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Handlingar finns att läsa på: 
www.kungsbacka.se/aktuellaprojekt

Upplysningar om planprogrammet lämnas av: 
Planarkitekt KG Larsson 0300-83 40 21
Planeringsstrateg Hasse Andersson 0300-83 46 51

Handlingar: 
Planprogram, denna handling

Övriga handlingar: 
Miljöutredning 2009-05-04 Norconsult
•	PM Geoteknik 2015-04-17 Norconsult
•	Trafikutredning 2015-03-02 Ramböll
•	Trafikförslag 2015-03-02 Ramböll
•	Dagvattenutredning 2015-02-19 Norconsult

Samrådstid 3 maj - 26 juni  2016

Planprocessen

Synpunkter kan lämnas under programsamråd, detaljplanesamrådet och vid 
granskningen av planförslaget. Programsprocessen avgör om platsen är bra, under 
detaljplaneprocessen diskuteras gestaltningen.
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, KF. Detaljplaneprocessen tar cirka 1,5 år efter 
det att byggnadsnämnden, BN, tar beslut om att upprätta ny detaljplan.

Planprogram Samråd Detaljplan Granskning Laga kraftSamråd

• KS, BN • BN • BN • KF• KS • KS
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Sammanfattning
Kungsbacka kommun har utrett ett antal lämpliga områden för etablering av verksamheter i 
kommunen. Aktuellt område ligger öster om Frillesås samhälle, mellan Almedalsvägen och 
Frillesåsvägen och har pekats ut som ett möjligt verksamhetsområde för transportintensiv 
och i viss mån störande verksamheter (”Ny mark för näringslivet” Kungsbacka kommun 
2009).
Programområdet ligger öster om Frillesås samhälle och består idag av en blandning av åker- 
och betesmark på totalt cirka 25 hektar. Marken ägs av kommunen. 
En utbyggnad i aktuellt område medför främst att aktivt brukad och igenvuxen 
odlingsmarkutan några högre naturvärden tas i anspråk. Ett verksamhetsområde medför ett 
ökat dagvattenutsläpp, vilket kan påverka Löftaåns skyddsvärda fiskfauna och i viss mån de 
skyddsvärda marina grundbottnarna i slutrecipienterna Vendelsöfjorden och Landabukten 
negativt. Konsekvenserna för naturmiljön bedöms dock som relativt små förutsatt att ett väl 
fungerande dagvattensystem inrättas i området.
En befintlig bäck utmed programområdets nordvästra sida genererar ett  
strandskyddsområde som sträcker sig 100 meter in på området. Längre västerut är 
strandskyddet för bäcken upphävt. 
Planområdet har ett mycket bra transportläge utifrån närheten till E6/E20 som nås via 
Almedalsvägen.

Bakgrund
Kungsbacka kommun har utrett ett antal lämpliga områden för etablering av verksamheter i 
kommunen. Aktuellt område ligger öster om Frillesås samhälle, mellan Almedalsvägen och 
Frillesåsvägen och har pekats ut som ett möjligt verksamhetsområde för transportintensiv 
och i viss mån störande verksamheter. 
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Programmets syfte och huvuddrag 
Uppdraget innebär att utreda om det är möjligt att etablera ett verksamhetsområde för 
transportintensiv och i viss mån störande verksamhet inom programområdet. 

Läge, areal och markägoförhållanden 
Planområdet ligger öster om Frillesås samhälle och består idag av en blandning av åker- och 
betesmark och ett skogbevuxet höjdparti på totalt cirka 25 hektar. Marken ägs av kommu-
nen. 

Översiktliga planer och detaljplaner 
Det finns i dagsläget ingen detaljplan för det berörda området. Angränsande till program-
området finns detaljplanerna LFP 41, LFP43, LFP35bl1 och LFP35bl2, samtliga med 
syftet verksamheter. 
Enligt kommunens översiktsplan ÖP06 ligger programområdet till en mindre del 
inom Frillesås tätortsutvecklingsområde och i övrigt utomplan. ÖP06 anger för 
utomplansområdet Särskilda bygglovskriterier vilket innebär en restriktiv hållning till 
nyetablering av nya bosättningar. 
Kommunala beslut i övrigt  
Aktuellt område finns utpekat i kommunens handlingsplan för planering av nya 
verksamhetsområden under perioden 2009-2012 (”Ny mark för näringslivet” Kungsbacka 
kommun 2009).
”Omfattande utbyggnad i direkt anslutning till Frillesås verksamhetsområde. Det nya 
området uppgår till uppemot 20 ha.
En utbyggnad av detta verksamhetsområde förutsätter en direkt vägförbindelse till 
Almedalsvägen, vilket ger en snabb anslutning till motorvägen.

Förutsättningar

Natur

Naturmiljö 
En utbyggnad i aktuellt område medför främst att aktivt brukad och igenvuxen odlings-
markutan några högre naturvärden tas i anspråk. Ett verksamhetsområde medför ett ökat 
dagvattenutsläpp, vilket kan påverka Löftaåns skyddsvärda fiskfauna och i viss mån de 
skyddsvärda marina grundbottnarna i slutrecipienterna Vendelsöfjorden och Landabukten 
negativt. Konsekvenserna för naturmiljön bedöms dock som relativt små förutsatt att ett väl 
fungerande dagvattensystem inrättas i området.

