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2022-03-07

§ 20
VA-verksamhetsområde 2021

Dnr 2022-00040

Beslut – förslag till beslut i nämnden för Teknik
Nämnden för Teknik antar verksamhetsområden 2021 enligt tjänsteskrivelse med
bilagorna 1-25, daterade 2022-02-25, och översänder det till kommunfullmäktige för
fastställande.
Sammanfattning av ärendet
I enlighet med lagen om allmänna vattentjänster § 6 har kommunen ansvar att i ett
större sammanhang försörja hushåll med dricksvatten och avleda avloppsvatten.
Beslutet om verksamhetsområde avser en eller flera av vattentjänsterna: dricksvatten,
spillvatten och dagvatten. Där kommunen ansvarar för vattentjänster, ska kommunen
inrätta verksamhetsområde. Ett verksamhetsområde är det område inom vilket
kommunen ansvarar för vattenförsörjning eller avlopp. Kommunen ska fastställa
verksamhetsområdet med dess gränser.
Ett verksamhetsområde kan vara begränsat till att bara gälla för en viss eller vissa
vattentjänster. Det kan alltså finnas olika verksamhetsområden för en och samma
allmänna VA-anläggnings anordningar för vattenförsörjning, spillvattenavlopp
respektive dagvattenavlopp. Fastighetsägarna är avgiftsskyldiga för den vattentjänst
inom vilkens verksamhetsområde fastigheten ligger. VA-huvudmannen är enbart
skyldig att ordna med den vattentjänst eller de vattentjänster som respektive
verksamhetsområde avser.
Nya fastigheter som föreslås ingå i verksamhetsområde är: VA-utbyggnadsområden
ur VA-utbyggnadsplanen, detaljplaner som vunnit laga kraft och enstaka fastigheter
som anslutits eller ska anslutas till VA.
För VA-utbyggnadsområde finns den av kommunfullmäktige fastställda VAutbyggnadsplanen. Den preciserade avgränsningen och vilka vattentjänster som ska
ingå för respektive fastighet bestäms genom beslutet om verksamhetsområde. För
VA-utbyggnadsområdena finns i bilagorna 1-8, förutom karta över föreslagna
verksamhetsområden, även bakgrund med motivering till VA-utbyggnaden i
respektive område. För VA-utbyggnadsområden beslutas om verksamhetsområde för
VA efter att områdesbeskrivning och dagvattenutredning färdigställts. Ett riktmärke
är att beslutet ska tas fem år före byggstart, för att ge fastighetsägarna och
kommunen tillräcklig framförhållning. För de aktuella områdena har denna
framförhållning inte hunnits med. Det är ett till tre år fram till byggstart för VAutbyggnadsområdena i årets beslut.
För detaljplaner som vunnit laga kraft under 2021 föreslås verksamhetsområde
utifrån respektive detaljplans plankarta och planbeskrivning. Kartor med föreslagna
verksamhetsområden för detaljplaner finns i bilagorna 9-14.
Enstaka fastigheter i närheten av befintliga verksamhetsområden som anslutits, eller
där anslutningsprocessen påbörjats under 2021, kommer genom beslutet om
verksamhetsområde att ingå i verksamhetsområdet för de vattentjänster som
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respektive fastighet anslutits, eller ska anslutas till. Eftersom beslut om
verksamhetsområde för VA normalt görs en gång per år, har flera av de enstaka
fastigheterna redan anslutits när beslutet om verksamhetsområde fattas. Kartor med
föreslagna verksamhetsområden för enstaka fastigheter finns i bilagorna 15-25.
Enligt lag (2006:412) om allmänna vattentjänster fastställer kommunfullmäktige
verksamhetsområdet för sina allmänna VA-anläggningar.
Beslutsunderlag
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2022-02-25
Bilaga 1-25 VA-verksamhetsområde 2021, 2022-02-25
Beslutsgång
Ordförande Monica Neptun (L) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
förvaltningens förslag, och att arbetsutskottet för Teknik bifaller det.
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VA-verksamhetsområde 2021

Förslag till beslut i nämnden för Teknik
Nämnden för Teknik antar verksamhetsområden 2021 enligt tjänsteskrivelse med bilagorna 1-24,
daterade 2022-03-18, och översänder det till kommunfullmäktige för fastställande.

Sammanfattning av ärendet
I enlighet med lagen om allmänna vattentjänster § 6 har kommunen ansvar att i ett större sammanhang
försörja hushåll med dricksvatten och avleda avloppsvatten. Beslutet om verksamhetsområde avser en
eller flera av vattentjänsterna: dricksvatten, spillvatten och dagvatten. Där kommunen ansvarar för
vattentjänster, ska kommunen inrätta verksamhetsområde. Ett verksamhetsområde är det område inom
vilket kommunen ansvarar för vattenförsörjning eller avlopp. Kommunen ska fastställa
verksamhetsområdet med dess gränser.
Ett verksamhetsområde kan vara begränsat till att bara gälla för en viss eller vissa vattentjänster. Det kan
alltså finnas olika verksamhetsområden för en och samma allmänna VA-anläggnings anordningar för
vattenförsörjning, spillvattenavlopp respektive dagvattenavlopp. Fastighetsägarna är avgiftsskyldiga för
den vattentjänst inom vilkens verksamhetsområde fastigheten ligger. VA-huvudmannen är enbart
skyldig att ordna med den vattentjänst eller de vattentjänster som respektive verksamhetsområde avser.
Nya fastigheter som föreslås ingå i verksamhetsområde är: VA-utbyggnadsområden ur VAutbyggnadsplanen, detaljplaner som vunnit laga kraft och enstaka fastigheter som anslutits eller ska
anslutas till VA.
För VA-utbyggnadsområde finns den av kommunfullmäktige fastställda VA-utbyggnadsplanen. Den
preciserade avgränsningen och vilka vattentjänster som ska ingå för respektive fastighet bestäms genom
beslutet om verksamhetsområde. För VA-utbyggnadsområdena finns i bilagorna 1-8, förutom karta över
föreslagna verksamhetsområden, även bakgrund med motivering till VA-utbyggnaden i respektive
område. För VA-utbyggnadsområden beslutas om verksamhetsområde för VA efter att
områdesbeskrivning och dagvattenutredning färdigställts. Ett riktmärke är att beslutet ska tas fem år före
byggstart, för att ge fastighetsägarna och kommunen tillräcklig framförhållning. För de aktuella
områdena har denna framförhållning inte hunnits med. Det är ett till tre år fram till byggstart för VAutbyggnadsområdena i årets beslut.
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För detaljplaner som vunnit laga kraft under 2021 föreslås verksamhetsområde utifrån respektive
detaljplans plankarta och planbeskrivning. Kartor med föreslagna verksamhetsområden för detaljplaner
finns i bilagorna 9-14.
Enstaka fastigheter i närheten av befintliga verksamhetsområden som anslutits, eller där
anslutningsprocessen påbörjats under 2021, kommer genom beslutet om verksamhetsområde att ingå i
verksamhetsområdet för de vattentjänster som respektive fastighet anslutits, eller ska anslutas till.
Eftersom beslut om verksamhetsområde för VA normalt görs en gång per år, har flera av de enstaka
fastigheterna redan anslutits när beslutet om verksamhetsområde fattas. Kartor med föreslagna
verksamhetsområden för enstaka fastigheter finns i bilagorna 15-24.
Enligt lag (2006:412) om allmänna vattentjänster fastställer kommunfullmäktige verksamhetsområdet
för sina allmänna VA-anläggningar.

Beskrivning av ärendet
De nya fastigheter som föreslås ingå i kommunens VA-verksamhetsområde är följande:
VA-Utbyggnadsområden


Verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten för VA-utbyggnadsområde 216
Sönnerbergen enligt bilaga 1.



Verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten för VA-utbyggnadsområde 305 Runsås
enligt bilaga 2.



Verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten för VA-utbyggnadsområde 401 Alafors
enligt bilaga 3.



Verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten för VA-utbyggnadsområde 405 Lerberg
enligt bilaga 4.



Verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten för VA-utbyggnadsområde 407 Voxlöv
enligt bilaga 5.



Verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten för VA-utbyggnadsområde 513 Hanhals
Öster om E6 enligt bilaga 6.



Verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten för VA-utbyggnadsområde 803 Kläppa
enligt bilaga 7.



Verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten för VA-utbyggnadsområde 804 Buared
enligt bilaga 8.
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Detaljplaner


Verksamhetsområde för dagvatten för detaljplan TP77 (verksamheter Varla) enligt bilaga 9.



Verksamhetsområde för dricksvatten, spillvatten och dagvatten för detaljplan FJP33
(bostäder Hjälm) enligt bilaga 10.



Verksamhetsområde för dagvatten för detaljplan KP134 (Fisken Kungsbacka centrum)
enligt bilaga 11.



Verksamhetsområde för dricksvatten, spillvatten och dagvatten för detaljplan TP75 (bostäder
och skola med mera Björkris) enligt bilaga 12.



Verksamhetsområde för dagvatten för detaljplan TP76 (bostäder Varla) enligt bilaga 13.



Verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten för detaljplan VP94 (utbildningslokaler
med mera Heberg) enligt bilaga 14.

Enstaka fastigheter


Verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten för Buera - Lillarösvägen, enligt
bilaga 15.



Verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten för Iserås - Ranagårdsvägen, enligt
bilaga 16.



Verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten för Kyvik - Braeråsvägen, enligt
bilaga 17.



Verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten för Nötegång - Lysholmsvägen, enligt
bilaga 18.



Verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten för Skårby - Skårbyvägen, enligt
bilaga 19.



Verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten för Torpa - Gällingevägen, enligt
bilaga 20.



Verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten för Vallda - Råhagsvägen, enligt
bilaga 21.



Verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten för Älvsåker-Kyrktorp - Siggaliden,
enligt bilaga 22.



Verksamhetsområde för dagvatten för Släps-Kullen - Josef Börjessons väg, enligt bilaga 23.



Verksamhetsområde för dricksvatten, spillvatten och dagvatten för Vallda - Högarydsvägen,
enligt bilaga 24.
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Förteckning över ingående fastigheter i verksamhetsområde

