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Datum 

/2021-05-14/  

Dnr 

/2016-00088/  
/Plan - beteckning/  

Detaljplan för verksamheter inom Frillesås-Rya 3:77, m.fl., Frillesås 
 
Genomförande 
Byggnadsnämnden beslöt den 22 oktober 2020 § 241 att genomföra samråd för 
detaljplaneförslaget. Detaljplaneförslaget har varit utställt för samråd i Stadshuset i Kungsbacka 
under tiden 3 november till 1 december 2020. 
Planförslaget har under samma tid sänts till berörda myndigheter, nämnder, föreningar och 
sakägare för yttrande.  
Planförslaget syftar till att möjliggöra ett verksamhetsområde för transportintensiv och i viss mån 
störande verksamheter. Detaljplanen ska vara flexibel för att möjliggöra etablering av både stora 
och små verksamheter.  

Sammanfattning 
Under samrådstiden inkom 21 skrivelser. Inkomna synpunkter berör i huvudsak buller, risker 
kopplade till transportled för farligt gods, trafikalstring och den föreslagna exploateringens 
påverkan på naturvärden och kulturmiljö. Övriga synpunkter finns på Samhällsbyggnadskontoret. 
Kontoret har bedömt att planförslaget ska revideras. Revideringen innebär mindre justeringar av 
planbestämmelser i plankartan, såsom tillägg av användningen E1 för återvinningscentral, 
ytterligare allmän plats NATUR med syfte att hantera dagvatten, tillägg av planbestämmelser 
kopplade till riskhänsyn. Planbeskrivningen och miljökonsekvensbeskrivningen har förtydligats 
bland annat gällande miljökvalitetsnormer, biotopskydd, påverkan på riksintressen och 
miljökonsekvensbeskrivning. 
Synpunkter från Kulturmiljö Halland, fastighetsägare till Kulla 1:73 och Frillesås-Rya 3:124 har 
inte tillgodosetts.  
Framförda synpunkter har i övrigt 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 
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.  
Länsstyrelsen befarar att: 

- Riksintresse enligt miljöbalken påtagligt kommer att skadas 
- Det som föreslås blir olämpligt med avseende på hälsa eller säkerhet eller till risken för 

olyckor, översvämning eller erosion. 
- Miljökvalitetsnormer enligt miljöbalken inte iakttas 
- Strandskydd enligt 7 kap miljöbalken (MB) upphävs i strid med gällande bestämmelser. 

Länsstyrelsen befarar inte att: 
- Reglering av mellankommunala frågor inte samordnas på ett lämpligt sätt. 

 
Riksintresset Natura 2000-området Vendelsö 
Kommunen måste redogöra för hur de tänkta exploateringarna ska kunna genomföras utan att 
Natura 2000-området påverkas negativt.  

Kommentar: Efter samrådet har dagvattenutredningen kompletterats (Sweco, 2021-04-
23) med beräkning av föroreningshalter efter rening med föreslagna reningsåtgärder för 
att kunna jämföra befintlig situation med framtida. Utifrån denna information bedöms 
ingen påverkan på Natura 2000-området ske. Planbeskrivningen revideras.  

Hälsa och säkerhet - Buller 
Länsstyrelsen kan inte se att det finns någon planbestämmelse om industribuller vid bostäder i 
närheten och anser att frågan bör utredas ytterligare. I miljökonsekvensbeskrivningen föreslås 
vissa åtgärder avseende buller (kap 13.4). Hur avser kommunen gå vidare med dessa förslag? 

Kommentar: Planbeskrivningen har förtydligats enligt de rekommenderade riktvärden 
som föreslås i miljökonsekvensbeskrivningen. Kommunen bedömer dock att det är 
olämpligt att reglera riktvärden för buller i plankartan eftersom riktvärden förändras. 
Genom att beskriva riktvärden i planbeskrivningen finns utrymme att vid 
bygglovhandläggning och tillsyn tolka med utgångspunkt i aktuella riktvärden.  
En fördjupad bullerutredning kommer att göras för att utröna behovet av 
bullerskyddåtgärder längs Rya industriväg och Frillesåsvägen.  
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Hälsa och säkerhet - Risker 
Kommunen behöver ta fram en trafikutredning för att analysera exploateringens påverkan på 
trafiksystemets framkomlighet och trafiksäkerhet utmed allmänna vägen, under både hög- och 
lågsäsong. Se Trafikverkets yttrande. 

Kommentar: Synpunkten besvaras under punkt 3.Trafikverket. 
MKN vatten och dagvattenhantering mm 
Planhandlingarna behöver innehålla en beskrivning av vilka vattenförekomster som berörs (yt- 
och grundvatten) samt kemisk och ekologisk status för dessa. Handlingarna ska även innehålla en 
beskrivning och bedömning av hur MKN för vatten kan påverkas och hur möjligheten att uppnå 
MKN påverkas. Planbeskrivningen bör kompletteras med en beskrivning av planens 
sammanlagda påverkan på MKN för vatten, vilka skyddsåtgärder som vidtas och hur möjligheten 
att uppnå MKN för vattenförekomster påverkas. Kommunen behöver redovisa vilka 
koncentrationer av förorenande ämnen recipienterna kommer få. Planerade 
dagvattenanläggningar bör iordningställas innan markarbeten i området påbörjas för att minska 
risken för negativ påverkan på recipienter under byggtiden.  
Länsstyrelsen vill att plankartan kompletteras med bestämmelse om genomsläppliga ytor. En mer 
detaljerad dagvattenutredning bör tas fram.  

Kommentar: Dagvattenutredningen har kompletterats med klargörande uppgifter om 
påverkan på MKN för vatten och resultatet redovisas i planbeskrivningen. 
Planbestämmelse om krav på minst 10 % mark som inte är hårdgjord införs på 
plankartan.  

Strandskydd 
Länsstyrelsen påpekar att strandskyddat område inom fastigheten Frillesås-Rya 4:17 är olika 
utritade på karta för beslut om upphävande och plankartan. Detta bör kontrolleras.  
Länsstyrelsen anser att det är bra att ett bredare område strandskyddsområde sparas längs diket i 
Frillesås-Rya 3:77.  

Kommentar: Plankartan revideras så att den visar korrekt information. 
Riksintressen 
Aktuellt område berörs av riksintressen enligt kap 4 i miljöbalken. Dessa bör framgå av 
planbeskrivningen liksom om riksintressena tillgodoses.  

Kommentar: Planbeskrivningen har kompletterats med uppgift om berörda riksintressen 
liksom hur riksintressena tillgodoses.  

Jordbruksmark 
Länsstyrelsen anser att samhällsintresset är redovisat.  
Biotopskydd 
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Länsstyrelsen anser att påverkan på biotopskyddsobjekt bör hanteras i detaljplaneprocessen och 
inte invänta bygglovskedet. Biotopskyddsobjekten behöver tydligare beskrivas i 
planhandlingarna.  

Kommentar: Planbeskrivningen revideras så att biotopskyddsobjekten beskrivs tydligare.  
Arkeologi 
Av de två fynd som gjordes vid de arkeologiska förundersökningarna behöver L1996:7574, en 
boplatslämning med bland annat förhistorisk keramik genomgå slutundersökning. I planområdets 
södra del finns två ytor där ännu ej någon arkeologisk utredning utförts. Dessa ytor fanns ej med i 
den utredning som utfördes 2016. Även dessa områden skall utredas arkeologiskt enligt 2 kap 11 
§ KML.  

Kommentar: Den undersökningsrapport som redovisar utgrävningarna och analyserna 
som utfördes under hösten 2020 färdigställdes under april 2021. Enligt rapporten 
förordas fördjupad undersökning av ett av fynden. Kommunen har ansökt om 
slutundersökning och inväntar länsstyrelsens beslut.  

Vattenverksamhet, dikningsföretag och markavvattning 
Planbeskrivningen behöver kompletteras med uppgift om dimensionerat flöde för 
dikningsföretaget Borekulla-Sintorp df 1936. Vid avledning av dagvatten till nedström liggande 
vattenområden är det viktigt att ägare till sådana vattenanläggningar eller -områden kontaktas och 
att dessa medger eventuella ökade flöden eller påverkan på dagvattenanläggningar utanför 
planområdet.  

Kommentar: För det äldre dikningsföretaget, ”Borekulla-Sintorp df 1936”, finns det inget 
flödeskrav. Det står i förrättningshandlingen att dikningsföretaget är dimensionerat med 
minimidimensioner. Det nyare dikningsföretaget, ”Borekulla-Sintorp df 1962”, har 
troligen tillkommit som en utökning av det äldre och det känns då rimligt att anta att man 
kan gå efter flödeskravet i det nyare dikningsföretaget, 2 l/s*ha.  Dagvattenutredningen 
utgår från detta antagande och dagvattenanläggningar dimensioneras efter gällande 
flödeskrav på 2l/s*ha vilket innebär att förhållandena på platsen före och efter 
detaljplanen är oförändrade. Planbeskrivningen uppdateras med resonemang kring detta 
antagande samt uppgift om att nödvändiga tillstånd ska sökas och berörda markägare ska 
kontaktas innan åtgärd utförs.  

Kraftledningen 
Länsstyrelsen anser att det vore bättre att utgå från dagens situation, där kraftledningen är 
placerad ovan mark, i formuleringen av planbestämmelsen. 

Kommentar: Planbestämmelsen formuleras om något. Eftersom det är rimligt att tro att 
luftledningen kommer att markförläggas i framtiden och i ett läge inom allmän plats, 
möjliggör planbestämmelsen fortsatt för ett möjligt framtida scenario där ledningen inte 
längre finns ovan mark.  
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Skyddade och hotade arter 
Länsstyrelsen anser att en inventering av skyddade arter behöver göras. Påverkan på lax, öring, 
havsnejonöga och ål i Löftaån samt öring och ål i Lundaån behöver beskrivas, liksom 
skyddsåtgärder för att minska påverkan.  
Det bör klargöras i planhandlingarna om arter som skyddas genom artskyddsförordningen 
kommer att påverkas negativt vid en exploatering enligt plan och om arternas bevarandestatus 
kan komma att påverkas lokalt, regionalt eller nationellt. Även om planen antas så får 
exploatering inte genomföras om den strider mot artskyddsförordningen. Med anledning av detta 
anser länsstyrelsen att frågan om planens förenlighet med artskyddsförordningen bör vara 
klargjord innan planen antas. Om planen strider mot artskyddsförordningens förbud krävs en 
dispens från förbuden för att kunna genomföra exploatering enligt plan. 

Kommentar: Miljökonsekvensbeskrivning och planbeskrivning förtydligas gällande 
artskydd och påverkan på dessa.  

Kulturmiljö och landskapsbild 
De utpekade byggnaderna Kulla 1:73 och Kulla 1:4 är särskilt kulturhistoriskt värdefulla och bör 
ses som en tillgång i en hållbar samhällsbyggnad och negativ påverkan på dessa byggnader som 
en följd av exploatering bör undvikas. Planförslaget innebär en negativ påverkan dessa byggnader 
på grund av den tillkommande bebyggelsens stora skala och främmande karaktär i det omgivande 
landskapet. Planbeskrivning saknar en tydlig redogörelse för planförslagets konsekvenser på 
kulturmiljövärden.  
Länsstyrelsen anser generellt att kommunen i sitt planarbete borde se över möjligheterna att 
inkludera omkringliggande bebyggelse av särskilt kulturhistoriskt värde i detaljplaner och där 
förse dem med passande bestämmelser för att säkerställa ett långsiktigt bevarande. 
Kommunen bör tydligare redogöra för sitt ställningstagande kring byggnadshöjder och placering 
med tanke på planens påverkan på landskapsbilden och miljökonsekvensbeskrivningens slutsatser 
vad gäller landskapsbild kopplat till kulturmiljövärden.  
Det är för övrigt önskvärt att Kungsbacka tar fram en landskapsutredning för att identifiera 
betydelsefulla landskapsrum, stråk, siktlinjer och utblickar inom kommunen inför framtida 
planering och byggande.  

Kommentar: Det aktuella planområdet är med sin stora sammanhängande yta och nära 
läge till E6 en viktig pusselbit för kommunen att uppnå det uppställda målet Västsveriges 
bästa företagsklimat. I handlingen Ny mark för näringslivet har kommunen identifierat ett 
antal områden som kan lämpa sig för detta ändamål, och en vidareutveckling av 
befintliga Rya industriområde ger en god möjlighet att uppnå målet. Kommunen är 
angelägen om att skapa ett hållbart näringsliv och gott företagsklimat. I avvägningar 
mellan olika intressen har näringslivets intressen fått företräde. Detta ställningstagande 
innebär att en påtaglig negativ påverkan på kulturmiljöer i närområdet inte kan uteslutas. 
Det faktum att marken planläggs för industri ger i sig en negativ påverkan på 
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kulturmiljön, därför ser kommunen heller ingen vinst i att försöka minska den negativa 
påverkan genom lägre byggnadshöjder, större avstånd eller liknande.   
I det förslag till kommunövergripande översiktsplan som under sommaren 2020 var ute 
på samråd så föreslås även delar av området norr om Almedalsvägen ingå i 
utvecklingsområde för verksamheter. Verksamhetsområden har ett stort värde för 
kommunen då de ger arbetsplatser och yta för viktig kommunal verksamhet så som 
återvinningscentraler. De placeras lämpligen intill stora trafikstråk för att transporterna 
ska bli så hållbara som möjligt. Det gör alternativa lokaliseringar som är likvärdiga och 
genomförbara svåra att hitta. 
Den negativa påverkan på kulturmiljön som en följd av planförslaget beskrivs mer 
utförligt i planbeskrivningen. Motiv till föreslagna byggnadshöjder och placering beskrivs 
tydligare. 

