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SAMRÅDSREDOGÖRELSE 

 

Detaljplan för skolverksamheter och bostäder inom Kyvik 5:333 m.fl. i Kullavik 
 
Genomförande 
Byggnadsnämnden beslöt den 2021-05-21 § 144 att genomföra samråd för detaljplaneförslaget. 
Detaljplaneförslaget har varit utställt för samråd i Stadshuset i Kungsbacka och på Fyren i Kungsbacka 
under tiden 21 september till 14 oktober 2021. Ett samrådsmöte genomfördes digitalt den 30 
september där två privatpersoner deltog. 
Planförslaget har under samma tid sänts till berörda myndigheter, nämnder, föreningar och sakägare 
för yttrande.  
Detaljplanens syfte är att ge möjlighet för befintlig skolverksamhet att fortsätta bedriva sin verksamhet 
och samtidigt ge möjlighet för att området i en framtid skulle kunna omvandlas till enstaka 
bostadstomter. Vidare är syftet att säkerställa ett bevarande av kulturhistoriska värden på en äldre 
byggnad inom planområdet. 
 

Sammanfattning 
Under samrådstiden inkom 14 skrivelser. Inkomna synpunkter berör i huvudsak utformning av 
planbestämmelser gällande bebyggelse som avses skyddas i detaljplan, behov av u-områden samt hur 
bullernivåerna på skolgården hanteras.  
Kontoret har bedömt att planförslaget behöver revideras.  
Framförda synpunkter har kunnat beaktas genom mindre ändringar i planhandlingen. 
 

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 bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu kända 
förhållanden att ett antagande av detaljplanen enligt förslaget kan komma att prövas.  
Motiv för bedömningen  
Länsstyrelsen befarar att:  
- det som föreslås blir olämpligt avseende människors hälsa och säkerhet eller till risken för olyckor, 
översvämning eller erosion. Detta med anledning av att riktvärdena för trafikbuller inte har säkerställts 
i detaljplanen. Se nedan under trafikbuller. De geotekniska förutsättningarna är inte utredda och 
länsstyrelsen kan därför komma att ha synpunkter på detta i granskningen.  
Länsstyrelsen befarar inte att: 
 - riksintresse enligt miljöbalken (MB) påtagligt kommer att skadas, - reglering av mellankommunala 
frågor inte samordnas på ett lämpligt sätt, - miljökvalitetsnormer enligt MB inte iakttas, - strandskydd 
enligt 7 kap. MB upphävs i strid med gällande bestämmelser, 
 