VA-Utbyggnadsområde 216 Sönnerbergen (enligt bilaga 1)
Verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten:
BJÖRMANNEHÖG
5:2 och 5:3
DANNEBACKA
2:19, 2:28, 2:29, 2:30, 2:36, 2:37, 2:38, 2:39, 2:40, 2:41, 2:42, 2:43, 2:44, 2:45, 2:46, 2:47,
2:51, 2:52, 2:53, 2:54, 2:55, 2:56, 2:57, 2:58, 2:59, 2:60, 2:61 och 4:1
EKERNA
1:3, 1:4, 1:5, 1:6, 1:7, 1:8, 1:9, 1:10, 1:11, 1:12, 1:13, 1:14, 1:15, 1:16, 1:17, 1:18, 1:19, 1:20,
1:21, 1:22, 1:23, 1:24, 1:25, 1:26, 1:27, 1:28, 1:29, 1:30, 1:33, 1:35, 2:1, 2:2, 2:3, 2:4 och 3:1
HEDEN
2:4, 2:5, 2:6, 2:7, 2:8, 2:9, 2:11, 2:13 och 2:15
ISERÅS
5:22, 5:23, 5:26, 5:37, 5:38, 5:39, 5:40, 5:41, 5:42, 5:43, 5:44, 5:45, 5:46, 5:47, 5:48, 5:73, 5:74,
5:75, 5:80, 5:89, 5:90, 11:2, 11:3, 12:1 och 14:1
LYNGÅS
2:8, 2:19, 2:25, 2:26, 2:27, 2:28, 2:29, 2:30, 2:31, 2:33, 2:34, 2:35, 2:36, 2:76, del av 2:86,
2:87 och 2:94
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RÅÖ
12:3, 12:4, 12:5, 12:7, 12:8, 12:9, 12:10, 12:11, 12:12, 14:1, 15:2, 15:3, 15:4, 15:5, 15:6, 15:7,
15:8, 15:9, 15:10, 15:11, 15:12, 15:13, 15:14, 15:15, 15:16, 15:17, 15:18, 15:19, 15:20, 15:21,
15:22, 15:23, 15:24, 15:25, 15:26, 15:27, 15:28, 15:29, 15:30, 15:31, 15:32, 15:33, 15:34,
15:35, 15:36, 15:37, 15:38, 15:39, 15:40, 15:41, 15:42, 15:43, 15:44, 15:45, 15:46, 15:47,
15:48, 15:49, 15:50, 15:51, 15:52, 15:53, 15:54, 15:55, 15:56, 15:57, 15:58, 15:59, 15:60,
15:61, 15:62, 15:63, 15:64, 15:65, 15:66, 15:67, 15:68, 15:69, 15:70, 15:71, 15:72, 15:73,
15:74, 15:75, 15:76, 15:77, 15:78, 15:79, 15:80, 15:81, 16:1, 18:1, 19:1, 19:2, 19:3, 19:4, 19:5,
19:6, 19:7, 19:8, 19:9, 19:10, 19:11 och 19:13
VIKEN
4:10, 4:11, 4:12, 4:13, 4:14, 4:15, 4:16, 6:16, 6:18 och 6:22
VA-Utbyggnadsområde 305 Runsås (enligt bilaga 2)
Verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten:
DANNEBACKA
1:29, 1:45, 1:46, 1:47 och 1:48
GATAN
1:8, 1:9, 1:11, 1:12, 1:13, 1:18, 1:26, 1:30, 1:31, 1:35, 1:36, 1:37, 1:39, 1:42, 1:43, 1:44, 1:45,
1:46, 1:125, 1:126, 1:127, 1:128, 1:129, 1:130 och 1:131
GODHEM
del av 1:1, 1:2, 1:3, 1:4, 1:5, 1:6, 1:7, 1:8, 1:9, 1:10, 1:29, 1:30, 1:31, 2:1, 3:2, 3:3, 3:4, 3:5,
3:6, 3:7, 3:8, 3:9, 3:10, 3:11, 3:12, 3:13, 3:14, 3:15, 3:16, 3:17 och 3:18
HÄCKLEHAGEN
15:1, 16:1, 16:2, 16:3, 16:4, 16:5, 16:6, 16:7, 16:8, 16:9, 16:10, 16:11, 16:12, 16:13, 16:14,
16:15 och 16:16
LEDET
1:6, 1:7, 1:8, 1:9, 1:10, 1:11, 1:12, 1:13, 1:14, 1:15, 1:16, 1:17, 1:18, 1:19, 1:20, 1:22, 2:14,
2:16, 2:18, 2:21, 2:22, 2:23, 2:25, 2:26, 2:27, 2:30, 2:35, 2:38, 2:39, 2:40, 2:41, 2:42, 2:62,
2:63, 3:11, 3:12, 3:16, 3:17, 3:20, 3:21, 3:22, 3:23, 3:24, 3:27, 3:28, 3:30, 3:31, 3:32, 3:33,
3:34, 3:35, 3:36, 3:38, 3:61, 3:66, 6:1, 6:2 och 6:3
LYNGÅS
1:16, 1:22, 1:23, del av 1:66 och 1:79
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RUNSÅS
1:15, 1:17, 1:19, 1:20, 1:21, 1:22, 1:27, 1:28, 1:29, del av 2:3, del av 2:4, 2:7, 2:9, 2:12, 2:13,
2:14, 2:17, 2:19, 2:20, 2:22, 2:23, 2:24, 2:25, 2:26, 2:28, 2:30, 2:31, 2:33, 2:34, 2:35, 2:36,
2:37, 2:38, 2:39, 2:40, 2:41, 2:42, 2:43, 2:44, 2:45, 2:46, 2:47, 2:48, 2:49, 2:50, 2:51, 2:52,
2:54, 2:55, 2:56, 2:57, 2:58, 2:59, 5:1, 5:2, 5:3, 6:1, 10:1, 11:1 och 12:1
RÖSAN
del av 2:5, del av 2:30, del av 3:4 och 3:89
VÄSSINGSÖ
1:16 och 4:1
VA-Utbyggnadsområde 401 Alafors (enligt bilaga 3)
Verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten:
ALAFORS
1:9, 1:14, 1:17, 1:20, 1:21, 2:9, 2:20, 2:31, 2:33, 2:34, 2:35, 2:36, 2:37, 2:38, 2:46, 2:48, 2:56,
4:8, 4:9, 4:10, 4:11, 4:13, 4:15, 4:16, 4:17, 4:19, 4:20, 4:21, 4:22, 4:26, 4:27, 4:28, 4:31, 4:32,
4:33, 4:34, 4:37, 5:8, 5:9, 5:10, 5:11, 5:12, 5:13, 5:14, 5:21, 7:2, 13:1, 15:2, 15:3, 15:4, 15:5,
15:7, 15:8, 15:9, 15:10, 15:11, 15:12, 15:13, 15:14, 15:15, 15:16, 15:17, 15:18, 15:19, 15:20,
15:21, 15:22, 15:23, 15:24, 15:25, 15:26, 15:27, 15:28, 15:29, 15:30, 15:31, 15:32, 15:33,
15:34, 15:35, 15:36, 15:37 och 18:1
LERBERG
5:15, 5:16, 5:17, 6:32 och 6:46
VA-Utbyggnadsområde 405 Lerberg (enligt bilaga 4)
Verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten:
LERBERG
del av 3:11, del av 4:9, del av 4:13, 5:22, del av 5:43, 5:44, del av 5:45, del av 5:46, del av
6:5, del av 6:9, del av 6:10, 6:15, 6:20, 6:21, 6:29, 6:31, 6:33, 6:35, 6:36, 6:39, 6:43, 6:44,
6:45, 6:48, del av 10:3, del av 15:1 och del av 15:5
Verksamhetsområde för spillvatten:
LERBERG
6:47
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VA-Utbyggnadsområde 407 Voxlöv (enligt bilaga 5)
Verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten:
HEDE
2:12, 4:8, del av 4:9, 4:11, 4:13, del av 9:1 och 9:27
VOXLÖV
1:3, 1:10, 1:11, 1:13, 1:14, del av 2:3, del av 3:3, 3:12, 3:13, del av 3:14, 3:15, del av 4:2,
4:8, del av 6:1, 6:2, 7:2, och 7:3
VA-Utbyggnadsområde 513 Hanhals öster om E6 (enligt bilaga 6)
Verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten:
HANHALS
5:21 och 8:11
STEGATORP
2:3, 2:4 och 2:5
Verksamhetsområde för spillvatten:
BROGÅRDEN
1:13 och 1:14
HANHALS
2:3, 2:6, del av 5:3, 5:10, 5:17, 5:18, 5:19, 6:8, 6:9, del av 7:2, 7:6, 7:8, 7:9, 7:12, 7:13, 7:15,
7:16, del av 8:2, 8:5, 8:9, 8:10, 9:5, 9:8, 9:10, 11:2, 11:3 och 15:2
STEGATORP
del av 1:1 och 1:4
VA-Utbyggnadsområde 803 Kläppa (enligt bilaga 7)
Verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten:
KLÄPPA
del av 1:4, 1:104, 1:106 och del av 2:4
STOCKALID
1:10, del av 1:13, 1:18, 1:19, 1:21, 1:22, 1:25, 1:27, 1:28, 1:29, 1:30, 1:35, 1:36, 1:37, 1:38
och 1:39
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ÖLMEVALLA-BOLG
3:2 och 3:3
VA-Utbyggnadsområde 804 Buared (enligt bilaga 8)
Verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten:
BY
1:17, 1:18, 1:25, 1:28, 1:29 och 1:30
HARESTORP
4:12
KLÄPPA
del av 1:12, del av 1:13, 1:15, 1:16, 1:17, 1:18, del av 1:55, 1:103 och del av 1:105
STOCKALID
1:11, del av 1:12, 1:15, 1:16, 1:17, 1:20, 1:23, 1:24, 1:26, 1:31, 1:32, 1:33, 1:34 och 1:40
ÖLMEVALLA-BOLG
del av 2:4 och 2:11
ÖLMEVALLA-NYGÅRD
del av 1:11, 1:12, del av 1:14, del av 1:15, del av 1:16, 1:17, del av 1:18, 1:19, 1:20, 1:21,
1:22, 1:23, 1:24, 1:26, 1:27, 1:28, 1:29, 1:32, 1:33, 1:35, 1:36, 2:1 och 2:2
Detaljplan TP77 (verksamheter Varla) (enligt bilaga 9)
Verksamhetsområde för dagvatten:
VARLA
2:399
Detaljplan FJP33 (bostäder Hjälm) (enligt bilaga 10)
Verksamhetsområde för dricksvatten, spillvatten och dagvatten:
HJÄLM
del av 4:1, 4:2 och 4:3
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Detaljplan KP134 (Fisken Kungsbacka centrum) (enligt bilaga 11)
Verksamhetsområde för dagvatten:
FISKEN
5 och 7
Detaljplan TP75 (bostäder och skola med mera Björkris) (enligt bilaga 12)
Verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten:
SKÅRBY
del av 6:19
Verksamhetsområde för dricksvatten, spillvatten och dagvatten:
SKÅRBY
del av 6:19, del av 12:1
Detaljplan TP76 (bostäder Varla) (enligt bilaga 13)
Verksamhetsområde för dagvatten:
VARLA
10:26
Detaljplan VP94 (utbildningslokaler med mera Heberg) (enligt bilaga 14)
Verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten:
HEBERG
del av 3:43
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Enstaka fastigheter (Bilaga 15 – 24)
Verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten:
Buera - Lillarösvägen (enligt bilaga 15)
BUERA
11:11
Iserås - Ranagårdsvägen (enligt bilaga 16)
ISERÅS
4:74 och 4:77
Kyvik - Braeråsvägen (enligt bilaga 17)
KYVIK
5:230
Nötegång - Lysholmsvägen (enligt bilaga 18)
NÖTEGÅNG
2:92
Skårby - Skårbyvägen (enligt bilaga 19)
SKÅRBY
13:3, 13:6, 13:10 och 13:11
Torpa - Gällingevägen (enligt bilaga 20)
TORPA
4:9 och 4:21
Vallda - Råhagsvägen (enligt bilaga 21)
VALLDA
del av 21:110 och del av 22:4
Älvsåkers-kyrkotorp - Siggaliden (enligt bilaga 22)
ÄLVSÅKERS-KYRKOTORP
1:39

KUNGSBACKA KOMMUN
11 (11)

Verksamhetsområde för dagvatten:
Släps-Kullen - Josef Börjessons väg (enligt bilaga 23)
SLÄPS-KULLEN
2:389, 2:390, 2:391, 2:392, 2:393, 2:394, 2:395, 2:396, 2:397, 2:398, 2:399 och 2:400
Verksamhetsområde för dricksvatten, spillvatten och dagvatten:
Vallda - Högarydsvägen (enligt bilaga 24)
VALLDA
4:30 och 31:1

Beslutsunderlag
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2022-03-18
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Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen, för fastställande i kommunfullmäktige