Övrigt 
Länsstyrelsen anser att den grusade vägen i öster mot kullen bör finnas kvar så att allmänheten 
kan nå kullen. Planområdet bör således ej omfatta den grusade vägen.  
Länsstyrelsen anser att planområdet norr om Almedalsvägen bör utgå. Dels finns denna del inte 
med i gällande översiktsplan, dels ser det ut som om i arbete med ny översiktsplan att 
verksamhetsområdet inte kan utvecklas. Almedalsvägen kan vara en naturlig gräns för 
verksamhetsområdet i nuläget.  

Kommentar: Kommunen avser inte att spara grusvägen i öster för allmänheten. Istället 
möjliggörs att röra sig inom området på den gång- och cykelbana som planeras längs 
huvudgatan.  
Den del av detaljplanen som ligger norr om Almedalsvägen kommer fortsatt att ingå i 
detaljplanen. I det förslag till kommunövergripande översiktsplan som under sommaren 
2020 var ute på samråd så föreslås även delar av området norr om Almedalsvägen ingå i 
utvecklingsområde för verksamheter. Verksamhetsområden har ett stort värde för 
kommunen då de ger arbetsplatser och yta för viktig kommunal verksamhet så som 
återvinningscentraler. De behöver ofta ligga intill stora trafikstråk för att transporterna 
ska bli så hållbara som möjligt. Det gör alternativa lokaliseringar som är likvärdiga och 
genomförbara svåra att hitta. 

 
Synpunkter från Lantmäteriet som bör beaktas. 
Synpunkter från Trafikverket bör beaktas.  

Kommentar: Se svar under yttrande nr 2. Lantmäteriet och 3. Trafikverket.  
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2. Lantmäteriet 
Osäker gräns i anslutning till kvartersmark 
Lantmäteriet vill uppmärksamma kommunen på att gränsen mellan Frillesås-Rya 4:14 och 4:167 
är av relativt dålig kvalitet, dvs det finns en osäkerhet kring gränsens läge. Det är lämpligt att så 
snart som möjligt utreda gränsen.  

Kommentar: Kommunen ihop med exploatören har ansökt om fastighetsbestämning vilken 
är under handläggning hos lantmäteriet. 

Grundkarta  
Angivelse för aktualitetsdatum för fastighetsredovisningen resp. för övriga detaljer i grundkartan 
saknas.  

Kommentar: Grundkartan uppdateras inför granskningsskedet.   
Ersättning för upphävande av ga 
Gemensamhetsanläggningarna Kulla ga:2 och ga:3 kan som en följd av planen behöva 
upphävas/minskas, beroende på hur framtida bebyggelse förläggs.  
I det aktuella planförslaget finns många och bra beskrivningar i texten om de flesta åtgärder, men 
plangenomförandet och dess konsekvenser behöver beskrivas på ett samlat sätt där respektive 
fastighetsägare kan förstå vad som detaljplanens genomförande innebär för den aktuella 
fastigheten. Beskrivningen bör innehålla ett utkast till redogörelse av juridiska och ekonomiska 
konsekvenser, även på fastighetsnivå. Ett sätt att åskådliggöra detta på är att upprätta en 
fastighetskonsekvensbeskrivning 

Kommentar: Kommunen kommer att beskriva detta i en fastighetskonsekvensbeskrivning.  

 

3. Trafikverket 
Hållbar planering  
Kommunen planlägger för ett stort område som är helt beroende av tunga fordon samt bilar. För 
att nå de nationella målen kring hållbara transporter och minskad klimatpåverkan är det angeläget 
att ta hänsyn till bebyggelsestrukturens påverkan på transportbehovet och val av transportsätt. Ett 
transportsnålt samhälle ger många fördelar och trafiken bör av flera skäl minska. 
Transportsnålhet och energieffektivitet bör prägla all samhällsplanering. Det övergripande målet 
är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för 
medborgare och näringsliv i hela landet.  
Trafikflöde  
Trafikverket noterar att planförslaget förväntas alstra cirka 16 000 fordonsrörelser/dygn enligt 
Trafikverkets trafikalstringstal. För att sätta den i perspektiv är det lite fler än de som kör norrut 
på E6 idag (15 000). Detta är en väldigt stor belastning på det befintliga vägsystemet och kan 
ändras med verksamheter som kan etablera sig inom programområdet. 
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Kommentar: Planförslaget tar höjd för den förväntade trafikalstringen. Kommunen 
noterar att siffrorna som jämförs ger en missvisande bild eftersom siffran som anger 
trafikrörelser på E6 avser en riktning, vilket ställs i jämförelse med två riktningar i 
planförslaget. 

Trafikverket noterar att tillhörande trafikutredning är daterat år 2015 med äldre ÅDT. Vid väg 
905 har trafikflödet på denna väg har växt med cirka 1000 ÅDT från 2008. Vägen kan bli 
belastad i framtiden även utan planerad exploatering.  

Kommentar: Trafikutredningen är daterad 2020-04-01, nu uppdaterad och daterad 2021-
03-02. Planbeskrivningen har reviderats utifrån den uppdaterade trafikutredningen. 

Med tanke på förväntad ÅDT till och från planerat område verkar en cirkulationsplats behövas i 
anslutning till väg 905.  

Kommentar: Trafikutredningen visar att en cirkulationsplats är den enda godtagbara 
lösningen för att klara kapaciteten i korsningen mellan Almedalsvägen och den nya 
exploateringen. 

En detaljerad trafikutredning måste utvärdera exploateringens påverkan på trafiksystemets 
framkomlighet och trafiksäkerhet utmed allmänna vägen, under både hög- och lågsäsong. 
Utredningen måste analysera föreslagna genomförbara åtgärder, som t.ex. vänstersvängfält, som 
kan göra planförslaget acceptabelt. Kölängd på magasinet måste dimensioneras utifrån 
tungtrafikmängd från alstringen.  

Kommentar: Trafikutredningen har uppdaterats med semestertrafik/högsäsong. I 
anslutningen mot Almedalsvägen måste en cirkulationsplats anläggas för att lösa 
kapaciteten i korsningen med verksamhetsområdet. I anslutningen mot Frillesåsvägen 
krävs inget vänstersvängkörfält. Kapaciteten i trafikplatsen vid E6 bedöms vara 
godtagbar, eventuellt med behov av en mindre åtgärd där körfältet från Göteborg delas i 
två körfält för höger- respektive vänstersväng, för att klara semesterhögtrafik 2045 med 
alstring från planområdet. Åtgärdens faktiska behov bedöms dock osäkert då högtrafik 
från arbetsplatser och semesterhögtrafik inte nödvändigtvis inträffar samtidigt. 
Planbeskrivningen har reviderats utifrån den reviderade trafikutredningen.  

Trafikverket vill flagga att pga. fastigheten strax öster om Rya Industrigatan och dess infart, 
kommer det att bli svårt att bygga rätt längd för vänstersvängsfält (minst 100 m totalt).  

Kommentar: Utredningen klargör att inget vänstersvängfält krävs för att lösa kapaciteten 
i korsningen. Planbeskrivningen uppdateras.   

Trafikutredning  
I kommunens fortsatta planarbete behöver trafikutredningen uppdateras med nya ÅDT, särskilt 
vid anslutningar. Tanken är att få reda på kapaciteten i dessa korsningar som behöver redovisas i 
detaljplanskedet.  

Kommentar: Siffrorna finns redovisade i trafikutredningen. 
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Kommunen måste se till att samhället inte exploateras på ett sätt som försämrar trafiksystemets 
framkomlighet, särskilt längs väg 900, 905 och vid på-/avfarter till E6.  
Finansiering av åtgärder  
Trafikverket har inga möjligheter att finansiera åtgärder som påkallas av kommunala 
utbyggnadsplaner, vilket framkommer i den Regionala planen för transportinfrastrukturen i 
Halland.  
Utformning av vägåtgärder  
Trafikverket vill framhålla att åtgärder som påkallas på det allmänna transportnätet som en 
konsekvens av kommunal planering, ska utredas, projekteras och finansieras av kommunen i 
samråd med Trafikverket som beslutar i frågorna.  

Kommentar: Ett avtal kommer att skrivas mellan Trafikverket och Kungsbacka kommun 
som klargör ansvarsfördelningen av planering, projektering och anläggande av en 
cirkulationsplats i korsningen med Almedalsvägen. Under detaljplanens framtagande har 
Kungsbacka kommun och Trafikverket haft kontakt för att hitta läge och formerna för en 
cirkulationsplats och parterna har enats om läge enligt planförslaget. 

Kollektivtrafik  
Trafikverket noterar att ”det finns i nuläget inga planer på att föra in kollektivtrafik i området”. 
Utan kollektivförbindelser kommer hela planområdet vara mer bilburen och mer skadlig för 
miljön. Kommunen måste säkerställa tillsammans med Hallandstrafiken att det finns ett sätt för 
alla som kommer att arbete inom planområdet att kunna nå en bra kollektivtrafikförbindelse.  

Kommentar: Området trafikeras med kollektivtrafik, dels via hållplats på Frillesåsvägen, 
600 meter bort, dels via Frillesås skola. Detaljplanen medger utrymme för hållplatser 
inom området efter Rya Industriväg, om det skulle bli aktuellt i framtiden. 

Säkra gång och cykel  
Planförslaget skulle innebära en rad arbetstillfälle för närliggande invånare. Kommunen måste 
säkerställa att det finns säkra gång och cykelled genom den hela planområdet för att tillåtna säkra 
hållbara transportmedel.  

Kommentar: Inom området kommer huvudgatan att förses med en separat gång- och 
cykelväg för att säkra trafiksäkerheten för de oskyddade trafikanterna. För att angöra 
området för gång- och cykel finns möjlighet att använda sig av gång- och cykelväg i 
blandtrafik där trafikflödet är lågt. Via Frillesåsvägen upphör gång- och cykelvägen i 
höjd med Frillesås skola. 

 

4. Räddningstjänsten storgöteborg 
Framkomlighet  
Framkomlighet inom planområdet är möjlig via gata och lokalgata anslutande från 
Almedalsvägen.  
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Riskhänsyn  
Närhet till Almedalsvägen som utgör rekommenderad transportled för farligt gods har noterats i 
granskade planhandlingarna. De krav som ställs enligt Riskanalys i Hallands län med avseende 
på detta behöver arbetas in i ärendets handlingar.  
Brandvattenförsörjning  
RSG delar uppfattning om de uppgifter som framgår i planhandlingar om att utbyggnad av 
områdets brandvattenförsörjning enligt konventionellt system behöver göras.  
Bedömning  
Räddningstjänsten Storgöteborg anser att planhandlingarna behöver uppdateras med aktuella krav 
avseende närheten till transportled farligt gods. 

Kommentar: Planbeskrivning och plankarta förses med aktuella krav avseende närheten 
till transportled för farligt gods.   
 

5. Luftfartsverket 
LFV har i egenskap av sakägare för CNS-utrustning inget att erinra mot detaljplanen.  

Kommentar: Noteras 
 
6. Statens geotekniska institut 
SGI vill uppmärksamma att den geotekniska utredningen är utförd för en äldre version av 
planområdet. Stabilitetsberäkningar och PM bör revideras med slutsatser utifrån gällande 
plangräns och de förhållanden som planen nu tillåter. 
Sammanfattningsvis ser SGI från geoteknisk säkerhetssynvinkel att områdets stabilitet behöver 
klarläggas i det fortsatta planarbetet. Krävs det åtgärder eller restriktioner ska dessa på ett 
plantekniskt godtagbart sätt säkerställas i planen. 

Kommentar: Efter att den geotekniska utredningen genomfördes har planområdet ändrats 
så att naturområdet i öster inte längre ingår i detaljplanen. Den grusväg som vid tiden för 
utredningen utgjorde gräns mellan kvartersmark och allmän plats, sammanfaller i 
samrådshandlingen med den östliga planområdesgränsen, med undantag för en yta öster 
om grusvägen. Denna yta är flack, en sänka i berget, och bedöms vara användbart som 
kvartersmark. Enligt den geotekniska utredningen finns inget som pekar på risker 
kopplade till blocknedfall i detta område. Planbeskrivningen har uppdaterats med ovan 
information och kommunen ser inget behov av att revidera den geotekniska utredningen.  
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7. Kulturmiljö Halland 
Detaljplanen medför stor påverkan på landskapsbilden, vilket också påpekas i planhandlingarna. 
Dock finns inga utpekade kulturhistoriska värden inom eller i närheten av området.  
Planhandlingarna medger höga byggnadshöjder i detta öppna jordbrukslandskap i närheten av 
tätorten Frillesås med sin relativt småskaliga bebyggelse. Ett höglager på upp till 30 meters höjd 
bedöms vara oerhört högt på denna plats. Det hade här varit lämpligt att i planhandlingarna 
illustrera med fotomontage på hur hela det nya verksamhetsområdets och höjdlagrets volymer 
kommer påverka landskapsbilden från olika vypunkter i området.  
Strax sydost om planområdet finns några kulturhistoriskt värdefulla gårdsmiljöer. Enligt 
planhandlingarna skall dessa skiljas från verksamhetsområdet med ett stråk och yta med natur 
vilket är positivt. Det är dock viktigt att detta stråk verkligen kommer utgöra en tät ridå mellan de 
olika miljöerna. 

Kommentar: Det aktuella planområdet har utpekats som en högintressant plats för 
etablering av verksamheter. Det råder brist på mark för näringslivet inom kommunen. 
Området är en relativt öppen yta och vad som än byggs kommer att göra intrång på 
landskapsbilden i den agrara miljön. Kommunen har i sin avvägning därför landat i att 
näringslivets intressen ska prioriteras i området, och att den negativa påverkan som 
föreslagen bebyggelse har på landskapsbilden är i detta sammanhang är sekundär.  
Trädplantering – Allmän platsmark kommer att projekteras när detaljplanen är antagen 
och har vunnit laga kraft. Innan det tar vi inte ställning till exakt på vilket sätt området 
utformas. Det finns naturmark som en avgränsning för verksamheterna och kringliggande 
marker. Eftersträvansvärt att hantera överskottsmassor inom området för att slippa forsla 
bort matjord vilket skulle kunna användas för att mildra intrycket från 
verksamhetsområdet för närboende. 

