, § 250 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2019-08-15 
Kommunstyrelsen 2019-02-19, § 47  
 
Beslutsgång  
Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill 
säga kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller 
det. 
 
Beslutet skickas till 
Byggnadsnämnden 

0 
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Postadress Besöksadress E-post Telefon
301 86 HALMSTAD Slottsgatan 2 halland@lansstyrelsen.se 010 – 224 30 00

Samrådsyttrande över förslag till detaljplan för bostäder inom Skårby 
6:19, Björkris etapp II, Kungsbacka kommun.
Ärendet
Planområdet ligger i norra Kungsbacka, norr om bostadsområdet Björkris etapp 1. 
Planområdet består idag av jordbruksmark på cirka 20 hektar. Även gårdsmiljö och 
skogsbryn ingår i planområdet.

Uppdraget innebär att det skapas en ny stadsdel som kommer att inrymma cirka 800 
bostäder samt den tillhörande samhällsservice som krävs för antalet bostäder. 
Området ligger i direkt anslutning till Björkris I som är den första utbyggda etappen 
av stadsdelen Björkris. Den andra etappen, som denna detaljplan gäller för, kommer 
förutom bostäder att innehålla förskola/skola, äldreboende och två byggrätter för 
kultur och fritid, till exempel för motionsanläggning.

Planen upprättas med utökat förfarande. Planförslaget har presenterats för 
länsstyrelsen på plangrupp den 14 februari 2018.

Gällande regleringar
I kommunens fördjupade översiktsplan för Kungsbacka stad från 2009 är området 
utpekat som utredningsområde för bostäder och verksamheter. 

Förutom delar av Göteborgsvägen är området är inte planlagt sedan tidigare. 

Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning
- Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § plan- 

och bygglagen (PBL) och nu kända förhållanden att ett antagande av en 
detaljplan enligt förslaget kan komma att prövas. Detta på grund av att 
vibrationer inte utretts. Vibration har stor inverkan på människors hälsa. Det kan 
även påverka riksintresset Västkustbanan negativt. Se mer under rubriken 
Vibrationer/Påverkan på riksintresset Västkustbanan nedan. Marken närmst ån är 
mycket sättningskänslig och alla rekommendationer i den geotekniska 
utredningen säkerställs inte i planen. Det finns därför risk för olyckor. Se mer 
under rubriken Stabilitet och sättningar nedan. Länsstyrelsen befarar vidare även 
att strandskydd enligt 7 kap miljöbalken upphävs i strid med gällande 
bestämmelser. Se mer under rubriken strandskydd nedan.

Länsstyrelsen befarar inte att:
- reglering av mellankommunala frågor inte samordnas på ett lämpligt sätt,
- miljökvalitetsnormer enligt miljöbalken inte iakttas,

Kungsbacka kommun
Samhällsbyggnadskontoret
samhallsbyggnadskontoret@kungsbacka.se

LÄNSSTYRELSEN 
HALLANDS LÄN 

mailto:samhallsbyggnadskontoret@kungsbacka.se
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Vibrationer/ Påverkan på riksintresset Västkustbanan
Planområdet ligger inom ett av Sveriges mest vibrationsutsatta områden. 
Vibrationsutredning med avseende på komfortvibrationer i byggnader har inte 
utförts, kommunen påpekar att den därför kan behöva studeras närmare i samband 
med detaljprojektering inför startbesked. Frågor som kan påverka människor hälsa 
och säkerhet måste vara utredda i samband med detaljplanen. Detaljplanen ska 
säkerställa vad som är lämplig markanvändning för platsen, erforderliga utredningar 
som krävs för att påvisa lämplig markanvändning måste därför tas fram. Frågan kan 
inte skjutas fram till bygglovsskedet. Bygglov inom detaljplan ska ges om bygglovet 
följer detaljplanen samt uppfyller några av paragraferna i plan- och bygglagens andra 
kapitel. Frågan om hälsa och säkerhet är inte en av de saker i andra kapitlet som man 
ska ta hänsyn till då man avgör bygglov inom detaljplan. Detsamma gäller alltså för 
till exempel buller. Dessa frågor måste alltså säkerställas i samband med 
framtagandet av detaljplanen. 

Riktvärdet för vibrationer anges till 0,4 mm/s vägd RMS i utrymmen där människor 
stadigvarande vistas. Hänsyn ska även tas till framtida trafik. Behovet av 
vibrationsutredningar beror primärt på fyra olika faktorer: vibrationskällan, markens 
geologi, avstånd till bebyggelse som ska skyddas, samt byggnadskonstruktion och 
grundläggning. Bedömningar om behov av vibrationsutredningar längs järnväg bör 
göras inom 200-300 meter från järnvägen. Om kommunen bedömt att en 
vibrationsutredning inte behövs så bör kommunen presentera motivering och 
underlag för den bedömningen. Vibrationsutredningen bör redovisa mätningar i 
vibrationshastighet mm/s lämpligen med dominerande frekvenser. För att 
utredningen skall vara fullständig krävs också att det finns en bedömning av högsta 
vibrationsnivå för planerad byggnad med hänseende till grundläggning, 
byggnadsstomme, bjälklag och antal våningsplan. Är ovannämnda faktorer okända 
bör det finnas en bedömning av vad som är möjligt att bygga avseende konstruktion 
och antal våningsplan. Eventuella krav på konstruktioner kan säkerställas i 
detaljplanen. Om flera åtgärder är möjliga för att klara riktvärdena kan istället 
riktvärden anges som planbestämmelse. En sådan planbestämmelse får dock endast 
användas om utredning visar att det är möjligt att uppnå värdena i området. 

På grund av osäkerheten kring om området påverkas av vibrationer anser 
länsstyrelsen att det finns risk att människors hälsa kan påverkas negativt. Problem 
med vibrationer kan även innebära begränsningar för trafiken på västkustbanan, 
vilket skulle skada riksintresset Västkustbanan negativt. 

Stabilitet och sättningar
Flera geotekniska utredningar har gjorts i samband med planen. I den första dömdes 
området närmst Kungsbackaån ut, stabiliteten där är mycket låg. Ytterligare en 
undersökning beställdes då med syfte att bedöma möjligheten att belasta tidigare 
utdömt område, dvs området inom 40 meter från Kungsbackaån. Man bedömde då 
att det går att uppnå tillräcklig stabilitet med hjälp av stabilitetshöjdande åtgärder 
samt lastrestriktioner. Lastrestriktionerna har först in som planbestämmelser, dessa 
laster är dock beroende av att man först gör stabilitetshöjande åtgärder. Att 
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ytterligare åtgärder vidtas bör säkerställas i planen. Detta kan göras med stöd av 4 
kap. 12§ PBL.

Strandskydd
Kommunen har som särskilt skäl för att upphäva strandskyddet åberopat att området 
behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan 
tillgodoses utanför planområdet. Kommunen motiverar varför utbyggnaden av 
området är ett angeläget allmänt intresse, men länsstyrelsen saknar en redovisning av 
varför intresset inte kan tillgodoses utanför den strandskyddade zonen. Detta är något 
som måste redovisas för att kunna åberopa detta särskilda skäl. 

Råd om tillämpningen av PBL och miljöbalken
Trafikbuller
Det är bra att detaljplanen har en planbestämmelse om skydd mot störningar som 
överensstämmer med texten i 4 § förordningen (2015:216) om trafikbuller vid 
bostadsbyggnader. Länsstyrelsen vill bara förtydliga att vid fasad innebär utanför 
inglasade balkonger. 

Trafikbuller på nya skolgårdar
Naturvårdsverket har publicerat riktvärden för trafikbuller på nya skolgårdar. Med ny 
skolgård avses skolgårdar vid skolor, förskolor eller fritidshem som tas i drift eller 
inkommer som remiss eller anmälan till tillsynsmyndigheten efter det att denna 
vägledning publicerats, september 2017. Riktvärden för buller från väg- och 
spårtrafik på nya skolgårdar är 50 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal 
ljudnivå, för de delar av gården som är avsedda för lek, vila och pedagogisk 
verksamhet. För övriga vistelseytor inom skolgården är riktvärdet 55 dBA ekvivalent 
ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå. Detta bör säkerställas i planen.

Vatten och avlopp
I planbeskrivningen sägs att området kan anslutas till kommunalt dricks-och 
spillvatten. Länsstyrelsen anser att det är mycket viktigt att det finns kapacitet i de 
kommunala avloppsreningsverken för att ta emot spillvattnet från detta område och 
att det finns kapacitet i det kommunala dricksvattennätet för att försörja detta område 
innan detaljplaner för området antas. Kommunen har en (ovillkorlig) skyldighet 
enligt 6 § lagen om allmänna vattentjänster. Kommunen bör inte påbörja anläggande 
av områden som kommunen inte har möjlighet att ta hand om utifrån den 
skyldigheten. Kapaciteten bör framgå av planbeskrivningen.

Förorenat område
I planbeskrivningen redovisas att området är förorenat. Det sägs även att området 
kommer att vara sanerat i god tid innan området är bebyggt med bostäder och att 
planförslaget därför inte påverkas av att föroreningar påträffats. Det är viktigt med en 
ordentlig historisk inventering om vad för typ av verksamhet som funnits på platsen 
så att man utreder ordentligt vilka ämnen som hanterats på fastigheten och sanerar 
dessa ner till KM. Om inte området är sanerat innan granskning anser länsstyrelsen 
att det bör säkerställas i planen att området är sanerat till nivån Känslig 
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markanvändning innan bostäder uppförs, t.ex. genom en planbestämmelse enligt 4 
kap. 14 § punkt 4 PBL. 

Vattenverksamhet
Bestämmelser om vattenverksamhet finns i 11 kap. miljöbalken och i lagen med 
särskilda bestämmelser om vattenverksamhet (1998:812). Åtgärder som innebär t.ex. 
avvattning av mark samt grävning eller uppförande av en anläggning i ett 
vattenområde utgör vattenverksamheter som kräver ett tillstånd eller en anmälan. Vid 
avledning av dagvatten till nedströms liggande vattenområden, såsom diken eller 
andra vattenområden, är det viktigt att ägare till sådana vattenanläggningar eller -
områden kontaktas och att dessa medger eventuella ökade flöden eller påverkan på 
vattenanläggningar utanför planområdet. Om en överenskommelse med ägare till 
vattenanläggningar som påverkas av t.ex. ökade flöden inte kan träffas kan frågan 
behöva tillståndsprövas i domstol. Om ett dikningsföretag berörs krävs i regel 
omprövning om man ändrar företagets båtnadsområde eller flödesmängder till 
företaget.

Biotopskydd
Om åtgärder eller verksamheter kan skada naturmiljön i ett biotopskyddsområde 
krävs dispens från förbuden i biotopskyddsbestämmelserna i 7 kap. miljöbalken. För 
att Länsstyrelsen ska meddela dispens från förbuden i biotopskyddsbestämmelserna 
ska det finnas särskilda skäl. Det kan till exempel handla om ett angeläget behov av 
exploatering där det inte finns några lämpliga alternativa lösningar. Sådana 
exploateringar ska dock alltid planeras med så stor hänsyn som möjligt till skyddade 
biotoper och miljön i övrigt.

Det är avvägningen i det enskilda fallet mellan skadans betydelse och tyngden i 
skälet för att vidta den åtgärd som orsakar skada som avgör om en dispens kan 
medges eller ej. Vid avvägningen ska också hänsyn tas till om det finns andra 
lämpliga alternativ som inte innebär skada på den skyddade biotopen. Som en del i 
avvägningen bör en inventering av biotopernas naturvärden utföras. Även om 
området med åkermark inte tillhör någon naturvärdesklass, kan de enskilda 
biotoperna hysa naturvärden. Det bör framgå varför exploateringen inte kan utföras 
på ett sådant sätt att biotopen bevaras. En föreslagen kompensationsåtgärd vägs inte 
in i bedömningen och är inte ett särskilt skäl. Inom området för detaljplanen finns 
öppna diken och stenmurar. Planen bör kunna utformas så att biotoperna kan vara 
kvar opåverkade. Ett sätt att behålla dikena, vilket nämns i miljöutredningen, är att 
göra dem till en del av dagvattensystemet, där de ges ett meandrande lopp och 
dammar anläggs på utvalda platser. Biotoperna bör skyddas i plan eftersom objekten 
inte längre är biotopskyddade när området är utbyggt.

Strandskydd
Länsstyrelsen bedömer att anläggande av erosionsskydd längs ån krävs 
strandskyddsdispens. Detsamma gäller vid anläggande av parkmiljöer och kan även 
gälla vid åtgärder i parkmiljön efter anläggandet.
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Det framgår inte av plankartan om strandskyddet är upphävt i vattenområdet där 
gång- och cykelbron planeras. Strandskyddet gäller både på land och ute i vattnet.
Precis intill planområdet i nordväst finns två dammar som i handlingarna beskrivs 
som bevattningsdammar. Det framgår inte om de anses omfattas av generellt 
strandskydd på 100 m. Kommunen behöver ta ställning till om dammarna och de 
öppna dikena inom planområdet omfattas av strandskydd.

Natura 2000
Det anges att Natura 2000-området Kungsbackafjorden inte påverkas negativt av 
planens genomförande, om dagvatten hanteras bra. Kommunen bör utveckla vad som 
avses med en bra hantering.

Jordbruksmark
I den kommunövergripande översiktsplanen beskrivs aktuellt område som 
jordbruksmark liggande inom utvecklingsområde för Kungsbacka stad. I den 
fördjupade översiktsplanen för Kungsbacka stad utpekas aktuellt område som en del 
av ett större utvecklingsområde för företag, service och bostäder. Kommunen har 
alltså tidigare gjort en bedömning av om projekter utgör ett väsentligt 
samhällsintresse utifrån fortsättningarna på den aktuella orten. Länsstyrelsen vill 
dock påpeka det är tveksamt att endast använda jordbruksklassningen som grund för 
bedömning om jordbruksmarken är värdefull eller inte. Det är om marken är 
brukningsvärd eller inte som ska avgöras, och då inte bara utifrån en klassning utan 
med hänsyn till jordbrukslandskapet och det framtida behovet av 
jordbruksproduktion, men inte till fastighetens rådande produktionsstatus, kvalitet 
eller om det vid tillfället finns ett reellt intresse av att bruka den. Beaktande bör göras 
att jordbruksmark är en begränsad resurs med avgörande betydelse för att trygga 
livsmedelsförsörjningen i landet och att syftet med bestämmelsen är att säkerställa en 
långsiktig hushållning. Se bl.a. Mark- och miljööverdomstolens, MÖD:s, domar den l 
april 2016 i mål P 4087-15 och den 3 februari 2017 i mål P 4848-16).

Våningsbegrepp
Att reglera våningshöjden rekommenderas normalt inte eftersom det reglerar något 
på insidan byggnaden. I aktuell plan har bestämmelsen kombinerats med en 
bestämmelse om högsta nockhöjd. Kommunen bör fundera över vilka konsekvenser 
det kan få med dessa bestämmelser. 

Hållbart resande
Området ligger kollektivtrafiknära nära pendeltågstationen. I området närhet finns 
även matvarubutiker. Boende i området kommer att ha mycket goda förutsättningar 
resa hållbart. Länsstyrelsen anser att 1,4 parkeringsplatser per lägenhet är högt satt i 
detta område. Genom att arbeta mer med bilpooler, cykelpooler och mobile 
management kan parkeringsplatserna minskas. 

Dyra bostäder
Ett generellt problem i Sverige det som byggs är för dyrt för många att efterfråga. 
Med parkeringsgarage, pålning och mycket gatumark ser området ut att bli dyrt att 
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bebygga. Det är bra om man redan i planarbetet kan belysa hur man kan tillskapa de 
billigare bostäderna som det råder brist på.

Återvinningsstation
I planbeskrivningen anges att närmsta återvinningsstation ligger vid Willys 
parkering. Ett så stort bostadsområde bör ha närmre till sin återvinningsstation. 
Dessutom finns nu chansen att lokalisera den till den plats som kommunen anser 
mest lämplig. 

Sociala frågor/Trygghet
Att göra en mångfaldsanalys och endast inkludera ålder är för snäv demografi. Här 
bör man göra en bredare analys utifrån så många variabler som möjligt för att kunna 
se konsekvenser av planen. 

Det vore bra att tydligare peka ut vilka platser man räknar som naturliga målpunkter 
för rörelse inom området. Det är sedan till dessa områden som det bör löpa säkra och 
trygga (trygga, utifrån risken att utsättas för brott eller trafikolyckor) huvudstråk. 
Dessa huvudstråk bör utformas tydligt så att man väljer dessa stråk vid förflyttning. 
De huvudgator som pekas ut är ett bra exempel på detta. Av huvudgatornas 
sträckning kan man dra slutsatsen att det troligtvis är området kring skola och vård 
och omsorgsboendet som är att se som målpunkt. Även det eventuella 
rekreationsområdet i västra delen av planområdet borde räknas som detta. I förslaget 
till framtida kollektivtrafikssträckning (sidan 16) saknas denna målpunkt. Här bör 
man inkludera den främst med tanke på de personer i samhället som frekvent 
utnyttjar kollektivtrafik, även dessa bör få tillgång till rekreation. Det är även i detta 
område kring den planerade rekreationsplatsen som de största flervåningshusen 
planeras vilket även det talar för att föreslå en kollektivtrafiksträckning till detta 
område. 

I planbeskrivningen diskuteras vid flera tillfällen huruvida Göteborgsvägen kan 
utgöra en barriär mellan de planerade östra och västra bostadsområdena inom 
planförslaget. Denna risk är högst påtaglig och lösningen på den frågan bör hanteras 
närmre i denna plan. I nuläget resoneras det kring gång- och cykeltunnel under 
Göteborgsvägen och man resonerar även kring ”trygghetskraven för korsande 
otrygga trafikanter”. Här bör man skilja på trygghet och trafiksäkerhet eftersom att 
känna sig säker som trafikant inte alltid är samma sak som att känna sig trygg 
(Boverket 2010, 55) och därmed använda det begrepp man menar, vilket troligen här 
är trafiksäkerhet. För att undvika trafiksäkerhetsproblem genom att människor inte 
använder en eventuell framtida tunnel och istället korsar vägen på grund av hög 
otrygghet kopplat till risken för att utsättas för brott så är det av största vikt hur en 
tunnel utformas och om möjligt att man hittar en annan lösning (Boverket 2010, 55). 

I detaljplanen planeras för en ny cykelbana från planområdet till Hede station. Denna 
cykelbana är i planen separerad från Göteborgsvägen och har en egen sträckning. Att 
göra denna sortens trafikseparering riskerar att skapa en otrygghetskänsla relaterat 
till risken för att utsättas för brott. Det kan i många fall, utifrån det perspektivet, vara 
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bättre om cykelbanan sträcker sig längs det vanliga gatunätet, i detta fall 
Göteborgsvägen. Detta då en egen dragning av cykelbanan som den i planen kan 
göra att cykelbanan uppfattas som ödslig och isolerad och ge känslan av att ingen ser 
mig på platsen vilket i sig kan göra att man undviker att använda cykelbanan och 
istället väljer en trafikfarligare väg. (Boverket 2010, 61) 
Läs gärna mer i Boverkets skrift Plats för Trygghet från 2010.

Naturvärden och skyddade arter
I den naturvärdesinventering som redovisas beskrivs naturmark med bitvis påtagliga 
naturvärden. I naturvärdesinventeringen görs bedömningen att en utbyggnad i aktuell 
sluttning i sin helhet kommer ha en mycket negativ inverkan ur naturvårdssynpunkt 
till följd av de stora ingrepp som görs i värdefull skogsmiljö. Förslaget bedöms i 
naturvärdesinventeringen som direkt olämpligt från ett naturvårdsperspektiv. Enligt 
plankartan är det en mindre del av det inventerade området som kommer att tas i 
anspråk. Djur, växter och andra organismer behöver ett nätverk av natur för att kunna 
överleva. Det måste finnas livsmiljöer som är tillräckligt stora och av tillräckligt god 
kvalitet där det finns föda och möjlighet till reproduktion. Dessa livsmiljöer måste 
vara sammanlänkade i tillräcklig omfattning för att möjliggöra spridning mellan 
olika livsmiljöer. Det brynhabitat mellan de olika habitaten i norr som avses 
exploateras utgör troligtvis ett sådant viktigt område. Länsstyrelsen anser därför att 
planhandlingarna behöver kompletteras med hur ett genomförande av detaljplanen 
kommer att påverka de arter som lever där.

Till norr/nordväst, strax utanför planområdet, ligger det två dammar som troligtvis 
hyser åkergroda. Alla groddjur i Sverige är fridlysta enligt 6 § 
artskyddsförordningen, vilket innebär att det är förbjudet att döda, skada, fånga eller 
på annat sätt samla in exemplar och att ta bort eller skada i detta fall ägg eller bon. 
Större åkergroda som omfattas av bilagorna 2 och 4 i art- och habitatdirektivet, är 
förutom förbud mot att avsiktligt fånga eller döda djur, också förbud mot att störa 
djuren under vissa perioder respektive att deras fortplantningsområde eller viloplatser 
skadas eller förstörs. Länsstyrelsen anser att det är viktigt att påverkan på dammarna 
vid en exploatering enligt planhandlingarna utreds. Kan det t.ex. ske en dränering av 
dammarna om man spränger i berget i närheten? 

Länsstyrelsen anser att planhandlingarna bör kompletteras med en redovisning av de 
naturvärden och bevarandestatus (nationellt och lokalt) för de skyddade och 
rödlistade arter som kommer påverkas av exploateringen samt en bedömning av hur 
dessa naturvärden och bevarandestatusen för arterna kommer påverkas av 
detaljplanens genomförande. De skyddsåtgärder som krävs för att bevara en 
kontinuerlig ekologisk funktion för arterna i området bör om möjligt inkluderas i 
planhandlingarna.

Dagvatten och naturvärden i vatten
Grönstråket i väst har i planbestämmelserna fått beteckningen PARK men om dessa 
ytor ska användas för avledningen av dagvatten bör kommunen överväga att även 
sätta beteckningen dagvattendamm på grönstråket.
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Kungsbackaån utgör ett ekologiskt särskilt känsligt område enligt 3 kap. 3 § MB, på 
grund av sin betydelse som reproduktionsområde för havsöring och lax. 
Kungsbackaån är en känslig recipient eftersom den utgör livsmiljö för en mängd 
hotade arter. Slutrecipienten Kungsbackafjorden är dessutom ett Natura 2000-
område. Länsstyrelsen anser därför att det är viktigt att dagvattnet tas omhand och 
renas lokalt så att flora, fauna och MKN för de båda recipienterna inte påverkas 
negativt. Planhandlingarna bör även kompletteras med hur den cykelbro som 
planeras att byggas kommer att påverka Kungsbackaån och de ovan nämnda värdena.

Planområdet utgörs idag mestadels av åkermark och genom att bebygga området så 
kommer mängden dagvatten som behöver tas omhand att öka. Kommunens 
dagvattenutredning dimensionerar för 5- och 20-års regn. Det är troligt att området 
kommer utsättas för större nederbördsmängder än det under byggnadernas livslängd 
och det är viktigt att utreda var vattnet tar vägen när ledningar/diken/dammar är fulla 
och hur detta vattnet ska omhändertas. DHI utredningen visar på att området kommer 
att påverkas vid höga flöden. Det är därför viktigt att man planlägger för ytor som 
kan omhänderta det dagvatten som uppkommer vid skyfall. Länsstyrelsen anser att 
100-års regn bör studeras. Oljeavskiljare och andra skyddsåtgärder för dagvatten bör 
finnas för att förhindra att föroreningar från parkeringsplatser och gator hamnar i 
Kungsbackaån.

I Miljöutredningen påtalas att en förutsättning för att planerad utbyggnad inte ska 
påverka miljökvalitetsnormerna för vatten negativt är att dagvattnet omhändertas 
lokalt och detta bör därför genomföras. Vattenförekomsten Kungsbackaån 
(Mynningen-Lillån) har måttlig ekologisk status, med målet att god ekologisk status 
ska uppnås till 2027. Länsstyrelsen anser att utbyggnaden av bostadsområdet inte får 
medverka till att MKN för Kungsbackaån inte kan nås och att de skyddsåtgärder som 
krävs bör säkerställas i detaljplanen. Planerat dagvattensystem bör iordningsställas i 
ett inledande skede för att minimera påverkan på Kungsbackaån och 
Kungsbackafjorden även under byggskedet. 

Eftersom Kungsbackaån och Natura 2000-området Kungsbackafjorden är recipient 
för dagvatten från många detaljplaner i Kungsbacka kommun bör kommunen göra en 
helhetsbedömning av alla planeras sammanlagda påverkan på recipienterna.

Kommunen har berättat att det pågår ytterligare utredningar kring hur dagvatten ska 
omhändertas. Länsstyrelsen ser fram mot att se dessa i granskningen och även mer 
förtydliganden kring påverkan på recipienterna.
 
Arkeologi 
Arkeologisk utredning enligt 2 kap 11 § KML genomfördes av planområdet senare 
delen av augusti månad 2017 (Jfr. 431-4424-16). Därvid påträffades fornlämningar i 
form av gårdstomt Raä Tölö 235 och boplats Raä Tölö 236. Arkeologisk 
förundersökning enligt 2 kap 12-13 §§ KML genomfördes av nämnda lokaler i juli 
månad 2018 (Jfr. 431-670-18). Fornlämningarnas rumsliga utbredning, karaktär, 
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innehåll och komplexitet har definierats. Innan området kan tas i anspråk för avsett 
ändamål ska en arkeologisk undersökning av fornlämningarna genomföras.
Ansökan ställs till länsstyrelsen.

Klimatanpassning
MSB har kommit med nya karteringar för översvämningsrisk vid Kungsbackaån. Om 
dessa beräkningar skiljer sig från de flöden och nivåer som har tagits med i de 
geotekniska utredningarna bör utredningarna uppdateras med den nya informationen. 

Pumpstationen bör lokaliseras klimatsäkert. 

Det är oklart i planbeskrivningen om det kommer att skapas erosionsskydd i 
Kungsbackaån. Likaså om det kommer att utföras stabilitetshöjande åtgärder på 
naturmarken. Förtydliga gärna. 

Betydande miljöpåverkan
Länsstyrelsen delar kommunens uppfattning att planförslagets genomförande inte 
innebär betydande miljöpåverkan. 

Lantmäteriet synpunkter ska beaktas. 

Till grund för detta yttrande har även använts yttranden från Trafikverket, SGI och 
Lantmäteriet.

Cecilia Engström Josefine Carlsson

Detta yttrande har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrifter.

Kopia: Trafikverket, trafivkerket@trafikverket.se
SGI, sgi@swedegeo.se

Så här hanterar vi dina personuppgifter

Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd

mailto:sgi@swedegeo.se
http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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§ 109 
 

Planläggning för stadsdelen Björkris etapp 2 
KS/2013:73 7.1 

Beslut 
Kommunstyrelsen hemställer hos byggnadsnämnden att upprätta förslag till 
detaljplan för stadsdelen Björkris etapp 2 som avgränsas av fastigheten Skårby 
6:19, se karta ”Avgränsning av stadsdelen Björkris etapp 2”, 
Kommunstyrelsen beslutar att som särskilda direktiv till planläggningen uttala att 
bostadsetappen ska bestå av en varierad bebyggelse där minst en tredjedel utgörs 
av hyresbostäder, samt att stadsdelen ska inrymma de lokaler som kommunens 
nämnder efterfrågar, 
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att utarbeta förslag till 
principavtal med byggherren Trollängen Bostads AB. 
Principavtal ska tecknas mellan kommunstyrelsen och byggherren innan 
planläggningen kan starta. Avtalet reglerar förutom sedvanliga åtaganden för 
byggherren även markåtkomst för kommunala lokaler i enlighet med nämndernas 
efterfrågan, samt ett trygghetsboende och att man prövar möjligheter till 
äganderätter. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade, 2014-12-18, att ställa sig positiv till att utveckla 
stadsdelen Björkris med ytterligare en utbyggnadsetapp. Förvaltningarna fick i 
uppdrag att utarbeta ett planprogram för utbyggnad av stadsdelen Björkris i 
enlighet med förfrågan från Trollängen Bostads AB, daterad 2013-01-28. 
Förvaltningen för Plan & Bygg och kommunledningskontoret har sedan beslutet 
planerat stadsdelens utveckling i samråd med byggherren. Vår bedömning är att 
genomförda utredningar inte har visat på oväntade komplikationer. Det är snarare 
så att det finns förutsättningar för en relativt snabb planläggning. Däremot är det 
en betydande gestaltningsutmaning att bygga vidare på stadsdelen samt att forma 
en ”stadsport” från norr. 
Förvaltningarnas bedömning är att Björkris etapp 2 kan ha en potential på 
400-500 bostäder. Osäkerhet gäller dock över möjligheten att planlägga den 
delen av fastigheten som ligger öster om Göteborgsvägen. För denna del måste 
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frågeställningar som geoteknik, strandskydd, landskapsbild och 
översvämningsrisk ytterligare utredas under planläggningen. 
Mot bakgrund av de politiska beslut som nu fattas om att snabbt öka 
bostadsbyggandet i kommunen så föreslår beredande förvaltningar att 
byggnadsnämnden startar planläggning utan ett förberedande planprogram. Vår 
bedömning i detta fallet är att förfarandet påtagligt snabbar upp projektet med en 
realistisk byggstart i början av 2018.  
Principavtal ska tecknas mellan kommunstyrelsen och byggherren innan 
planläggningen kan starta. Avtalet reglerar förutom sedvanliga åtaganden för 
byggherren även markåtkomst för kommunala lokaler i enlighet med nämndernas 
efterfrågan, samt ett trygghetsboende och att man prövar möjligheter till 
äganderätter. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-26 § 114 
Tjänsteskrivelse, 2016-04-14  
Förfrågan om planläggning Trollängen, 2013-01-28 
Karta avgränsning av planområdet. 
Kommunstyrelsen 2014-12-18 § 281, Uppdrag om att utveckla stadsdelen 
Björkris 

Yrkande 
Eva Borg (S), Emma Vildstrand (MP) och Johan Tolinsson (S) yrkar att det ska 
byggas 50 procent hyresrätter i området. 
Fredrik Hansson (C) och Ulrika Landergren (L) yrkar bifall till arbetsutskottets 
förslag. 

Proposition 
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Eva Borgs yrkande 
och finner arbetsutskottets förslag bifallet. 

Beslutet skickas till 
BN, KLK, Trollängen Bostads AB 
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§ 30 Dnr 2020-01118  
Antagande av detaljplan för utbildningslokaler inom fastigheten Heberg 
2:4 m.fl. i Vallda 

Beslut – Förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar detaljplan för utbildningslokaler med mera inom Heberg 
2:4 m.fl. i Vallda, upprättad 2020-11-16. 

Sammanfattning av ärendet 
Planområdet ligger i Heberg inom Vallda tätort. Detaljplanen syftar till att göra det 
möjligt att uppföra utbildningslokaler som ska inrymma skol- och 
förskoleverksamhet. En fullskalig sporthall för skola och föreningslivet ingår också i 
planförslaget. Några mindre justeringar gällande byggrätten kommer att göras för de 
angränsande bostadstomterna norr om skoltomten.  

Planförslaget har varit utställt för granskning under perioden 18 augusti 2020 till 8 
september 2020. Under granskningstiden inkom 12 skrivelser. Inkomna synpunkter 
berör i huvudsak dagvattenhantering och utformningen av planbestämmelse för 
buller. 

Kvarstående erinringar finns från fastighetsägarna till Heberg 1:9, 2:54, 1:53 samt 
Hebergs samfällighetsförening som yttrade sig under planprocessen. Synpunkterna 
berör ett önskemål om en cirkulationsplats vid korsningspunkten Valldavägen–
Hebergsvägen samt synpunkter på att befintlig återvinningscentral inom planområdet 
inte ska flyttas. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-01-05, § 15 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2020-12-09 
Byggnadsnämnden, 2020-12-18, § 371  
Planförslag med plankarta, illustration, planbeskrivning upprättad 2020-11-16 
Granskningsutlåtande 2020-11-16 
Länsstyrelsens granskningsyttrande 2020-09-11 
Samrådsredogörelse 2020-05-20 
Länsstyrelsens samrådsyttrande 2019-12-02 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Fredrik Hansson (C) och Peter Söderberg (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
arbetsutskotts förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det. 
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Beslutet skickas till 
Fastighetsägarna, nämnden för Service, nämnden för Förskola & Grundskola 
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§ 15 Dnr 2020-01118  
Antagande av detaljplan för utbildningslokaler inom fastigheten Heberg 
2:4 m.fl., i Vallda 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar detaljplan för utbildningslokaler med mera inom Heberg 
2:4 m.fl. i Vallda, upprättad 2020-11-16. 

Sammanfattning av ärendet 
Planområdet ligger i Heberg inom Vallda tätort. Detaljplanen syftar till att göra det 
möjligt att uppföra utbildningslokaler som ska inrymma skol- och 
förskoleverksamhet. En fullskalig sporthall för skola och föreningslivet ingår också i 
planförslaget. Några mindre justeringar gällande byggrätten kommer att göras för de 
angränsande bostadstomterna norr om skoltomten.  

Planförslaget har varit utställt för granskning under perioden 18 augusti 2020 till 8 
september 2020. Under granskningstiden inkom 12 skrivelser. Inkomna synpunkter 
berör i huvudsak dagvattenhantering och utformningen av planbestämmelse för 
buller. 

Kvarstående erinringar finns från fastighetsägarna till Heberg 1:9, 2:54, 1:53 samt 
Hebergs samfällighetsförening som yttrade sig under planprocessen. Synpunkterna 
berör ett önskemål om en cirkulationsplats vid korsningspunkten Valldavägen – 
Hebergsvägen samt synpunkter på att befintlig återvinningscentral inom planområdet 
inte ska flyttas. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2020-12-09 

Byggnadsnämnden, 2020-12-18, § 371  

Planförslag med plankarta, illustration, planbeskrivning upprättad 2020-11-16 

Granskningsutlåtande 2020-11-16 

Länsstyrelsens granskningsyttrande 2020-09-11 

Samrådsredogörelse 2020-05-20 

Länsstyrelsens samrådsyttrande 2019-12-02 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
samhällsbyggnadskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det. 
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Antagande av detaljplan för utbildningslokaler med mera inom fastigheten Heberg 2:4 
m.fl., i Vallda 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar detaljplan för utbildningslokaler med mera inom Heberg 2:4 m.fl. i Vallda, 
upprättad 2020-11-16. 

Sammanfattning av ärendet 
Planområdet ligger i Heberg inom Vallda tätort. Detaljplanen syftar till att göra det möjligt att uppföra 
utbildningslokaler som ska inrymma skol- och förskoleverksamhet. En fullskalig sporthall för skola 
och föreningslivet ingår också i planförslaget. Några mindre justeringar gällande byggrätten kommer 
att göras för de angränsande bostadstomterna norr om skoltomten.  

Planförslaget har varit utställt för granskning under perioden 18 augusti 2020 till 8 september 2020. 
Under granskningstiden inkom 12 skrivelser. Inkomna synpunkter berör i huvudsak 
dagvattenhantering och utformningen av planbestämmelse för buller. 

Kvarstående erinringar finns från fastighetsägarna till Heberg 1:9, 2:54, 1:53 samt Hebergs 
samfällighetsförening som yttrade sig under planprocessen. Synpunkterna berör ett önskemål om en 
cirkulationsplats vid korsningspunkten Valldavägen – Hebergsvägen samt synpunkter på att befintlig 
återvinningscentral inom planområdet inte ska flyttas. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2020-12-09 
Byggnadsnämnden, 2020-12-18, § 371  
Planförslag med plankarta, illustration, planbeskrivning upprättad 2020-11-16 
Granskningsutlåtande 2020-11-16 
Länsstyrelsens granskningsyttrande 2020-09-11 
Samrådsredogörelse 2020-05-20 

Länsstyrelsens samrådsyttrande 2019-12-02 
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Beslutet skickas till 
Fastighetsägarna, nämnden för Service, nämnden för Förskola & Grundskola 

Beskrivning av ärendet 
Byggnadsnämnden gav den 9 februari 2017 samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta 
detaljplan för utbildningslokaler med mera inom Heberg 2:4 m.fl. i Vallda.  
Samhällsbyggnadskontoret har gjort en behovsbedömning/utredning för aktuell detaljplan enligt plan- 
och bygglagens 4 kap. 34 § och miljöbalkens 6 kap. 11 §. Vid behovsbedömningen konstaterades att 
ett genomförande av planen inte innebär betydande miljöpåverkan, varför en miljöbedömning med 
särskild miljökonsekvensbeskrivning inte har genomförts. 

 

 

Malin Aronsson    Emma Kjernald 

Kommundirektör    Samhällsbyggnadschef 
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Justerare  Expedierat/bestyrkt 

   

  

§ 371 

Detaljplan för utbildningslokaler med mera inom 
Heberg 2:4 med flera i Vallda 

Dnr BN 2016–00085 

Beslut  
Byggnadsnämnden godkänner granskningsutlåtandet och antagandehandlingen för detaljplan för 
utbildningslokaler med mera inom Heberg 2:4 med flera i Vallda, upprättad 2020-11-16, samt 
överlämnar till kommunfullmäktige för antagande.  

Sammanfattning av ärendet  
Planområdet ligger i Heberg inom Vallda tätort. Detaljplanen syftar till att göra det möjligt att 
uppföra utbildningslokaler som ska inrymma skol- och förskoleverksamhet. En fullskalig sporthall 
för skola och föreningslivet ingår också i planförslaget. Några mindre justeringar gällande 
byggrätten kommer att göras för de angränsande bostadstomterna norr om skoltomten.  

Inom området finns tre gällande detaljplaner som reglerar markanvändningen till park, vägområde, 
bostäder, samlingslokal, skola och teknisk anläggning. För två av detaljplanerna har 
genomförandetiden gått ut men för detaljplan VP88 går genomförandetiden ut 2021. Fastigheten 
Heberg 2:4 omfattas inte av någon detaljplan i nuläget.  

Beslutsunderlag 
Byggnadsnämndens arbetsutskott, 2020-11-26, § 427; Förslag: Byggnadsnämnden godkänner 
granskningsutlåtandet och antagandehandlingen för detaljplan för utbildningslokaler med mera 
inom Heberg 2:4 med flera i Vallda, upprättad 2020-11-16, samt överlämnar till 
kommunfullmäktige för antagande.  

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2020-11-16  

Planförslag med plankarta, illustration, planbeskrivning upprättad 2020-11-16  

Granskningsutlåtande 2020-11-16 Länsstyrelsens granskningsyttrande 2020-09-11  

Samrådsredogörelse 2020-05-20  

Länsstyrelsens samrådsyttrande 2019-12-02  

Beskrivning av ärendet  
Byggnadsnämnden gav den 2017-02-09 §69 samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta 
detaljplan för utbildningslokaler med mera inom Heberg 2:4 med flera i Vallda.  

Planförslaget har varit utställt för granskning under tiden 2020-08-18 till 2020-09-08. Under 
granskningstiden inkom 12 skrivelser. Inkomna synpunkter berör i huvudsak synpunkter kring 
dagvattenhantering och utformningen av planbestämmelse för buller. Se vidare i 
granskningsutlåtandet.  
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Kvarstående erinringar finns från fastighetsägarna till Heberg 1:9, 2:54, 1:53 samt Hebergs 
samfällighetsförening som yttrade sig under planprocessen. Synpunkterna berör ett önskemål om en 
cirkulationsplats vid korsningspunkten Valldavägen – Hebergsvägen samt synpunkter på att 
befintlig återvinningscentral inom planområdet inte ska flyttas.  

Kontoret har gjort en behovsbedömning/utredning för aktuell detaljplan enligt Plan- och bygglagen 
4 kap. 34 § och Miljöbalken 6 kap. 11 §. Vid behovsbedömningen konstaterades att ett 
genomförande av planen inte innebär betydande miljöpåverkan, varför en miljöbedömning med 
särskild miljökonsekvensbeskrivning inte har gjorts. 

Beslutsgång 
Ordförande Thure Sandén (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga arbetsutskottets 
förslag, och att byggnadsnämnden bifaller det. 

Beslutet skickas till  
Samhällsbyggnadskontoret-planavdelningen 

Kommunfullmäktige 

Fastighetsägarna  
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Handlingar finns att läsa på:

www.kungsbacka.se/aktuellaprojekt

Upplysningar om detaljplanen lämnas av:

Magnus Björned, planarkitekt 0300-83 45 87, magnus.bjorned@kungsbacka.se
Lisa Carlsson, Exploateringsingenjör 0300-83 54 32, lisa.carlsson2@kungsbacka.se

Handlingar:

•	Planbeskrivning, denna handling, 2020-11-16
•	Plankarta med planbestämmelser, 2020-11-16  
•	 Illustrationskarta, 2020-04-24
•	Granskningsutlåtande, 2020-11-16
•	Grundkarta (preliminär)

Bilagor:

•	Arkeologisk utredning, 2019-04-09 
•	Bullerutredning, Tyréns, 2019-06-11, reviderad 2020-03-05
•	Dagvattenutredning, Norconsult, 2019-07-11, reviderad 2020-05-06
•	Geotekniskt PM, Norconsult, 2020-05-13 
•	Luftkvalitetsbedömning, Ramboll, 2020-04-27 
•	Trafik- och parkeringsutredning, ÅF, 2019-09-26
•	Undersökning (tidigare behovsbedömning), Kungsbacka kommun, 2020-05-04

Information:
Planarbetet startade 2017-02-24 §69
Detaljplanen har upprättats med standardförfarande i enlighet med plan-och bygglagen 
(2010:900)

Synpunkter Synpunkter

SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFTUPPDRAG
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Planprocessen

Vad är en detaljplan?
En detaljplan är juridisk bindande och regleras i Plan- och bygglagen, PBL kap 4. Detaljpla-
nen reglerar markanvändningen för ett avgränsat område och kan omfatta ett större kvarter, 
några eller enstaka fastigheter. Detaljplanen reglerar till exempel om marken ska användas 
till bostäder, industri eller kontor. Den kan också reglera var gator ska anläggas, hur höga 
byggnaderna får vara och hur stor del av fastigheten som får bebyggas. När kommunen tar 
fram en detaljplan görs det enligt en väl definierad process med syfte att säkra insyn för 
berörda, få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att förankra förslaget.

Hur tar man fram en detaljplan?
Processen med att ta fram en detaljplan inleds oftast med att en markägare eller någon an-
nan ansöker om planbesked hos kommunen, även kommunen kan skicka in en planbeskeds-
ansökan. Om kommunen lämnar ett positivt planbesked inleds därefter ett planarbete. En 
planprocess kan bedrivas på ett antal olika sätt som i plan- och bygglagen kallas för förfa-
randen som reglerar vilka steg som ska ingå i detaljplaneprocessen. Det vanligaste är stan-
dardförfarande, vid planer som är särskilt omfattande eller av stort intresse för allmänheten 
används ett utökat förfarande. Om en plan tvärtom är av begränsad omfattning och inte 
berör särskilt många kan ett begränsat förfarande användas. 

Synpunkter Synpunkter

SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFTUPPDRAG
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Detaljplaneprocessens olika steg
Detaljplaneprocessen regleras i plan och bygglagen, PBL och innefattar ett antal steg innan 
en detaljplan kan antas, se nedan för beskrivning inom varje steg i processen (samråd, 
granskning, antagande och laga kraft). Mellan de olika skedena redovisas de framförda 
synpunkterna och politiska beslut tas om ändringar och om hur det fortsatta arbetet ska 
bedrivas. Detaljplanen antas slutligen av byggnadsnämnden, BN eller kommunfullmäktige, 
KF. Detaljplaneprocessen tar olika lång tid men oftast cirka 1,5 - 2 år efter det att bygg-
nadsnämnden, BN tar beslut om att upprätta ny detaljplan.  
Texten nedan beskriver ett standardförfarande.

Samråd
När kommunen tagit fram ett första utkast på detaljplanen skickas den ut på samråd. 
Samrådet är en första remissrunda där berörda myndigheter, fastighetsägare och enskilda 
med flera ges möjlighet att ta del av förslaget och lämna synpunkter. De personer som anses 
vara direkt berörda av planförslaget kallas sakägare och får ett utskick med information om 
planarbetet. Syftet är att ge möjlighet till insyn och påverkan under planprocessen och bidra 
till ett bättre underlag i planarbetet. Under tiden som samrådet pågår har du möjlighet att 
skicka in skriftliga synpunkter på planförslaget. Efter samrådet sammanställs de synpunkter 
som inkommit.

Granskning
Efter samrådet arbetar kommunen vidare med förslaget och gör eventuella ändringar 
utefter inkomna synpunkter från samrådet. Därefter skickas planförslaget ut på gransk-
ning. Granskningen är en andra remissrunda där berörda myndigheter, fastighetsägare och 
enskilda med flera återigen får möjlighet att ta del av kommunens slutgiltiga förslag.

Antagande
Efter granskningen sammanställs återigen inkomna synpunkter och mindre ändringar kan 
göras på detaljplaneförslaget utifrån de synpunkter som inkommit. När synpunkterna är 
sammanställda och eventuellt mindre revideringar gjorts på förslaget tar politikerna beslutet 
om att anta det färdigbearbetade detaljplaneförslaget.

Laga kraft
Efter beslut om antagande följer en period på tre veckor innan detaljplanen vinner laga kraft. 
Tidigast tre veckor efter det att politiken har antagit detaljplanen vinner den laga kraft och 
börjar gälla, förutsatt att ingen har överklagat detaljplanen.  Om man har lämnat synpunkter 
under processen som man upplever inte blivit tillgodosedda kan man inom denna tre veckors 
period överklaga kommunens beslut att anta detaljplanen till mark- och miljööverdomstolen 
för en rättslig prövning.
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Bakgrund
Under år 2013 utreddes behovet för framtida skollokaler i kommundelen Vallda. Utredning-
en resulterade i beslut om att en ny grundskola för 350 grundskoleelever behöver etableras i 
Vallda tätort.
Kommunstyrelsen beslutade 2013-09-24 att ge förvaltningen i uppdrag att utreda lämplig 
lokalisering för ny grundskola i Vallda tätort i enlighet med beslut i nämnden för Förskola 
& Grundskola daterad 2013-04-25. Efter en gemensam beredning föreslog berörda förvalt-
ningar att skolan lokaliseras inom den nu oplanerade fastigheten Heberg 2:4.