Annika Malm

Karl Lundgren

Verksamhetschef, Vatten och Avfall

Förvaltningschef
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Bakgrund för område 219 Sönnerbergen
Område 216 Sönnerbergen är ett VA-utbyggnadsområde i VA-utbyggnadsplanen för 2022-2032 och
även i tidigare VA-utbyggnadsplan för 2008-2012. Området består av ett stort detaljplanerat område
tillsammans med ett fåtal kringliggande fastigheter. I området finns 230 fastigheter som föreslås ingå
i det utökade verksamhetsområdet för VA. Fastigheterna i området är till ungefär en tredjedel
permanentbostäder och i övrigt fritidsbostäder.
Bedömningen av områdets behov utgår från lag (SFS 2006:412) om allmänna vattentjänster 6§.
Paragrafen reglerar kommunens skyldighet att förse fastigheter med allmänt vatten och avlopp. När
det gäller vatten och avlopp regleras skyddet av människors hälsa och miljön av miljöbalken och
lagen om allmänna vattentjänster. Bestämmelserna i dessa syftar till att säkerställa skyddet av
människors hälsa och miljö och att säkra att vattenförsörjning och avlopp ordnas i ett större
sammanhang, där det finns behov för det.
Bebyggelsen i föreslaget verksamhetsområde bedöms omfattas av kommunens skyldighet att ordna
dricksvatten och spillvatten i ett större sammanhang. Bedömningen grundar sig bland annat på att
det vore mycket svårt att på ett godtagbart sätt ordna enskilda anläggningar på fastigheterna utan
att äventyra hälsa och miljö. Områdets avrinning sker via diken en kort sträcka till Kyrkefjällssund
med otillfredsställande ekologisk status eller Varren med måttlig ekologisk status. Området är
mycket bergigt. Närheten mellan fastigheterna och närheten till havet försvårar möjligheterna till
enskilda vattentäkter i kombination med enskilda avloppsanläggningar på varje fastighet. I området
finns ett fåtal enskilda avlopp.
Området som föreslås som verksamhetsområde för VA ligger flera hundra meter ifrån annan
bebyggelse som förblir utanför verksamhetsområde för VA.
Större delen av området kan i ett senare skede komma att beslutas som verksamhetsområde för
dagvatten.
I området finns en stor gemensamhetsanläggning för VA genom vilken nästan alla fastigheter har
dricksvatten och spillvattenavlopp avtalsanslutet till kommunalt ledningsnät. Om fastighetsägarna i
området önskar, och om det leder till ett enhetligt ledningsnät, kan det vara möjligt för området som
helhet att fortsätta som avtalsansluten gemensamhetsanläggning för dricksvatten och spillvatten.
Gemensamhetsanläggningen blir då ett sätt att säkra både nuvarande och framtida fastigheters
möjlighet till anslutning utan att kommunala ledningar för dricksvatten och spillvatten behöver
byggas ut till varje fastighet. En förutsättning för att ett område ska kunna fortsätta som
avtalsanslutet inom verksamhetsområde för VA är att kommunen inte behöver ha ledningar genom
området för att nå ytterligare fastigheter inom nuvarande eller framtida verksamhetsområden för
VA.
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Bakgrund för område 305 Runsås
Område 305 Runsås är ett VA-utbyggnadsområde i VA-utbyggnadsplanen för 2022-2032 och även i
tidigare VA-utbyggnadsplan för 2008-2012. Området består av en stor bebyggelsegrupp, delvis inom
detaljplanerat område. I området finns 207 fastigheter som föreslås ingå i det utökade
verksamhetsområdet för VA. Fastigheterna i området är främst permanentbostäder.
Bedömningen av områdets behov utgår från lag (SFS 2006:412) om allmänna vattentjänster 6§.
Paragrafen reglerar kommunens skyldighet att förse fastigheter med allmänt vatten och avlopp. När
det gäller vatten och avlopp regleras skyddet av människors hälsa och miljön av miljöbalken och
lagen om allmänna vattentjänster. Bestämmelserna i dessa syftar till att säkerställa skyddet av
människors hälsa och miljö och att säkra att vattenförsörjning och avlopp ordnas i ett större
sammanhang, där det finns behov för det.
Bebyggelsen i föreslaget verksamhetsområde bedöms omfattas av kommunens skyldighet att ordna
dricksvatten och spillvatten i ett större sammanhang. Bedömningen grundar sig bland annat på att
det vore mycket svårt att på ett godtagbart sätt ordna enskilda anläggningar på fastigheterna utan
att äventyra hälsa och miljö. Avrinning för större delen av området sker till Varren i ett Natura 2000område. En mindre del av området har avrinning till Knapabäcken. Både Knapabäcken och Varren har
måttlig ekologisk status. VA-utbyggnadsområdet är bergigt. Närheten mellan fastigheterna och
närhet till havet försvårar möjligheterna till enskilda vattentäkter i kombination med enskilda
avloppsanläggningar på varje fastighet. I området finns ett 20-tal enskilda avlopp.
För området har gjorts en dagvattenutredning. Området bedöms inte ha behov av att inrätta
verksamhetsområde för dagvatten. Dagvatten avser regnvatten, smältvatten och framträngande
grundvatten.
I sydost gränsasar VA-utbyggnadsområdet till ytterligare ett VA-utbyggnadsområde, 306 Vässingsö.
För område 306 Vässingsö kommer beslut om VA-utbyggnadsområde att fattas ett senare år. De
fastigheter som ej kommer ingå i verksamhetsområdet, utöver de i området 306 Vässingsö, ligger ett
par hundra meter ifrån föreslaget verksamhetsområde. De ligger utanför detaljplan och bedöms inte
ha ett planmässigt eller faktiskt sammanhang med övrig bebyggelse. För dessa fastigheters VAförsörjning bedöms inte föreligga kommunal skyldighet att ordna med vattentjänster i nuläget.
En majoritet av fastigheterna i området är anslutna till det allmänna dricksvatten- och
spillvattennätet via avtal. I området finns två stora avtalsanslutna VA-föreningar, som i sin tur har ett
flertal underföreningar som kopplats samman med de två föreningarnas ledningsnät. VAföreningarnas anläggningar besiktigas med ambitionen att inkludera dem i den allmänna
anläggningen. Där fastighetsägarna i VA-föreningar önskar, och om det leder till ett enhetligt
ledningsnät, kan det vara möjligt för delområden att fortsätta som avtalsanslutna VA-föreningar med
gemensamhetsanläggning. Gemensamhetsanläggningar blir då ett sätt att säkra både nuvarande och
framtida fastigheters möjlighet till anslutning i delområdet utan att kommunala ledningar behöver
byggas ut till varje fastighet. En förutsättning för att ett delområde ska kunna fortsätta som
avtalsanslutet inom verksamhetsområde för VA är att kommunen inte behöver ha ledningar genom
delområdet för att nå ytterligare fastigheter inom nuvarande eller framtida verksamhetsområden för
VA.
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Bakgrund för område 401 Alafors
Område 401 Alafors är ett VA-utbyggnadsområde i VA-utbyggnadsplanen för 2022-2032 och även i
tidigare VA-utbyggnadsplan för 2008-2012. Området består av en bebyggelsegrupp delvis inom
detaljplanerat område. I området finns 88 fastigheter som föreslås ingå i det utökade
verksamhetsområdet för VA. Fastigheterna i området är främst permanentbostäder.
Bedömningen av områdets behov utgår från lag (SFS 2006:412) om allmänna vattentjänster 6§.
Paragrafen reglerar kommunens skyldighet att förse fastigheter med allmänt vatten och avlopp. När
det gäller vatten och avlopp regleras skyddet av människors hälsa och miljön av miljöbalken och
lagen om allmänna vattentjänster. Bestämmelserna i dessa syftar till att säkerställa skyddet av
människors hälsa och miljö och att säkra att vattenförsörjning och avlopp ordnas i ett större
sammanhang, där det finns behov för det.
Bebyggelsen i föreslaget verksamhetsområde bedöms omfattas av kommunens skyldighet att ordna
dricksvatten och spillvatten i ett större sammanhang. Bedömningen grundar sig bland annat på att
det vore mycket svårt att på ett godtagbart sätt ordna enskilda anläggningar på fastigheterna utan
att äventyra hälsa och miljö. Området gränsar till den övergödningskänsliga Kungsbackaån. Största
delen av området har berg och lera i marken. Närheten mellan fastigheterna försvårar möjligheterna
till enskilda vattentäkter i kombination med enskilda avloppsanläggningar på varje fastighet. I
anslutning till området har de senaste åren byggts något enstaka ytterligare bostadshus. I området
finns ett stort antal enskilda avlopp.
För området har gjorts en dagvattenutredning. Området bedöms inte ha behov av att inrätta
verksamhetsområde för dagvatten. Dagvatten avser regnvatten, smältvatten och framträngande
grundvatten.
De fastigheter som ej kommer ingå i verksamhetsområdet ligger cirka 200 meter eller mer ifrån
föreslaget verksamhetsområde. De ligger utanför detaljplan och bedöms inte ha ett planmässigt eller
faktiskt sammanhang med övrig bebyggelse. För dessa fastigheters VA-försörjning bedöms inte
föreligga kommunal skyldighet att ordna med vattentjänster i nuläget.
En stor andel av fastigheterna i området är anslutna till det allmänna dricksvattennätet via avtal. En
mindre andel är avtalsanslutna till kommunalt avlopp. I området finns flera olika VA-föreningar för
dricksvatten respektive för spillvatten. VA-föreningarnas anläggningar besiktigas med ambitionen att
inkludera dem i den allmänna anläggningen. Där fastighetsägarna i VA-föreningar önskar, och om det
leder till ett enhetligt ledningsnät, kan det vara möjligt för delområden att fortsätta som
avtalsanslutna VA-föreningar med gemensamhetsanläggning. Gemensamhetsanläggningar blir då ett
sätt att säkra både nuvarande och framtida fastigheters möjlighet till anslutning i delområdet utan
att kommunala ledningar behöver byggas ut till varje fastighet. En förutsättning för att ett delområde
ska kunna fortsätta som avtalsanslutet inom verksamhetsområde för VA är att kommunen inte
behöver ha ledningar genom delområdet för att nå ytterligare fastigheter inom nuvarande eller
framtida verksamhetsområden för VA.
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Bakgrund för område 405 Lerberg
Område 405 Lerberg är ett VA-utbyggnadsområde i VA-utbyggnadsplanen för 2022-2032. Området
består av en bebyggelsegrupp, som i norr gränsar till kommunalt verksamhetsområde för VA. I
området finns 28 fastigheter som föreslås ingå i det utökade verksamhetsområdet för VA.
Fastigheterna i området är främst permanentbostäder.
Bedömningen av områdets behov utgår från lag (SFS 2006:412) om allmänna vattentjänster 6§.
Paragrafen reglerar kommunens skyldighet att förse fastigheter med allmänt vatten och avlopp. När
det gäller vatten och avlopp regleras skyddet av människors hälsa och miljön av miljöbalken och
lagen om allmänna vattentjänster. Bestämmelserna i dessa syftar till att säkerställa skyddet av
människors hälsa och miljö och att säkra att vattenförsörjning och avlopp ordnas i ett större
sammanhang, där det finns behov för det.
Bebyggelsen i föreslaget verksamhetsområde bedöms omfattas av kommunens skyldighet att ordna
dricksvatten och spillvatten i ett större sammanhang. Bedömningen grundar sig bland annat på att
det vore mycket svårt att på ett godtagbart sätt ordna enskilda anläggningar på fastigheterna utan
att äventyra hälsa och miljö. Området gränsar till den övergödningskänsliga Kungsbackaån. Nästan
hela området har berg och lera i marken. Närheten mellan fastigheterna försvårar möjligheterna till
enskilda vattentäkter i kombination med enskilda avloppsanläggningar på varje fastighet. Flera
fastigheter i området har under de senaste åren styckats av för att bebyggas med ytterligare
bostäder. I området finns två enskilda avlopp.
För området har gjorts en dagvattenutredning. Området bedöms inte ha behov av att inrätta
verksamhetsområde för dagvatten. Dagvatten avser regnvatten, smältvatten och framträngande
grundvatten.
De fastigheter som ej kommer ingå i verksamhetsområdet, söder om VA-utbyggnadsområdet, ligger
några hundra meter ifrån föreslaget verksamhetsområde. De ligger utanför detaljplan och bedöms
inte ha ett planmässigt eller faktiskt sammanhang med övrig bebyggelse. För dessa fastigheters VAförsörjning bedöms inte föreligga kommunal skyldighet att ordna med vattentjänster i nuläget.
Nästan alla fastigheter i området är anslutna till det allmänna dricksvatten- och spillvattennätet via
avtal. I området finns två mindre grupper av samägande fastigheter och en gemensamhetsanläggning
för dricksvatten och spillvatten. VA-föreningarnas anläggningar besiktigas med ambitionen att
inkludera dem i den allmänna anläggningen. Där fastighetsägarna i VA-föreningar önskar, och om det
leder till ett enhetligt ledningsnät, kan det vara möjligt för delområden att fortsätta som
avtalsanslutna VA-föreningar med gemensamhetsanläggning. Gemensamhetsanläggningar blir då ett
sätt att säkra både nuvarande och framtida fastigheters möjlighet till anslutning i delområdet utan
att kommunala ledningar behöver byggas ut till varje fastighet. En förutsättning för att ett delområde
ska kunna fortsätta som avtalsanslutet inom verksamhetsområde för VA är att kommunen inte
behöver ha ledningar genom delområdet för att nå ytterligare fastigheter inom nuvarande eller
framtida verksamhetsområden för VA.
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Bakgrund för område 407 Voxlöv
Område 407 Voxlöv är ett VA-utbyggnadsområde i VA-utbyggnadsplanen för 2022-2032. Området
består av en bebyggelsegrupp som gränsar till befintligt verksamhetsområde för VA, och en
bebyggelsegrupp som genom planerad exploatering hamnar inom ett knappt hundratal meter ifrån
annan tät bebyggelse inom några år. I området finns 24 fastigheter som föreslås ingå i det utökade
verksamhetsområdet för VA. Fastigheterna i området är främst permanentbostäder och ett privatägt
vårdhem.
Bedömningen av områdets behov utgår från lag (SFS 2006:412) om allmänna vattentjänster 6§.
Paragrafen reglerar kommunens skyldighet att förse fastigheter med allmänt vatten och avlopp. När
det gäller vatten och avlopp regleras skyddet av människors hälsa och miljön av miljöbalken och
lagen om allmänna vattentjänster. Bestämmelserna i dessa syftar till att säkerställa skyddet av
människors hälsa och miljö och att säkra att vattenförsörjning och avlopp ordnas i ett större
sammanhang, där det finns behov för det.
Bebyggelsen i föreslaget verksamhetsområde bedöms omfattas av kommunens skyldighet att ordna
dricksvatten och spillvatten i ett större sammanhang. Bedömningen grundar sig bland annat på att
det vore mycket svårt att på ett godtagbart sätt ordna enskilda anläggningar på fastigheterna utan
att äventyra hälsa och miljö. Området ligger förhållandevis nära den övergödningskänsliga
Kungsbackaån. Delar av området har berg eller lera i marken. Närheten mellan fastigheterna
försvårar möjligheterna till enskilda vattentäkter i kombination med enskilda avloppsanläggningar på
varje fastighet. I området finns ett tiotal enskilda avlopp.
För området har gjorts en dagvattenutredning. Området bedöms inte ha behov av att inrätta
verksamhetsområde för dagvatten. Dagvatten avser regnvatten, smältvatten och framträngande
grundvatten.
De fastigheter som ej kommer ingå i verksamhetsområdet ligger ett drygt hundratal meter ifrån
föreslaget verksamhetsområde och ingår i ett glesare bebyggt område. De ligger utanför detaljplan
och bedöms inte ha ett planmässigt eller faktiskt sammanhang med bebyggelse i förslaget
verksamhetsområde. För dessa fastigheters VA-försörjning bedöms inte föreligga kommunal
skyldighet att ordna med vattentjänster i nuläget.
Omkring hälften av fastigheterna i området är anslutna till det allmänna dricksvatten- och
avloppsnätet via avtal. I området finns en grupp fastigheter som delar på en avtalsanslutning till
kommunalt dricksvatten och spillvatten. Den delade anläggningen besiktigas med ambitionen att
inkludera den i den allmänna anläggningen. För att det avtalsanslutna ledningsnätet ska kunna
inkluderas i den kommunala anläggningen krävs att det har tillräcklig kapacitet att klara området som
helhet. För att ett övertagande ska bli aktuellt måste det också finas ett behov för ledningsnätet i
sammanhang med den exploatering som planeras i närheten.
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Bakgrund för område 513 Hanhals öster om E6
Område 513 Hanhals öster om E6 är ett VA-utbyggnadsområde i VA-utbyggnadsplanen för 20222032 och även i tidigare VA-utbyggnadsplan för 2008-2012. Området består av en bebyggelsegrupp,
som sedan tidigare till stor del är verksamhetsområde för dricksvatten, men inte för spillvatten. I
området finns 36 fastigheter som föreslås ingå i det utökade verksamhetsområdet för VA.
Fastigheterna i området är främst permanentbostäder och en kommunal förskola.
Bedömningen av områdets behov utgår från lag (SFS 2006:412) om allmänna vattentjänster 6§.
Paragrafen reglerar kommunens skyldighet att förse fastigheter med allmänt vatten och avlopp. När
det gäller vatten och avlopp regleras skyddet av människors hälsa och miljön av miljöbalken och
lagen om allmänna vattentjänster. Bestämmelserna i dessa syftar till att säkerställa skyddet av
människors hälsa och miljö och att säkra att vattenförsörjning och avlopp ordnas i ett större
sammanhang, där det finns behov för det.
Bebyggelsen i föreslaget verksamhetsområde bedöms omfattas av kommunens skyldighet att ordna
dricksvatten och spillvatten i ett större sammanhang. Bedömningen grundar sig bland annat på att
det vore mycket svårt att på ett godtagbart sätt ordna enskilda anläggningar på fastigheterna utan
att äventyra hälsa och miljö. Området ligger förhållandevis nära den övergödningskänsliga
Kungsbackafjorden med avrinning via Rolfsån. Delar av området har berg och lera i marken. Närheten
mellan fastigheterna försvårar möjligheterna till enskilda vattentäkter i kombination med enskilda
avloppsanläggningar på varje fastighet. Flera fastigheter i området har under de senaste åren
styckats av för att bebyggas med ytterligare bostäder. I området finns ett fåtal enskilda avlopp.
För området har gjorts en dagvattenutredning. Området bedöms inte ha behov av att inrätta
verksamhetsområde för dagvatten. Dagvatten avser regnvatten, smältvatten och framträngande
grundvatten.
De fastigheter som ej kommer ingå i verksamhetsområdet ligger ett hundratal meter ifrån föreslaget
verksamhetsområde och med stor höjdskillnad från övriga området. De ligger utanför detaljplan och
bedöms inte ha ett planmässigt eller faktiskt sammanhang med övrig bebyggelse. För dessa
fastigheters VA-försörjning bedöms inte föreligga kommunal skyldighet att ordna med vattentjänster
i nuläget.
En majoritet av fastigheterna i området är anslutna till det allmänna dricksvatten- och avloppsnätet
via avtal. I området finns flera mindre grupper av samägande fastigheter och VA-föreningar för
dricksvatten respektive för spillvatten. VA-föreningarnas anläggningar besiktigas med ambitionen att
inkludera dem i den allmänna anläggningen. Där fastighetsägarna i VA-föreningar önskar, och om det
leder till ett enhetligt ledningsnät, kan det vara möjligt för delområden att fortsätta som
avtalsanslutna VA-föreningar med gemensamhetsanläggning. Gemensamhetsanläggningar blir då ett
sätt att säkra både nuvarande och framtida fastigheters möjlighet till anslutning i delområdet utan
att kommunala ledningar behöver byggas ut till varje fastighet. En förutsättning för att ett delområde
ska kunna fortsätta som avtalsanslutet inom verksamhetsområde för VA är att kommunen inte
behöver ha ledningar genom området för att nå ytterligare fastigheter inom nuvarande eller framtida
verksamhetsområden för VA.

