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Samrådsyttrande över förslag till ändring av detaljplan 
för bostäder inom Vallda 9:5 i Kungsbacka kommun

Ärendet 
Planområdet ligger i Vallda och omfattar cirka 5100 m2 tomtmark. Planområdet är idag bebyggt 
med ett äldre enbostadshus och två komplementbyggnader. Syftet med ändringen är att 
möjliggöra för ytterligare två enbostadshus inom del av fastigheten Vallda 9:5.

Gällande regleringar
Planområdet omfattas av riksintresse för högexploaterad kust enligt 4 kap. 4 § MB och 
riksintresse för rörligt friluftsliv enligt 4 kap. 2 § MB. Området gränsar till Vallda Kyrkby som 
är ett riksintresse för kulturmiljövård enligt 3 kap. 6 § MB. 

Fastigheten ligger inom utvecklingsområdet för Vallda i kommunens översiktsplan från 2006.

Inom planområdet finns idag en gällande detaljplan Vp 84, laga kraft 2007-03-15. Detaljplanen 
syftar till att möjliggöra uppförandet av bostäder med olika upplåtelseformer, med anpassning 
till riksintressemiljön kring Vallda Kyrkby.

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

Motiv för bedömningen
Länsstyrelsen befarar att:

 riksintresse enligt miljöbalken påtagligt kommer att skadas. Se vidare under rubriken 
Kulturmiljö.
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 det som föreslås blir olämpligt avseende människors hälsa eller säkerhet eller till risken 
för olyckor, översvämning eller erosion. Se vidare under rubrikerna Trafikbuller och 
Geologi.

Länsstyrelsen befarar inte att:

 reglering av mellankommunala frågor inte samordnas på ett lämpligt sätt,

 miljökvalitetsnormer enligt miljöbalken inte iakttas,

 strandskydd enligt 7 kap miljöbalken upphävs i strid med gällande bestämmelser, 

Kulturmiljö
Planområdet gränsar till både område av riksintresse för kulturmiljövård enligt 3 kap. 6 § MB 
och särskilt värdefull kulturmiljö som omfattas av kulturmiljöprogram för Kungsbacka 
kommun. Det är viktigt att beakta att en värdefull kulturmiljö sällan kan avgränsas precist och 
att förändringar strax utanför ett värdefullt område kan påverka värden inom området. I 
undersökning av betydande miljöpåverkan konstateras att planområdet inte påverkas av 
historiskt och kulturellt betydelsefulla områden eller byggnader. Detta är missvisande med 
tanke på både angränsande riksintresseområde och kulturmiljöprogramsområde samt befintlig 
kulturhistoriskt värdefull bebyggelse inom planområdet. 

Väsentligt för planområdets karaktär är det äldre bostadshuset som placerats indraget från den 
äldre vägsträckningen i söder, på en stor tomt med uthus och lummig växtlighet som till stor del 
avskärmar byggnaderna från omgivande landskap. Det äldre bostadshuset samt tillhörande uthus 
är identifierade som kulturhistoriskt värdefulla klass C i den länstäckande inventeringen av 
kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Främst rör det sig om ett miljöskapande värde. Eftersom 
endast knappt tio procent av bebyggelsen i Halland har bedömts som kulturhistoriskt värdefull 
är det länsstyrelsens uppfattning att den utpekade bebyggelsen bör bevaras. Lämpligast görs 
detta genom planbestämmelser. På grund av områdets placering i landskapet i Vallda samt 
planområdets och den befintliga bebyggelsens karaktär bör gestaltningen av den nya 
bebyggelsen även ägnas särskild omsorg för att ta hänsyn till både landskapsbild och 
kulturvärden på platsen enligt i 2 kap. 6 § plan- och bygglagen (2010:900). 

Ur kulturmiljösynpunkt är det önskvärt att bestämmelse f2 Ny bebyggelse skall utformas med 
hänsyn till karaktärsdrag hos bebyggelse i Vallda kyrkby formuleras på ett tydligare sätt och att 
kommunen ser över syftet med bestämmelsen. Nuvarande formulering kan tolkas antingen som 
att karaktärsdragen hos bebyggelsen i Vallda kyrkby ska skyddas genom hänsyn hos den nya 
bebyggelsens utformning eller som att den nya bebyggelsen ska utformas likt den traditionella 
bebyggelsen i Vallda kyrkby. De karaktärsdrag som avses i bestämmelsen bör preciseras för att 
planbestämmelsen ska vara tydlig och meningsfull. Alternativt bör det framgå i 
planbeskrivningen i vilket underlag dessa karaktärsdrag finns att hitta. 

I planbeskrivningen bör kommunen för att uppfylla kraven i 4 kap. 33 § PBL redogöra tydligare 
för de överväganden som har legat till grund för planens utformning avseende 
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kulturmiljöaspekter som nämns ovan och med hänsyn till motstående intressen och planens 
konsekvenser.