Trafikbuller  
I trafikbullerutredningen sägs att byggnaderna har prövats mot riktvärden för befintlig skolgård samt 
för ny skolgård. För befintlig skolgård gäller riktvärdet 55 dBA ekvivalent ljudnivå och där visar 
beräkningen att riktvärdet klaras inom båda fastigheterna. För ny skolgård är riktvärdet något strängare 
och där bör riktvärdet 50 dBA klaras för de delar av gården som är avsedda för lek, vila och 
pedagogisk verksamhet. Beräkningen av ekvivalent ljudnivå överskrider riktvärdet 50 dBA för stora 
delar av fastigheterna. För ytor väster om byggnaderna skärmas ljudet av en del från trafiken och där 
beräknas riktvärdet 50 dBA klaras. För båda befintlig och ny skolgård gäller riktvärdet 70 dBA för 
maximal ljudnivå. Maximal ljudnivå beräknas överskrida 70 dBA två tre meter in på fastigheterna mot 
Klockstigen.  
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 ljud-nivå, 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 anser att detta ryms inom detaljplanen, men inte har säkerställts 
i planen.  
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Råd enligt 2 kap. PBL  
Arkeologi  
Det finns inga registrerade fornlämningar inom det aktuella planområdet. Enligt en Lantmäterikarta 
från 1808, Släp sn, akt 32, brukades en mindre del som åker, motsvarande de östra delarna av 
planområdet. Enligt SGU:s jordartskarta utgör markbeskaffenheten av urberg.  
Cirka 130 meter norr om planerat arbetsföretag finns en registrerad övrig kulturhistorisk lämning, 
L1997:6336, en fyndplats. Den beskrivs i Riksantikvarieämbetets kulturmiljöregister enligt nedan;  
”Fyndplats, ungefärlig, för stenklubba med skaftränna. En del flinta förekom även på fyndplatsen.” 
Då arbetsföretaget även är att betrakta som mindre lämnar Länsstyrelsen ur fornlämningssynpunkt 
ärendet utan erinran.  
Länsstyrelsen vill påminna om kulturmiljölagen 2 kap 10 § (1988:950), vilken innebär att om 
fornlämning påträffas under grävning eller annat arbete, skall arbetet avbrytas och förhållandet 
omedelbart anmälas till länsstyrelsen.  
Kulturmiljö 
Den gamla skolbyggnaden på Kyvik 5:336 har identifierats som särskilt kulturhistoriskt värdefull i den 
länstäckande inventeringen av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse och det är positivt att bevarande av 
byggnaden regleras i planen genom både rivningsförbud och bestämmelse om skydd av kulturvärden. 
Formuleringen av skyddsbestämmelsen bör dock ses över då delar av den handlar om bevarande av 
generella karaktärsdrag och form. Det bör säkerställas att bestämmelser om skydd av kulturvärden 
används där befintligt material ska bevaras och att specificerade varsamhetsbestämmelser används för 
de delar där det snarare är form eller karaktär som ska bibehållas. Om det exempelvis är viktigt att det 
befintliga takmaterialet bevaras bör detta omfattas av q, men om det viktiga är att taket är täckt med 
rött lertegel i befintlig utformning så kan detta regleras genom varsamhetsbestämmelse istället. 
Eftersom planbeskrivningen nämner att vissa fönster är ursprungliga bör kommunen tänka över om det 
är lämpligt att reglera bevarandet av dessa med skyddsbestämmelser. I nuläget nämns fönstren inte alls 
i skyddsbestämmelsen, vilket gör att det kan bli svårt i bygglovsskedet att hävda att de ska bevaras 
eller bytas mot lika i material, indelning och proportioner vid fönsterbyte.  
Det står inget om byggnadens befintliga eller ursprungliga form och volym i planbeskrivningen eller 
skyddsbestämmelsen. Om byggnadens nuvarande form och volym är väsentlig för dess 
kulturhistoriska karaktär och värde så bör detta framgå i planbestämmelser och planbeskrivning.  
Detaljplanen möjliggör nybyggnation intill skolbyggnaden och i nordväst på Kyvik 5:335, men 
utformningen av den nya bebyggelsen regleras inte mer än till höjden. I planbeskrivningen står inget 
om tankar kring den eventuella nya bebyggelsens utformning mer än att målet är en flexibel detaljplan. 
På grund av skolbyggnadens kulturhistoriska värde och att den skyddas i planen är det dock önskvärt 
med ett resonemang kring ställningstagandet att inte ytterligare reglera utformningen av eventuell ny 
bebyggelse intill skolan.  
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Geoteknik  
Enligt planhandlingarna är en utredning beställd och kommer att färdigställas innan granskning. 
Länsstyrelsen vill poängtera vikten av att frågorna är avklarade i ett tidigt skede. Då frågorna inte är 
utredda kan länsstyrelsen komma att ha synpunkter kring detta i granskningen.  
Planbestämmelser 
Det framgår av planbeskrivningen att skola och bostäder inte kommer att kunna finnas samtidigt inom 
planområdet. Vidare står att om området i en framtid kommer exploateras med bostäder kommer 
skolverksamheten att försvinna. Detta då det inte finns tillräckligt med friyta för att både ha 
skolverksamhet och samtidigt exploatera två av fastigheterna för bostäder. Länsstyrelsen anser detta 
inte är säkerställt i planen. Problematik kan även uppstå om skolans lokaler behöver utökas. 
Byggrätterna är desamma oavsett vad marken används till. Skolans friyta är därmed inte säkerställd. 
För friytor vid förskola, skola och fritidshem eller likande verksamhet finns idag allmänna råd. 
Länsstyrelsen påminner om att dessa inte är bindande.  
Planbestämmelserna om utnyttjandegrad (e1 och e2) behöver ses över. De är utformade som om de 
gäller hela användningsområdet men de avgränsas av egenskapsbestämmelserna vilket blir 
missvisande.  
Då de obebyggda tomterna ser ut att ha stora nivåskillnader bör kommunen använda sig av plushöjd 
när man reglerar byggnadshöjd och nockhöjd. Annars kan det finnas risk att marken fylls ut och huset 
placeras ovanpå. Den nya bebyggelsen kan då komma att hamna en bra bit över omgivningen. 
Bestämmelsen om att lägenhetsfördelningen ska vara en lägenhet per fastighet är tveksam. Av 4 kap 
11 § 1st 3 p framgå att man kan reglera andelen lägenheter av olika slag i bostadsbyggnader och 
lägenheternas storlek. Det står dock inget om att det är möjligt att reglera antalet lägenheter. Det krävs 
dessutom inte bygglov för att inreda ytterligare en bostad enligt 9 kap 4 c §.  
Behovsbedömning  
Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på miljön. Länsstyrelsen delar 
kommunens åsikt. 