Bilaga 6. VA-utbyggnadsområde 513 Hanhals öster om E6

Bilagor VA-Verksamhetsområde 2021

Bilaga 7. VA-utbyggnadsområde 803 Kläppa
Verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten markerat med lila.

Bilaga 7. VA-utbyggnadsområde 803 Kläppa

2022-03-18

Bilagor VA-Verksamhetsområde 2021

2022-03-18

Bakgrund för område 803 Kläppa
Område 803 Kläppa är ett VA-utbyggnadsområde i VA-utbyggnadsplanen för 2022-2032. Området
består av en bebyggelsegrupp, som gränsar till verksamhetsområde för VA i Kläppa i söder och till
VA-utbyggnadsområde 804 Buared i öster. I området finns 22 fastigheter som föreslås ingå i det
utökade verksamhetsområdet för VA. Fastigheterna i området är främst permanentbostäder.
Bedömningen av områdets behov utgår från lag (SFS 2006:412) om allmänna vattentjänster 6§.
Paragrafen reglerar kommunens skyldighet att förse fastigheter med allmänt vatten och avlopp. När
det gäller vatten och avlopp regleras skyddet av människors hälsa och miljön av miljöbalken och
lagen om allmänna vattentjänster. Bestämmelserna i dessa syftar till att säkerställa skyddet av
människors hälsa och miljö och att säkra att vattenförsörjning och avlopp ordnas i ett större
sammanhang, där det finns behov för det.
Bebyggelsen i föreslaget verksamhetsområde bedöms omfattas av kommunens skyldighet att ordna
dricksvatten och spillvatten i ett större sammanhang. Bedömningen grundar sig bland annat på att
det vore mycket svårt att på ett godtagbart sätt ordna enskilda anläggningar på fastigheterna utan
att äventyra hälsa och miljö. Området ligger förhållandevis nära den övergödningskänsliga
Kungsbackafjorden med avrinning via diken. En stor del av området har berg eller lera i marken.
Närheten mellan fastigheterna försvårar möjligheterna till enskilda vattentäkter i kombination med
enskilda avloppsanläggningar på varje fastighet. Angränsande områden planeras exploateras med
nya detaljplaner under de närmsta åren. I området finns ett fåtal enskilda avlopp.
För området har gjorts en dagvattenutredning. Området bedöms inte ha behov av att inrätta
verksamhetsområde för dagvatten. Dagvatten avser regnvatten, smältvatten och framträngande
grundvatten.
De fastigheter, som ej kommer ingå i verksamhetsområdet norrut, ligger ett drygt hundratal meter
ifrån föreslaget verksamhetsområde i ett betydligt glesare bebyggt område. Dessa fastigheter ligger
utanför detaljplan och bedöms inte ha ett planmässigt eller faktiskt sammanhang med övrig
bebyggelse. För dessa fastigheters VA-försörjning bedöms inte föreligga kommunal skyldighet att
ordna med vattentjänster i nuläget.
Större delen av fastigheterna i området är anslutna till det allmänna dricksvatten- och
spillvattennätet via avtal. I området finns en avtalsansluten VA-förening för dricksvatten och
spillvatten och enstaka fastigheter som är anslutna till kommunalt VA via avtal. VA-föreningens
anläggningar besiktigas med ambitionen att inkludera dem i den allmänna anläggningen. Där
fastighetsägarna i VA-föreningar önskar, och om det leder till ett enhetligt ledningsnät, kan det vara
möjligt för delområden att fortsätta som avtalsanslutna VA-föreningar med
gemensamhetsanläggning. Gemensamhetsanläggningar blir då ett sätt att säkra både nuvarande och
framtida fastigheters möjlighet till anslutning i delområdet utan att kommunala ledningar behöver
byggas ut till varje fastighet. En förutsättning för att ett delområde ska kunna fortsätta som
avtalsanslutet inom verksamhetsområde för VA är att kommunen inte behöver ha ledningar genom
delområdet för att nå ytterligare fastigheter inom nuvarande eller framtida verksamhetsområden för
VA.