Grönstruktur 
Planområdet utgörs främst av en blandning av aktivt odlad åkermark, fuktig betesmark och 
fuktig, kraftigt igenvuxen odlingsmark som ligger kring ett centralt beläget höjdområde 
bevuxet med blandskog. Området genomkorsas av några öppna diken och i norra delen går 
en kraftledning.

Enligt miljöutredningen finns inom utredningsområdet inga dokumenterade naturvärden 
enligt befintligt naturvårdsunderlag. Några fynd av skyddade eller skyddsvärda arter gjordes 
inte vid fältbesöken i området. En del av anledningen till detta är att området främst utgörs 
av åker- och betesmark och igenväxande odlingsmark utan några högre naturvärden, dvs 
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förutsättningarna för skyddade eller skyddsvärda arter bedöms vara begränsade.

Landskapsbild  
Planförslaget får en stor påverkan på landskapsbilden då ett öppet landskapsrum kommer att 
bebyggas i stor skala. 

Rekreation 
En utbyggnad bedöms inte påverka några rekreationsvärden, men utblickarna över öppet 
odlingslandskap försämras något för passerande på Frillesåsvägen och Almedalsvägen. Kon-
sekvenserna av en utbyggnad bedöms som små från rekreationssynpunkt.

Kulturmiljö 
Utbyggnaden medför att delar av ett relativt öppet, men bitvis igenvuxet odlingslandskap 
försvinner och ersätts av olika typer av industribyggnader och hårdgjorda ytor. Området tar 
ytterligare ett steg mot ett mer tätortsnära område. Några kända fornlämningar bedöms inte 
påverkas av en utbyggnad. Då det även finns fornlämningar i anslutande område bör eventu-
ellt förekomsten av okända fornlämningar i området kontrolleras innan en utbyggnad sker. 
Konsekvenserna för kulturmiljön bedöms som små.

Mark- och vattenfrågor 
Ett verksamhetsområde med t ex logistik, tillverkningsindustri etc medför en relativt stor 
ökning av hårdgjorda ytor i området, vilket innebär att belastningen på anslutande diken 
och Löftaån och bäcken i norr samt till slutrecipienterna Vendelsöfjorden och Landabukten 
från området ökar och ändrar karaktär. Hur stora utsläppen blir beror på hur stor yta som 
kommer att hårdgöras och hur dagvattnet från området tas omhand innan det når recipien-

Planområdet med Frillesås samhälle i bakgrunden
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terna.
I området finns lös lera med stora mäktigheter, vilken bedöms vara sättningskänslig. I 
samband med detaljplanläggning av området bedöms stabiliteten i området behöva utredas 
ytterligare i en detaljerad utredning.

Dagvatten

Området är mycket flackt med nivåer som variera mellan +12 meter och +13 meter. Området 
topografiska förutsättningar gör det svårt att utröna några tydliga avrinningsområden, men 
dagvattenavrinningen bedöms huvudsakligen ske söderut via befintliga diken och en mindre 
bäck som ansluter till Löftaån längre söderut. Löftaån mynnar i sin tur ut i Vendelsöfjorden 
cirka 2 kilometer sydväst om området. Löftaån hyser höga naturvärden med en värdefull 
bottenfauna och som reproduktionsområde för havsöring. I norr så avgränsas området av 
en bäck och området närmast bäcken bedöms avrinna dit. Denna bäck är ett biflöde till 
Lundaån vilken mynnar i Landabukten 1,5 kilometer nordväst om området. 
Vid en utbyggnad av området så kommer andelen hårdgjorda ytor att öka vilket får till 
följd att ytavrinningen ökar på grund av minskade infiltrationsmöjligheter och snabbare 
avrinningsförlopp. För att kompensera flödesökningen så föreslås utjämning av dagvattnet, 
och därmed minimera risken för översvämningar samt reducera belastningen på 
recipienterna. Infiltrationsmöjligheterna i området bedöms som begränsade på grund av att 
marken till stor del består av lera. 
Dagvattnet föreslås omhändertas så nära källan som möjligt. Principen för lokalt 
omhändertagande av dagvatten ska följas. För att ta reda på vilka förutsättningar som 
finns för lokalt omhändertagande av dagvattnet så har en dagvattenutredning tagits fram. 
Dagvattenutredningen redovisar befintliga dagvattenförhållanden och bland annat förslag 
på placeringar av dagvattendammar.  
Rening av dagvattnet från asfalterade ytor som är trafikerade ska renas genom till exempel 
oljeavskiljare. 
Den flacka topografin i området för med sig att avrinningsriktningarna på många håll är 
svåra ut urskilja. Därför föreslås det att marken höjdsätts så att avledning av dagvattnet kan 
ske på ett sätt som inte riskerar att skapa olägenheter för planerade verksamheter. 