  

Sakägare 
 
8. Benders Sverige AB 
Benders ställer sig positivt till att området utvecklas till industriområde, och med nya effektivare 
transportvägar. Benders vill att det i detaljplan skall ges möjlighet att ansluta in/utfartsväg till ny 
industriväg. Benders behöver få till någon typ av vändplan för att kunna vända på befintligt 
godsflöde och ansluta till den nya industrivägen.  

Kommentar: Detaljplanen justeras inte med anledning av synpunkten. Detaljplanen 
möjliggör anslutning från den nya huvudgatan till Benders från norr. Utrymme för 
vändplan är inte specificerat i plankartan, dock kan vändplanen anordnas på omgivande 
föreslagen kvartersmark för industri (J) eller verksamheter (Z). 
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9. Ellevio  
Ellevio äger den kraftledning som går genom den västra delen av området. I plankartan finns 
inlagt ett område kring ledningen där byggnader inte tillåts men vi vill förtydliga att upplag eller 
parkeringar heller inte tillåts inom 10 m horisontellt avstånd från närmsta faslina. 
Planläggning av ett område innebär ökade krav på ledningens höjd över mark. Om stolpar måste 
höjas för en plans genomförande bekostas det av exploatören. Markanvändningen i ledningsgatan 
får inte ändras utan ledningsägarens tillstånd och vidare får inte uppförande av byggnader, vägar 
eller andra anläggningar innebära att tillträde till kraftledningen för felavhjälpning och underhåll 
förhindras. En förändring får heller inte innebära att marknivån höjs. 
Inom aktuellt område finns befintliga luft- och jordkabelledningar, för hög-, mellan- och 
lågspänning.  
Om befintliga jordkabelledningar måste flyttas eller ändras, permanent eller tillfälligt, får den 
som begär ombyggnad eller ändring stå för dessa kostnader.  
Alla schaktningsarbeten som krävs för områdets elförsörjning, och som utförs inom planområdet, 
bekostas av exploatören. 
För att försörja området med elkraft kommer det att krävas ett antal nya jordkabelledningar och 
ett antal nya nätstationer. Då det i dagsläget är svårt att bedöma områdets totala effektbehov, samt 
exakt var effektbehovet kommer att uppstå, vore det önskvärt om planen kunde vara flexibel när 
det gäller placeringar av nätstationer och ledningsstråk. Generellt kan sägas att ledningsstråk med 
fördel placeras längst huvud- och lokalgator. När det gäller placering av nätstationer är det viktigt 
att det finns ett avstånd på minst fem meter till närmsta byggnad eller upplag, att de kan nås med 
lastbil samt att det finns ett fritt utrymme om minst två meter runt nätstationen. Det vore bra med 
ett möte där förutsättningarna för detta kunde diskuteras.  

Kommentar: Plankartan revideras utifrån angivna säkerhetsavstånd.  
Utrymmen för tekniska anläggningar i form av nätstationer och ledningsstråk specificeras 
inte i detaljplanen. Användningsbestämmelsen J medger uppförande av tekniska 
anläggningar som komplement till verksamheterna och exakta lägen avgörs i samband 
med markförsäljning.  

 
10. Skanova 
Skanova har inget att invända mot planförslaget. 
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11. Fastighetsägare till Kulla 1:73 
Fastighetsägaren ställer sig negativ till planförslaget och är särskilt oroad av föreslagna 
nockhöjder och föreslår förbättringar där så är möjligt.  
Ridvägar 
Detaljplanen tar ingen hänsyn till befintliga ridstråk. Fastighetsägaren föreslår en ridväg som 
sträcker sig från Rya industrivägs norra ände, österut längs diket, vidare söderut genom att korsa 
den nya huvudgatan, vidare längs den östra sidan av betongindustrin, till ekarna vid Z-området 
och vidare söderut.  

Kommentar: Kommunen anser att det fortsatt går att ta sig genom planområdet på häst. 
NATUR-marken längs diket i nordväst är tilltagen för att möjliggöra passage. I övrigt ska 
man fortsatt kunna rida längs Rya industriväg, vars trafikflöde förväntas minska på grund 
av att delar av trafiken framledes kommer att styras mot Almedalsvägen via den nya 
huvudgatan genom området.  

Närheten till värdefull kulturmiljö 
Föreslagen nockhöjd om 30 meter kommer påverka fastigheten negativt då den blir omgärdad av 
höga byggnader åt flera håll. Byggnaden på Kulla 1:73 är ett viktigt inslag i Hallands 
jordbrukshistoria. Fastighetsägaren köpte gården med avsikt att restaurera den. Ingen 
organisation kommer vara villig att investera i dess bevarande med tanke på planerad industri 
nära inpå. Ett avstånd på 30 meter till ny bebyggelse är inte ett tillräckligt hänsynstagande. Därför 
anser fastighetsägaren att plan- och bygglagen inte följs med hänsyn till befintliga 
kulturhistoriska värden. 
Fastighetsägaren föreslår följande: 

- Användningen NATUR ökas mellan fastigheten och användningen Z med möjlighet för 
kolonilotter och liknande. 

- Betesmark bör tillåts i användningen NATUR runt fastigheten Kulla 1:73. 
- Användningen J bör minskas ner för att minska påverkan på intilliggande fastigheter. 
- Minska nockhöjden till 20 meter. 
- Investera i restaurering av byggnad på fastigheten för att inte den 400-åriga ladan ska 

kollapsa. 
 

Kommentar: Planförslaget kommer innebära att kulturlandskapet påverkas negativt, 
oavsett nockhöjd med tanke på att föreslagen användning skiljer sig så pass mycket från 
dagens användning. 
Avståndet till användningen J i norr är som närmast cirka 140 meter från bebyggelsen. 
Mot siktlinjen i öster är det cirka 170 meter till användningen J vilket motsvarar 
avståndet västerut mot befintlig verksamhet. Nockhöjden sänks till 20 meter inom 200 
meter från bostadshuset.  
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I detaljplanen har hänsyn tagits till bebyggelsen på fastigheten, dels genom avstånd dels 
genom att begränsa nockhöjden till 12 meter med krav på minst 12 graders taklutning för 
ny bebyggelse inom användningen Z. Vidare får inte upplag förekomma inom området 
som vänder sig österut, det vill säga mot fastigheten. Kommunen gör därför bedömningen 
att tillräcklig hänsyn har tagits till gården. 
Planområdesgränsen har ändrats så att den allmänna platsmark NATUR som i 
samrådshandlingen omfattade kullen nordväst om fastigheten Kulla 1:73 inte längre 
ingår i planområdet. Det öppnar för möjligheten för den enskilde fastighetsägaren att 
arrendera marken för exempelvis djurhållning.  
Kommunen har ingen möjlighet att kompensera intrånget på kulturmiljön med denna typ 
av ekonomisk kompensation. På länsstyrelsens kulturmiljöenhet kan man ansöka om 
ekonomiskt stöd för bevarande av kulturhistoriskt värdefulla byggnader.  

Förlusten av utblickar mot natur 
Fastighetsägarens primära siktlinje är mot öster. Planförslaget får därför en stor påverkan med 30 
meter höga byggnader. För att minska påverkan bör det planeras för trädplantering där utblickar 
mot natur störs. Omfattning och höjder i planförslaget bör justeras för att inte förstöra området. 

Kommentar: Mot siktlinjen i öster är det cirka 170 meter till användningen J vilket 
motsvarar avståndet västerut mot befintlig verksamhet. Oavsett nockhöjd kommer 
siktlinjen påverkas. Nockhöjden sänks till 20 meter inom 200 meter från bostadshuset. 
Trädplantering – Allmän platsmark kommer att projekteras när detaljplanen är antagen 
och har vunnit laga kraft. Innan det tar kommunen inte ställning till exakt på vilket sätt 
området utformas. Det finns naturmark som en avgränsning för verksamheterna och 
kringliggande marker. Det är eftersträvansvärt att hantera överskottsmassor inom 
området för att slippa forsla bort matjord vilket skulle kunna användas för att mildra 
intrycket från verksamhetsområdet för närboende. 

Föroreningar 
Befintliga verksamheter inom Frillesås Rya förorenar redan miljön i dagsläget vilket inte 
miljöundersökningen beskriver. Därför går det att ifrågasätta trovärdigheten av undersökningen 
och en ny undersökning bör därför tas fram. Området inhyser många olika djur vilka förtjänar en 
föroreningsfri miljö. Befintlig verksamhet öster om fastigheten påverkar redan fastighetsägaren. 
Det går därför att ifrågasätta att öka föroreningen utan att hantera befintliga problem. 

Kommentar: Både befintliga företag och de företag som etablerar sig inom planområdet 
måste följa den lagstiftning som gäller för verksamheten.  

Buller 
Planförslaget beskriver inte buller tillräckligt. Industrier kommer skapa buller vilket påverkar 
boende i området. Exempelvis bullrar det från Benders AB verksamhet på helger vilket de blivit 
informerade om. Trots det har det inte skett någon förändring. En ökning av industrier kan 
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komma skapa en outhärdlig mängd buller. Det måste finnas en plan för att minska olägenheter för 
boende. För att minska problem med buller bör: 

- Trädplantering uppföras. 
- Utöka naturområden. 
- Övervaka och agera för industrier som överskrider bullervärden. 
- Undersök buller de inledande åren. 
- Egenskapsbestämmelser kopplat till buller i området för användningen Z. 
- Bullerskydd. 
- Bullerintensiva verksamheter måste planera för hur störningar ska minimeras.  

 
Kommentar: Träd och annan växlighet har generellt sett en väldigt begränsad effekt för 
att reducera buller. Den vegetation som bäst reducerar buller är öppna gräsytor, samt 
gröna tak och väggar. Däremot kan en visuell buffert göra att buller inte upplevs lika 
störande då källan till bullret döljs. 
Naturvårdsverket har tagit fram riktvärden för buller som är avsedda som utgångspunkt 
och vägledning som ska göras i varje enskilt fall. Tabellen nedan bör i normalfallet vara 
vägledande för bedömning om buller utgör en olägenhet men det kan finnas skäl att 
tillämpa andra nivåer än tabellvärdena, såväl högre som lägre, liksom andra tider. 

 
Nivåerna i tabellen ovan avser immissionsvärden vid bostäder, förskolor, skolor och 
vårdlokaler. De gäller utomhus vid fasad och vid uteplatser och andra ytor för utevistelse 
i bostadens närhet. http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-
91-620-6538-6.pdf?pid=7411. 
Skulle kommande verksamheter visa sig överskrida ovanstående riktvärden är 
verksamhetsutövaren skyldig att vidta åtgärder. Med tanke på att det redan finns 
riktvärden för buller kopplat till verksamheter fyller en planbestämmelse för buller ingen 
egentlig funktion mer än att den skapar ytterligare reglering vilket i detta fall ej anses 
nödvändig. 

http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6538-6.pdf?pid=7411
http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6538-6.pdf?pid=7411


KUNGSBACKA KOMMUN 

16 (30) 

 

 

Om befintliga verksamheter avger buller som upplevs störande bör fastighetsägaren 
kontakta ansvarig förvaltning, det vill säga förvaltningen för Miljö och Hälsoskydd. 

Ljusföroreningar 
Utomhusbelysning från industrier kommer skapa ljusföroreningar, specifik för industrier som har 
en verksamhet dygnet runt. Att omges av strålkastare skulle kännas som att bo i en fängelsegård. 
Fastighetsägaren förväntar sig därför restriktioner för utomhusbelysning, framförallt för 
industrier nära bostäder. 

Kommentar: De enskilda verksamheternas omgivningspåverkan bevakas i bygglovskedet. 
Riktlinjer för störande omgivningspåverkan finns att läsa här: 
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/Allmant-om-PBL/teman/halsa-sakerhet-
och-risker/halsa-och-sakerhet-i-detaljplan/planbestammelser-for-halso--och-
sakerhetsatgarder/  

 
 
 
 
Förlusten av hästhagar 

 
- Område 1 och 2 i kartan ovan bör fortsatt få användas till hästverksamheten. 
- Område 3 har tidigare använts för hästhållning av boende i Kulla 1:73 och bör kunna 

fortsätta på samma sätt.  
Fastighetsägaren till Stall Kulla kommer förlora hästhagar samt ängar för höodling. De äger inte 
marken men har använt marken länge och är viktig för dess verksamhet. Planförslaget försvårar för 
deras verksamhet som är en tillgång för samhället med ridverksamhet på cykelavstånd från 
Frillesås. Markerade områden på bifogad karta bör fortsatt vara tillgänglig för hästverksamhet. 

Kommentar: Även om ridverksamheten påverkas negativt av planförslaget gällande 
hästhagar och höodling görs bedömningen att det ur allmän synpunkt är viktigare att 
utveckla fastigheten för industriändamål än att låta befintlig verksamhet fortsätta 
arrendera mark av Kungsbacka kommun. 
Planområdesgränsen har ändrats så att den allmänna platsmark NATUR som i 
samrådshandlingen omfattade kullen nordväst om fastigheten Kulla 1:73 inte längre 

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/Allmant-om-PBL/teman/halsa-sakerhet-och-risker/halsa-och-sakerhet-i-detaljplan/planbestammelser-for-halso--och-sakerhetsatgarder/
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/Allmant-om-PBL/teman/halsa-sakerhet-och-risker/halsa-och-sakerhet-i-detaljplan/planbestammelser-for-halso--och-sakerhetsatgarder/
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/Allmant-om-PBL/teman/halsa-sakerhet-och-risker/halsa-och-sakerhet-i-detaljplan/planbestammelser-for-halso--och-sakerhetsatgarder/
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ingår i planområdet. Det öppnar för möjligheten för den enskilde fastighetsägaren att 
arrendera marken för exempelvis djurhållning.  

