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SAMRÅDSREDOGÖRELSE 

Samrådsredogörelse för ändring av detaljplan inom del av Vallda 9:5 i Vallda 

Genomförande 
Byggnadsnämnden beslöt den 11 januari 2018 § 9 att genomföra samråd för detaljplaneförslaget. 
Detaljplaneförslaget har varit utställt för samråd i Stadshuset i Kungsbacka under tiden 1 juni till 22 
juni 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 samrådstiden inkom skrivelser från länsstyrelsen, myndigheter, kommunala nämnder och 
sakägare. Inkomna synpunkter berör bland annat närheten till riksintresse för kulturmiljövård samt 
detaljplanens förutsättningar för buller och stabilitet.  
Kontoret har bedömt att planförslaget ska revideras. Revideringen innebär att detaljplanens syfte har 
kompletterats med hänsyn till befintlig kulturmiljö inom planområdet och angränsande riksintresse. 
Utifrån detta har planbestämmelserna kompletterats med varsamhets- och utformningsbestämmelser. 
Kompletterande utredningar av buller och geoteknik har också gjorts och planbeskrivningen 
uppdaterats utifrån dessa. 
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Inkomna synpunkter och förvaltningens kommentarer 
Inkomna synpunkter har sammanfattats nedan. Personnamn anges inte. Samtliga synpunkterna finns 
tillgängliga på Samhällsbyggnadskontoret. Länsstyrelsens yttrande bifogas. 

 
Statliga och regionala myndigheter 

1. Länsstyrelsen 
Länsstyrelsen (LS) bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap. 10 § plan- och bygglagen 
(PBL) och nu kända förhållanden att ett antagande av detaljplanen enligt förslaget kan komma att 
prövas.  
LS befarar att riksintresse för kulturmiljövård enligt miljöbalken, Vallda Kyrkby, påtagligt kommer att 
skadas samt att det som föreslås blir olämpligt avseende människors hälsa eller säkerhet eller till risken 
för olyckor, översvämning eller erosion. 
Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att förslaget inte innebär betydande miljöpåverkan. 

Länsstyrelsen lämnar följande råd: 
Arkeologi: Det finns flera registrerade fornlämningar i närområdet och det kan inte uteslutas att det 
finns fornlämningar även inom planområdet. Då området är att betrakta som ett mindre arbetsföretag 
har länsstyrelsen ingen erinran ur fornlämningssynpunkt. Fornlämningar med fornlämningsområden, 
såväl kända som ännu okända dylika dolda under mark, uppbär lagstadgat skydd enligt 2 kap. 1-2 §§ 
kulturmiljölagen. Länsstyrelsen vill även påminna om 2 kap. 10 § kulturmiljölagen, vilken innebär att 
om fornlämning påträffas under grävning eller annat arbete, ska arbetet avbrytas och förhållandet 
omedelbart anmälas till länsstyrelsen. 
Planbestämmelser: Såsom bestämmelsen om byggnadsarea för komplementbyggnad är formulerad 
innebär den att befintlig bebyggelse blir planstridig. Detta bör ses över.  

Kommentar:  

Planhandlingarna har reviderats: 
Planens syfte har förtydligats och beskrivningen av kulturmiljövärdenas förutsättningar och 
konsekvenser har kompletterats. Detaljplanen har kompletterats med bland annat 
varsamhetsbestämmelse och utformningsbestämmelse med tydlig koppling till kulturmiljövård.  
En bullerutredning har genomförts som visar att planområdet är lämpligt för bostadsbebyggelse 
utifrån ett bullerperspektiv. 
En geoteknisk utredning har gjorts som visar att det inte föreligger någon risk för olyckor till 
följd av skred.  
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2. Lantmäteriet 
Lantmäteriet har inga synpunkter inom sitt lagstadgade bevakningsområde men lämnar rådet att se 
över hur begreppen exploatör och fastighetsägare används i genomförandebeskrivningen samt att 
förtydliga på plankartan vilka bestämmelser som tillkommer genom planändringen.  