Naturresurser 
Utbyggnaden av ett verksamhetsområde bedöms inte stå i konflikt med bestämmelserna i 4 
kap Miljöbalken (MB), då den kan ses som tätortsutveckling. Även när det gäller jordbruks-
marken i områdets västra del har kommunen i sin översiktsplan i princip tagit ställning till 
att en exploatering är möjlig enligt 3 kap 4 § MB, medan det i områdets östra del finns en 
möjlig konflikt med denna paragraf då särskilda bygglovskriterier gäller i denna del.
Utbyggnaden kan påverka flera av områdets öppna diken, stenmurar och våtmarker, 
varför dispens från biotopskyddet krävs från länsstyrelsen enligt 7 kap 11 § MB. I 
områdets kraftigt igenvuxna delar bedöms dock inte biotopskyddet längre gälla. Om det 
strandskyddade området kring bäcken i området norra del påverkas, kan även dispens för 
alternativt upphävande av gällande strandskyddet krävas enligt 7 kap 18 § MB.
Utbyggnaden ger upphov till en dagvattenpåverkan på bäcken norr om området, och 
den skyddsvärda Löftaån i söder samt i viss mån på de skyddsvärda slutrecipienterna 
Vendelsöfjorden eller Landabukten. Om hänsyn tas ger denna sannolikt inga stora effekter 
på recipienternas växt- och djurliv, medan en okänslig utbyggnad kan bidra till att öka på 
befintlig föroreningsbelastning på vattendragen och havet.
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Strandskydd 
En befintlig bäck utmed programområdets nordvästra sida genererar ett  strandskyddsom-
råde som sträcker sig 100 meter in på området. Längre västerut är strandskyddet för bäcken 
upphävt. 
I anslutning till bostadshuset i söder finns en våtmark omgiven av videbuskar.

Markförhållanden

Förorenad mark 
Planområdet innehåller inga kända markföroreningar, varken i Länsstyrelsens MIFO-data-
bas eller i förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd i Kungsbackas dokumentation.
Radon 
Enligt kommunens kartdatabas ligger planområdet inom lågriskområde för radon. Enligt 
den geotekniska utredningen bedöms marken bestå av lös lera med stora mäktigheter.
Fornlämningar 
Inom planområdet finns inga kända fornminnen/fornlämningar. På det skogbevuxna 
höjdpartiet utanför planområdet fanns en stensättningsliknande lämning (objektidentitet 
10144500120001) som dock inte är återfunnen. 
Geotekniska förhållanden  
I samband med detaljplanen har en geoteknisk utredning tagits fram.  Jordlagren inom hela 
området består av mulljord till ca 0,2-0,3 m djup,  i övrigt av lera. 
Eftersom aktuellt område i huvudsak utgörs av lös lera med stora mäktigheter så bedöms, 
med ledning av utförda undersökningar att leran är sättningskänslig. Detta innebär 
att stora delar av belastningar (last från byggnader och vägbankar, uppfyllnader för 
vägar mm) som påförs markytan sannolikt kommer att ge upphov till långtidsbundna 
konsolideringssättningar. Om storleken på sättningarna är betydelsefulla bör lerans 
sättningsegenskaper utredas med hjälp av belastningsförsök i laboratorium samt 
sättningsberäkningar. 
Resultatet från de översiktliga stabilitetsberäkningarna visar att befintlig stabilitet är 
tillfredställande mot befintlig bäck i väster/ nordväst. Utöver detta så bedöms stabiliteten 
även vara tillfredställande för befintliga förhållanden i övriga delar av området då marken är 
väldigt plan. I samband med detaljplanläggning av området bedöms stabiliteten i området 
behöva utredas ytterligare i en detaljerad utredning. Denna utredning bör även innehålla 
kompletterande fält- och laboratorieundersökningar för att säkrare kunna fastställa jordens 
egenskaper inom olika delar av aktuellt område.
Med tanke på att den befintliga markytan är väldigt plan och att det förekommer 
ytligt vatten i nivå med befintlig markyta på delar av områdets låga nivåer inom 
området i kombination med sättningsproblematiken i samband med uppfyllnad, bör 
översvämningsrisken beaktas vid eventuell exploatering.
Dagvatten måste omhändertas pga att jorden i huvudsak utgörs av täta jordlager med låg 
permeabilitet och det därför ej finns någon möjlighet till infiltration av ytvatten i området.
Sammanfattningsvis bedöms området vara byggbart. Vid fortsatt planering av området 
bör man dock beakta att grundförstärkningar med avseende på sättningar och eventuellt 
stabilitet sannolikt kommer behövas eftersom området i huvudsak utgörs av lös lera till stora 
djup.
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Bebyggelseområden

Befintlig bebyggelse i och i anslutning till området 
Planområdet är i sin helhet obebyggt. I väster gränsar det till ett befintligt verksamhetsom-
råde - Benders betongindustri,  i söder och sydost finns ett antal lantgårdar och bostadshus. 

Kommersiell och kommunal service 
I Frillesås centrum, som ligger drygt 1 km västerut, finns livsmedelsaffär, cafe, bensinsta-
tion, handelsträdgård och diverse affärer och butiker. Inom tätorten finns även skola, för-
skola , äldreboende och idrottshall/plats. 