Bilaga 7. VA-utbyggnadsområde 803 Kläppa

Bilagor VA-Verksamhetsområde 2021

Bilaga 8. VA-utbyggnadsområde 804 Buared
Verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten markerat med lila.

Bilaga 8. VA-utbyggnadsområde 804 Buared

2022-03-18

Bilagor VA-Verksamhetsområde 2021

2022-03-18

Bakgrund för område 804 Buared
Område 804 Buared är ett VA-utbyggnadsområde i VA-utbyggnadsplanen för 2022-2032. Området
består av en bebyggelsegrupp som i norr gränsar till VA-utbyggnadsområde 803 Kläppa och i sydost
till ett mer glesbebyggt område. I området finns 55 fastigheter som föreslås ingå i det utökade
verksamhetsområdet för VA. Fastigheterna i området är främst permanentbostäder.
Bedömningen av områdets behov utgår från lag (SFS 2006:412) om allmänna vattentjänster 6§.
Paragrafen reglerar kommunens skyldighet att förse fastigheter med allmänt vatten och avlopp. När
det gäller vatten och avlopp regleras skyddet av människors hälsa och miljön av miljöbalken och
lagen om allmänna vattentjänster. Bestämmelserna i dessa syftar till att säkerställa skyddet av
människors hälsa och miljö och att säkra att vattenförsörjning och avlopp ordnas i ett större
sammanhang, där det finns behov för det.
Bebyggelsen i föreslaget verksamhetsområde bedöms omfattas av kommunens skyldighet att ordna
dricksvatten och spillvatten i ett större sammanhang. Bedömningen grundar sig bland annat på att
det vore mycket svårt att på ett godtagbart sätt ordna enskilda anläggningar på fastigheterna utan
att äventyra hälsa och miljö. Recipienter för avrinning från området är Lundaån och
Ölmevallabäcken. Båda recipienterna har höga halter av näringsämning. Ölmevallabäcken mynnar i
yttre Kungsbackafjorden med måttlig ekologisk status. Delar av området har berg i marken. Närheten
mellan fastigheterna försvårar möjligheterna till enskilda vattentäkter i kombination med enskilda
avloppsanläggningar på varje fastighet. Angränsande område söderut är planerat att exploateras
med ytterligare bostäder. Fastigheterna i området har enskilda avlopp. Inga fastigheter i området är
anslutna till kommunalt VA via avtal.
För området har gjorts en dagvattenutredning. Området bedöms inte ha behov av att inrätta
verksamhetsområde för dagvatten. Dagvatten avser regnvatten, smältvatten och framträngande
grundvatten.
De fastigheter som ej kommer ingå i verksamhetsområdet ligger ett drygt hundratal meter ifrån
föreslaget verksamhetsområde och utgör ett betydligt glesare bebyggt område. De ligger utanför
detaljplan och bedöms inte ha ett planmässigt eller faktiskt sammanhang med övrig bebyggelse. För
dessa fastigheters VA-försörjning bedöms inte föreligga kommunal skyldighet att ordna med
vattentjänster i nuläget.

Bilaga 8. VA-utbyggnadsområde 804 Buared

Bilagor VA-Verksamhetsområde 2021

2022-03-18

Bilaga 9. Detaljplan TP77 (verksamheter Varla)
Verksamhetsområde för dagvatten markerat med lila.
(Området markerat med lila är sedan tidigare verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten.
Övriga fastigheter i detaljplanen är sedan tidigare verksamhetsområde för dricksvatten, spillvatten
och dagvatten.)

Bilaga 9. Detaljplan TP77 (verksamheter Varla)

Bilagor VA-Verksamhetsområde 2021

Bilaga 10. Detaljplan FJP33 (bostäder Hjälm)
Verksamhetsområde för dricksvatten, spillvatten och dagvatten markerat med lila.

Bilaga 10. Detaljplan FJP33 (bostäder Hjälm)

2022-03-18

Bilagor VA-Verksamhetsområde 2021

2022-03-18

Bilaga 11. Detaljplan KP134 (Fisken Kungsbacka centrum)
Verksamhetsområde för dagvatten markerat med lila.
(Området markerat med lila är sedan tidigare verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten.
Övriga fastigheter i detaljplanen är sedan tidigare verksamhetsområde för dricksvatten, spillvatten
och dagvatten.)

Bilaga 11. Detaljplan KP134 (Fisken Kungsbacka centrum)

Bilagor VA-Verksamhetsområde 2021

2022-03-18

Bilaga 12. Detaljplan TP75 (bostäder och skola med mera Björkris)
Verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten markerat med lila och verksamhetsområde för
dricksvatten, spillvatten och dagvatten markerat orange.
(Området markerat med lila är sedan tidigare verksamhetsområde för dagvatten.)

Bilaga 12. Detaljplan TP75 (bostäder och skola med mera Björkris)

Bilagor VA-Verksamhetsområde 2021

2022-03-18

Bilaga 13. Detaljplan TP76 (bostäder Varla)
Verksamhetsområde för dagvatten markerat med lila.
(Området markerat med lila är sedan tidigare verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten.)

Bilaga 13. Detaljplan TP76 (bostäder Varla)

Bilagor VA-Verksamhetsområde 2021

2022-03-18

Bilaga 14. Detaljplan VP94 (utbildningslokaler med mera Heberg)
Verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten markerat med lila.
(Övriga delar av detaljplanen är sedan tidigare verksamhetsområde dricksvatten och spillvatten.)

Bilaga 14. Detaljplan VP94 (utbildningslokaler med mera Heberg)

Bilagor VA-Verksamhetsområde 2021

Bilaga 15. Buera - Lillarösvägen
Verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten markerat med lila.

Bilaga 15. Buera - Lillarösvägen

2022-03-18

Bilagor VA-Verksamhetsområde 2021

Bilaga 16. Iserås - Ranagårdsvägen
Verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten markerat med lila.

Bilaga 16. Iserås - Ranagårdsvägen

2022-03-18

Bilagor VA-Verksamhetsområde 2021

Bilaga 17. Kyvik - Braeråsvägen
Verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten markerat med lila.

Bilaga 17. Kyvik - Braeråsvägen

2022-03-18

Bilagor VA-Verksamhetsområde 2021

Bilaga 18. Nötegång - Lysholmsvägen
Verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten markerat med lila.

Bilaga 18. Nötegång - Lysholmsvägen

2022-03-18

Bilagor VA-Verksamhetsområde 2021

Bilaga 19. Skårby - Skårbyvägen
Verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten markerat med lila.

Bilaga 19. Skårby - Skårbyvägen

2022-03-18

Bilagor VA-Verksamhetsområde 2021

Bilaga 20. Torpa - Gällingevägen
Verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten markerat med lila.

Bilaga 20. Torpa - Gällingevägen

2022-03-18

Bilagor VA-Verksamhetsområde 2021

Bilaga 21. Vallda - Råhagsvägen
Verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten markerat med lila.

Bilaga 21. Vallda - Råhagsvägen

2022-03-18

Bilagor VA-Verksamhetsområde 2021

Bilaga 22. Älvsåkers-Kyrkotorp - Siggaliden
Verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten markerat med lila.

Bilaga 22. Älvsåkers-Kyrkotorp - Siggaliden

2022-03-18

Bilagor VA-Verksamhetsområde 2021

2022-03-18

Bilaga 23. Släps-Kullen - Josef Börjessons väg
Verksamhetsområde för dagvatten markerat med lila.
(Området markerat med lila är sedan tidigare verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten.)

Bilaga 23. Släps-Kullen - Josef Börjessons väg

Bilagor VA-Verksamhetsområde 2021

Bilaga 24. Vallda - Högarydsvägen
Verksamhetsområde för dricksvatten, spillvatten och dagvatten markerat med lila.

Bilaga 24. Vallda - Högarydsvägen

2022-03-18

Svara på vår enkät
om Kyrkogatan
Skanna QR-koden med din
mobilkamera för att komma
till enkäten.

Enkät om Kyrkogatan
Under sommarsäsongen 2021 gjorde vi om Kyrkogatan, från
Nygatan till Södra Torggatan, till en gångfartsgata som ett
försöksprojekt. Hjälp oss att utvärdera projektet genom att
svara på vår enkät!

Nu vill vi utvärdera projektet för att kunna fatta beslut om hur
gatan ska se ut under sommaren 2022.
Skanna QR-koden på vykortets framsida med din
mobilkamera för att komma till enkäten.
Med vänlig hälsning
Kungsbacka kommun
Förvaltningen för Teknik
0300-83 40 00 • info@kungsbacka.se • www.kungsbacka.se

Bild:: Kungsbacka kommun Teknik, mars 2021

Sommargångfartsgatan innebar att gående, cyklister och
bilister fick samsas på de gåendes villkor. Vi möblerade gatan
med blomsterurnor och tog tillfälligt bort några av parkeringsplatserna för att skapa en ny väg för biltrafiken, i syfte att få ner
hastigheten på passerande lastbilar och bilar. Gångfartsgatan
gav restaurangerna möjlighet att använda en större del av det
nyrenoverade gaturummet för uteserveringar.
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Detta var bra med Sommargångfartsgatan:
Antal svar: 120
Svar
Lugnt
Trevligt att kunna strosa i lugn och ro.
Lugnare för gående.
Mindre trafik, Lugnare Att Hegli fick större uteplats
0
Fungerade bra och var samtidigt trevligt med blomsterprakten. Nytt och annorlunda. Får gärna bli en permanent fortsättning.
Låg fart
Större uteservering på Hegli och fint med blomkrukor livar upp gatan
Bättre för gående, bilar kör långsammare.
Trevligt låt resturanger ta mer plats
Trevligt låt resturanger ta mer plats
Lugnt och fint anordnat Mysfaktor med blomsterurnorna
Blommor,en bänk , lugnare trafik,trevligt med uteservering som skapar mer liv o rörelse
Ökade torgkänslan vilket behövs om Kungsbacka ska gå från förort till egen stad med bra utbud. Lätt att torget blir genomfartsområde när allt är på bilarnas villkor.
Fungerade fint.
Trevligt utseende på gatan och alla fick samsas om utrymmet.
Bilarna körde inte så fort (i bästa fall)
Mindre trafik o lugnare
Mindre med bilar i centrum
Fina planteringar trafiken flöt på bra
Lugnare trafik
Mindre olycksrisk. Lugnare och trevligare innerstad
Lugnare/lägre fart på fordon.
Hela gatan blev lugnare o trevligare med färre bilar o fina blommor
Mycket mindre bilar med lägre hastighet
Nygatan, Västergatan, Östergatan, Vallgatan samt delvis S Torggatan och Kyrkogatan.
Lugnare trafik
Trevliga krukor ned blommor. Vi fångade fick företräde....
To be able to walk calmly without worrying the speed of the cars.
Det är ofta klungor av personer som möts och även cyklister. Gott om plats
Att bilar inte alltid har företräde utan det blir fokus på gående, cyklar, barn, uteserveringar, möten, livet, handel osv istället
Bra för restaurangen.
Så trivsamt att passera
Det skapar ett trivsamt lugn i innerstaden och möjligheter för näringsidkare. Vi som bor här tycker att detta koncept kan vidareutvecklas i hela innerstaden.
Mindre trafik, långsammare hastighet på fordon. Trevligare miljö.
Mer som gågata. Restaurangerna kan ha större uteserveringar. Utelivet bör finnas inte bara runt torget utan även ”några meter” ner i sidogatorna. Efter hand som tiden gick körde fler och fler bilar igenom
”gågatan”, från början var det väldigt få som åkte igenom. Kanske ändra vägskyltarna så det känns mer som här ska jag inte köra i onödan. Tycker dock att det på något bra sätt bör ordnas så ramaffärrn och
de två restaurangerna lätt kan nås när man ska hämta sin mat.
Det blev mer promenad vänligt
Gångfartsgata är ett bra koncept i innerstaden. Tempot blir lugnare.
Inget bra tyvärr
Trevlig rogivande
Alltid trevligt med blommor och grönt.
Mindre biltrafik i området
Mindre trafik, trevliga uteserveringar