Kommentar:  

Synpunkterna noteras och åtgärdas. Plankartan har förtydligats.  

3. Statens Geotekniska Institut (SGI) 
SGI rekommenderar att de geotekniska förhållandena inom planområdet verifieras genom en 
stabilitetsbedömning av geoteknisk sakkunnig, baserat på befintliga geotekniska utredningar. 
Stabiliteten ska vara utredd i planskedet och går inte att förskjuta till senare skeden.  

Kommentar:  
En geoteknisk utredning har gjorts som visar att det inte föreligger stabilitetsproblem eller risk 
för olyckor till följd av skred.  

4. Trafikverket 
Trafikverket anser att körbarförbud åt norr ska behållas. 

Kommentar:  

Planbestämmelsen utfartsförbud kommer fortsätta gälla. 

Sakägare 

5. Ellevio 
Inom aktuellt område finns befintlig jordkabelledning, för lågspänning 0,4 kV som försörjer 
fastigheten Vallda 9:5 med el. Vid exploatering kan nya anslutningar komma att behövas. 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. 

Kommentar:  
Synpunkterna noteras. 
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6. Skanova 
Skanova har inget att erinra mot detaljplanen. Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller 
skydda telekablar för att möjliggöra exploatering förutsätter Skanova att den part som initierar 
åtgärden även bekostar den.  
 

Kommentar:  
Det finns inte några inskrivna rättigheter för teleledningar inom planområdet. Om en 
ledningsägare inte har en rättighet får ledningsägaren själv bekosta en flytt av ledningen om 
fastighetsägaren begär det.  

7. Fastighetsägare 1  
Gällande detaljplan reglerar att endast två fastigheter får finnas inom användningsområdet. Idag finns 
det redan två fastigheter inom användningsområdet. Planändringen innebär att fyra stycken fastigheter 
skall finnas inom användningsområdet. 
Med hänsyn till ovanstående godkänner fastighetsägaren ej planförslaget. 

Kommentar:  
Samhällsbyggnadskontoret har fått i uppdrag av byggnadsnämnden att genom en ändring av 
befintlig detaljplan möjliggöra för ytterligare två enbostadshus inom fastigheten Vallda 9:5. I 
samrådsförslaget visar kommunen hur en komplettering med två bostadshus kan ske. Efter 
samrådet har förslaget justerats bland annat med avseende på tillåten byggnadsarea.  

8. Fastighetsägare 2  
Fastighetsägare önskar att anslutningsvägen till ny bebyggelse går direkt från Dyrestensvägen och ej 
över befintlig tomt så att den befintliga gårdskänslan bevaras. Vidare önskar fastighetsägare också att 
de nya husens placering kan bli sådan att den befintliga gårdens naturliga tomtgräns sparas. Slutligen 
undrar fastighetsägare om det kommer vara tillåtet att uppföra bullerplank eller bullervall mot 
Sandövägen för att minska buller. 

Kommentar:  
Detaljplanen möjliggör väganslutning från Dyrestensvägen och en fastighetsbildning kring 
befintlig bebyggelse som bevarar nuvarande tomtplats.  
Längs med Sandövägen möjliggör detaljplanen uppförandet av ex plank.  

  



KUNGSBACKA KOMMUN 
5 (6)  

 
 

9. Fastighetsägare 3  
Fastighetsägaren godkänner inte förslag till ändring av detaljplan då med anledning av att bebyggelsen 
hamnar för nära fastighetsägarens hus. Lägsta avstånd från tomtgräns är 4,5 meter och det tycker 
fastighetsägaren blir alldeles för tätbebyggt. Förslag till ändring av detaljplan föreslår att ny- och 
tillbyggnad av huvudbyggnad ska placeras minst 4 meter från fastighetsgräns. Fastighetsägaren har 
inte köpt huset för att bo i ett "radhusområde". Därför önskar fastighetsägaren befintlig miljö och den 
vackra gården med dess mark skall bevaras.  