Uppdrag
Byggnadsnämndens arbetsutskott beslutade 2017-02-24 §69 att uppdra åt förvaltningen att 
upprätta detaljplan för fastigheterna Heberg 2:4, 3:43, 3:44, i Vallda. 
Samråd av detaljplanen genomfördes 29 oktober - 26 november 2019. Granskning av detalj-
planen genomfördes 18 augusti - 8 september 2020. 

Planens syfte och huvuddrag
Uppdraget innebär att göra det möjligt att etablera en skola för cirka 350 elever, förskola och 
en sporthall i Vallda tätort. Mindre justeringar görs även för bostadsfastigheterna i planom-
rådets norra del.

Läge, areal och markägoförhållanden
Planområdet som ligger i Vallda tätort är cirka 3,5 hektar (35 000 kvm) stort. Planområdet 
består idag till största delen av åkermark. Nedan redovisas nuvarande markägare för berörda 
fastigheter inom planområdet.
Heberg 1:2     Kungsbacka kommun 
Heberg 2:4, 2:105, 2:106 och 2:12  privata markägare
Heberg 3:20, 3:43, 3:44    Eksta Bostadsaktiebolag
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Tidigare ställningstaganden

Översiktliga planer 

Planområdet ligger delvis inom utvecklingsområdet för Vallda i kommunens översiktsplan, 
antagen av kommunfullmäktige 2006. Vallda berörs inte av någon fördjupad översiktsplan   

Gällande detaljplaner

Inom området finns tre gällande detaljplaner som reglerar markanvändningen till park, 
vägområde, bostäder, samlingslokal, skola och teknisk anläggning. För två av detaljplanerna 
har genomförandetiden gått ut men för detaljplan VP88 går genomförandetiden ut 2021. 
Fastigheten Heberg 2:4 omfattas inte av någon detaljplan i nuläget. 

Förutsättningar

Natur
Planområdet utgörs till största del av plan vegetation i form av vanliga gräsarter och mindre 
hårdgjorda ytor i form av parkering. Området hyser ingen stor artrikedom eller variation och 
naturvärden bedöms som låga med avseende på klippt gräsmark.

Naturmiljö och rekreation

Planområdet består till stor del av öppna ytor som erbjuder utblickar mot det omkringlig-
gande landskapet. Planområdet bedöms inte innehålla några högre rekreationsvärden men 
vissa delar av dessa ytor kan användas till platskrävande spontana aktiviteter som till exem-
pel bollsport och lek. 
Inom planområdet finns en trädrad av nysatta träd som efter undersökning av kommuneko-
log och landskapsarkitekt kunde konstateras inte uppfyller kraven för biotopskydd, då träden 
varken uppnått en ålder av 30 år eller mäter 20 cm i brösthöjd.

Strandskydd

Delar av planområdet ligger inom område som berörs av strandskydd.

Förorenad mark

Planområdet innehåller inga kända markföroreningar i Länsstyrelsens MIFO-databas eller i 
hos förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd i Kungsbacka. Ingen miljöfarlig verksamhet lig-
ger heller i eller i direkt anslutning till planområdet.

Planområdet med panncentral i bakgrunden. Planområdets östra grönyta.
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Radon

Markens finkorniga jordlager gör att området klassificeras som lågriskområde med avseende 
på markradon. Det har även verifierats genom en radonriskundersökning inom angränsande 
planområde. 

Fornlämningar

Arkeologerna, statens historiska museér, genomförde under våren 2019 en arkeologisk för-
undersökning på platsen. Vid den arkeologiska förundersökningen upptogs 21 sökschakt till 
en sammanlagd yta av ca 1460 kvadratmeter. Av schakten grävdes sju stycken till ett djup 
av 2–3 meter i syfte att undersöka eventuella överlagrade lämningar. I matjordslagret tillva-
ratogs 39 flintor som troligen härrör från högre liggande partier och som dragits ned med 
hjälp av naturliga processer och rörts om i samband med odling. Inga anläggningar påträf-
fades.
Länsstyrelsen meddelade den 9 april 2019 att inget hinder föreligger ur arkeologisk syn-
punkt för att det berörda området tas i anspråk för avsett ändamål.

Riksintressen

Planområdet ligger inom riksintresse för högexploaterad kust och rörligt friluftsliv, men 
områdesplacering gör att dessa två riksintressen inte påverkas nämnvärt av planen. 

Geotekniska förhållanden 

Planområdet utgörs främst av en plan åkermark och är karterad som postglacial finlera på 
SGU:s jordartskarta som angränsar till bebyggda områden och som omgärdas av Valldavä-
gen, Åsekullevägen och Hebergsvägen. Området är plant med marknivåer på ca +13 i söder 
och upp till ca +17 i norr vid Hebergsvägen. Norr om Hebergsvägen finns ett fastmarksom-
råde där berget går i dagen. Vid vattendraget sydost om planområdet finns brantare slänter 
men det är ca 50 m från plangränsen. I det sydvästra hörnet av planområdet finns en dag-
vattendamm. Det finns inga bergslänter att ta hänsyn till. 
Jordlagerföljden utgörs, enligt tidigare utredningar (NCC, 2011-2013) som togs fram när 
området intill aktuellt planområde planerades, under ett tunt lager mulljord av ca 1,5-2 m 
siltig torrskorpelera som underlagras av en siltig lera. Enligt tidigare utredning är mäktighe-
ten på leran upp till ca 6,5 m och den underlagras av friktionsjord ovan berg.
Totala jorddjupet bedöms variera från ca 5 m i norra delen av området och upp till >16 m i 
den södra delen av området.
Grundvattenytan i de övre jordlagren ligger på 1-2 m djup och en mätning av grundvatten-
nivån i den underliggande friktionsjorden har visat en trycknivå 0.75 m under markytan.  

Social hållbarhet - nulägesanalys

Mångfald

Området består idag främst av åkermark men i angränsning till planområdet finns bostads-
bebyggelse i form av ägande- och hyresrätter samt ett äldreboende. 
I närområdet finns ett mindre inslag av verksamheter i form av en bröllopsbutik och ett gym 
(ActiMera). ICA ligger några hundra meter bort. En återvinningsstation finns i området 
idag.
Det finns tydliga gränser och stora kontraster avseende karaktär i området då Heberg till 
stor del är bebyggt men området söder om Valldavägen består av öppna fält och åkermark 
och området väster om Heberg till stor del består av skog. 
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Vardagsliv

Det är främst boende i Heberg som rör sig i området men en del tillfälliga besökare kom-
mer, främst under dagtid, då det finns gym, bröllopsbutik och ett äldreboende i närområdet. 
Målgrupperna som besöker platsen är främst vuxna och äldre.
Inom en kilometer från området finns matbutik, skola och golfbana. Det finns även en stor 
tillgång till grönområden i form av öppna fält och skog i områdets närhet.

Trygghet

Området kan upplevas som otryggt, främst mot Valldavägen där bebyggelse saknas och där 
det finns stora öppna fält med bitvis bristfällig belysning, då få människor är i rörelse under 
kvällstid och på helger. Undantaget är gymmet vid Hebergs torg som har generösa öppet-
tider.

Mobilitet 
Området har, sett till dess placering i utkanten av Vallda, relativt god tillgänglighet med 
närhet till busshållplats med halvtimmestrafik mot Kungsbacka större delen av dygnet från-
sett nattetid. Dessvärre saknas möjlighet att parkera cykeln intill busshållplatsen. 
Intill Valldavägen finns en separerad cykelväg med god belysning med målpunkter som 
ICA, förskola och skola inom en kilometers avstånd. Cykelbana finns även längs den södra 
delen av Åsekullevägen. Däremot finns det brister gällande stråk och kopplingar för fot-
gängare och cyklister längs Hebergsvägen och dess bostadsbebyggelse där cykling sker i 
blandtrafik till Valldavägen.

Samvaro

Det saknas tydliga mötesplatser i området idag som exempelvis lekplatser, en park eller 
liknande. De som finns är av kommersiell karaktär i form av gym som fångar upp en viss 
målgrupp. 

Blandade hoståder 
Blandad befolkning 
Mångfald av besökare 
Gränser och likformighet 

Kollektivtraf ik, gång, cykel 
Närhet mellan målpunkter 
Kopplingar och stråk 

Befolkat dygnet runt 
Aktiva fasader 
Överblickbarhet 
Rykte ~ Barriärer och hinder 

06,i,. 
'tet 
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Bebyggelse
Befintlig bebyggelse

Planområdet är idag obebyggt frånsett några småhus i områdets norra del samt tekniska 
anläggningar i form av en pumpstation och en panncentral i söder. I väster angränsar plan-
området till blandad bostadsbebyggelse med småhus, flerbostadshus, och ett äldreboende. I 
nordost gränsar planområdet till småskalig bostadsbebyggelse.

Kommersiell och kommunal service

I planområdets direkta närhet finns ett äldreboende samt ett gym och en bröllopsbutik vid 
Hebergs Torg. 
Vallda tennishall ligger 500 meter norrut och cirka 300 meter norr om planområdet ligger 
ICA Supermarket.
Planförslaget innebär att det befintliga och kommande behovet av en skola, en förskola och 
en sporthall tillfredställs då detaljplanen möjliggör för dessa ändamål.

Trygghet och tillgänglighet

Tillgängligheten till området är god, framförallt med bil, men det finns även en busshåll-
plats i anslutning till området samt ett väl utbyggt gång- och cykelstråk längs med Vallda-
vägen. Vissa partier längs med Valldavägen kan idag upplevas mörka och öde i och med den 
stora gräsytan som separerar bebyggelseområdena ifrån varandra.

Gator och trafik
Biltrafik

Direkt söder om planområdet ligger Åsekullevägen som är en lokalgata som trafikförsör-
jer ett mindre bostadsområde. Vägen är 5,7 meter bred och längs den norra sidan löper en 
gemensam gång- och cykelväg. Hastighetsbegränsningen är 30 km/h.
Hebergsvägen är belägen i norra delen av planområdet och trafikförsörjer ett villaområde. 
Hebergsvägen är 6 meter bred och har en rekommenderad lägre hastighet på 20 km/h. He-
bergsvägen och Åsekullevägen är enskilda vägar.
Valldavägen är en statlig väg som är belägen direkt öster om planområdet. Vägen är 8 meter 
bred och har hastighetsbegränsning 50 km/h förbi planområdet. Kattegattleden löper längs 
Valldavägen förbi planområdet på en gång- och cykelväg. Det finns även två hållplatslägen 
för kollektivtrafik längs Valldavägen, en på vardera sida om cirkulationsplatsen.

Bebyggelsen i planområdets norra del. Panncentralen i södra delen av planområdet. Angränsande bebyggelse.
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Då planområdet ligger i direkt anslutning till såväl lokala gator som till huvudvägnätet finns 
goda kopplingar till befintlig vägstuktur.
Enligt mätningar som Trafikverket har genomfört på de statliga vägarna intill planområ-
det, hämtade från Vägtrafikflödeskartan, inträffar maxtimmen på vardagar mellan klockan 
16:00-17:00 (Trafikverket, 2019a).  
En trafikräkning genomfördes den 7 maj 2019 under maxtimmen då trafikmängder samt 
svängfördelning i de båda korsningspunkterna noterades. Lastbilar räknades inte separat 
men antalet observerade lastbilar under maxtimmen var få. Enligt Trafikverket utgör lastbi-
larna i medel 5 % av ÅDT. 
De observerade trafikmängderna valideras sedan mot de trafikmängder som Trafikverket 
mätt på platsen tidigare. De observerade flödena stämmer väl överens med Trafikverkets 
flöden i vägtrafikflödeskartan.
Framkomligheten bedöms vara god i såväl cirkulationsplatsen vid Valldavägen/Åsekullevä-
gen som i trevägskorsningen Valldavägen/Hebergsvägen. Majoriteten av trafiken passerar 
rakt igenom de båda korsningspunkterna på Valldavägen. Högst belastning har den sydöstra 
tillfarten till cirkulationsplatsen där belastningsgraden uppgår till 0,46.

Gång- och cykeltrafik

Intill planområdet finns goda förutsättningar för gång- och cykeltrafikanter att röra sig i 
nord-sydlig riktning då Kattegattleden löper längs Valldavägen på en gång- och cykelväg. 
Längs detta stråk ligger även flertalet av de målpunkter som finns i närområdet. Söder om 
planområdet finns en gång- och cykelbana längs Åsekullevägen. Genom planområdet finns 
inga befintliga gång- och cykelvägar.

Parkering

Inom planområdet finns idag 23 stycken parkeringsplatser varav en p-plats är reserverad för 
rörelsehindrade. Parkeringen är belägen nordväst om korsningen Åsekullevägen/Fjärils-
vägen. Parkeringen är avgiftsfri och oreglerad. Parkeringen är avsedd för besökande till de 
bostäder som är belägna väster om planområdet. 
Det finns även parkeringsplatser intill verksamheterna belägna sydväst om cirkulationsplat-
sen från Valldavägen. 

Kollektivtrafik

Närmsta hållplats, Tröskeberg, är belägen på Valldavägen cirka 50 meter från planområdets 
gräns. Hållplatsen trafikeras av linje 734 (Kungsbacka station/Älskogsbräcka) som har cirka 
halvtimmestrafik. Hållplatsen nås via gång- och cykelväg längs Valldavägen eller Åsekul-
levägen. Passage över Valldavägen sker på gångpassager i anslutning till cirkulationsplatsen 
på. Då passagerna har mittrefug finns möjlighet att korsa en körbana i taget.  

Cirkulationen Valldavägen - Åsekullevägen Valldavägen med tillhörande cykelbana. Hebergsvägen.
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Teknisk försörjning

Dagvatten

Marken inom området utgörs idag till största delen av gräsbevuxna öppna ytor. Hela plan-
området sluttar svagt åt sydost och vatten avrinner österut och avleds via vägdiken, kulvertar 
samt delvis via en befintlig anlagd damm till ett dikningsföretag och vidare till Stockaån. 
Marken utgörs även av lerjord, vilket innebär att infiltration är mycket begränsad. Större 
delen av det aktuella området är idag inte anslutet till allmänt dagvattensystem. 
Planområdet kan indelas i tre delområden, som avvattnas via olika utlopp. Större delen av 
det aktuella området är idag inte anslutet till ett allmänt dagvattensystem.

    Befintlig dagvattendamm.                           Dike centralt i området.         Vägdike och kulvert.

Planområdet avvattnas via ett markavvattningsföretag mot recipienten Stockaån, ett 11 km 
långt, naturligt vattendrag med ett 35 km² stort tillrinningsområde. Stockaån ligger nord-
öst om planområdet och avrinner norrut för att mynna i Stallviken, en del av Västerhavets 
kustvatten, som slutlig recipient. Stockaån är en mycket känslig recipient vars ekologiska och 
kemiska status inte uppnår miljökvalitetsnormer för god vattenkvalitet.

Vatten och avlopp

Huvudledningar för kommunalt vatten och avlopp finns inom planområdet. Området kan 
anslutas till kommunalt dricks-och spillvatten.
Brandvattenförsörjning

Närmaste brandvattenpost ligger i den västra ytterkanten av planområdet, vid korsningen 
Fjärilsvägen-Åsekullevägen. 

Värme

I direkt anslutning till området finns fjärrvärmeledningar.

El, tele och bredband

Inom området finns ledningar under mark, planförslaget kan medverka till att vissa led-
ningar kommer behöva flyttas.
Anslutningspunkt för bredband finns.

Avfall

Idag finns det en återvinningsstation i planområdets sydvästra del intill panncentralen. Åter-
vinningsstationen behöver flyttas till en annan plats då ytor för parkering och angöringsytor 
behövs för den nya förskolan och skolan på platsen.
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Hälsa och säkerhet

Buller

Trafikbuller
I samband med framtagandet av detaljplanen har en bullerutredning tagits fram (Tyréns, 
2019 rev. 2020) som visar att delar av planområdet är bullerstört av biltrafik från Valldavä-
gen, Hebergsvägen och Blåvingevägen och överskrider riktvärdena för buller för planerat 
ändamål.
Verksamhetsbuller
En befintlig panncentral finns i planområdets södra del med ett pumphus bredvid. Panncen-
tralen använder pellets som bränsle och kompletterar med olja vid kalla temperaturer. Både 
pellets och oljepannan har en effekt på 300 kW vardera. Panncentralen är igång dygnet runt 
under vintertid. Påfyllnad av pellets sker ungefär var fjortonde dag under vintertid och mer 
sällan under sommaren. Påfyllnad sker under ca 20 minuter. Inga klagomål har inkommit 
från boende i närheten angående buller från panncentralen. 

Farligt gods

Planområdet angränsar inte till transportled för farligt gods. 

Räddningstjänsten

Körbarhet och tillgänglighet för Räddningstjänstens fördon har beaktats under planarbetet 
och kontrolleras slutligen i bygglovskedet.
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Planförslag
Natur och rekreation
Planförslaget innebär att hela den gräsbeväxta ytan tas i anspråk. Detta innebär att det till-
kommer hårdgjorda ytor och en dagvattenutredning har genomförts för att belysa effekterna 
av detta. 
Planförslaget innebär att sociotopvärdet utblick blir begränsat och möjligtvis till stora delar 
försvinner helt men värdet mötesplats tillkommer och kvalitén på värdena lek och bollsport 
förväntas öka i det kommande förslaget för utemiljön.
Geoteknik
Stabilitetsberäkningarna (Norconsult, maj 2020) visar att stabilitetsförhållandena är till-
fredställande för befintliga förhållanden och enligt planlagda förhållanden. Området kan 
belastas med upp till 20 kPa utbredd last med fullgod stabilitet. Vid större laster eller mark-
förändringar i form av schaktarbeten ska stabilitetssituationen beaktas och detaljprojekteras.
Bergsslänten norr om planområdet, strax norr om Hebergsvägen, bedöms inte påverka eller 
påverkas av aktuell detaljplan

Bebyggelse
Området planeras med utgångspunkten att utbildningslokaler ska uppföras på platsen. I 
områdets västra del föreslås en förskola i två våningar att etableras för cirka 120 barn. I om-
rådets södra del, norr om Valldavägen, föreslås en större skola att etableras i upp till tre vå-
ningar med plats för cirka 350 barn. Byggnaden placeras så långt söderut som möjligt för att 
minska påverkan på befintliga småhus i norr samt för att skapa en så stor och sammanhäng-
ande skolgård som möjligt. Norr om skolan föreslås en sporthall att etableras som kommer 
kunna nyttjas av såväl skola som föreningslivet. För befintliga småhus norr om skoltomten 
görs en reglering att uterum får byggas ut mot väster. 
Detaljplanen reglerar ny föreslagen bebyggelse genom att styra placeringen av byggrätter 
samt genom att reglera högsta tillåtna höjd och storlek på bebyggelsen. 

       Illustrationskarta över föreslagen exploatering av området (Abako arkitekter)
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Trygghet och tillgänglighet

Planförslaget lägger stor vikt på att skapa trygga och välupplysta gång- och cykelstråk inom 
och emellan området. Kopplingen till angränsande områden kommer att stärkas och mäng-
den människor som rör sig i och längs med planområdet kommer att öka.

Gator och trafik
Biltrafik

Planområdet föreslås angöras via befintliga vägar, från Valldavägen vidare in på Åsekullevä-
gen och Hebergsvägen. För att inte dra in onödig trafik i det befintliga bostadsområdet har 
angöring till skola, förskola och sporthall samt tillhörande parkeringsytor placerats strate-
giskt nära de nya målpunkterna. På så vis minimeras störningarna till befintliga boenden i 
området. 
Det är av stor vikt att trafiksäkra miljöer skapas i hela området och då i synnerhet vid angö-
ringszonen till skolan och förskolan där flera trafikslag kommer röra sig inom en begränsad 
yta under samma tider, främst morgon och eftermiddag. Angöring med bil till skola och 
förskola ska finnas med möjlighet till avlämningszon i anslutning till gång- och cykelvä-
gen, men inte på bekostnad av att tränga bort oskyddade trafikanter. Att skapa säkra stråk 
för fotgängare och cyklister är en förutsättning och detta kommer studeras vidare i detalj i 
projekteringsskedet. 
Framtagen trafikutredning (ÅF, 2019) visar att byggnation av skola och sporthall inte 
föranleder till att ett vänstersvängfält behöver byggas ut i korsningspunkten Hebergsvägen 
- Valldavägen. Trafikverket, som väghållare, har tagit del av trafikutredningen och delar 
kommunens åsikt att inte bygga ut ett vänstersvängfält i nuläget. Om det framöver skulle 
uppstå ett behov av en trafikåtgärd på nämnd plats får detta ske i dialog mellan kommunen 
och Trafikverket. 

Gång- och cykeltrafik

Kungsbacka kommun planerar för nya gång- och cykelförbindelser inom området. Längs 
Hebergsvägens södra del, på den västra sidan intill sporthallen, föreslås en trottoar och 
cykelbana att etableras för att skapa bra förutsättningar och säkra kopplingar för fotgängare 
och cyklister att nå sporthallen från Valldavägen. 
Mellan Valldavägen och skolan samt förskolan kommer en gång - och cykelförbindelse att 
skapas för att separera fotgängare och cyklister från bil- och skolbusstrafiken i största möj-
liga mån (se illustrationskarta på sidan 13). På så vis skapas en trafikäker miljö för oskyd-
dade trafikanter där målpunkten nås utan att korsa bilvägar.
Norr om skolgården föreslås en gång- och cykelbana att anordnas för att skapa gena och 
trygga passager för förbipasserande och de som har sin målpunkt till skolan, förskolan, 
sporthallen eller busshållplatsen intill Valldavägen. 
Befintlig gång- och cykelväg längs Valldavägen säkerställs i och med planläggningen och 
kommer att ligga kvar i befintligt läge

Parkering

Parkeringsbehovet för bil beräknas till 0,11 p-platser/barn för skolelever. För anställda på 
skolan beräknas behovet uppgå till 0,8 p-platser/anställd. Till förskolan med 120 förskole-
barn och 20 anställda är det totala behovet av parkeringsplatser för bil 27 p-platser. P-platser 
till idrottshallen samnyttjas med övrig parkering då besökare till idrottshallen förväntas 
under kvällstid och helger när skolverksamheten är stängd. Det totala parkeringsbehovet för 
förskolan, skolan och idrottshallen uppgår till 111 p-platser.
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De 23 befintliga p-platserna inom planområdet kommer kvarstå. Regleringen behöver ses 
över i samband med att exploateringen sker, förslagsvis regleras parkeringsytan som per-
sonalparkering. Utöver den befintliga parkeringsytan föreslås två större sammanhängande 
parkeringsytor. En i planområdets sydvästra del intill ny skola och förskola som bedöms in-
rymma ca 35 platser och en i områdets östra del på befintlig grönyta som bedöms inrymma 
cirka 45 platser. Intill den föreslagna sporthallen föreslås 5-10 parkeringsplatser.
Cykelparkeringar kommer placeras så nära målpunkterna i planområdet som möjligt för att 
främja cyklandet och skapa trafiksäkra lösningar där det ska undvikas att man behöver korsa 
en bilväg mellan cykelparkeringen och sin målpunkt.

Kollektivtrafik och skolbussar

Ingen utökning planeras för bussarna i linjetrafik. 
Skolbussar föreslås att köra till skolan med infart från befintlig cirkulation vid Valldavägen - 
Åsekullevägen och vidare in på Fjärilsvägen. Det är av stor vikt att skolbussarna inte på-
verkar trafiksäkerheten för fotgängare och cyklister mer än nödvändigt. Ett alternativ är att 
parkering/avlämning för skolbussarna placeras söder om förskolan för att i minsta möjliga 
mån störa rörelsemönstret för oskyddade trafikanter. I detta alternativ föreslås utfart sedan 
ske mot Blåvingevägen och sedan vidare ut på Åsekullevägen och slutligen Valldavägen. 
Andra trafiklösningar kan bli aktuella för skolbusstrafiken om det visar sig finnas bättre 
alternativ för parkering/avlämning och utfart för skolbussarna i projekteringsskedet.

Teknisk försörjning

Dagvatten

En dagvattenutredning för Heberg 2:4 m. fl. är framtagen av Norconsult (maj 2020) på 
uppdrag av Kungsbacka kommun. Föreslagna åtgärder syftar till att fördröja och till viss del 
rena den nederbörd som kommer att belasta planområdet. Avrinningen från området kom-
mer i samband med en exploatering att bli snabbare då andelen hårdgjorda ytor ökar. 
Föreliggande exploateringsförslag leder till förändrade dagvattenflöden och ett förändrat 
föroreningsinnehåll i dagvattnet från området, vilket kräver åtgärder för fördröjning och 
rening.
Lokalt omhändertagande föreslås i form av makadammagasin, makadam- och/eller svack-
diken. För att uppnå den reningsgrad som krävs föreslås dagvattnet också ledas via rain 
gardens, svackdiken och t ex översilningsytor.

Områdets uppdelningar enligt dagvattenutredningen (bild: Norconsult).

Område 1
Förskola, parkering, teknisk 
anläggning
Område 2
Skola och sporthall
Område 3
Parkeringsyta

Den yta inom planområdet som 
avses att byggas ut kan delas in i 
tre delområden med separat av-
vattning, varvid dagvatten föreslås 
hanteras i olika anläggningar för 
respektive område. Dagvattenan-
läggningar planeras att anläggas 
på kvartersmark. Dagvatten från 
befintliga bostäder och vägar inom 
det aktuella området förutsätts re-
nas erforderligt. Till höger redovi-
sas schematiskt de lösningsförslag 
som utredningen tagit fram. 
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Föreslagen dagvattenhantering delområde 1
Område 1, som är planerat för förskoleverksamhet, ingick från början i en detaljplan för 
det bostadsområde som angränsar i sydväst. Förskolan byggdes inte vid tillfället för öv-
rig utbyggnad av planen. I samband med att det aktuella området började detaljplaneras 
togs förskoletomten med, för att aktualiseras igen och hanteras tillsammans med de övriga 
verksamheterna. VA-underlaget påvisar förbindelsepunkter för VA inklusive dagvatten mot 
förskoletomten, som idag är en gräsbevuxen fotbollsplan. Det antas därför att framtida in-
kopplingspunkt till befintligt dagvattennät och damm redan avsatts via de serviser som finns 
i kommunens VA-underlag.
Dagvattensystemet som leder vatten från ÅVS och tomten från den blivande förskolan har 
god kapacitet, och den damm till vilket delområdet avleds idag förmodas därför också vara 
dimensionerad för att hantera vattnet från denna del av det aktuella området. Antagandet 
grundar sig på bl a observationer på plats och på Kungsbacka kommuns kartunderlag. I 
fortsatt undersökning av planområdet behöver dammens kapacitet och funktion bekräftas, 
för att säkra att dessa inte överskrids vid framtida anslutningar. Underlag från Eksta som 
projekterat och byggt ut bostadsområdet inklusive dammen kan behöva styrka antagandet.
Föreslagen dagvattenhantering delområde 2
Ett makadammagasin föreslås läggas mellan de planerade byggnaderna för skola och 
sporthall, i områdets östra del. Takvatten föreslås ledas via rain gardens till magasinet, för 
att uppnå god reningseffekt. Skolgården behöver utformas och höjdsättas för att leda vatten 
till magasinet, som med en fördröjningsvolym på 94 m³ kräver en yta om nästan 300 m², 
antaget att det är ett makadammagasin som utformas med en meters djup. Då grundvatten-
nivåer i närliggande område konstaterats ligga på ca 0,75 m kan magasinet behöva anläggas 
med tätskikt för att förhindra grundvatteninträngning. Magasinet kan också behöva förank-
ras för att inte tryckas upp av höga grundvattennivåer. Den gc-väg som planeras i områdets 
norra del föreslås avvattnas till ett svackdike och vidare till magasinet via en ledning.
Grönytor som anläggs inom skolområdet behöver utformas på ett sådant sätt att de också 
utgör en del av reningen och fördröjningen av områdets dagvatten.
En ny anslutning till dikningsföretaget från området kommer att behöva anläggas för att 
inte belasta Trafikverkets vägavvattningssystem.
Föreslagen dagvattenhantering delområde 3
Då området avvattnas till Trafikverkets vägdike kommer dagvatten vid en exploatering att 
behöva ledas om för att inte fortsatt belasta Trafikverkets väg. För att klara reningskraven 
för parkeringsytan föreslås makadam- eller svackdiken anläggas utmed parkeringens västra 
och östra sidor. Parkeringen ska också förses med oljeavskiljare i enlighet med kommunens 
dagvattenpolicy. Alternativa lösningar till oljeavskiljare kan väljas, förutsatt att de ger mot-
svarande rening av de förväntade föroreningarna. Från dikena leds sedan vattnet till ett ma-
kadammagasin i delområdets lågpunkt i sydost. Även detta magasin föreslås utformas med 
en meters djup, vilket kräver en yta på ca 75 m² samt ett eventuellt tätskikt för att hindra 
grundvatten från att tränga in i magasinet. Från magasinet leds vattnet söderut i en ledning 
som ansluter till den utloppsledning som avleder vatten från område 2 till dikningsföretaget
Andra lösningar för att hantera dagvatten inom området skulle förslagsvis kunna utgöras av 
rörmagasin, kassetter, genomsläppliga beläggningar, gröna tak och torra översvämningsytor. 

Framtida dagvattenföroreningar

I föroreningsberäkningarna har det förutsatts att dagvatten från område 1 renas via den 
befintliga dammen. Område 2 renas via rain gardens och ett makadammagasin, och område 
3 renas via ett makadammagasin, makadam- eller svackdiken samt oljefilter. För område 1 
och 2 förutsattes en tredjedel av ytan som inte utgörs av byggnader vara grönyta, vilket även 

Områdets uppdelningar enligt dagvattenutredningen (bild: Norconsult).
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bör regleras i plankartan. Att reglera hårdgöringsgraden kan ge bättre förutsättningar att 
minska avrinningen och ha en positiv effekt på reningen. Översilningsytor och torra över-
svämningsytor i utemiljön bidra ytterligare till att uppnå behovet av rening och utjämning 
om de utformas rätt. Grönytor ska därför t ex inte anläggas som rabatter med gödselkrä-
vande växter.
Under transporten i dikningsföretaget kommer halterna av P och TOC att minska genom 
ytterligare utspädning av dagvattnet innan det når Stockaån, och då sedimentering sker 
längs vägen till recipient.
Filterbrunnar kan vara ett sätt att rena ytterligare, men ger en ökad drift och behöver vara 
rätt utformade för att ge en god effekt.
En förebyggande åtgärd för att minska utsläpp av föroreningar ytterligare är att välja miljö-
vänliga material vid utbyggnad.
Bedömningen som görs i detta skede, är att den kombination av lösningar som föreslagits 
inte försämrar den nuvarande ekologiska statusen i Stockaån, varken på en övergripande 
nivå eller på kvalitetsfaktornivå. De mest väsentliga kvalitetsfaktorerna, vilka främst är 
kopplade till övergödning eller föroreningar, bedöms inte påverkas genom mätbara föränd-
ringar i någon omfattning.
Exploateringen innebär en större andel hårdgjord yta inom området, men föreslagna åt-
gärder medför även en sådan rening att halterna av näringsämnen och andra föroreningar 
minskar, jämfört med befintliga. Då framtida utsläppsflöden ökar något innebär det en 
utspädning av dagvattnet som ytterligare minskar föroreningshalterna från området. Dessa 
åtgärder bedöms utgöra en tillräcklig reningsgrad av dagvattnet från området och eventuellt 
ha en viss positiv påverkan på Stockaåns ekologiska status, och därmed underlätta arbetet 
med att uppnå MKN för Stockaån.
Föreslagna åtgärder bedöms inte heller påverka Stockaåns kemiska status i någon större 
utsträckning.
Föreslagna åtgärder bedöms heller inte påverka nuvarande status och MKN för slutrecipien-
ten Stallviken.

Vatten och avlopp

En detaljprojektering för dimensionering av VA-ledningar och lämplig sträckning för dessa 
ledningar bör utföras. Samtidigt bör behovet av eventuella u-områden inom fastigheten och 
utmed fastighetsgränser utredas. Detta för att säkra placering av erforderliga VA-ledningar.

Värme
I direkt anslutning finns fjärrvärmeledningar som ny bebyggelse avser att koppla på.

El, bredband och tele

Anslutning till el, bredband (fiber) och tele finns i området. En ny transformatorstation som 
förser området med el kan eventuellt behöva etableras inom planområdet. Detta möjliggörs 
i plankartan genom planbestämmelsen ”E1”. Dialog om placering och utformning av en 
eventuell transformatorstation kommer ske mellan Ellevio och serviceförvaltningen som är 
de som ansvarar för byggnation av skolan och förskolan. 
Inom planområdet finns ledningar under mark där planförslaget kan medverka till att vissa 
ledningar behöver flyttas. Om ledningar avses ligga kvar i nuvarande läge inom kvarters-
mark behöver dessa lägen säkerställas i detaljplan med såkallade u-områden för att undvika 
att byggnader placeras på eller att eventuella markarbeten utförs som kan skada ledningarna.
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Avfall

Återvinningsstationen avses att flyttas då den hamnar i konflikt med tilltänkt angörings- 
och parkeringsyta till skolan och förskolan. En lokaliseringsutredning tas fram parallellt 
med detaljplanen där olika alternantiva placeringar utreds. 
Till granskningsskedet läggs en planbestämmelse till (återvinning) som gör det möjligt att 
på sikt uppföra en återvinningsstation inom kvartersmark om det visar sig att tillräckliga 
ytor finns som inte påverkar angöring eller antalet parkeringsplatser negativt.
En annan plats som fortsatt är aktuella att utreda lämpligheten för ändamålet är ytan intill 
ICA Supermarket som ägs av kommunen och som idag redan är planlagd för ändamålet.
Ytterligare alternativa placeringar av återvinningsstationen kan komma att bli aktuella.

Hälsa och säkerhet
Buller

Trafikbuller
Delar av de föreslagna skolgårdarna riskerar att överskrida gällande riktlinjer för buller om 
inte bulleråtgärder uppförs längs delar av Blåvingevägen, Hebergsvägen samt Valldavägen. 
Exempel på bulleråtgärder som kan uppföras är en bullervall, gabionsmur eller specialfönster 
på fasaden. En väl avvägd placering och urformning av skolan/förskolan kan också ha en 
positiv effekt på skolgårdens bullernivåer.  
En planbestämmelse (”m”) har lagts till i plankartan för att säkerställa att gällande riktvär-
dena klaras och detta kontrolleras även i bygglovsskedet. Hela planområdet klarar riktvär-
dena för buller med föreslagna åtgärder enligt framtagen bullerutredning (Tyréns, 2020)

 Verksamhetsbuller
Beräkningsresultatet från pelletscentralen visar att riktvärdet för både förskolegården och 
skolgården uppfylls med stor marginal. Ett känt bullerproblem för denna typ av anlägg-

Ljudnivåer (ekvivalent dBA) på skolgårdarna med utförda bulleråtgärder.
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ningar är då påfyllnad av pellets sker. För panncentralen i Heberg sker påfyllnad under ca 20 
minuter ungefär var 14:e dag under vintertid. Under vår/höst sker påfyllnad ännu mer säl-
lan. Vid påfyllnad av pellets finns det risk att riktvärdena överskrids för delar av skolgården 
närmast panncentralen och som inte skärmas av skolbyggnaderna. Detta sker dock så pass 
sällan att den eventuella störningen på skolgården kommer bli begränsad. Riktvärdena ska 
enbart tillämpas för de tidpunkter då skolgården används. 

Luftkvalitet

Ramboll (april 2020) har tagit fram en luftkvalitetsbedömning för planområdet efter inkom-
na synpunkter från Miljö- och hälsoskydd i samrådsskedet.
Beräkning av bidraget från förbränningsanläggningen anger den högsta halten som kan 
förekomma på olika avstånd från skorstenen. Högsta halt förekommer cirka 200 meter från 
skorstenen och vid en värsta möjlig meteorologisk situation uppgår denna halt till cirka 1,7 
μg/m³.
Beräkningarna med verktyget VOSS ger uppskattade halter i Valldavägens direkta närhet 
inklusive bakgrundshalter. Årsmedelvärdet för PM10 har beräknats ligga under 12 μg/m³ 
och 90-percentilen för dygnsmedelvärden har beräknats ligga under 15 μg/m³.
Sammanfattningsvis bedöms det inte finnas någon risk för att miljökvalitetsnormerna eller 
miljökvalitetsmålet för PM10 överskrids i det planerade planområdet. En fördjupad utred-
ning bedöms ej var nödvändig.

Risk för översvämning

Området bör höjdsättas och utformas på ett sådant sätt att marköversvämning vid ett 
100-årsregn inte skadar byggnader. Det är viktigt att undvika att bygga instängda områden, 
för att ytvatten ska kunna avrinna och inte bli stående vid större regn. Kvartersmark bör ge-
nerellt höjdsättas till en nivå högre än anslutande gatumark eller allmän plats för att erhålla 
en tillfredsställande avledning av yt- och dränvatten. Lägsta golvnivå föreslås inte understiga 
0,5 m över marknivån vid förbindelsepunkt för dagvatten, i enlighet med Svenskt Vat-
tens publikation P105 (Svenskt Vatten, 2011). Om höjdsättning utformas enligt ovan, med 
områdets gator och parkmark alltid belägna på lägre nivåer än kringliggande kvartersmark, 
kan dagvatten avledas via gator och allmän plats om dagvattensystemets kapacitet skulle 
överskridas vid extrem nederbörd.
En välplanerad höjdsättning kan användas för att skapa kontrollerade översvämningsytor. 
Konsekvenserna vid extrema skyfall kan reduceras genom att t ex nedsänkta parkeringar, 
fotbollsplaner eller lekplatser används som tillfälliga fördröjningsmagasin. En översväm-
ningsyta kan sänkas 0,1–1 m eller omgärdas med kantsten, beroende på hur mycket dag-
vatten som ska hanteras. Det är viktigt att omkringliggande mark sluttar mot ytan och att 
ytan har en avtappning i form av t ex en rännstensbrunn och ett ledningssystem som anslu-
ter till dagvattennätet. 
Slutsatserna från dagvattenutredningen ska fungera som underlag gällande utformningen 
och projektering av skola, förskola och sporthall för att säkerställa att tillräckliga ytor skapas 
för infiltration/fördröjning av dagvatten.

Räddningstjänsten

Körbarhet och tillgänglighet för Räddningstjänstens fördon har beaktats under planarbe-
tet. En ny brandpost, med förslagsvis konventionellt brandvattensystem, kommer etableras 
inom planområdet där placering väljs i samråd mellan kommunen och Räddningstjänsten. 
Avståndet mellan brandposterna ska vara maximalt 150 meter. Detta kontrolleras i bygglov-
skedet.
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Överväganden och konsekvenser

Nollalternativ
Om ett genomförande av detaljplanen inte genomförs kommer den stora gräsytan att vara 
kvar och underskottet av skolplatser och sporthall i Vallda att kvarstå. 

Miljökonsekvenser
Planområdet ligger inom ett redan exploaterat område utpekad i ÖP:n som lämplig plats för 
skola. I kombination med redan befintlig infrastruktur och väl omhändertaget dagvatten, 
samt bullerskydd, så bedöms inte miljökonsekvenserna bli stora för området.

Undersökning

Behovsbedömning har tagits fram av ekolog för att ta reda på om förslaget kan antas med-
föra betydande miljöpåverkan eller inte. Kommunen ska göra sin bedömning enligt de 
kriterier som anges i bilaga 4 till förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar. Sam-
manfattningsvis har behovsbedömningen visat att detaljplanen inte bedöms medföra någon 
betydande miljöpåverkan. Däremot avses rekommendationerna i dagvattenutredningen och 
bullerutredning i huvudsak följas. Ett genomförande av planförslaget bedöms inte innebära 
konflikt med bestämmelserna i 4 kap MB utan kan ses som tätortsutveckling.

Natur, kulturmiljö & rekreation

Planområdet ligger inte inom skyddat område och består främst av plan gräsmark och hård-
gjorda villaytor. Det berörda området används inte idag för frilufts- eller rekreationssyfte.
En arkeologisk undersökning utfördes då Riksantikvarieämbetets arkiv visar på arkeologisk 
fyndighet av boplats. Platsen är slutundersökt.
Under planarbetets gång är det viktigt att identifiera skyddsåtgärder för den befintliga 
vegetation som ska behållas. Det är eftersträvansvärt att behålla så många som möjligt av de 
uppvuxna och friska träd som finns inom och i direkt anslutning till planområdet. I hän-
delse av att träd, som ej anses vara bevarandevärda, tas ned i genomförandet av planen bör 
dessa ersättas genom nyplantering inom planområdet. Förslag på skyddsåtgärder är inmät-
ning av de träd som bedöms vara bevarandevärda samt avtal om skyddsstaket vid kommande 
byggnation.
I anslutning till ny parkeringsyta i planområdets nordöstra del finns bevarandevärda träd. 
För att undvika skador på rotsystem bör schaktning ej planläggas innanför trädkronornas 
droppzon och skyddsåtgärder ska vidtas. Inom området med bevarandevärda träd bör det 
utöver schaktning inte heller ske körning med tunga fordon, anläggas massupplag eller stäl-
las upp arbetsbodar. 

Landskapsbild

Påverkan på landskapsbilden bedöms bli stor lokalt. Planområdet består idag till stor del 
av öppna gräsytor. Planförslaget innebär att dessa tas i anspråk för byggnader för skol- och 
idrottsverksamhet med tillhörande utemiljöer och trafiklösningar.

Markförhållanden

Området förlorar ett mindre grönområde som idag främst är obrukad jordbruksmark och 
ersätts av skolbyggnader samt gårdsmiljöer intill de nya skolutbyggnaderna. 
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Trafikrelaterade frågor

En viss påverkan blir det för närboende under de tider på dygnet då hämtning och lämning 
sker på platsen.

Hälsa och säkerhet

Buller kommer vara en påverkan under byggnadsfasen för närboende, men beräknas bli 
övergående. Buller från vägen föreslås dämpas av bullerskydd efter en exploatering av områ-
det.

Naturresurser

Jordbruksmark är en viktig resurs i dagens samhälle och flera områden var uppe för pröv-
ning innan planområdet valdes. Enligt MB 3 kap 4 § ska kommunen utreda om en lokali-
sering av det väsentliga samhällsintresset kan ordnas på ett tillfredsställande sätt på annan 
mark. I det sammanhanget menas med uttrycket ”tillfredsställannde” att lokaliseringen av 
exploateringen ska vara tekniskt och funktionellt lämplig samt ekonomiskt rimlig. Utifrån 
detta ses Vallda-Heberg som ett lämpligt alternativ och ekonomiskt försvarbart. Redan 
utbyggda gång- och cykelväg samt bra kollektivtrafikförbindelser gör att en stor del av infra-
strukturen redan finns på plats och inte behöver nyetableras. Det finns även lokalt näringsliv 
på plats som bildar en helhet i området. Vallda genomgår idag en tätortsutveckling där en 
skola bedöms vara en bra komplettering. Orten har en bra service och kollektivtrafik som 
möjliggör och främjar en skola på platsen. Den föreslagna ytan är idag ett ”hål” mellan två 
bebyggelseområden vilket även bidrar till en mer sammanhållen bebyggelse som blir lätt att 
nå med hållbara transportmedel. 
Alternativa lokaliseringar i Vallda är även de placerade på antingen jordbruksmark eller 
område med höga naturvärden i mer perifiera områden, varför vald lokalisering bedömdes 
lämpligast i förhållande till läge, hållbarhet, teknisk infrastruktur och kommunal service. 

Miljökvalitetsnormer för luft, 5 kap miljöbalken

Resultat erhållna från VOSS ligger långt under gällande miljökvalitetsnormer och även 
under preciseringen i miljökvalitetsmålet.
Genomförda beräkningar av bidraget från förbränningsanläggningen redovisar halter vid en 
värsta meteorologisk situation men avgör inte hur ofta under ett år som dessa meteorologiska 
situationer uppkommer. Det kan dock konstateras utifrån erhållet resultat, som är väldigt 
lågt, att oavsett hur ofta denna meteorologiska situation uppstår, kommer inte detta bidrag 
leda till att miljökvalitetsnormerna eller miljökvalitetsmålet för PM10 riskerar att överskri-
das (Ramboll, 2020).