Gator och trafik 

Tillfart och trafikföring 
Planområdet har ett mycket bra transportläge utifrån närheten till E6/E20. 
Området angörs från E6/E20 via den närliggande trafikplats 57 som kopplar både till 
Almedalsvägen norr om det planerade verksamhetsområdet och till Frillesåsvägen söder 
om området. Almedalsvägen har högre standard än Frillesåsvägen och det är rimligt att 
anta att trafik mellan E6 och dagens infart till Rya industriområde trafikerar via Frillesås 
tätort. Det är även rimligt att anta att en övervägande del av trafiken till det planerade 
verksamhetsområdetområdet kommer att komma från E6/E20.
Trafikmängder
Trafikmängder för de anslutande gatorna har hämtats ur Trafikverkets Nationella vägdatabas 
(avrundade värden).
Almedalsvägen: ca 2650 fordon/dygn (2004)
Frillesåsvägen: ca 1400 fordon/dygn (2007)
Göteborgsvägen: ca 4000 fordon/dygn (2004)
E6: ca 26000 fordon/dygn (2014)
I samband med planprogrammet har en trafikutredning tagits fram av Ramböll (2015-03-
02).
Beräkningen för trafikalstring med siffrorna från trafikalstringsrapporten visar på 
alstringstal på ca 4 400 fordonsrörelser/ dygn. Då har siffrorna för det man kallar Lätt 
industri använts, vilket är på den ”säkra sidan”. En exploatering av området med ”Tung 
industri” överstiger rapportens ”Lätt industri”. Väljer man att undersöka effekten av 
att exploatera med endast Småindustri/Hantverk ges än högre trafikmängder. Detta 
eftersom antalet anställda per yta antas vara mer än dubbelt så stort samt att man lämnar 
arbetsplatsen mer under dagen.
Eftersom skillnaderna är så stora kan det vara intressant med ett räkneexempel med en 
uppräkning av trafiken till Benders på hela ytan. Det skulle innebära en trafikalstring på 
ca 2 000 fordonsrörelser/dygn (de stämmer också relativt bra in i antagandet om 10 % tung 
trafik). För att vara på säkra sidan används Trafikverkets alstringsverktyg i de kommande 
kapacitetsberäkningarna för korsningarna med Frillesåsvägen och Almedalsvägen för val av 
trafiklösning.
Typen av verksamhet i området kommer att styra vilken trafiklösning som krävs. De 
antaganden som ligger till grund för beräkningarna är mycket schablonmässiga men 
ger en uppfattning om trafiken till området utifrån den kunskap man har idag. Både 
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trafikalstringsrapporten och jämförelsen med hur mycket trafik Benders AB alstrar visar på 
mycket lägre kommande trafiksiffror för området än vad Trafikverkets alstringsverktyg ger. 
Det är ändå Trafikverkets siffror som använts vid kapacitetsberäkningarna för uppskattning 
av korsningstyp för att vara på säkra sidan.
Summering av beräkningsexemplen:
- Görs en etablering med endast större industri för hela området krävs inga separata 
svängfält och redovisad gatusektion med ett körfält i varje riktning är tillräcklig.
- En etablering med småindustri på halva ytan fordrar vänstersvängfält i norra korsningen. I 
detta fall föreslås en bredare gatusektion än beräknat.
- En exploatering med endast eller övervägande småindustri innebär en stor påverkan på 
infrastrukturen. Dels behövs en cirkulationsplats som anslutning till området och dels 
kommer ett större omland att påverkas av allmänt ökade trafikmängder. Detta anses inte 
aktuellt.
Det fortsatta detaljplanearbetet kommer att ge större kännedom om typen av verksamhet 
och i samband med det bör förväntade trafikmängder kontinuerligt ses över.Större industri 
med inslag av mer transportintensiv småindustri och hantverk eller mer andel tung trafik 
såsom logistikverksamhet utgör inte något problem i korsningarna med Almedalsvägen 
och Frillesåsvägen. Föreslagen sektion med ett körfält i varje riktning är lämpligt för dessa 
trafikmängder. 

Gång- och cykeltrafik 
Det befintliga verksamhetsområdet kan nås via en GC-väg från centrum via Rya industriväg 
som i sin helhet har gångbana. Frillesåsvägen som går mellan Frillesås centrum och verk-
samhetsområdet har GC-väg fram till skolan, resterande 400 meter fram till Rya industriväg 
saknas. 

Bil- och cykelparkering 
Verksamheternas parkeringsbehov ska lösas inom den egna fastigheten. 

Kollektivtrafik 
Närmaste busshållplatser ligger på Frillesåsvägen, den närmaste 560 meter från Rya Indu-
strivägs anslutning till Frillesåsvägen. 
Buss 745 går mellan Idala och Fjärås och 746 Mellan Kungsbacka och Stättaredsvägen, båda  
via Frillesås, och de passerar totalt 23 gånger varje dag mellan måndag till fredag. 

Teknisk försörjning
Dagvatten- och översvämningsutredning kommer att utföras under  feb 2016.
Vatten och spillvatten 
Huvudledningar för kommunalt vatten och spillvatten ansluter till det befintliga 
verksamhetsområdet i Rya Industriväg. 

El  
Inom området finns en 50 kW luftledning som korsar planområdet. 

Avfall 
Närmsta återvinningsstation finns 6,5 km bort på Vallersviksvägen. I övrigt kommer områ-
det att ingå i kommunens system för återvinning av avfall.
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Hälsa och säkerhet 
I den norra delen går utredningsområdet ända fram till Almedalsvägen. För att uppfylla den 
fysiska utformningen kring transportleder för farligt gods kan byggnader inte placeras när-
mare än 30 meter från vägen. Byggnader kan medges fram till 15 meter från Almedalsvägen 
förutsatt att säkerhetshöjande åtgärder vidtas. Inga nya byggnader där människor vistas 
stadigvarande får uppföras inom områden där de elektromagnetiska fälten överstiger 0,4 
μT. Fortum som äger befintlig kraftledning på 50 kV i området, rekommenderar ett skydds-
avstånd på 18 m på ömse sidor av ledningen, inom vilket inga nya byggnader bör placeras. 
Åtgärder som reducerar magnetfältet kan bli aktuella.
Planerad utbyggnad av transportintensiv verksamhet kommer att ansluta till ett fåtal 
befintliga bostäder. Beroende på hur störande verksamheter som kan bli aktuella, bör ett 
skyddsavstånd på upp till 200 m planeras till närmaste bostadshus. 