 
Kommentar: En geoteknisk utredning är framtagen och kommer biläggas 
granskningshandlingen. För kännedom hade SGI inga synpunkter på framtagen geoteknisk 
utredning i samrådsskedet varför inga revideringar bedöms vara nödvändiga i plankartan till 
granskningsskedet. 
Plankartan har reviderats med en mer korrekt planbestämmelse gällande riktvärden för buller 
avseende skoländamål.  
Formuleringarna gällande skydds- och varsamhetsbestämmelse för befintlig skolbyggnad i 
plankartan har justerats inför granskning av detaljplanen. Riktlinjer för ny bostadsbebyggelses 
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utformning har lagts till med planbestämmelse i plankartan samt med beskrivande text i 
planbeskrivningen. 
Planbestämmelsen gällande exploateringsgraden (e1 och e2) har justerats och förtydligats inför 
granskningen av detaljplanen. 
Ny bebyggelses maximala byggnadshöjd utgår i granskningsskedet istället från plushöjd ovan 
mark för att undvika utfyllnader eller schaktning på platsen då området på sina platser är 
kuperad. 
 

2. Lantmäteriet 
Huvudmannaskap 
I planbeskrivningen anges under administrativa bestämmelser att det är enskilt huvudmannaskap inom 
detaljplanen. Då det saknas allmänna platser inom detaljplanen bör den informationen tas bort för att 
inte skapa otydlighet. 
 
Ledningsrätter 
I planbeskrivningen anges det att ledningsrätter ska skapas för nya och befintliga ledningar. Det anges 
även att det är ledningshavaren som ska bekosta bildandet av ledningsrätt Men det finns inget u-
område för underjordiska ledningar utlagt i plankartan. Utan u-område kan ledningsdragningen för 
allmänna ändamål bli planstridigt om ledningen inte är till för försörjningen av det aktuella 
planområdet. Om det är kommunens avsikt att ledningarna ska tas bort eller flyttas från planområdet 
behöver detta beskrivas i planbeskrivningen. I annat fall är det oftast lämpligt att plankartan 
kompletteras med u-område.  
 
  

Kommentar: Precis som Lantmäteriet påpekar så finns det ingen allmän plats inom 
detaljplanen. Planbeskrivningen justeras inför granskningsskedet med korrekt information. 
 
Ett u-område har lagts in i plankartan för att säkerställa befintliga och framtida 
ledningsdragningar. 

 

3. Statens Geotekniska Institut (SGI) 
Enligt SGU:s jordartskarta utgörs ytliga jordlager inom planområdet av glacial lera men också av 
områden med berg i dagen, jorddjupet uppgår enligt SGU:s jorddjupskarta till mellan 0-5 meter. 
I planhandlingarna så har man inte arbetat in resultaten från den geotekniska utredningen. SGI vill se 
att de rekommendationerna som ges i den geotekniska utredningen också förklaras i 
planbeskrivningen. I övrigt har SGI ur geoteknisk säkerhetssynvinkel ingen erinran mot planförslaget. 
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Kommentar: Resultatet från den geotekniska utredningen har arbetats in i planbeskrivningen 
till granskningsskedet av detaljplanen. Inga planbestämmelser bedöms vara nödvändiga enligt 
utredningen för att säkerställa geotekniken i området. 
 

4. Trafikverket 
Trafikflöde  
Trafikverket har tagit del av trafikutredning daterat maj 2021 som visar att planförslaget ska alstra 85 
resor, dvs. 170 fordonsrörelser, om dygn.  
Planförslaget behöver kompletteras med uppgifter om det ökade transportbehov som den föreslagna 
exploateringen om området ändras till enbart bostäder förväntas medföra och hur det bedöms påverka 
det statliga vägnätet.  
Bullerstörning 
Vid nybyggnad är det exploatören som ansvarar för att de av riksdagen fastställda riktvärdena enligt 
förordning (2015:216) om trafikbuller vid planområdet inte överskrids. Enligt Trafikverkets krav för 
Buller och vibrationer vid planering av bebyggelse (TDOK 2017:0686) som gäller från 2018-02-01 har 
skolgården särskilda krav: 

 
Väghållning  
Kungsbacka kommun har varit expansiva under många år men någon ändring av väghållaransvaret har 
inte skett i Kullavik. Trafikverket har i samråd med Riksförbundet enskilda vägar (REV) och Sveriges 
kommuner och landsting (SKL) genomfört projektet och kommit fram till att staten bör ha ansvar för 
allmänna vägar på landsbygd och för ett övergripande vägnät i tätort medan kommunen bör ha 
huvudansvar för väghållningen i tätort med undantag för det övergripande statliga vägnätet.  
Med anledning kommunens ambition att utveckla Kullavik måste förutsättningarna för det framtida 
väghållarskapet utredas omgående. Trafikverket brukar t.ex. generellt inte vara väghållare för 
vägar/gator där hastighetsbegränsningen sänks till 40 km/h.  