Ekonomisk förlust 
Föreslagen detaljplan kommer innebära en ekonomisk förlust för närliggande fastigheter. Om 
kommunen inte kan bidra till finansiering av restaurering av ladugårdsbyggnad förväntar sig 
fastighetsägaren en ekonomisk kompensation från kommunen. 

Kommentar: Om en enskild fastighetsägare anser att en detaljplan påverkar värdet på sin 
fastighet så kan frågan om planskada bli aktuell. Plan- och bygglagstiftningens 
grundprincip är att ersättning för så kallade planskador inte ska utgå. Värdeeffekterna 
ska istället prövas i planärendet inom ramen för avvägningen mellan enskilda och 
allmänna intressen. Om en skada är större än vad som skäligen bör tålas så utgör detta 
ett hinder mot att detaljplanen antas eller vinner laga kraft. I plan- och bygglagens 
fjortonde kapitel anges vilka planskador som är undantaget från detta. Med planskada 
menas värdeminskning och andra kostnader till följd av en detaljplan. Med plannytta 
menas värdeökning till följd av en detaljplan.  
Kommunen har ingen möjlighet att kompensera intrånget på kulturmiljön med denna typ 
av ekonomisk kompensation. På länsstyrelsens kulturmiljöenhet kan man ansöka om 
ekonomiskt stöd för bevarande av kulturhistoriskt värdefulla byggnader. 

Sammanfattning 
Sammanfattningsvis anser fastighetsägaren att föreslagna förbättringar avsevärt bidrar till hälsa 
och säkerhet, rekreation, minskning av föroreningar och bevarande av kulturhistoria. Detta går att 
uppnå samtidigt som platsen utvecklas för industri och framtida arbetstillfällen. Fastighetsägaren 
hoppas att kommunen kan se fördelarna med detta och tar till sig förslagen. 

 
12. Fastighetsägare till Frillesås-Rya 4:14 och Frillesås-Rya 4:149 
Areal o Byggnadshöjd 
Fastighetsägaren var positiv till planprogrammet trots att åkermark skulle förstöras. I 
planförslaget har områdets areal ökat med bland annat ett område i dess sydöstra hörn. 
Fastighetsägaren anser att byggnation inom 200 meter från bostäder inte ska ges en högre 
nockhöjd än 12 meter. Motsvarande hänsyn har tagits i andra delar av planförslaget. Det verkar 
som att igen av tjänstepersonerna som utarbetat förslaget eller de politiker som fattat beslut i 
frågan inser vad 30 meter höga byggnader innebär. Planförslaget beskriver att hänsyn ska tas till 
passerande trafikanter. Liknande hänsyn bör tas till befintlig bebyggelse. 

Kommentar: Bostadsbyggnaderna ligger cirka 165 respektive 150 meter ifrån där ny 
bebyggelse får uppföras. Nockhöjden sänks till 16 meter inom 200 meter från 
bostadsbyggnaderna.  
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Frillesåsvägen  
Gång och cykelvägar till området bör aktualiseras. Föreslagen gata genom planområdet skulle 
leda till minskad trafik på Frillesåsvägen. Enligt trafikutredningen kommer trafiken på 
Frillesåsvägen öka från 1 450 fordon per dygn till 5 200 fordon år 2045. Det verkar således även 
fortsättningsvis att boende kommer få avstå från att gå och cykla till Almedal och skola samt 
centrum. Att rida på vägen utan risk för olyckor blir svårare. All tung trafik bör ledas till 
Almedalsvägen, något som tidigare presenterats. Mellan Industrivägen och E6 bör Frillesåsvägen 
byggas om med en högsta hastighet på 30 – 40 km/h och/eller kompletteras med GC-väg. 

Kommentar: Den väg som föreslås ansluta det föreslagna verksamhetsområdet med  
 Almedalsvägen är avsedd att ta större delen av den tillkommande trafiken. Det kommer  
 fortfarande att vara möjligt att ta sig till E6 via Frillesåsvägen, men eftersom denna väg  
 är krokigare än Almedalsvägen förväntas merparten av den tunga trafiken välja den nya  
 gatan. Trafikutredningen är beräknad utifrån ett värsta-scenario, med en hög   
 andel småverksamheter i det nya området. Sannolikt blir det en större andel ytkrävande  
 verksamheter som etablerar sig i området.  

Trafikverket är väghållare för Frillesåsvägen och det finns inga planer på att   
 uppföra en gång- och cykelväg längs denna sträcka.  
Viltstråk 
Planområdet utgör del av ett sammanhängande skogsområde från norr om Almedalsvägen och 
väster om E6 samt ett skogsområde söder om Löftaån. Planområdet fungerar som en länk mellan 
dessa områden där djur passerar med lämpliga vadställen över ån. Hur ska detta fortsatt vara 
möjligt? 

Kommentar: Öster om planområdet finns skog och grönytor som möjliggör passage från 
norr till söder. Området närmast bäcken bibehålls som naturområde.   
 

13. Fastighetsägare till Frillesås-Rya 3:124 
Samråd 
Fastighetsägaren fick vid samråd inga handlingar skickade till sig vilket är anmärkningsvärt med 
tanke på att fastighetsägaren anser sig vara sakägare. Fastighetsägaren fick istället reda om 
planförslaget genom en bekant. 

Kommentar: Samrådsutskicket skickades med post från stadshuset 2 november 2020. 
Enda sättet att säkert veta att utskicket når adressaten är att lämna brevet personligen, 
vilket inte är praktiskt genomförbart. Kommunen uppskattar att synpunktslämnaren 
anmälde sig till och deltog i det digitala samrådsmötet när det erbjöds, som alternativ till 
det fysiska möte som fick ställas in på grund av rådande pandemi.  
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Planen från 2016 
Ridhuset på fastighetsägarens fastighet saknas i planprogrammet från 2016 trots att det togs i drift 
2015. Därför är beslutet taget på felaktiga grunder. Ridhuset saknas även i förslag till detaljplan. 

Kommentar: Primärkartan som redovisades i samrådsskedet för detaljplanen omfattar 
ridhuset.   

Vår verksamhet 
Fastighetsägaren bedriver en hästverksamhet på fastigheten vilket innebär uppstallning, boxar, 
hagar, ridhus med mera som krävs för verksamheten. Hästar är flyktdjur vilket bör tas i hänsyn. 
Ridhus saknar i regel fönster vilket gör att buller därför kan bli stressande för hästar, särskilt när 
det sker plötsligt. Därför bör en bullerutredning tas fram som även undersöker hur 
ridverksamheten påverkas, även kvällar och helger samt momentana värden. 

Kommentar: Eventuell bullerpåverkan från planområdets kommande verksamheter på 
grannfastigheternas tamdjur kommer inte att utredas inom ramen för detaljplanearbetet. 

Det finns inget intresse av att ha sin häst uppstallad i ett industriområde med begränsade 
ridmöjligheter. Hästar behöver omväxling och att nyttja landsvägar är inte optimalt. Såldes 
begränsas verksamheten och då drabbas främst flickor och kvinnor. 

Kommentar: Även om ridverksamheten påverkas negativt av planförslaget gällande 
hästhagar och höodling görs bedömningen att det ur allmän synpunkt är viktigare att 
utveckla fastigheten för industriändamål än att låta befintlig verksamhet fortsätta nyttja 
kommunens mark för ridning. Det kommer att fortsatt gå att rida i området, om än i 
begränsad omfattning, längs diket i planområdets västra gräns.  

 
Företagsskada 
Planförslaget innebär att fastighetsägarens verksamhet skadas och förhindrar möjlig expansion 
vilket leder till ekonomiska förluster. Redan gjorda investeringar ska betalas och intäktsbortfall 
riskerar därför skapa ekonomiska problem. Kommunen behöver svara på hur fastighetsägaren ska 
kompenseras för detta. 

Kommentar: Om en enskild fastighetsägare anser att en detaljplan påverkar värdet på sin 
fastighet så kan frågan om planskada bli aktuell. Plan- och bygglagstiftningens 
grundprincip är att ersättning för så kallade planskador inte ska utgå. Värdeeffekterna 
ska istället prövas i planärendet inom ramen för avvägningen mellan enskilda och 
allmänna intressen. Om en skada är större än vad som skäligen bör tålas så utgör detta 
ett hinder mot att detaljplanen antas eller vinner laga kraft. I plan- och bygglagens 
fjortonde kapitel anges vilka planskador som är undantaget från detta. Med planskada 
menas värdeminskning och andra kostnader till följd av en detaljplan. Med plannytta 
menas värdeökning till följd av en detaljplan. 
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Skuggning 
Byggnader med en nockhöjd på 30 meter kommer hamna nära byggnader på fastigheten och 
riskerar att skugga och minska solinstrålning till fastigheten. Därför bör en skuggstudie tas fram 
som visar hur fastigheten påverkas. 

Kommentar: Kommande bebyggelse kommer som närmast hamna cirka 35 meter från 
ridhuset. Kommunen avser inte att göra en särskild solstudie med anledning av förslaget. 
Nockhöjden sänks dock till 16 meter närmast ridhuset.  

Jordbruksmark 
Kommunen har medvetet låtit jordbruksmarken växa igen. Att ta jordbruksmark ur bruk ska 
prövas enligt miljöbalken. Det framgår inte om kommunen gjort detta och anmält det till 
Länsstyrelsen. 
Fastighetsägaren belyser den livsmedelsstrategi som regeringen tagit fram som syftar till att öka 
produktion och arbetstillfällen. Detta innebär att även kommunal planering behöver ta hänsyn till 
jordbruksmark. 

Kommentar: Kommunen har haft jordbruksmarken utarrenderad för bland annat bete. 
Kommunen anser att det är ett väsentligt samhällsintresse att ta jordbruksmarken i 
anspråk för att möjliggöra ett verksamhetsområde på den här platsen.  

Betydande miljöpåverkan 
I planförslaget står det att landskapsbilden kommer påverkas negativt. Fastighetsägaren anser att 
kommunen redan förvandlat betydande odlingslandskap till industriområde, varför det är 
oacceptabelt att fortsätta med denna negativa utveckling.  

Kommentar: Verksamhetsområden har ett stort värde för kommunen då de ger 
arbetsplatser och yta för viktig kommunal verksamhet så som återvinningscentraler. De 
behöver ofta ligga intill stora trafikstråk för att transporterna ska bli så hållbara som 
möjligt. Det gör alternativa lokaliseringar som är likvärdiga och genomförbara svåra att 
hitta. I den kommunövergripande översiktsplanen som för närvarande är ute på 
granskning har ett antal områden utpekats som utvecklingsområden för verksamheter.  

Naturresurser och miljökvalitetsnormer 
Det finns inga belägg att det kommer skapas fler arbetstillfällen och ett mer differentierat 
näringsliv. Pandemin har visat på behov av kontor i hemmet eller i dess närhet. Stora kontor i 
verksamhetsområden lär därför inte vara attraktiv framöver. Livsmedelsproduktion borde vara ett 
större samhällsintresse än ett logistikcenter och att marken inte brukas idag beror på kommunen. 
Ett argument som blivit alltmer populärt är att asfaltering är bra för att minska läckage av 
näringsämnen. Tas matjord bort som innehåller växtnäring så minskas omsättningen i jorden. Att 
ta bort matjord måste i sig anses vara betydande miljöpåverkan. 
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All mark lämnar ifrån sig näring och läckage är naturligt. Näringen binds bäst av långliggande 
vallar och gräsbevuxna ytor ger ett rikt mikroliv och binder koldioxid. Det är en viktig faktor att 
ta hänsyn till. 
Det presenteras inga belägg att närsalterna kommer minska i Löftaån och andra vattendrag. 
Dagvattenutredningen visar inte om dimensioneringen är tillräcklig, hur ett hundraårsregn 
påverkar dagvattenhanteringen och om planerade dammar är tillräckliga. 

Kommentar: Detaljplanen möjliggör för industri och verksamheter och tanken är således 
inte att området ska bebyggas med stora kontorslösningar. Däremot får kontor byggas 
om det är ett komplement till verksamheten men det får inte vara den primära 
användningen. 
Dagvattenutredningen har kompletterats med siffror på föroreningshalter innan och efter 
exploatering. Utredningen visar att vattendragens ekologiska status generellt förbättras i 
och med exploateringen eftersom det tillkommer krav på rening innan utsläpp till 
recipient. 

Felaktigheter på kartan 
I miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) är ett dike felaktigt inritat vill vänster om 
stallbyggnaden. Diket går höger om byggnaden för att sedan fortsätta i kulvert under den vidare 
ut till Löftaån. Dränering från hagarna finns som passerar kulverten under byggnaden. 
Fastighetsägaren känner inte igen det som är ritat i figur 6.6 i MBK. 

Kommentar: Dikets sträckning har efter fältbesök justerats något i kartan i 
miljökonsekvensbeskrivningen. 

Slutsats 
Fastighetsägaren har genom yttrandet listat det som skulle ge stora skador på dess verksamhet. 
Uppdraget bör återförvisas till byggnadsnämndens arbetsutskott och kommunstyrelsen som gett 
uppdraget. Fastighetsägaren ställer sig inte bakom nuvarande förslag. 
 Kommentar: Noteras. 
 
14. Fastighetsägare till Frillesås-Rya 4:17 
Fastighetsägaren vill att plankartans bestämmelser kompletteras med H för att möjliggöra även 
viss handel på aktuell fastighet. 