Trafikrelaterade miljöfrågor 
Att uppskatta hur mycket trafik olika verksamheter genererar är mycket svårt i ett tidigt 
planskede då man inte vet hur hårt området kommer att exploateras eller typ av verksamhet. 
I nuläget planeras planområdet för industri och hantverk med inslag av logistikverksamhet. 
I trafikutredningen (Ramböll 2015) redovisas olika metoder för beräkning av trafikalstring. 
Beroende på planens innehåll och metodval varierar antal fordon som området beräknas 
alstra kraftigt. Baserad på trafikalstring enligt Benders befintliga verksamhet i området ges 
en min-alstring på 1 750 fordonsrörelser/ dygn och enligt Trafikverkets trafikalstringstal ges 
en max-alstring på 14 750 fordonsrörelser/dygn.
För arbetslokaler finns endast riktvärden inomhus. Dessa klaras med fasad utformad enligt 
ljudnivåkraven i BBR. Den ökade trafiken på omgivande vägar kan komma att medföra en 
ökning av den ekvivalenta ljudnivån för boende längs Almedalsvägen (väg 905) med 1-7 
dBA respektive 0-2,5 dBA längs Frillesåsvägen (väg 900). Maximala ljudnivån förändras 
inte.
För att klara riktvärdena för industribuller till omgivande bostäder bör en planbestämmelse 
införas. Miljökvalitetsnormen för kvävedioxidhalt, dygnsmedelvärde, kommer att 
underskridas med marginal. Erfarenhetsmässigt kan då också slutsatsen dras att även övriga 
miljökvalitetsnormer klaras med marginal.

Farligt gods 
Planområdet angränsar till reservtransportled för farligt gods, Almedalsvägen. Länssty-
relsen i Hallands län har tagit fram riktlinjer för planering av områden i närheten av farligt 
godsleder ( Länstyrelsen 2011). I riklinjerna rekommenderas ett avstånd mellan sådana leder 
och industri/kontor till 30 meter. Länsstyrelsen har i sitt samrådsyttrande till planprogram-
met påpekat att för att säkerheten ska kunna tillgodoses inom området behöver även föl-
jande krav tillgodoses: 
 
- att förhindra att vätska rinner in på området 
- minska risk för punktering av tank 
- reducera konsekvenser vid utsläpp av giftig gas 
- förhindra mekanisk konflikt, detta krav gäller till och med 30 meter från leden 
-fasad 30-50 meter från leden ska utformas i obrännbart material 
-samtliga byggnader inom 50 meter från leden ska ha minst en utrymningsväg 
som inte vetter mot leden 
- området närmst leden ska utformas på ett sätt som inte uppmuntrar till stadigvarande 
vistelse
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Direktiv till detaljplanen
Kommunen är positiv till förslaget att Kulla 1:33 kompletterad med Kulla 1:31 ska ingå i 
planen och bostäder bedöms vara ett lämpligt användningsätt för marken.

Strandskyddet  
utmed ån i planområdets nordvästra gräns upphävs förutom inom ett avstånd på 10 meter 
från ån där marken reserveras för naturändamål. 

Miljö 
En MKB ska tas fram för detaljplanen.  
Översvämningsutredning ska ingå i MKB:n. 
Miljökonsekvensbeskrivningen ska belysa risk- och störningskällor så som 
buller och farligt gods. Dagvatten, miljökvalitetsnormer för vatten, 
strandskydd, ianspråktagande av jordbruksmark, elektromagnetiska fält, 
naturvärden och arkeologi ska också hanteras inom ramen för MKB:n. 
Hur närliggande Natura 2000-område/-n påverkas utreds i kommande planarbete. 
Strandskyddets omfattning utreds vidare i planarbetet. 
Ev biotopskydd utreds och söks dispens för i planarbetet. 
Dagvattenutredningens förslag på fördröjningar ritas in på plankartan, i bygglovsskedet 
bevakas ev behov av oljeavskiljare. 
En grönkorridor om ca 30 meters bredd reserveras mellan höjdpartiet och bäcken/åkermar-
ken i norr. Höjdpartiet utanför plangränsen läggs till i detaljplanen och vegetationen skyd-
das med planbestämmelse. Parkmark reserveras i anslutning till dammarna liksom plante-
ringar utmed genomfartsgatan. 
Mark för fri passage och det rörliga friluftslivet ska reserveras vid Lundaåns biflöde. 

Fornlämningar  
Programområdet innehåller inga kända fornlämningar. Grönområde föreslås där fornläm-
ningar eventuellt påträffas. 