KUNGSBACKA KOMMUN 
7 (13)  

 
 

Väghållningsområdets avgränsning ska ske så att väghållningen blir rationell och kommunen behöver 
därför ta över huvudansvar för väghållningen längs väg 958.  
 
Övrigt 
Trafikverket ser fram emot fortsatt deltagande i ärendet 

 
Kommentar: Med en exploatering av bostäder förväntas trafikalstringen (och därmed även 
påverkan på det statliga vägnätet) att minska jämfört med nuläget då detaljplanens område 
används för skolverksamhet. Vid en maximal exploatering av bostäder enligt föreslagna 
planbestämmelser beräknas antal bilresor per dygn till/från planområdet till cirka 20-25 st 
enligt Trafikverkets trafikalstringsverktyg. 
 
Planbestämmelsen gällande buller har reviderats till granskningsskedet. 
 
Rörande synpunkten om väghållning av väg 958 hanteras inte detta inom ramen av aktuell 
detaljplan då vägen ligger utanför planområdet och projektet inte antas bidra till ökade 
trafikmängder. 
 

 
5. Polismyndigheten 
Ingen erinran på planförslaget. 

Kommentar: Noteras. 
 
6. Räddningstjänsten Storgöteborg 
Framkomlighet för räddningsfordon  
Planområdet är tillgängligt via Klockstigen. 
 
Brandvattenförsörjning  
Planområdet har tillgång till brandvatten genom brandpost placerad på Klockstigen. Brandpostens 
kapacitet framgår av planbeskrivningen och bedöms vara tillräcklig för bebyggelsen i området.  
 
Riskhänsyn 
RSG har inte identifierat några avsevärda riskkällor i fastighetens direkta närhet med avseende på 
transport av farligt gods eller tillståndspliktig hantering av brandfarliga och explosiva varor. 
 

Kommentar: Noteras. 
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Sakägare 
 
7. Ellevio 
Vi har ett kabelskåp och matande nätstations-, kabelsåps- och serviskablar inom planområdet. Till nya 
tomter behöver vi kunna anlägga kablar i den prickade marken in till tomterna, det området behöver då 
kompletteras med bestämmelse om underjordiska ledningar i plankartan. I samband med att nya 
anslutningar upprättas behöver vi byta ut det befintliga kabelskåpet som finns inom det prickade 
området, vi förutsätter att kabelskåpet ingår i det kommande u-området. 
För befintliga ledningar som löper längs med vägen, på tomtmark, behövs u-område. Normalt behöver 
ett u-område vara fyra meter brett eftersom ledningen är placerad bredvid väg så behöver vi enbart u-
område från vägen fram till ledningen plus en halvmeter in på tomtmarken för ledningen, detta för att 
vi kan komma åt ledningen från vägen och inte behöver in på tomtmarken. För att underlätta placering 
av u-område längs vägen har vi bifogat en dwg-fil med ledningen den kan ni använda och sätta som 
offset 0.5 m nordväst (in på tomtmarken) och sen fram till plangräns i öster. 

Kommentar: Plankartan har kompletterats med u-områden på de platser som behöver ett 
säkerställande av underjordiska ledningar för framtida exploatering av bostäder samt för 
kabelskåp till granskningsskedet. 
 

8. Skanova 
Skanova har inget att erinra mot detaljplanen. 

Kommentar: Noterat. 
 

Organisationer och föreningar 
 
9. 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 för dialog gällande godkännande av postmottagning i samband med 
nybyggnation och förändring av befintlig detaljplan.  
En placering som inte är godkänd leder till att posten inte börjar delas ut till adressen. 

Kommentar: Noterat. 
 
10. Kulturmiljö Halland 
Planbestämmelserna 
Det är mycket positivt att den äldre skolbyggnadens karaktär skyddas och beläggs med rivningsförbud. 
Bestämmelserna bör dock preciseras. I enlighet med Boverkets råd bör bestämmelsen q ange vad som 
ska bevaras. I det här fallet är det bl.a. lämpligt att vid q skriva in att stensockeln, ursprunglig träpanel 
och ursprungliga fönster samt detaljer såsom takfotstassarna ska bevaras.  
Bestämmelsen k bör användas för att ange varsamhet vid ändring. Här är det lämpligt att skriva in 
exempelvis hur takmaterial, kulörer, fasadpanelen och fönster ska se ut vid behov av byte.  
Planbeskrivningen  
För att planbestämmelserna ska kunna följas bör det också preciseras i planbeskrivning vad som menas 
med ursprungligt utförande. Det bör framgå var på byggnaden den ursprungliga panelen finns och hur 
den ser ut. Likaså bör det framgå vilka fönster som är ursprungliga och hur de ser ut. Beskrivningen 
bör även innehålla något om lämplig och typisk fönstersättning då det är ett viktigt karaktärsdrag på en 
äldre skolbyggnad 
 

Kommentar: Formuleringarna gällande skydds- och varsamhetsbestämmelse för befintlig 
skolbyggnad i plankartan har justerats inför granskning av detaljplanen. Förtydliganden har 
även gjorts i planbeskrivningen. 