Miljökvalitetsnormer för yt-och grundvatten, 5 kap miljöbalken

Dagvattnet från planområdet avleds till Stockaån och den slutliga recipienten är Stallviken. 
Enligt vattenmyndighetens bedömning av vattenkvaliteten har Stockaån otillfredsställande 
ekologisk status, medan slutrecipienten Stallviken har måttlig ekologisk status.
Det anses som ekonomiskt orimligt och/eller tekniskt omöjligt att vidta de åtgärder som 
skulle krävas för att uppnå god ekologisk status 2021. En av de främsta orsakerna till att 
miljökvalitetsnormerna inte uppfylls i såväl Stockaån som i Stallviken är övergödning på 
grund av en betydande påverkan från källor som jord- och skogsbruk samt enskilda avlopp 
längre upp i avrinningsområdet. 
Planerad utbyggnad bedöms inte påverka miljökvalitetsnormerna för vattenkvalitet i Stocka-
ån och Stallviken negativt under förutsättning att dagvattnet omhändertas lokalt. Viktigt att 
ha i åtanke är att dagvattenflödet från området kommer att öka efter planerad exploatering 
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då planområdet ändrar karaktär från jordbruksmark till hårdgjord yta. Ett omhänderta-
gande av dagvatten kommer ske i form av makadammagasin, makadam- och/eller svack-
diken, samt rain gardens enligt de förslag som lyfts i dagvattenutredningen av Norconsult 
som gjorts för området. Föreslagsvis kan planområdet delas in i tre delområden med olika 
dagvattenlösningar då parkering och skolgård har olika reningskrav. Föreslagna åtgärder för 
hantering av dagvatten är framtagna i enlighet med Kungsbacka kommuns dagvattenpolicy 
vilket innebär att planområden ska ha en rening som bedöms vara tillräckligt god med avse-
ende på recipientens miljökvalitetsnormer. 
Föreslagna åtgärder (Norconsult 2020) för hantering av dagvatten innebär en rening som 
bedöms förenlig med arbetet att uppnå recipientens miljökvalitetsnormer. Då utsläppshal-
terna av näringsämnen efter rening beräknas minska jämfört med befintliga värden, kommer 
området vid en framtida utbyggnad att i ännu mindre omfattning medverka till den över-
gödning som utgör störst negativ påverkan på recipientens ekologiska status.

Miljömål

Detaljplanen påverkar inte de regionala miljömålen.

Påverkan på Natura 2000

Exploatering beräknas inte ha någon påverkan på Natura 2000. Närmsta Natura 2000, 
Vallda Sandö (art- och habitatdirektivet), ligger ca 3 km från planområdet och Kungsback-
afjorden (art- och habitatdirektivet, fågeldirektivet) ca 3,5 km.

Strandskydd

För exploatering innanför strandskyddat område åberopas särskilt skäl 7 kap. 18 c § Om-
rådet behöver tas i anspråk för att tillgodose ett allmänt intresse som inte kan tillgodoses 
utanför området.
Enligt MB 3 kap 4 § ska kommunen utreda om en lokalisering av det väsentliga samhälls-
intresset kan ordnas på ett tillfredsställande sätt på annan mark. Alternativ lokalisering 
undersöktes därför i närområdet.
Lokaliseringen utgick från det rådande behovet av ny skola för en växande yngre befolk-
ning. Vallda genomgår idag en tätortsutveckling och utbyggda gång- och cykelväg samt bra 
kollektivtrafikförbindelser gör att en stor del av infrastrukturen redan finns på plats. Vallda 
ansågs därför lämplig för nyetablering av skola.
Förutom Heberg 2:4 m.fl. undersöktes omgivande fastigheter Heberg 3:24>1, Heberg 3:20>1 
och Heberg 1:2>2, se kartor på nästa sida.
Enligt kommunal naturvärdesinventering (2019) hade samtliga fastigheter utom Heberg 2:4 
m.fl naturklass 2. Ingen av dessa ansågs därför aktuella för planen, då exploatering här kan 
innebära större påverkan på naturvärdena än på Heberg 2:4 m.fl. Området på vald fastighet 
där strandskyddet upphävs består idag av brukad mark i träda som skiljs från Stockaån av 
trafikerad väg. Inom planområdet har inga naturvärden kunnat identifieras av kommuneko-
log och inga promenadstråk finns anlagda längs med ån för rekreation. Stockaån i sin helhet 
hyser stora naturvärden men vid strandzonen i Vallda-Heberg har inga större värden kunnat 
konstaterats. Exploateringen innebär inte några ingrepp i strandzonen till Stockaån som 
därför inte bedöms skadas av ett genomförande av detaljplanen. Kommunen gör bedöm-
ningen att strandskyddet kan upphävas utan att det påverkar växt och djurlivet i området 
negativt eller att allmänhetens tillgång till strandområdet försämras. 
En dagvattendamm är konstruerad på grannfastigheten Heberg 3:44. Detaljplanen som 
innefattade denna fastighet antogs 2011 och dammen anlades 2014 vid exploatering med en 
storlek på 364 m² . På grund av detta anser kommunen att strandskydd inte råder för dag-
vattendammen.
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Lokaliseringsalternativ 1 är inom Heberg 2:4 som detaljplanen utgår ifrån.

Ekonomiska konsekvenser
Projektets ekonomiska konsekvenser redovisas under avsnittet Genomförandebeskrivning med 
start på sidan 31.

Lokaliseringsalternativ 2: Heberg 
3:24>1 markerat med svart figur. 

Ungefärligt planområde redovisas som 
röd figur.

Lokaliseringsalternativ 3: Heberg 
3:20>1 markerat med svart figur.

Ungefärligt planområde redovisas som 
röd figur.

Lokaliseringsalternativ 4: Heberg 
1:2>2 markerat med svart figur.

Ungefärligt planområde redovisas som 
röd figur.

-:, Svenningaryd 

)( 
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Sociala konsekvenser

Mångfald

Detaljplanen tillskapar utbildningslokaler, sporthall och skolgårdar som även kan användas 
under kvällar och helger genom exempelvis vuxenutbildning, föreningsliv samt för rekrea-
tion. Skolgården kommer göras tillgänglig som en mötesplats för de yngre även när skolan 
och förskolan är stängd. 

Vardagsliv

Närhet mellan bostäder, skola och idrottshall kommer underlätta för barnfamiljen att leva 
ett enkelt vardagsliv. Detta stärks ytterligare då det finns en större matvarubutik inom kort 
avstånd. Nya mötesplatser i området bör skapas genom att exempelvis öppna upp skolgårdar 
under kvällar och helger samt att göra sporthallen tillgänglig föt föreningsliv och uthyrning.
Det är av stor vikt att utveckla trygga och säkra gång- och cykelstråk genom området så att 
ett hållbart resande främjas, framförallt för barn som är de som till stor del kommer röra sig 
inom och mellan området. 

Trygghet

Ett tillskott av skola, förskola och sporthall ökar blandning av funktioner i området som 
innebär att fler människor kommer vara i rörelse i området vilket ökar den upplevda trygg-
heten.  
Gena och väl upplysta stråk för fotgängare och cyklister är en förutsättning för att männ-
iskor ska röra sig till fots och med cykel i området. En medveten gestaltning med god belys-
ning och medveten placering av växtlighet bidrar till en ökad trygghetskänsla och skapar en 
jämlikare och jämställdare användning av gång- och cykelstråk och det offentliga rummet. 
Det är även viktigt att stärka kopplingar mellan det angränsande bostadsområdet och Vall-
davägen samt att undvik långa och slutna fasader på skolbyggnaden mot Valldavägen.

Mobilitet

Det finns goda möjligheter att stärka kopplingar till angränsande områden genom att koppla 
ihop gång- och cykelvägar, exempelvis intill skolgården och längs Hebergsvägen. Närheten 
till busshållplatsen innebär att det finns goda förutsättningar att med enkla medel minska 
bilberoendet i området för de som bor och kommer besöka platsen. 
Cykelparkeringar bör tillskapas intill busshållplatserna. Vid skolan och idrottshallen bör 
större ytor reserveras för cykelparkering för att öka andelen hållbart resande. 
Platser och områden ska, där det är möjligt, utformas så att de blir användbara för personer 
med nedsatt rörelse- och/eller orienteringsförmåga. 

Samvaro

Skapa en attraktiv skol- och förskoletomt som lockar till umgänge även på helger, exempel-
vis lekplatser. Tillräckliga friytor i lekmiljön är viktigt då detta inte bara har en direkt påver-
kan på barns lek- och utvecklingsmöjligheter men även påverkar allmän plats runt omkring 
och dessa platsers användning. Sporthallen kommer vara möjlig att hyra även på kvällar och 
helger till föreningsliv och privatpersoner.
På sikt bör även Hebergs torg stärkas med fler verksamheter.



26  Planbeskrivning Planbeskrivning  27

Beskrivning av planbestämmelser
I detta kapitel listas de planbestämmelser som ingår i plankartan. Syftet med respektive 
bestämmelse beskrivs för att öka förståelsen för vad och hur detaljplanen reglerar. Samtliga 
planbestämmelser är formulerade enligt plan och bygglagen (2010:900).
De planbestämmelser som anges med specifika symboler som tex. byggnadshöjd, nockhöjd 
etc. ligger i marginalen. Vill ni lägga till rader i tabellen ställer ni er i en ruta, klickar på 
tabell -> tabellalternativ-> tabellinställningar och väljer sedan antal tabellkroppsrader.

Användning allmän plats
Med allmän plats avses ett område som i en detaljplan är avsett för ett gemensamt behov 
och kan till exempel vara en gata, ett torg eller en park.

GATA Gata, enskilt huvud-
mannaskap, privat väg

Syftet med bestämmelsen är att säkerställa allmän-
hetens framkomlighet till området med bil, cykel och 
till fots med mera. Planteringar och parkeringsplatser 
får finnas inom området.
Gatan har enskilt huvudmannaskap där Hebergs 
samfällighetsförening ansvarar för drift och under-
håll.

CYKEL
Cykelväg, enskilt hu-
vudmannaskap, statlig 
väg

Säkerställer befintlig gång- och cykelväg norr om 
Valldavägen som ägs av Trafikverket.

GÅNG
Gångväg, enskilt hu-
vudmannaskap, statlig 
väg

Säkerställer befintlig gång- och cykelväg norr om 
Valldavägen som ägs av Trafikverket.

Användning av kvartersmark
Med kvartersmark avses all mark inom ett planområde som inte ska utgöra allmän plats eller 
vattenområde. Användning av kvartersmark kan till exempel vara bostäder, detaljhandel el-
ler industri. Användningen av ett markområde kan också anges som en kombination av flera 
användningar.

S Utbildningslokaler
Syftar till att säkerställa mark för utbildningslokaler i 
form av förskola, skola samt tillhörande sporthall. 

E Teknisk anläggning

Syftar till att säkerställa befintlig panncentral, dag-
vattendamm och pumpstation så att dessa funktioner 
även fortsättningsvis är planenliga. 
.

E1 Transformatorstation
Syftar till att skapa möjlighet för att etablera en trans-
formatorstation inom planområdet.
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B Bostadsändamål

Syftar till att säkerställa befintliga bostäder i områ-
dets norra del samt att möjliggöra för en utökad bygg-
rätt åt väster för uterum och komplementbyggnad.

C1 Samlingslokal Syftar till att säkerställa befintlig hembygdsgård samt 
angöring till fastigheten.

Egenskapsbestämmelser

Kvartersmark

Egenskapsbestämmelser för kvartersmark reglerar bland annat bebyggelsens omfattning, 
utformning och skydd av marken.

e1

Största exploatering 
per fastighet är 200 
kvm byggnadsarea för 
huvudbyggnad. Utöver 
huvudbyggnad får en 
komplementbyggnad 
om högst 50 kvm med 
en byggnadshöjd om 
högst 3,5 meter uppfö-
ras per fastighet

Syftar till att begränsa storlek och utformning för hu-
vudbyggnad samt komplementbyggnad på befintliga 
bostadstomter. Totalt får en huvudbyggnad samt en 
komplementbyggnad uppföras per fastighet.

e2

Största tillåtna bygg-
nadsarea är 3000 kvm 
för skolans huvud-
byggnad samt 2500 
kvm byggnadsarea för 
sporthall. 
Utöver huvudbygg-
nader får komple-
mentbyggnader med 
en totalt storlek om 
högst 150 kvm och 
med en byggnadshöjd 
om högst 3,5 meter 
uppföras. 

Syftar till att begränsa byggrättens storlek för skola 
och sporthall för att på så sätt kunna skapa en så stor 
skolgård som möjligt. 
Planbestämmelsen möjliggör/begränsar även att 
komplementbyggnader om totalt 150 kvm får uppfö-
ras på skoltomten till en högsta höjd om 3,5 meter. 
Inom skoltomten ska minst 1/3 av den obebyggda 
ytan bestå av markmaterial som möjliggör för infiltra-
tion av dagvatten.

e3

Minsta tillåtna fast-
ighetsstorlek är 1000 
kvm.

Syftar till att begränsa antalet bostadstomter i områ-
det samt för att bevara områdets karaktär med stora 
tomter.
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e4

Största tillåtna bygg-
nadsarea är 1000 kvm 
för huvudbyggnad. 
Utöver huvudbyggnad 
får komplementbygg-
nader med en totalt 
storlek om högst 100 
kvm med en bygg-
nadshöjd om högst 3,5 
meter uppföras.

Syftar till att begränsa byggrättens storlek för försko-
lan för att på så sätt kunna skapa en så stor skolgård 
som möjligt. 
Planbestämmelsen möjliggör/begränsar även att 
komplementbyggnader om totalt 100 kvm får uppfö-
ras på skoltomten till en högsta höjd om 3,5 meter.
Inom förskoletomten ska minst 1/3 av den obebyggda 
ytan bestå av markmaterial som möjliggör för infiltra-
tion av dagvatten.

e5

Minsta tillåtna fast-
ighetsstorlek är 800 
kvm.

Syftar till att möjliggöra för en asvtyckning till två 
fastigheter om minst 800 kvm var samt för att bevara 
områdets karaktär med stora tomter.

b1

Källare får inte finnas.
Syftet med planbestämmelsen är att gällande plan-
bestämmelser för bostadstomt och samlingslokal 
(bygdegården)  fortlöper även efter planändringen.

p1

Huvudbyggnad ska 
placeras minst fyra 
meter och komple-
mentbyggnader minst 
1,5 meter från fastig-
hetsgräns.

Syftar till att säkerställa att bostädernas huvud- samt 
komplementbyggnader inte placeras för nära fast-
ighetsgräns med anledning av brandsäkerhet och 
framkomlighet vid behov av underhåll av tak, fasad 
eller liknande.

p2

Huvudbyggnad ska 
placeras minst en 
meter från fastighets-
gräns.

Syftar till att säkerställa att huvudbyggnader inte 
placeras för nära fastighetsgräns och gata med anled-
ning av brandsäkerhet och framkomlighet vid behov 
av underhåll av tak, fasad eller liknande samt för ytor 
som kan behövas för hantering av dagvatten.

p3

Byggnad ska placeras 
minst två meter från 
fastighetsgräns.

Syftar till att säkerställa att byggnader inte placeras 
för nära fastighetsgräns och gata med anledning av 
brandsäkerhet och framkomlighet vid behov av un-
derhåll av tak, fasad eller liknande samt för ytor som 
kan behövas för hantering av dagvatten.
Planbestämmelsen gäller huvud- samt komplement-
byggnader då befintligt bostadshus inom fastigheten 
Heberg 2:105 idag ligger två meter från fastighets-
gräns.
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m

Ekvivalenta ljudni-
vån 50 dBA och den 
maximala ljudnivån 70 
dBA får inte över-
skridas för de delar 
av skolgården som är 
avsedda för lek, vila 
och pedagogisk verk-
samhet.

Syftar till att säkerställa att åtgärder uppförs vid 
behov som innebär att gällande riktinjer för buller 
(från trafik och industri) uppfylls inom hela området 
markerat med ”m”. Exempel på åtgärder kan vara en 
bullervall, gabionsmur, placering av byggnader som 
får en bullerdämpande effekt eller specialfönster på 
byggnaderna.

återvin-
ning

Återvinningsstation 
får etableras.

Syftar till att göra det möjligt att uppföra en åter-
viningsstation inom markerat område om behov finns 
på sikt.

u

Markreservat för 
allmännyttiga under-
jordiska ledningar.

Syftet är att säkerställa att ledningar under mark är 
åtkomliga och att inga byggnader placeras på dessa.

a1
Strandskydd upphävs 
för del av området

Syftet är att upphäva rådande strandskydd för att 
möjliggöra en exploatering av området.

Högsta tillåtna bygg-
nadshöjd i meter

Syftet är att begränsa nya byggnaders höjder för att 
minska påverkan på angränsande bebyggelse samti-
digt som det går att uppfylla de behov som behövs för 
tillkommande bebyggelse.

Byggnad får, med un-
dantag från en trans-
formatorstation, inte 
uppföras 

Syftet är att förbjuda uppförande av byggnader och 
på så sätt säkerställa tillräckliga ytor för exempelvis 
skolgård, angörings- och parkeringsytor samt mark 
avsedd för gång- och cykelvägar inom området.
Undantaget är att en transformatorstation får uppfö-
ras på prickad mark där så anses lämpligt för att för-
sörja området med el. Placering av transformatorsta-
tion sker i dialog mellan kommunen och elleverantör.
 

Marken får endast 
förses med komple-
mentbyggnad, trans-
formatorstation, förråd 
samt uterum

Syftar till att möjliggöra uppförande av uterum för 
bostäderna inom fastigheterna Heberg 2:105 och 
2:106 samt komplementbyggnader på skolgårdarna. 

Minst en tredjedel 
av skolgårdens- och 
förskolegårdens obe-
byggda yta ska bestå 
av genomsläppligt 
markmaterial som un-
derlättar hanteringen 
av dagvatten

Syftar till att säkerställa att tillräckliga ytor finns 
på skolgård och förskolegård som kan underlätta en 
infiltration och hantering av dagvatten. 
Exempel på utformning av dagvattenlösningar finns 
att läsa om på sidan 16-17 i denna handling (planbe-
skrivningen).

::_: :_: :_: :_: :: 
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Val av huvudmannaskap

I detaljplanen föreslås enskilt huvudmannaskap för allmän plats med följande motivering.
Kungsbacka kommun har en något säregen uppbyggnad med en liten centralort i förhål-
lande till det höga invånarantalet. Detta har sin förklaring i att kommunens västra delar 
under åren exploaterats med omfattande fritidsbebyggelse. Inom kommundelarna Släp, 
Vallda, Onsala, Åsa och Frillesås finns sammanlagt ca 500 gällande detaljplaner som till 
betydande del ursprungligen upprättades för fritidsbebyggelse med enskilt huvudmannaskap 
för allmänna platser.
I takt med att utbyggnad av kommunala vatten- och avloppsledningar genomförts har dock 
planerna successivt ändrats för att medge permanentboende. 
Med hänsyn till det stora antalet gällande planer inom områdena har kommunen inte 
bedömt det som realistiskt att vare sig ur allmänt eller enskilt intresse påbörja en planerings-
process i syfte att ta över huvudmannaskapet för allmänna platser. 
Mot bakgrund av de befintliga planförhållandena gör kommunen bedömningen att det 
finns särskilda skäl enligt plan- och bygglagen kap 4 § 7 att annan än kommunen kan vara 
huvudman för de allmänna platserna även i de nya planerna som upprättas inom de aktuella 
kommundelarna.
Enskilt huvudmannaskap kan användas i bostadsområden avsedda för permanentboende om 
det finns enskilt huvudmannaskap i området sedan tidigare eller i angränsande områden.
I samband med nybyggnation eller komplettering av bebyggelse i blandområden kan en 
enhetlig förvaltning tala för att enskilt huvudmannaskap är tillåtet.
Områdets karaktär har många gånger haft stor betydelse vid bedömningen av om ett enskilt 
huvudmannaskap kan tillämpas eller inte.
I fritidshusområden eller områden med en lantlig karaktär, dvs. sådana områden där det 
med stöd av 1947 års byggnadslag användes byggnadsplan, är ett enskilt huvudmannaskap 
mer accepterat.
Utifrån rättsfallen har också vissa mindre faktorer som ett kommunalt åtagande om att bidra 
till utbyggnaden av de allmänna anläggningarna, ge driftbidrag eller att gratis överlämna 
allmän platsmark till fastighetsägarna, kunnat bidra till att göra ett enskilt huvudmannaskap 
mer accepterat. Enbart något av skälen kan dock på egen hand inte anses utgör tillräckliga 
skäl för att överlåta huvudmannaskapet på de boende.
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Genomförandebeskrivning

Inledning
Denna del av planbeskrivningen redogör för hur detaljplanen är tänkt att genomföras. Här 
redovisas de organisatoriska, fastighetsrättsliga, tekniska och ekonomiska åtgärder som be-
hövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt genomförande av detaljplanen.
Genomförandebeskrivningen har ingen självständig rättsverkan utan fungerar som väg-
ledning vid planens genomförande. Detaljplanens bindande föreskrifter framgår istället 
av plankartan och planbestämmelserna. Beskrivningen förtydligar detaljplanens syfte ur 
genomförandesynpunkt.

Organisatoriska frågor

Detaljplanens tidsplan

För detaljplanen gäller följande tidsplan:
Samråd:    4 kv. 2019
Granskning:    3 kv. 2020
Antagande i byggnadsnämnden:  4 kv. 2020
Laga kraft:    4 kv. 2020 (förutsatt att planen inte överklagas)

Genomförandetid

Genomförandetiden är 5 år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft.
Under genomförandetiden har fastighetsägaren en lagstadgad rätt att bygga i enlighet 
med detaljplanen och detaljplanen får inte ändras utan att synnerliga skäl föreligger. Efter 
genomförandetidens slut fortsätter planen att gälla tills kommunen tar fram en ny plan eller 
ändrar gällande plan. Fastighetsägaren äger efter genomförandetidens slut ingen rätt till 
ersättning för förlorade rättigheter som fanns i den ursprungliga planen.

Markägoförhållanden

Fastigheter inom planområdet är Heberg 2:4 som ägs av ett dödsbo, Heberg 1:2 som ägs av 
Kungsbacka kommun Heberg 2:105, Heberg 2:106 och Heberg 2:12 som ägs av privatperso-
ner och Heberg3:43, Heberg 3:44 och Heberg 3:20 som ägs av Eksta Bostadsaktiebolag. 
Fastighetsägare och rättighetshavare framgår av den till detaljplanen hörande fastighetsför-
teckningen.

Huvudmannaskap och ansvarsfördelning

Anläggningar inom allmän plats

Detaljplanen föreskriver så kallat enskilt huvudmannaskap för allmän plats. Det innebär att 
fastighetsägare inom planområdet är ansvarig för utbyggnad samt framtida drift och under-
håll. Allmän plats inom planområdet omfattar gata.
Gatan ingår idag i Heberg ga:1 som förvaltas av Hebergs samfällighetsförening och cykelvä-
gen längs Valldavägen förvaltas av Trafikverket.
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Anläggningar inom kvartersmark

Kommunen genom Serviceförvaltningen ansvarar för utbyggnad av kvartersmark för skolän-
damål vad avser utförande, kostnader samt framtida drift och underhåll. Ansvaret omfattar 
samtliga anläggningar inom kvartersmark såsom till exempel undervisningslokaler, idrotts-
anläggning, miljöhus/förråd, dagvattenanläggningar, kvartersgata, parkeringar för bil och 
cykel samt lek- och grönytor. 
Ansvaret för drift och underhåll av anläggningar som tillgodoser flera fastigheters behov bör 
överlämnas till en nybildad gemensamhetsanläggning/samfällighetsförening. Se avsnittet 
om fastighetsrättsliga frågor nedan.

Fastighetsrättsliga konsekvenser

Mark ingående i allmän plats
Mark som utgör allmän plats med enskilt huvudmannaskap, privat väg, ingår idag i Heberg 
ga:1 som ansvarar för förvaltandet av den allmänna platsen. Detaljplanen medför ingen 
ändring av vägens utformning.
Mark som utgör allmän plats med enskilt huvudmannaskap, statlig väg, förvaltas av Tra-
fikverket. Detaljplanen medför ingen ändring av vägens utformning.

Fastighetsbildning

Fastighetsbildning och övriga fastighetsrättsliga åtgärder ska ske med stöd av detaljplanen. 
Ytterligare reglering genom så kallad fastighetsindelningsbestämmelser bedöms inte nöd-
vändig.
Genomförandet av planen kommer att innebära lantmäteriåtgärder såsom fastighetsregle-
ring, anläggningsåtgärd och ledningsrättsåtgärd.
Fastighetsreglering kommer att ske genom att del av Heberg 2:4, del av Heberg 3:44, del av 
Heberg 3:20 och del av Heberg 1:2 regleras till fastigheten Heberg 3:43 med ändamål för 
skolverksamhet. Del av Heberg 3:20 regleras till fastigheterna Heberg 2:105 och Heberg 
2:106, med ändamål bostad.
Ledningsrätt bör bildas för befintliga och nya allmänna ledningar inom området. 
Anläggningsåtgärd för omprövning av Hedberg ga:1 och Heberg ga:9.
Fastighetsrättsliga konsekvenser

Fastighet Erhåller mark Avstår mark/      
utrymme

Markanvändning

Heberg 1:2 3 280 kvm Kvartersmark 
skoländamål

Heberg 2:4 15 100 kvm Kvartersmark 
skoländamål

Heberg 2:105 40 kvm Kvartersmark 
bostadsändamål

Heberg 2:106 85 kvm Kvartersmark 
bostadsändamål

Heberg 3:20 2 015 kvm Kvartersmark 
skoländamål

Heberg 3:20 125 kvm Kvartersmark 
bostadsändamål
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Heberg 3:43 22 205 kvm Kvartersmark 
skoländamål

Heberg 3:44 1 810 kvm Kvartersmark 
skoländamål

Heberg ga:1 3 280 kvm Kvartersmark 
skoländamål

Heberg ga:9 1 810 kvm Kvartersmark 
skoländamål

Heberg ga:9 125 kvm Kvartersmark 
bostadsändamål

Gemensamhetsanläggningar

En gemensamhetsanläggning (ga) kan inrättas för funktioner/anläggningar som flera 
fastigheter har behov av. Detta sker genom en anläggningsförrättning som utförs av lant-
mäterimyndigheten. Vid förrättningen beslutar lantmäterimyndigheten om anläggningens 
omfattning och standard, vilka fastigheter som ska delta samt vilka andelstal som ska gälla 
för fördelning av kostnader för anläggningens utförande och drift. Varje deltagande fastig-
het är skyldig att betala utifrån sitt andelstal.
För genomförandet av detaljplanen behöver Heberg ga:1 och Heberg ga:9 omprövas. 
 - Heberg ga:1 förvaltar allmän platsmark i form av vägar och grönområden norr   
 om planområdet. Del av ett grönområde ska utgå ut ga:n och planeras för kvarters 
 mark för skoländamål. 
 - Heberg ga:9 förvaltar allmän platsmark i form av vägar och grönområden väster  
 om planområdet. Del av ett grönområde ska utgå ur ga:n och planeras för kvarters 
 mark för skoländamål samt bostadsändamål. 
Fastigheten Heberg 3:43 är idag delägare i Heberg ga:9 men innehar enbart andelstal 1 då 
fastigheten inte är utbyggd. Då fastigheten kommer att bebyggas samt få ökad byggrätt 
behöver andelstalet ändras vilket bör göras i lantmäteriförrättningen gällande omprövning 
av Heberg ga:9. Heberg 3:43 behöver även bli delägare i Heberg ga:1 för att lösa tillfarten 
till idrottshallen, vilket bör göras i lantmäteriförrättningen gällande omprövning av Heberg 
ga:1. Ändring av andelstal kan även göras genom överenskommelse mellan fastighetsägaren 
och berörd samfällighetsförening.

Servitut

Del av fastigheten Heberg 3:44 planläggs för skoländamål och ska regleras till Heberg 3:43. 
För att säkerställa att Heberg 3:44 har rätt till tillfart efter att fastighetsregleringen är gjord 
ska ett avtalsservitut upprättas fastigheterna emellan.
Ellevio har en rättighet för kraftledning inom planområdet vilken inte påverkas av av detalj-
planen. Vid projektering av infart till idrottshallen kommer kontakt att tas med Ellevio så 
att deras ledningar inte kommer till skada. 
För planens genomförande har det inte bedömts nödvändigt att reglera att andra enskilda 
anläggningar ska kunna förläggas på annan plats än inom den egna fastigheten. Servitut kan 
ändå komma att bildas genom initiativ från de berörda fastighetsägarna. 
Detaljplanen bedöms i övrigt inte ge upphov till nya servitutsupplåtelser eller påverka befint-
liga servitut. Beroende på hur den nya bebyggelsen utformas och delas in i fastigheter kan 
det dock uppstå behov av nya servitut.
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Ledningsrätt

I detaljplanen finns reservat för underjordiska allmänna ledningar (u-område). Ledningar 
inom u-område kan upplåtas med ledningsrätt. 
Det huvudsakliga syftet med u-området är att säkerställa utrymme för befintliga va-, tele/
fiber- och elledningar inom planområdet, men även nya allmänna ledningar kan komma att 
förläggas där.
Allmänna ledningar som kommunen ansvarar för (va-ledningar/fiber) kommer att säkerstäl-
las med ledningsrätt eller avtalsservitut. 
Ledningsägare är skyldiga att bevaka sina rättigheter och samråda med exploatören avseende 
projektets påverkan på det egna ledningsinnehavet. Avtal avseende omläggning av ledningar 
bör tecknas mellan ledningsägaren och exploatören, innan detaljplanen antas av kommunen, 
för att säkerställa åtaganden vad gäller kostnader, utförande samt ansökan om ledningsrätt.

Ansökan om lantmäteriförrättning

Kommunen ansöker om och bekostar fastighetsreglering, ledningsrätt för va- och fiberled-
ningar, omprövning av och inträde i ga samt ändring av andelstal i ga. 
Respektive ledningsägare för allmänna ledningar ansvarar för att ansöka om och bekosta 
lantmäteriförrättning avseende ledningsrätt. 

Avtal

Befintliga avtal som berörs

Ett avtal om marköverlåtelse och fastighetsreglering m.m. är tecknat mellan kommunen och 
ägaren av Heberg 2:4. Avtalet avser att reglera del av Heberg 2:4, ca 16 000 kvm till kom-
munens fastighet. 

Avtal mellan kommunen och övriga fastighetsägare (eller samfällighetsförening)

Avtal bör träffas mellan kommunen och Åsekulle samfällighetsförening, förvaltare av He-
berg ga:9 och Hebergs samfällighetsförening, förvaltare av Heberg ga:1, angående rätt att 
nyttja vissa av föreningens vägar under byggtiden samt ersättning för detta. 
Kommunens avsikt är att teckna ett köpeavtal med Eksta gällande Heberg 3:43 samt en 
överenskommelse om fastighetsreglering med Eksta för del av Heberg 3:44 och del av He-
berg 3:20 som ska regleras in till Heberg 3:43.
Ett avtal där det framgår att gällande detaljplan ändras under pågående genomförandetid 
för fastigheten Heberg 3:43 utan att ersättningskrav kommer att ställas på kommunen, avses 
träffas mellan kommunen och Eksta innan detaljplanen antas.

Avtal mellan ledningsägare och komunen

Innan detaljplanen antas bör avtal avseende omläggningar av ledningar tecknas mellan res-
pektive ledningsägare och kommunen för att säkerställa åtaganden vad gäller kostnader och 
utförande samt ansökan om ledningsrätt.

Övriga avtal

Överenskommelse om fastighetsreglering ska upprättas mellan Heberg 2:105, Heberg 2:106 
och Heberg 3:20.
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Tekniska frågor

Gator

Planområdet utgår från att använda befintligt gatunät. Viss tillkomst med kvartersvägar 
tillkommer för skolbussar med plats för säker av- och påstigning för eleverna samt plats för 
hämtning och lämning av elever som kommer med bil. 

Gång- och cykelvägar

En gång- och cykelväg är tänkt att byggas ut längs infarten av Hebergsvägen samt norr om 
kommande skolgård. Gång- och cykelvägen som är tänkt gå norr om skolgården kommer 
att ledas till entréerna till skolbyggnaderna samt kopplas samman med befintlig gång- och 
cykelstråk längs Valldavägen. Gång- och cykelvägen kommer att byggas ut på kvartersmark 
för skoländamål och dess läge låses först efter att projektering är gjord. Om behovet av en 
gång- och cykelväg inte behövs i det tänkta läget norr om skolgården med hänsyn till befint-
lig och tillkommande infrastruktur för gående och cyklister kan ytan istället användas som 
skolgård för eleverna.

Parkering

All parkering för den nya bebyggelsens behov ska anordnas av kommunen inom kvarters-
mark.

Vatten och avlopp

Kommunalt vatten och avlopp finns i anslutning till planområdet och har kapacitet att 
koppla på kommande byggnation.
Inför byggnation ska berörd fastighetsägare kontakta kommunens tekniska förvaltning för 
information om de tekniska förutsättningarna avseende VA-anslutning. 

Dagvatten

Kommunalt dagvattennät är utbyggt intill planområdet. Och har möjlighet att koppla på 
förskolan på dagvattennätet. För skolbyggnaden samt idrottshallen ska kommunen bygga 
fördröjningsmagasin/ledningar som leds ut till diket sydöst om Valldavägen. Dagvattenflö-
det från fastigheten ska begränsas med fördröjningsmagasinen så att det blir detsamma som 
dagens avrinningsflöde från fastigheten. 
Skolgården ska byggas ut med så lite hårdgjorda ytor som möjligt samt titta på möjlighet till 
regnträdgårdar. 
En dagvattenutredning har tagits fram för området som ska ligga som grund för kommande 
exploatering och omhändertagandet av dagvattnet.

Övriga ledningar

Fastigheterna Heberg 2:105, 2:106 samt boningshuset inom fastigheten Heberg 2:4 har en 
privat dagvattenledning inom den del av Heberg 2:4 som planläggs för skoländamål. Led-
ningen kan inte ligga kvar i befintligt läge. Fastighetsägarna måste flytta ledningen till ett 
nytt av kommunen godkänt läge eller om det är möjligt kan fastigheterna kopplas på det nya 
kommunala dagvattensystemet som byggs ut. 
Ledningsägare är skyldiga att bevaka sina rättigheter och samråda med exploatören avseende 
projektets påverkan på det egna ledningsinnehavet. Avtal avseende omläggning av ledningar 
bör tecknas mellan ledningsägaren och kommunen, innan detaljplanen antas av kommunen, 
för att säkerställa åtaganden vad gäller kostnader, utförande samt ansökan om ledningsrätt.
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El

En ny transformatorstation behövs inom planområdet för att tillgodose det ökade behovet. 
Ellevio har koncession inom området och ansvarar och bekostar uppförandet av den nya 
transformatorstationen samt tillkommande ledningar. Transformatorstationen samt tillkom-
mande ledningar kan upplåtas med ledningsrätt eller avtalsservitut som ska tecknas med 
fastighetsägaren innan utbyggnad sker.

Fjärrvärme

En panncentral är belägen i direkt anslutning till planområdet som ägs av Eksta. Vid ex-
ploatering av området ska kommunen titta på möjligheten att koppla på den nya byggnatio-
nen på det befintliga fjärrvärmenätet.

Tele och fiber

Kommunalt fiber är utbyggt i angränsning till planområdet som den nya byggnationen kan 
ansluta sig till.

Ekonomiska frågor

Ekonomiska konsekvenser för kommunen

Kommunens investeringsekonomi

Kommunen genom Samhällsbyggnadskontoret får kostnader för markförvärv.
Kommunen genom Serviceförvaltningen får kostnader för fastighetsbildning. uppförande av 
skolbyggnad och idrottshall med tillhörande gård, kvartersgator och parkering, utbyggnad 
av gång- och cykelvägar, bygglov, anslutningsavgifter till el-, tele/bredband, fjärrvärme och 
va-ledningar m.m. 
Kommunen genom Tekniska förvaltningen får kostnader för utbyggnad av nya va-ledningar 
samt nya anslutningspunkter, vilket finansieras genom uttag av anslutningsavgifter.

Kommunens drifts- och förvaltningsekonomi

Kommunen genom Tekniska förvaltningen får kostnader för drift och underhåll av va-
ledningar. 
Kommunen genom Serviceförvaltningen får kostnader för drift och underhåll av skolbygg-
nader och idrottshall med tillhörande gård, parkering och kvartersgata samt gång- och 
cykelbana. 

Ekonomiska konsekvenser för enskilda fastighetsägare

Heberg 1:2

Fastighetsägaren kan få en kostnad för ersättning till delägarna i Heberg ga:1 för det fall att 
det uppkommer skada när gemensamhetsanläggningens utrymme inom Heberg 1:2 mins-
kas.

Heberg 2:105

Fastighetsägaren får en kostnad för bygglov och uppförande av uterum samt flytt av privat 
dagvattenledning eller anslutningsavgift till kommunal dagvattenledning. 
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Heberg 2:106

Fastighetsägaren får en kostnad för bygglov och uppförande av uterum samt flytt av privat dagvattenledning eller 
anslutningsavgift till kommunal dagvattenledning.

Heberg 2:4

Fastighetsägaren får en intäkt för försäljning av del av Heberg 2:4 samt flytt av privat dagvattenledning eller an-
slutningsavgift till kommunal dagvattenledning.

Heberg 3:20

Fastighetsägaren får en intäkt för försäljning av del av fastigheten. Fastighetsägaren kan få en kostnad för ersätt-
ning till delägarna i Heberg ga:9 när gemensamhetsanläggningens utrymme inom Heberg 3:20 minskas.

Heberg 3:43

Fastighetsägaren får en intäkt för försäljning av fastigheten.

Heberg 3:44

Fastighetsägaren får en intäkt för försäljning av del av fastigheten
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PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar.
Endast angiven användning och utformning är tillåten. Där
beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela området.

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

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

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

Egenskapsgräns enligt Boverket och
Administrativ gräns

PBL (2010_900) 4kap 5§

Administrativ gräns PBL (2010_900) 4kap 5§

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN Lagstöd

Allmänna platser med enskilt huvudmannaskap
Gata, enskilt huvudmannaskap, privat väg PBL (2010_900) 4kap 8§GATA

Gångväg, enskilt huvudmannaskap, statlig
väg

PBL (2010_900) 4kap 8§GÅNG

Cykelväg, enskilt huvudmannaskap, statlig
väg

PBL (2010_900) 4kap 8§CYKEL

Kvartersmark
Bostäder PBL (2010_900) 4kap 5§B

Samlingslokal PBL (2010_900) 4kap 5§C 
1

Tekniska anläggningar PBL (2010_900) 4kap 5§E

Transformatorstation PBL (2010_900) 4kap 5§E 
1

Utbildningslokaler PBL (2010_900) 4kap 5§S

Egenskapsbestämmelser för
kvartersmark

Lagstöd

Bebyggandets omfattning
Utnyttjandegrad

Största tillåtna byggnadsarea för
huvudbyggnad är 200 kvadratmeter per
fastighet. Utöver huvudbyggnad får en
komplementbyggnad om högst 50 kvm
med en byggnadshöjd om högst 3,5 meter
uppföras per fastighet

PBL (2010_900) 4kap 11§e 
1

Största tillåtna byggnadsarea är 3000
kvadratmeter för utbildningslokaler och
2500 kvadratmeter för sporthall.
Utöver huvudbyggnader får
komplementbyggnader med en totalt
storlek om högst 150 kvm med en
byggnadshöjd om högst 3,5 meter
uppföras.

PBL (2010_900) 4kap 11§e 
2

Minsta tillåtna fastighetsstorlek är 1000
kvadratmeter

PBL (2010_900) 4kap 11§e 
3

Största tillåtna byggnadsarea är 1000
kvadratmeter. Utöver huvudbyggnad får
komplementbyggnader med en totalt
storlek om högst 100 kvm med en
byggnadshöjd om högst 3,5 meter
uppföras.

PBL (2010_900) 4kap 11§e 
4

Minsta tillåtna fastighetsstorlek är 800
kvadratmeter

PBL (2010_900) 4kap 11§e 
5

Begränsning av markens utnyttjande

Marken får, med undantag för en
transformatorstation, inte förses med
byggnad

PBL (2010_900) 4kap 11§

Marken får endast förses med
komplementbyggnad, transformatorstation,
förråd och uterum

PBL (2010_900) 4kap 11§

Höjd på byggnader

förråd och uterum
Höjd på byggnader

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

Placering
Huvudbyggnad ska placeras minst 4 meter
från fastighetsgräns. Minsta avstånd
mellan fastighetsgräns och
komplementbyggnad ska vara 1,5 meter.

PBL (2010_900) 4kap 16§p 
1

Huvudbyggnad ska placeras minst 1 meter
från fastighetsgräns

PBL (2010_900) 4kap 16§p 
2

Minsta avstånd mellan byggnad och
fastighetsgräns ska vara 2 meter.

PBL (2010_900) 4kap 16§p 
3

Utförande
Källare får inte finnas PBL (2010_900) 4kap 16§b 

1

Markens anordnande och vegetation
Återvinningsstation får etableras PBL (2010_900) 4kap 10§återvinning

Minst en tredjedel av skolgården- och förskolegårdens obebyggda
yta ska bestå av genomsläppligt markmaterial som underlättar
hanteringen av dagvatten

PBL (2010_900) 4kap 10§

Skydd mot störningar
Ekvivalenta ljudnivån 50 dBA och den
maximala ljudnivån 70 dBA får inte
överskridas för de delar av skolgården som
är avsedda för lek, vila och pedagogisk
verksamhet.

PBL (2010_900) 4kap 12§m

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER Lagstöd

Administrativa bestämmelser
Kvartersmark
Strandskydd

Strandskydd upphävs för del av
planområdet

PBL (2010_900) 4kap 17§a 
1

Markreservat
Underjordiska ledningar

Markreservat för allmännyttiga
underjordiska ledningar

PBL (2010_900) 4kap 6§u

Administrativa bestämmelser Hela
planområdet
Genomförandetid
Genomförandetiden är fem år. PBL (2010_900) 4kap 21§

Huvudmannaskap
Huvudmannaskapet är enskilt för allmän plats. PBL (2010_900) 4kap 7§
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APELSINEN
2:14          5 Vägkant, matarväg
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Gång- / Cykelväg, infart, stig
Storgatan Gatunamn

Plankostnads-
avtal

Syftet med detaljplanen är att skapa
möjlighet för uppförande av en skola,
förskola och idrottshall samt att göra
mindre justeringar för befintliga
bostadsfastigheter i planområdets norra
del.
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Byggnadsnämnden 

GRANSKNINGSUTLÅTANDE 
 

1 (12) 

Datum 

2020-11-16  

Dnr 

2016-00085   

Granskningsutlåtande gällande detaljplan för utbildningslokaler med mera inom 
fastigheten Heberg 2:4 med flera i Vallda 
 

Genomförande 
Byggnadsnämnden beslöt 2019-10-24 §333 att genomföra granskning av detaljplaneförslaget. 
Detaljplaneförslaget har varit utställt för granskning i Stadshuset i Kungsbacka samt på 
kommunens hemsida under tiden 18 augusti till 8 september 2020. 
Planförslaget har under samma tid sänts till berörda myndigheter, nämnder, föreningar och 
sakägare för yttrande.  
Planförslaget syftar till att möjliggöra för etablering av nya förskola, skola och sporthall samt att 
göra mindre justeringar för befintliga bostadstomters byggrätter i västra delen av planområdet.  

 
Sammanfattning 
Under granskningstiden inkom 12 skrivelser. Inkomna synpunkter berör bland annat frågor kring 
dagvatten, planbestämmelse för buller, utformning av skolgården med mera. 
Kontoret har bedömt att planförslaget inte behöver revideras. Framförda synpunkter har kunnat 
beaktas genom mindre ändringar i planhandlingen. Eftersom revideringen inte innebär någon 
väsentlig ändring av förslaget erfordras inte någon ny granskning. Någon ändring av detaljplanen 
föreslås därför inte. 
 
Inkomna synpunkter och förvaltningens kommentarer 
Inkomna synpunkter har sammanfattats nedan. Personnamn anges inte. Samtliga synpunkter finns 
tillgängliga på Samhällsbyggnadskontoret.  
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Statliga och regionala myndigheter 
 
1. Länsstyrelsen 
 
Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning 
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § plan- och bygglagen (PBL) 
och nu kända förhållanden att ett antagande av en detaljplan enligt förslaget inte kommer att prövas. 
Länsstyrelsen befarar inte att: 
-riksintresse enligt miljöbalken påtagligt kommer att skadas, 
-strandskydd enligt 7 kap miljöbalken (MB) upphävs i strid med gällande bestämmelser 
-reglering av mellankommunala frågor inte samordnas på ett lämpligt sätt, 
-miljökvalitetsnormer enligt miljöbalken inte iakttas, 
-det som föreslås blir olämpligt med avseende på hälsa och säkerhet eller till risken för olyckor, 
översvämning eller erosion. 
 
Råd om tillämpningen av PBL och MB 
Strandskydd 
I planbeskrivningen anges som särskilt skäl för upphävande av strandskydd, att området behöver tas i 
anspråk för att tillgodose ett allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området. Kommunen 
hänvisar till 7 kap. 18 § punkt 6 miljöbalken som stöd för detta. Korrekt paragraf för de sex särskilda 
skälen är 7 kap. 18 c § miljöbalken. 
 
Den korrekta lydelsen för punkt 6 är att området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat 
mycket angeläget intresse. Enligt s. 58 i Naturvårdsverkets handbok 2009:4 (utgåva 2) ”Strandskydd 
– en vägledning för planering och prövning”, innebär detta särskilda skäl att mycket speciella 
omständigheter föreligger, som är mer eller mindre unika till sin karaktär. Vidare anges att 
möjligheten att nyttja skälet är liten, då strandskyddet i normalfallet har företräde framför andra 
allmänna eller enskilda intressen. Länsstyrelsen bedömer med stöd av Naturvårdsverkets vägledning 
att punkt 6 inte är tillämplig i aktuellt fall. 
 
Länsstyrelsen bedömer dock att med den formulering kommunen anger för det särskilda skälet skulle 
det kunna vara punkt 5 i nämnda paragraf som egentligen åsyftas. Detta särskilda skäl innebär att 
området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses 
utanför området. Länsstyrelsen anser dock att det inte räcker med att ange särskilt skäl. Kommunen 
behöver även utveckla vilket allmänna intresse som åsyftas, samt varför detta inte kan tillgodoses 
utanför området. 
 
Vattenverksamhet 
Länsstyrelsen angav i samrådet information om bestämmelser kring vattenverksamhet och 
dikningsföretag. Sydöst Valldavägen finns avvattningsföretaget "Lunna nr 1 och 2 df 1936" samt 
dikningsföretaget "Lunna nr 1 och 2 df 1940”. I planbeskrivningen anges det fortsatt att dagvattnet 
ska avledas till ett dikningsföretag, men det anges inte hur detta bedöms påverkas. Vidare framgår det 
inte om dikningsföretaget kontaktats med anledning av framtagandet av detaljplanen. 
 