Kommentar:  
Samhällsbyggnadskontoret har fått i uppdrag av byggnadsnämnden att genom en ändring av 
befintlig detaljplan möjliggöra för ytterligare två enbostadshus inom fastigheten Vallda 9:5. I 
samrådsförslaget visar kommunen hur en komplettering med två bostadshus kan ske. Efter 
samrådet har förslaget justerats bland annat med avseende på tillåten byggnadsarea. 
Möjligheten att placera ett bostadshus 4,0 meter från fastighetsgräns finns redan i nuvarande 
detaljplan och innebär alltså inte någon förändring.  

 
Organisationer och föreningar 

10. Vallda Ekås samfällighetsförening 
Vallda Ekås samfällighetsförening godkänner planförslaget. 

11. Sjätte Byalaget i Vallda Samfällighetsförening 
Sjätte Byalaget i Vallda godkänner planförslaget. 

 

Kommunala förvaltningar och nämnder   

12. Teknik 
Förvaltningen för Teknik godkänner planförslaget. 

13. Miljö & Hälsoskydd 
Miljö & Hälsoskydd har inget att erinra. 

14. Kultur & Fritid 
Fastigheten Vallda 9:5 ingår i en inventering över kulturhistorisk värdefull bebyggelse, klass C. Den 
gränsar också till ett av kommunens kulturmiljöområden samt ett riksintresse för kulturmiljövården, 
Vallda kyrkby.  
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Fastigheten ligger i närheten av ett relativt nytt, modernt bostadsområde och ingår samtidigt i en 
ålderdomlig jordbruksbygd med rik kulturhistoria. Miljön präglas av öppet jordbrukslandskap, äldre 
jordbruksfastigheter, ny småhusbebyggelse och grönområden.  
Idag består Valida 9:5 av ett bostadshus från 1930-talet samt en minde stuga från troligen 1800-talet. 
På fastigheten står även en större lada/ekonomibyggnad. Miljön har ett sammantaget högt 
kulturhistoriskt värde. 
Kultur & Fritid ifrågasätter att bygga två nya bostadsbyggnader, det blir en alltför tät bebyggelse i 
denna känsliga miljö. Vägdragningen som gjorts i illustrationskartan går genom gårdsmiljön på ett sätt 
som stör och bryter upp miljön, ny väg bör istället dras direkt från Dyrestensvägen - det finns en 
antydan till avfart redan som man kan utgå från. Fastighetsindelningen bör också hålla en rak linje och 
inte som i förslaget gå i vinkel mot den gamla gården.  
Det är bra att förtydliga den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsens värde genom att ge 
skyddsbestämmelser om att fasader ska utgöras av stående träpanel och taken till bostadshus och stuga 
skall läggas med rött tegel. Kultur & Fritid önskar vara mer delaktiga i planprocessen och utreda 
möjligheten till eventuella skydds- och varsamhetsbestämmelser i detaljplanen.  

Kommentar:  
Planens syfte har förtydligats och beskrivningen av kulturmiljövärdenas förutsättningar och 
konsekvenser har kompletterats. Detaljplanen har kompletterats med bland annat 
varsamhetsbestämmelse och utformningsbestämmelse med tydlig koppling till kulturmiljövård.  

15. Räddningstjänsten Storgöteborg 
Räddningstjänsten uppmärksammar att med föreslagen vägdragning överstiger avstånd till närmaste 
brandvattenpost 125 meter. Med hänsyn till vegetation och terräng är det inte säkert att 
räddningstjänsten kan dra slang ”fågelvägen”.  

Kommentar:  

Detaljplanen regler inte var anslutningsväg mot Dyrestensvägen ska placeras men i 
illustrationskartan redovisas nu ett alternativ för placering av väg och byggnader där avstånd 
mellan brandpost och bebyggelse är mindre än 125 meter.  

 
 
 
Ida Lennartsson     Björn Vikström och 

Stina Wikström 

Verksamhetschef plan     Planarkitekter    
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