Svar
Minskar trafiken
Håller nere hastigheten/minskar trafiken och ser trevligt och inbjudande ut
Lägre hastighet
Minskad biltrafik samt bilarnas hastighet
Fler hade möjligheten att sitta ute utan störning av så pass många fordon. Och det var tryggare för gående.
Lägre hastighet, bra utformning med blommor, p-platser, uteservering mm
Mindre biltrafik och bättre för t.ex. Restauranger
Större utrymme för restaurang vilket var jättetrevligt.
Totalt misslyckande då folk ställde sig på p rutorna som är där så vi som bor på 17 får kör runt hela stan för att komma hem.. bättre att inte göra det då det inte funkar
Blev mer levande...
Minskat trafikflöde samt estetiskt tilltalande.
More space for the 2 small restaurants in the street, but the Thai restaurant didn’t use it.
Trevligt inslag att göra innerstaden mera levande och välkomnande.
Lugnare, trevligare
Inte mycket.
Innerstaden upplevdes lugnare (biltrafik) men även mer attraktiv för besökare och boende. Fint arrangerat!
Kunderna är missnöjda
Härlig stämning och större uteservering
Heglis uteservering.
Trafiken höll nere farten, allt blev lite lugnare över lag.
Inget
Att många av bilisterna sänker sin hastighet.
Ge mer plats för restauranger. Sänkt fart
Verkar som kunderna och företag är nöjda, bara resturang branschen som är nöjda.
En lugnare miljö. En stor uteservering för restauranger vilket bidrar till en gemenskap och sammanhållning i grannskapet
Jättebra med allt inget att klaga på då ju
Trevlig promenad till stan. Trafiken minskade
Hög mysfaktor och bidrog till att göra innerstaden mer levande.
Blev lite som en del av torget. Mysigare att gå där när bilarna inte är prioriterade. Slippa känslan av att vara i vägen.
Har själv inte stött på några problem.
Det är bra att bilarna kör samma hastighet som cyklisterna och de som går. Detta gör det underlättat då risken att bli påkörd är minskad
Mindre bilar
Skapade struktur på gatan som ofta är trång på morgonen och gav mer plats till gåendes.
trevligt med mindre bilar
Fint förutom den fasta rabatten. Se nedan
Det är trevligt med mindre trafik på vissa ställen och att gatan kan utnyttjas mer då
Trevligt för restaurangerna
Långsam trafik
Blommor o mindre trafik.
Bilarna kör saktare
Biltrafik i stadskärnor förstör känslan och miljön, att slippa det är en stämningshöjare.
Mindre trafik
Den var fin med bra miljö
Trevligt med lite gågata, blommor uteservering m.m.
Trevligt med lite gågata, blommor uteservering m.m.
Det är trevligt med mindre trafik. Dessutom går alla som ska till gymnasiet på morgonen och eftermiddagen på den gatan. Då är det bra att det inte finns bilar där.
Fick ner trafikrytmen på gatan samtidigt som det gick att köra där och att Hegli fick lite större uteservering.

Svar
Härlig sommarkänsla i stan. Trevligt att uteserveringarna får det något lugnare. Nyttotrafik till apotek, post, taxi och butiker får ju komma fram. Privatbilister får hitta en annan väg. Det blir väl mer trafik på
Västergatan Där är ju en SVÅR korsning Västergatan / Vallgatan . Vi är många i Söderstaden som tar Kyrkogatan fram till torget. Flera går med rollator.
Låg hastighet på bilar
Jättetrevligt med uteservering och att en utsmyckad gata inbjuder till besök.
Jag vill egentligen ha bort all trafik från Innerstan. Det finns en stor parkering vid Alleskolan och Linden garaget. Det behövs ingen parkering eller trafik i stan.
Man kan gå där det e smidigt
Ser fint ut
Trevligt med uteplats för restauranger, fint med blommor
Mer utrymme för servering och lägre hastighet.
Det är självklart bra för restaurangerna på gatan
Trevligt för den enda krogen att få större möjlighet att ta emot gäster
Skönt att slippa så mycket biltrafik Fint med planteringarna Bra att kunna sitta på uteserveringen på t ex Hegli
ja
Mindre bilar
Alla får plats
Det var trevligt med uteplatsen till restaurangen och kaffer på torget.
Det blev mer liv och rörelse på gatan. Mycket trevligare att vistas på.
Att restaurangerna kunde ha uteserveringar och all utsmyckning
Gågata, lugnt körande bilar och stora uteserveringar
Skapade en samlingsplats i stan. Väldigt mysigt att kunna gå där, förhoppningsvis kan det bli permanent. Skönt utan trafiken
Mer liv och rörelse på ett bra sett med mer människor och mindre bil. Människorna tar tillbaka staden från bilarna
Färre bilar. Lättare att flanera.
Bra för restauranger
Trevlig med gemensamma bord oavsett vilken restaurang man åt på.
Det behövs möjlighet för restaurangerna att ha uteservering. Toppen!!
Ger mer utrymme för uteservering, vänligare och trevligare intryck. Inbjuder till deltagande i det som finns att tillgå i Innerstaden Gör staden grönare och tryggare.
En vacker entré till torget från Söderstan med en lugn och behaglig trafik
Fler levande gator i innerstaden
Minskade hastigheten
Att det var trevligt och max 10 km/h.
Fler platser att sitta ute samt en del underhållning.

Detta var dåligt med Sommargångfartsgatan:
Antal svar: 102
Svar
Gillar inte gatsten
Inget
Svårt förstå hur det var tänkt, många trodde bil var förbjudet. Inga p-platser för korta stopp: dvs till apoteket och hämta mat på restaurangen. Man fick ta sig till den krångliga parkeringen ovanför (vem har
designat den
)vid toan.
Stora lastbilar som kom, men leveranser måste ju ändock göras.....
Allt
för krånglig utformning av gatan
Bilar tog satts och gasade på så mycket de kunde.
Bilar tog satts och gasade på så mycket de kunde.
Färre parkeringsplatser
Stäng av vägen helt. Håll parkeringarna utanför ”torget” för att främja uteserveringar med mera.
Inget
Inget
Att biltrafik var tillåtet, stäng gärna av helt o hållet
Vet inget
N Torggatan
Bilar kör/ parkerar. Många bilister håller på tok för hög fart. Flera bilister som parkerade står ned motorn igång.
Begränsar tillgänglighet för kunder till näringsidkare på gatan
-Att den inte stängdes helt från bilar.
Ja
Bort med parkeringen på sträckan. Lite trångt att passera om man måste köra bil där.
Inget
Förorsakar stopp och hinder i trafiken.
Att för många ändå använde Kyrkogatan som en genomfartsgata.
Svårt att ta sig fram. Bilar stod ofta så vägen var blockerad.
Blomkrukorna som användes för att styra trafiken. Bilister som inte fattade stoppförbuden och därmed blockerade gatan totalt.
Krångligt för många fotgängare och fordonsförare. Synd om restaurangen som förlorade parkeringsplatser för hämtat.
Mer korttids parkering
Riktigt dumt att försvåra för trafiken med borttagning av p-rutor, det gör torget mindre attraktivt för bilburna besökare.
Inte alla bilister respekterade parkeringen/genomfart
Färre parkeringsplatser
Ingenting
Inget
Inget
Informationen var urusel om detta. Många parkerade på parkeringarna fast de var ”borttagna” under perioden. Tydlighet är A o O när man gör stora förändringar
Ingenting.
Inget
Framförhållningen med alla grävarbeten. Kunde kanske synkats bättre
Lite dålig skyltning på förbjudet parkering.
Felparkerade bilar varje dag. Bilar som tutar varje dag. Bilister som bråkar högljutt någon gång per vecka.
Inget
Förvillande parkeringsrutor då markeringen inte avlägsnades. Tillfälliga skyltar respekterades ej.
t was too narrow for the trucks so instead of less traffic it became more because they had to drive up and down to get into the street without damage. The parking rules were not clear so often there were
problems with cars parking on the “old” parking spaces while getting food from the Thai. So instead of cleaner air there was more pollution. Many people wanted to turn into the street but were scared off by

Svar
the unclear signs. Not just that it is a temporary pedestrian area but also that it is forbidden to drive in (22-6).
Bor inte så nära så att jag störs av ljudet.
Tog bort alla parkeringsplatser till boende. Gjorde det svårt att vara bilburen i stan, vilket en är som boende i innerstaden av uppenbara skäl. En fick åka omvägar för att hitta parkering då antalet boende är
konstant. Det blev bara rörigare och trängre.
Upplevde att det snabbt blev nedskräpat och efterhållningen eftersatt.
Mindre parkeringar och kunderna är väldigt missnöjda med gatan
Bättre markeringar vad som gäller
Gäller att markera parkeringarna som togs bort direkt så att annan trafik kan komma förbi.
Försvann parkeringsplatser
Är boende precis över restaurangen som fick större uteservering. Hela sommaren blev vi väldigt störda av musik o onyktra gäster.
Framkomligheten har minskat för alla inblandade. Jag som använder gatan för att gå/cykla tycker att en uteservering (Hegli) är i vägen, och de som kör bil tycker nog att blomstergrejerna är i vägen. Vid flera
tillfällen har det hänt att det kommer en bil som måste väja undan för blomstergrejerna samtidigt som jag försöker gå och uteserveringen blockerar vägen för mig, det hela blir lite kaosartat ibland. Det är även
ganska otydligt att det är en gångfartsgata och vad det innebär. Detta förstod jag nu.
Man skulle kunna stanna till och hämta varor på Apoteket Måste göras tydligt att bilisterna skall respektera gångtrafikanterna Infarten(söderut) är direkt farlig
Lite otydligt under en period Om jag minns rätt, kring vad som gällde. Gör testen permanent.
Man bygger om gatan och investerar i planteringar, stenuppfarter till butiker, stenläggning utanför Hemköp, prydligt utmärkta parkeringsplatser och ny asfaltering. Allt mycket snyggt och prydligt även om det
tog onödigt lång tid. Många dagar när inget arbete utfördes . Nåväl vad händer när asfalten knappt hunnit torka ! Streck över parkeringsplatser, stora krukor mitt i gatan så bilarna måste kryssa för att komma
fram. Ser inte klokt ut. Varför gör ni inte om gatan till gågata utan trafik om ni vill att restauranger skall ha uteserveringar. Men hela centrum är ju ett kaos att köra bil genom och nu har ni försämrat detta med
en riktig halvmesyr. Skall biltrafik tillåtas så ta bort krukor och låt det vara en genomfartsgata som den är tänkt för.
Det är dåligt även om på sommaren tiden.
Inga parkeringar
Vissa morgnar har gatorna varit väldigt skräpiga runt uteserveringarna. Men barägarna har varit snabba att städa efter sina gäster.
Inget.
Vet ej.
Den fasta stora rabatten utanför apotekets ingång var mycket dåligt placerad. Den har mycket försvårat arbetet för våra varutransporter. Den står precis där de ska lasta av backarna. Borde tas bort!!!!!
Det blev stora problem för varubilen till apoteket samt att apoteket behöver sina p-platser.
Rörigt och oklart hur man skulle köra och var varuleveranser skulle parkera.
Inget.
Svårt att komma fram ibland
Inget
Konstigt uppställda saker på gatan
Den var tråkig med dålig miljö och det var för lite instrumental sak
Rabatten precis utanför varuintaget till Kronans Apotek. Våran varuleverans har jättesvårt att komma fram. En järnring fastgjuten i gatan precis utanför vår dörr. Fint visst men FEL plats. Ni får ju ha lite koll var
ni placerar saker som inte går att flytta. Hade varit bra om ni kollat med oss först som ska ha
Rabatten precis utanför varuintaget till Kronans Apotek. Våran varuleverans har jättesvårt att komma fram. En järnring fastgjuten i gatan precis utanför vår dörr. Fint visst men FEL plats. Ni får ju ha lite koll var
ni placerar saker som inte går att flytta. Hade varit bra om ni kollat med oss först som ska ha varor levererade varje dag.
Att bilisterna inte bötfälldes för felaktig parkering och cyklisterna inte fattade att man inte får cykla mot enkelriktat.
Inget
Gångfartsgatan gav restauranger möjlighet att använda en större del av det nyrenoverad gaturummet till uteservering, vilket är jättebra. Men vi fick en smal upphöjd gång utanför! Har knappt möjlighet att
hänga ut min öppetskylt. För mig är det en gåta hur man tänkt här, på ena sidan gatan har man ökat möjligheten att Synas på andra har man minskat. Hoppas detta ses över.
Att det fick köra bilar där.
Bilar ibland
Rabatten står väldigt dumt, just där lasbildchafurren ska lasta på/av
Dålig framkomlighet både för kunder och leverans av varor. Särskilt de "blomlåder" som är "gjutna" mitt i vägen och svårt för lastbilar som dagligen kommer med våra varor. Kunder tror att det är förbjudet att
köra in på gatan, ej bra för vår verksamhet
Det enda dåliga var när bilister inte begrep, utan parkerade och hindrade genomfart. Men de finns alltid.
Våran parkering för våra kunder togs bort vilket inte är så bra med tanke på att våra kunder bär tunga tavlor som de vill ha hjälp med. Men fixa lite parkeringar på nygatan utanför våran affär så funkar det. Det
var krångligt med fraktlastbilarna till apoteket mm trångt och ibland hade någon parkerat ändå på de parkeringar som togs bort. Lite luddigt men kan ju förbättras självklart med tydliga regler så kan det bli en
mysig gata
Jag upplevde det som att kunder var irriterade för dom visste inte om det gick att köra där eller inte
delen av Kyrkogatan ..