 
 
Kommunala förvaltningar och nämnder   
11. Teknik 
Teknik har varit delaktiga i planarbetet och samtliga enheter har yttrat sig i ärendet.  
Den västra delen av planområdet och angränsande område som består av uppvuxen skog bedöms vara 
en god plats för närrekreation. Den primära intentionen med detaljplanen är att fortsätta bedriva 
befintlig skolverksamhet, men planen möjliggör också för en framtida byggnation av de obebyggda 
västra delarna. Ifall dessa delar bebyggs är det högst troligt att näst intill all vegetation i de delarna av 
planområdet kommer att försvinna. Vid en exploatering av planområdets västra delar finns det även 
risk att angränsande vegetation tar skada. I ett eventuellt framtida arbete med utveckling av planens 
västra delar behöver detta utredas ytterligare så att nödvändiga skyddsåtgärder kan vidtas.  
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Parkeringsplatserna utmed Klockstigen används för skolans ändamål och det har förekommit önskemål 
om att ändra reglering så att de endast kan nyttjas för skolpersonal. Då parkeringarna ligger på allmän 
platsmark i gällande detaljplan (de ingår inte i planområdet för skolan) så är det endast möjligt att 
reglera med tid och avgift.  
Teknik vill påtala vikten av att avfallsutrymmen skall vara tillräckligt stora för att få plats med 
samtliga avfallsfraktioner.  
I övrigt har Teknik inget att erinra. 
 

Kommentar: Befintliga träd har inventerats och flertalet av dem bedöms vara 
bevarandevärda. Detaljplanen kommer dock fortsatt medge bostadsbyggnation på platsen men 
hänsyn ska tas i möjligaste mån till träden vid en bostadsexploatering.  

 
12. Miljö & Hälsoskydd 
Miljö & Hälsoskydd gör bedömningen att befintliga byggnader har uppförts med syftet att nyttjas som 
skolverksamheter. Om användningen ändras till bostadsändamål bör man ta hänsyn till att gällande 
riktvärden uppnås, i enlighet med Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus. Den 
bullerutredning som presenterats har endast tagit hänsyn till bullernivåer vid fasad, utredningen bör 
även innefatta ljudisoleringsmätningar då det är oklart om byggnaderna har den isolering som krävs för 
att kunna uppfylla de allmänna råden om buller inomhus.  
Beräkningar på bullernivåer från trafiken som redovisats i samband med detaljplanen har visat att 
gårdsytan som vetter mot Klockstigen redan idag ligger på gränsen för att uppfylla det ekvivalenta 
riktvärdet på 55 dBA. Vid förmötet har Miljö- och Hälsoskydd framfört att bullerskydd vid 
fastighetsgräns mot Klockstigen kan komma att bli aktuellt om skolan inte längre kan nyttja de västra 
delarna eller om riktvärdet på 55dBA överskrids. Om den befintliga användningen av byggnaderna 
ändras från skolverksamhet till bostäder kan det istället bli aktuellt att uppföra bullerskydd eller andra 
bullerdämpande åtgärder i anslutning till trafikerade vägar som medför att riktvärden överskrids, då det 
i dagsläget ej framgår om bullerdämpande åtgärder får utföras i byggnad med kulturhistoriska värden.  
Miljö och Hälsoskydd ställer sig positiva till skolans lokalisering enligt Boverkets rapport 2015:8, 
”Det är önskvärt att lokalisera skolor och förskolor nära parker och naturmark som kan komplettera 
dem med kvaliteter som inte behöver eller ryms på den egna gården” och ”vid lokalisering är det också 
viktigt att planera för goda och säkra färdvägar för gång och cykel så att barnen på ett enkelt och 
självständigt sätt kan ta sig mellan bostaden och skolan”  
Eftersom skolan ligger i direkt anslutning till bostäder finns det stor möjlighet för närboende barn och 
deras vårdnadshavare att ta sig till platsen på cykel eller till fots, vilket kan ha en positiv inverkan för 
vardagslivet och inte bidrar till ökad trafik.  
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Lokaliseringen medför även att skolan har god tillgänglighet till kvalitativ rekreation i anslutning till 
skolgården och eleverna nyttjar naturområdet med större träd och stenblock. Området innefattar gamla 
träd som bidrar till skugga, minskar bullernivåer och har en gynnsam effekt på mångfald och 
luftkvalitet. Miljö och Hälsoskydd gör bedömningen att dessa träd är skyddsvärda och inte går att 
ersätta med nyplanterade träd.  
Skugga på skolgården erhålls framför allt på de västra och norra delarna, om dessa tas i anspråk av 
bostäder bör tillgängligheten till naturområdet finnas kvar för att möjliggöra att skolans elever kan ta 
sig dit utan nämnvärda omvägar. Fler beskuggningsåtgärder kan bli aktuella på de delar av skolgården 
som vetter mot Klockstigen vid ett framtida scenario då västra delarna bebyggs.  
Miljö- och Hälsoskydd har inget att erinra mot planförslaget gällande dagvatten såvida Kungsbacka 
kommuns dagvattenpolicyn efterföljs.  
Planlagt område ligger enligt kommunens kartdatabas inom lågriskområde för radon. Miljö- och 
Hälsoskydd har inget att erinra, såvida byggnader utförs radonskyddat om så behövs.  
Detaljplaneområdet ligger enligt SGUs kartering inom ett område som har förutsättningar för skred. 
Miljö- och Hälsoskydd har inget att erinra mot att geoteknisk utredning färdigställs först efter samråd 
av detaljplan då eventuella åtgärder tas upp i genomförandebeskrivningen. 
 