--
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Buller 
Kommunen har kommit fram till att det går att tillskapa erforderligt bullerskydd på både skol- och 
förskolegården. Länsstyrelsen anser dock inte att den föreslagna planbestämmelsen om skydd mot 
störningar är tillräcklig för att säkerställa att Naturvårdsverkets riktvärden för buller från väg- och 
spårtrafik på nya skol-gårdar uppfylls. Det står att bullerskydd får uppföras vilket inte är tillräckligt. 
Istället borde det i första hand anges att den ekvivalenta ljudnivån 50 dBA och den maximala 
ljudnivån 70 dBA inte får överskridas för de delar av skolgården som är avsedda för lek, vila och 
pedagogisk verksamhet. 

 
Kommentar: Planbeskrivningen har kompletterats med uppdaterade textstycken avseende 
strandskydd.  
Gällande vattenverksamhet så beskriver dagvattenutredningen (Norconsult, 2020) att 
dikningsföretaget på andra sidan Valldavägen är undermåligt efterhållet och igenvuxet 
med vass i stora delar. Dock anses kapaciteten god då det ligger i en djup fåra med god 
lutning från planområdet och kulvertar av uppskattad 1000 mm dimension under den väg 
som korsade dikningsföretaget. Det finns heller ingen känd översvämningsproblematik 
dokumenterad. En ny anslutning till dikningsföretaget från området kommer att behöva 
anläggas för att inte belasta Trafikverkets vägavvattningssystem. 
Planbestämmelsen ”m” gällande buller har reviderats i plankartan i enlighet med 
Länsstyrelsens yttrande. 

 
2. Lantmäteriet 
Lantmäteriet har tagit del av planförslagets granskningshandlingar och har inget att erinra mot 
dessa.  
 Kommentar: Noterat. 
 
3. Trafikverket 
Dagvattenhantering  
Kommunen har säkerställt och redovisat att dagvatten hanteras inom planområdet och inte 
påverkar vägområdets dike på något sätt. Trafikverket anser att dagvattenutredningen presenterar 
bra åtgärder för att hantera de ökade flödena efter exploatering.  
Trafikverket saknar för tillfället information om för vilka återkomsttider och varaktighet de 
planerade fördröjningsmagasinen är dimensionerade för samt en redovisning av vilka 
skyfallsstråk som planeras hantera flödet vid kraftig nederbörd. Med nuvarande underlag kan inte 
Trafikverket säkerställa att väg 942 inte påverkas negativt vid ett skyfall och behöver därför få 
ovanstående information innan planen antas.  
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GC vägen  
Trafikverket vill påminna att inför byggnation ska verket Underhåll kontaktas, arbetet ska även 
besiktas när det är färdigställt. 
 

Kommentar: Dagvattenutredningen har visat på alternativa lösningar för hanteringen av 
dagvatten. Fördröjningsmagasin kommer placeras ut på lämpliga platser (och i lämpliga 
former för en skolmiljö) och kommer att ha den volym som behövs för att hantera 
dagvattnet inom den egna fastigheten. Exakt storlek på fördröjningsmagasinen samt 
placeringen av den/dessa samt eventuella skyfallsstråk kommer utredas vidare vid 
projekteringen inför byggnation av skolan. Synpunkten sänds vidare till 
serviceförvaltningen som ansvarar för utbyggnaden av skolan. Trafikverkets väg 942 
kommer inte påverkas negativt av ökade vattenmängder då hanteringen av dagvattnet 
kommer hanteras inom skolans fastighet. 
En ny anslutning till dikningsföretaget från planområdet kommer att behöva anläggas för 
att inte belasta Trafikverkets vägavvattningssystem.  
Ett förtydligande gällande gång- och cykelvägen: Det är den befintliga gång- och 
cykelvägen som idag inte är planlagd som ska planläggas och därmed aktualiseras. Inga 
justeringar avses därmed att göras på gång- och cykelvägen. Om det av någon anledning 
i projekteringsskedet visar sig att någon justering behöver göras på gång- och cykelvägen 
kommer Trafikverket-underhåll att kontaktas.   

 
4. SGI 
SGI har tidigare yttrat sig i samrådsskedet. Vid detta tillfälle har följande synpunkter lämnats:  

• Behovet av framtagande av ett geotekniskt underlag för detaljplan för det område som 
planen avser.  

• Bedömning av stabiliteten hos dagvattendammen i områdets sydvästra del och hur den 
kommer att påverkas av planerade förhållanden.  

• Hur slänten i norr påverkas av planerade förhållanden och en generell beskrivning av 
stabiliteten även för planerade förhållanden för planområdet i stort.  

 
SGI noterar att planen nu har kompletterats med underlag från tidigare utförda undersökningar 
samt stabilitetsberäkningar som visar tillfredsställande stabilitet mot dagvattendammen. Det 
framgår inte från Norconsults utlåtande att undersökningen uppfyller detaljerad utredningsnivå 
enligt IEG Rapport 4:2010 alt. IEG Rapport 6:2008. SGI önskar en bedömning kring detta.  
 
SGI har inte haft möjligheten att studera de geotekniska undersökningar som ligger till grund för 
gjorda bedömningar då de ej bifogats planen.  
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Enligt planbeskrivningen kan planområdet belastas med upp till 20 kPa utbredd last med fullgod 
stabilitet. Den högsta byggnadshöjden som planen medger kan ge upphov till tyngre 
belastningsfall än vad som har redovisats i konsultens utlåtande. Därför skulle SGI vilja lyfta 
frågan om det finns behov av att tydligare styra maximal belastning i planen.  
 

Kommentar: Stabilitetsberäkningarna visar att området kan belastas med upp till 20 kPa 
utbredd last med fullgod stabilitet. Vid större laster eller markförändringar i form av 
schaktarbeten ska stabilitetssituationen beaktas och detaljprojekteras.  
Då det i nuläget inte finns några projekteringsritningar på skolan sänds yttrandet vidare 
till serviceförvaltningen som ansvarar för projektering och byggnation av området. Visar 
det sig att belastningen blir mer än 20 kPa ska stabiliteten för detta utredas innan 
bygglov beviljas.  
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Kommunala förvaltningar och nämnder  
  
5. Teknik 
Teknik ser mycket positivt på planförslagets intention om att skapa trygga och välupplysta gång- 
och cykelstråk inom och emellan området.  
Såsom det anges i planhandlingen är det under det fortsatta arbetet viktigt att identifiera och 
genomföra skyddsåtgärder för den befintliga vegetation som ska behållas inom och i direkt 
anslutning till planområdet. Träd som tas ned i samband med exploatering ersätts med fördel 
genom plantering av nya träd inom planområdet.  
Det är positivt att återvinningsstationen som måste flyttas planeras hamna på en annan 
närliggande plats för att främja fortsatt sortering. Vidare bör verksamhetens avfallsutrymme 
placeras max 10 meter från insamlingsfordonens uppställningsplats och vara väl tilltaget för att 
säkerställa utsortering av samtliga avfallsfraktioner. Angöring med insamlingsfordon skall kunna 
ske på sådant sätt att backning kan undvikas. Vändmöjlighet eller möjlighet till rundkörning skall 
finnas inom området.  
Kungsbacka Bredbandsnät har inget mer att beskriva än vad som redan finns i planbeskrivningen.  
Teknik har inga ytterligare synpunkter på förslaget angående vatten och avlopp. 
 

Kommentar: Noterat. Synpunkten sänds vidare till serviceförvaltningen som ansvarar för 
utbyggnaden av skolan/förskolan samt tillhörande utemiljö. 

 
6. Miljö & Hälsoskydd 
Synpunkterna har arbetats in i planbeskrivningen som nu är på granskning  
Vissa synpunkter har arbetats in i planbeskrivningen som nu är på granskningen, men fortfarande 
kvarstår Miljö & Hälsoskyddssynpunkter kring  
Trafik- och bullerfrågor, i utredningen framgår att bullernivåer av pelletsanläggningen inte 
överskrider, men för industribuller gäller inga maxvärden. ”Vid påfyllnad av pellets finns risk att 
riktvärdena överskrids för delar av skolgården, Man motiverar att det kan vara ok eftersom det 
sker så pass sällan. 20 minuter var fjortonde dag på vinterhalvåret.” Vid anmälan av skolan och 
förskolan kommer lokaliseringen att ses ur ett miljöbalksperspektiv och då tar man ställning till 
om störningen anses tillfällig enligt miljöbalken.  
Man har avsatt mark i plankartan för att utföra bullerskydd, mark borde avsättas för att säkerställa 
att hela skolgården kan hålla riktvärden 50 respektive 55 dBA ekvivalent ljudnivå för dygn.  
För trafik står det i plankartan under skydd mot störningar ”Bullerskydd får i den mån det behövs 
för att gällande riktvärden för buller vid skolverksamhet uppfylls.” Man har hänvisat till en 
paragraf som säger att ”i en detaljplan får kommunen bestämma skyddsåtgärder för att motverka 
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störningar från omgivningen och om det finns särskilda skäl för det högsta tillåtna värden för 
störningar genom buller eller andra olägenheter som omfattas av 9 kap miljöbalken.”  
Det borde tydligt framgå vilka riktvärden man tänker sig och att det är olika riktvärden om det är 
lek, vila, pedagogisk verksamhet eller övrig vistelseyta. Barnperspektivet bör bli mer 
framträdande i planeringen. Många kommuner saknar idag normer och kvalitativa mått för barns 
utomhusmiljö. Skolor och förskolor etableras ofta utan att krav ställs på en god förskole- eller 
skolgård. Planeringens konsekvenser för barn synliggöras i den fysiska planeringen genom t.ex. 
barnkonsekvensanalyser. Boverket (2019) lek och lustfylld rörelse.  
På nya skolgårdar som exponeras för buller från väg- eller spårtrafik bör den ekvivalenta 
bullernivån 50 dBA, räknat som årsmedeldygn, underskridas på delar av gården som är avsedda 
för lek, vila och pedagogisk verksamhet. Vidare bör den maximala nivån 70 dBA underskridas på 
dessa ytor. Dessa nivåer motsvarar de nivåer som enligt 3 § i förordning (2015:216) om 
trafikbuller vid bostadsbyggnader bör underskridas på en uteplats vid nya bostadsbyggnader för 
att förebygga olägenhet för människors hälsa. En målsättning kan vara att övriga vistelseytor 
inom skolgården har högst 55 dBA som ekvivalent nivå samt att den maximala nivån 70 dBA 
överskrids maximalt 5 ggr per genomsnittlig maxtimme under den tid som skolgården nyttjas.” 
från Naturvårdsverkets vägledning buller på skolgården.  
För skolgårdar gäller att friytan bör kännetecknas av varierande terräng – och 
vegetationsförhållanden, goda sol- och skuggförhållanden, god luftkvalitet samt god ljudkvalitet, 
detta enligt Boverkets allmänna råd (2015:1).  
Dagvatten och miljökvalitetsnormer för vatten, att reningsgrad och statusen för Stockaån kan 
uppnås till 2027 är en förutsättning eftersom de inte enligt miljöbalken får en kommuns beslut 
inte försämra vattenmiljön på ett otillåtet sätt eller äventyra möjligheten att uppnå den status som 
vattnet ska ha enligt en miljökvalitetsnorm, MKN. 
 

Kommentar: Planbestämmelsen ”m” gällande buller i plankartan har reviderats inför 
antagandet av detaljplanen. 
Synpunkter rörande skolgårdens utformning sänds vidare till serviceförvaltningen som 
ansvarar för utbyggnaden av skolan/förskolan samt tillhörande utemiljö. 

 

7. Kultur och Fritid 
Kulturmiljö  
Landskapsbilden förändras och den öppna vyn med hus och gårdar mot skogsbrynet påverkas 
negativt. Marken som föreslås bebyggas ligger dock i direkt anslutning till befintlig bebyggelse 
och det öppna jordbrukslandskapet söder om Hebergsvägen förblir orört.  
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Social hållbarhet  
Mobilitet  
I dagsläget saknas cykelparkering intill områdets busshållplats. För att gynna busspendling till 
och från området hade det varit önskvärt med en cykelparkering här. Det skulle även vara bra om 
det fanns en egen cykelbana till Valldavägen, så att cyklister kan undvika att cykla bland 
biltrafiken.  
Samvaro  
Det saknas tydliga mötesplatser i området. Här hade det varit önskvärt med någon lekplats samt 
en park där människor kan samlas för rekreation och umgänge. Den planerade förskolegården 
skulle kunna nyttjas utanför förskoleverksamhetens tider för de barn som bor i området.  
Fritid 
I takt med skolornas utbyggnad är det av yttersta vikt att det alltid byggs fullstora idrottshallar. 
Det krävs i tillägg minst en fullstor idrottshall i området med publikkapacitet på minst 300 
personer. Det bör samordnas med förvaltningen för Förskola & Grundskola. 
 

Kommentar: Att etablera cykelparkeringar intill busshållplatsen ser 
samhällsbyggnadskontoret som en positiv åtgärd som även redovisas som ett förslag i 
planhandlingen. Då Trafikverket är de som äger Valldavägen och dess kringytor lyfts 
förslaget till dem för vidare handläggning och beslut. Tanken är även att skapa en 
tryggare och säkrare miljö för cyklister från Hebergsvägen ner till Valldavägen. 
Förskolegården och skolgården är tänkta att vara tillgängliga för allmänheten de tider 
som ordinarie skolverksamhet inte pågår på platsen. 
Synpunkter rörande storlek och publikkapacitet på idrottshallen sänds vidare till 
serviceförvaltningen som ansvarar för utbyggnaden. 

 

8. Service 
Arbetsprocessen är att förvaltningen för Service deltar i detaljplanearbetena tillsammans med 
andra aktörer inom kommunen. Vi ser att arbetsprocessen fungerat väldigt bra och att 
detaljplanen uppfyller det behov av nya utbildningsplatser och en ny fullmåttshall som finns i 
kommunen.  
Förvaltningen för Service ser positivt på att skapa en attraktiv utbildningstomt så att tillräckliga 
friytor kan skapas då detta inte bara har en direkt påverkan på barns lek- och 
utvecklingsmöjligheter men även en positiv påverkan på området i stort.  
Närheten till en större skola, Toråsskolan, kan skapa samordningsvinster. Vi ser också positivt på 
att vi har en flexibel byggrätt som möjliggör byggnation enligt kommunens Koncept för 
utbildningslokaler och som skyddar skolgården från buller. Fullmåttshallen nyttjande kommer 
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kunna samordnas med Toråsskolan och vara möjlig att hyra även på kvällar och helger till 
föreningsliv och privatpersoner.  
Bra med tydliga och säkra angöringar till både utbildningslokalerna och fullmåttshallen och 
skapa trygga gång- och cykelvägar till och från platsen. 
Konsekvenser ur barnrätts-och barnperspektiv  
Detaljplanen skapar tillräckligt med friytor för alla barn och möjliggör en utbildningsbyggnad efter 
kommunens Koncept för utbildningslokaler där hänsyn tas till barnperspektivet.  
Planen visar även på möjligheter att skapa trygga gång- och cykelvägar för alla barn till och från 
området. 

 

Kommentar: Noteras.  
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Övriga 
 
9. Räddningstjänsten 
Överväganden  
I samrådet framförde RSG synpunkter på de befintliga brandposternas placering i förhållande till 
den byggnation som planen medger. Brandvatten omnämns under två olika rubriker i 
granskningshandlingen, dels under ”Brandvattenförsörjning” och dels under 
”Räddningstjänsten”. RSG anser att handlingen bör förtydligas så det tydligt framgår att 
brandpostnätet ska kompletteras och att det framgår under en av ovan nämnda rubriker.  
Inom planlagt område kontrolleras generellt inte tillgången till brandvatten i samband med 
bygglovsprövning.  
 
Bedömning  
RSG har inget att erinra mot planen men anser att planbeskrivningen bör förtydligas enligt ovan. 
 
 Kommentar: Planbeskrivningen har reviderats på sidan 20 enligt önskemål. 
 
10. Kulturmiljö Halland 
Kulturmiljö Halland har fått rubricerade ärende på remiss och har inga synpunkter på planen. 
 
 Kommentar: Noteras. 
 
11. Ellevio 
I de synpunkter som Ellevio lämnade i samrådsredogörelsen 2019-11-26 framkom att ett E-
område behövs för placering av en ny större nätstation. Förslaget var att E-området skulle 
placeras där befintlig nätstation i dag finns. Vid granskning av plankartan finns inget E-
område inritat. Det nämns i text på plankartan (E1) men placeringen framgår inte. Tacksam 
om plankartan justeras så att E-området framgår. 

För övrigt har vi inte något att erinra mot det upprättade planförslaget. 

Kommentar: Plankartan är flexibelt utformad för att en ny nätstation eller annan 
likvärdig teknisk anläggning kan placeras på den bäst lämpade platsen i området. 
Den plats som Ellevio föreslår är en av de ytor som detaljplanen möjliggör för en 
etablering av en ny nätstation. 
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12. Fastighetsägare Vallda-Backa 1:130 
Vi protesterar mot flytt av återvinningsstation i Åsekulla till nuvarande parkeringsyta vid ICA 
Supermarket. 
 

• Nedskräpningen kommer att öka markant för närområdet. Skräp, framförallt papper, 
stannar inte inom återvinningsområdet! 

• Ljudnivån blir störande; glasflaskor som krossas och många fordon. 
 
Vi undrar också om den ytan som det rör sig om kan räcka för ändamålet? Undersökning om 
utbyggnad av befintlig återvinningscentral i Vallda Backa bör göras. 
 

Kommentar: En lokaliseringsutredning för placering av återvinningsstationen är under 
framtagande där flera platser, bland annat ytan intill ICA, studeras. Nödvändiga 
åtgärder kommer genomföras för att minska störningar på omkringliggande fastigheter 
när ny lokalisering har valts.   

  



KUNGSBACKA KOMMUN 

12 (12) 

 

 

Ändringar 

• Planbestämmelsen gällande buller (”m” i plankartan) har reviderats till antagandeskedet i 
enlighet med Länsstyrelsens samt Miljö- och hälsoskydds yttrande.  

• Planbeskrivningen har förtydligats avseende brandvattenförsörjningen i området på sidan 
20.  

• Planbeskrivningen har uppdaterats och kompletterats avseende strandskydd på sidan 23-
24. 
 
 
 

 
Ida Lennartsson                                              Magnus Björned 
Verksamhetschef Plan                                        Planarkitekt 
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            Postadress Besöksadress  E-post    Telefon
301 86  HALMSTAD Slottsgatan 2  halland@lansstyrelsen.se     010 – 224 30 00

Granskningsyttrande över förslag till detaljplan för 
Heberg 2:4 m.fl. Kungsbacka kommun
Ärendet
Planområdet ligger i Vallda tätort på Onsalahalvön. Planområdet består idag 
till största delen av åkermark och är cirka 35000 m² stort. Detaljplanens syfte 
är att möjliggöra uppförande av en skola för cirka 350 elever, förskola för cirka 
120 barn samt en sporthall.

Länsstyrelsen har lämnat samrådsyttrande 2019-12-02 (dnr 402-7741-19).

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

Länsstyrelsen befarar inte att:
- riksintresse enligt miljöbalken påtagligt kommer att skadas,
- strandskydd enligt 7 kap miljöbalken (MB) upphävs i strid med gällande 

bestämmelser
- reglering av mellankommunala frågor inte samordnas på ett lämpligt sätt,
- miljökvalitetsnormer enligt miljöbalken inte iakttas,
- det som föreslås blir olämpligt med avseende på hälsa och säkerhet eller till 

risken för olyckor, översvämning eller erosion.

Råd om tillämpningen av PBL och MB

Strandskydd
I planbeskrivningen anges som särskilt skäl för upphävande av strandskydd, att 
området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett allmänt intresse som inte 
kan tillgodoses utanför området. Kommunen hänvisar till 7 kap. 18 § punkt 6 
miljöbalken som stöd för detta. Korrekt paragraf för de sex särskilda skälen är 
7 kap. 18 c § miljöbalken.

Den korrekta lydelsen för punkt 6 är att området behöver tas i anspråk för att 
tillgodose ett annat mycket angeläget intresse. Enligt s. 58 i Naturvårdsverkets 
handbok 2009:4 (utgåva 2) ”Strandskydd – en vägledning för planering och 
prövning”, innebär detta särskilda skäl att mycket speciella omständigheter 

Kungsbacka kommun 
Samhällsbyggnadskontoret
samhallsbyggnadskontoret@kungsbacka.se

LÄNSSTYRELSEN 
HALLANDS LÄN 
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föreligger, som är mer eller mindre unika till sin karaktär. Vidare anges att 
möjligheten att nyttja skälet är liten, då strandskyddet i normalfallet har före-
träde framför andra allmänna eller enskilda intressen. Länsstyrelsen bedömer 
med stöd av Naturvårdsverkets vägledning att punkt 6 inte är tillämplig i 
aktuellt fall.

Länsstyrelsen bedömer dock att med den formulering kommunen anger för det 
särskilda skälet skulle det kunna vara punkt 5 i nämnda paragraf som 
egentligen åsyftas. Detta särskilda skäl innebär att området behöver tas i 
anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses 
utanför området. Länsstyrelsen anser dock att det inte räcker med att ange 
särskilt skäl. Kommunen behöver även utveckla vilket allmänna intresse som 
åsyftas, samt varför detta inte kan tillgodoses utanför området.

Vattenverksamhet
Länsstyrelsen angav i samrådet information om bestämmelser kring 
vattenverksamhet och dikningsföretag. Sydöst Valldavägen finns 
avvattningsföretaget "Lunna nr 1 och 2 df 1936" samt dikningsföretaget 
"Lunna nr 1 och 2 df 1940”. I planbeskrivningen anges det fortsatt att 
dagvattnet ska avledas till ett dikningsföretag, men det anges inte hur detta 
bedöms påverkas. Vidare framgår det inte om dikningsföretaget kontaktats med 
anledning av framtagandet av detaljplanen.

Buller
Kommunen har kommit fram till att det går att tillskapa erforderligt 
bullerskydd på både skol- och förskolegården. Länsstyrelsen anser dock inte att 
den föreslagna planbestämmelsen om skydd mot störningar är tillräcklig för att 
säkerställa att Naturvårdsverkets riktvärden för buller från väg- och spårtrafik 
på nya skol-gårdar uppfylls. Det står att bullerskydd får uppföras vilket inte är 
tillräckligt. Istället borde det i första hand anges att den ekvivalenta ljudnivån 
50 dBA och den maximala ljudnivån 70 dBA inte får överskridas för de delar 
av skolgården som är avsedda för lek, vila och pedagogisk verksamhet.

Jennie Salomonsson Peter Svelenius

Detta yttrande har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrifter.

Så här hanterar vi dina personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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Datum 

2020-05-20  

Dnr 

PL/2016:85  
  

Detaljplan för utbildningslokaler med mera inom Heberg 2:4 med flera i Vallda  
 

Genomförande 
Byggnadsnämnden beslöt den 2017-02-09, BN § 69, att uppdra åt förvaltningen att upprätta 
förslag till detaljplan. Byggnadsnämnden beslöt den 2019-10-24, BN § 333 att genomföra samråd 
och granskning av detaljplaneförslaget. Detaljplaneförslaget har sänts till berörda myndigheter, 
nämnder och sakägare för yttrande under tiden 2019-10-29 till 2019-11-26. 
Förslaget har under samma tid varit utställt i Stadshuset i Kungsbacka samt på kommunens 
hemsida. Vidare hölls ett samrådsmöte 2019-11-14 i Vallda bygdegård där allmänheten fick en 
möjlighet att ta del av förslaget och ställa frågor kring det. 
Planförslaget syftar till att utreda förutsättningarna för en utbyggnad av ny förskola, skola och 
sporthall.  
 
Sammanfattning 
Under samrådstiden inkom 21 skrivelser. Inkomna synpunkter berör i huvudsak trafiksituationen 
efter byggnation, buller på skolgården samt den föreslagna flytten av återvinningsstationen. 
Motivering för upphävande av strandskydd samt exploatering av jordbruksmark behöver 
redovisas tydligare enligt Länsstyrelsen. 
Kontoret har bedömt att planförslaget ska revideras. Revideringen innebär förtydliganden i 
planbeskrivningen och tillägg av planbestämmelse på plankartan.  
 
Inkomna synpunkter och förvaltningens kommentarer 
Inkomna synpunkter har sammanfattats nedan. Personnamn anges inte. Samtliga synpunkterna 
finns tillgängliga på Samhällsbyggnadskontoret. Länsstyrelsens yttrande bifogas. 
 

 

u 
Kungsbacka 
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STATLIGA OCH REGIONALA MYNDIGHETER 
 
1. LÄNSSTYRELSEN 
Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning 
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § plan och bygglagen 
(PBL) och nu kända förhållanden att ett antagande av en detaljplan enligt förslaget kan komma 
att prövas. 
 
Länsstyrelsen befarar att: 
- det som föreslås blir olämpligt med avseende på hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, 
översvämning eller erosion. Se mer under rubriken Buller. 
- strandskydd enligt 7 kap miljöbalken upphävs i strid med gällande bestämmelser. Se mer under 
rubriken Strandskydd. Se yttrandet i sin helhet som bilaga till detta dokument. 
 
Länsstyrelsen befarar inte att: 
- reglering av mellankommunala frågor inte samordnas på ett lämpligt sätt, 
- riksintresse enligt miljöbalken påtagligt kommer att skadas. 
- miljökvalitetsnormer enligt miljöbalken inte iakttas, 
 
Råd om tillämpningen av PBL och miljöbalken 
Läsbarhet / tydlighet 
Avsaknaden av en illustrationskarta gör att detaljplanens läsbarhet försämras betydligt. Detta 
behöver beaktas även ur ett medborgarperspektiv då det är svårt att tycka till om en detaljplan 
som är svår att som lekman förstå. Illustrationskartan bör visa effekten av en maximalt utnyttjad 
byggrätt. 
 
Arkeologi 
Arkeologisk förundersökning utfördes våren 2019 av fornlämning Raä Vallda 149:1 (431-7172-
18), belägen inom detaljplaneområdet för Heberg 2:4 m fl. Därvid dokumenterades lämningar 
efter säsongsbosättningar under äldre stenålder. Länsstyrelsen bedömde att inga ytterligare 
arkeologiska insatser är motiverade. 
 
Betydande miljöpåverkan 
Länsstyrelsen delar kommunens uppfattning att planförslagets genomförande inte kan komma att 
innebära en betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen efterfrågar dock undersökningen om 
betydande miljöpåverkan. 
 
Biotopskydd 
Nordöst om återvinningsstationen finns en rad av träd ovanpå en vall mot åkermarken. 
Kommunen bör göra en bedömning av huruvida trädraden omfattas av biotopskydd som allé. 
Enligt 2 kap. 3 § PBL ska planläggning ske med hänsyn till natur och kulturvärden. Det innebär 
att förekomst av biotopskyddsområden ska beaktas vid framtagande av detaljplaner och utgöra 
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en av planeringsförutsättningarna. 
 
Det bör anges ett skydd i plankartan för utpekade områden som omfattas av biotopskydd. Det bör 
anges i planbeskrivningen att åtgärder som kan skada naturmiljön i ett biotopskyddat område 
kräver dispens. Dispens söks hos länsstyrelsen och kan medges om det finns särskilda skäl. 
 
Bevarandevärda träd 
Det anges att schaktning ej bör planläggas innanför trädkronornas droppzon. Vid skyddsvärda 
träd bör avståndet vid schaktning vara minst två meter utanför kronans ytterkant, men helst 15 
gånger stammens diameter. Inom detta område bör det utöver schaktning inte heller ske körning 
med tunga fordon, anläggas massupplag eller ställas upp arbetsbodar. Planbeskrivningen bör 
uppdateras med information om detta. 
 
Buller 
Trafikbuller på skolgård: 
I bullerutredningen till detaljplanen redovisas hur byggnader och bullervall ska placeras för att 
klara riktvärdet 50 dBA utomhus på skolgård och förskolegård. I planbeskrivningen sägs att 
bulleråtgärder kan behöva etableras längs delar av Blåvingevägen, Hebergsvägen samt 
Valldavägen för att uppfylla de uppsatta riktvärden som finns avseende buller för 
skolverksamhet. Det sägs även att hela planområdet klarar riktvärdena för buller med föreslagna 
åtgärder. I plankartan finns en bestämmelse om skydd mot störning (m) som säger: 
Högsta tillåtna ekvivalenta bullernivå för friyta från omgivande trafikleder är 55 dBA, dock så 
ska för minst hälften av friytan, inte tillåtas högre än 50 dBa ekvivalenta bullernivå från 
omgivande trafikleder. 
 
Naturvårdsverket har publicerat riktvärden för trafikbuller på nya skolgårdar. Riktvärden för 
buller från väg- och spårtrafik på nya skolgårdar är 50 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA 
maximal ljudnivå för de delar av gården som är avsedda för lek, vila och pedagogisk verksamhet. 
För övriga vistelseytor inom skolgården är riktvärdet 55 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA 
maximal ljudnivå. 
 
Länsstyrelsen konstaterar att det i Naturvårdsverkets vägledning sägs att de delar av skolgården 
som är avsedd för lek, vila och pedagogisk verksamhet ska klara 50 dBA. Det innebär att 
Kungsbacka kommun föreslår ett avsteg från riktvärdet när enbart 50 % av skolgården (friytan) 
ska klara 50 dBA. Det finns möjlighet att klara 50 dBA för hela skolgården och förskolegården 
vad gäller trafikbuller och det bör säkerställas i detaljplanen. 
 
Verksamhetsbuller från panncentral på skolgård: 
Buller från panncentralen räknas som verksamhetsbuller. En bullerutredning bör göras som visar 
att kraven för verksamhetsbuller klaras utomhus vid skolan och förskolan, se Naturvårdsverkets 
Vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller, rapport 6538, april 2015. Riktvärdena är 
50 dBA kl. 06-18. Det finns även riktvärden för kvällar, helger och nätter. För förskolor, skolor 
och vårdlokaler bör nivåerna tillämpas för de tidpunkter då lokalerna används. 
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På skol- och förskolegårdar avser nivåerna de delar av gården som är avsedda för lek, rekreation 
och pedagogisk verksamhet. För att riktvärdena för verksamhetsbuller ska klaras kan 
skyddsåtgärder krävas. Eventuella skyddsåtgärder bör säkerställas i planen. 
 
Trafiksituation 
Både bilparkering, avsläpp av barn till både skola och förskola och skolbussar ska ske på och 
samsas på samma yta vid samma tid på dygnet vid skolstart. En tidpunkt då många personer 
dessutom är stressade och det under en stor del av året är mörkt ute. Det finns i 
planbeskrivningen, utifrån illustrerade förslag, inget resonemang utifrån denna problematik. 
Positivt hade varit om man på ett tydligt sätt resonerar kring hur man tänker säkerställa en 
trafiksäker miljö för barn som kommer till förskola / skola med olika trafikslag samtidigt och som 
då ska samsas om utrymmet. Detta gäller både barn som kommer med buss, bil, cykel och till 
fots. 
 
Mångfald 
Mångfaldhetsbeskrivningen i detaljplanen är för snäv. Den beskriver mer vilka sorters 
verksamheter som finns på platsen. För att kunna se vilka målpunkter som finns i området och i 
närområdet och därmed hur tillgängligheten till dessa bör tillgodoses måste det beskrivas vilka 
individer som besöker, använder eller förväntas använda platsen. Mångfaldsbeskrivningen bör 
vara så mångfacetterad demografiskt som möjligt med exempelvis ålder, könsfördelning, 
inkomstnivåer etc. 
 
Dricksvatten och avlopp 
Länsstyrelsen anser att frågor som gäller tillgång på dricksvatten och utrymme i spillvattennätet 
måste lösas så att grundläggande samhällsviktig försörjning fungerar för tillkommande 
samhällsviktig verksamhet. 
 
Dagvatten och miljökvalitetsnormer för vatten 
Dagvattenrecipienten Stockaån klassas enligt kommunens dagvattenpolicy som en mycket 
känslig recipient. I planbeskrivningen anges att om rekommendationerna som framgår i 
dagvattenutredningen följs ”kommer påverkan på recipienten kunna bli mindre nämnvärd”. 
Planbeskrivningen bör kompletteras med en utförligare beskrivning av vad man anser är en 
mindre nämnvärd påverkan samt hur möjligheten att uppnå MKN påverkas om detaljplanen 
genomförs. 
 
Om området bebyggs är det lämpligt att arbeta med förebyggande åtgärder för att minska 
föroreningar vilket kan ske genom bra materialval vid byggnation, arbeta för att minska mängden 
dagvatten som uppkommer genom naturlig infiltration, minska andelen hårdgjorda ytor mm. 
 
Strandskydd 
I planbeskrivningen ska det framgå vilka särskilda skäl enligt 7 kap 18 c § MB som åberopas för 
upphävande av strandskyddet, vilka natur- och friluftsvärden som finns på platsen samt om 
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strandskyddets syften kan uppfyllas trots exploateringen. Det ska även anges varför den tänkta 
exploateringen inte kan ske utanför strandskyddsområdet. 
 
Det bör anges varför strandskyddet upphävs i sin helhet för dammen. I och med exploateringarna 
kommer dammen och området de närmsta metrarna kring denna få en ökad betydelse för 
strandskyddets syften. 
 
Under planbestämmelserna - administrativa bestämmelser på plankartan står det "kvartersmark" 
och sedan att strandskyddet upphävs vid de ytor som har beteckningen a1. Men beteckningen a1 
anges även för de allmänna platserna "gata" och "cykel". Teckenförklaringen bör förtydligas. 
Beteckningen för upphävande av strandskydd anges inte för den södra delen av cykelbanan. Om 
denna omfattas av upphävandet bör det anges i plankartan. 
 
Av plankartan förefaller det som att strandskyddet inte ska upphävas för en mindre yta mellan 
Fjärilsvägen och panncentralen. Denna yta har inte beteckningen för upphävande och ligger inom 
en administrativ gräns. Om det är motiverat att upphäva strandskyddet i planområdet bör det även 
upphävas på denna yta för enklare hantering av strandskyddet på platsen i framtiden. 
 
Vattenverksamhet 
Vid avledning av dagvatten till nedströms liggande vattenområden, såsom diken eller andra 
vattenområden, är det viktigt att ägare till sådana vattenanläggningar eller -områden kontaktas 
och att dessa medger eventuella ökade flöden eller påverkan på vattenanläggningar utanför 
planområdet. Om en överenskommelse med ägare till vattenanläggningar som påverkas av t.ex. 
ökade flöden inte kan träffas kan frågan behöva tillståndsprövas i domstol. Om ett 
dikningsföretag berörs krävs i regel omprövning om man ändrar företagets båtnadsområde eller 
flödesmängder till företaget. 
 
Jordbruksmark 
Om åkermarken tidigare inte ingått i något planeringsunderlag med beslut om markanvändning så 
bör de tre rekvisiten i miljöbalken besvaras; 
-Är jordbruksmarken brukningsvärd? 
-Är den aktuella förändrade markanvändningen ett väsentligt samhällsintresse? 
-Varför är förutsättningarna att ta annan mark i anspråk inte tillfredsställande? 
 
Fastighetens rådande produktionsstatus, kvalitet (klassning) eller intresse att bruka just nu har 
ingen betydelse för om den är brukningsvärd, inte heller hur kommunens behov av åkermark ser 
ut. Hänsyn ska tas till jordbrukslandskapet och det framtida behovet av jordbruksproduktion. 
Livsmedelsproduktionen i landet ska tryggas. Syftet med bestämmelsen är att säkerställa en 
långsiktig hushållning med en ändlig resurs. Att den inte brukas idag saknar betydelse. 
 
Att bevara brukningsvärd jordbruksmark är av nationellt intresse enligt 3 kap 4 § MB. Det har 
dock inte status som riksintresse och ingår därmed inte i länsstyrelsens ingripandegrunder enligt 
11 kap 10 § PBL. Länsstyrelsen kan bara ge rådgivande synpunkter men inte upphäva en 
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detaljplan på denna grund. Vikten av att bevara jordbruksmark genom efterlevnad av 3 kap 4 § 
MB har däremot på senare tid tydliggjorts genom den praxis som utverkats av miljödomstolarna i 
överklagade detaljplaner och förhandsbesked. 
 
 

Kommentar: 
Läsbarhet och tydlighet 
Granskningshandlingen har kompletterats med en uppdaterad illustrationskarta för att öka 
läsbarheten och redovisningen av planförslaget.  

Betydande miljöpåverkan 
Framtagen behovsbedömning/utredning biläggs granskningshandlingen.  

Biotopskydd och bevarandevärda träd 
På plats finns en trädrad av nysatta träd som efter undersökning av kommunekolog och 
landskapsarkitekt kunde konstateras inte uppfyller kraven för biotopskydd, då träden varken 
uppnått en ålder av 30 år eller mäter 20 cm i brösthöjd. 

Buller 
Bullerutredningen har uppdateras för att utreda om buller från panncentralen påverkar 
skolans- och förskolans utemiljöer negativt. Resultatet från utredningen visar att uppsatta 
riktvärden uppfylls. 
Riktvärdena för buller ska uppfyllas i samband med att bygglov ges för ny bebyggelse. Krävs 
åtgärder för att klara riktvärdena för buller ska dessa säkerställas och påvisas i samband 
med bygglovsprövningen. Skrivningen avseende buller har därför skrivits om i plankartan till 
granskningsskedet som en egenskapsbestämmelse inom kvartersmark med 
användningsområde ”S” (Utbildningslokaler); 
m Bullerskydd får uppföras i den mån det behövs för att gällande riktvärden för buller 

vid utbildningslokaler/skolverksamheter uppfylls. 

Trafiksituation 
Planbeskrivningen har kompletterats till granskningsskedet med utvecklande text gällande 
hur kommunen avser att lösa trafiksituationen samt hur kommunens avser att säkerställa en 
trafiksäker miljö för barn som tar sig till förskolan och skolan. 

Dricksvatten och avlopp 
Synpunkten vidarebefordras till Tekniska förvaltningen som ansvarar för VA-frågor i 
Kungsbacka kommun. 
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Dagvatten och miljökvalitetsnormer för vatten 
Planbeskrivningen har kompletterats gällande hantering av dagvatten samt MKN på 
recipienten då dagvattenutredningen reviderats under våren 2020. 

Strandskydd 
Strandskydd råder inte för dammen. Planbeskrivningen kompletteras med motivering 
gällande upphävandet av strandskyddet till granskningsskedet. 
Den administrativa bestämmelser (a1) för att strandskyddet upphävs på plankartan ses över 
och läggs till på de relevanta ytor som inte hade bestämmelsen ”a1” i samrådsskedet. 

Jordbruksmark 
Jordbruksmark är en viktig resurs i dagens samhälle och flera områden var uppe för 
prövning innan planområdet valdes. Enligt MB 3 kap 4 § ska kommunen utreda om en 
lokalisering av det väsentliga samhällsintresset kan ordnas på ett tillfredsställande sätt på annan 
mark. I det sammanhanget menas med uttrycket ”tillfredsställande” att lokaliseringen av 
exploateringen ska vara tekniskt och funktionellt lämplig samt ekonomiskt rimlig. Utifrån detta 
ses Vallda-Heberg som ett lämpligt alternativ och ekonomiskt försvarbart. Redan utbyggda 
gång- och cykelväg samt bra kollektivtrafikförbindelser gör att en stor del av infrastrukturen 
redan finns på plats och inte behöver nyetableras. Det finns även lokalt näringsliv på plats 
som bildar en helhet i området. Vallda genomgår idag en tätortsutveckling där en skola 
bedöms vara en bra komplettering. Orten har en bra service och kollektivtrafik som 
möjliggör och främjar en skola på platsen. Alternativa lokaliseringar i Vallda är även de 
placerade på antingen jordbruksmark eller område med höga naturvärden, varav denna 
lokalisering bedömdes lämpligast i förhållande till läge och kommunal service.  

 
2. SGI 

SGU:s underlag (jordarts- och jorddjupskarta) indikerar att den rådande jordarten i 
området består av postglacial finlera och glacial lera. Jorddjupskartan indikerar att djup 
till berg varierar mellan 1–5 m i områdets norra delar och 5-10 m i resten av 
planområdet. Planområdet utgörs till största del av plan vegetation i form av vanliga 
gräsarter och mindre hårdgjorda ytor i form av parkering. 

I planbeskrivningen bedöms "områdets stabilitet vara god och inte behöva 
utredas vidare i planskedet". Anledningen till detta är att "inom planområdet är 
markens lutning mindre än 1:50 och slänten mot norr är flackare än 1:10. Vid 
vattendraget sydost om planområdet finns brantare slänter men det är ca 50 m 
från plangränsen. I det sydvästra hörnet gränsar planområdet till en 
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dagvattendamm. Det finns inga bergsslänter att ta hänsyn till". Tidigare utfört 
projekteringsunderlag av NCC (2011-2013) har använts som underlag till denna 
bedömning. Vidare har det antagits att " aktuellt planområde är direkt 
angränsande och de geotekniska förutsättningarna är likvärdiga". 

SGI har inget att invända mot bedömningen att stabiliteten i planområdet för befintliga 
förhållanden är tillfredsställande i avsaknad av branta slänter och områdets plana karaktär. 
Däremot önskar SGI att en bedömning av stabiliteten hos dagvattendammen i områdets 
sydvästra del görs och hur den kommer att påverkas av planerade förhållanden. SGI vill 
även lyfta frågan hur slänten i norr påverkas av planerade förhållanden och önskar en 
generell beskrivning av stabiliteten även för planerade förhållanden för planområdet i stort. 

Det bör dock påpekas att SGI inte har fått se av NCC utförda underlag i samband med 
begäran om yttrande. I planbeskrivningen står det att "inför utbyggnad av intilliggande 
bostad- och verksamhetsområde togs flera geotekniska projekteringsunderlag fram (NCC, 
2011-2013). Aktuellt planområde är direkt angränsande och de geotekniska 
förutsättningarna är likvärdiga". SGI vill uppmärksamma på att det är svårt att utvärdera 
denna bedömning i avsaknad av underlaget. Faktumet är att det inte finns några 
fältundersökningar i det aktuella området. SGI rekommenderar generellt att geotekniskt 
underlag för detaljplan tas fram för det område som planen avser. 

Kommentar: Ett geoteknisk utlåtande (Norconsult, maj 2020) har tagits fram inför 
granskningsskedet av detaljplanen och finns som bilaga till granskningshandlingen. Nedan 
följer en kort sammanfattning av resultatet: 

”Stabilitetsberäkningarna visar att stabilitetsförhållandena är tillfredställande för befintliga 
förhållanden och enligt planlagda förhållanden. Området kan belastas med upp till 20 kPa 
utbredd last med fullgod stabilitet. Vid större laster eller markförändringar i form av 
schaktarbeten ska stabilitetssituationen beaktas och detaljprojekteras. 

Bergsslänten norr om planområdet, strax norr om Hebergsvägen, bedöms inte påverka eller 
påverkas av aktuell detaljplan.” 
 
3. Trafikverket 

 
Ärendet Kungsbacka kommun har översänt rubricerat ärende till Trafikverket för samråd. 
Syftet med planförslaget är att göra det möjligt att etablera en skola för cirka 350 elever, 
förskola för cirka 120 barn samt en sporthall. Planförslaget berör statlig allmän väg 942 och 
statlig gång- och cykelväg. Väg 942 är inte utpekat riksintresse enlig § 3:8 Miljöbalken, 
primär väg för farligt gods eller funktionellt prioriterat vägnät. Skyltad hastighet är 50 km/h, 
längs aktuellt avsnitt uppgår ÅDT till 8862 fordon, varav 395 utgör tung trafik.  
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Trafikflöde 
Det är noterat att korsningarna som berörs klarar upp till 50 % mer trafik jämfört med den 
trafiken som exploateringen generar och basprognos år 2040. I korsningen Hebergsvägen/väg 
942 bedömer Trafikverket att det i dagsläget inte krävs något vänstersvängfält ur 
kapacitetshänseende men utifrån trafiksäkerheten kan det vara lämpligt så som 
trafikutredningen påtalar. Om kommunen anser att behov av ett vänstersvängfält uppkommer 
i framtiden ska ett medfinansieringsavtal träffas mellan Trafikverket och kommunen.  

Bullerstörning  
Trafikverket noterar att hela planområdet klarar riktvärdena för buller med föreslagna 
åtgärder.  

Dagvattenhantering  
Trafikverket vill ta del av bilaga 1 som omnämns i dagvattenutredningen. Vidare behöver 
utredningen kompletteras, Trafikverket önskar få ett förtydligande om vilka risker som finns 
för väg 942 utifrån de nya förhållandena. Om flöden (dagvatten eller ytavrinning) leds till 
vägdiken/trummor för väg 942 vill Trafikverket ha svar på hur stora mängder detta beräknas 
bli och om kapacitet för detta extra flöde finns vid ett 50 respektive 100-årsflöde. Området 
ska höjdsättas och utformas på ett sådant sätt att marköversvämning vid ett 100-årsregn inte 
skadar väg 942.  

Gång- och cykelväg  
Trafikverket undrar varför kommunen valt att planlägga den statliga gång- och cykelvägen. 
Planförslaget möjliggör att lokala gång- och cykelväg ansluter till den statlig gång-och 
cykelväg, anslutningar som går över vägdike för väg 942 ska förses med trumma. Inför 
byggnation ska Trafikverket Underhåll kontaktas, arbetet ska även besiktas när det är 
färdigställt.  

Trafikverket vill även uppmärksamma övergångsställen inte är aktuellt, då de skapar en falsk 
trygghet. 