Kommentar: Kommunen hänvisar till sin handelsstrategi som förordar att handel primärt 
ska ske i tätortscentra. I förslaget till ny översiktsplan är det aktuella området utpekat 
som utvecklingsområde för verksamheter som är transportintensiva, störande eller med 
annan omgivningspåverkan. Den typ av handel som diskuterats med fastighetsägaren 
ryms inom användningsbestämmelsen J industri.  
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Kommunala förvaltningar och nämnder   
 
15. Förvaltningen för Teknik 
Inom Frillesås tätort finns ett gång- och cykelvägnät som upphör i östlig riktning vid Frillesås IP 
respektive vid Frillesås skola. En utbyggnad av gång- och cykelbana föreslås utanför planområdet 
från Frillesås IP och norra delen av Rya industriväg, vilken binds samman med gång- och 
cykelnätet i det föreslagna planområdet. Detta ger möjlighet för oskyddade trafikanter att ta sig 
mellan Frillesås tätort och verksamhetsområdet genom delvis blandtrafik med låg standard. Detta 
ser Teknik positivt på. Teknik yttrade sig i planprogrammet om att gång- och cykelvägen vid 
Frillesås skola borde förlängas österut till verksamhetsområdet, för att uppnå god standard, men 
detta har inte getts möjlighet till i planarbetet. Tekniks synpunkt är fortsatt att det är den bästa 
lösningen.  
I norr kommer en liten yta parkmark att anläggas för att betona platsens läge som entré till 
Frillesås. Naturområde i områdets västra del utefter bäcken kommer att skapa möjlighet till 
rekreation samt ge allmänheten men även djurlivet möjlighet att passera genom området. 
Naturområdet ska även ge utrymme för dagvattenhantering.  
Vägen genom området kan med fördel kompletteras med plantering för att främja den biologiska 
mångfalden och minska barriäreffekten.  
Möjlighet att ansluta sig till Kungsbacka Bredbandsnät kommer att finnas i området.  
VA- och dagvattenutredningen föreslår att dagvatten som alstras på takytor och vissa markytor 
söder om ny väg efter samlad rening och fördröjning avleds norrut mot dikningsföretag. I 
plankartan har ingen plats reserverats för sådana anläggningar och ledningar. Det är viktigt att se 
till att erforderliga markytor reserveras i något skede av planeringen.  
Det framgår inte i plankarta var ledningar för VA kan dras, utöver utmed den väg som ritats in. 
Det är viktigt att se till att de markytor som behövs, reserveras i något skede av planeringen. 
Ledningsdragning ska anpassas till hur avstyckningar görs, så att ledningarna når fram till varje 
fastighet. Det är därför viktigt att se till att utrymme för VA-ledningar finns i samband med 
planering och avstyckning.  
I planbeskrivningen på sidan 18 står: "Höjden som påverkar finns mestadels som naturmark inom 
planområdet". Detta behöver justeras utifrån att höjden nu befinner sig i stort sett helt utanför 
plankartan.  
I planbeskrivningen på sida 31, sista stycket står: "sedimentation men båda ger god fosforrening. 
". Detta kan strykas eftersom det inte går att förstå av denna halva mening vad det handlar om.  
I planbeskrivningen på sida 32, fjärde stycket står: "Planområdet hyser få lågpunkter...". Det 
borde stå: "Planområdet hyser inga lågpunkter...", alternativt "Planområdet hyser inga betydande 
lågpunkter...".  
I planbeskrivningen anges att en temporär återvinningscentral finns inom verksamhetsområdet 
och att det behöver möjliggöras för en ny permanent anläggning inom planområdet. Det är viktigt 
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att Kungsbacka kommun har en återvinningscentral belägen i den södra delen av kommunen och 
viktigt är även att den temporära återvinningscentralen finns kvar under uppförandet av en ny. 
Insamlingsfordon för hushållsavfall kan ta sig fram via den tilltänkta lokalkörbanan och 
eventuella återvändsgator bör förses med vändplan.  
Teknik behöver kompenseras i framtida budget för utökat driftområde och därmed kostnader för 
drift och underhåll av de allmänna platserna, gata, natur och park. 

Kommentar: Planbeskrivningen ändras på angivna sidor enligt förslag. Ytor för 
dagvattenhantering säkerställs i plankartan. Utrymme för VA-ledningarnas läge 
diskuteras med Teknik vid avtalsskrivande inför avstyckning. De avstyckade fastigheterna 
kommer behöva en kvartersgata för de fall de inte har direkt anslutning till 
genomfartsgatan. Va-ledningarna kan då ligga i kvartersgatan. Ytor inom Frillesås-Rya 
3:77 med användningsbestämmelsen J industri har kompletterats med E1, vilket 
möjliggör uppförande av återvinningscentral.   
 

16. Förvaltningen för Kultur och Fritid 
Kulturmiljö  
Förslaget innebär en stor negativ påverkan av landskapsbilden och det gamla kulturlandskapet. 
Upplevelsen av Kulla 1:73 som ingår i Länsstyrelsens inventering över kulturhistoriskt värdefull 
bebyggelse, klass A, kommer att påverkas negativt av verksamhetsområdet, även om ett visst 
skydd utgörs av den skogsbeklädda kullen väster om gården.  
I möjligaste mån bör bebyggelsen i söder utformas i mindre skala än vad förslaget i 
samrådshandlingen visar. Kulla 1:73, Frillesås Rya 1:5 och övrig bebyggelse i söder kommer 
påverkas i hög grad av de stora volymerna som ligger utmed infarten till denna del 
verksamhetsområdet. För att minska den negativa inverkan bör de uppföras i mindre skala och 
volymer.  

Kommentar: Det aktuella planområdet har utpekats som en högintressant plats för 
etablering av verksamheter. Det råder brist på mark för näringslivet inom kommunen. 
Området är en relativt öppen yta och vad som än byggs kommer att göra intrång på 
landskapsbilden i den agrara miljön. Kommunen har i sin avvägning därför landat i att 
näringslivets intressen ska prioriteras i området, och att den negativa påverkan som 
föreslagen bebyggelse har på landskapsbilden är sekundär i sammanhanget. 
Området längst i söder omfattas av bestämmelsen Z verksamheter. Nockhöjden begränsas 
här till 12 meter och takvinkeln regleras för att undvika fasader som upplevs som för 
höga. En bestämmelse om minsta takvinkel om 12 grader mot horisontalplanet införs.  
Syftet är att skalan ska vara mindre än i övriga delar av planområde och tar i viss mån 
hänsyn till intilliggande kultur- och gårdsmiljöer.  
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Social hållbarhet  
Då havet och dess närliggande områden i dagsläget är det främsta området för rekreation hade en 
del av det planerade verksamhetsområdet kunnat utformats för fler rekreationsmöjligheter. 
Ridklubbens ridvägar kommer att påverkas och begränsas av planförslaget. Ett förslag skulle 
därmed kunna vara att avsätta en del av området som ridklubbens verksamhet kan nyttja, och då 
kanske förstora naturområdet längs planområdets nordvästra sida. Planförslaget öppnar upp för 
fler arbetstillfällen och kan således locka fler till att bosätta sig i närområdet. För att öka 
mångfalden bland befolkningen så att så många som möjligt känner sig välkomna till platsen är 
det därmed önskvärt att det i området blir en blandning av verksamheter.  

Kommentar: Bredden på naturområdet längs planområdets nordvästra sida är tänkt att 
möjliggöra utrymme både för dagvattenhantering och möjligheten att passera exempelvis 
till häst.  
Intentionen med detaljplanen är primärt att möjliggöra för verksamheter, i synnerhet 
ytkrävande sådana, eftersom kommunen har brist på planlagd mark för detta ändamål. 
Detaljplanen styr inte vilken typ av verksamheter som etablerar sig inom planområdet.  
 

17. Bygg- och miljöförvaltningen 
Dagvatten 
Dagvattenutredningen föreslår lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD), vilket Miljö & 
Hälsoskydd håller med om. Miljö & Hälsoskydd anser att strävan ska vara att fördröja och rena 
dagvattnet så nära källan som möjligt. För att LOD ska vara effektivt är det bra att minska 
mängden dagvatten som förs till anläggningen. Detta kan göras genom att exempelvis använda 
tekniker för gröna tak och att så långt som det är möjligt minimera de hårdgjorda ytorna. Val av 
byggnadsmaterial ska beaktas för att minska belastningen av metaller till dagvattnet. Fördröjning 
av dagvattnet förordas också. Reningen av dagvattnet ska anpassas till de förväntade föroreningar 
som kan finnas i dagvattnet, till exempel näringsämnen, metaller eller olja. Anläggningarna för 
dagvatten bör anpassas för respektive verksamhet och den förväntade förorening som den 
specifika verksamheten kan orsaka. Om man exempelvis förväntar sig utsläpp av metaller så 
löser en traditionell oljeavskiljare kanske inte det problemet, utan en annan lösning behövs. I 
arbetet med att ta fram en dagvattenanläggning är det viktigt att klargöra ansvarsfrågan och 
egenkontrollen för de olika ingående delarna. Det är viktigt att även under byggtiden ta hand om 
och rena dagvattnet. Dagvatten betraktas enligt 9 kap 2 § p.3 miljöbalken inom detaljplan som 
avloppsvatten. Enligt 7 § miljöbalken ska avloppsvatten avledas och renas eller tas hand om på 
något annat sätt så att olägenhet för människor hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ska 
lämpliga avloppsanordningar eller liknande utföras. Löftaån är mycket känslig enligt 
Kungsbackas dagvattenpolicy och det är viktigt att förhindra att metaller, oljeprodukter och andra 
föroreningar hamnar i ån. En anmälan om dagvattenanläggning ska skickas in till förvaltningen 
för Miljö & Hälsoskydd så att försiktighetsåtgärder kan meddelas i god tid. 
Dagvattenanläggningar väster om E6 kan omfattas av tillståndsplikt enligt Kungsbackas lokala 
föreskrifter. Det är i samband med handläggningen av anmälan eller ansökan om 
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dagvattenanläggning som den prövas och bedöms av Miljö & Hälsoskydd. Att en översiktlig 
dagvattenutredning redan tagits fram tycker Miljö & Hälsoskydd är bra för den framtida 
hanteringen av dagvattnet i området. Det är viktigt att dagvattenfrågorna fortsätter att utredas och 
vara en del i planarbetet. 

Kommentar: Informationen noteras. 
Dagvatten och miljökvalitetsnormer för vatten 
I planbeskrivningen framgår att utbyggnaden av planområdet ämnar följa dagvattenutredningens 
rekommendationer (Sweco, 2020). I dagvattenutredningen lämnas flera alternativ/kombinationer 
till lösningar med fördröjning och rening. 
Dagvattenutredningen och miljökonsekvensbeskrivningen lämnar frågan om uppnåendet av 
miljökvalitetsnormer för vatten oklar. I miljökonsekvensbeskrivningens samlade bedömning 
framgår klart att vattenförhållandena kan ge upphov till måttligt negativa konsekvenser och att 
möjligheterna till att uppnå miljökvalitetsnormerna kan försvåras av planen. De beräkningar som 
presenteras är mycket baserade på schablonvärden. De föroreningshalter som uppkommer i 
dagvattnet i verkligheten kan skilja sig markant från dessa resultat. Föroreningshalten i dagvattnet 
efter exploatering beror även på vilken typ av verksamheter som etableras i planområdet. Sweco 
gör bedömningen att kommunen i fortsatt planarbete måste utreda framtagna förslag på 
dagvattenhantering inom planområdet vidare tillsammans med ytterligare beräkningar för att 
kunna bedöma vilka föroreningshalter som faktiskt uppstår vid en utbyggnad både före och efter 
rening. 
Miljö & Hälsoskydd anser att miljökvalitetsnormernas uppnående kan riskera att äventyras. En 
bedömning på samtliga kvalitetsfaktorer gällande miljökvalitetsnormer för ytvatten bör 
genomföras för att få en sammanlagd bedömning av påverkan på miljökvalitetsnormerna från 
aktuellt planområde på nedströms liggande ytvattenförekomster. Detta för att säkerställa att de 
kumulativa effekterna inte medför en negativ påverkan på miljökvalitetsnormerna.  
Miljö & Hälsoskydd anser att ytterligare rening av dagvatten kan behövas och att bedömningen 
ska göras för området i sin helhet med avseende på uppfyllandet av miljökvalitetsnormerna för 
vatten. 
Områden, ytor, avsatta för att omhänderta, fördröja och rena dagvatten behöver förtydligas i 
plankartan och bör även tydligare förklaras i planbestämmelserna så det blir tydligt att 
naturmarken i första hand ska nyttjas för att ordna dagvattenhanteringen för området. 
Dagvattenutredningen har tagits fram med utgångspunkt för kommunens önskningar som 
exempelvis önskemålet att avleda så mycket dagvatten som möjligt norrut till 
Vendelsöarkipelagen. För att möjliggöra detta krävs justeringar i markplan vilket bör framgå på 
plankartan. I dagvattenutredningen beskrivs att om reningen inte blir tillräcklig med den metod 
som valts så behöver ytterligare reningsmetoder undersökas för området. Inom vems ansvar det 
är att kontrollera om tillräcklig rening skett framgår inte. Miljö & Hälsoskydd har tillsynsansvar 
för dagvattenanläggningar men det är oklart om Miljö & Hälsoskydds ansvar sträcker sig till att 
kontrollera om de planerade dagvattenbyggnationerna i slutändan uppnår den förväntade 
reningen/fördröjningen efter färdigställande av planen. Miljö & Hälsoskydd önskar förtydligande 
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av ansvarsfördelningen för utförandet av detaljplanen med avseende på dagvattnets rening. I 
planprogrammet framgår att ett verksamhetsområde för dagvatten ska inrättas vilket Miljö- och 
hälsoskydd ser mycket positivt på.  

Kommentar: Dagvattensituationen och dess påverkan på MKN för vatten har utretts 
ytterligare. Detta förtydligas i planbeskrivningen.  