Kommentar: Vid bygglovsprövning kommer det säkerställas att bullernivån inomhus för 
bostäder ska uppfyllas. Om åtgärder behöver vidtas finns det flera byggnadstekniska alternativ 
som gör att uppsatta riktvärden för buller inomhus uppnås. 
Planbestämmelsen avseende buller vid skolgården har reviderats till granskningsskedet av 
detaljplanen. 
Träden i planområdets västra del har inventerats och visar att fler av dem är bevarandevärda. 
Vid exploatering av bostäder ska hänsyn tas i möjligaste mån till träden. 
 

13. Kultur och fritid 
Förvaltningen för Kultur och Fritid efterlyser en konsekvensbedömning kring om, och i så fall till 
vilken grad, som ny bostadsbebyggelse i skolbyggnadens närhet skulle få för dess kulturhistoriska 
värden. Om skolbyggnadens funktion ändras till bostad, kan det också påverka byggnadens 
kulturhistoriska värden och även det bör utredas. Utifrån dessa beskrivningar kan planen behöva 
bestämmelser kring hur ny bebyggelse ska gestaltas och eventuellt om varsamhetsbestämmelserna på 
skolbyggnaden behöver kompletteras eller ändras. 

Kommentar: Formuleringarna gällande skydds- och varsamhetsbestämmelse (q) för befintlig 
skolbyggnad i plankartan har justerats inför granskning av detaljplanen. Riktlinjer för ny 
bostadsbebyggelses utformning har lagts till med planbestämmelse i plankartan samt med 
beskrivande text i planbeskrivningen. 
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14. Nämnden för service 
Nämnden för Service ser positivt på att den nya detaljplanen ger möjlighet att kunna söka permanent 
bygglov för befintlig skolverksamhet. 
Arbetsprocessen är att förvaltningen för Service deltar i detaljplanearbetet tillsammans med andra 
aktörer inom kommunen. Vi ser att arbetsprocessen fungerat väldigt bra och att detaljplanen uppfyller 
behovet för Service att kunna söka permanent bygglov för befintlig skolverksamhet.  
Förvaltningen för Service ser positivt på att möjliggöra för skolverksamhet och även att kunna ändra 
verksamhet till bostäder om behov finns i framtiden.  
Tillräckliga friytor kan skapas då detta inte bara har en direkt påverkan på elevernas lek- och 
utvecklingsmöjligheter men även en positiv påverkan på området i stort.  
Angöring kommer att ske med en säker angöring till skolan och goda cykel- och gångvägar underlättar 
rörelsen för alla trafikanter att kunna känna sig trygga i området.  
Inga nya parkeringsytor skapas utan befintliga parkeringar kan nyttjas. 
Konsekvenser ur barnrätts-och barnperspektiv 
Detaljplanen skapar tillräckligt med friytor för alla elever på skolan. För att skapa trygghet för alla 
åldrar är det viktigt att detaljplanen skapar trygga gång- och cykelväg till och från skolan och 
utemiljön för att öka tillgången för alla elever. Även eftersträva en god tillgänglighet på skolgården för 
alla elever. 
 

Kommentar: Noterat. 
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Ändringar 
Plankarta 

• Revideringar har gjorts för varsamhets- och skyddsbestämmelser (planbestämmelse q och k) 
för befintlig skolbyggnad inom Kyvik 5:336. 

• Utformningsbestämmelser har lagts till för att ny bostadsbebyggelse ska anpassas till 
kulturmiljön som den gamla skolan omfattas av. 