.dom tyckte att dom fick köra runt för mycket om dom kom borta ifrån Lindens Torg och skulle till norra

Svar
otydlig skyltning, och är syftet att den ska gå från Söderåparken till Badhusparken kanske man kunde måla/märka upp själva gatan bättre så att det uppmärksammas från alla håll! (för övrigt är det påfallande
ofta folk kör mot enkelriktat nere vid Cassels baksida och in på Kyrkogatan)
När arkeologerna satte igång med grävskopan på ödetomten var det slut på lugnet. De började tidigt på morgonen och slutade ibland väldigt sent. Strålkastarna på grävskopan lyste rakt in i mitt kök.
Oväsendet och det skarpa skenet störde mig verkligen. Men förhoppningsvis är de färdiga så det blir lugnt denna sommaren. Ingen nybyggnation på tomten är önskvärd!!
nej
Att det fortfarande var möjligt för personbilar att köra där
Inget
för krånglig utformning av gatan
Dålig markering på blomkrukorna som stod som vägspärr. Många körde in i dem. Ni skulle inte målat ut parkeringsplatserna. Folk ställde sig där och blockerade vägen, även om skyltar satt uppe.
Inget alls
Folk fattade inte att de inte kunde parkera där, dvs gatan blev stundtals blockerad av parkerade. Vissa blomlådor var lite för stora. Bra att markera, men det gick inte alltid att komma förbi
Inget
Blev lite paff när jag kom körandes och blev lite lätt stressad ”jaha, hur ska/får jag köra nu”
Inget speciellt.
Svårt o förstå vart man fick parkera eller ej. Behövs tydligare skyltning.
Inget
Inget
Inget
Vägen blev många gånger avstängd för att parkeringsplatserna användes som lastzon.
Att de utmarkerade p-platserna var avstängda.
Generellt tycker jag det är för mycket störande biltrafik runt torget.
Det blir för få p platser, framkomligheten blev för svår och bilar o cyklar parkerade helt galet. Detta i samband med att norra Torggatan är helt bortplockad för trafik o parkering.

Svar
Gatan är fint men, vi som driver verksamhet är missnöjda, lastbilar, person bilar, kunderna . Jag ser folk parkerar över allt! Att vi leva utan kunderna går inte och önskar att försöka behålla som det är, då blir
mindre kaos? Med vänlig hälsning
Blir ju en levande innerstad utan biltrafik då ju Med krogar som livar upp staden mm
Trevligt initiativ! efter 2 år med coronarestriktioner unnar jag bar-och resturangägarna de extra inkomster en trevlig uteservering medför.
Ren gågata hade varit det bästa.
Tycker inte motortrafik ska förbjudas utan gångbart är en bra hastighet på gatan
Rabatten utanför apoteket är felplacerad, försvårar för varutransporter
Se ovan.
Se ovan.
Mer gågator snälla.
Låt parkeringsvakterna gå oftare där, yrkestrafiken får sällan plats på lastzonen
Inga stora krukor mitt i gatan!
Ta bort de "gjutna" blomlådorna i gatan. Skylta bättre att det är tillåtet att köra in på gatan.
En avstängning av Kyrkogatan skulle innebära att bilar kör längre tid i innerstaden för att hamna rätt. Många kommer från Aranäs hållet och ska till torget. Är Kyrkogatan avstängd får de köra runt hela stan.
Bättre med många gångfarts-gator, det blir bra för både gående och bilister.
Vi vill inte vara någon bromskloss för restaurangerna på våran gata men vill inte heller att det förstörs för våra kunder i rambutiken. Det ska gynna alla isåfall inte bara några verksamheter
Viktigt är att det finns ordentlig plats att stanna utanför apoteket så att de som har gånghjälpsbehov känner sig inkluderade. Viktigt är vad NÄRINGSIDKARNA på KYRKOGATAN tycker. Om de gillar att
fortsätta; fortsätt - om de inte gjorde det; senarelägg
Plantera träd där istället för mera asfallt
Fina blomlådor
tillgång att stanna vid Menam 15 min
Gärna ännu mer blommor, tex sådana som man hänger på lyckstolparna. Vimplar mellan byggnaderna så som dem har på Storgatan. Mycket bra initiativ med bänken utanför Darios, gärna mer sånt! Tycker
absolut att vi ska ha sommargatan igen, och i år även ha lite av skördefesten och andra happenings på kyrkogatan med.
Det finns en stor förbättring att genomföra vad gäller för den som är rullstolsburen och svårighet att gå i trappor. Totalt hopplöst för den som är rullstolsburen och har svårighet att gå upp för trappor att ta dig in
till Tinas salong och Restaurang Mhenam. Gör om och gör rätt. En bra lösning finns på andra sidan gatan med en lutande ramp som upp till N:a Halland. Prova själva med en rullstol in till Tinas salong. Helt
omöjligt. Ser fram emot en förbättring inom kort.
Jätte bra initiativ!!
Tycker den skall fortsätta hela Kyrkogatan och inkluderas med Badhusparken. Behöver bli tryggare och grönare för alla gångtrafikanter. Skulle också vara mycket positivt att det blir större uteserveringar på
fler ställen.
Gör som norra Torggatan. Stäng av gatan och låt Restaurangerna på gatan ansöka om att använda ännu mer platser för uteservering
Låt bilar få parkera längs gatan.
Utöka området med Storgatan från Vallgatan t o m. torget.
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Sommargångfartsgata Kyrkogatan

Förslag till beslut i nämnden för Teknik
Nämnden för Teknik ger förvaltningen i uppdrag att under sommaren 2022 göra om Kyrkogatan, delen
Nygatan – Södra Torggatan, till gångfartsgata, under tiden från den 1 april till den 31 oktober.
Nämnden för Teknik ger förvaltningen i uppdrag att upprätta nödvändiga lokala trafikföreskrifter för
ett genomförande av gångfartsgata sommaren 2022.
Sammanfattning av ärendet
Kyrkogatan, delen Nygatan – Södra Torggatan, renoverades under hösten 2020 och stod helt klar
vintern 2021. Renoveringen av gatan har gett möjlighet till en mer flexibel användning av gaturummet,
då allt ligger på samma nivå, gata och trottoarer.
Sommaren 2021 genomfördes ett försök där gatan skyltades om och möblerades till gångfartsgata. En
gångfartsgata syftar till att skapa en miljö där all trafik ska ske på de gåendes villkor.
Förvaltningen har under februari månad gjort en enkät för att följa upp försöket 2021 och för att få en
uppfattning om en eventuell fortsättning av gångfartsgata under sommarsäsongen 2022.
Beslutsunderlag
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2022-02-28
Utvärdering enkät Kyrkogatan ppt 2022-02-25
Fritext svar: Detta var bra med Sommargångfartsgatan 2022-02-25
Fritext svar: Detta var dåligt med Sommargångfartsgatan 2022-02-25
Fritext svar: Övriga kommentarer om sommargångfartsgatan kan lämnas här
Kyrkogatan Enkät vykort 2022
Enkät Kyrkogatan 2022
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Beslutet meddelas
Planering Trafik & Utemiljö
Beskrivning av ärendet
Kyrkogatan, delen Nygatan – Södra Torggatan, renoverades under hösten 2020 och stod helt klar
vintern 2021. Renoveringen av gatan har gett möjlighet till en mer flexibel användning av gaturummet,
då allt ligger på samma nivå, gata och trottoarer.
Sommaren 2021 genomfördes ett försök där gatan skyltades om och möblerades till gångfartsgata. En
gångfartsgata syftar till att skapa en miljö där all trafik ska ske på de gåendes villkor.
Fyra parkeringsplatser stängdes av, krukor placerades i gatan för att bryta raksträckan och tvinga
motorfordonstrafiken att köra i sick-sack. Tempot på trafiken blev lugnare och en förskjutning av
motorfordonstrafiken gav möjlighet för restaurangerna att ha större uteserveringar.
Förvaltningen har under februari månad gjort en enkät för att följa upp försöket 2021 och för att få en
uppfattning om en eventuell fortsättning av gångfartsgata under sommarsäsongen 2022. Enkäten
bestod i frågor att besvara ja/nej/inget samt fält för fritext, där svaranden kunde fylla i vad som var bra,
vad som var dåligt och möjlighet att fylla i övrigt, om sommargångfartsgatan 2021.
Enkäten skickades ut i form av ett vykort med information och en länk till en digital enkät, till alla
hushåll i innerstaden och i Aranäs stadsdel. Enkäten skickades också ut till fastighetsägare på nämnda
sträcka samt till näringsidkare i innerstaden. Möjlighet gavs också att kontakta kommunen för hjälp att
genomföra enkäten. Totalt skickades ca 750 vykort och ca 200 vykort delades ut på plats.
Medarbetare på förvaltningen har varit på plats en förmiddag och delat ut vykort till förbipasserande
och uppmuntrat till att svara på enkäten.
Totalt svarade 169 personer på enkäten, varav 17 st näringsidkare, 2 st fastighetsägare, 118 st
närboende/granne och 32 st invånare/besökare. Av dessa var 8 st under 18 år.
Av de tillfrågade tyckte 75% att försöket var lyckat, 16% tyckte att det var misslyckat, 9% varken ja
eller nej.
På frågan om man tyckte att det skulle bli en fortsättning 2022, svarade 84% att de vill ha
sommargångfartsgata eller tex gågata (71% resp 13%) och 16% svarade nej.
Till enkäten fanns möjlighet att skriva i fritext, vad man tyckte var bra resp dåligt med gångfartsgata
samt möjlighet att notera övriga synpunkter.
De positiva svaren kan sammanfattas med att det blev ett lugnare trafik på gatan, mindre trafik, trevligt
med större uteservering, fina planteringar.
De negativa svaren kan sammanfattas med att det blev färre parkeringar, otydligt/krångligt vilket bl.a.
gjorde att bilar parkerade där det var p-förbud, att gatan inte var helt avstängd.
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De övriga svaren varierar mellan att stänga av trafiken helt, synpunkter på biltrafik o innerstaden, tips
på utformning, synpunkter på parkering.
Underlaget från enkäten ger förvaltningen möjlighet att göra en förbättrad utformning vid en eventuell
gångfartsgata för sommaren 2022.