Trafik- och bullerfrågor/vibrationer 
Miljö & Hälsoskydd ser positivt på att planeringsunderlaget har tittat på bullerstörningar som kan 
uppkomma på grund av planens genomförande både inom och utanför planområdet. Främst vad 
avser trafikbullerstörningar för närboende till planområdet.  
I samrådsredogörelsen har samhällsbyggnadskontoret uttryckt att ”Skyddsavstånd mellan 
bostäder och verksamheter samt till luftledning ska respekteras”. Av planförslaget framgår det att 
några åtgärder eller planbestämmelser ännu inte satts för att garantera att de, av Miljö & 
Hälsoskydd rekommenderade skyddsavstånden mellan bostäder och industriverksamhet, kommer 
att klaras. Det som återfinns är i planbeskrivningens del ”Övervägande och konsekvenser” där 
man under rubriken ”Hälsa och säkerhet” ser ”Beroende på hur störande verksamheter som kan 
bli aktuella, bör ett skyddsavstånd på 50 m alternativt 200 m planeras till närmaste bostadshus”. 
Miljö & Hälsoskydd är orolig att dessa skyddsavstånd riskerar att förbises om begränsningar 
uteblir i plankartan eller planbestämmelserna. Om detta inte på något sätt kan arbetas in i 
detaljplanen bör åtminstone bullervillkor för verksamheterna inom de olika 
markanvändningsområde fastställas alternativt att kommande bullerutredningar även tittar på 
bostädernas känslighet för industribuller så ett underlag finns att tillgå vid kommande 
bygglovsprövningar. Det uttrycks i planbeskrivningen att planbestämmelser ska införas för att 
reglera industribullret för närboende utan att närmre specificera hur detta kommer att uttryckas 
eller underbyggas. Vidare framgår det även att detaljerade bullerberäkningar ska genomföras för 
bostadshus längs Frillesåsvägen och Rya industriväg. Miljö & Hälsoskydd ser fram emot detta 
material och ett planförslag med dessa uppdateringar inarbetade för ytterligare yttrande innan 
planen antas. 

Kommentar: Planområdet angränsar till ett par fastigheter med bostadsbebyggelse. Den 
bostadsbebyggelse som ligger närmast planområdet ligger cirka 50 meter bort från 
användningen Z. Bostadsbebyggelse i övrigt ligger mellan 140 – 170 meter från 
planområdet. I användningen Z är det reglerat att verksamheter endast får ha en 
begränsad omgivningspåverkan.  
Maximala värden för industribuller regleras inte i plankartan. Istället beskrivs rådande 
riktvärden, som Boverket har tagit fram, för omgivande bostäder i planbeskrivningen.  

Bevarande av jordbruksmark 
Miljö & Hälsoskydd ser mycket positivt på att man lagt ner resurser för att motivera 
ianspråktagandet av jordbruksmark i planarbetet.  
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Förorenad mark 
Risken för markföroreningar bedöms i planbeskrivningen som mycket låg med hänvisning till att 
området endast nyttjats som åkermark. Miljö & Hälsoskydd ser att det finns risk att om 
jordbruksverksamhet har bedrivits på fastigheterna kan pesticider förekomma i varierad grad 
inom området. En översiktlig undersökning bör genomföras för att helt kunna utesluta att 
föroreningar finns i marken som sedan annars skulle byggas över. Denna undersökning skulle 
senare kunna ligga till grund om ytterligare undersökningar är nödvändiga.  

Kommentar: Risken för föroreningar i mark och grundvatten inom planområdet bedöms 
som mycket liten. Bedömningen grundar sig på att ingen potentiellt förorenande 
verksamhet ska enligt uppgift ha bedrivits inom planområdet utan området har brukats 
som åkermark i åtminstone 100 år. Kommunen gör bedömningen att sannolikheten för att 
det finns pesticider inom området som skulle innebära miljö- eller hälsorisker, i den 
omfattning att marken inte kan ses som lämplig för det som föreslås, inte är tillräckligt 
stor för att motivera en miljöteknisk markundersökning. Omfattningen på en sådan 
undersökning, för att få relevant underlag för att kunna svara på frågan, ser vi inte som 
rimlig att genomföra i planskedet. 
 

Övriga 
  
18. En boende i Frillesås 
Fastighetsägaren ställer sig negativ till att planera för industri på åkermark samt föreslagen 
exploatering med 30 meter i nockhöjd för ny bebyggelse. Det får negativa konsekvenser på 
intilliggande ridanläggning med ridhus och hagar. 
I planprogrammet beskrivs att området saknar högre naturvärden vilket är underligt med tanke på 
ridverksamhet som bedrivs här. I den sociala konsekvensanalysen står det att det är att förvänta 
ökat buller och andra störningar. Detta får stora konsekvenser för intilliggande ridhus. Utöver 
verksamhetsbuller kommer trafiken öka med 200-400%. 
I miljökonsekvensbeskrivningen finns ett nollalternativ som är lämpligare än förslaget med tanke 
på befintlig ridverksamhet. Risken att området ska växa igen är obefintligt då kommunen kan 
arrendera ut det till ridverksamheten. Verksamheten kräver lugn och ro. Dessutom har vissa ytor 
en naturvärdesklassning på tre och fyra. 
Kollektivtrafiken som beskrivs, busslinje 745 och 746, är skolbussar och går inte under skollov. 
Området är inte lämpligt för höglager och transportintensiv verksamhet utan sådan verksamhet 
bör ligga närmare E6. 

Kommentar: I detaljplaneförslaget har en utredning genomförts för att undersöka om det 
finns lämpligare platser för tänkt exploatering. I utredningen har inga alternativ till 
placering identifierats varför kommunen vidhåller att platsen är lämplig. 
Landskapsbilden kommer påverkas oavsett om nockhöjden är 30 meter eller lägre. 
Eftersom jordbruksmark tas i anspråk bör exploateringen vara förhållandevis hög. 
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Kungsbacka kommun är markägare till merparten av den mark som ingår i planområdet, 
däribland mark som idag nyttjas för hagar och bete. Kungsbacka kommun gör 
bedömningen att det ur ett allmänt intresse är motiverat att exploatera marken för 
industri än att bibehålla dagens användning. 
Ridverksamhet kan inte anses vara ett naturvärde då det är en verksamhet som dessutom 
inte allmänheten per automatik har tillgång till. 
Nollalternativ ska beskriva området utifrån dagsläget och dess utveckling om planen inte 
genomförs. Att området kommer påverkas av planförslaget är oundvikligt oavsett 
exploateringsgrad. Påverkan på området i stort är inte så omfattande att det är motiverat 
att inte exploatera området, även om befintlig verksamhet påverkas. Inga områden som 
identifierats med naturvärdesklassning kommer att exploateras. 
Det stämmer att bussarna främst går under skoltid men bussarna går även under 
eftermiddagar vilket gör att de kan nyttjas för arbetspendling. Planområdet ligger cirka en 
kilometer från E6 vilket anses vara ett nära avstånd och området är därför lämpligt för 
föreslagen verksamhet. 

19. Lantbrukarnas Riksförbund Kungsbacka 
Jordbruksmark 
LRF vill göra kommunen uppmärksam på regeringens livsmedelsstrategi som syftar till att öka 
livsmedelsproduktionen och antalet arbetstillfällen i branschen. Detta måste innebära att även 
kommunal planering ska visa respekt för jordbruksmark. 

Kommentar: Kommunen delar LRF:s synpunkt att jordbruksmark är av stor vikt. 
Samtidigt är området utpekat i den kommande översiktsplanen som lämplig placering för 
verksamheter. I detaljplaneförslaget har en utredning genomförts för att undersöka om 
det finns lämpligare platser för tänkt exploatering. I utredningen har inga alternativ till 
placering identifierats varför kommunen vidhåller att platsen är lämplig trots att 
jordbruksmark ianspråktas. 

Betydande miljöpåverkan 
Det är oacceptabelt att förvandla odlingslandskap till industriområde. 
Naturresurser och miljökvalitetsnormer 
LRF ifrågasätter att det kommer skapas fler arbetstillfällen och mer differentierat näringsliv. LRF 
anser att pågående pandemi har visat att behovet av stora kontorslösningar lär tillhöra en svunnen 
epok. Mat borde vara ett mer väsentligt samhällsintresse än ett logistikcenter. 
Att forsla bort matjord som bildats under lång tid, och ersätta med asfaltsyor, måste i sig anses 
vara betydande miljöpåverkan. 
Befintlig näringsverksamhet 
LRF befarar att den hästanknutna lantbruksverksamheten kommer att påverkas negativt. 
Försämrade möjligheter till uteritt och expansion. Betande hästar bidrar till att behålla det öppna 
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landskapet. Kommer skadestånd att utgå till de verksamheter som ligger närmast? LRF påpekar 
att ett ridhus som kommer att ligga mycket nära planerade verksamheter inte är inritat på kartan.  

Kommentar: Detaljplanen möjliggör för industri och verksamheter och tanken är således 
inte att området ska bebyggas med stora kontorslösningar. Däremot får kontor byggas 
om det är ett komplement till verksamheten men det får inte vara den primära 
användningen. 
Primärkartan som redovisades i samrådsskedet omfattar ridhuset.   
 

20. Postnord Sverige AB 
Vid nybyggnation av industriområden placeras postlådan i en lådsamling vid infarten till 
området.  

Kommentar: Noteras  
 

21. Socialdemokraterna Kungsbacka  
Vi ser framemot Rya Verksamhetsområdes tillkomst med tillförsikt. Kommunen behöver 
ytterligare ett verksamhetsområde avsett för både mindre och större verksamheter. 
Tillgängligheten är viktig och utifrån områdets placering finns ett flertal alternativ som ger goda 
möjligheter för tillfartsvägar.  
Hårdgjorda ytor ska minimeras för att minska dagvattenavrinningen. Minimal påverkan på 
slutrecipienterna Vendelsöfjorden och Landabukten ska eftersträvas. I den södra delen av 
planområdet bör en dagvattendamm placeras. Här bör även verksamheter hålla mindre skala och 
bygghöjden begränsas för att smälta in med de befintliga närliggande gårdarna.  
Kommunen uppmärksammas på förekomst av den invasiva arten parkslide. 

Kommentar: Ytor för dagvattenhantering har specificerats i plankartan.  
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Ändringar  
 
Planbeskrivning 

• Påverkan på Natura 2000 beskrivs utförligare. 

• Uppgifter om berörda riksintressen liksom hur intressena tillgodoses.  

• Påverkan på MKN för vatten förtydligas 

• Buller beskrivs utförligare 

• Fördjupat resonemang kring trafikflöden.  

• Karta som visar strandskyddets utbredning på Frillesås-Rya 4:17 har reviderats. 

• Förtydligande text rörande artskydd och förslagets påverkan på detsamma.  

• Påverkan på kulturmiljö beskrivs utförligare. Motiv till vald högsta nockhöjd tydliggörs.  

• Förtydligande om dagvatten.  

• Genomförandebeskrivningen uppdateras med förtydligande gällande fastighetsrättsliga 
konsekvenser.  

Planbestämmelser/plankarta 

• Nockhöjden sänks till 20 respektive 16 meter inom 200 meter från befintliga bostadshus.  

• Strandskyddets utbredning inom Frillesås-Rya 4:17 och Sintorp 3:6 har justerats enligt 
länsstyrelsens beslut.  

• Bestämmelser som rör luftledning för elkraft formuleras om för att tydligare utgå från 
dagens situation. 

• Krav med anledning av närhet till farligt gods-led införs.  

• Bestämmelse om 10% ej hårdgjord mark införs.  
Planhandlingar 

• Grundkartan är aktualiserad inför granskningsskedet.  
 

 
 
Ida Lennartsson     Johanna Vinterhav  
Verksamhetschef Plan     Planarkitekt 
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Kungsbacka kommun
samhallsbyggnadskontoret@kungsbacka.se

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

Reviderat samrådsyttrande över förslag till detaljplan 
för verksamheter inom Frillesås-Rya 3:77 mfl, 
Kungsbacka kommun

Länsstyrelsen reviderar sitt yttrande då vi erhållit yttrande från Statens geotekniska institut 
(SGI). Bedömning avseende ingripandegrunderna kvarstår. Se vidare under Hälsa och säkerhet 
– risker.

Ärendet 
Planområdet ligger öster om tätorten Frilleås och strax väster om E6:an och Frillesåsmotet. 
Marken utgörs idag av jordbruksmark, betesmark och naturmark och omfattar cirka 38 hektar. 
Frillesås-Rya 3:77 och 4:167 ägs av kommunen. Frillesås-Rya 4:17 ägs av Fastigheten Rya 4:17 
AB.

Planens syfte är att möjliggöra ett verksamhetsområde för transportintensiv och i viss mån 
störande verksamheter. Detaljplanen ska vara flexibel för att möjliggöra etablering av både stora 
och mindre verksamheter. 

Planförslaget har behandlats på Länsstyrelsens plangrupp den 18 november 2020 med 
länsstyrelsens sektorsföreträdare. 

Länsstyrelsen har ännu inte tagit del av synpunkter från SGI på utförd geoteknisk undersökning. 
Länsstyrelsen ska samordna statliga intressen. Det innebär att om yttrandet från SGI föranleder 
ytterligare synpunkter avser länsstyrelsen att komplettera sitt samrådsyttrande. 

Gällande regleringar
Enligt kommunens översiktsplan, antagen av kommunfullmäktige 2006, ligger de aktuella 
fastigheterna utanför utvecklingsområdet för Frillesås tätort. Detaljplanen är således inte 
förenlig med den gällande översiktsplanen och därför genomförs detaljplanearbetet med ett så 
kallat utökat standardförfarande (Plan- och bygglag (2010:900) 5 kap 7 §). 