• Revidering har gjorts för störningsskydd buller (planbestämmelse m1) 
• u-områden har lagts till för att säkerställa underjordiska ledningar i framtida angöringsväg samt 

intill Klockstigen. 
• Planbestämmelserna e1 och e2 har förtydligats till granskningsskedet. 
• Byggnads- och nockhöjderna för ny bebyggelse kommer istället regleras med plushöjder ovan 

nollplanet för att undvika uppfyllnader i den kuperade miljön som skulle påverka bergsryggen 
intill planområdet. 

 
Planbeskrivning 

• Sammanfattning från den geotekniska utredningen har lagts till i planbeskrivningen. 
• Skydds- och varsamhetsbestämmelserna (q och k) för befintlig skolbyggnad inom Kyvik 5:336 

har förtydligats.  
• Riktlinjer för ny bostadsbebyggelse har lagts till och redovisas i planbeskrivningen. 
• Träden i planområdets västra del har inventerats och resultatet av inventeringen sammanfattas i 

planbeskrivningen. 
 

Utredningar 

• Den geotekniska utredningen som tagits fram i september av Norconsult är bilagd 
planhandlingarna till granskningsskedet.  

 
 
Ida Lennartsson     Magnus Björned 

Verksamhetschef plan     Planarkitekt      
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Kungsbacka kommun, 
Samhällsbyggnadskontoret
samhallsbyggnadskontoret@kungsbacka.se

 

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

Förslag till detaljplan för Kyvik 5:333 m.fl. i Kullavik i 
Kungsbacka kommun
Handlingar daterade 2021-09-21 för samråd enligt 5 kap 11 § plan- och bygglagen 
(PBL 2010:900)

Ärendet
Planområdet ligger i Kullavik strax öster om Kullaviks centrum. Syftet med planen är att 
möjliggöra befintlig skolverksamhet. Detaljplanen syftar även till att låta befintlig 
markanvändning; kvartersmark för bostäder vara kvar. 

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

Motiv för bedömningen 
Länsstyrelsen befarar att:

- det som föreslås blir olämpligt avseende människors hälsa och säkerhet eller till risken 
för olyckor, översvämning eller erosion. Detta med anledning av att riktvärdena för 
trafikbuller inte har säkerställts i detaljplanen. Se nedan under trafikbuller. De 
geotekniska förutsättningarna är inte utredda och länsstyrelsen kan därför komma att ha 
synpunkter på detta i granskningen. 

Länsstyrelsen befarar inte att:

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

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

- miljökvalitetsnormer enligt MB inte iakttas,

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

mailto:samhallsbyggnadskontoret@kungsbacka.se


Yttrande
 

2(4)LÄNSSTYRELSEN

2021-10-13
 

402-7514-2021
 

Trafikbuller

I trafikbullerutredningen sägs att byggnaderna har prövats mot riktvärden för befintlig skolgård 
samt för ny skolgård. För befintlig skolgård gäller riktvärdet 55 dBA ekvivalent ljudnivå och 
där visar beräkningen att riktvärdet klaras inom båda fastigheterna. För ny skolgård är riktvärdet 
något strängare och där bör riktvärdet 50 dBA klaras för de delar av gården som är avsedda för 
lek, vila och pedagogisk verksamhet. Beräkningen av ekvivalent ljudnivå överskrider riktvärdet 
50 dBA för stora delar av fastigheterna. För ytor väster om byggnaderna skärmas ljudet av en 
del från trafiken och där beräknas riktvärdet 50 dBA klaras. För båda befintlig och ny skolgård 
gäller riktvärdet 70 dBA för maximal ljudnivå. Maximal ljudnivå beräknas överskrida 70 dBA 
två tre meter in på fastigheterna mot Klockstigen.

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 ljud-nivå, 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 anser att detta ryms inom 
detaljplanen, men inte har säkerställts i planen.

Råd enligt 2 kap. PBL
Arkeologi

Det finns inga registrerade fornlämningar inom det aktuella planområdet. Enligt en 
Lantmäterikarta från 1808, Släp sn, akt 32, brukades en mindre del som åker, motsvarande de 
östra delarna av planområdet. Enligt SGU:s jordartskarta utgör markbeskaffenheten av urberg.

Cirka 130 meter norr om planerat arbetsföretag finns en registrerad övrig kulturhistorisk 
lämning, L1997:6336, en fyndplats. Den beskrivs i Riksantikvarieämbetets kulturmiljöregister 
enligt nedan;

Fyndplats, ungefärlig, för stenklubba med skaftränna. En del flinta förekom även på 
fyndplatsen.

Då arbetsföretaget även är att betrakta som mindre lämnar Länsstyrelsen ur fornlämnings-
synpunkt ärendet utan erinran. 