 
Kommentar: 
Trafikflöde 
Kommunen delar Trafikverkets bedömning att ett vänstersvängfält inte anläggs i nuläget 
då kapaciteten och trafiksäkerheten är fullgod idag. Om en framtida åtgärd avses att 
göras är det Trafikverket som ansvarar för åtgärder längs vägen då de är väghållare för 
Valldavägen/väg 942. 
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Dagvattenhantering 
Framtagen dagvattenutredning har beräknat nuvarande och framtida flöden för 100-års 
regn. Nya ledningars lägen och dimensionering för nya trummor kommer utredas i 
detaljprojekteringsskedet och stämmas av med Trafikverket i egenskap som väghållare.  

Gång- och cykelväg 
Kommunen avser att säkerställa befintligt gång- och cykelnät längs Valldavägen/väg 942 
genom att göra den befintliga gång- och cykelbanan planenlig. Angränsande planer i 
anslutning till planområdet har planbestämmelser som möjliggör för gång- och 
cykelbana. Då Heberg 2:4 mm inte är planlagt finns det ett plantekniskt ”hål” som 
kommunen avser att binda samman i och med planläggningen. Huvudmannaskapet 
förtydligas också i och med en planläggning av gång- och cykelbanan då den redovisas 
som ”GÅNG” och ”CYKEL” – med enskilt huvudmannaskap, statlig väg i plankartan. 
Trafikverket fattar beslut om övergångsställen eller liknande ska anordnas längs 
Valldavägen/väg 942 då de är väghållare och ansvarar för de åtgärder som görs/inte 
görs längs det statliga vägnätet. 

 

4. Lantmäteriet 
Lantmäteriet har inget att erinra mot planförslaget. 
 

Kommentar: Samhällsbyggnadskontoret noterar synpunkten. 
 
 
5. Räddningstjänsten storgöteborg 
Brandvattenforsörjning 
Området är befintligt utformat med ett konventionellt brandpostnät. Närmsta brandpost till 
planområdet är placerade på Fjärilsvägen samt Hebergsvägen. Avståndet mellan dessa 
brandposter överstiger 150 meter vilket gör att delar av planområdet i dagsläget inte täcks av 
befintliga brandposter. 

 
Med avseende på befintliga brandposters placering föreslår räddningstjänsten att utbyggnad 
av brandpostnätet görs för att säkerställa släckvatten till planområdets nord-östra delar. 
Områdets syd-västra delar anses täckas av brandpost på Fjärilsvägen med för 
räddningstjänsten okänd kapacitet. Lämplig placering av ny brandpost kan vara på den del av 
Hebergsvägen som löper igenom planområdet, den bör uppfylla kapacitet för ett 
konventionellt system enligt VAV P83. 
 

Kommentar: En ny brandpost kommer placeras i området i dialog mellan 
Räddningstjänsten och kommunen. 
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KOMMUNALA FÖRVALTNINGAR OCH NÄMNDER 
  
6. TEKNIK 
Bredband 
Kungsbacka Bredbandsnät har fiber i området så aktsamhet och skydd av befintlig ledning 
krävs vid arbetet. Kontakt med ledningsägaren måste tas innan arbetet påbörjas. 

 
Avfall & återvinning 
Avfallsutrymmet bör vara tillräckligt dimensionerat för att det skall finnas plats för samtliga 
avfallsfraktioner. I anslutning till avfallsutrymmet bör en uppställningsplats för 
insamlingsfordon finnas som tillåter vändning/rundkörning för att undvika backning. För kärl 
större än 200L bör avstånd mellan avfallsutrymme och uppställningsplats inte överstiga 10 
meter. Lutning på sträckan som kärl dras på får ej överstiga 4,76 grader, 1:12. 

 
VA 
Om hus med källarvåning anläggs så ska dräneringsvatten kring huskonstruktion avledas med 
dräneringspump. Dräneringsvatten skall pumpas till marknivå och därifrån avledas med 
självfall till dagvattenledningar. Dräneringsbrunn med pump skall utrustas med 
återströmningsskydd, så kallad backventil. 

 
Trafik & Park 
I detaljplanen används bestämmelsen CYKEL för gång- och cykelvägen som går utmed 
Valldavägen. Denna planbestämmelse behöver ändras eftersom det är en kombinerad gång- 
och cykelväg och bestämmelsen CYKEL endast inrymmer cykel och mopedtrafik. 

 
Huvudmannaskapet för gång- och cykelvägen utmed Valldavägen är idag statligt och ska 
även vara det fortsättningsvis. 

 
Kommentar: Samhällsbyggnadskontoret noterar synpunkterna. Synpunkter rörande 
bredband, avfall/återvinning och VA vidarebefordras till kommande exploatör. 
Planbestämmelsen CYKEL kompletteras i plankartan till granskningsskedet med 
planbestämmelsen GÅNG för att möjliggöra för både cyklister och fotgängare längs 
Valldavägen, även på ett planenligt sätt.  

 

7. MILJÖ & HÄLSOSKYDD 
Dagvatten  
Planbeskrivningen konstaterar att detaljplanens påverkan på recipienten Stockaån kommer att 
bli mindre nämnvärd om rekommendationerna i dagvattenutredningen (Norconsult 2019-07-
11) följs, vilket Miljö & Hälsoskydd rekommenderar. Dagvattenutredningen anger statusen 
som måttlig, vilket troligen är hämtat ur förra förvaltningscykeln (2010-2016). Stockaån har 
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enligt VISS otillfredsställande ekologisk status (förvaltningscykel 2017-2021), vilket är 
snäppet sämre än för måttlig. God ekologisk status ska uppnås 2027. All tillförsel av 
föroreningar behöver därför förhindras. Enligt 5 kap 4 § miljöbalken får en kommuns beslut 
inte försämra vattenmiljön på ett otillåtet sätt eller äventyra möjligheten att uppnå den status 
som vattnet ska ha enligt en miljökvalitetsnorm, MKN. Stockaån är också bedömd som 
mycket känslig i Kungsbackas dagvattenpolicy. Man ska inte nöja sig med att inte försämra 
föroreningssituationen i vattendragen, utan även arbeta för att förbättra den, med tanke på 
miljökvalitetsnormerna och recipientens känslighet. Dagvattenutredningen bedömer den 
föreslagna reningen som tillräckligt god, med avseende på recipientens MKN, vilket är bra. 
Utredningen visar på en kombination av lösningar, vilket gör den viktig att följa, för att uppnå 
det önskade resultatet.  
 
Befintlig dagvattendamm (för område 1) är inte anmäld till Miljö & Hälsoskydd, såvitt vi kan 
bedöma och dess dimensionering är inte klarlagd. En anmälan om dagvattenanläggning ska 
skickas in till förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd så att försiktighetsåtgärder kan meddelas 
i god tid. Det är vid handläggning av anmälan om dagvattenanläggning som förslaget till 
dagvattenlösning granskas mer i detalj. Miljö & Hälsoskydd bedömer att för parkeringsytorna kan 
andra lösningar än oljeavskiljare väljas, förutsatt att de bedöms rena vattnet från förväntade 
föroreningar.  
 

Man behöver också bedöma om områdets nuvarande funktion för dagvattnet i området (renande, 
fördröjande etc.) kommer att störas i och med byggnationen av hus och hårdgjorda ytor. Det kan 
alltså krävas ett större grepp om dagvattnet än just för den fastighet som berörs av nuvarande 
detaljplan. Under anläggningsfasen är det också viktigt att ta hand om dagvattnet för att minska 
risken för grumling i recipienten. 

 

Buller  
Det står att läsa i trafikbullerutredningen, ”beroende på vilka avsteg från riktvärdena som kan 
acceptera av beslutande myndighet på kommunen kan det krävas åtgärder i form av skärmar 
mot omgivande gator för att i riktvärden ska klaras.” och ”exakt vilka krav som ställs 
utomhus på skolgården bestäms i bygglovsskedet då utformning och placering av byggnader 
mm fastställs samt vilka överskridande på skolgård som kan accepteras.”  
I planbeskrivning står det att planförslaget påvisar att gällande riktlinjer för buller ska 
uppfyllas. Hela planområdet klarar riktvärdena för buller med föreslagna åtgärder som består 
i bullerskärmar.  
 
Miljö & Hälsoskydd anser alltid att riktvärden som finns för buller ska följas, det gäller inte 
bara ekvivalentnivåer utan även maxnivåer skrivs in i detaljplanen. I och med att 
barnkonventionen blir lag från och med 2020 kan man redan nu ha barnensperspektiv i 
detaljplanen. Detta är en miljö som de kommer att vistas i större delen av en dag, fem dagar i 
veckan.  
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I rapporten står även att läsa att ”Åtgärder kommer att behövas på fasad och fönster för att 
säkra riktvärdena för inomhus i undervisningslokaler ska klaras.” Miljö & Hälsoskydd 
önskar få yttra sig i bygglovsskedet.  
 
Miljö & Hälsoskydd anser att man behöver utreda om Panncentralen kan utgöra en störning i 
form av buller. 
 
Hälsoskydd övrigt  
Det är inte undersökt partikelkoncentrationen från panncentralen och vägen. Panncentral och 
väg är redan idag källor som genererar en högre koncentration av partiklar och därför viktig 
att ha med när det bedöms om det är en lämplig placering av förskola och skola. 
 

Kommentar:  

Dagvatten 
Samhällsbyggnadskontoret tar med sig synpunkterna vidare i arbetet med detaljplanen. 
De synpunkter som Miljö- och hälsoskydd nämner gällande rening och fördröjning av 
dagvatten är viktiga att hantera i projektet men det är i nuläget inte bestämt vilken typ av 
lösningar eller storlek på dessa anläggningar som kommer etableras/byggas ut. Detta, 
samt hur dagvattenhanteringen löses under anläggningsfasen, utreds vidare i 
projekteringsskedet för att hitta bästa möjliga lösning.  

Synpunkten gällande befintlig dagvattendamm vidarebefordras till fastighetsägaren 
Eksta. 

Buller 
Bullerutredningen har kompletterats för att även beräkna om verksamhetsbullret från 
panncentralen har någon påverkan på bullernivåerna vid skolan och förskolan. Inga 
riktlinjer överskrids enligt utredningen. 

Samhällsbyggnadskontoret vidarebefordrar synpunkten rörande buller till exploatören 
som ska säkerställa att gällande riktvärdena uppfylls i samband med bygglovsprövningen 
och kommande byggnation. 

Skrivelsen gällande buller revideras även i plankartan till granskningsskedet. 
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Övrigt 
Ramboll har, efter genomfört samråd av detaljplanen, tagit fram en 
luftkvalitetsbedömning (april 2020). Sammanfattningsvis bedöms det inte finnas någon 
risk för att miljökvalitetsnormerna eller miljökvalitetsmålet för PM10 överskrids i det 
planerade planområdet. En fördjupad utredning bedöms ej var nödvändig. 

 

8. KULTUR & FRITID 
Utformningen av den exteriöra skolmiljön med skolgård kan med fördel vara generösa ytor 
som karaktäriseras av grönska och gestaltas med lekvänliga konstutsmyckningar som 
uppmuntrar till fantasi, lek och bidrar till platsidentitet.  
 
Social hållbarhet  
Gällande de sociala konsekvenserna av planförslaget bör även en barnkonsekvensanalys 
göras då detta är en miljö som kommer ha stor påverkan på de barn och unga som är bosatta i 
närområdet.  
 
Mobilitet  
Gällande mobilitet framgår det inte i planen vart cykelparkeringar kommer att vara placerade 
utan det är endast bilparkeringar som är utplacerade. För att tidigt främja cyklandet hos barn 
och unga är smidiga och kvalitativa cykelparkeringar viktiga och ett led i att säkerställa detta 
är att tidigt markera ut dem i plankartan.   

 
Samvaro  
Det är oklart i planbeskrivningen om det är planerat för en fullstor idrottshall. Detta är viktigt 
för att hallen ska kunna nyttjas av föreningslivet även efter skoltid på bästa sätt.  

Trygghet  
Skolans utformning:  
Utifrån ett brottsförebyggande och trygghetsskapande perspektiv vill man undvika att bygga 
byggnader som skapar dolda och skymda platser eftersom det skulle kunna öka risken för 
olika typer av brott såsom skadegörelse, våld och narkotika samt ökad otrygghet.  
Skolans utformning med att ha skolgården i mitten och byggnaderna runt om leder till en 
minskad upptäcktsrisk och otrygghet då den naturliga övervakningen är begränsad. Det 
skapar svårigheter för passerande att upptäcka eventuella gärningspersoner och händelser. 
Risken finns att den informella sociala kontrollen försvåras vilket kan leda till ökad 
otrygghet. Ett skolområde med en skola i mitten och skolgården runt om är betydligt bättre då 
området blir mer öppen och överblickbar vilket leder till större trygghet och svårare att begå 
brott.  
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Förskolans utformning: 
Utifrån ett brottsförebyggande och trygghetsskapande perspektiv är förskolans utformning 
och placering mer optimal. Skolgården är mer öppen och övervakningsmöjligheter från 
kringliggandes fastigheter tillåts. 

 

Kommentar: Samhällsbyggnadskontoret noterar synpunkterna. 

Då det till stor del är barn och unga som kommer röra sig i området är den en 
självklarhet att fokus ska vara att skapa en trygg, tilltalande och inbjudande miljö för 
barn och unga. I planbeskrivningen har avsnittet ”Sociala konsekvenser” av 
planförslaget uppdaterats med mer fokus från barnens perspektiv.  

Mobilitet 
Samhällsbyggnadskontoret avser inte att i detalj styra placeringen av cykelparkeringar i 
plankartan då skolbyggnadens exakta placering inte är färdigutredd ännu. Tanken är att 
cykelparkeringar kommer att placeras så nära målpunkten som möjligt för att skapa 
säkra och trygga miljöer för de som cyklar, i enlighet med kommunens parkeringsstrategi. 
Synpunkten vidarebefordras till exploatören som säkerställer önskemålet. 

Samvaro 
Det är en fullstor idrottshall som planeras och som kommer vara tillgänglig för både 
skolverksamhet på dagtid och för föreningslivet på kvällar och helger. Skrivelsen 
förtydligas till granskningsskedet i planbeskrivningen.  

Trygghet 
Skolbyggnadens föreslagna placering intill Valldavägen möjliggör för en så stor skolgård 
som möjligt samtidigt som skolbyggnaden har en bullerdämpande effekt för att skapa en 
så bra skolmiljö som möjligt för barnen ur ett bullerperspektiv. 

Samhällsbyggnadskontoret vidarebefordrar synpunkten till exploatören som hanterar 
synpunkten vidare och ser över eventuella revideringar av skolbyggnadens placering och 
utformning. 
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ÖVRIGA 
 
9. HALLANDSTRAFIKEN/VÄSTTRAFIK 
I anslutning till planområdet ligger hållplats "Tröskeberg" som trafikeras av linje 734 
(Kungsbacka-Vallda-Älskogsbräcka). Linje 734 trafikerar som grund med halvtimmestrafik 
under vardagar. Inga utökningar av trafikutbudet planeras. 

Hallandstrafiken och Västtrafik anser att planområdet ligger i närhet till väl utbyggd 
kollektivtrafik vilket skapar förutsättningar för kollektivt resande. Det är av vikt att 
säkerställa goda anslutningar för cykel och gång till hållplatserna samt säker passage över 
Valldavägen. Som planbeskrivningen beskriver kan det finnas behov att komplettera 
hållplatsen med cykelparkering. Det är också av vikt att säkerställa goda 
angöringsmöjligheter för skolbusstrafiken. 

Kommentar: Samhällsbyggnadskontoret noterar synpunkten. Då Trafikverket är 
väghållare för Valldavägen bestämmer de om passager eller liknande åtgärder ska 
uppföras längs Valldavägen. I sitt samrådsyttrande meddelade Trafikverket dock att de 
inte har för avsikt att etablera övergångsställen över Valldavägen då det enligt 
Trafikverket skapar en falsk trygghet. 

Kommunen ser positivt på att etablera cykelparkering intill busshållplatsen men detta får 
fattas i samråd mellan Hallandstrafiken och Trafikverket. 

Angöring för skolbuss kommer ske på ett säkert och effektivt sätt och utreds vidare i 
kommande projektering av skola och förskola. 

 

10. ELLEVIO 
I angränsning till området och i området finns befintliga jordkabelledningar för 
mellanspänning 10 kV och lågspänning 0,4 kV. I området finns en transformatorstation        
10 kV/0,4 kV. 

Om befintliga jordkabelledningar måste flyttas eller ändras tillfälligt, får den som begär 
ombyggnad eller ändring stå för dessa kostnader. 

Beroende på utformning av området och elbehovet, måste en ny nätstation 
(transformatorstation) 10/0.4kV placeras inom planområdet. Lämpligt är att byta ut den 
befintliga transformatorstationen. Minsta horisontella avståndet mellan nätstation och närmsta 
byggnadsdel får ej understiga 5 meter. Hänsyn måste tas till detta vid placering av E-områden 
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för nätstationen. Vi föreslår placering av E- område enligt markering i bifogad karta (se 
fullständigt yttrande). Den nya nätstationen måste kunna nås med lastbil för framtida drift- 
och underhållsarbete. 

För att klara områdets elförsörjning används befintliga jordkabelledningar till den nya 
nätstationen och nya kablar läggs till de olika huskropparna. Alla schaktningsarbeten för 
områdets elförsörjning inom planområdet bekostas av exploatören. 

Vi önskar att i god tid bli kontaktade av exploatören för eventuell samordning och 
samförläggning i området. 

Kommentar: Samhällsbyggnadskontoret noterar synpunkterna. En revidering kommer 
göras i plankartan genom att lägga till planbestämmelse E1 (Transformatorstation) så att 
en framtida transformatorstation i området blir planenlig.  

Samhällsbyggnadskontoret vidarebefordrar synpunkten till exploatören för dialog med 
Ellevio gällande kostnader, ledningar samt placering av tekniska anläggningar. 

 

11. KULTURMILJÖ HALLAND  

Inga synpunkter på framtaget planförslag. 
 

Kommentar: Samhällsbyggnadskontoret noterar yttrandet. 

 
12. SKANOVA 

Skanovas anläggningar inom och intill aktuellt område är markerade på bifogad lägeskarta (se 
fullständigt yttrande). För diskussion om eventuell undanflyttning skall Skanova kontaktas i 
god tid innan eventuell åtgärd krävs. Eventuella undanflyttningar bekostas av exploatören. 
 

Kommentar: Samhällsbyggnadskontoret noterar yttrandet och vidarebefordrar till 
exploatören. Eventuella ledningar under mark kommer säkerställas med ledningsrätter 
och u-områden i plankartan. 
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13. HEBERGS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING  

Förslag från Hebergs Samfällighet: 
 
1. Rondell vid infarten till Hebergsvägen/Idrottshallen. 
2. Plantering av träd mellan parkeringen och fastigheten som ligger bredvid 
3. Förlängning av trottoaren ner till väg/cykelbana 
4. Belysning vid väg/parkering utanför idrottshallen 
5. Kommunen bör ansvara för snöröjning/halkbekämpning på parkeringen 
6. Kommunen bör också ansvara för väg och trottoar utanför idrottshallen 
 

Kommentar:  
1. En cirkulation är inte aktuell i korsningen Valldavägen-Hebergsvägen i nuläget. 

Trafikverket är väghållare för Valldavägen och är de som fattar beslut om åtgärder 
behövs och genomförs på det statliga vägnätet. 

2. Synpunkten noteras och tas om hand i projekteringsskedet. Finns möjligheten att 
plantera träd eller buskar så fattas beslut om detta i ett senare skede. 

3. Trottoaren avses att förlängas längs Hebergsvägen västra sida inom kvartersmark 
(benämnt ”S” på plankartan) för att skapa en säker väg för fotgängare och cyklister 
till idrottshallen och vidare ned till Valldavägen.  

4. Synpunkten noteras. Någon form av belysning kommer finnas intill den nya 
idrottshallen och parkeringen inom kvartersmark. 

5. Kommunen kommer att ansvara för all drift och skötsel av parkering som ligger inom 
kvartersmark. 

6. Kommunen kommer ansvara för drift/skötsel av de ytor och funktioner som ligger 
inom kvartersmark, som exempelvis trottoaren som avses att byggas intill 
idrottshallen och dess parkering. 
 
Hebergs samfällighetsförening ansvarar för drift/skötsel av vägen som ligger inom 
allmän platsmark. Kommunen kommer gå in som medlem i samfällighetsföreningen i 
och med detaljplanens genomförande och kommer således bidra ekonomiskt när 
detaljplanen vunnit laga kraft. 

 

14. FASTIGHETSÄGARE AV HEBERG 1:9  

Dagvattenledning 
Från min fastighet rinner dagvattnet från en brunn belägen vid min infartsväg. Dagvattnet 
rinner i en ledning mot söder och slutar vid Lunnabäcken.  Ledningen korsar således såväl 
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prospektmarken som väg 942, Valldavägen. För mig är det angeläget att ledningen beaktas 
vid iordningställandet av parkeringsplatsen eller att dagvattenavrinningen möjligen omleds 
till annan väldimensionerad recipient. 
Dämpning av insyn, avgaser och buller 
Gränsen mellan parkeringsplatsen och min tomt och trädgård ligger parallellt med varandra 
utefter områdenas hela gränssträcka. Min infartsväg finns också där. Jag bedömer av de 
orsaker som anges ovan, att det är högst angeläget att en dämning av olägenheterna sker. Jag 
har länge övervägt hur detta kan göras med minsta möjliga estetiska ingrepp och kostnader, 
och stannat för en tillfredsställande tät och snabbväxande häckplantering, där växterna i 
utvuxet tillstånd når en höjd av ca 120 cm. Detta är således mitt yrkande. 

Korsningen Valldavägen / Hebergsvägen 
Trafiken genom korsningen är redan nu betydande. Följden av detaljplanens genomförande 
med avlämningar och hämtningar vid skolan och utövare och publik till och från sporthallen 
samt med beaktande av den bostadsbyggnation som inom en snar framtid blir aktuell i 
anslutning till Hebergsvägens västra del, utsätts vägkorsningen för ytterligare kraftiga 
trafikströmmar. Det är av kostnadsskäl smärtsamt men nödvändigt att konstatera att behovet 
av markutrymme för en vägrondell bör finnas med vid planläggningen. 

Kommentar: Någon rättighet för dagvattenledningar inom Heberg 1:2 till förmån för 
Heberg 1:9 finns inte inskrivet i fastighetsregistret. Fastighetsägaren behöver uppvisa en 
rättighet för ledningen och vilka rättigheter och skyldigheter som i så fall gäller. Vid det 
fall en rättighet inte kan uppvisas och anläggningen inte kan vara kvar på befintlig plats, 
med hänsyn till de kommande anläggningarna, kan ledningen behöva omplaceras av 
fastighetsägaren till Heberg 1:9. Om ledningen kan ligga kvar i samma läge trots 
tillkommande anläggningar ska en rättighet upprättas för ledningen. Detta ska klargöras 
innan detaljplanen antas.  

I nuläget är det svårt att bedöma vilken typ av grönska som kommer planteras mellan 
parkeringsytan i planområdets sydöstra del och angränsande fastighet. Synpunkten 
noteras och tas med till projekteringsskedet.  

En cirkulation är inte aktuell i korsningen Valldavägen-Hebergsvägen i nuläget. 
Trafikverket är väghållare för Valldavägen och är de som fattar beslut om åtgärder 
behövs och genomförs på det statliga vägnätet. 
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15. FASTIGHETSÄGARE HEBERG 2:54 

Jag tycker det är helt fel att flytta den fina nya återvinningscentralen. 

Kommentar: Samhällsbyggnadskontoret noterar yttrandet. Ytan som 
återvinningsstationen ligger på idag hamnar i konflikt med framtida angörings- och 
parkeringsyta för skolan och förskolan. Alternativa placeringar för återvinningsstationen 
utreds och kommer vara beslutat innan detaljplanen antas.  

16. FASTIGHETSÄGARE VALLDA 20:8 

Jag och min familj har oro/åsikter om den nya skolan som ska byggas i Vallda (Heberg). Då 
vi bor precis vid vägen och det redan är och har blivit en mycket stor ökning trafik på 
Valldavägen så kommer det öka ännu mer med byggandet av den nya skolan. Trafiken har 
börjat ta orimligt stora proportioner som det är och med detta bygge så kommer många som 
släpper av och hämtar barn på Torås idag ”komma ner” i Vallda istället och vi får ännu mer 
buller och trafik på den redan övertrafikerade vägen. Vi bor på ett av dom mest utsatta lägena 
i Vallda centrum när det gäller buller/trafik och har påbörjat ett bygge av bullerplank (innehar 
bygglov) som vi har för avsikt att färdigställa 2020 med egna medel efter många diskussioner 
med både kommun och trafikverket. Detta försämrar det redan höga bullret och ökar 
trafikfaran för barn när dom ska gå över Valldavägen ifrån Kärrabergsvägen. Jag har läst 
igenom trafik & bullerutredningarna som utförts i samband med planeringen av nya skolan.  

Vad tar ni för ställning till detta? 

Vi vill att Vallda ska blomstra och tycker det är positivt att det byggs en ny skola men vi 
tycker inte att trafiken som detta kommer att alstra är lika positivt. 

Kommentar: Synpunkten noteras men behandlas inte i denna samrådsredogörelse då 
detaljplanen hanterar frågor som berör planområdet. Korsningspunkten Valldavägen och 
Kärrabergsvägen ligger cirka 500 meter från planområdet.  

 

17. FASTIGHETSÄGARE HEBERG 1:119 

Jag undrar över trafiksituationen när både skolbarn och förskolebarn skall bli skjutsade till 
området. Det är redan nu problem med att komma ut på Valldavägen. Kommer 
parkeringsplatserna att räcka till sportevenemang? Nu parkeras det på gatan vid bygdegården 
när det är tillställningar där. Funkar nu men inte om det blir så varje helg med turneringar och 
dylikt. Blir hela området inhägnat med staket mot bygdegården till? Tänker på ljud från 
skolgården. 
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Kommentar: Framtagen trafikutredning visar på att trafikkapaciteten efter utbyggnad 
kommer vara fullgod. Förhoppningen är även att flera transportmedel än bil används till 
skolan/förskolan som exempelvis skolbuss, cykel eller promenader.  

Parkeringssituationen i området kommer med stor sannolikhet bli bättre än idag då det 
föreslås cirka 110 nya p-platser. Då verksamheterna (skola och föreningsliv) sker under 
olika tider på dygnet bedöms antalet föreslagna parkeringsplatser vara tillräckligt. 

Fastighetsägarna till bygdegården beslutar om de vill uppföra staket eller liknande mot 
skolgården i samråd med kommunen som blir markägare för skoltomten.  

 

18. PRIVATPERSON 

Har studerat de dokument jag kan finna om denna nybyggnation. En sak förvånar mig och jag 
finner ingen förklaring. Återvinningsstationen skall flyttas till 'invid ICA SUPERMARKET'. 

· Var finns det plats här för denna stationen? 

· Var skall trafiken till och från stationen rymmas? 

· Är bullerpåverkan iakttagen. 

Kommentar: Ytan som återvinningsstationen föreslogs att flyttas till intill ICA i 
samrådsskedet är planlagd som återvinningsstation och ägs av Kungsbacka kommun. ICA 
arrenderar idag ytan för parkeringsändamål. Kommunen kommer att arbeta vidare med 
att studera alternativa placeringar av återvinningsstationen där ett av alternativen 
fortsatt är intill ICA men där samhällsbyggnadskontoret även ser över alternativa ytor 
inom aktuellt planområde.  

Oavsett vilken lokalisering som väljs för återvinningsstationen framöver är det en 
självklarhet att trafiksituationen löses på ett tillfredsställande och säkert sätt samt att 
bullerdämpande åtgärder uppförs vid behov. 

 

19. PRIVATPERSON 

Hej, jag vill lämna synpunkter på den nya skolan i Vallda. Jag arbetar som förskollärare 
på Toråsskolan. Det stod i artikeln om den nya skolan i Norra Halland att skolbyggnaden blir 
placerad närmast vägen. Detta är olyckligt. Vid varma dagar öppnar vi alltid fönster för att få ett 
bra inomhusklimat, detta gör vi också emellanåt för att få in mer syre i lokalen. Det blir inte 
hälsosamt att placera byggnaden nära vägen, som numera är väldigt trafikerad, vare sig 
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ljudmässigt eller med tanke på avgaserna. Om man flyttar på byggnaden, kan man också få till 
bussfickor vid vägen. Det ser också ut som om parkeringsmöjligheterna blir begränsade. Detta är 
ett problem redan nu vid den befintliga skolan. 
 
Vi hoppas också att ni tar hänsyn till våra tidigare synpunkter som personalen arbetade fram för 
något/några år sedan. Då önskade vi hemklassrum för alla klasser för trygghetens skull och också 
för att både barn och personal ska ha nära tillgång till läroböcker och material. Att ha ett 
hemklassrum är speciellt viktigt för barn med speciella behov. 
 
Många elever är intresserade av att spela fotboll, gunga och gräva på rasterna. Planera gärna in 
detta på skolgården. Något utskjutande tak som regnskydd är också önskvärt. 

Kommentar: Anledningen till att skolan föreslås placeras mot Valldavägen är för att skapa 
en så stor skolgård som möjligt som dessutom möjliggöra för en så bra ljudnivå som möjligt 
på skolgården då skolbyggnaden och sporthallen även har en bullerdämpande effekt. 

En parkeringsutredning har tagits fram där två större parkeringsytor (en i väst och en i öst) 
planeras. Mängden parkeringsplatser (cirka 110 stycken) antas därmed uppfylla 
parkeringsbehovet för verksamheterna.  

Gällande önskemål om hemklassrum samt innehåll/redskap på skolgården vidarebefordras 
synpunkten till serviceförvaltningen som ansvarar för detta. 

 

20. PRIVATPERSON 

Jag och min man har följande farhågor med bebyggandet av skola och sporthall på fastighet 
Heberg 2:4 i Vallda; 

Försvårad trafiksituation vid utfartsvägen Hebergsvägen mot Valldavägen.  
Redan idag är det svårt att komma ut i den täta morgon/eftermiddagstrafiken vid denna korsning. 
Högst sannolikt kommer fler bilister att behöva ta sig ut från samma T-korsning då föräldrar 
lämnat sina barn vid skolan etc. Vi ser att byggandet av rondell är nödvändigt och att säkerställa 
övergången från parkeringen till skolområdet blir säker. 

Kommentar: En cirkulationsplats är inte aktuell i korsningen Valldavägen-Hebergsvägen 
i nuläget. Trafikverket är väghållare för Valldavägen och är de som fattar beslut om 
åtgärder behövs och genomförs på det statliga vägnätet. I nuläget finns inga sådana 
indikationer efter dialog med Trafikverket. 
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21. ICA-HANDLARE 

Jag driver butiken Ica supermarket Vallda. Den plats som det är tänkt att bli ny 
återvinningscentral, skulle medföra att det skulle bli kaos då vi inte kan nyttja de 
parkeringsplatser på den ytan. Vi har idag ett stort problem med våra parkeringsplatser, då 
de är för få. Skulle dessa platser tas bort skulle trafiksituationen bli farlig. Det är idag möjligt 
att kunna svänga vänster eller höger efter refugen, vilket gör att det inte så lätt uppstår kö på 
stora vägen. Tar man bort den möjligheten så kommer det inte att sluta väl. 
Dessutom bör man fundera på om man vill utveckla handeln i Vallda, inte begränsa 
möjligheten att växa. Denna diskussion hade jag för ett antal år sedan, och då förstod ni 
problemet och löste återvinningen på ett annat ställe. Jag tror och hoppas att ni tänker till innan ni 
beslutar er. 

 
Kommentar: Samhällsbyggnadskontoret noterar synpunkten. Föreslagen plats för 
återvinningsstation på kommunens mark öster om ICA kvarstår som ett alternativ men 
alternativa lokaliseringar av återvinningsstationen kommer utredas innan detaljplanen 
antas. 

 
 
ÄNDRINGAR 
 
Plankarta 
- Ett E1-område har lagts till i plankartan för att möjliggöra för en transformatorstation. 
- Den administrativa planbestämmelsen gällande upphävande av strandskydd (a1) har 

kompletterats på de ytor som inte omfattades av planbestämmelsen i samrådsskedet. 
- Ytan benämnd ”CYKEL” norr om Valldavägen har kompletterats med ”GÅNG” till 

granskningsskedet för att göra gång- och cykelvägen planenlig. 
- En planbestämmelse ”återvinning” har lagts till för att göra en eventuell 

återvinningsstation (ÅVS) inom planområdet planenlig om denna placering skulle väljas i 
pågående lokaliseringsutredning för ÅVS. 

- Planbestämmelse gällande skydd mot störningar (m), i detta fall buller, har reviderats till 
granskningsskedet för att säkerställa att bulleråtgärder uppförs om detta är nödvändigt för 
att klara gällande riktvärden för buller. 

- Planbestämmelser för att reglera storlek, höjd och antal komplementbyggnader inom varje 
delområde har lagts till i plankartan. 

 
Planbeskrivning 
Planbeskrivningen har på flertalet ställen kompletterats med text gällande exempelvis buller 
från panncentralen, luftmiljö, trafiksäkerhet, upphävande av strandskydd, exploatering av 
jordbruksmark med mera.  
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Övrigt 
- Illustrationskartan har uppdaterats för att göra planförslaget mer läsbart. 
- Bullerutredningen (Tyréns, mars 2020) har uppdateras och omfattar nu även 

verksamhetsbuller från panncentralen för att säkerställa att riktvärdena gällande buller 
klaras för skoländamål. 

- Ett geoteknisk utlåtande (Norconsult, maj 2020) har tagits fram enligt SGI:s synpunkter. 
- Dagvattenutredningen (Norconsult, maj 2020) har kompletterats enligt Länsstyrelsens 

synpunkter 
- Socialkonsekvensanalysen har kompletterats med ett större fokus gällande konsekvenser 

för barn med anledning av planförslaget. 
- Behovsbedömning för projektet har uppdaterats och biläggs granskningshandlingen. 
- En luftkvalitetsbedömning (Ramboll, april 2020) har tagits fram som visar att inga MKN 

för luft överskrids. 
 
 
 
 
 
Ida Lennartsson      Magnus Björned  
Verksamhetschef plan     Planarkitekt 
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            Postadress Besöksadress  E-post    Telefon
301 86 HALMSTAD Slottsgatan 2  halland@lansstyrelsen.se     010 – 224 30 00

Samrådsyttrande över förslag till detaljplan för utbildningslokaler 
inom Heberg 2:4 mfl i Kungsbacka kommun
Ärendet
Planområdet ligger i Vallda tätort på Onsalahalvön. Planområdet består idag 
till största delen av åkermark och är cirka 35000 m² stort. Detaljplanens syfte 
är att möjliggöra uppförande av en skola för cirka 350 elever, förskola för cirka 
120 barn samt en sporthall.  

Planområdet berör fastigheterna Heberg 1:2, 2:4, 2:12, 2:105, 2:106, 3:20, 
3:43 och 3:44.

Planförslaget har behandlats på länsstyrelsens plangrupp 2019-11-07.

Gällande regleringar
Planområdet ligger delvis inom utvecklingsområdet för Vallda i kommunens 
översiktsplan antagen 2006. Vallda berörs inte av någon fördjupad 
översiktsplan.

Inom området finns tre gällande detaljplaner som reglerar markanvändningen 
till park, vägområde, bostäder, samlingslokal, skola och teknisk anläggning. 
För två av detaljplanerna har genomförandetiden gått ut. Genomförandetiden 
för detaljplan VP88 löper ut 2021. Fastigheten Heberg 2:4 omfattas inte av 
detaljplan.

Planområdet ligger inom riksintresse för rörligt friluftsliv och högexploaterad 
kust enligt 4 kap 2 och 4 §§ miljöbalken (MB).

Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § plan- 
och bygglagen (PBL) och nu kända förhållanden att ett antagande av en detaljplan 
enligt förslaget kan komma att prövas.

Länsstyrelsen befarar att:
- det som föreslås blir olämpligt med avseende på hälsa eller säkerhet eller till 

risken för olyckor, översvämning eller erosion. Se mer under rubriken Buller.
- strandskydd enligt 7 kap miljöbalken upphävs i strid med gällande 

bestämmelser. Se mer under rubriken Strandskydd.

Kungsbacka kommun 
samhallsbyggnadskontoret
@kungsbacka.se

LÄNSSTYRELSEN 
HALLANDS LÄN 
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Länsstyrelsen befarar inte att:
- reglering av mellankommunala frågor inte samordnas på ett lämpligt sätt,
- riksintresse enligt miljöbalken påtagligt kommer att skadas. 
- miljökvalitetsnormer enligt miljöbalken inte iakttas,

Råd om tillämpningen av PBL och miljöbalken

Läsbarhet / tydlighet
Avsaknaden av en illustrationskarta gör att detaljplanens läsbarhet försämras 
betydligt. Detta behöver beaktas även ur ett medborgarperspektiv då det är 
svårt att tycka till om en detaljplan som är svår att som lekman förstå. 
Illustrationskartan bör visa effekten av en maximalt utnyttjad byggrätt.

Arkeologi
Arkeologisk förundersökning utfördes våren 2019 av fornlämning Raä Vallda 
149:1 (431-7172-18), belägen inom detaljplaneområdet för Heberg 2:4 m fl. 
Därvid dokumenterades lämningar efter säsongsbosättningar under äldre 
stenålder. Länsstyrelsen bedömde att inga ytterligare arkeologiska insatser är 
motiverade.

Betydande miljöpåverkan
Länsstyrelsen delar kommunens uppfattning att planförslagets genomförande 
inte kan komma att innebära en betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen 
efterfrågar dock undersökningen om betydande miljöpåverkan.

Biotopskydd
Nordöst om återvinningsstationen finns en rad av träd ovanpå en vall mot 
åkermarken. Kommunen bör göra en bedömning av huruvida trädraden 
omfattas av biotopskydd som allé. Enligt 2 kap. 3 § PBL ska planläggning ske 
med hänsyn till natur och kulturvärden. Det innebär att förekomst av 
biotopskyddsområden ska beaktas vid framtagande av detaljplaner och utgöra 
en av planeringsförutsättningarna.

Det bör anges ett skydd i plankartan för utpekade områden som omfattas av 
biotopskydd. Det bör anges i planbeskrivningen att åtgärder som kan skada 
naturmiljön i ett biotopskyddat område kräver dispens. Dispens söks hos 
länsstyrelsen och kan medges om det finns särskilda skäl.

Bevarandevärda träd
Det anges att schaktning ej bör planläggas innanför trädkronornas droppzon. 
Vid skyddsvärda träd bör avståndet vid schaktning vara minst två meter utanför 
kronans ytterkant, men helst 15 gånger stammens diameter. Inom detta område 
bör det utöver schaktning inte heller ske körning med tunga fordon, anläggas 
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massupplag eller ställas upp arbetsbodar. Planbeskrivningen bör uppdateras 
med information om detta.

Buller
Trafikbuller på skolgård:
I bullerutredningen till detaljplanen redovisas hur byggnader och bullervall ska 
placeras för att klara riktvärdet 50 dBA utomhus på skolgård och förskolegård. 
I planbeskrivningen sägs att bulleråtgärder kan behöva etableras längs delar av 
Blåvingevägen, Hebergsvägen samt Valldavägen för att uppfylla de uppsatta 
riktvärden som finns avseende buller för skolverksamhet. Det sägs även att 
hela planområdet klarar riktvärdena för buller med föreslagna åtgärder. I 
plankartan finns en bestämmelse om skydd mot störning (m) som säger: 
Högsta tillåtna ekvivalenta bullernivå för friyta från omgivande trafikleder är 
55 dBA, dock så ska för minst hälften av friytan, inte tillåtas högre än 50 dBA 
ekvivalenta bullernivå från omgivande trafikleder.

Naturvårdsverket har publicerat riktvärden för trafikbuller på nya skolgårdar. 
Riktvärden för buller från väg- och spårtrafik på nya skolgårdar är 50 dBA 
ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå för de delar av gården som 
är avsedda för lek, vila och pedagogisk verksamhet. För övriga vistelseytor 
inom skolgården är riktvärdet 55 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA 
maximal ljudnivå. 

Länsstyrelsen konstaterar att det i Naturvårdsverkets vägledning sägs att de 
delar av skolgården som är avsedd för lek, vila och pedagogisk verksamhet ska 
klara 50 dBA. Det innebär att Kungsbacka kommun föreslår ett avsteg från 
riktvärdet när enbart 50 % av skolgården (friytan) ska klara 50 dBA. Det finns 
möjlighet att klara 50 dBA för hela skolgården och förskolegården vad gäller 
trafikbuller och det bör säkerställas i detaljplanen.

Verksamhetsbuller från panncentral på skolgård:
Buller från panncentralen räknas som verksamhetsbuller. En bullerutredning 
bör göras som visar att kraven för verksamhetsbuller klaras utomhus vid skolan 
och förskolan, se Naturvårdsverkets Vägledning om industri- och annat 
verksamhetsbuller, rapport 6538, april 2015. Riktvärdena är 50 dBA kl. 06-18. 
det finns även riktvärden för kvällar, helger och nätter. För förskolor, skolor 
och vårdlokaler bör nivåerna tillämpas för de tidpunkter då lokalerna används. 
På skol- och förskolegårdar avser nivåerna de delar av gården som är avsedda 
för lek, rekreation och pedagogisk verksamhet. För att riktvärdena för 
verksamhetsbuller ska klaras kan skyddsåtgärder krävas. Eventuella 
skyddsåtgärder bör säkerställas i planen.

Trafiksituation
Både bilparkering, avsläpp av barn till både skola och förskola och skolbussar 
ska ske på och samsas på samma yta vid samma tid på dygnet vid skolstart. En 
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tidpunkt då många personer dessutom är stressade och det under en stor del av 
året är mörkt ute. Det finns i planbeskrivningen, utifrån illustrerade förslag, 
inget resonemang utifrån denna problematik. Positivt hade varit om man på ett 
tydligt sätt resonerar kring hur man tänker säkerställa en trafiksäker miljö för 
barn som kommer till förskola / skola med olika trafikslag samtidigt och som 
då ska samsas om utrymmet. Detta gäller både barn som kommer med buss, 
bil, cykel och till fots.

Mångfald
Mångfaldhetsbeskrivningen i detaljplanen är för snäv. Den beskriver mer vilka 
sorters verksamheter som finns på platsen. För att kunna se vilka målpunkter 
som finns i området och i närområdet och därmed hur tillgängligheten till dessa 
bör tillgodoses måste det beskrivas vilka individer som besöker, använder eller 
förväntas använda platsen. Mångfaldsbeskrivningen bör vara så mångfacetterad 
demografiskt som möjligt med exempelvis ålder, könsfördelning, 
inkomstnivåer etc.  

Dricksvatten och avlopp
Länsstyrelsen anser att frågor som gäller tillgång på dricksvatten och utrymme 
i spillvattennätet måste lösas så att grundläggande samhällsviktig försörjning 
fungerar för tillkommande samhällsviktig verksamhet.

Dagvatten och miljökvalitetsnormer för vatten 
Dagvattenrecipienten Stockaån klassas enligt kommunens dagvattenpolicy
som en mycket känslig recipient. I planbeskrivningen anges att om
rekommendationerna som framgår i dagvattenutredningen följs ”kommer
påverkan på recipienten kunna bli mindre nämnvärd”. Planbeskrivningen bör
kompletteras med en utförligare beskrivning av vad man anser är en mindre
nämnvärd påverkan samt hur möjligheten att uppnå MKN påverkas om
detaljplanen genomförs.

Om området bebyggs är det lämpligt att arbeta med förebyggande åtgärder
för att minska föroreningar vilket kan ske genom bra materialval vid 
byggnation, arbeta för att minska mängden dagvatten som uppkommer genom 
naturlig infiltration, minska andelen hårdgjorda ytor mm.

Strandskydd
I planbeskrivningen ska det framgå vilka särskilda skäl enligt 7 kap 18 c § MB 
som åberopas för upphävande av strandskyddet, vilka natur- och friluftsvärden 
som finns på platsen samt om strandskyddets syften kan uppfyllas trots 
exploateringen. Det ska även anges varför den tänkta exploateringen inte kan 
ske utanför strandskyddsområdet.

Det bör anges varför strandskyddet upphävs i sin helhet för dammen. I och med
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exploateringarna kommer dammen och området de närmsta metrarna kring 
denna få en ökad betydelse för strandskyddets syften.

Under planbestämmelserna - administrativa bestämmelser på plankartan står 
det "kvartersmark" och sedan att strandskyddet upphävs vid de ytor som har 
beteckningen a1. Men beteckningen a1 anges även för de allmänna platserna 
"gata" och "cykel". Teckenförklaringen bör förtydligas. Beteckningen för 
upphävande av strandskydd anges inte för den södra delen av cykelbanan. Om
denna omfattas av upphävandet bör det anges i plankartan.

Av plankartan förefaller det som att strandskyddet inte ska upphävas för en 
mindre yta mellan Fjärilsvägen och panncentralen. Denna yta har inte 
beteckningen för upphävande och ligger inom en administrativ gräns. Om det 
är motiverat att upphäva strandskyddet i planområdet bör det även upphävas på 
denna yta för enklare hantering av strandskyddet på platsen i framtiden.

Vattenverksamhet
Vid avledning av dagvatten till nedströms liggande vattenområden, såsom 
diken eller andra vattenområden, är det viktigt att ägare till sådana 
vattenanläggningar eller -områden kontaktas och att dessa medger eventuella 
ökade flöden eller påverkan på vattenanläggningar utanför planområdet. Om en 
överenskommelse med ägare till vattenanläggningar som påverkas av t.ex.
ökade flöden inte kan träffas kan frågan behöva tillståndsprövas i domstol. Om 
ett dikningsföretag berörs krävs i regel omprövning om man ändrar företagets 
båtnadsområde eller flödesmängder till företaget.