Ett planprogram för Rya verksamhetsområde godkändes av kommunstyrelsen 2016-11-15 § 
295. Planprogrammet omfattar Frillesås-Rya 3:77 och föreslår industriändamål där området 
längst i söder föreslås vara ”ej störande industri”, 

Programområdet omfattade ett mindre område än nu föreliggande detaljplaneförslag.
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Planområdet omfattas av riksintresse för det rörliga friluftslivet (Miljöbalken kap 4:2) och 
högexploaterad kust (Miljöbalken kap 4:4). I nära anslutning ligger E6 som är riksintresse för 
väg (riksintresse Trafikverket).

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 
Prövningsgrunder enligt PBL 11 kap. 10 §
Länsstyrelsen befarar att:

 riksintresse enligt miljöbalken påtagligt kommer att skadas,

 det som föreslås blir olämpligt med avseende på hälsa eller säkerhet eller till risken för 
olyckor, översvämning eller erosion. 

 miljökvalitetsnormer enligt miljöbalken inte iakttas,

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

Länsstyrelsen befarar inte att:

 reglering av mellankommunala frågor inte samordnas på ett lämpligt sätt,

Riksintresset Natura 2000-området Vendelsö
Av planbeskrivningen ska det framgå hur Natura 2000-områden påverkas och hur man har 
kommit fram till detta. Görs bedömningen att planerade åtgärder på ett betydande sätt kan 
påverka miljön i ett Natura 2000-område, krävs en tillståndsprövning enligt 7 kap. 28 a § 
miljöbalken.

På sidan 36 i planbeskrivningen anges att en okänslig utbyggnad av planområdet kommer att 
öka föroreningsbelastningen på vattendragen och havet, vilket sannolikt kommer att påverka 
Natura 2000-området Vendelsö. Kommunen måste i planbeskrivningen redogöra för hur de 
tänkta exploateringarna ska kunna genomföras utan att Natura 2000-området påverkas negativt. 
Om en sådan påverkan inte kan uteslutas, ska kommunen redogöra för om en betydande 
påverkan på miljön inom Natura 2000-området Vendelsö uppstår. I så fall är detaljplanen 
tillståndspliktig enligt miljöbalken.
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Hälsa- och säkerhet – Buller
I MKB:n sägs att planområdet är i nuläget nästan helt obebyggt. I öster finns den kommunägda 
fastigheten Frillesås-Rya 4:167 som omfattar ett bostadshus med tillhörande 
ekonomibyggnader. Byggnaderna planeras att rivas och fastigheten att infrias i Frillesås-Rya 
3:77 vid ett genomförande av planen. Inga uppgifter finns gällande befintliga bullernivåer inom 
och i anslutning till planområdet.  Vidare sägs att vid etablering av verksamheter inom 
planområdet får ljudnivåerna från verksamheterna (punktkällor) inte vara störande för 
omgivningen. Därför rekommenderas den bestämmelse som reglerar att ljudnivån vid befintliga 
kringliggande bostäder inte får komma att överstiga ekvivalent ljudnivå 50 dBA dagtid, 45dBA 
kvällstid, helg etc. och 40 dBA nattetid respektive maximal ljudnivå 55 dBA nattetid, införas 
som en planbestämmelse i aktuell detaljplan.

Länsstyrelsen kan inte se att det finns någon planbestämmelse om industribuller vid bostäder i 
närheten och anser att frågan bör utredas ytterligare. I miljökonsekvensbeskrivningen föreslås 
vissa åtgärder avseende buller (kap 13.4). Hur avser kommunen gå vidare med dessa förslag? 

Hälsa- och säkerhet – Risker
Den geotekniska utredningen är utförd för en äldre version av planområdet. Stabilitets-
beräkningar och PM bör revideras med slutsatser utifrån gällande plangräns och de förhållanden 
som planen nu tillåter.

Utifrån geoteknisk säkerhetssynvinkel behöver områdets stabilitet klarläggas i det fortsatta 
planarbetet. Krävs det åtgärder eller restriktioner ska dessa på ett plantekniskt godtagbart sätt 
säkerställas i planen.

Den geotekniska utredningen som idag finns till handlingarna visar att byggnader behöver pålas 
eller lastkompenseras för att undvika sättningar och behöver utredas i detalj vid projektering. 
Länsstyrelsen saknar en planbestämmelse om krav på pålning eller lastkompensation. 

Almedalsvägen är klassad som primär transportväg för transporter av farligt gods (Trafikverket 
2015). I miljökonsekvensbeskrivningen/planbeskrivningen redogörs för hur planområdet kan 
utformas med beaktande av farligt gods. Länsstyrelsen anser att åtgärderna ska inarbetas i 
detaljplanen. 

Hälsa- och säkerhet – Trafiksäkerhet
Kommunen behöver ta fram en trafikutredning för att analysera exploateringens påverkan på 
trafiksystemets framkomlighet och trafiksäkerhet utmed allmänna vägen, under både hög- och 
lågsäsong. Utredningen måste analysera föreslagna genomförbara åtgärder, som t.ex. vänster-
svängfält, som kan göra planförslaget acceptabelt. Fastigheten strax öster om Rya Industrigatan 
och dess infart behöver beaktas. I kommunens fortsatta planarbete behöver trafikutredningen 
uppdateras med nya ÅDT, särskilt vid anslutningar. Tanken är att få veta om kapacitet i dessa 
korsningar som behöver redovisas.  Kommunen måste se till att samhället inte exploateras på ett 



Reviderat yttrande 4(12)LÄNSSTYRELSEN

2021-01-11
 

402-8133-20
 

sätt som försämrar trafiksystemets framkomlighet, särskilt längs väg 900, 905 och vid på-
/avfarter till E6. Se Trafikverkets yttrande. 

MKN vatten och dagvattenhantering mm
Planhandlingarna behöver innehålla en beskrivning av vilka vattenförekomster som berörs 
(både yt- och grundvatten) samt kemisk och ekologisk status för dessa. Handlingarna ska även 
innehålla en beskrivning och bedömning av hur MKN för vatten kan påverkas och hur 
möjligheten att uppnå MKN påverkas.

Löftaån (mynningen - Kullagärdsbäcken) och Vendelsöarkipelagen är de recipienter för 
planområdet som utgör vattenförekomster med miljökvalitetsnormer.

Enligt redovisade beräkningar av föroreningar före och efter exploatering bedöms halterna av 
metaller öka generellt och även halten av totalfosfor beräknas öka. Totalkväve samt suspenderat 
material beräknas minska. Bland metallerna beräknas Göteborgs stads riktvärden överstigas för 
kadmium, koppar och zink. Effektiv fördröjning och rening inom området är väsentligt för att 
inte påverka recipienter negativt. För att uppnå god ekologisk status för vattenförekomsten 
Löftaån behöver halten av totalfosfor minska jämfört med nuläget enligt preliminär status-
klassning för förvaltningscykel 3 (2017-2021) i VISS.  

Planhandlingarna bör kompletteras med en beskrivning av planens sammanlagda påverkan på 
MKN för vatten, vilka skyddsåtgärder som vidtas för att undvika negativ påverkan och hur 
möjligheten att uppnå MKN för berörda vattenförekomster påverkas. Även kumulativa effekter 
bör beskrivas. Kommunen bör även redovisa vilka koncentrationer förorenande ämnen kommer 
få i recipienterna. Beräkningar av samtliga parametrar som krävs för bedömning av påverkan på 
MKN för vatten ska finnas med. Beräkningar av halter av föroreningar efter rening bör också 
genomföras och även här ska de sammanlagda effekterna från samtliga delområden redovisas. 
Även påverkan på recipienternas flöden bör beskrivas och lämpliga åtgärder för att minska 
påverkan föreslås i planhandlingarna. Hur reningen och flödesutjämningen påverkas vid 100-
årsregn och hur recipienten påverkas vid skyfall bör också redovisas. 

Planerade dagvattenanläggningar bör iordningsställas innan markarbeten i området påbörjas för 
att minska risken för negativ påverkan på recipienter under byggtiden. 

Länsstyrelsen förespråkar lokalt omhändertagande av dagvatten och att andelen hårdgjorda ytor 
blir så låg som möjligt och att det om möjligt regleras i planen hur stor andel av tomtyta som 
ska medge infiltration, exploateringsgrad, maximal andel hårdgjord yta i förhållande till den 
totala fastighetsarealen. Exempelvis framgår av kommunens utredning VA- och dagvatten att 
minst 10% av ytan inom kvartersmark måste utgöras av genomsläpplig mark. Länsstyrelsen 
saknar en planbestämmelse om detta. 

Oljeavskiljare och andra skyddsåtgärder för dagvatten bör finnas för att skydda recipienten från 
föroreningar från området. Länsstyrelsen anser vidare att det vore lämpligt att anlägga 
dagvattendammar med ständigt synlig vattenspegel för att förbättra reningseffekten och att 
dammarna förses med dämt utlopp för att uppnå rening av olja, tungmetaller och närsalter. En 
mer detaljerad dagvattenutredning bör tas fram för detaljplanen som inkluderar beräkningar av 
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föroreningsgrad och reningseffekt för hela planområdet. Om möjligt bör dagvattenhanteringen 
utformas för att även skapa miljöer som gynnar växt- och djurlivet.

I plankartan bör det avsättas tillräckligt stora ytor för dagvattenhantering för att fördröja och 
rena dagvattnet så att recipienterna inte påverkas negativt av förhöjda halter av metaller och 
totalfosfor eller påverkas av för stora flödesvariationer. Ytorna för dagvattenhantering bör 
planeras så att de inte påverkar områdets befintliga naturvärden negativt utan istället gynnar den 
biologiska mångfalden i området. 

Kommunen kan även ta stöd av de åtgärder som framgår av miljökonsekvensbeskrivningen kap 
11.3 och inarbeta dessa på lämpligt sätt. i detaljplanen. Frågorna gäller miljökvalitetsnormer, 
dagvattenhantering, skyfall mm. 

Strandskydd
På sidan 13 i planbeskrivningen visas en karta på det redan upphävda strandskyddet inom zonen 
5 - 30 m på Frillesås-Rya 4:17. Kommunen hänvisar till Länsstyrelsens beslut om upphävande. 
Diarienummer på Länsstyrelsens beslut, 511-3577-20, bör anges i planbeskrivningen.

På kartan på sidan 13 i planbeskrivningen förefaller de närmsta 5 m vara korrekt utritade som 
strandskyddade. Men i plankartan ser det ut som att kommunen ritat ut dessa 5 m (område 
NATUR) räknat från fastighetsgränsen i väster. Att döma av kartan på sidan 13 i plan-
beskrivningen rinner bäcken öster om denna fastighetsgräns. På den nordligaste sträckan (se 
inringat i urklipp nedan) ser det ut som att bäcken rinner ett antal meter innanför fastighets-
gränsen. I plankartans bakgrund kan bäcken anas gå inom område för industri. Kommunen 
måste kontrollera att det område på plankartan som anges som NATUR med bibehållet 
strandskydd på östra sidan av bäcken är korrekt utritat, så att dessa 5 metrar inte bebyggs.
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Länsstyrelsen anser att det är bra att strandskyddet längs större delen av vattendraget bibehålls 
inom en zon på 30 m. Eftersom planen möjliggör stora industribyggnader, behövs en relativt 
bred zon som fri passage för allmänheten samt för att bevara goda livsvillkor för växt- och 
djurliv. Enligt 7 kap. 18 f § miljöbalken ska en sådan zon lämnas. Kommunen anger att de 
under planprocessen avser utreda om denna zon på 30 meter ska minskas. Här anges behovet av 
område för rekreation samt dagvattenhantering vara dimensionerande. Om kommunen avser 
minska ner strandskyddsområdet ytterligare, måste även bevarandet av goda livsvillkor för växt- 
och djurliv vara en dimensionerande aspekt.

Råd om tillämpningen av PBL och MB
Riksintressen
Det bör framgå av planbeskrivningen om planförslaget berörs av riksintressen och om 
riksintresset tillgodoses. Aktuellt område berörs av riksintressen enligt kap 4 i miljöbalken. Se 
miljökonsekvensbeskrivningen.  Observera att även Natura 2000-områden utgör riksintressen. 

Jordbruksmark
Kommunen har upprättat ett PM Lokaliseringsprövning angående ianspråktagande av 
jordbruksmark 2020-08-25 och där redogjort för alternativa områden för verksamheter. 
Kommunen konstaterar att trycket på Kungsbacka kommun i fråga om nyetableringar eller 
behov av omlokalisering vid expansion och utveckling har varit stort under de senaste åren.

Länsstyrelsen anser att samhällsintresset är redovisat.
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Biotopskydd
På sidan 31 i planbeskrivningen anges att påverkan på bl.a. biotopskyddsobjekt är avhängigt hur 
detaljplaneringen av verksamhetsytorna görs och vilken hänsyn som då kan tas. Länsstyrelsen 
anser att detta bör hanteras i detaljplaneprocessen och vara klart när detaljplanen fastställs och 
inte vänta tills bygglovsskedet. 

För följande biotoper anges det inte tydligt i planbeskrivningen om de omfattas av biotopskydd. 
Några av dessa nämns i löpande text på sidan 10 i planbeskrivningen, några nämns på kartan på 
sidan 11 under "teckenförklaring" och vissa i den numrerade listan under kartan:

 Det nämns en våtmark/damm omgiven av videbuskar i anslutning till bostadshuset i 
söder.

 Det nämns två små våtmarker, belägna i anslutning till diket vid lagerytorna för betong.

 Det anges att i öster finns en äldre gård med anslutande betesmark omgiven av 
stenmurar.

 Vid den äldre gården beskrivs att det löper en mindre väg kantad av en stenmur med en 
rad av äldre ekar.

 Det anges ingen motivering till varför ett dike på kartan på sidan 11 anges som "ej 
biotopskyddat”.

