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GRANSKNINGSUTLÅTANDE 

Granskningsutlåtande för ändring av detaljplan inom del av Vallda 9:5 i Vallda 
Genomförande 
Byggnadsnämnden beslöt 2018-01-11 § 9 att genomföra granskning av detaljplaneförslaget. 
Detaljplaneförslaget har varit utställt för granskning i Stadshuset i Kungsbacka under tiden 9 
november till 30 november 2021. 

Planförslaget har under samma tid sänts till berörda myndigheter, nämnder, föreningar och sakägare 
för yttrande.  

Planförslaget syftar till att möjliggöra för ytterligare två enbostadshus inom del av fastigheten Vallda 
9:5 samt värna bebyggelsemiljöns kulturhistoriska värden. 
Sammanfattning 
Under granskningstiden inkom 12 skrivelser. Inkomna synpunkter berör i huvudsak den 
omgivningspåverkan som exploateringen innebär.  

Kontoret har bedömt att planförslaget ska förtydligas i de delar som avser kulturmiljö. Eftersom 
revideringen inte innebär någon väsentlig ändring av förslaget erfordras inte någon ny granskning. 

Kvarstående erinringar finns från fastighetsägare 1, 2 och 3. 

Inkomna synpunkter och förvaltningens kommentarer 
Inkomna synpunkter har sammanfattats nedan. Personnamn anges inte. Samtliga synpunkter finns 
tillgängliga på Samhällsbyggnadskontoret. Länsstyrelsens yttrande bifogas. 

Statliga och regionala myndigheter 

1. Länsstyrelsen
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu kända 
förhållanden att ett antagande av en ändring av detaljplan enligt förslaget inte kommer att prövas. 

2. Lantmäteriet
Lantmäteriet har inget att erinra.
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3. Trafikverket
Trafikverket har inget att erinra mot att ändringar i detaljplanen antas.

4. Sveriges Geotekniska Institut, SGI
SGI har ur geoteknisk säkerhetssynvinkel ingen erinran mot planförslaget.

Sakägare 

5. Fastighetsägare 1
Fastighetsägaren motsätter sig planförslaget. De är orolig att ett bullerskydd eller dylikt gör så ljudet 
från vägen studsar in på deras fastighet vilket ökar bullernivån. I och med detta behöver 
fastighetsägaren till Vallda 9:5 även bekosta ett plank på deras fastighet. Ett bullerskydd eller dylikt 
kommer att förändra landskapsbilden. De vilda djurens naturliga stråk försvinner eftersom de inte kan 
ta sig fram längre. 

Husens höjd skulle bli 7 meter vilket gör att vi kommer att få en ”vägg” utanför fastigheten. Ska ytan 
bebyggas bör maximal höjd vara 4 meter vilket är acceptabelt i landskapsbilden. 

Det kommer att bli ett stort ingrepp i denna kulturhistoriska plats med två stycken nya enbostadshus. 
Därför vore det önskvärt att det byggs i gammal stil. Hela landskapsbilden kommer att förstöras. I och 
med mer exploatering i området kommer det djurliv som finns idag trängas undan ännu mera. 

Kommentar: 
Detaljplanen möjliggör för bullerskyddsplank men reglerar inte att det ska uppföras. Enligt 
utförd bullerutredningen finns det inget behov av ett bullerskydd i nuläget. 
Enligt gällande detaljplan får byggnader uppföras med en nockhöjd på 7 meter och befintligt 
bostadshus på fastigheten har en nockhöjd på cirka 6,8 meter. Tillkommande bebyggelse 
kommer därför vad gäller höjd vara likvärdig befintlig bebyggelse och inte skilja sig åt från 
vad som är reglerat i befintlig detaljplan. 
För att minska påverkan på kulturmiljön har största möjliga byggnadsarea minskats ned. 
Vidare har utformningsbestämmelser lagts till vilka reglerar att byggnader ska uppföras med 
fasad av trä och ges dova jordfärger samt ha en takvinkel mellan 30 – 40 grader. Utöver detta 
reglerar detaljplanen att befintlig bebyggelse ska underhållas med utgångspunkt i byggnadens 
originalkaraktär vad gäller utformning och materialval. Kommunen bedömer därför att de 
kulturhistoriska värdena är omhändertagna av detaljplanen.  
Fastigheten Vallda 9:5 ingår i det som i kommunens översiktsplan definierats som 
utvecklingsort för Vallda. Inom detta område kan man därför som boende förvänta sig att 
förändringar och kompletteringar av bebyggelsen kan ske.  
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6. Fastighetsägare 2
Fastighetsägaren är negativ till ändring då den lantliga och grönskande delen av Vallda 9:5 ersätts med 
två enbostadshus. Dessutom kan dessa hus hamna med insyn till fastighetsägarens hus samt ta bort den 
grönskande utsikten. 

Kommentar: 
Ny bebyggelse ska placeras minst 4 meter från fastighetsgräns vilket även befintlig detaljplan 
reglerar. De volymer som detaljplanen tillåter är anpassade utifrån platsens förutsättningar 
och det är kommunens bedömning att den nya bebyggelsen inte får en negativ påverkan på 
omgivningen eller landskapsbilden. Fastigheten Vallda 9:5 ingår i det som i kommunens 
översiktsplan definierats som utvecklingsort för Vallda. Inom detta område kan man därför 
som boende förvänta sig att förändringar och kompletteringar av bebyggelsen kan ske.  