Jordbruksmark
Om åkermarken tidigare inte ingått i något planeringsunderlag med beslut om
markanvändning så bör de tre rekvisiten i miljöbalken besvaras;
-Är jordbruksmarken brukningsvärd?
-Är den aktuella förändrade markanvändningen ett väsentligt samhällsintresse?
-Varför är förutsättningarna att ta annan mark i anspråk inte tillfredsställande?

Fastighetens rådande produktionsstatus, kvalitet (klassning) eller intresse att 
bruka just nu har ingen betydelse för om den är brukningsvärd, inte heller hur 
kommunens behov av åkermark ser ut. Hänsyn ska tas till jordbrukslandskapet 
och det framtida behovet av jordbruksproduktion. Livsmedelsproduktionen i 
landet ska tryggas. Syftet med bestämmelsen är att säkerställa en långsiktig 
hushållning med en ändlig resurs. Att den inte brukas idag saknar betydelse.

Att bevara brukningsvärd jordbruksmark är av nationellt intresse enligt 
3 kap 4 § MB. Det har dock inte status som riksintresse och ingår därmed inte i 
länsstyrelsens ingripandegrunder enligt 11 kap 10 § PBL. Länsstyrelsen kan 
bara ge rådgivande synpunkter men inte upphäva en detaljplan på denna grund. 
Vikten av att bevara jordbruksmark genom efterlevnad av 3 kap 4 § MB har 
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däremot på senare tid tydliggjorts genom den praxis som utverkats av 
miljödomstolarna i överklagade detaljplaner och förhandsbesked. 

         
          Anna Nilsson Peter Svelenius

Detta yttrande har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrifter.

Så här hanterar vi dina personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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§ 280 Dnr 2020-00336  
Svar på motion från Maria Losman (MP) om att utreda miljö- och 
klimatstyrande reseriktlinjer för förtroendevalda 

Beslut – Förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige avslår motionen. 

Sammanfattning av ärendet 
Maria Losman (MP) har inkommit med en motion som anmäldes i 
kommunfullmäktige den 5 maj 2020 om att komplettera de riktlinjer för resor som 
gäller för tjänstepersoner med en tydlig skrivning att även politiker omfattas samt att 
de uppdaterade riktlinjerna för resor antas i kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-10, § 316 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-08-18 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-06-02, § 167 
Kommunfullmäktige 2020-05-05, § 55 
Motion från Maria Losman (MP) om miljö- och klimatstyrande reseriktlinjer för 
förtroendevalda, 2020-04-15 
Regler för tjänsteresor, 2019-08-20 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Fredrik Hansson (C), Thure Sandén (M), Carita Boulwén (SD), Niklas Mattsson 
(KD), Susanne Andersson (SD), Peter Söderberg (M) och Ulrika Landergren (L) 
yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 

Maria Losman (MP) yrkar bifall till motionen. 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill 
säga kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och Maria Losmans (MP) yrkande. 

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och 
Maria Losmans (MP) yrkande, och finner att kommunstyrelsen bifaller 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 

Protokollsanteckning 
Franklin Eck (M) stödjer kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 
Maria Rasmussen (V) stödjer Maria Losmans (MP) yrkande. 
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§ 316 Dnr 2020-00336  
Svar på motion från Maria Losman (MP) om att utreda miljö- och 
klimatstyrande reseriktlinjer för förtroendevalda 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige avslår motionen. 

Sammanfattning av ärendet 
Maria Losman (MP) har lämnat in en motion som anmäldes i kommunfullmäktige 5 
maj 2020 om att komplettera de riktlinjer för resor som gäller för tjänstepersoner 
med en tydlig skrivning att även politiker omfattas samt att de uppdaterade 
riktlinjerna för resor antas i kommunstyrelsen. 

Förvaltningen bedömer det som rimligt att riktlinjerna även omfattar förtroendevalda 
i Kungsbacka kommun varför ett uppdrag om komplettering bör ges till 
kommunstyrelsen.  

Utredningen bör särskilt belysa vem som ska har ansvar för en ledamots val av 
färdsätt då en klimatkompensation antingen kan belasta kommunfullmäktiges budget 
eller en nämndbudget. När det gäller bilresor är det särskilt viktigt att regelverket blir 
enkelt och tydligt. Utredningen bör också studera kortare resor inom Kungsbacka 
stad och hur dessa kan hanteras för att dessa på ett enkelt sätt kunna styras mot så 
hållbara alternativ som möjligt. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-08-18 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-06-02, § 167 

Kommunfullmäktige 2020-05-05, § 55 

Motion från Maria Losman (MP) om miljö- och klimatstyrande reseriktlinjer för 
förtroendevalda, 2020-04-15 

Regler för tjänsteresor, 2019-08-20 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Lisa Andersson (M) yrkar att motionen ska avslås. 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns två förslag till beslut, 
samhällsbyggnadskontorets respektive eget yrkande om avslag till motionen. 
Ordföranden (M) prövar förslagen var för sig och finner att arbetsutskottet bifaller 
ordförandens (M) yrkande om avslag. 
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Svar på motion från Maria Losman (MP) om att utreda miljö- och klimatstyrande 
reseriktlinjer för förtroendevalda 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige bifaller motionen och ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda och anpassa 
resereglerna till de förtroendevaldas förutsättningar. 

Sammanfattning av ärendet 
Maria Losman (MP) har lämnat in en motion som anmäldes i kommunfullmäktige 5 maj 2020 om att 
komplettera de riktlinjer för resor som gäller för tjänstepersoner med en tydlig skrivning att även 
politiker omfattas samt att de uppdaterade riktlinjerna för resor antas i kommunstyrelsen.  

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-08-18 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-06-02, § 167 

Kommunfullmäktige 2020-05-05, § 55 

Motion från Maria Losman (MP) om miljö- och klimatstyrande reseriktlinjer för förtroendevalda, 
2020-04-15 

Regler för tjänsteresor, 2019-08-20 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 
Maria Losman (MP) har lämnat in en motion som anmäldes i kommunfullmäktige 5 maj 2020 om att 
komplettera de riktlinjer för resor som gäller för tjänstepersoner med en tydlig skrivning att även 
politiker omfattas samt att de uppdaterade riktlinjerna för resor antas i kommunstyrelsen. 

Förvaltningen bedömer det som rimligt att riktlinjerna även omfattar förtroendevalda i Kungsbacka 
kommun varför ett uppdrag om komplettering bör ges till kommunstyrelsen.  
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Utredningen bör särskilt belysa vem som ska har ansvar för en ledamots val av färdsätt då en 
klimatkompensation antingen kan belasta kommunfullmäktiges budget eller en nämndbudget. När det 
gäller bilresor är det särskilt viktigt att regelverket blir enkelt och tydligt. Utredningen bör också 
studera kortare resor inom Kungsbacka stad och hur dessa kan hanteras för att dessa på ett enkelt sätt 
kunna styras mot så hållbara alternativ som möjligt. 

 

 

Malin Aronsson     Emma Kjernald 

Kommundirektör     Samhällsbyggnadschef 
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§ 167 Dnr 2020-00336  
Remittering av motion från Maria Losman (MP) om Miljö- och 
klimatstyrande reseriktlinjer för förtroendevalda 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar motionen till kommunstyrelsens 
förvaltning för beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Maria Losman (MP) har inkommit med en motion som anmäldes till 
kommunfullmäktige med en motion om miljö- och klimatstyrande reseriktlinjer för 
förtroendevalda. Motionären menar att kommunens förtroendevalda borde omfattas 
av samma riktlinjer för resor som kommunens anställda och yrkar därför att 
riktlinjerna kompletteras med en tydlig skrivning att även förtroendevalda omfattas 
samt att riktlinjerna därefter antas kommunstyrelsen.  

Den 5 maj 2020 remitterade kommunfullmäktige motionen till kommunstyrelsen för 
vidare beredning. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige § 55 2020-05-05 

Beslutsgång 
Ordförande Fredrik Hansson (C) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
kommunledningskontorets. Ordföranden (C) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet beslutar enligt kommunledningskontorets förslag. 
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§ 55 Dnr 2020-00336  
Anmälan av motion från Maria Losman (MP) om miljö- och 
klimatstyrande reseriktlinjer för förtroendevalda 

Beslut 
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Maria Losman (MP) har inkommit med en motion om miljö- och klimatstyrande 
reseriktlinjer för förtroendevalda. Motionären menar att kommunens förtroendevalda 
borde omfattas av samma riktlinjer för resor som kommunens anställda och yrkar 
därför att riktlinjerna kompletteras med en tydlig skrivning att även förtroendevalda 
omfattas samt att riktlinjerna därefter antas kommunstyrelsen.  

Beslutsunderlag 
Motion från Maria Losman (MP) om miljö- och klimatstyrande reseriktlinjer för 
förtroendevalda, 2020-04-15 

Beslutsgång 
Ordförande Peter Wesley (KD) ställer proposition på om motionen kan remitteras till 
kommunstyrelsen för vidare beredning, och finner att kommunfullmäktige bifaller 
det. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 



 

 

Motion 

Miljö- och klimatstyrande reseriktlinjer för förtroendevalda 

 

Resor för politiker såväl som för tjänstepersoner i kommunen betalas av skattemedel, men vi har inte samma 

styrning av resorna. Sedan årsskiftet gäller nya miljö- och klimatstyrande reseriktlinjer i Kungsbacka 

https://www.kungsbacka.se/globalassets/kommun-och-politik/dokument/hallbarhet/reseregler_20190820-

beslutade.pdf men bara tjänstepersoner, inte politiker, omfattas av reglerna.  

 

I riktlinjerna står att: Regler för tjänsteresor inklusive rekommendationer och praktisk information omfattar 

alla inom Kungsbacka kommun som organisation gällande planering och genomförande av resor som görs i 

tjänsten och betalas av Kungsbacka kommun. 

 

Miljöpartiet tycker att politiken ska föregå med gott exempel och låta sig omfattas av samma riktlinjer för 

resor som våra anställda. Vi föreslår därför  

 

 Att riklinjerna kompletteras med en tydlig skrivning att även politiker omfattas. 

 Att de uppdaterade riktlinjerna för resor antas i kommunstyrelsen. 

 

Maria Losman 

 

 

 

Miljöpartiet 

2020-04-15 



Regler för 
 tjänsteresor
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Varje beslut vi tar påverkar nästa generations förutsätt-
ningar för ett minst lika bra liv som vi har idag!

Att utveckla dagens samhälle utan att äventyra nästa 
generations möjligheter kallas för hållbarhet. I  begreppet 
hållbar utveckling integreras de tre dimensionerna av 
hållbarhet: social, ekonomisk och ekologisk.

2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, en univer-
sell agenda som inrymmer de Globala målen för hållbar 
utveckling.  De 17 globala målen har i sin tur delmål och 
globala indikatorer. Världens ledare har förbundit sig till 
att fram till år 2030 avskaffa extrem fattigdom, minska 
ojämlikheter och orättvisor i världen och att lösa klimat-
krisen.

Med hjälp av de Globala målen är vi den första genera-
tionen som kan utrota fattigdomen, och den sista som 
kan bekämpa klimatförändringarna.

I Kungsbacka gör vi mycket för att bidra till att nå de 
 globala målen! 

För att synliggöra det har vi i detta dokument valt att 
koppla ihop vårt arbete med de globala mål som vi för-
väntar oss påverka mest.
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Regler för tjänsteresor är ett normerande styrdoku-
ment som syftar till att styra hur tjänsteresor plane-
ras och genomförs enligt Kungsbacka kommuns 
• Vision 2030
• Klimatstrategi – delmål transporter som säger att 

utsläppen från transporter i Kungsbacka kommun 
ska minska, beslutad åtgärd ”Endast fossilfria 
eller kompenserade tjänsteresor” 

• Gång- och cykelstrategi
• Övergripande mål om att Kungsbacka växer med 

en långsiktigt hållbar ekonomi

Omfattning
Regler för tjänsteresor inklusive rekommendationer 
och praktisk information omfattar alla inom Kungs-
backa kommun som organisation gällande planering 
och genomförande av resor som görs i tjänsten och 
betalas av Kungsbacka kommun. 

Ansvar
Tjänsteresor som kräver klimatväxling enligt dessa 
regler ska i förväg förankras med närmaste chef. 
Utrikesresor ska godkännas av förvaltningschef efter 
samråd med kommundirektören.

Föredöme
Vår användning av tjänsteresor ska utgöra ett före-
döme för kommuninvånarna samt andra organisa-
tioner.

Uppföljning
Uppföljningen av klimatväxling i Regler för tjänste-
resor samt följande hållbarhetsindikatorer ska göras 
årligen i samband med kommunens årsredovisning 
samt återkopplas till alla inom Kungsbacka kommun 
som organisation.

• Ekologisk hållbarhet – Kungsbacka kommuns 
CO2e-utsläpp från tjänsteresor minskar med 
minst 16 procent årligen och med minst 90 pro-
cent till 2030 jämfört med 2017.1 

• Social hållbarhet – Cykling i tjänsten inom kom-
munens tätorter ökar år från år fram till 2030.2

• Ekonomisk hållbarhet – Kommunens kostnader 
för tjänsteresor minskar med minst 1 procent per 
medarbetare årligen och med minst 10 procent 
per medarbetare till 2030 jämfört med 2017.3 

Revidering 
Regler för tjänsteresor uppdateras vid behov eller i 
samband med revidering av Klimatstrategin.

1.  Indikator för att nå mål i Klimatstrategi för Kungsbacka 
kommun

2.  Indikator för att uppfylla Gång- och cykelstrategin för Kungs-
backa kommun 

3.  Indikator för att nå kommunens övergripande mål En hållbar 
utveckling och en hälsosam miljö

I det här dokumentet hittar 
du regler och praktisk 
information för hur du ska 
göra om du  behöver resa i 
tjänsten, med till  exempel 
en poolbil. 
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Regler
Klimatväxling 
Klimatväxling innebär att tjänsteresor med hög 
klimatbelastning beläggs med en avgift.

Med klimatväxling får Kungsbacka kommun ett 
ekonomiskt incitament för att minska andelen 
klimatpåverkande tjänsteresor samt för att finansiera 
interna åtgärder för att minska vår egen organisa-
tions klimatpåverkan.

Insättningar på kommungemensamt klimat-
växlingskonto används till klimatåtgärder enlig 
Kungsbacka kommuns Klimatstrategi. Klimatåtgär-
der som finansieras av klimatväxlingskontot beslutas 
av kommunstyrelsen. 

Klimatväxling görs till kommungemensamt klimat-
växlingskonto/ansvarskod för klimatväxling.

Modell för klimatväxling 
Klimatväxling tjänsteresor Klimatväxlingsavgift

Tjänsteresa med fossila 
bränslen som görs med 
kommunens lätta fordon 
(under 3,5 ton). 

5 sek per mil 

Alla tjänsteresor som görs 
med privata bilar. 

5 sek per mil

Flygresor under 500 km 
med fossila bränslen.

500 sek per enkel resa

Flygresor över 500 km med 
fossila bränslen.*

250 sek per enkel resa

* Exempel flygresa Göteborg–Luleå med mellanlandning/
byte av flyg utan uppehåll i Stockholm räknas som en enkel-
resa över 500 kilometer.
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Val av färdsätt
Val av färdsätt görs beroende på avstånd från den 
huvudsakliga verksamhetsorten/ordinarie arbets-
platsen enligt tre olika nivåer.  
• Vid korta resor (under 3 km, gul cirkel) välj pro-

menad, cykling eller lokaltrafik.
• Vid medellånga resor (3–500 km, grön cirkel) 

välj lokaltrafik, tåg eller poolbil. För resor inom 
 Halland och Göteborgsområdet (Göteborgs-
regionen) välj i första hand tåg. 

• Vid långa resor (över 500 km, blå cirkel) prioritera 
tåg med övernattning före flyg. Välj flyg enbart 
vid längre resor när alternativ saknas eller då 
något annat alternativ inte är möjligt på grund av 
exempelvis tidsbrist. 

Undantag från rekommendationerna är för resor där 
bilen utrustad (eller packad) för ett särskilt syfte och 
därmed ett redskap för att utföra arbetet. För dessa 
arbetsresor gäller enbart klimatväxling.

Att prioritera utifrån hållbarhetsaspekter 
Alla kommunens verksamheter har ansvar för att vi 
ska nå kommunens övergripande mål. Prioriteringar 
kan kräva attitydförändringar. Det innebär att 
alla inom Kungsbacka kommun som organisation 
uppmanas att vid behov göra avkall på till exempel 
bekvämlighet till förmån för kommunens över-
gripande mål. Vid all planering av resor rekommen-
deras att alltid överväga resefria alternativ.

Rekommendationer för val  
av färdsätt

Över 500 kilometer

3–500 kilometer

Under  
3 kilometer

Poolbil

Klicka på bilden för en större 
karta med en 500 kilometers 
radie runt Kungsbacka. 

https://www.mapdevelopers.com/draw-circle-tool.php?circles=%5B%5B500000%2C57.4898521%2C12.0778922%2C%22%23AAAAAA%22%2C%22%23000000%22%2C0.4%5D%5D
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Innan du ska resa

Resefria möten
Fundera i första hand över om det går att mötas utan 
att resa. På vilka möten måste du vara på plats rent 
fysiskt? Pröva om resan kan ersättas med alterna-
tiva mötesformer som telefonmöte, webbmöte eller 
video konferens. 

Om du ska resa

Cykel (lånecykel)
Cyklar samt hjälmar finns till utlåning på flertalet 
arbetsplatser.  

Lokal kollektivtrafik
Möjligheten att resa kollektivt med Västtrafik och 
Hallandstrafiken är ofta ett bra alternativ. 

Tåg 
Biljett i andra klass inklusive platsreservation är 
standard. Vid resa med nattåg är egen kupé stan-
dard. Överväg delad kupé, när det är lämpligt, om ni 
är flera som reser tillsammans.

Bil 
Vid tjänsteresor med personbil rekommenderas du i 
första hand välja kommunens tjänstebilar/poolbilar 
när det är möjligt. Läs mer hur du bokar dessa här.
Fundera också innan du reser: finns möjligheten att 
samåka?

Tänk på att klimatväxlingsavgift tas ut enligt Regler 
för tjänsteresor för alla tjänsteresor med kommunens 
fossilbränslefordon under 3,5 ton samt för alla tjäns-
teresor som görs med privata fordon.

Taxi
Taxi kan bokas när lämpliga allmänna kommunika-
tioner saknas, tidsmässigt kan motiveras eller då taxi 
blir billigare än andra alternativ. Efterfråga i första 

hand fossilbränslefri taxi.
 
Hyrbil
Hyrbil kan bokas när andra lämpliga alternativ 
saknas. Efterfråga i första hand fossilbränslefri hyrbil.
 
Flyg
Flygbiljetter är indelade i flera olika kategorier med 
olika principer för utnyttjandet. Fullpris gäller för 
biljett med full flexibilitet medan rabattbiljetter har 
olika begränsningar vad gäller ombokning med 
mera. Justera om möjligt restider så att rabatter kan 
utnyttjas.

Tänk på att klimatväxlingsavgift tas ut enligt 
Regler för tjänsteresor i de undantagsfall när 
tjänste resa görs med flyg med fossila bränslen.
 
Hotell
Enkelrum med fönster, dusch/bad och toalett är 
standard. Överväg övernattning i dubbelrum, när 
det är lämpligt, om ni är flera som reser tillsammans. 
Välj i första hand hotell som är certifierade med en 
tredjeparts miljömärkning, till exempel Svanen1 eller 
likvärdigt2.

Övriga rekommendationer

Kurs- och konferensarrangemang 
Förlägg i första hand kurser och konferenser inom 
Kungsbacka kommuns egna lokaler, i andra hand 
hos de leverantörer som kommunen har avtal med. 
Finns det möteslokaler och konferensanläggningar 
som är certifierade med en tredjeparts miljömärk-
ning, till exempel Svanen3 eller likvärdigt, så välj 
dessa. Anpassa kurs- och konferenstider till all-
männa kommunikationer, om så är möjligt. 

1. www.svanen.se/Hitta-produkter/tjanster/
2.  http://unionen.extern.shop.strd.se/ftp/files/2715-2.pdf , 

https://www.glooby.se/miljomarkningar
3. www.svanen.se/Hitta-produkter/tjanster/ 

Hjälp för att följa rekommendationer 
– val av färdsätt samt övernattning
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Praktisk information

Resebeställningar
Beställningar av biljetter, hotellrum, flyg, tåg, taxi, 
hyrbilar med mera gör du via reseadministratör på 
varje förvaltning hos den resebyrå kommunen upp-
handlat som leverantör. Reseadministratörer bokar 
om möjligt även anslutningsresor.

Boka i god tid
Boka biljetter samt hotell så tidigt som möjligt efter-
som det oftast är mest kostnadseffektivt.

Ombokningsbart/avbokningsbart?
Biljetter: när du planerar din resa tänk igenom 
om det behövs en biljett som är avboknings- eller 
ombokningsbar, det vill säga med ingen, viss eller 
full flexibilitet på biljetten. Jämför därefter pris-
skillnader, de billigaste biljetterna går oftast inte 
att omboka/avboka, och gör en avvägning av vilken 
biljett typ som passar bäst och sannolikt är mest 
kostnadseffektiv.
Hotell: När det är möjligt, boka hotell som är 
avbokningsbart utan kostnad. 

Ändringar och avbokningar
Behöver du ändra eller avboka din resa så ska det 
göras så snart som möjligt.

 
Försäkringar
Samtliga inom Kungsbacka kommun som organisa-
tion omfattas av tjänstereseförsäkring. 

Reseräkningar
Se mer här.

Traktamente
Se mer här.

Färdtid  
Se mer här.

Privatresa i anslutning till tjänsteresa 
Avvikelser från den normala resvägen som sker av 
privata skäl bekostas inte av kommunen om kostna-
den för tjänsteresan blir högre på grund av avvikel-
sen. 

Bonus 
Vissa flygbolag och hotellkedjor lämnar bonus av 
olika slag för visad kundtrohet. Alla rabatter eller 
andra förmåner som ges på grund av tjänsteresor 
tillfaller kommunen.

https://kungsbackakommun.sharepoint.com/sites/intra#/start/stod-och-tjanster/praktiskt-stod/forsakringar/personalforsakringar/forsakring-vid-tjansteresor
https://kungsbackakommun.sharepoint.com/sites/intra#/start/stod-och-tjanster/blanketter/personal/reserakning
https://kungsbackakommun.sharepoint.com/sites/intra#/start/stod-och-tjanster/praktiskt-stod/tjansteresor/ersattningar-traktamente-och-trangselskatt
https://kungsbackakommun.sharepoint.com/sites/intra#/start/anstallning-och-arbetsmiljo/anstallningen/arbetstider/fardtid
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§ 281 Dnr 2020-00196  
Svar på motion från Torbjörn Andersson (SD) m.fl. om att inrätta ett 
skönhetsråd 

Beslut – Förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att berörda förvaltningar 
inom Kungsbacka kommun redan idag har kompetens och rutiner att hantera estetik 
och gestaltning i samhällsbyggandet samt att främja goda livsmiljöer. 

Sammanfattning av ärendet 
Torbjörn Andersson (SD), Roger Krantz (SD) och Hampus Jägnert (SD) föreslår i en 
motion sam anmäldes i kommunfullmäktige den 5 februari 2020 att kommunen ska 
utreda möjligheten att inrätta ett skönhetsråd, efter modell från Stockholms stad, 
samt att konstrådet avvecklas för att ingå i skönhetsrådet.  

Motionärerna föreslår att ett skönhetsråd inrättas som ett diskussionsforum där dess 
företrädare är estetiskt medvetna medborgare. Skönhetsrådet bör bestå av ledamöter 
med stort intresse av arkitektur, kulturhistoria, stadsmiljö och andra frågor som rör 
stadens skönhetsvärden. Rådet ska fungera som en remissinstans för vissa projekt 
och då värna om stadens skönhet. 

Plan- och bygglagen föreskriver att byggnader ska placeras och utformas på ett sätt 
som är lämpligt med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och 
kulturvärdena på platsen. Enligt plan- och bygglagens (2010:900) 12 kap. 2 § 1 st. 
ska byggnadsnämnden verka för en god byggnadskultur samt en god och estetisk 
tilltalande stads- och landskapsmiljö och enligt 7 § ha minst en person med 
arkitektutbildning till sin hjälp och i övrigt ha tillgång till personal i den omfattning 
och med den särskilda kompetens som behövs för att nämnden ska kunna fullgöra 
sina uppgifter på ett tillfredställande sätt. I Kungsbacka är det byggnadsnämnden 
med stöd av sin personal som fullgör dessa uppgifter. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-10, § 317 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2020-10-20 
Byggnadsnämnden 2020-09-17, § 213 
Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-08-26  
Nämnden för Kultur & Fritid 2020-09-17, § 45 
Förvaltningen för Kultur & Fritids tjänsteskrivelse 2020-08-03 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-12, § 131 
Kommunfullmäktige 2020-04-14, § 33 
Motion från Torbjörn Andersson (SD) m.fl., 2020-02-05 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Carita Boulwén (SD) och Susanne Andersson (SD) yrkar bifall till motionen. 
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Thure Sandén (M), Lisa Andersson (M) och Eva Borg (S) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill 
säga kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och Carita Boulwéns (SD) m.fl. 
yrkande. 

Ordföranden ställer proposition kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och Carita 
Boulwéns (SD) m.fl. yrkande, och finner att kommunstyrelsen bifaller 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 

Omröstning begärs och verkställs. 

Ordföranden redovisar följande propositionsordning som kommunstyrelsen 
godkänner: 

Ja-röst innebär att bifalla kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 
Nej-röst innebär att bifalla Carita Boulwéns (SD) m.fl. yrkande. 

Omröstningsresultat 
Ordföranden finner att kommunstyrelsen, med 13 ja-röster mot 2 nej-röster, beslutar 
enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 

Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja-röst Nej-röst Avstår från att rösta 
Thure Sandén (M)       X   
Kalle Påsse Sundvall (M) X   
Marianne Pleijel (M)   X   
Peter Söderberg (M) X   
Maria Gathendahl (M) X   
Fredrik Hansson (C)  X   
Kristina Karlsson (C) X   
Ulrika Landergren (L)   X   
Niklas Mattsson (KD) X   
Eva Borg (S) X   
Magdalena Sundqvist (S) X   
Carita Boulwén (SD)  X  
Susanne Andersson (SD)   X  
Maria Losman (MP) X 

 
 

Lisa Andersson (M)          X   
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Protokollsanteckning 
Franklin Eck (M) stödjer kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 
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§ 317 Dnr 2020-00196  
Svar på motion från Torbjörn Andersson (SD) m.fl. om att inrätta ett 
skönhetsråd 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att berörda förvaltningar 
inom Kungsbacka kommun redan idag har kompetens och rutiner att hantera estetik 
och gestaltning i samhällsbyggandet samt att främja goda livsmiljöer. 

Sammanfattning av ärendet 
Torbjörn Andersson (SD), Roger Krantz (SD) och Hampus Jägnert (SD) föreslår i en 
motion sam anmäldes i kommunfullmäktige 5 februari 2020 att kommunen ska 
utreda möjligheten att inrätta ett skönhetsråd, efter modell från Stockholms stad, 
samt att konstrådet avvecklas för att ingå i skönhetsrådet.  

Motionärerna föreslår att ett skönhetsråd inrättas som ett diskussionsforum där dess 
företrädare är estetiskt medvetna medborgare. Skönhetsrådet bör bestå av ledamöter 
med stort intresse av arkitektur, kulturhistoria, stadsmiljö och andra frågor som rör 
stadens skönhetsvärden. Rådet ska fungera som en remissinstans för vissa projekt 
och då värna om stadens skönhet. 

Plan- och bygglagen föreskriver att byggnader ska placeras och utformas på ett sätt 
som är lämpligt med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och 
kulturvärdena på platsen. Enligt plan- och bygglagens (2010:900) 12 kap. 2 § 1 st. 
ska byggnadsnämnden verka för en god byggnadskultur samt en god och estetisk 
tilltalande stads- och landskapsmiljö och enligt 7 § ha minst en person med 
arkitektutbildning till sin hjälp och i övrigt ha tillgång till personal i den omfattning 
och med den särskilda kompetens som behövs för att nämnden ska kunna fullgöra 
sina uppgifter på ett tillfredställande sätt. I Kungsbacka är det byggnadsnämnden 
med stöd av sin personal som fullgör dessa uppgifter. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2020-10-20 

Byggnadsnämnden 2020-09-17, § 213 

Nämnden för Kultur & Fritid 2020-09-17, § 45 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-12, § 131 

Kommunfullmäktige 2020-04-14, § 33 

Motion från Torbjörn Andersson (SD) m.fl., 2020-02-05 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
samhällsbyggnadskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det. 
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Samhällsbyggnadskontoret 
Emma Johansson 
 
Planhandläggare 
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 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 
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Stadshuset, Storgatan 37 
Telefon 0300-83 40 00 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Svar på motion från Torbjörn Andersson (SD) m.fl. om att inrätta ett skönhetsråd 
 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att berörda förvaltningar inom Kungsbacka 
kommun redan idag har kompetens och rutiner att hantera estetik och gestaltning i samhällsbyggandet 
samt att främja goda livsmiljöer. 

Sammanfattning av ärendet 
Torbjörn Andersson (SD), Roger Krantz (SD) och Hampus Jägnert (SD) föreslår i en motion sam 
anmäldes i kommunfullmäktige 5 februari 2020 att kommunen ska utreda möjligheten att inrätta ett 
skönhetsråd, efter modell från Stockholms stad, samt att konstrådet avvecklas för att ingå i 
skönhetsrådet.  

Motionärerna föreslår att ett skönhetsråd inrättas som ett diskussionsforum där dess företrädare är 
estetiskt medvetna medborgare. Skönhetsrådet bör bestå av ledamöter med stort intresse av arkitektur, 
kulturhistoria, stadsmiljö och andra frågor som rör stadens skönhetsvärden. Rådet ska fungera som en 
remissinstans för vissa projekt och då värna om stadens skönhet. 

Plan- och bygglagen föreskriver att byggnader ska placeras och utformas på ett sätt som är lämpligt 
med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen. Enligt plan- 
och bygglagens (2010:900) 12 kap. 2 § 1 st. ska byggnadsnämnden verka för en god byggnadskultur 
samt en god och estetisk tilltalande stads- och landskapsmiljö och enligt 7 § ha minst en person med 
arkitektutbildning till sin hjälp och i övrigt ha tillgång till personal i den omfattning och med den 
särskilda kompetens som behövs för att nämnden ska kunna fullgöra sina uppgifter på ett 
tillfredställande sätt. I Kungsbacka är det byggnadsnämnden med stöd av sin personal som fullgör 
dessa uppgifter. 

 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2020-10-20 

Byggnadsnämnden 2020-09-17, § 213 

u 
Kungsbacka 



 KUNGSBACKA KOMMUN 
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Nämnden för Kultur & Fritid 2020-09-17, § 45 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-12, § 131 

Kommunfullmäktige 2020-04-14, § 33 

Motion från Torbjörn Andersson (SD) m.fl., 2020-02-05 

 

Beskrivning av ärendet 

Lagstiftning 
Plan- och bygglagen föreskriver att byggnader ska placeras och utformas på ett sätt som är lämpligt 
med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen. Bedömningen 
av hur dessa värden kan tas omhand i planerade projekt görs dels i planskedet, dels i handläggningen 
av bygglov.  

Enligt plan- och bygglagens (2010:900) 12 kap. 2 § 1 st. ska byggnadsnämnden verka för en god 
byggnadskultur samt en god och estetisk tilltalande stads- och landskapsmiljö och enligt 7 § ha minst 
en person med arkitektutbildning till sin hjälp och i övrigt ha tillgång till personal i den omfattning och 
med den särskilda kompetens som behövs för att nämnden ska kunna fullgöra sina uppgifter på ett 
tillfredställande sätt. I Kungsbacka är det byggnadsnämnden med stöd av sin personal som fullgör 
dessa uppgifter.  

Arbetsprocesser 
I bedömningen av bebyggelseprojekt är det viktigt att både se till husens arkitektur i sig men också 
lämpligheten i förhållande till omgivande stadsbild och kulturvärden. Detaljplaner lägger ofta grunden 
för gestaltningen av stadsmiljön och redan där görs bedömningar av arkitektur och områdenas 
utformning. I större detaljplaner upprättas ofta gestaltningsprogram. En bred demokratisk process där 
både politiker, experter och allmänhet får möjlighet att ha synpunkter är viktig för en aktiv diskussion 
om tillkommande och förändrade miljöer. Detta möjliggörs bland annat genom planprocessens 
remisser: samråd och granskning. Nämnden för Kultur& Fritid är remissinstans för samtliga 
detaljplaner och tillför således kompetens och fokus på gestaltningsfrågor och kulturmiljö. 
Detaljplanerna arbetas fram av en projektgrupp med bred kompetens från flera av kommunens 
förvaltningar. Kommunantikvarien ingår alltid i projektgruppen om kulturhistoriskt värdefulla 
byggnader eller miljöer påverkas. Landskapsarkitekter från förvaltningen för teknik ingår i 
projektgruppen för de detaljplaner som omfattar allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap. 

En estetisk bedömning i enlighet med plan- och bygglagen görs i varje enskilt bygglovsärende. 
Bygglovsärenden med särskilt betydande kulturhistoriska och estetiska värden tas alltid upp för 
diskussion på enhetens handläggarmöten och kommunens kommunantikvarie involveras alltid för att 
säkerställa en hög och jämn kvalitet på bedömningarna. Förvaltningen för Kultur& Fritid och bygg- 
och miljöförvaltningen har ett nära samarbete i ärenden som rör förhandsbesked och bygglov genom 
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kommunantikvarien. Inom ramen för gällande lagstiftning har dock byggherren stor frihet att styra 
gestaltningen av sitt eget hus. Utformningen sker ofta i dialog bygg- och miljöförvaltningen. Estetik 
och skönhet är subjektiva värderingar vilket gör det extra viktigt med dialog.  

Kungsbacka kommun delar varje år ut pris för god arkitekturgenom Kungsbacka arkitekturpris. Detta 
är ett bra sätt att visa på kommunens höga ambitionsnivå för att ny bebyggelse ska hålla hög kvalitet 
och att ny, modern arkitektur vävs in i befintlig bebyggelsemiljö på ett anpassat och väl genomtänkt 
sätt, både ur estetisk och kulturhistorisk synpunkt.  

Förvaltningen för Kultur& Fritids utvecklare för konst samverkar över förvaltningsgränser och med 
invånare för att konsten ska vara ett betydelsefullt inslag i samhällsmiljön i enlighet med Politik för 
gestaltad livsmiljö (prop. 2017/18:110) och Riktlinje för offentlig konst . Detta görs bland annat 
genom att beställa och förvärva samtidskonst till byggnader och andra lokaler för kommunal 
verksamhet och andra offentliga platser. Kultur& Fritid medverkar till skapandet och utvecklingen av 
offentlig konst och gestaltning av gemensamma miljöer, samt till att utveckla och sprida kunskap inom 
området.  

Kompetens 
Fullgod kompetens kring skönhetsfrågorna finns inom enheterna för bygglov, planavdelningen och på 
förvaltningen för Kultur& fritid. Rutinerna för hur kompetensen tas till vara är väl utvecklad såväl 
inom enheterna som i samarbetet med kommunens politiska organ.  

Inom planenheten på Samhällsbyggnadskontoret finns bred kompetens i form av arkitekter och 
samhällsplanerare med högskoleutbildning och flera års erfarenhet. Inom bygglovenheten har 
merparten av handläggarna högskoleutbildning och flera av handläggarna har arkitektexamen från 
teknisk högskola. Handläggarna har flerårig erfarenhet av kommunal verksamhet och/eller som 
projekterande arkitekter.  

Kommunantikvarien har kompetens som rör bebyggelsens kulturhistoriska värden. Kungsbacka 
kommun utmärker sig i länet med att ha tillgång till denna kompetens vilket innebär att plan- och 
bygglagens krav på varsamhet och att verka för en god byggnadskultur samt en god och estetisk 
tilltalande stads- och landskapsmiljö kan tillgodoses inom Kungsbacka kommun på ett mycket bra sätt. 
Kompetensen hos förvaltningen för Kultur& Fritid inom kulturmiljövård, kulturhistoria samt offentlig 
konst kompletterar bygg- och miljöförvaltningens och Samhällsbyggnadskontorets kunskap inom 
arkitektur, konst och gestaltning på ett mycket hållbart och kvalitativt sätt. 

Inom kommunen finns därmed bred kompetens att föra en dialog kring estetiska värden. Kontinuerlig 
kompetensutveckling sker dessutom genom deltagande i utbildningar, seminarier/kurser och 
studiebesök på aktuella, ur arkitektonisk synvinkel intressanta projekt.  
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Stockholms skönhetsråd 
Stockholms skönhetsråds (formellt Rådet till skydd för Stockholms skönhet) syfte är att vara rådgivare 
åt stadens olika myndigheter i frågor som berör offentliga konstverk, konstnärligt eller kulturhistoriskt 
värdefulla stadsbilder eller stadens övriga skönhets- och naturvärden. Rådet kan också själv lyfta och 
driva frågor som det anser som relevanta. Skönhetsrådet inrättades 1919. Rådet ligger som en fri 
instans direkt under kommunfullmäktige och är inte underordnad någon nämnd eller förvaltning. Rådet 
består av tretton ledamöter. Tolv av dessa väljs av kommunfullmäktige, och dessa tolv väljer sedan 
tillsammans den trettonde ledamoten. Av dessa bör minst åtta vara särskilt sakkunniga, och av dessa 
ska två vara representanter för Kungliga Akademien för de fria konsterna, varav en målare och en 
bildhuggare, samt de övriga sex representera: Kungliga Vitterhets-, Historie- och 
Antikvitetsakademien, Statens fastighetsverk, Kungliga Vetenskapsakademiens miljökommitté, 
Sveriges Arkitekter, styrelsen för Samfundet S:t Erik och styrelsen för Svenska 
Naturskyddsföreningen. Partierna i kommunfullmäktige utser i sin tur fyra ledamöter som 
representerar stockholmarna men inte behöver vara politiker.  

Samhällsbyggnadskontorets bedömning 
Arkitektur och konst är ett uttryck för samtiden. Uppfattningen om vad som är vackert, fult och 
estetiskt tilltagande ändras kontinuerligt över tid och är en individuell uppfattning. Arkitekturen och 
konsten formar och påverkar våra offentliga vardagsrum och platser där vi alla befinner oss i och 
använder. Därför är det viktigt att bedömningar och tolkningar görs utifrån kunskap om plan- och 
bygglagens regler och regeringens mål kring gestaltad livsmiljö kring frågor om gestaltning och 
anpassning till befintlig bebyggelsemiljö. Kungsbacka kommun har mycket goda förutsättningar att 
med sin breda kompetens inom bygg- och miljöförvaltningen, Samhällsbyggnadskontoret och Kultur& 
Fritid att göra dessa bedömningar och tolkningar på ett fullgott sätt. Även lekmannainflytandet i 
gestaltningsfrågorna väl tillgodosett.  

Att inrätta ett skönhetsråd med Stockholm som förbild bedöms inte tillföra sådana kvaliteter i 
ärendeberedningen att det är motiverat att införa ett sådant.  

Motionen har beretts av byggnadsnämnden samt nämnden för Kultur & Fritid. Båda nämnderna 
föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen. 

 

Malin Aronsson     Emma Kjernald 

Kommundirektör     Samhällsbyggnadschef 
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Svar på motion från Roger Krantz (SD) m.fl. om att 
inrätta ett skönhetsråd som ska bevaka natur-, 
arkitektur-, stadsbyggnads- och kulturmiljöfrågor i 
Kungsbacka 
Dnr BN 2020- 001609 

Beslut 
Byggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade 2020-04-14, att överlämna motion om inrättande av ett skönhetsråd i 
kommunen till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott har i beslut 2020-
05-12 överlämnat motionen till Byggnadsnämnden samt till nämnden för Kultur och fritid för 
yttrande. 

Motionssvaret har utf01mats i samråd med förvaltningen för kultur- och fritid samt 
samhällsbyggnadskontoret. 

Sammanfattning av motionen 
Sverigedemokraterna i Kungsbacka genom Roger Krantz m fl., föreslår i en motion 2020-02-05, 
fullmäktige besluta att Kungsbacka kommun utreder möjligheten att inrätta ett skönhetsråd, efter 
modell från Stockholms stad, vidare att man avvecklar konstrådet och låter det ingå i ett 
skönhetsråd. 

Motionsställama konstaterar att Sverige slår rekord i bostadsbyggande men knappast när det gäller 
goda livsmiljöer. Många som behöver ta en mer aktiv roll för att vända utvecklingen och intressera 
sig mer för livskvaliteter. Arbetet med detaljplanerna har bland annat visat på betydelsen av hur 
man utformar det nya, och då särski It hur den estetiska aspekten beaktas. 

I och kring staden finns byggnads-, natur- och kulturvärden som ska tas tillvara och beaktas i 
utvecklingen. Det nya ska harmonisera med det gamla för att skapa en lockande miljö både vad det 
gäller utseende och livsmiljö samt att tillse att det i Kungsbacka i högre grad byggs det människor i 
allmänhet faktiskt vill ha. 

Vi lever i ett modernt samhälle och har tillgång till ett nästintill obegränsat sortiment av 
byggnadsmaterial, likväl byggs sterila fyrkantiga lådor när försköning borde vara ett uttalat syfte. 
När typiska miljöer byts ut mot miljöer som är alltför "internationella" till sin prägel tappar staden 
en bit av sin identitet. 

Invånare och besökare konsulteras sällan angående deras preferenser angående den exteriöra 
arkitekturen. Besluten l igger nästan helt hos politiker, byggherrar och arkitekter. I dessa tider är 
behovet av ett råd till skydd för stadens skönhet är stöffe än någonsin. 

Justerare I Exped;e,atJbesty,kt 
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Ett skönhetsråd är ett diskussionsforum och dess företrädare är estetiskt medvetna medborgare. 
Skönhetsrådet bör bestå av ledamöter med stort intresse av arkitektur, kulturhistoria, stadsmiljö och 
andra frågor som rör stadens skönhetsvärden. Rådet ska fungera som en remissinstans för vissa 
projekt och då värna om stadens skönhet. 

Bygg- och miljöförvaltningens och samhällsbyggnadskontorets 
synpunkter 
Plan- och bygglagen föreskriver att byggnader ska placeras och utformas på ett sätt som är 
lämpligt med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på 
platsen. IHw· bedömningen av dessa värden kan tas omhand i planerade projekt görs dels i 
planskedet, dels i handläggningen av bygglov. 
Enligt plan- och bygglagen, PBL 2010:900 12 kap 2 § 1 ska byggnadsnämnden "verka för en 
god byggnadskultur samt en god och estetisk tilltalande stads- och landskapsmiljö" och 
enligt §7 "ha minst en person med arkitektutbildning till sin hjälp och i övrigt ha tillgång till 
personal i den omfattning och med den särskilda kompetens som behövs för att nämnden ska 
kunna fullgöra sina uppgifter på ett tillfredställande sätt". I Kungsbacka är det byggnadsnämnden 
med stöd av sin personal som fullgör dessa uppgifter. 

I bedömningen av bebyggelseprojekt är det viktigt att både se till husens arkitektur i sig men också 
lämpligheten i förhållande till omgivande stadsbild och kulturvärden. Detaljplaner lägger ofta 
grunden för gestaltningen av sladsmiljön och det är viktigt att redan där ta med bedömningar av 
arkitektur och områdenas utformning. En bred demokratisk process där både politiker, expe11er och 
allmänhet får möjlighet att ha synpunkter är viktig för en aktiv diskussion om till kommande och 
förändrade miljöer. 

Inom ramen för gällande lagstiftning och detaljplaner har dock bygghenen stor frihet att styra 
gestaltningen av sitt eget hus. Utformningen sker ofta i dialog med bygglovenheten. Estetik och 
skönhet är subjektiva värderingar vilket gör det extra viktigt med dialog. 

Inom bygglovenheten har merparten av handläggarna högskoleutbildning. Flera av handläggarna 
har arkitektexamen från teknisk högskola. Handläggarna har flerårig erfarenhet av kommunal 
verksamhet och/eller som projekterande arkitekter. De har därmed kompetens att föra en dialog 
kring estetiska värden. En estetisk bedömning i enlighet med plan- och bygglagen görs därmed i 
vai:je enskilt ärende. Bygglovärenden med särskilt betydande kulturhistoriska och estetiska värden 
tas alltid upp för diskussion på enhetens handläggarmöten och kommunens kommunantikvarie 
involveras alltid för att säkerställa en hög och jämn kvalitet på bedömningarna. 

Inom planeavdelningen på Samhällsbyggnadskontoret finns bred kompetens i fo1m av arkitekter 
och samhällsplanerare med högskoleutbildning och flera års erfarenhet. Deras kompetenser tas 
tillvara i alla planarbeten. Kontinuerlig kompetensutveckling sker genom deltagande i utbildningar, 
seminarier/kurser och studiebesök på aktuella, ur arkitektonisk synvinkel intressanta projekt. 

Byggnadsnämnden delar va:ije år ut pris för god arkitektur, Kungsbacka arkitektw-pris. Detta är ett 
bra sätt att visa på kommunens höga ambitionsnivå för att ny bebyggelse ska hålla hög kvalitet och 
att ny, modern arkitektur vävs in i befintlig bebyggelsemiljö på ett anpassat och väl genomtänkt 

s~~~~!r~:eur estetisk och kulturhrorisk synpunkt. I Expedierat/bestyrkt 
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Bygg- och miljöförvaltningen och samhällsbyggnadskontoret bedömer att fullgod kompetens kring 
skönhetsfrågorna finns inom enheterna för bygglov, planavdelningen och på förvaltningen för 
kultur- och fritid samt att rutinerna för hur kompetensen tas till vara är väl utvecklad såväl inom 
enheterna som i samarbetet med kommunens politiska organ. 