Kommunen bör tydligt ange i planbeskrivningen vilka av ovannämnda objekt som omfattas av 
planområdet. För de skyddade biotoper som omfattas av planområdet behöver kommunen ta 
ställning till om de är biotopskyddade, motivera ställningstagandet samt ange om de påverkas 
av planens genomförande och i så fall hur.

På sidan 10 i planbeskrivningen nämns att lagerytorna för betong gränsar till ett dike i NV-SO 
riktning, men på kartan på sidan11 verkar diket sluta på var sin sida av betongindustrin. Då 
diket anges vara biotopskyddat på kartan på sidan 11, bör kommunen uppdatera kartan samt 
ange om diket omfattas av planområdet. Om diket omfattas, behöver det anges om diket 
påverkas av planens genomförande och i så fall hur.

Enligt 2 kap. 3 § plan och bygglagen (2010:900) ska planläggning ske med hänsyn till natur- 
och kulturvärden. Det innebär att förekomst av biotopskyddsområden ska beaktas vid 
framtagande av detaljplaner och utgöra en av planeringsförutsättningarna. Om genomförandet 
av en detaljplan innebär risk för skador på ett biotopskyddsområde behövs därför en dispens 
från bestämmelserna. Särskilda skäl för dispens kan t.ex. vara ett angeläget behov av bostads-
byggande, där det inte finns några lämpliga alternativa lösningar. Vid framtagandet av en 
detaljplan bör det utredas vilka särskilda skäl som kan åberopas i en kommande dispens-
ansökan. Exploateringar bör dock alltid planeras med så stor hänsyn som möjligt till skyddade 
biotoper och miljön i övrigt.

För att avgöra om en dispens kan meddelas eller ej görs en avvägning i det enskilda fallet, 
mellan skadan en åtgärd eller verksamhet innebär på ett biotopskyddsområde och tyngden i de 
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skäl som anges för att vidta densamma. Vid avvägningen ska också hänsyn tas till om det finns 
andra lämpliga alternativ som inte innebär skada på biotopen. Om exploateringen inte kan 
utföras på ett sådant sätt att biotopen bevaras bör det framgå varför. Vidare bör det framgå hur 
biotopskyddets syfte kan tillgodoses även om biotopen tas bort. En föreslagen kompensations-
åtgärd vägs inte in i bedömningen och är inte ett särskilt skäl.

Arkeologi
Planområdet har i flera omgångar underkastats arkeologiska insatser, såväl arkeologiska 
utredningar som förundersökningar. 2016 utfördes en arkeologisk utredning av en ca 266 000 
m² stor yta varvid två fornlämningar, L1996:7574 och L1996:7573 påträffades. Dessa 
fornlämningar underkastades arkeologiska förundersökningar under hösten 2020. Vid den ena 
av denna, L1996:7574, påträffades boplatslämningar och fynd av bl.a. förhistorisk keramik, 
varför Länsstyrelsen bedömer att L1996:7574 skall slutundersökas enlig 2 kap 12-13 §§ 
(1988:950) Kulturmiljölagen (KLM). Ansökan om ingrepp i fornlämning görs hos 
Länsstyrelsen. Fornlämningen L1996:7573 bedömdes efter avslutad förundersökning som tömd 
på arkeologisk information, varför inga ytterligare insatser här är nödvändiga ur arkeologiska 
synvinkel.

Den norra delen av planområdet underkastades en arkeologisk utredning hösten 2020. 
Länsstyrelsen gör bedömningen att det vid denna utredning inte påträffades några arkeologiska 
lämningar som föranleder ytterligare arkeologiska undersökningar.

I planområdets södra del finns två ytor där ännu ej någon arkeologisk utredning utförts. Dessa 
ytor fanns ej med i den utredning som utfördes 2016. Även dessa områden skall utredas 
arkeologiskt enligt 2 kap 11 § KML. Inom den sydvästra delen av planområdet som tillkommit 
sedan 2016 har delar i planprogrammet, framförallt kring en förhöjning, markerats som 
grönområde. På denna förhöjning finns en möjlig stensättning (grav) registrerad i fornminnes-
registret, L1997:2906. Om inga markingrepp skall göras i det grönmarkerade området så behövs 
dock inga arkeologiska insatser, men om någon form av byggnation inom grönområdet ändå 
kommer utföras i något skede (stigar, lekplatser, utegym etc) så skall detta först samrådas med 
Länsstyrelsen. 

Vattenverksamhet, dikningsföretag och markavvattning
I planbeskrivningen nämns att norra delen av planområdet avvattnas via dikningsföretaget 
Borekulla-Sintorp df 1936 samt Borekulla-Sintorp df 1962. Här anges att för det senare 
dikningsföretaget uppgår dimensionerat flöde till 2,0 l/s, ha. Men motsvarande siffra för det 
förstnämnda nämns inte i planbeskrivningen. Vidare framgår det inte om dikningsföretaget 
kontaktats med anledning av framtagandet av detaljplanen.

Bestämmelser om vattenverksamhet finns i 11 kap. miljöbalken och i lagen med särskilda 
bestämmelser om vattenverksamhet (1998:812). Åtgärder som innebär t.ex. avvattning av mark 
samt grävning eller uppförande av en anläggning i ett vattenområde utgör vattenverksamheter 
som kan kräva ett tillstånd eller en anmälan.
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Vid avledning av dagvatten till nedströms liggande vattenområden, såsom diken eller andra 
vattenområden, är det viktigt att ägare till sådana vattenanläggningar eller -områden kontaktas 
och att dessa medger eventuella ökade flöden eller påverkan på vattenanläggningar utanför 
planområdet. Om en överenskommelse med ägare till vattenanläggningar som påverkas av t.ex. 
ökade flöden inte kan träffas kan frågan behöva tillståndsprövas i domstol. Om ett 
dikningsföretag berörs krävs i regel omprövning om man ändrar företagets båtnadsområde eller 
flödesmängder till företaget.

Kraftledningen
Kommunen har villkorat med planbestämmelsen a2 (Bygglov för byggnader får inte ges inom 
administrativt område så länge kraftledning är placerad ovan mark.). Samtidigt anges i plan-
beskrivningen att det i dagsläget inte finns planer på att markförlägga kraftledningen. 
Länsstyrelsen anser att det vore bättre att utgå från dagens situation vid planeringen av området 
eftersom inget är bestämt om ledningen framöver. Det kan ju lika så bli att ledningen 
markförläggs inom planområdet inom nuvarande ledningsgata och då kanske det inte är 
lämpligt att byggnader placeras ovan på den. 

Skyddade och hotade arter
Inom området har inga skyddade arter noterats men det har inte heller genomförts en 
inventering av skyddade arter. 

Länsstyrelsen anser att i det fall något av de identifierade naturvärdesobjekten inom området 
kommer påverkas av exploateringen så är det lämpligt att genomföra en inventering av arter 
som är skyddade genom artskyddsförordningen samt rödlistade och hotade arter. 

En inventering av groddjur ska enligt kommunen genomföras våren 2021 och resultatet av 
denna bör finnas med i planhandlingarna tillsammans med en beskrivning av planens påverkan 
på groddjuren och deras bevarandestatus. 

Löftaån är utpekat som särskilt värdefullt vatten av fiskeriverket och i vattendraget finns lax och 
öring och även de rödlistade arterna havsnejonöga (EN) och ål (CR). Påverkan på dessa arter 
bör också beskrivas i handlingarna liksom även skyddsåtgärder för att minska påverkan. I 
Lundaån finns bland annat öring och ål (EN) och planhandlingarna bör beskriva påverkan på 
arterna även i detta vattendrag samt möjliga skyddsåtgärder.

I planhandlingarna bör skyddsåtgärder för att undvika eller minska negativ påverkan på 
skyddade, rödlistade och hotade arter beskrivas. 

Det bör klargöras i planhandlingarna om arter som skyddas genom artskyddsförordningen 
kommer att påverkas negativt vid en exploatering enligt plan och om arternas bevarandestatus 
kan komma att påverkas lokalt, regionalt eller nationellt. Även om planen antas så får 
exploatering inte genomföras om den strider mot artskyddsförordningen. Med anledning av 
detta anser länsstyrelsen att frågan om planens förenlighet med artskyddsförordningen bör vara 
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klargjord innan planen antas. Om planen strider mot artskyddsförordningens förbud krävs en 
dispens från förbuden för att kunna genomföra exploatering enligt plan. 

Havsnejonöga

Havsnejonöga är rödlistad som starkt hotad (EN). Det har tidigare funnits lekande individer av 
havsnejonöga i Löftaån och även om den inte noterades vid senaste inventeringen bör man ta 
hänsyn till arten så att lämpliga habitat inte förstörs och den har möjlighet att komma tillbaka 
till området. Havsnejonögon är bland annat känsliga för grumling och föroreningar. Även om 
havsnejonöga inte är skyddad genom artskyddsförordningen så omfattas den svenska 
populationen av art- och habitatdirektivets krav på att uppnå gynnsam bevarandestatus för arten. 

Kulturmiljö och landskapsbild
Söder om planområdet på fastigheten Kulla 1:73 ligger en gård som identifierats som särskilt 
kulturhistoriskt värdefull, klass A, i den halländska bebyggelseinventeringen. Klass A är den 
högsta klassen av kulturhistoriskt värde där de kulturhistoriska värdena bedöms så höga att de 
även har bäring ur ett nationellt perspektiv. Österut på fastigheten Kulla 1:4 ligger ytterligare en 
gård som identifierats som särskilt kulturhistoriskt värdefull, klass B. Det är viktigt att 
uppmärksamma att det endast är knappt 10 procent av länets bebyggelse som överhuvudtaget 
uppmärksammas i inventeringen. De utpekade byggnaderna utgör en samling av de mest 
kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna i länet. Samtliga utpekade byggnader bör ses som en 
tillgång i en hållbar samhällsbyggnad och negativ påverkan på dessa byggnader som en följd av 
exploatering bör undvikas.

Planförslaget innebär en negativ påverkan på den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen på 
grund av den tillkommande bebyggelsens stora skala och främmande karaktär i det omgivande 
landskapet. Miljökonsekvensbeskrivningen tar upp negativa konsekvenser på den utpekade 
bebyggelsen, men planbeskrivningen saknar en tydlig redogörelse för planförslagets 
konsekvenser på kulturmiljövärden utöver fornlämningar, exempelvis påverkan på närliggande 
kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.

Länsstyrelsen anser generellt att kommunen i sitt planarbete borde se över möjligheterna att 
inkludera omkringliggande bebyggelse av särskilt kulturhistoriskt värde i detaljplaner och där 
förse dem med passande bestämmelser för att säkerställa ett långsiktigt bevarande. 

Vad gäller reglering av den nya bebyggelsens höjd så bedöms påverkan på omgivande landskap 
och dess kulturvärden bli stor trots att byggnadshöjden hålls nere något i planområdets syd-
västra del. I den sydöstra delen där högre byggnadshöjd tillåts riskerar påverkan på landskaps-
bilden att bli dramatisk. Även de stora sammanhängande byggnadsvolymerna kommer påverka 
landskapsbilden negativt. Kommunen bör tydligare redogöra för sitt ställningstagande med 
tanke på planens påverkan på landskapsbilden och miljökonsekvensbeskrivningens slutsatser 
vad gäller landskapsbild kopplat till kulturmiljövärden. 

Det är för övrigt önskvärt att Kungsbacka kommun tar fram en landskapsutredning för att 
identifiera betydelsefulla landskapsrum, stråk, siktlinjer och utblickar inom kommunen inför 
framtida planering och byggande. 



Reviderat yttrande 11(12)LÄNSSTYRELSEN

2021-01-11
 

402-8133-20
 

Övrigt
Länsstyrelsen anser att den grusade vägen i öster mot kullen bör finnas kvar så att allmänheten 
kan nå kullen. Planområdet bör således ej omfatta den grusade vägen. 

Länsstyrelsen anser att planområdet norr om Almedalsvägen bör utgå. Dels finns denna del inte 
med i gällande översiktsplan dels ser det ut som om i arbete med ny översiktsplan att 
verksamhetsområdet inte kan utvecklas. Almedalsvägen kan vara en naturlig gräns för 
verksamhetsområdet i nuläget. 

Yttrande från lantmäteriet som bör beaktas

Synpunkter från lantmäteriet bör beaktas. Frågorna avser 

- Osäker gräns för kvartersmark

- Grundkarta

- Ersättning för upphävande av GA

- Fastighetskonsekvensbeskrivning saknas

Övriga synpunkter från Trafikverket som bör beaktas 

Övriga synpunkter från Trafikverket bör beaktas i det fortsatta planarbetet. Frågorna gäller 
exempelvis 

- Hållbarhetsfrågor

- Gång- och cykelvägnät och kollektivtrafik

- Finansieringsfrågor

- mm. 

Försvarsmakten

Länsstyrelsen har tillställt Försvarsmakten planförslaget. Försvarsmakten har ingen erinran. 

Civil luftfart

Samråd ska ske med berörda flygplatser inom 90 km radie från det objekt som är 20 meter över 
mark eller vattenytan som ska uppföras. Observera att det är varje flygplats för sig som är 
sakägare för sina flyghinderytor och in- och utflygningsvägar. 

Byggherren ska efterhöra om flyghinderanalys är nödvändigt för de fastigheter som är högre än 
20 meter över omgivande mark hos Luftfartsverket (LFV). Om flyghinderanalysen innehåller 
anmärkningar ska dessa åtgärdas innan bygglov beviljas. Är anmärkningarna av en sådan natur 
att de inte kan åtgärdas får bygglov inte beviljas. 
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De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av länsarkitekt Cecilia Engström med planarkitekt Anna Nilsson 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.

Kopia (utan bilaga) till:
SGI, sgi@swedgeo.se

Trafikverket, trafikverket@trafikverket.se

Lantmäteriet, lantmateriet@lm.se

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
mailto:sgi@swedgeo.se
mailto:trafikverket@trafikverket.se
mailto:lantmateriet@lm.se
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