Trafikbuller
Bullerutredningen är 6 år gammal och gäller inte den nu aktuella fastigheten utan Vallda 9:38, 
cirka 120 meter väster om Vallda 9:5. Länsstyrelsen anser att en aktuell trafikbullerutredning 
bör redovisas eftersom bostadshusen inom den nu aktuella fastigheten är omgiven av vägar både 
i norr och söder, Sandövägen och Dyrestensvägen. 

Geologi
I planhandlingarna från 2005 anges att en översiktlig geoteknisk utredning för nybyggnation
av bostadshus utförts av Skanska Teknik, daterad 2005-11-11, och att en kompletterande
geoteknisk undersökning ska utföras i samband med detaljprojekteringen.

I ”Undersökning av miljöpåverkan för ändring av detaljplan inom Vallda 9:5 i Vallda” anges
att jorden inom området består av lera, siltig lera och siltig sand underlagrat av ett lager av
friktionsjord på berg. Det bedöms i dokumentet att de geotekniska förhållandena inte
påverkar planens genomförande. SGI rekommenderar att ovanstående bedömning 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. Länsstyrelsen instämmer i SGI:s rekommendation.

Behovsbedömning
Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att förslaget inte innebär betydande miljöpåverkan. 

Råd enligt 2 kap. PBL
Arkeologi
Öster om det planerade detaljplaneområdet finns en registrerad fornlämning i form av en 
boplats, L1996:6344. I Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöregister beskrivs den enligt nedan;

Boplats, ca 45x45 m. Inom området påträffades vid arkeologisk förundersökning 2005 
boplatslämningar i form av stolphål, härd, bränd lera, keramik, flinta och kvarts.

Direkt öster om denna finns ett grav- och boplatsområde, L1996:6320; 
Boplats ca 50x45 m (N-S). Inom området påträffades vid utredning och förundersökning under 
2005, en huslämning i form av stenrader (syllar) och hårt bränd lera, preliminärt daterad till 
tidig medeltid eller förhistorisk tid. Enstaka flintor och slagen kvarts påträffades spritt i 
området. Två härdar och en grop (historisk tid) fanns bland lämningarna. Vid slutundersökning 
av SV delen av området, samt ca ytterligare 30 m V ut, dokumenterades en husgrund på ca 10x6 
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meter, med glest lagda syllstenar, stenlyft och stolpstöd. Därutöver undersöktes 
boplatslämningar i form av härdar, stolphål och gropar. Husgrunden dateras med 14C till ca 
1260-1290 AD. Den vilade på en, möjligen två eller tre förhistoriska gravar i form av flacka 
stensättningar. I en av dessa fanns ett bränt ben och några keramikskärvor. Anläggningen 14C-
daterades till tidig romersk järnålder. De två andra förmodade gravarna är kraftigt skadade 
och man har sannolikt använt sten från dessa när huset byggdes. Fynden var få och 
kronologiskt spridda: flinta, keramik från förhistorisk tid (metalltid), tidig medeltid och nyare 
tid samt brända ben. I matjordslagret låg rikligt med keramik och glas från nyare tid.

Norr om det aktuella detaljplaneområdet fanns bandparcellerade åkrar enligt Lantmäteriets akt 
59:1 över Vallda socken år 1843. Dessa åkrar indikerar att platsen varit brukad redan under tidig 
medeltid.

Den nu aktuella fastigheten har inte ingått i den utredning och förundersökning som 
genomfördes år 2005, men den angränsar direkt till området. I samband med en arkeologisk 
förundersökning 2005 med anledning av fortsatt exploatering av utredningsområdet påträffades 
två bebyggelselämningar och en förhistorisk boplatsrest. I ett schakt närmast det nu aktuella 
området konstaterades 8 stolphål, 1 härd och enstaka flintavslag. År 2007 genomfördes även en 
arkeologisk undersökning av de påträffade lämningarna. Av rapporterna framgår att 
koncentrationen av anläggningar i huvudsak fanns inom undersökningsområdets östra delar.

Det är oklart om det finns fornlämningar även inom det nu aktuella detaljplaneområdet. 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
Detaljplanen medger att endast en komplementbyggnad per fastighet får uppföras med en 
byggnadsarea som uppgår till max 50 m2. Illustrationskartan redovisar bevarande av två 
befintliga komplementbyggnader inom en av de nybildade fastigheterna. Arean överskrider den 
tillåtna enligt detaljplanen. Länsstyrelsen erinrar därför om 14 kap. 5 § PBL som kan utlösa krav 
på ekonomisk ersättning från kommunen om bygglov vägras för återuppförande av någon av 
dessa komplementbyggnader om den förstörs genom olyckshändelse eller rivning. 

Kommunen bör noga tänka över effekterna av en detaljplaneläggning som gör befintligt 
byggnadsbestånd inom planområdet delvis planstridigt.

Övrigt
Yttranden från Trafikverket, Statens Geotekniska Institut och Lantmäteriet ska beaktas.
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De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av planarkitekt Anna Nilsson med planarkitekt Peter Svelenius som 
föredragande.

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

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

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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