Geotekniska förhållanden  
I samband med detaljplanläggning av området bedöms stabiliteten i området behöva utredas 
ytterligare i en detaljerad utredning. Denna utredning bör även innehålla kompletterande 
fält- och laboratorieundersökningar för att säkrare kunna fastställa jordens egenskaper inom 
olika delar av aktuellt område. Eventuella restriktioner för last, förändringar av marknivåer 
förs in som planbestämmelser.

Bebyggelse och gestaltning 
Bebyggelsen kommer sannolikt att karaktäriseras av flera storskaliga byggnadsvolymer som 
kommer att bli väl synliga i det storskaliga landskapsrummet. I det fortsatta planarbetet blir 
det därför viktigt att verka för ett tilltalande helhetsintryck samt bästa möjliga förankring 
i landskapet. En enhetlighet i färgsättningen skulle effektivt hålla samman området och 
motverka ett splittrat intryck. Frågan om Frillesås utveckling hänskjuts till kommande ÖP-
arbete.Planbeskrivningen kompletteras med ett resonemang kring hur man vill att man ska 
möta orten då området är beläget utefter infarten till Frillesås.

Gator och trafik  
Detaljplanen föreslås utgå från den trafikföring som föreslås i Trafikförslag (2015-03-02 
Ramböll).
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Korsningstypen studeras vidare i det fortsatta arbetet för fler parametrar än kapacitet. Ur 
trafiksäkerhetsskäl kan det tex krävas en annan utformning.

Ett kommande planarbete inom Frillesås-Rya 4:17 norr om Almedalsvägen har berörings-
punkter med Rya industriområde med tanke på trafiklösningen. De båda processerna bör 
samordnas för bästa resultat. 

Befintlig plan LFP35bl1 och bl2 omfattande Frillesås-Rya 1:256 och del  av 3:77 hindrar ett 
genomförande av den nya Industrivägen. dessa planer bör ändras eller upphävas och plan-
området för uppdraget utökas med motsvarande yta.

Gång- och cykelväg planeras utmed genomfartsgatan. 

Teknisk försörjning 
Exploatören ska anmäla förslag till dagvattenlösning till förvaltningen för Miljö och Häl-
soskydd, som ansvarar för prövning och tillsyn enligt Miljöbalken och kan föreskriva villkor 
och försiktighetsåtgärder. 

Vilka befintliga underjordiska ledningar som påverkas ska inventeras via ledningskollen.se. 
Ledningar som behöver säkerställas med u-områden tas fram i samband med detaljplane-
läggningen. 

Brandvattenförsörjningen i området byggs ut och dimensioneras 
utifrån kommande verksamheter.

Dagvatten 
Området kommer att inkluderas i verksamhetsområde för kommunalt dricksvatten och 
spillvatten. Anslutning till kommunalt Va-nät sker förslagsvis i områdets sydvästra del där 
området angränsar till befintligt system. 

Dagvattenutredningen som togs fram av Norconsult i februari 2016 tas med i sammanställ-
ningen.

Avfall 
Erforderliga utrymmen för källsortering av sopor ska finnas inomhus och utomhus. Sop-
hanteringen ska ske med största hänsyn till miljön samt återvinning av energi och material. 
Utformningen ska se enligt Handbok för avfallsutrymmen, Avfall Sverige, 2009.

En återvinningsplats läggs till i plankartan. 

Hälsa och säkerhet 
Skyddsavstånd mellan bostäder och verksamheter samt till luftledning ska respekteras.

Farligt gods 
Konsekvenserna av att Almedalsvägen är reservled för farligt gods accepteras och konse-
kvenserna tas med i planarbetet. En 30 meter bred skyddszon utmed Almedalsvägen ska 
säkerställas i detaljplanen. 

Planbeskrivningen ändras till att beskriva riskerna och erforderliga åtgärder avseende påver-
kan från Almedalsvägen.
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Kraftledning 
Skyddsavstånd från befintlig luftledning utreds i planarbetet.

Genomförande 
En genomförandebeskrivning kommer att ingå i planbeskrivningen inför granskningen om 
kommunen avser ingå exploateringsavtal eller markanvisningsavtal. Försäljning av planlagd 
mark för verksamheter kommer att ske.

Tillstånd till eller en anmälan av åtgärder som innebär t.ex. avvattning av mark eller gräv-
ning i vattenområde söks vid exploateringen. Vid avledning av dagvatten till nedströms 
liggande vattenområden, såsom diken eller andra vattenområden, kontaktas ägare till sådana 
vattenanläggningar eller –områden. Åtgärderna beskrivs i genomförandebeskrivningen. 