Som en följd av Kungsbackas politiska organisation inom plan- och byggnadsväsendet är också 
lekmannainflytandet i gestaltningsfrågorna ovanligt väl tillgodosett. 

Att inrätta ett skönhetsråd med Stockholm som förbild bedöms inte tillföra sådana 
kvaliteter i ärendeberedningen att det är motiverat att införa ett sådant. 
Stockholms skönhetsråds (formellt Rådet till skydd för Stockholms skönhet) syfte är att vara 
rådgivare åt stadens olika myndigheter i frågor som berör offentliga konstverk, konstnärligt 
eller kulturhistoriskt värdefulla stadsbilder eller stadens övriga skönhets- och naturvärden. 
Rådet kan också själv lyfta och driva frågor som det anser som relevanta. Skönhetsrådet 
inrättades 1919. Rådet ligger som en fri instans direkt under kommunfullmäktige och är inte 
underordnad någon nämnd eller förvaltning. Rådet består av tretton ledamöter. Tolv av dessa 
väljs av kommunfullmäktige, och dessa tolv väijer sedan tillsammans den trettonde 
ledamoten. Av dessa bör minst åtta vara särskilt sakkunniga, och av dessa ska två vara 
representanter för Kungliga Akademien för de fria konsterna, varav en målare och en 
bildhuggare, samt de övriga sex representera: Kungliga Vitterhets-, Historie- och 
Antikvitetsakademien, Statens fastighetsverk, Kungliga Vetenskapsakademiens 
miljökommitte, Sveriges Arkitekter, styrelsen för Samfundet S:t Erik och styrelsen för 
Svenska naturskyddsföreningen. Partierna i kommunfullmäktige utser i sin tur fyra 
ledamöter som representerar stockholmarna men inte behöver vara politiker. 
Vad gäller frågan om avveckling av konstrådet har inte bygg- och miljöförvaltningen och 
samhällsbyggnadskontoret någon avvikande synpunkt än vad som redovisar i tjänsteskrivelse från 
förvaltningen för kultur och fritid 

Beslutsunderlag 
Byggnadsnämndens arbetsutskott, 2020-09-03, § 270, förslag: Byggnadsnämnden föreslår att 
kommunfullmäktige avslår motionen. 

Tjänsteskrivelse från Bygg- och miljöförvaltningen och samhällsbyggnadskontoret, 2020-08-24 

Tjänsteskrivelse från förvaltningen för Kultur- och fritid, 2020-08-25 

Motion från Roger Krantz m fl (SD), 2020-02-15 

Sammanträdesprotokoll kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-05-12 

Sammanträdesprotokoll kommunfullmäktige, 2020-05-14 

Utdrag ur Förvaltningen för kultur- och fritids tjänsteskrivelse, 2020-08-03 

Justerare I Exped;erat/bestyrkt 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Kent Wallin (SD) yrkar bifall till motionens förslag. 

Beslutsgång 
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Ordförande Thure Sanden (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill säga Kent Wallins 
(SD) bifallsyrkande till motionens förslag och arbetsutskottets förslag om avslag till densamma. 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att byggnadsnämnden bifaller 
arbetsutskottets förslag. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 

Juste rare I Exped;ernt/bestyrkt 
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Svar på motion från Roger Krantz (SD) m.fl. om att inrätta ett skönhetsråd som ska 
bevaka natur-, arkitektur-, stadsbyggnads- och kulturmiljöfrågor i Kungsbacka 
 

Förslag till beslut i byggnadsnämnden 
Byggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen 
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade 2020-04-14, att överlämna motion om inrättande av ett skönhetsråd i 
kommunen till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott har i beslut 2020-
05-12 överlämnat motionen till Byggnadsnämnden samt till nämnden för Kultur och fritid för 
yttrande. 
Motionssvaret har utformats i samråd med förvaltningen för kultur- och fritid samt 
samhällsbyggnadskontoret. 
 
Sammanfattning av motionen 
Sverigedemokraterna i Kungsbacka genom Roger Krantz m fl, föreslår i en motion 2020-02-05, 
fullmäktige besluta att Kungsbacka kommun utreder möjligheten att inrätta ett skönhetsråd, efter 
modell från Stockholms stad, vidare att man avvecklar konstrådet och låter det ingå i ett 
skönhetsråd. 
 
Motionsställarna konstaterar att Sverige slår rekord i bostadsbyggande men knappast när det gäller 
goda livsmiljöer. Många som behöver ta en mer aktiv roll för att vända utvecklingen och intressera 
sig mer för livskvaliteter. Arbetet med detaljplanerna har bland annat visat på betydelsen av hur 
man utformar det nya, och då särskilt hur den estetiska aspekten beaktas. 
I och kring staden finns byggnads-, natur- och kulturvärden som ska tas tillvara och beaktas i 
utvecklingen. Det nya ska harmonisera med det gamla för att skapa en lockande miljö både vad det 
gäller utseende och livsmiljö samt att tillse att det i Kungsbacka i högre grad byggs det människor i 
allmänhet faktiskt vill ha. 
Vi lever i ett modernt samhälle och har tillgång till ett nästintill obegränsat sortiment av 
byggnadsmaterial, likväl byggs sterila fyrkantiga lådor när försköning borde vara ett uttalat syfte. 
När typiska miljöer byts ut mot miljöer som är alltför "internationella" till sin prägel tappar staden 
en bit av sin identitet. 
Invånare och besökare konsulteras sällan angående deras preferenser angående den exteriöra 
arkitekturen. Besluten ligger nästan helt hos politiker, byggherrar och arkitekter. I dessa tider är 
behovet av ett råd till skydd för stadens skönhet är större än någonsin.  
Ett skönhetsråd är ett diskussionsforum och dess företrädare är estetiskt medvetna medborgare. 
Skönhetsrådet bör bestå av ledamöter med stort intresse av arkitektur, kulturhistoria, stadsmiljö och 
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andra frågor som rör stadens skönhetsvärden. Rådet ska fungera som en remissinstans för vissa 
projekt och då värna om stadens skönhet.  
 
Bygg- och miljöförvaltningens och samhällsbyggnadskontorets synpunkter 
 
Plan- och bygglagen föreskriver att byggnader ska placeras och utformas på ett sätt som är 
lämpligt med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på 
platsen. Hur bedömningen av dessa värden kan tas omhand i planerade projekt görs dels i 
planskedet, dels i handläggningen av bygglov. 
Enligt plan- och bygglagen, PBL 2010:900 12 kap 2 § 1 ska byggnadsnämnden "verka för en 
god byggnadskultur samt en god och estetisk tilltalande stads- och landskapsmiljö" och 
enligt §7 "ha minst en person med arkitektutbildning till sin hjälp och i övrigt ha tillgång till 
personal i den omfattning och med den särskilda kompetens som behövs för att nämnden ska 
kunna fullgöra sina uppgifter på ett tillfredställande sätt". I Kungsbacka är det byggnadsnämnden 
med stöd av sin personal som fullgör dessa uppgifter. 
 
I bedömningen av bebyggelseprojekt är det viktigt att både se till husens arkitektur i sig men också 
lämpligheten i förhållande till omgivande stadsbild och kulturvärden. Detaljplaner lägger ofta 
grunden för gestaltningen av stadsmiljön och det är viktigt att redan där ta med bedömningar av 
arkitektur och områdenas utformning. En bred demokratisk process där både politiker, experter och 
allmänhet får möjlighet att ha synpunkter är viktig för en aktiv diskussion om till kommande och 
förändrade miljöer. 
 
Inom ramen för gällande lagstiftning och detaljplaner har dock byggherren stor frihet att styra 
gestaltningen av sitt eget hus. Utformningen sker ofta i dialog med bygglovenheten. Estetik och 
skönhet är subjektiva värderingar vilket gör det extra viktigt med dialog. 
 
Inom bygglovenheten har merparten av handläggarna högskoleutbildning. Flera av handläggarna 
har arkitektexamen från teknisk högskola. Handläggarna har flerårig erfarenhet av kommunal 
verksamhet och/eller som projekterande arkitekter. De har därmed kompetens att föra en dialog 
kring estetiska värden. En estetisk bedömning i enlighet med plan- och bygglagen görs därmed i 
varje enskilt ärende. Bygglovärenden med särskilt betydande kulturhistoriska och estetiska värden 
tas alltid upp för diskussion på enhetens handläggarmöten och kommunens kommunantikvarie 
involveras alltid för att säkerställa en hög och jämn kvalitet på bedömningarna.  
 
Inom planeavdelningen på Samhällsbyggnadskontoret finns bred kompetens i form av arkitekter 
och samhällsplanerare med högskoleutbildning och flera års erfarenhet. Deras kompetenser tas 
tillvara i alla planarbeten. Kontinuerlig kompetensutveckling sker genom deltagande i utbildningar, 
seminarier/kurser och studiebesök på aktuella, ur arkitektoniskt synvinkel intressanta projekt. 
 
Byggnadsnämnden delar varje år ut pris för god arkitektur, Kungsbacka arkitekturpris. Detta är ett 
bra sätt att visa på kommunens höga ambitionsnivå för att ny bebyggelse ska hålla hög kvalitet och 
att ny, modern arkitektur vävs in i befintlig bebyggelsemiljö på ett anpassat och väl genomtänkt 
sätt, både ur estetisk och kulturhistorisk synpunkt 
 
Nämnden för Kultur- och fritid är remissinstans för samtliga detaljplaner och tillför således 
kompetens och fokus på gestaltningsfrågor och kulturmiljö. 
 
Bygg- och miljöförvaltningen och samhällsbyggnadskontoret bedömer att fullgod kompetens kring 
skönhetsfrågorna finns inom enheterna för bygglov, planavdelningen och på förvaltningen för 
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kultur- och fritid samt att rutinerna för hur kompetensen tas till vara är väl utvecklad såväl inom 
enheterna som i samarbetet med kommunens politiska organ.  
 
Som en följd av Kungsbackas politiska organisation inom plan- och byggnadsväsendet är också 
lekmannainflytandet i gestaltningsfrågorna ovanligt väl tillgodosett. 
 
Att inrätta ett skönhetsråd med Stockholm som förbild bedöms inte tillföra sådana 
kvaliteter i ärendeberedningen att det är motiverat att införa ett sådant. 
Stockholms skönhetsråds (formellt Rådet till skydd för Stockholms skönhet) syfte är att vara 
rådgivare åt stadens olika myndigheter i frågor som berör offentliga konstverk, konstnärligt 
eller kulturhistoriskt värdefulla stadsbilder eller stadens övriga skönhets- och naturvärden. 
Rådet kan också själv lyfta och driva frågor som det anser som relevanta. Skönhetsrådet 
inrättades 1919. Rådet ligger som en fri instans direkt under kommunfullmäktige och är inte 
underordnad någon nämnd eller förvaltning. Rådet består av tretton ledamöter. Tolv av dessa 
väljs av kommunfullmäktige, och dessa tolv väljer sedan tillsammans den trettonde 
ledamoten. Av dessa bör minst åtta vara särskilt sakkunniga, och av dessa ska två vara 
representanter för Kungliga Akademien för de fria konsterna, varav en målare och en 
bildhuggare, samt de övriga sex representera: Kungliga Vitterhets-, Historie- och 
Antikvitetsakademien, Statens fastighetsverk, Kungliga Vetenskapsakademiens 
miljökommitté, Sveriges Arkitekter, styrelsen för Samfundet S:t Erik och styrelsen för 
Svenska naturskyddsföreningen. Partierna i kommunfullmäktige utser i sin tur fyra 
ledamöter som representerar stockholmarna men inte behöver vara politiker. 
 
Vad gäller frågan om avveckling av konstrådet har inte bygg- och miljöförvaltningen och 
samhällsbyggnadskontoret någon avvikande synpunkt än vad som redovisar i tjänsteskrivelse från 
förvaltningen för kultur och fritid 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Bygg- och miljöförvaltningen och samhällsbyggnadskontoret, 
 2020-08-24 
Tjänsteskrivelse från förvaltningen för Kultur- och fritid, 2020-08-25 
Motion från Roger Krantz m fl (SD), 2020-02-15 
Sammanträdesprotokoll kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-05-12 
Sammanträdesprotokoll kommunfullmäktige, 2020-05-14  
 
Bygg- och miljöförvaltningen 

 

Lennart Dahlberg 

Stadsarkitekt 
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Utdrag ur: 
TJÄNSTESKRIVELSE FRÅN FÖRVALTNINGEN FÖR KULTUR- OCH FRITID, 2020-08-
03 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningen för Kultur och Fritid föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen 

Förvaltningen för Kultur- och Fritids synpunkter 
Kultur- och Fritid står bakom Bygg- och miljöförvaltningens och samhällsbyggnadskontorets 
synpunkter. Förvaltningen vill vi göra följande tillägg. 

Förvaltningen för Kultur & Fritid har ett nära samarbete med Bygg- och miljöförvaltning i ärenden 
som rör förhandsbesked och bygglov genom kommunantikvarien. Kommunantikvarien har 
kompetens som rör bebyggelsens kulturhistoriska värden. Kungsbacka kommun utmärker sig i länet 
med att ha tillgång till denna kompetens vilket innebär att Plan och Bygglagens krav på varsamhet 
och att verka för ”en god byggnadskultur samt en god och estetisk tilltalande stads- och 
landskapsmiljö” kan tillgodoses inom Kungsbacka kommun på ett mycket bra sätt.  

Kultur & Fritids utvecklare för konst samverkar över förvaltningsgränser och med invånare för att 
konsten ska vara ett betydelsefullt inslag i samhällsmiljön i enlighet med Politik för gestaltad 
livsmiljö (Prop. 2017/18:110) och Riktlinje för offentlig konst (KT/2015:33). Detta görs bland 
annat genom att beställa och förvärva samtidskonst till byggnader och andra lokaler för kommunal 
verksamhet och andra offentliga platser. Kultur & Fritid medverkar till skapandet och utvecklingen 
av offentlig konst och gestaltning av gemensamma miljöer, samt till att utveckla och sprida kunskap 
inom området. 

Förvaltningen för Kultur- och Fritid anser att kompetensen inom kulturmiljövård, kulturhistoria 
samt offentlig konst kompletterar kommunens övriga kompetens inom arkitektur och planering på 
ett mycket hållbart och kvalitativt sätt.  

Arkitektur och konst är ett uttryck för samtiden. Uppfattningen om vad som är vackert, fult och 
estetiskt tilltagande ändras med tiden och skiljer sig mellan olika kulturer. Arkitekturen och konsten 
formar och påverkar våra offentliga vardagsrum och platser där vi alla befinner oss i och 
använder. Därför är det viktigt att bedömningar och tolkningar görs utifrån kunskap om Plan och 
Bygglagens regler och regeringens mål kring gestaltad livsmiljö kring frågor om gestaltning och 
anpassning till befintlig bebyggelsemiljö. Kungsbacka kommun har mycket goda förutsättningar att 
med sin breda kompetens inom Bygg- och miljöförvaltningen tillsammans med Kultur & Fritid att 
göra dessa bedömningar och tolkningar på ett fullgott sätt. 

Kungsbacka kommun 
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Nämnden för Kultur & Fritid Datum  
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Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 

 

  

 

 

§ 45 Dnr 2020-00159  

Begäran om yttrande  angående skönhetsråd- Byggnadsnämnden, 
Nämnden för Kultur & Fritid (2020-00196) 

Beslut 

Nämnden för Kultur och Fritid föreslår kommunfullmäktige att besluta att avslå 

motionen. 

Sammanfattning av ärendet 

Sverigedemokraterna i Kungsbacka föreslår fullmäktige besluta att Kungsbacka 

Kommun utreder möjligheten att inrätta ett skönhetsråd, efter modell från 

Stockholms stad, vidare att man avvecklar konstrådet och låter det ingå i ett 

skönhetsråd. 

Motionsställarna konstaterar att Sverige slår rekord i bostadsbyggande men knappast 

när det gäller goda livsmiljöer. Många som behöver ta en mer aktiv roll för att vända 

utvecklingen och intressera sig mer för livskvaliteter. Arbetet med detaljplanerna har 

bland annat visat på betydelsen av hur man utformar det nya, och då särskilt hur den 

estetiska aspekten beaktas. 

I och kring staden finns byggnads-, natur- och kulturvärden som ska tas tillvara och 

beaktas i utvecklingen. Det nya ska harmonisera med det gamla för att skapa en 

lockande miljö både vad det gäller utseende och livsmiljö samt att tillse att det i 

Kungsbacka i högre grad byggs det människor i allmänhet faktiskt vill ha. 

Vi lever i ett modernt samhälle och har tillgång till ett nästintill obegränsat sortiment 

av byggnadsmaterial, likväl byggs sterila fyrkantiga lådor när försköning borde vara 

ett uttalat syfte. När typiska miljöer byts ut mot miljöer som är alltför 

"internationella" till sin prägel tappar staden en bit av sin identitet. 

Invånare och besökare konsulteras sällan angående deras preferenser angående den 

exteriöra arkitekturen. Besluten ligger nästan helt hos politiker, byggherrar och 

arkitekter. I dessa tider är behovet av ett råd till skydd för stadens skönhet är större 

än någonsin.  

Ett skönhetsråd är ett diskussionsforum och dess företrädare är estetiskt medvetna 

medborgare. Skönhetsrådet bör bestå av ledamöter med stort intresse av arkitektur, 

kulturhistoria, stadsmiljö och andra frågor som rör stadens skönhetsvärden. Rådet 

ska fungera som en remissinstans för vissa projekt och då värna om stadens skönhet. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Kultur & Fritids tjänsteskrivelse, 2020-08-03 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Stefan Jägnert (SD) yrkar på att nämnden ska förslå kommunfullmäktige att bifalla 

motionen. 
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Beslutsgång 

Ordförande Kristina Karlsson (C) finner att det finns två förslag till beslut, det vill 

säga liggande förslag och Stefan Jägnerts (SD) yrkande. 

 

Omröstningsresultat 

Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutat 

föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Protokollsanteckning 

Stefan Jägnert (SD) och Hampus Jägnert (SD) reserverar sig mot beslutet. 
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 Kungsbacka kommun 
434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 

Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

Begäran om yttrande angående skönhetsråd - Byggnadsnämnden, Nämnden för 
Kultur- och Fritid (2020-00196) 

Förslag till beslut i Kommunfullmäktige 

Nämnden för Kultur och Fritid föreslår kommunfullmäktige att besluta att avslå motionen. 

 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade 2020-04-14, att överlämna motion om inrättande av ett skönhetsråd i 

kommunen till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott har i beslut 2020-05-

12 överlämnat motionen till Byggnadsnämnden samt till nämnden för Kultur och fritid för yttrande. 

Motionssvaret har utformats i samråd med förvaltningen för Bygg- och miljö samt samhällsbyggnads-

kontoret. 

Sammanfattning av ärendet 

Sverigedemokraterna i Kungsbacka föreslår fullmäktige besluta att Kungsbacka Kommun utreder 

möjligheten att inrätta ett skönhetsråd, efter modell från Stockholms stad, vidare att man avvecklar 

konstrådet och låter det ingå i ett skönhetsråd. 

Motionsställarna konstaterar att Sverige slår rekord i bostadsbyggande men knappast när det gäller 

goda livsmiljöer. Många som behöver ta en mer aktiv roll för att vända utvecklingen och intressera sig 

mer för livskvaliteter. Arbetet med detaljplanerna har bland annat visat på betydelsen av hur man 

utformar det nya, och då särskilt hur den estetiska aspekten beaktas. 

I och kring staden finns byggnads-, natur- och kulturvärden som ska tas tillvara och beaktas i 

utvecklingen. Det nya ska harmonisera med det gamla för att skapa en lockande miljö både vad det 

gäller utseende och livsmiljö samt att tillse att det i Kungsbacka i högre grad byggs det människor i 

allmänhet faktiskt vill ha. 

Vi lever i ett modernt samhälle och har tillgång till ett nästintill obegränsat sortiment av 

byggnadsmaterial, likväl byggs sterila fyrkantiga lådor när försköning borde vara ett uttalat syfte. När 

typiska miljöer byts ut mot miljöer som är alltför "internationella" till sin prägel tappar staden en bit av 

sin identitet. 

Invånare och besökare konsulteras sällan angående deras preferenser angående den exteriöra 

arkitekturen. Besluten ligger nästan helt hos politiker, byggherrar och arkitekter. I dessa tider är 

behovet av ett råd till skydd för stadens skönhet är större än någonsin.  

Ett skönhetsråd är ett diskussionsforum och dess företrädare är estetiskt medvetna medborgare. 

Skönhetsrådet bör bestå av ledamöter med stort intresse av arkitektur, kulturhistoria, stadsmiljö och 
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andra frågor som rör stadens skönhetsvärden. Rådet ska fungera som en remissinstans för vissa projekt 

och då värna om stadens skönhet.  

Beskrivning av ärendet 

 

Bygg- och miljöförvaltningens synpunkter 

Plan- och bygglagen föreskriver att byggnader ska placeras och utformas på ett sätt som är 

lämpligt med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på 

platsen. Hur bedömningen av dessa värden kan tas omhand i planerade projekt görs dels i 

planskedet, dels i handläggningen av bygglov. 

 

Enligt plan- och bygglagen, PBL 2010:900 12 kap 2 § 1 ska byggnadsnämnden "verka för en 

god byggnadskultur samt en god och estetisk tilltalande stads- och landskapsmiljö" och 

enligt §7 "ha minst en person med arkitektutbildning till sin hjälp och i övrigt ha tillgång till 

personal i den omfattning och med den särskilda kompetens som behövs för att nämnden ska 

kunna fullgöra sina uppgifter på ett tillfredställande sätt". I Kungsbacka är det byggnadsnämnden med 

stöd av sin personal som fullgör dessa uppgifter. 

 

I bedömningen av bebyggelseprojekt är det viktigt att både se till husens arkitektur i sig men också 

lämpligheten i förhållande till omgivande stadsbild och kulturvärden. Detaljplaner lägger ofta grunden 

för gestaltningen av stadsmiljön och det är viktigt att redan där ta med bedömningar av arkitektur och 

områdenas utformning. En bred demokratisk process där både politiker, experter och allmänhet får 

möjlighet att ha synpunkter är viktig för en aktiv diskussion om till kommande och förändrade miljöer. 

 

Inom ramen för gällande lagstiftning och detaljplaner har dock byggherren stor frihet att 

styra gestaltningen av sitt eget hus. Utformningen sker ofta i dialog bygg- och miljöförvaltningen. 

Estetik och skönhet är subjektiva värderingar vilket gör det extra viktigt med dialog. 

 

Inom bygglovenheten har merparten av handläggarna högskoleutbildning. Stadsarkitekten och flera av 

handläggarna har arkitektexamen från teknisk högskola. Handläggarna har flerårig erfarenhet av 

kommunal verksamhet och/eller som projekterande arkitekter. De har därmed kompetens att föra en 

dialog kring estetiska värden. En estetisk bedömning i enlighet med plan- och bygglagen görs därmed i 

varje enskilt ärende. Bygglovsärenden med särskilt betydande kulturhistoriska och estetiska värden tas 

alltid upp för diskussion på enhetens handläggarmöten och kommunens kommunantikvarie involveras 

alltid för att säkerställa en hög och jämn kvalitet på bedömningarna. 

 

Inom planenheten på Samhällsbyggnadskontoret finns bred kompetens i form av arkitekter och 

samhällsplanerare med högskoleutbildning och flera års erfarenhet. Deras kompetenser tas tillvara i 

alla planarbeten. Kontinuerlig kompetensutveckling sker genom deltagande i utbildningar, 

seminarier/kurser och studiebesök på aktuella, ur arkitektonisk synvinkel intressanta projekt. 
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Kungsbacka kommun delar varje år ut pris för god arkitektur, Kungsbacka arkitekturpris. Detta är ett 

bra sätt att visa på kommunens höga ambitionsnivå för att ny bebyggelse ska hålla hög kvalitet och att 

ny, modern arkitektur vävs in i befintlig bebyggelsemiljö på ett anpassat och väl genomtänkt sätt, både 

ur estetisk och kulturhistorisk synpunkt. 

 

Nämnden för Kultur- och fritid är remissinstans för samtliga detaljplaner och tillför således kompetens 

och fokus på gestaltningsfrågor och kulturmiljö. 

 

Bygg- och miljöförvaltningen och samhällsbyggnadskontoret bedömer att fullgod kompetens kring 

skönhetsfrågorna finns inom enheterna för bygglov, planenheten och på förvaltningen för kultur- och 

fritid samt att rutinerna för hur kompetensen tas till vara är väl utvecklad såväl inom enheterna som i 

samarbetet med kommunens politiska organ.  

 

Som en följd av Kungsbackas politiska organisation inom plan- och byggnadsväsendet är också 

lekmannainflytandet i gestaltningsfrågorna ovanligt väl tillgodosett. 

 

Att inrätta ett skönhetsråd med Stockholm som förbild bedöms inte tillföra sådana kvaliteter i 

ärendeberedningen att det är motiverat att införa ett sådant. Stockholms skönhetsråds (formellt Rådet 

till skydd för Stockholms skönhet) syfte är att vara rådgivare åt stadens olika myndigheter i frågor som 

berör offentliga konstverk, konstnärligt eller kulturhistoriskt värdefulla stadsbilder eller stadens övriga 

skönhets- och naturvärden. Rådet kan också själv lyfta och driva frågor som det anser som relevanta. 

Skönhetsrådet inrättades 1919. Rådet ligger som en fri instans direkt under kommunfullmäktige och är 

inte underordnad någon nämnd eller förvaltning. Rådet består av tretton ledamöter. Tolv av dessa väljs 

av kommunfullmäktige, och dessa tolv väljer sedan tillsammans den trettonde ledamoten. Av dessa bör 

minst åtta vara särskilt sakkunniga, och av dessa ska två vara representanter för Kungliga Akademien 

för de fria konsterna, varav en målare och en bildhuggare, samt de övriga sex representera: Kungliga 

Vitterhets-, Historie- och Antikvitetsakademien, Statens fastighetsverk, Kungliga 

Vetenskapsakademiens miljökommitté, Sveriges Arkitekter, styrelsen för Samfundet S:t Erik och 

styrelsen för Svenska Naturskyddsföreningen. Partierna i kommunfullmäktige utser i sin tur fyra 

ledamöter som representerar stockholmarna men inte behöver vara politiker. 

 

Vad gäller frågan om avveckling av konstrådet har inte bygg- och miljöförvaltningen och 

samhällsbyggnadskontoret någon avvikande synpunkt än vad som redovisar i tjänsteskrivelse från 

förvaltningen för Kultur- och fritid. 

 

Byggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen 
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Förvaltningen för Kultur- och Fritids synpunkter 

Kultur- och Fritid står bakom Bygg- och miljöförvaltningens och samhällsbyggnadskontorets 

synpunkter. Förvaltningen vill vi göra följande tillägg. 

 

Förvaltningen för Kultur- och Fritid har ett nära samarbete med Bygg- och miljöförvaltningen i 

ärenden som rör förhandsbesked och bygglov genom kommunantikvarien. Kommunantikvarien har 

kompetens som rör bebyggelsens kulturhistoriska värden. Kungsbacka kommun utmärker sig i länet 

med att ha tillgång till denna kompetens vilket innebär att Plan och Bygglagens krav på varsamhet och 

att verka för ”en god byggnadskultur samt en god och estetisk tilltalande stads- och landskapsmiljö” 

kan tillgodoses inom Kungsbacka kommun på ett mycket bra sätt.  

 

Kultur- och Fritids utvecklare för konst samverkar över förvaltningsgränser och med invånare för att 

konsten ska vara ett betydelsefullt inslag i samhällsmiljön i enlighet med Politik för gestaltad livsmiljö 

(Prop. 2017/18:110) och Riktlinje för offentlig konst (KT/2015:33). Detta görs bland annat genom att 

beställa och förvärva samtidskonst till byggnader och andra lokaler för kommunal verksamhet och 

andra offentliga platser. Kultur- och Fritid medverkar till skapandet och utvecklingen av offentlig 

konst och gestaltning av gemensamma miljöer, samt till att utveckla och sprida kunskap inom området. 

Förvaltningen för Kultur- och Fritid anser att kompetensen inom kulturmiljövård, kulturhistoria samt 

offentlig konst kompletterar Bygg- och miljöförvaltningens och samhällsbyggnadskontorets kunskap 

inom arkitektur, konst och gestaltning på ett mycket hållbart och kvalitativt sätt.  

 

Arkitektur och konst är ett uttryck för samtiden. Uppfattningen om vad som är vackert, fult och 

estetiskt tilltagande ändras kontinuerligt över tid och är en individuell uppfattning. Arkitekturen och 

konsten formar och påverkar våra offentliga vardagsrum och platser där vi alla befinner oss i och 

använder. Därför är det viktigt att bedömningar och tolkningar görs utifrån kunskap om Plan- och 

Bygglagens regler och regeringens mål kring gestaltad livsmiljö kring frågor om gestaltning och 

anpassning till befintlig bebyggelsemiljö. Kungsbacka kommun har mycket goda förutsättningar att 

med sin breda kompetens inom Bygg- och miljöförvaltningen tillsammans med Kultur- och Fritid att 

göra dessa bedömningar och tolkningar på ett fullgott sätt. 

 

Förslag till beslut 

Förvaltningen för Kultur- och Fritid föreslår kommunfullmäktige att besluta att avslå motionen. 



KUNGSBACKA KOMMUN 
5 (5)  

 

 

 

 

 

Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Kultur & Fritids tjänsteskrivelse, 2020-08-03 

Beslutet skickas till 

Beslut skickas till Kommunfullmäktige. 

 

 

Ulrika Granfors     Sofia Rosén 

Förvaltningschef     Verksamhetschef 
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§ 131 Dnr 2020-00196  
Remittering av motion från Roger Krantz (SD) m.fl. om att inrätta ett 
skönhetsråd 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar motionen till byggnadsnämnden och 
nämnden för Kultur & Fritid för yttrande. 

Sammanfattning av ärendet 
Roger Krantz (SD), Torbjörn Andersson (SD) och Hampus Jägnert (SD) har 
inkommit med en motion om att inrätta ett skönhetsråd som ska bevaka natur-, 
arkitektur-, stadsbyggnads- och kulturmiljöfrågor i Kungsbacka. 

Kommunfullmäktige remitterade den 24 april 2020, motionen till kommunstyrelsen 
för vidare beredning. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige 2020-04-14 § 33 

Motion från Roger Krantz (SD) m.fl. om att inrätta ett skönhetsråd, 2020-02-05 

Beslutsgång 
Ordförande Hans Forsberg (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
kommunledningskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet beslutar enligt kommunledningskontorets förslag. 
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§ 33 Dnr 2020-00196  
Anmälan av motion från Roger Krantz (SD) m.fl. om att inrätta ett 
skönhetsråd 

Beslut 
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Roger Krantz (SD), Torbjörn Andersson (SD) och Hampus Jägnert (SD) har 
inkommit med en motion om att inrätta ett skönhetsråd som ska bevaka natur-,  
arkitektur-, stadsbyggnads- och kulturmiljöfrågor i Kungsbacka. 

Beslutsunderlag 
Motion från Roger Krantz (SD) m.fl. om att inrätta ett skönhetsråd, 2020-02-05 

Beslutsgång 
Ordförande Peter Wesley (KD) ställer proposition på om motionen kan remitteras till 
kommunstyrelsen för vidare beredning, och finner att kommunfullmäktige bifaller 
det. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 



Motion till kungsbacka kommunfullmäktige 

Inrätta ett skönhetsråd i kungsbacka. 

200206 

Sverige slår rekord i bostadsbyggande men knappast när det gäller goda livsmiljöer. Vi är många som 
behöver ta en mer aktiv roll för att vända utvecklingen och intressera oss mer för livskvaliteter. I 
Kungsbacka upplever vi en allt snabbare utveckling som ställer krav på god förankring, hög kompetens 
och planering. Nya områden byggs och gamla förändras och med det formas infrastruktur och närmiljö. 
Till hjälp i arbetet finns flera viktiga dokument såsom detaljplanerna. 

Arbetet med detaljplanerna har bland annat visat på betydelsen av hur vi utformar det nya och då 
särskilt hur vi beaktar den estetiska aspekten. Vägen till humana livsmiljöer är en kunnig kommun med 
visioner som tar sikte på mänskliga behov där vackra, inbjudande och grönskande stadsrum skapar 
välbefinnande. 

Vi har i och kring vår stad byggnads-, natur- och kulturvärden som ska tas tillvara och beaktas i 
utvecklingen. Det nya ska harmonisera med det gamla för att skapa en lockande miljö både vad det 
gäller utseende och livsmiljö samt att tillse att det i Kungsbacka i högre grad byggs det människor i 
allmänhet faktiskt vill ha. 

Vi ska bygga och utveckla men vi måste också vara varsamma med de där byggnaderna, platserna och 
deta ljerna som är det forna Kungsbacka och se till att nybyggnation görs med vacker arkitektur och 
vacker omgivning där människor kan trivas och väljer att bo kvar. Vi lever i ett modernt samhälle och 
har tillgång till ett nästintill obegränsat sortiment av byggnadsmaterial, likväl byggs sterila fyrkantiga 
lådor när försköning borde vara ett utta lat syfte. 

När typiska miljöer byts ut mot miljöer som är alltför "internatione lla" till sin prägel tappar staden en 
bit av sin identitet. Invånare och besökare konsulteras sällan angående deras preferenser angående 
den exteriöra arkitekturen. Besluten ligger nästan helt hos politiker, byggherrar och arkitektur. 

I dessa tider när "förtätning" blivit ett modeord, finns det goda skäl att tänka efter före. 
Behovet av ett råd till skydd för stadens skönhet är större än någonsin, vi har alla ett ansvar inför 
nuvarande och kommande generationer att bevara stadens själ och gesta ltning. 

Ett skönhetsråd är ett diskussionsforum och dess företrädare är estetiskt medvetna medborgare. 
Skönhetsrådet bör bestå av ledamöter med stort intresse av arkitektur, kulturhistoria, stadsmiljö och 
andra frågor som rör stadens skönhetsvärden. Rådet fungerar som en remissinstans för vissa projekt 
och då värna om stadens skönhet. Det är viktigt att respektera vår historia när vi bygger nytt och då 
behöver vi lyssna till både kompetens och Kungsbackabor när vi bygger för framtiden . 
Skönhetsråd finns i en rad svenska städer. Mest omtalat är rådet i Stockholm. 

Där finns sedan 1919 Rådet ti ll skydd för Stockholms skönhet, popu lärt kal lat Skönhetsrådet. Rådet 
består av 13 ledamöter med sakkunniga från många områden, såsom arkitektur, konst och miljö. 



Ledamöterna väljs av kommunfullmäktige efter nomineringar från de olika myndigheter, grupper och 
institutioner som reglementet anger. 

Rådets tyngd, trots att det inte har formell beslutsrätt, ligger hos dess ledamöter och i den kompetens 
de har. Formellt är rådet direkt underställt kommunfullmäktige och har en rådgivande roll. Uppdraget 
är att i en snabbt växande stad bevaka natur-, arkitektur-, stadsbyggnads- och kulturmiljöfrågor. 

Sverigedemokraterna i Kungsbacka föreslår med anledning av ovanstående fullmäktige besluta 

: Att Kungsbacka kommun utreder möjligheten att inrätta ett skönhetsråd, efter modell från 
Stockholms stad. 

: Att man avvecklar konstrådet och låter det ingå i ett skönhetsråd. 

Sverigedemokraterna i Kungsbacka genom 

Torbjörn Andersson (SO) Hampus Jägnert (SO) 
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§ 282 Dnr 2019-00808  
Svar på motion från Roger Larsson (KB) om emballering av 
hushållsavfall 

Beslut – Förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning att införande av utdelning av 
påsar för restavfall skulle innebära kostnader för inköp av påsar, lagerhållning och 
distribution vilket leder till en höjning av renhållningstaxan och samtidigt en ökad 
användning av plast i samhället. 

Sammanfattning av ärendet 
Roger Larsson (KB) har inkommit med en motion som anmäldes i 
kommunfullmäktige den 5 november 2019 om att kommunen ska tillhandahålla 
gratispåsar som är lämpliga för sådant avfall som den gröna avfallsbehållaren är 
avsedd för. Motionären menar att den skatt som lagts på bärkassar innebär en 
indirekt höjning av renhållningstaxan då många medborgare använder bärkassarna 
som avfallspåsar. Tillhandahållandet av gratispåsar skulle därför innebära en mer 
rättvis och miljömässigt mer likartad hantering av emballering av avfall. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-10, § 315 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2020-08-24 
Nämnden för Teknik, 2020-03-18, § 26 
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2020-02-25 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-12-03, § 402 
Kommunfullmäktige 2019-11-05, § 169 
Motion från Roger Larsson om emballering av hushållsavfall, 2019-11-05 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det. 
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§ 315 Dnr 2019-00808  
Svar på motion från Roger Larsson (KB) om emballering av 
hushållsavfall 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning att införande av utdelning av 
påsar för restavfall skulle innebära kostnader för inköp av påsar, lagerhållning och 
distribution vilket leder till en höjning av renhållningstaxan och samtidigt en ökad 
användning av plast i samhället. 

Sammanfattning av ärendet 
Roger Larsson (KB) har lämnat en motion som anmäldes i kommunfullmäktige den 
5 november 2019 om att kommunen ska tillhandahålla gratispåsar som är lämpliga 
för sådant avfall som den gröna avfallsbehållaren är avsedd för. Motionären menar 
att den skatt som lagts på bärkassar innebär en indirekt höjning av renhållningstaxan 
då många medborgare använder bärkassarna som avfallspåsar. Tillhandahållandet av 
gratispåsar skulle därför innebära en mer rättvisa och miljömässigt mer likartad 
hantering av emballering av avfall.  

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2020-08-24 

Nämnden för Teknik, 2020-03-18, § 26 

Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2020-02-25 

Motion från Roger Larsson om emballering av hushållsavfall, 2019-11-05 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
samhällsbyggnadskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det. 
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Svar på motion från Roger Larsson (KB) om emballering av hushållsavfall 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning att införande av utdelning av påsar för restavfall 
skulle innebära kostnader för inköp av påsar, lagerhållning och distribution vilket leder till en höjning 
av renhållningstaxan och samtidigt en ökad användning av plast i samhället. 

Sammanfattning av ärendet 
Roger Larsson (KB) har lämnat en motion som anmäldes i kommunfullmäktige den 5 november 2019 
om att kommunen ska tillhandahålla gratispåsar som är lämpliga för sådant avfall som den gröna 
avfallsbehållaren är avsedd för. Motionären menar att den skatt som lagts på bärkassar innebär en 
indirekt höjning av renhållningstaxan då många medborgare använder bärkassarna som avfallspåsar. 
Tillhandahållandet av gratispåsar skulle därför innebära en mer rättvisa och miljömässigt mer likartad 
hantering av emballering av avfall.  

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2020-08-24 

Nämnden för Teknik, 2020-03-18, § 26 

Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2020-02-25 

Motion från Roger Larsson om emballering av hushållsavfall, 2019-11-05 

Beskrivning av ärendet 
Roger Larsson (KB) har lämnat en motion som anmäldes i kommunfullmäktige den 5 november 2019 
om att kommunen ska tillhandahålla gratispåsar som är lämpliga för sådant avfall som den gröna 
avfallsbehållaren är avsedd för. Motionären menar att den skatt som lagts på bärkassar innebär en 
indirekt höjning av renhållningstaxan då många medborgare använder bärkassarna som avfallspåsar. 
Tillhandahållandet av gratispåsar skulle därför innebära en mer rättvis och miljömässigt mer likartad 
hantering av emballering av avfall.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade motionen till nämnden för Teknik för yttrande i december 
2019.  

u 
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Nämnden för Teknik föreslår att kommunfullmäktige att avslår motionen då införande av utdelning av 
påsar för restavfall skulle innebära kostnader för inköp av påsar, lagerhållning och distribution vilket 
leder till en faktisk höjning av renhållningstaxan. Andra aspekter är miljöpåverkan och invånarens 
möjligheter att själv göra ett aktivt val av avfallspåse.  

Samhällsbyggnadskontoret ställer sig bakom Tekniks bedömning. En av våra stora utmaningar är att 
minska plasten i vårt samhälle. Att dela ut plastpåsar motverkar denna ambition. Målsättningen bör 
istället vara att minska avfallsmängden vilket vi kan göra genom att bli bättre på att sortera ut 
restprodukter som kan återvinnas ur vårt avfall. 

 

 

Malin Aronsson      Emma Kjernald 

Kommundirektör     Samhällsbyggnadschef 
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§ 26 Dnr 2019-01357  

Motion - Emballering av hushållsavfall (KB) 

Beslut 

Nämnden för Teknik föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen då införande av 

utdelning av påsar för restavfall skulle innebära kostnader för inköp av påsar, 

lagerhållning och distribution vilket leder till en höjning av renhållningstaxan. Andra 

aspekter är miljöpåverkan och invånarens möjligheter att själv göra ett aktivt val av 

avfallspåse. 

Sammanfattning av ärendet 

Roger Larsson (KB) lämnade motion daterad den 5 november 2019 om att 

kommunen ska tillhandahålla gratispåsar som är lämpliga för sådant avfall som den 

gröna avfallsbehållaren är avsedd för.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade motionen till nämnden för Teknik för 

yttrande i december 2019. 

Beslutsunderlag 

Arbetsutskottet för Teknik 2020-03-02 § 19 

Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse 2020-02-25 

Protokollsutdrag KSAU 2019-12-03 § 402 

Motion (KB) Emballering av hushållsavfall 

Beslutsgång 

Ordförande Monica Neptun (L) frågar nämnden om arbetsutskottets förslag till beslut 

kan antas och finner att så sker. 

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen, för beslut i kommunfullmäktige 
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Motion - Emballering av hushållsavfall (KB) 

Förslag till beslut i nämnden för Teknik 

Nämnden för Teknik föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen då införande av utdelning av 

påsar för restavfall skulle innebära kostnader för inköp av påsar, lagerhållning och distribution vilket 

leder till en höjning av renhållningstaxan. Andra aspekter är miljöpåverkan och invånarens möjligheter 

att själv göra ett aktivt val av avfallspåse. 

Sammanfattning av ärendet 

Roger Larsson (KB) lämnade motion daterad 2019-11-05 om att kommunen ska tillhandahålla 

gratispåsar som är lämpliga för sådant avfall som den gröna avfallsbehållaren är avsedd för.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade motionen till nämnden för Teknik för yttrande i december 

2019. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse 2020-02-25 

Protokollsutdrag KSAU 2019-12-03 § 402 

Motion (KB) Emballering av hushållsavfall 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen, för beslut i kommunfullmäktige 

 

Beskrivning av ärendet 

Nämnden för Teknik föreslår att motionen avslås då Sveriges regering har bestämt att skatten på 

plastpåsar i affärer skall införas från och med 1 mars 2020 och den omfattar plastbärkassar, dvs påsar 

som används av konsumenter för att packa varor vid köp i dagligvaruhandeln. Dessa plastpåsar är inte 

avsedda för att användas som en avfallspåse med det görs i stor utsträckning av allmänheten då det är 

väldigt praktiskt. Det finns särskilda avfallspåsar att köpa ute i dagligvaruhandeln som är avsedda att 

användas som avfallspåse och de påsarna omfattas inte av kommande skatt. 

0 
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I Kungsbacka kommuns renhållningsföreskrifter står följande text: 

I behållare och utrymme för avfall får endast läggas sådant avfall för vilket behållaren och 

förvaringsplatsen är avsedd. Avfall som läggs i behållare ska vara inlagt i påse eller paket av lämpligt 

material och storlek. Det paketerade avfallet ska vara väl förslutet så att avfallet inte kan spridas. 

Avfall ska vara väl emballerat så att skada, arbetsmiljöproblem eller annan olägenhet inte 

uppkommer.  

Enheten Avfall & Återvinning kan ej ställa krav på abonnenter om hur avfallet kommer från bostaden 

till avfallskärlet, utan kravet är att avfallet inte ligger löst i kärlet. I abonnemang ”Matavfall blir 

biogas” tillhandahålls matavfallpåsar gjorda av papper som är särskilt utvecklade för att fungera i 

biogasprocessen. Kostnaden för matavfallspåsarna är inräknade i renhållningsavgiften. För att kunna 

erbjuda liknande utdelning av påsar till det gröna kärlet måste påsarna finansieras genom 

renhållningstaxan, vilket resulterar i höjning av abonnemangskostnader.  

Plast orsakar problem i naturen och en del olika åtgärder har satts in för att få stopp på plastens 

negativa miljöeffekter. Bland annat är Göteborgsregionens delmål i det avfallsförebyggande arbetet att 

man skall minska mängden plastavfall med 50% från hushåll per invånare fram till 2030, där 13 

kommuner ingår bland annat Kungsbacka. Att införa gratis utdelning av exempelvis plastpåsar 

avsedda för brännbart hushållsavfall vore att gå emot kommunens miljömål att minska plastavfallet.   

Enheten Avfall & Återvinning med stöd av lagen (Avfallsförordning SFS 2011:927) arbetar för att 

invånarna ska sortera ut förpackningsmaterial från restavfallet då resultatet blir att mängden avfall som 

skickas till förbränning blir lägre och förbrukning av avfallspåsarna mindre.  

Enligt likabehandlingsprincipen måste alla invånare i kommunen behandlas på samma sätt.  Om 

utdelning av påsar för restavfall skulle införas så behöver kommunen dela ut påsar till alla hushåll. I 

dag finns ca 25 000 abonnemang för hushållsavfall i Kungsbacka.  