7. Fastighetsägare 3
Fastighetsägaren godkänner inte planförslaget och tycker att marken bör bevaras i dess nuvarande 
karaktär. Det finns ett rikt djurliv här och genom att bygga två enbostadshus försvinner en naturlig 
miljö för djurlivet. Fastighetsägaren motsäger sig enbostadshusens placering i vinkel mot deras 
fastighet då detta kommer medföra att ljud och aktivitet riktas mot fastigheten. Detta kommer medföra 
missnöje samt störa med all säkerhet och därmed inskränka på deras privatliv.  

De har även odlingar precis längs med fastigheten som är tänkt att byggas på. Bygger man två hus som 
är 6–7 meter höga kommer dessa påverka ljusbilden över fastigheten. Bebyggelsen kommer som 
närmast hamna fyra meter från fastighetsgräns vilket är orimligt när fastighetsägaren inte bett om att få 
grannar så nära inpå. Fastighetsägaren ställer sig även negativt inställd till bullerskyddsplank mot 
Sandövägen då det kommer skymma utsikten och inte vara attraktivt. Byggtrafik till följd av 
byggnation kommer störa fastighetsägaren och dess familj under lång tid. 

Kommentar: 
Vid framtagande av detaljplan har en undersökning av miljöpåverkan genomförts. Kommunen 
har i samband med det kommit fram till att naturvärden och biologisk mångfald inte påverkas i 
den grad att det som föreslås blir olämpligt. 
Framtagen illustrationskarta visar ett förslag på hur kommande byggnader kan placeras med 
hänsyn till vad detaljplanen reglerar. Det är dock inte styrt i detaljplan hur byggnader ska 
placeras mer än minsta avstånd till fastighetsgräns. De volymer som detaljplanen tillåter är 
anpassade utifrån platsens förutsättningar och det är kommunens bedömning att den nya 
bebyggelsen inte får en negativ påverkan på omgivningen eller landskapsbilden. Fastigheten 
Vallda 9:5 ingår i det som i kommunens översiktsplan definierats som utvecklingsort för 
Vallda. Inom detta område kan man därför som boende förvänta sig att förändringar och 
kompletteringar av bebyggelsen kan ske.  
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Detaljplanen möjliggör för bullerskyddsplank men reglerar inte att det ska uppföras. Enligt 
utförd bullerutredningen finns det inget behov av ett bullerskydd i nuläget. 
Naturvårdsverket har tagit fram allmänna råd om buller från byggplatser, NFS 2004:15. Vid 
tillämpning bör det allmänna rådet användas i sin helhet. 

8. Ellevio
Vi har tagit del av granskningshandlingarna i rubricerat ärende. Vi har, som vi också svarade i 
samrådet, markförlagd kabel inom planområdet som försörjer befintlig byggnad. Våra markförlagda 
kablar får inte byggas över och våra anläggningar måste uppfylla det säkerhetsavstånd som framgår av 
Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter. Befintliga elanläggningar måste hållas tillgängliga under 
alla skeden av plangenomförandet. Vid schaktningsarbeten ska kabelutsättning begäras. Om ledning 
ska flyttas initieras och bekostas detta av exploatören. 

Kommentar: 
Yttrandet noteras. 

Kommunala förvaltningar och nämnder 

9. Teknik
Teknik har i samrådet godkänt planförslaget och har inget att erinra.

10. Miljö & Hälsoskydd
Har inga synpunkter.

11. Kultur & Fritid
Förvaltningen tycker att varsamhetsbestämmelsen k1 även bör innefatta en beskrivning av att vid fråga 
om- eller tillbyggnad av byggnaderna så ska dessa utföras varsamt så att byggnadernas karaktär och 
kulturhistoriska värden inte påverkas negativt. Byggnaderna bör också förses med 
egenskapsbestämmelse mot rivning. 

Kultur & Fritid föreslår att det i planbeskrivningen kompletteras med en kortfattad text kring 
kulturmiljöns innehåll och yttringar. Det är positivt att ny bebyggelse regleras genom föreskrifter av 
takfall, material och färgsättning, men Kultur & Fritid ifrågasätter att bygga två nya bostadsbyggnader, 
då det blir en alltför tät bebyggelse i denna känsliga miljö. 
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Kommentar: 
Samhällsbyggnadskontoret håller med om att byggnaderna inom Vallda 9:5 har ett 
kulturhistoriskt och miljömässigt värde men inte i den omfattningen att det är motiverat att i 
detaljplanen avgöra frågan om rivning genom en bestämmelse om rivningsförbud.  
Fastigheten Vallda 9:5 ingår i det som i kommunens översiktsplan definierats som 
utvecklingsort för Vallda. Inom detta område kan förändringar och kompletteringar av 
bebyggelsen ske. Vidare anser Samhällsbyggnadskontoret att de volymer som detaljplanen 
tillåter är anpassade utifrån platsens förutsättningar och bedömning är därför att den nya 
bebyggelsen inte får en negativ påverkan på omgivningen eller landskapsbilden. 
Planbeskrivningen har kompletterats med text kring kulturmiljöns innehåll och yttringar. 

12. Räddningstjänsten Storgöteborg

Räddningstjänsten Storgöteborg har inget övrigt att tillägga i granskningsskedet av ändringen av 
detaljplan. 

Kommentar: 
Räddningstjänstens synpunkter under samrådet är omhändertagna i granskningsförslaget och 
kommunen gör därför bedömningen att inga erinringar från räddningstjänsten, mot 
planförslaget, återstår.  

Ida Lennartsson Björn Vikström & Stina Wikström 

Verksamhetschef plan  Planarkitekt   
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