Överväganden och konsekvenser

Miljökonsekvenser
Exploateringen sker huvudsakligen på åkermark utan höga natur- och kulturvärden. 
En utbyggnad medför sannolikt ett ökat dagvattenutsläpp vilken kan påverka Löftaåns 
skyddsvärda fauna och den skyddsvärda slutrecipienten Vendelsöarkipelagen. En utbyggnad 
bedöms dock ge en mycket liten påverkan på naturvärdena förutsatt att området får ett 
väl fungerande dagvattensystem. I och med planens genomförande så kommer trafiken i 
området att öka.
Förenligt med 3, 4 och 5 kap i miljöbalken 
Enligt 3 kap miljöbalken så får brukningsvärd jordbruksmark endast tas i anspråk om det 
behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen. Området är till viss del utpekat i 
kommunens översiktsplan som utvecklingsområde och har därmed i princip tagit ställning 
till att en exploatering är möjligt enligt 3 kap miljöbalken.
Området ligger inom riksintresse för kustområdet Halland enligt 4 kap miljöbalken. Inom 
riksintresset så ska det rörliga friluftslivet särskilt beaktas vid en exploatering. Det rörliga 
friluftslivet bedöms inte påverkas mer än mycket litet av en utbyggnad av planområdet. 
Miljökvalitetsnormer för luft, 5 kap miljöbalken 
Trafikmängderna kommer att öka men landskapet är öppet och bedöms vara så välventilerat 
att det inte finns någon risk för att miljökvalitetsnormerna för luft kommer att överskridas. 
Miljökvalitetsnormer för vatten, 5 kap miljöbalken
Vattenförekomsterna Löftaån och slutrecipienten Vendelsöarkipelagen kan komma att 
påverkas av dagvattnet från området. Löftaån har klassats till måttlig ekologisk status 
med miljökvalitetsnormen god ekologisk status till 2021. Den kemiska statusen är god. 
Vendelsöarkipelagen har klassats till måttlig ekologisk status med miljökvalitetsnormen 
god ekologisk status till 2021. Den kemiska statusen är god. Programområdet påverkar 
vattenförekomsterna genom dagvattnet. Under förutsättning att en god dagvattenhantering 
säkerställs så bedöms inte planen påverka möjligheterna att nå miljökvalitetsnormerna god 
ekologisk status till 2021.
Påverkan på Natura 2000 
Det närmaste Natura 2000-området är Vendelsö som ligger mer än 4 kilometer väst om 
planområdet. Planen bedöms inte påverka något Natura 2000-område negativt. 
Behovsbedömning 
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Med stöd av miljöutredningen, Norconsult 2015-05-06, har en behovsbedömning gjorts 
för att ta reda på om förslaget kan antas medföra betydande miljöpåverkan och om en 
miljökonsekvensbeskrivning behöver upprättas. Kommunen ska göra sin bedömning enligt 
de kriterier som anges i bilaga 4 till förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar. 
Sammanfattningsvis har behovsbedömningen visat att planprogrammet inte bedöms 
medföra någon betydande miljöpåverkan. Rekommendationerna i dagvattenutredningen och 
miljöutredningen ska i huvudsak följas för att minimera påverkan på miljön.

Ekonomiska konsekvenser 
Huvudmannaskap

I detaljplanen förslås kommunalt huvudmannaskap för allmän plats. 

Sociala konsekvenser
Planläggningen av Frillesås-Rya 3:77 m fl är ett led i det översiktliga målet att erbjuda mark 
för näringslivet i allmänhet  och i Frillesås i synnerhet. Etableringen kommer att påverka 
samhället positivt genom mindre trafik genom centrum och nya arbetstillfällen och negativt 
genom förväntat buller och andra störningar. befintlig åker- och naturmark kommer att 
ianspråktas

Genomförandefrågor
Här redovisas de organisatoriska, fastighetsrättsliga, tekniska och ekonomiska åtgärder som 
behövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt genomförande av detaljplanen 
och förtydligar detaljplanens syfte ur genomförandesynpunkt.

ORGANISATORISKA FRÅGOR
Tidsplan 
För detaljplanen gäller att laga kraft preliminärt beräknas till Q1 2018. 
Projektering av lokalgator, gång och cykelbanor, vatten- och avloppsledningar kan eventuellt 
ske parallellt med detaljplanearbetet. Utbyggnad av allmänna anläggningar kan starta när 
fastställd detaljplan finns.
Genomförandetid 
Genomförandetiden är 15 år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft.
Markägoförhållanden mm 
Kommunen äger Frillesås-Rya 3:77 och del av Frillesås-Rya 4:17 enligt överenskommelse 
2016-01-31.
Huvudmannaskap – allmän plats 
Kommunen är huvudman för allmän plats inom planområdet. Allmänna platser i planen 
är lokalgata, gång- och cykelväg och naturområde. Kommunen svarar för utbyggnad och 
framtida drift och underhåll av gator, natur mm.
Trafikverket är huvudman för Almedalsvägen.
Anläggningar inom kvartersmark 
Området skall bebyggas med verksamhetslokaler, lager och kontor för logistikverksamhet 
mm. Parkering hänförlig verksamheten skall ske inom kvartersmark. Utbyggnad inom 
kvartersmark utförs och bekostas av respektive exploatör. Utöver husbyggnation innebär 
det att exploatörerna anlägger gator, parkering, ledningar, dagvattenhantering mm inom 
kvartersmark. 
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Anläggningar utanför planområdet 
Trafikverket utför åtgärder på Almedalsvägen. 
Kommunen utför anslutningsväg till befintligt verksamhetsområde.
Avtal  
Marköverlåtelseavtal kommer att träffas då detaljplanen vunnit laga kraft och exploatörer är 
utsedda.

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR
Genom avstyckning eller fastighetsreglering skall fastigheter bildas för kvartersmarken. 
Kommunen kommer att överlåta mark som skall ingå i kvartersmark. Fastighetsbildning, 
eventuella servitut och led¬ningsrätter skall vara genomförda innan bygglov beviljas.
Fastighetsbildning 
Fastigheter kommer att styckas av successivt då företag ska etablera sig i området.
Servitut och ledningsrätt
Ledningsrätt skall inrättas/ändras för befintliga och tillkommande ledningar inom 
planområdet.
Ledningsrätt kan även bli aktuellt för nätstation, kraftledningar mm. 
Gällande avtal 
Området berörs av ett jakträttsavtal, som kommer att upphöra då utbyggnaden startar.