En enkel ekonomisk kalkyl, baserad på antal invånare och estimerat antal påsar, visar att den årliga 

kostnaden för plastpåsar skulle bli ca 4 miljoner kronor som finansieras genom renhållningstaxan. Det 

är enbart kostnaden för påsar. Övriga kostnader såsom distribution, lagerhållning och 

personalkostnader tillkommer. Idag lagerhålls matavfallspåsar avsedda för matavfall och det finns 

begränsad plats på insamlingsfordonen att använda till distribution av dessa. Skulle påsar för brännbart 

restavfall distribueras så medför det ytterligare fordon, mer transporter och ökad negativ miljö-

påverkan samt ytterligare lagerplats vilket medför ökade kostnader för Kungsbacka kommun/Avfall & 

Återvinning och en höjning av renhållningstaxan. Eventuellt inköp av påsarna görs genom offentlig 

upphandling vilket gör att priserna kan ändra sig.  

Om kommunen tillhandahåller påsar för brännbart restavfall så ökar kommunen indirekt kostnaden för 

abonnenter som vill använda en annan typ av avfallspåse genom att de ändå får betala för kommunens 

påsar. Detta påverkar invånarens möjligheter att själv göra ett aktivt val av avfallspåse. 

 

Karl Lundgren 

Förvaltningschef      



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum  

2019-12-03 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 402 Dnr 2019-00808  
Remittering av motion från Roger Larsson (KB) om emballering av 
hushållsavfall 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar motionen till nämnden för Teknik för 
yttrande. 

Sammanfattning av ärendet 
Roger Larsson (KB) inkom den 5 november 2019 med en motion om att kommunen 
ska tillhandahålla gratispåsar som är lämpliga för sådant avfall som den gröna 
avfallsbehållaren är avsedd för. 

 

Kommunfullmäktige remitterade på sitt sammanträde den 5 november, motionen till 
kommunstyrelsen för vidare beredning. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige § 169 Anmälan av motion från Roger Larsson (KB) 
Motion från Roger Larsson (KB) 

Beslutsgång 
Ordförande Hans Forsberg (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
kommunledningskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet beslutar enligt kommunledningskontorets förslag. 

Beslutet skickas till 
Nämnden för Teknik 
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§ 169 

Anmälan av motion från Roger Larsson (KB) om emballering av 
hushållsavfall 
Dnr KS/2019:808 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för vidare 
beredning. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Roger Larsson (KB) har inkommit med en motion om att kommunen ska 
tillhandahålla gratispåsar som är lämpliga för sådant avfall som den gröna 
avfallsbehållaren är avsedd för.  
 

Beslutsunderlag 
Motion från Roger Larsson (KB), 2019-11-05 
 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) ställer proposition på om motionen kan 
remitteras till kommunstyrelsen för vidare beredning, och finner att 
kommunfullmäktige bifaller det. 
 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
 

 

0 
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[l Kungsbackaborna 

Motion till Kf-möte 2019-11-05 

Betr.: Emballering av hushållsavfall 

I Lokala Renhållningsföreskrifter för Kungsbacka kommun kan man 

under rubriken Emballering av hushållsavfall, fyllnadsgrad och vikt 

§ 16 bland annat läsa" Avfall som läggs i behållare ska vara inlagt i 

påse eller paket av lämpligt material och storlek. Det paketerade 

avfallet ska vara väl förslutet så att avfallet inte kan spridas." 

Det finns många sätt att leva upp till ställda krav. Lösningen för 

många har varit att köpa bärkasse när man handlar för att senare 

använda den som soppåse. När nu dessa påsar har blivit 

"uppskattade" på flera sätt och anklagade för att vara en stor del i 

miljödebatten blir ju skattehöjningen en indirekt höjning av 

renhållningstaxan för personer som löser sina problem på detta sätt, 

samtidigt som dom kan känna sig vara en bärkassens miljöbelastare. 

För att få en rättvisare och miljömässigt likartad hantering av 

emballeringen av avfall, så anser Kungsbackaborna att kommunen 

skall tillhandahålla lämpliga gratispåsar för det gröna kärlet, på 

samma sätt som man gör för dem som sorterar matavfall i det bruna 

kärlet. Yrkandet blir 

-att kommunen tillhandahåller gratispåsar som är lämpliga för sådant 

avfall som gröna behållaren är avsedd för. 

Roger Larsson (Kb) 
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§ 283 Dnr 2019-00865  
Svar på motion från Maj-Britt Rane Andersson (S) m.fl. om att utreda 
förutsättningarna för en familjecentral i Kungsbacka kommun 

Beslut – Förslag till kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till att kommunen 
redan har utrett förutsättningarna för att etablera en familjecentral i Kungsbacka. 

Sammanfattning av ärendet 
Maj-Britt Rane-Andersson (S) och Johan Tolinsson (S) föreslår i en motion som 
anmäldes i kommunfullmäktige den 10 december 2019 att utreda förutsättningarna 
för en familjecentral i Kungsbacka kommun.  

Familjecentral är ett koncept som är väl etablerat i Sverige sedan många år och 
familjecentraler eller liknande verksamhet finns i dag i flera av landets kommuner. 
För att vara en fullvärdig familjecentral ska den vara samlokaliserad och ett 
samarbete mellan den kommunala socialtjänsten, kommunens öppna förskola samt 
regionens mödra- och barnhälsovård. Så som verksamheterna är utformade i 
Kungsbacka skulle en familjecentral här även kunna omfatta visst arbete inom Kultur 
& Fritid, barn- och ungdomspsykiatrin samt barnhabiliteringen. En grundläggande 
förutsättning för en familjecentral i Kungsbacka är således att regionens 
verksamheter är beredda att samverka för att starta upp en sådan. 

Samtliga berörda nämnder ser det som positivt att inom ramen för en familjecentral 
samla all sådan verksamhet och kompetens som riktar sig till barn och familjer. Att 
få till tidiga och samordnade insatser för barn och deras familjer är mycket viktigt 
och familjecentralen skulle kunna vara en utmärkt verksamhet där personal med 
olika professioner samverkar och erbjuder stöd utifrån barns och familjers behov.  

Utifrån denna inställning har det i tjänstepersonsorganisationen sedan 2015 pågått 
arbete för att utreda möjligheterna med och förutsättningarna för en eller flera 
familjecentraler i Kungsbacka. Med tanke på detta förefaller det inte nödvändigt med 
ytterligare utredningar utan Kungsbacka kommun är positiv till att starta ett sådant 
arbete inom ordinarie budgetram. Nästa steg för berörda nämnder är att utveckla sin 
dialog med berörda nämnder inom Region Halland i denna fråga. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-10, § 314 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-10-20 
Nämnden för Förskola & Grundskola 2020-05-13, § 38 
Förvaltningen för Förskola & Grundskolas tjänsteskrivelse, 2020-05-07 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg 2020-04-16, § 49 
Förvaltningen för Individ & Familjeomsorgs tjänsteskrivelse, 2020-04-03 
Nämnden för Kultur & Fritid, 2020-03-19, § 13 
Förvaltningen för Kultur & Fritids tjänsteskrivelse, 2020-03-12 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-13, § 11 
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Kommunfullmäktige 2019-12-10, § 203 
Motion från Maj-Britt Rane-Andersson (S) m.fl., 2019-11-25 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Eva Borg (S), Niklas Mattsson (KD) och Magdalena Sundqvist (S) yrkar bifall till 
motionen.  

Kristina Karlsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill 
säga kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och Eva Borgs (S) m.fl. yrkande. 

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och Eva 
Borgs (S) m.fl. yrkande, och finner att kommunstyrelsen bifaller kommunstyrelsens 
arbetsutskotts förslag. 

Protokollsanteckning 
Marie Wadström (KD) stödjer Niklas Mattssons (KD) yrkande. 
Lars Eriksson (S) stödjer Eva Borgs (S) yrkande. 
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§ 314 Dnr 2019-00865  
Svar på motion från Maj-Britt Rane Andersson (S) m.fl. om att utreda 
förutsättningarna för en familjecentral i Kungsbacka kommun 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till att kommunen 
redan har utrett förutsättningarna för att etablera en familjecentral i Kungsbacka.  

Sammanfattning av ärendet 
Maj-Britt Rane Andersson (S) och Johan Tolinsson (S) föreslår i en motion som 
anmäldes i kommunfullmäktige den 10 december 2019 att utreda förutsättningarna 
för en familjecentral i Kungsbacka kommun.  

Familjecentral är ett koncept som är väl etablerat i Sverige sedan många år och 
familjecentraler eller liknande verksamhet finns i dag i flera av landets kommuner. 
För att vara en fullvärdig familjecentral ska den vara samlokaliserad och ett 
samarbete mellan den kommunala socialtjänsten, kommunens öppna förskola samt 
regionens mödra- och barnhälsovård. Så som verksamheterna är utformade i 
Kungsbacka skulle en familjecentral här även kunna omfatta visst arbete inom Kultur 
& Fritid, barn- och ungdomspsykiatrin samt barnhabiliteringen. En grundläggande 
förutsättning för en familjecentral i Kungsbacka är således att regionens 
verksamheter är beredda att samverka för att starta upp en sådan. 

Samtliga berörda nämnder ser det som positivt att inom ramen för en familjecentral 
samla all sådan verksamhet och kompetens som riktar sig till barn och familjer. Att 
få till tidiga och samordnade insatser för barn och deras familjer är mycket viktigt 
och familjecentralen skulle kunna vara en utmärkt verksamhet där personal med 
olika professioner samverkar och erbjuder stöd utifrån barns och familjers behov.  

Utifrån denna inställning har det i tjänstepersonsorganisationen sedan 2015 pågått 
arbete för att utreda möjligheterna med och förutsättningarna för en eller flera 
familjecentraler i Kungsbacka. Med tanke på detta förefaller det inte nödvändigt med 
ytterligare utredningar utan Kungsbacka kommun är positiv till att starta ett sådant 
arbete inom ordinarie budgetram. Nästa steg för berörda nämnder är att utveckla sin 
dialog med berörda nämnder inom Region Halland i denna fråga. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-10-20 

Nämnden för Förskola & Grundskola 2020-05-13, § 38 

Förvaltningen för Förskola & Grundskolas tjänsteskrivelse, 2020-05-07 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg 2020-04-16, § 49 

Förvaltningen för Individ & Familjeomsorgs tjänsteskrivelse, 2020-04-03 

Nämnden för Kultur & Fritid, 2020-03-19, § 13 

Förvaltningen för Kultur & Fritids tjänsteskrivelse, 2020-03-12 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-13, § 11 

Kommunfullmäktige 2019-12-10, § 203 

Motion från Maj-Britt Rane-Andersson (S) m.fl., 2019-11-25 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Eva Borgs (S) yrkar bifall till motionen. 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns två förslag till beslut, 
kommunledningskontorets förslag att motionen ska anses besvarad respektive Eva 
Borgs (S) yrkande om bifall till motionen. Ordföranden (M) prövar förslagen mot 
varandra och finner att arbetsutskottet bifaller kommunledningskontorets förslag. 
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Svar på motion från Maj-Britt Rane-Andersson (S) m.fl. om att utreda förutsättningarna 
för en familjecentral i Kungsbacka 
 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till att kommunen redan har utrett 
förutsättningarna för att etablera en familjecentral i Kungsbacka.  

Sammanfattning av ärendet 
Maj-Britt Rane Andersson (S) och Johan Tolinsson (S) föreslår i en motion som anmäldes i 
kommunfullmäktige den 10 december 2019 att utreda förutsättningarna för en familjecentral i 
Kungsbacka kommun.  

Familjecentral är ett koncept som är väl etablerat i Sverige sedan många år och familjecentraler eller 
liknande verksamhet finns i dag i flera av landets kommuner. För att vara en fullvärdig familjecentral 
ska den vara samlokaliserad och ett samarbete mellan den kommunala socialtjänsten, kommunens 
öppna förskola samt regionens mödra- och barnhälsovård. Så som verksamheterna är utformade i 
Kungsbacka skulle en familjecentral här även kunna omfatta visst arbete inom Kultur & Fritid, barn- 
och ungdomspsykiatrin samt barnhabiliteringen. En grundläggande förutsättning för en familjecentral i 
Kungsbacka är således att regionens verksamheter är beredda att samverka för att starta upp en sådan. 

Samtliga berörda nämnder ser det som positivt att inom ramen för en familjecentral samla all sådan 
verksamhet och kompetens som riktar sig till barn och familjer. Att få till tidiga och samordnade 
insatser för barn och deras familjer är mycket viktigt och familjecentralen skulle kunna vara en 
utmärkt verksamhet där personal med olika professioner samverkar och erbjuder stöd utifrån barns och 
familjers behov.  

Utifrån denna inställning har det i tjänstepersonsorganisationen sedan 2015 pågått arbete för att utreda 
möjligheterna med och förutsättningarna för en eller flera familjecentraler i Kungsbacka. Med tanke på 
detta förefaller det inte nödvändigt med ytterligare utredningar utan Kungsbacka kommun är positiv 
till att starta ett sådant arbete inom ordinarie budgetram. Nästa steg för berörda nämnder är att utveckla 
sin dialog med berörda nämnder inom Region Halland i denna fråga. 

u 
Kungsbacka 
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Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-10-20 

Nämnden för Förskola & Grundskola 2020-05-13, § 38 

Förvaltningen för Förskola & Grundskolas tjänsteskrivelse, 2020-05-07 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg 2020-04-16, § 49 

Förvaltningen för Individ & Familjeomsorgs tjänsteskrivelse, 2020-04-03 

Nämnden för Kultur & Fritid, 2020-03-19, § 13 

Förvaltningen för Kultur & Fritids tjänsteskrivelse, 2020-03-12 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-13, § 11 

Kommunfullmäktige 2019-12-10, § 203 

Motion från Maj-Britt Rane-Andersson (S) m.fl., 2019-11-25 

Beslutet skickas till 
Nämnden för Kultur & Fritid, nämnden för Individ & Familjeomsorg, nämnden för Förskola & 
Grundskola, Region Halland 

Beskrivning av ärendet 
Maj-Britt Rane Andersson (S) m.fl. föreslår i en motion som anmäldes i kommunfullmäktige den 10 
december 2019 att utreda förutsättningarna för en familjecentral i Kungsbacka kommun. Syftet med 
verksamheten skulle vara att stödja gravida, barn från 0-6 år och deras familjer genom att: 

• finnas tillgänglig som nära mötesplats 

• stärka det sociala nätverket runt barn och föräldrar 

• skapa arbetsformer där föräldrar och barn är delaktiga 

• erbjuda lättillgängligt stöd 

• vara ett kunskaps- och informationscentrum 

• utveckla en god service 

Familjecentral är ett koncept som är väl etablerat i Sverige sedan många år och familjecentraler eller 
liknande verksamhet finns idag i flera av landets kommuner. För att vara en fullvärdig familjecentral 
ska den vara samlokaliserad och ett samarbete mellan den kommunala socialtjänsten, kommunens 
öppna förskola samt regionens mödra- och barnhälsovård. Så som verksamheterna är utformade i 
Kungsbacka skulle en familjecentral här även kunna omfatta visst arbete inom Kultur & Fritid, barn- 
och ungdomspsykiatrin samt barnhabiliteringen.  
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Familjecentral är ett exempel på en verksamhet med goda förutsättningar för olika professioner att 
samarbeta för barnets bästa. Familjecentralen är en funktionell samverkansform med många fördelar 
genom att den ofta blir en mötesplats som erbjuder stöd och ger goda möjligheter till social gemenskap 
för föräldralediga föräldrar och deras barn. En plats för alla, oberoende av ekonomiska förutsättningar, 
kön, könsidentitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionsnedsättning eller sexuell läggning. Familjecentralen innebär en utvidgning av den generella 
mödra- och barnhälsovården, vilket gör att verksamheten snabbt blir känd och lättillgänglig för alla 
blivande och nyblivna föräldrar. Genom generella insatser kan familjecentralen möta många familjer 
och erbjuda hjälp till dem som behöver. Dessutom sänker denna typ av samlokaliserad verksamhet ofta 
tröskeln för familjerna att söka hjälp och ökar förutsättningar för fungerande, samordnade insatser till 
barn och familjer i behov av särskilt stöd.  

Samtliga berörda nämnder ser det som positivt att inom ramen för en familjecentral samla all sådan 
verksamhet och kompetens som riktar sig till barn och familjer. Att få till tidiga och samordnade 
insatser för barn och deras familjer är mycket viktigt och familjecentralen skulle kunna vara en 
utmärkt verksamhet där personal med olika professioner samverkar och erbjuder stöd utifrån barns och 
familjers behov.  

Utifrån denna inställning har det i tjänstepersonsorganisationen sedan 2015 pågått arbete för att få till 
stånd en familjecentral. 

Noggrant förarbete och en utförlig intern dialog skedde inom ramen för samverkansorganisationen 
”Nya En dörr in” (NEDI). En förstudie genomfördes av en arbetsgrupp där chefer från Individ & 
Familjeomsorgen, Förskola & Grundskola och Region Hallands Närsjukvård ingick, sedermera togs 
även en projektbeskrivning fram. 

Under 2017 var det relativt nära att verksamheten skulle bli verklighet och i juni 2017 presenterades 
även en projektplan för berörda nämnder. För en bättre bild av detta arbete följer nedan en kort 
kronologisk beskrivning av förloppet. 

Förvaltningen bedömer utifrån detta att någon ytterligare utredningen om förutsättningarna för en 
familjecentral i Kungsbacka behövs. Berörda nämnder uttalar att de har intresse av en sådan lösning 
och menar att den kan genomföras inom befintliga ramar. Nedan redogörs översiktligt för de arbete 
som skett i frågan de senaste åren. 

2015 
Den dåvarande funktionsgruppen för Nya En dörr in, omfattande chefer från kommunala och regionala 
verksamheter kring barn i behov av särskilt stöd, lyfter behovet av en familjecentral. 

Hösten 2015 
Styrgruppen för Nya En dörr in, omfattande berörda förvaltningschefer från kommun och region, 
beställer en förstudie kring familjecentral. 
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April 2016 
Förstudien presenteras för styrgruppen 

Maj 2016 
Styrgruppen beställer en projektplan 

Augusti 2016 
Projektförslaget presenteras för styrgruppen samt för berörda kommunala ledningsgrupper 

November 2016 
Verksamhetsansvariga chefer för BUP och Habiliteringen i Kungsbacka meddelar att de i framtiden 
också skulle vilja vara med i ett ”barna/familjehus” 

Januari 2017  
Projektgruppen presenterar ett tänkt upplägg för styrgruppen för Nya En dörr in.  

Våren 2017 
Projektgruppen arbetar för en familjecentral i Kolla. Efter några månaders planering tillsammans med 
fastighetsägaren överges planen då anpassning/utbyggnad av lokaler skulle bli för kostsamt. 
Projektgruppen letar efter annan möjlig lokalisering. 

Juni 2017 
Projektet med uppbyggnad av familjecentral presenterades för Nämnderna för IF & FG 

Hösten 2017 
Planering för att öppna familjecentral i Onsala 

2018 
Den så kallade Skottlandsmodellen diskuteras internt i kommunen och tillsammans med 
närsjukvårdschefer från Region Halland. Regionen och förvaltningen för Individ och familjeomsorg 
meddelar att det inte finns utrymme att delta i ett gemensamt utvecklingsarbete. 

Efter kommunens Priodagar startas projektet ”Tillsammans för varje barn”, där flera kommunala 
förvaltningar bygger upp och testar samverkan liknande Skottlandsmodellen, dock utan deltagande 
från Region Hallands verksamheter. 

Idag 
Ett geografiskt avgränsat pilotprojekt för ”Tillsammans för varje barn” pågår runt en handfull familjer.  

Det var, och är, i huvudsak två frågor som utgör utmaningen i att få till stånd en familjecentral i 
Kungsbacka: 
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1) Lokalfrågan 

En av pelarna i familjecentralen är att verksamheten är samlokaliserad. Genom att olika 
professioner från olika huvudmän och förvaltningar arbetar sida vid sida skapas en viktig 
”vardagssamverkan”, samtidigt som besökande familjer bli bekanta och vana vid samtliga 
professioner och myndigheter.  

Det innebär att familjecentralen behöver lokaler som möjliggör såväl medicinsk mödra- och 
barnavård, sekretessamtal enligt socialtjänstlagen, föreläsningar och utbildningar, samt öppen 
förskola. Därtill behövs i alla fall en minimimängd personalutrymmen såsom kök/pentry 
omklädningsrum och uppehållsrum. 

Att hitta eller skapa (genom om/utbyggnad eller nybyggnation) sådana lokaler i någon av 
Kungsbackas tätorter, och helst i Kungsbacka stad, har visat sig vara mycket svårt. 
Förmodligen skulle lokalbehoven för en sådan verksamhet behöva fångas i kommunens 
lokalförsörjningsplan, vilket i sin tur skulle kräva långsiktig planering och långsiktiga beslut 
kring en familjecentral.  

 

2) Bemanning och utvecklat arbetssätt 

För att familjecentralen kan ge full effekt för familjerna krävs det att samtliga berörda 
verksamheter deltar i arbetet, att det avsätts adekvata personalresurser och att personalen och 
chefer i fråga har ett engagemang för familjecentralen som gör de öppna att utveckla sitt 
arbetssätt och sitt samarbete.  

En familjecentral med enbart kommunala verksamheter ger en mycket begränsad effekt. Det 
skulle i princip enbart innebära en formaliserad samverkan mellan socialtjänsten och öppen 
förskola. Redan idag besöker socialsekreterare ibland de öppna förskolorna så att även denna 
utveckling skulle vara relativt liten. 

En regelrätt familjecentral omfattar öppen förskola, socialtjänst, barnhälsovården och 
mödravården. I Halland ar sedan tidigare mödravården beslutat att inte medverka i någon 
samlokaliserad verksamhet. De familjecentralsliknande verksamheterna som finns i Halland 
omfattar dock i alla fall öppen förskola, socialtjänst och den lokala barnhälsovården, något av 
en miniminivå för en meningsfull verksamhet. 

Detta arbete kräver en ambition och vilja hos alla parter att bjuda till för att etablera ett 
fungerande samarbete i praktiken mellan regionen och kommunen. För att kunna skapa den 
tänkta nyttan för barnen och deras familjer krävs det med andra ord att minst två (i Kungsbacka 
gärna tre, inklusive Kultur & Fritid) kommunala nämnder och minst en (i Halland gärna tre då 
barnhälsovården, mödravården och psykiatrin lyder under olika nämnder) regional nämnd är 
beredda att prioritera uppbyggnaden av en familjecentral. 
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Kungsbacka kommuns berörda nämnder, Nämnden för Förskola & Grundskola, Nämnden för Individ 
& Familjeomsorg och Nämnden för Kultur & Fritid ställer sig positiva till att Kungsbacka kommun i 
samverkan med Region Halland utreder förutsättningarna för att etablera en Familjecentral i 
Kungsbacka. För deras del beräknas en samverkan med regionen i form av en familjecentral inte ta 
mer resurser i anspråk än dagens arbetssätt.  
 
För en långsiktigt hållbar, kvalitativ gemensam verksamhet är det avgörande att säkerställa tillgången 
till adekvata lokaler samt till personalresurser från samtliga berörda aktörer. I många kommuner där 
familjecentraler har funnits under en längre tid regleras detta genom avtal mellan kommun och berörd 
region. Därför är en bra dialog mellan berörda nämnder hos båda huvudmän en förutsättning för ett 
lyckat genomförande.  
 
 

 

Malin Aronsson    Anders Johansson 
Kommundirektör               Biträdande kommundirektör  
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§ 38 Dnr 2020-00108  
Motion - Familjecentral i Kungsbacka kommun (S) 

Beslut 
Nämnden för Förskola & Grundskola ställer sig positiv till att Kungsbacka kommun i 
samverkan med Region Halland utreder förutsättningarna för att etablera en 
Familjecentral i Kungsbacka.  

Sammanfattning av ärendet 
Från Maj-Britt Rane (S) m.fl. inkom den 25 november med en motion om att 
Kungsbacka kommun i samverkan med Region Halland utreder förutsättningarna för 
att etablera en Familjecentral i Kungsbacka. 

Kommunfullmäktige remitterade den 10 december 2019 motionen till 
kommunstyrelsen för vidare beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade 
motionen till Individ & Familjeomsorg, Förskola & Grundskola samt Kultur & Fritid 
för yttrande. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2020-05-07 

Motion till Kommunfullmäktige i Kungsbacka Familjecentral i Kungsbacka 
Kommun 

 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsens diarium, KS 2019-00865 
 



  

Datum 

2020-05-07 
Diarienummer 

FG 2020-00108 
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 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 
Besöksadress 

Stadshuset, Storgatan 37 
Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Yttranden  
Motion - Familjecentral i Kungsbacka kommun (S) 
 

Förslag till beslut  
Nämnden för Förskola & Grundskola ställer sig positiv till att Kungsbacka kommun i samverkan med 
Region Halland utreder förutsättningarna för att etablera en Familjecentral i Kungsbacka.  

Beslutsmotivering 
Familjecentral är en etablerad verksamhet som sedan många år finns i flera av landets kommuner.  
Att inom ramen för familjecentralen samla all sådan verksamhet och kompetens som riktar sig till barn 
och familjer ser Förskola & Grundskola som positivt. Tanken med verksamheten är att knyta ihop 
Regionens verksamhet inom mödra-och barnhälsovården med den kommunala verksamheten inom 
Förskola & Grundskola och Individ & Familjeomsorgen genom att samordna verksamheten i en 
familjecentral är god. Öppna förskolan är den verksamhet i Förskola & Grundskola som är aktuell att 
ingå i en familjecentral. Detta arbete kräver en ambition och vilja hos alla parter att bjuda till för att 
etablera ett fungerande samarbete i praktiken mellan regionen och kommunen. 
 
Nämnden för Förskola & Grundskola vill betona att tidiga insatser för barn och unga är mycket viktiga 
och utifrån detta perspektiv kan familjecentralen vara en utmärkt verksamhet där personal med olika 
professioner samverkar och erbjuder stöd utifrån barns och familjers behov. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Från Maj-Britt Rane (S) m.fl. inkom den 25 november med en motion om att Kungsbacka kommun i 
samverkan med Region Halland utreder förutsättningarna för att etablera en Familjecentral i 
Kungsbacka. 
Kommunfullmäktige remitterade den 10 december 2019 motionen till kommunstyrelsen för vidare 
beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade motionen till Individ & Familjeomsorg, 
Förskola & Grundskola samt Kultur & Fritid för yttrande. 
 

u 
Kungsbacka 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2020-05-07 

Motion till Kommunfullmäktige i Kungsbacka Familjecentral i Kungsbacka Kommun 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsens diarium, KS 2019-00865 

 

 

Maria Andersson    Margareta Ljungqvist  

Skolchef    Verksamhetschef 
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§ 49 Dnr 2020-00024  

Motion - Familjecentral i Kungsbacka kommun (S) 

Beslut 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg ställer sig positiv till att Kungsbacka 

kommun i samverkan med Region Halland utreder förutsättningarna för att etablera 

en Familjecentral i Kungsbacka och att undersöka möjligheten att genomföra detta 

inom ramen för Idéburet offentligt partnerskap, IOP.  

Sammanfattning av ärendet 

Familjecentral är ett koncept som är väl etablerat i Sverige sedan många år.  

Familjecentralen är exempel på en verksamhet med goda förutsättningar för olika 

professioner att samarbeta för barnets bästa. Familjecentralen är en funktionell 

samverkansform med många fördelar genom att den ofta blir en mötesplats som 

erbjuder stöd och ger goda möjligheter till social gemenskap för föräldralediga 

föräldrar och deras barn. En plats för alla, oberoende av ekonomiska förutsättningar, 

kön, könsidentitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionsnedsättning eller sexuell läggning. 

Familjecentralen innebär en utvidgning av den generella mödra- och 

barnhälsovården, vilket gör att verksamheten snabbt blir känd och lättillgänglig för 

alla blivande och nyblivna föräldrar. Genom generella insatser når familjecentralen 

även familjer som behöver mer stöd. 

Beslutsunderlag 

Se, jämte bilagor, förvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-04-03, där det föreslås att 

nämnden ställer sig positiv till att Kungsbacka kommun i samverkan med Region 

Halland utreder förutsättningarna för att etablera en Familjecentral i Kungsbacka. 

 

Bilaga:Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-13, § 11. 

Bilaga: Kommunfullmäktige 2019-12-10, KF § 203. 

Bilaga: (Socialdemokraterna) motion om familjecentral i Kungsbacka kommun. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Bo Dahlström (M) föreslår bifall till förslaget med tillägget att undersöka 

möjligheten att genomföra detta inom ramen för Idéburet offentligt partnerskap, 

IOP.  

Beslutsgång 

Ordförande Kalle Påsse Sundvall (M) frågar nämnden om Bo Dahlströms (M) 

förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  
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Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 



 

 

Datum 

2020-04-03 
Diarienummer 

IF 2020-00024 

 

 

 

 

Marie Christiansson 
0300837464 
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 Kungsbacka kommun 
434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 

Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 

www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Svar på Motion - Familjecentral i Kungsbacka kommun (S) 

 

Förslag till beslut  

Nämnden för Individ & Familjeomsorg ställer sig positiv till att Kungsbacka kommun i samverkan 

med Region Halland utreder förutsättningarna för att etablera en Familjecentral i Kungsbacka. 

Sammanfattning av ärendet 

Familjecentral är ett koncept som är väl etablerat i Sverige sedan många år.  

Familjecentralen är exempel på en verksamhet med goda förutsättningar för olika professioner att 

samarbeta för barnets bästa. Familjecentralen är en funktionell samverkansform med många fördelar 

genom att den ofta blir en mötesplats som erbjuder stöd och ger goda möjligheter till social gemenskap 

för föräldralediga föräldrar och deras barn. En plats för alla, oberoende av ekonomiska förutsättningar, 

kön, könsidentitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 

funktionsnedsättning eller sexuell läggning. 

Familjecentralen innebär en utvidgning av den generella mödra- och barnhälsovården, vilket gör att 

verksamheten snabbt blir känd och lättillgänglig för alla blivande och nyblivna föräldrar. Genom 

generella insatser når familjecentralen även familjer som behöver mer stöd. 

Beslutsunderlag 

Individ- och familjeomsorgs tjänsteskrivelse, 2020-04-03. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-13, § 11. 

Kommunfullmäktige 2019-12-10, KF § 203. 

(Socialdemokraterna) motion om familjecentral i Kungsbacka kommun. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

 

Karin Martinsson     Marie Christiansson 

Förvaltningschef     Verksamhetschef 

0 
Kungsbacka 
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§ 13 Dnr 2020-00015  

Motion - Familjecentral i Kungsbacka kommun (S) 

Yttrande från nämnden för Kultur & Fritid 

Nämnden för Kultur & Fritid är i grunden positiv till samverkan över gränser, 

särskilt för att åstadkomma samordnade och tidiga insatser för barn och familjer.  I 

huvudsak är etablering av sk familjecentraler Regionens ansvar och vi kan inte 

påverka deras beslut eller ta en aktiv roll i en fråga som är inom deras 

ansvarsområde. Resursmässigt bör en samverkan med regionen på en familjecentral 

inte ta mer resurser än med dagens arbetssätt, varför vi är positiva om Regionen 

påbörjar ett arbete kring att etablera en familjecentral. Familjecentralen skulle då 

kunna vara en arena på samma sätt som vi idag använder öppna förskolor, bibliotek, 

språkcaféer och föreläsningslokaler som bas för vår verksamhet för barn, ungdomar, 

föräldrar, nyanlända m fl grupper. 

Sammanfattning av ärendet 

Den 25 november inkom Maj-Britt Rane (S) m.fl. med en motion om att införa en 

familjecentral i Kungsbacka kommun. Kommunfullmäktige remitterade den 10 

december 2019 motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade motionen till Individ & Familjeomsorg, 

Förskola & Grundskola samt Kultur & Fritid för yttrande. 

Beslutsunderlag 

Kultur & Fritids tjänsteskrivelse, 2020-03-12 

Kommunfullmäktige 2019-12-10, KF § 203 

(Socialdemokraterna) motion om familjecentral i Kungsbacka kommun 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Magdalena Sundqvist (S) yrkar bifall till motionen.  

Beslutsgång 

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, det liggande förslaget och (S) 

yrkande. 

Omröstningsresultat 

Ordförande finner att liggande förslag bifalles.  

Protokollsanteckning 

Magdalena Sundqvist (S) och Gert Svensson (S) reserverar sig mot beslutet.  

 



 

 

Datum 

2020-03-12 
Diarienummer 

KFT 2020-00015 

 

 

 

Kungsbacka kommun 

Erik Norinder 
0300-834883 
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 Kungsbacka kommun 
434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 

Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 

www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Motion - Familjecentral i Kungsbacka kommun (S) 

 

Förslag till yttrande i nämnden för Kultur & Fritid 

Nämnden för Kultur & Fritid är i grunden positiv till samverkan över gränser, särskilt för att 

åstadkomma samordnade och tidiga insatser för barn och familjer.  I huvudsak är etablering av sk 

familjecentraler Regionens ansvar och vi kan inte påverka deras beslut eller ta en aktiv roll i en fråga 

som är inom deras ansvarsområde. Resursmässigt bör en samverkan med regionen på en familjecentral 

inte ta mer resurser än med dagens arbetssätt, varför vi är positiva om Regionen påbörjar ett arbete 

kring att etablera en familjecentral. Familjecentralen skulle då kunna vara en arena på samma sätt som 

vi idag använder öppna förskolor, bibliotek, språkcaféer och föreläsningslokaler som bas för vår 

verksamhet för barn, ungdomar, föräldrar, nyanlända m fl grupper. 

Sammanfattning av ärendet 

Den 25 november inkom Maj-Britt Rane (S) m.fl. med en motion om att införa en familjecentral i 

Kungsbacka kommun. Kommunfullmäktige remitterade den 10 december 2019 motionen till 

kommunstyrelsen för vidare beredning. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade motionen till Individ & Familjeomsorg, Förskola & 

Grundskola samt Kultur & Fritid för yttrande. 

Beslutsunderlag 

Kultur & Fritids tjänsteskrivelse, 2020-03-12 

Kommunfullmäktige 2019-12-10, KF § 203 

(Socialdemokraterna) motion om familjecentral i Kungsbacka kommun 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

 

Ulrika Granfors 

Förvaltningschef  

0 
Kungsbacka 
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§ 11 Dnr 2019-00865  
Remittering av motion från Maj-Britt Rane m.fl. (S) om familjecentral i 
Kungsbacka kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar motionen till Individ & Familjeomsorg, 
Förskola & Grundskola samt Kultur & Fritid för yttrande. 

Sammanfattning av ärendet 
Den 25 november inkom Maj-Britt Rane (S) m.fl. med en motion om att införa en 
familjecentral i Kungsbacka kommun. Kommunfullmäktige remitterade den 10 
december 2019 motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige 2019-12-10, KF § 203 
(Socialdemokraterna) motion om familjecentral i Kungsbacka kommun 

Beslutsgång 
Ordförande Hans Forsberg (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
kommunledningskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet beslutar enligt kommunledningskontorets förslag. 



KUNGSBACKA KOMMUN PROTOKOLLSUTDRAG 

Kommunfullmäktige Datum 
2019-12-10 

   

 

  Expedierat/bestyrkt 

   

 

 
§ 203 

Anmälan av motion från Maj-Britt Rane-Andersson (S) m.fl. om att 
utreda förutsättningarna för en familjecentral i Kungsbacka 
Dnr KS/2019:865 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för vidare 
beredning. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Maj-Britt Rane-Andersson (S), Johan Tolinsson (S) och Elisabeth Lyckevall (S) 
har inkommit med en motion om att utreda förutsättningarna för en familjecentral 
i Kungsbacka. 
 

Beslutsunderlag 
Maj-Britt Rane-Andersson (S) m.fl., 2019-11-25 
 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) ställer proposition på om motionen kan 
remitteras till kommunstyrelsen för vidare beredning, och finner att 
kommunfullmäktige bifaller det. 
 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

0 
Kungsbacka 



KUNGSBACKA KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 4:.a 

~• Socialdemokraterna 
KUNGSBACKA 

2019 -11- 2 5 

Dnr .................................... .. 

Kungsbacka 2019-11-25 

MOTION till Kommunfullmäktige i Kungsbacka 

Familjecenttal i Kungsbacka Kommun 

Vi hat mycket bra verksamheter i Kungsbacka kommun men saknar en Familjecentra! 
ellet Familjecenttum som det benämns i vissa kommunet. 

Detta är en verksamhet som finns i många kommuner, även Hallandskommuner. 

Syftet är att stödja barnfamiljer och stötta familjer som har det svårt och arbetsamt av 
olika orsaker. Ofta är det då barnen som drabbas och ibland är det batnen som gör att 
familjen har det svårt. 

Familjecentraler riktru: sig till gravida och familjer med barn 0-6 år och syftar till att: 

• finnas tillgänglig som nära mötesplats 

• stärka det sociala nätverket runt barn och föräldrar 

• skapa arbetsformer där föräldrar och barn är delaktiga 

• erbjuda lättillgängligt stöd 

• vara ett kunskaps- och informationscentrum 

• utveckla en god service 

Att samla en sådan verksamhet på ett ställe i kommunen, som gör att 
Mördravåtdscentralen, Barnavårdscentralen, För och Grundskola, Barnmottagningen, 
Individ och Familjeomsorg på ett tidigt stadie kan möta dessa barn och familjer, ser vi 
som något mycket positivt. Här skulle de olika verksamheterna kunna samlas för ett 
gemensamt arbete för och med barn och familjer. 

Man pratar ofta om att det är de tidiga insatserna som gör skillnad i ett barns uppvä.."<t 
och för hela samhället. Här skulle vi kunna visa på att det är här vi gör de tidiga 
insatserna. 

Vi föreslår 

att Kungsbacka kommun i samverkan med Region Halland utreder 
förutsättningarna för att etablera en Familjecentral i Kungsbacka. 

Maj-Britt Ra.nc Andctssoo (S) 

Johan T olinsson (S) 

Elisabeth Lyckevall (S) 

Kungsbacka Socialdemokratiska Arbetarekommun, Verkstadsgatan 14, 43442 Kungsbacka 
Tel: 073 811 98 00 kbasoc@gmail.com kbasoc.nu 
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1aldemo raterna 
IET 

Motion Kungsbacka 2020-12-14 

Fria pedagogiska måltider 

Många kommuner runt om i landet erbjuder personalen på förskola, fritidshem samt grundskolan fria 

måltider genom så kallad pedagogisk måltid. Detta innebär att all personal som äter med 

barnen/eleverna får göra det gratis. 

Syftet med pedagogisk måltid är att främja en god måltidsmiljö samt samvaro mellan vuxna och barn. 

Det är av stor vikt att alla elever ska ges möjlighet att äta sin lunch i en lugn och trygg miljö, vilket är 

en förutsättning för att de ska komma till skolrestaurangen och äta lunch . 

Måltiden ger också möjlighet till samtal mellan personalen och barnen/ungdomarna . 

Det handlar om att vara en förebild för barnen och ungdomarna genom att förmedla en positiv 

attityd kring måltiden, uppmuntra eleverna att smaka nya rätter och livsmedel. 

Enligt Skatteverket är förmån av fri eller subventionerad måltid för lärare eller annan personal vid 

grundskola, förskola, daghem och fritidshem är av hävd skattefri. Detta förutsätter att personalen 

har tillsynsskyldighet vid måltiden eller motsvarande ansvar för barn under skolmåltider och andra 

s.k. pedagogiska måltider. 

Socialdemokraterna föreslår därför kommunfullmäktige: 

- ATT erbjuda personalen inom förskola, fritidshem och grundskola fria pedagogiska måltider. 

Johan Tolinsson 

2:e vice ordförande Nämnden för Förskola & Grundskola 



~ä Socialdemokraterna 
KUNGSBACKA 

Motion till 

Kommunfullmäktige 

Bygg för framtiden! 

Kungsbacka den 14 december 2020 

Kungsbacka är en växande kommun. Vilket innebär fler bostäder, förskolor, skolor, etc. 

kommer till. 

Vi är också inne i en klimatförändring som kan äventyra våra framtida livsmiljöer drastiskt. 

De hus som byggs kommer att hålla i 50 - 100 år. Därför är det viktigt att det byggs 

klimatanpassat och få ner koldioxidutsläpp och växthusgasers utsläpp. 

I Kungsbacka har intresset för passivhus varit klent, trots att tekniken finns här (Eksta). 

Tekniken har också gått framåt, plusenergihus. 

De mål som kommunfullmäktige antagit kan inte nås utan rejäla sänkningar av 

energianvändningen vid nybyggnation. Kommunen ska förhandla med byggbolagen för att 

främja energisnålt byggande. 

Vad är ett lågenergihus? 

Ett lågenergihus ska förbruka få kilowattimmar och ha 1åg milj öpåverkan. Det ställer höga krav 

på byggnaden, värmesystem, energislag, ventilationssystem, varmvatten och hushållsapparater 

som kyl/frys, disk och tvättmaskin. Begreppet lågenergihus har än så länge ingen fast definition 

i Sverige. 

Ett passivhus har så lågt värmebehov även när det är riktigt kallt på vintern, att den lilla värme 

som behövs kan föras in rummen med den värmda tilluften. 

Härmed hemställer j ag: 

att kommunen verkar för att innan det byggs nya bostäder och verksamhetslokaler, skrivs avtal 

mellan parterna att bygga passiv/plusenergihus i större omfattning. 

Kent Stenhammar (S) 

Ledamot Kommunfullmäktige 

Kungsbacka Socialdemokratiska Arbetarekommun, Verkstadsgatan 14, 434 42 Kungsbacka Tel: 073 811 98 00 kbasoc.nu 
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Enkel	fråga	till	kommunstyrelsens	ordförande	Lisa	Andersson	gällande	munskydd	
	
Vi	befinner	oss	i	en	pandemi...	
Under	ett	helt	år	har	i	princip	allt	kretsat	runt	Covid-19,	och	om	hur	vi	kan	minska	smittspridningen.	
Vi	har	dagligen	fått	rapporter	om	antal	smittade	och	döda.	Vi	har	en	sjukvård	som	länge	varit	kraftigt	
överbelastad,	med	sjukvårdspersonal	som	går	på	knäna.	
Vi	har	fortsatt	en	mycket	hög	smittspridning	och	vi	behöver	således	göra	allt	vi	kan	för	att	komma	till	
bukt	med	den.	
	
Sverige	har	haft	en	strategi	som	har	ifrågasatts	både	av	andra	länder	och	experter	inom	landet.	
Med	det	faktum	att	vi	i	Sverige	har	en	så	betydande	högre	andel	döda	i	Covid-19	jämfört	med	våra	
grannländer,	så	kanske	den	kritiken	kan	vara	befogad.	
En	del	av	den	kritik	som	framförts	har	bland	annat	gällt	munskyddsfrågan.		
FHM	hävdade	envist	att	det	inte	fanns	tillräckliga	studier	för	att	munskydd	minskar	smittspridningen	
och	att	det	inte	passade	den	svenska	strategin.	Trots	att	WHO	redan	i	somras	uppmanade	regeringar	
att	uppmuntra	till	munskydd,	så	beslutade	FHM	först	vid	årskiftet	om	nya	särskilda	råd	gällande	
munskydd.	
I	kollektivtrafik	och	inomhus	där	det	inte	går	att	hålla	avstånd,	t	ex	vissa	miljöer	på	arbetsplatser	ser	
man	nu	att	munskydd	kan	vara	av	värde.	
	
I	Region	Halland	har	man	numera	också	skärpta	krav	på	munskydd	för	all	hälso-	och	
sjukvårdspersonal,	samt	även	för	patienter	i	öppenvården,	med	anledning	av	den	höga	
smittspridningen.	
	
Med	anledning	av	ovanstående	ställer	jag	därför	en	enkel	fråga	till	dig,	Lisa	Andersson;	
	
Anser	du	att	Kungsbacka	kommun	som	arbetsgivare	ska	neka	medarbetare	som	uttrycker	oro	för	att	
bli	smittade	på	arbetet,	men	som	inte	har	vårdnära	arbete,	att	använda	munskydd	under	rådande	
pandemi?	
	



Från: Claes Hammer 
Skickat: torsdag, januari 21, 2021 6:09 em
Till: Emanuel Forsell
Kopia: Claes Hammer
Ämne: Avsägelse av förtroendeuppdrag i nämnden för Teknik 
Hej

Härmed avsäger jag mig mitt förtroendeuppdrag som ledamot i nämnden för Teknik i 

Kungsbacka. 

Mvh 

Claes Hammer
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Från: Bengt Fransson <bengt.fransson@kungsbacka.se> 
Skickat: den 26 januari 2021 22:56
Till: Christian Johansson <christian.johansson@kungsbacka.se>; Patrik Johansson 
<patrik.johansson2@kungsbacka.se>
Ämne: Entledigande

Hej
Härmed ansöker undertecknad om entledigande vad beträffar följande politiska uppdrag:
Partirepresentant i Eksta Bostads AB
Ersättare i Nämnden för Miljö o Hälsoskydd
Ledamot i Nämnden för Teknik
Ledamot i Kommunfullmäktige

Hlsn
Bengt Fransson (SD)

Ersättare i

Hämta Outlook för iOS
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Från: Birgitta Gustafsson <birgitta.gustafsson@kungsbacka.se> 
Skickat: den 27 januari 2021 14:10
Till: Patrik Johansson <patrik.johansson2@kungsbacka.se>; Christian Johansson 
<christian.johansson@kungsbacka.se>
Ämne: Entledigande

Hej!

Jag ansöker om entledigande. Se bifogad fil.

Med vänlig hälsning

Birgitta Gustafsson

Skogsallen 20

434 31 Kungsbacka

birgitta.gustafsson@kungsbacka.se
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Hej! 

Härmed ansöker jag undertecknad om entledigande av följande politiskt uppdrag: 

 

 Ersättare i Nämnden för Teknik 

 

 

 

 

Med vänlig hälsning  

Birgitta Gustafsson 
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