Länsstyrelsen vill påminna om kulturmiljölagen 2 kap 10 § (1988:950), vilken innebär att om 
fornlämning påträffas under grävning eller annat arbete, skall arbetet avbrytas och förhållandet 
omedelbart anmälas till länsstyrelsen.

Kulturmiljö

Den gamla skolbyggnaden på Kyvik 5:336 har identifierats som särskilt kulturhistoriskt 
värdefull i den länstäckande inventeringen av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse och det är 
positivt att bevarande av byggnaden regleras i planen genom både rivningsförbud och 
bestämmelse om skydd av kulturvärden. Formuleringen av skyddsbestämmelsen bör dock ses 
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över då delar av den handlar om bevarande av generella karaktärsdrag och form. Det bör 
säkerställas att bestämmelser om skydd av kulturvärden används där befintligt material ska 
bevaras och att specificerade varsamhetsbestämmelser används för de delar där det snarare är 
form eller karaktär som ska bibehållas. Om det exempelvis är viktigt att det befintliga 
takmaterialet bevaras bör detta omfattas av q, men om det viktiga är att taket är täckt med rött 
lertegel i befintlig utformning så kan detta regleras genom varsamhetsbestämmelse istället. 
Eftersom planbeskrivningen nämner att vissa fönster är ursprungliga bör kommunen tänka över 
om det är lämpligt att reglera bevarandet av dessa med skyddsbestämmelser. I nuläget nämns 
fönstren inte alls i skyddsbestämmelsen, vilket gör att det kan bli svårt i bygglovsskedet att 
hävda att de ska bevaras eller bytas mot lika i material, indelning och proportioner vid 
fönsterbyte. 

Det står inget om byggnadens befintliga eller ursprungliga form och volym i planbeskrivningen 
eller skyddsbestämmelsen. Om byggnadens nuvarande form och volym är väsentlig för dess 
kulturhistoriska karaktär och värde så bör detta framgå i planbestämmelser och planbeskrivning. 

Detaljplanen möjliggör nybyggnation intill skolbyggnaden och i nordväst på Kyvik 5:335, men 
utformningen av den nya bebyggelsen regleras inte mer än till höjden. I planbeskrivningens står 
inget om tankar kring den eventuella nya bebyggelsens utformning mer än att målet är en 
flexibel detaljplan. På grund av skolbyggnadens kulturhistoriska värde och att den skyddas i 
planen är det dock önskvärt med ett resonemang kring ställningstagandet att inte ytterligare 
reglera utformningen av eventuell ny bebyggelse intill skolan.

Geoteknik

Enligt planhandlingarna är en utredning beställd och kommer att färdigställas innan granskning. 
Länsstyrelsen vill poängtera vikten av att frågorna är avklarade i ett tidigt skede. Då frågorna 
inte är utredda kan länsstyrelsen komma att ha synpunkter kring detta i granskningen.

Planbestämmelser

Det framgår av planbeskrivningen att skola och bostäder inte kommer att kunna finnas samtidigt 
inom planområdet. Vidare står att om området i en framtid kommer exploateras med bostäder 
kommer skolverksamheten att försvinna. Detta då det inte finns tillräckligt med friyta för att 
både ha skolverksamhet och samtidigt exploatera två av fastigheterna för bostäder. 
Länsstyrelsen anser detta inte är säkerställt i planen. Problematik kan även uppstå om skolans 
lokaler behöver utökas. Byggrätterna är desamma oavsett vad marken används till. Skolans 
friyta är därmed inte säkerställd. För friytor vid förskola, skola och fritidshem eller likande 
verksamhet finns idag allmänna råd. Länsstyrelsen påminner om att dessa inte är bindande. 

Planbestämmelserna om utnyttjandegrad (e1 och e2) behöver ses över. De är utformade som om 
de gäller hela användningsområdet men de avgränsas av egenskapsbestämmelserna vilket blir 
missvisande.  

Då de obebyggda tomterna ser ut att ha stora nivåskillnader bör kommunen använda sig av 
plushöjd när man reglerar byggnadshöjd och nockhöjd. Annars kan det finnas risk att marken 
fylls ut och huset placeras ovanpå. Den nya bebyggelsen kan då komma att hamna en bra bit 
över omgivningen. 
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Bestämmelsen om att lägenhetsfördelningen ska vara en lägenhet per fastighet är tveksam. Av 4 
kap 11 § 1st 3 p framgå att man kan reglera andelen lägenheter av olika slag i bostadsbyggnader 
och lägenheternas storlek. Det står dock inget om att det är möjligt att reglera antalet lägenheter. 
Det krävs dessutom inte bygglov för att inreda ytterligare en bostad enligt 9 kap 4 c §.

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

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av länsarkitekt Cecilia Engström med planarkitekt Anna Nilsson som 
föredragande.

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