TEKNISKA FRÅGOR
Trafik 
Tillfart till planområdet kommer att ske via en ny tillfart från Almedalsvägen. 
Utformning av korsningen sker i samråd med Trafikverket. En ny väg planeras genom 
verksamhetsområdet. Denna väg kommer efter utbyggnad att utgöra tillfart till befintliga 
verksamheter i intilliggande verksamhetsområde i Frillesås-Rya. Genom denna åtgärd 
kommer den tunga trafiken genom Frillesås samhälle att minska väsentligt.
Gång- och cykelvägar 
Gång- och cykelväg planeras genom området. Gång- och cykelvägarna kommer att ingå i 
allmän plats.
Parkering 
Parkeringsbehov för planerade verksamheter skall lösas inom kvartersmark på respektive 
fastighet.
Kollektivtrafik 
Busshållplats finns på Frillesåsvägen drygt 500 m från verksamhetsområdet.
Vatten och avlopp 
Förvaltningen för Teknik anvisar förbindelsepunkt för anslutning av dricksvatten och 
spillvatten efter beställning från exploatören till respektive fastighet. 
Anläggningsavgifter för vatten och avlopp kommer att tas ut enligt vid anslutningstill¬fället 
gällande taxa. 
Dagvatten 
Förvaltningen för Teknik skall äga och ha driftsansvar för allmänna ledningar.
Dagvatten skall tas om hand lokalt inom fastigheterna. Innan dagvatten från körytor och 
parkeringsytor avleds skall vattnet renas med oljeavskiljare samt därefter fördröjas innan 
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avledning sker till allmän dagvattenledning. Utformning görs i samråd med förvaltningen 
för Miljö- och Hälsoskydd i Kungsbacka kommun. Materialval för utvändiga ytor bör väljas 
med omsorg om miljön. Till exempel bör oskyddade ytor av koppar eller zink undvikas för 
att minska risken för föroreningar i dagvattnet.
Befintliga ledningar 
Planområdet berörs av en 50 kW luftledning. Inga andra kända ledningar berör området. 
Utreds vidare. Ledningar säkerställs med u-område och ledningsrätt.

El- och fjärrvärmeledningar 
Ledningar för el och tele finns utbyggt till området. 
Behov av ny transformatorstation/ kopplingsstation utreds inom ramen för 
detaljplanearbetet.
Skyddsområden 
Planområdet berörs av strandskydd för en mindre bäck som mynnar i Löftaån. 
Dispensansökan lämnas in till Länsstyrelsen.
Verksamheter och byggnader skall följa de riktlinjer och krav på skyddsavstånd som 
Räddningstjänsten ställer, se ”Riskutredning”.
Markmiljö 
Inga kända markföroreningar finns inom området. Exploatörerna genomför 
under¬sökningar i innan byggnationen påbörjas. 
Luft och buller 
Bullermätningar genomförs vid behov.
Geoteknik 
Översiktliga geotekniska undersökningar har utförts för området. Stabiliteten har bedömts 
som tillfredsställande.
Detaljerade geotekniska utredningar skall utföras och bekostas av exploatörerna i samband 
med projektering av byggnader och anläggningar. 
Arkeologi 
En arkeologisk utredning är beställd hos Länsstyrelsen. Eventuella fornlämningar är 
skyddade av kulturminneslagen.

EKONOMI
Ekonomiska konsekvenser för kommunen 
Kommunen svarar för utgifter för utbyggnad av gator, gc-vägar och andra anläggningar 
inom allmän plats.
Utgifter 
Kostnaden för åtgärder på Almedalsvägen beror på vilket utförande som väljs. 
Utbyggnad av lokalgata genom området bedöms till ca 28 Mkr.
Inkomster 
ommunen erhåller intäkter genom markförsäljning, gatukostnadsbidrag för del av 
infrastrukturen, anslutningsavgifter för VA mm. 
Framtida drift- och underhållskostnader
Kommunen, genom förvaltningen för Teknik, kommer att belastas med utgifter för drift 
och underhall av lokalgata.
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Ekonomiska konsekvenser för exploatörerna/ byggherren 
Exploatörerna betalar gatukostnadsersättning för del av utbyggnad av lokalgata, 
cirkulationsplats mm Exploatörernas ekonomiska åtaganden gentemot kommunen regleras i 
kommande avtal om marköverlåtelse.
Exploatörerna betalar anslutningsavgifter för vatten, avlopp, el, tele, fiberkabel mm enligt 
gällande taxa till respektive huvudman enligt vid anslutningstillfället gällande taxa. När 
förbindelsepunkt är upprättad inträder betalningsskyldighet.
 

Medverkande i planarbetet
I planprogrammet har tjänstemän från berörda kommunala förvaltningar och Norconsult 
deltagit. 
KG Larssson   Planarkitekt   
Hasse Andersson  Strateg fysisk planering
Inger Gennerud Björsander Markstrateg
Peter Reneby   Ekolog
Sara Johansson   Trafikingenjör
Mathias Pedersen  VA-tekniker
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