Karl Lundgren

Charlotta Ljungkull

Förvaltningschef

Projektledare
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Nämnden för Tekniks arbetsutskott
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2022-03-07

§ 21
Dnr 2022-00165
Sommargångfartsgata Kyrkogatan
Beslut - förslag till beslut i nämnden för Teknik
Nämnden för Teknik ger förvaltningen i uppdrag att under sommaren 2022 göra om
Kyrkogatan, delen Nygatan – Södra Torggatan, till gångfartsgata, under tiden från
den 1 april till den 31 oktober.
Nämnden för Teknik ger förvaltningen i uppdrag att upprätta nödvändiga lokala
trafikföreskrifter för ett genomförande av gångfartsgata sommaren 2022.
Sammanfattning av ärendet
Kyrkogatan, delen Nygatan – Södra Torggatan, renoverades under hösten 2020 och
stod helt klar vintern 2021. Renoveringen av gatan har gett möjlighet till en mer
flexibel användning av gaturummet, då allt ligger på samma nivå, gata och trottoarer.
Sommaren 2021 genomfördes ett försök där gatan skyltades om och möblerades till
gångfartsgata. En gångfartsgata syftar till att skapa en miljö där all trafik ska ske på
de gåendes villkor.
Förvaltningen har under februari månad gjort en enkät för att följa upp försöket 2021
och för att få en uppfattning om en eventuell fortsättning av gångfartsgata under
sommarsäsongen 2022.
Beslutsunderlag
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2022-02-28
Utvärdering enkät Kyrkogatan ppt 2022-02-25
Fritext svar: Detta var bra med Sommargångfartsgatan 2022-02-25
Fritext svar: Detta var dåligt med Sommargångfartsgatan 2022-02-25
Fritext svar: Övriga kommentarer om sommargångfartsgatan kan lämnas här
Kyrkogatan Enkät vykort 2022
Enkät Kyrkogatan 2022
Beslutsgång
Ordförande Monica Neptun (L) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga
förvaltningens förslag, och att arbetsutskottet för Teknik bifaller det.

Justerare

Expedierat/bestyrkt

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2022-03-23
Diarienummer

TE 2020-00864

Initiativ angående Kungsbacka torg
Förslag till beslut i nämnden för Teknik
Nämnden för Teknik godkänner förvaltningens förslag att dela upp genomförandet av åtgärder på
Kungsbacka torg i två delar; etapp 1 Södra delen och etapp 2 Norra delen.
Nämnden för Teknik godkänner förvaltningens förslag på kompensationsåtgärder i etapp 1 Södra
delen, efter rivning av parkeringsplatserna på Kungsbacka torg:



Ersätta parkeringsplatserna för personer med särskilt tillstånd med två längsgående parkeringar
vid Södra Torggatan.
Ersätta skadade träd i körsbärslunden.

Nämnden överlåter åt förvaltningen att utforma de aktivitetsskapande åtgärder som ska höja torgets
attraktionskraft som mötesplats för personer i alla åldrar i etapp 1 Södra delen.
Nämnden överlåter åt förvaltningen att utreda etapp 2 Norra delen och Kungsbacka torg i sin helhet
vidare genom fortsatt kunskaps- och åsiktsinhämtning från berörda förvaltningar, näringsidkare,
fastighetsägare och BRÅ samt i dialog med allmänheten.
Sammanfattning av ärendet
Nämnden för Teknik beslutade 2020-09-16 att ge förvaltningen i uppdrag att ”Ta fram förslag på hur
vi på bästa sätt kan planera för ett torg som ger större och flexiblare möjlighet att utnyttja den stora
ytan”. Det beslutades också att befintliga p-platser tas bort från den södra torgytan och att de befintliga
så kallade kyrkbänkarna på torget tas bort från den norra ytan.
Kungsbacka torg som mötes- och marknadsplats betecknas ofta som stadens hjärta. Det är en historisk
plats. Torget och delar av dess omgivande bebyggelse är klassat som riksintresse för kulturmiljövård.
2011 renoverades torgytan med stor hänsyn till platsens historia och kulturmiljö. Den gamla kyrkans
placering markerades på torget med hjälp av belysta bänkar och en avvikande markbeläggning. I den
södra delen anlades en körsbärslund, integrerad med en parkeringsyta.
Kyrkbänkarna betraktas ibland som hindrande vid evenemang och är i dåligt skick. Samtidigt är
kyrkbänkarna viktiga för torget, både historiskt, för att skapa identitet och för att fungera som
vardagsmöblemang, en plats att sitta, mötas och som barn även hoppa runt ett slag.

Kungsbacka kommun
Solveig Gunnarsson
0300 83 41 47
Landskapsingenjör
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Förvaltningen föreslår att gestaltningen av kyrkoruinen bevars genom att belysa dess siluett samt
ersätta de utslitna kyrkbänkarna med nya bänkar i ett mer hållbart material. De skadade körsbärsträden
i parkeringsytan ersätts med nya. De två nuvarande parkeringsplatserna för personer med särskilt
tillstånd ersätts med två nya utmed Södra Torggatan.
Beslutsunderlag
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2022-03-23
Kostnadsuppskattning Kungsbacka torg, 2022-03-23
Beskrivning av ärendet
Nämnden för Teknik beslutade 2020-09-16 att ge förvaltningen i uppdrag att ”Ta fram förslag på hur
vi på bästa sätt kan planera för ett torg som ger större och flexiblare möjlighet att utnyttja den stora
ytan”. Det beslutades också att befintliga p-platser tas bort från den södra torgytan och att de befintliga
så kallade kyrkbänkarna på torget tas bort från den norra ytan.
Kungsbacka Torg som mötes- och marknadsplats betecknas ofta som stadens hjärta. Det är en historisk
plats. Torget och delar av dess omgivande bebyggelse är klassat som riksintresse för kulturmiljövård.
Kungsbacka torg genomgick en stor renovering 2011. Den gamla kyrkans placering markerades på
torget med hjälp av belysta bänkar och en avvikande markbeläggning. I den södra delen anlades en
körsbärslund, integrerad med en parkeringsyta.
Torgets gestaltning togs fram med stor hänsyn till platsens historia och den kulturmiljö som torget och
byggnaderna runt om är en del av, samtidigt som funktionen som mötes- och marknadsplats också
skulle finnas kvar.
De nuvarande kyrkbänkarna upplevs ibland som hindrande vid evenemang. De har under en lång tid
varit i mycket dåligt skick på grund av från början felaktigt val av färg och trämaterial, vilket orsakat
röta. Samtidigt utgör kyrkbänkarna en betydande del av torgets gestaltning.
Förvaltningen för Teknik har tagit fram förslag på kompensationsåtgärder efter borttagandet av
parkeringsplatserna i etapp 1 södra delen samt en kostnadsuppskattning för genomförande.
Förvaltningen för Teknik fortsätter utreda etapp 2 Norra delen och Kungsbacka torg i sin helhet genom
fortsatt kunskaps- och åsiktsinhämtning från berörda förvaltningar, näringsidkare, fastighetsägare och
BRÅ samt i dialog med allmänheten. Barndialogen är påbörjad och kommer ligga till grund för BKA
(barnkonsekvensanalys) och kommande SKA (social konsekvensanalys).
Etapp 1 Södra delen
Körsbärsträden på torgets södra del är i dålig kondition och flera av dem är döende på grund av
omfattande påkörningsskador från bilar. I samband med att parkeringsplatserna tas bort föreslår
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förvaltningen att dessa träd ersätts med nya. Parkeringsplatser för personer med särskilt tillstånd har ett
stort värde och föreslås ersättas med två nya i direkt anslutning till torget utmed Södra Torggatan.
Torgets södra del lämpar sig utmärkt till aktivitetsskapande åtgärder såsom samvaroytor och lekfulla
inslag. Då södra Torggatan är en del av Kattegattleden anpassas utformningen till att lyfta fram cykeln
som färdmedel med plats för cyklister från när och fjärran att stanna till för en fin paus och upplevelse
i vår vackra stadskärna med sin historiska karaktär, folkliv, butiker och serveringar.
Etapp 2 Norra delen
Att möblera ett torg och ge det ett innehåll är arkitektoniskt en svår uppgift. Det är en subtil avvägning
mellan att lämna en stor yta tom och öppen, fri att använda efter olika behov som finns i en stad, och
att fylla den med ett innehåll som gör att torget upplevs om trivsamt och användbart även till vardags.
Kyrkbänkarna var från början ett bra sätt att lösa denna uppgift på.
Kyrkbänkarna fyller i sitt sammanhang flera viktiga funktioner. De används som sittplatser, både
spontant och vid evenemang såsom konserter, konstveckor och sammankomster av olika slag. Av barn
används de till lek och rörelse.
De ger också torget ett speciellt innehåll genom att inte vara vilka bänkar som helst, det vill säga de
har en funktion som en symbol. En symbol för Kungsbackas historia och en symbol för det som är
Kungsbacka torg och dess identitet. Den infällda belysningen i bänkarna ger dessutom ett mervärde
när det är mörkt. Att ge en plats en positiv identitet är viktigt för hur en plats upplevs av besökaren då
den bidrar till en bra upplevelse och känsla av trygghet.
Sammantaget har detta lett till förslaget att möblera kyrkoruinen med flexibla bänkar för att behålla de
värden som bänkarna tillför torgytan. De nya bänkarna ska vara flyttbara vilket innebär att ytan kan
användas efter önskemål och bänkarna flyttas vid behov. De ska vara av ett beständigt material och se
estetiskt tilltalande ut utan krav på stora underhållsinsatser.
Behovet av antalet bänkar utvärderas och anpassas så att vi med ett färre antal behåller de värdefulla
funktioner och det symbolvärde som bänkarna står för. Kyrkoruinens kontur på torgytan visualieras
genom att belysa ruinens silhuett och golv.
Helhet torget
Att fortsätta utveckla torget och dess identitet efter nya behov är både bra och viktigt. Torget är
centralt, både rent geografiskt och i folks medvetanden och rymmer en stor potential till att stärka
Kungsbackas nya platsvarumärke.
Förvaltningen föreslår en fortsatt planering för åtgärder som kan höja torgets attraktionskraft som
mötesplats för alla åldrar som ska syfta till att lyfta fram Kungsbackas nya identitet och dess historia
samtidigt. Målet är att skapa en trygg, tillgänglig och välkomnande plats för både stora evenemang
såväl som små guldkantade vardagshändelser.
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Karl Lundgren

Åsa Dykes

Förvaltningschef för Teknik

Enhetschef för TUM Planering
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för Teknik

Datum
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2020-09-16

§ 92
Dnr 2020-00864
Initiativyrkande från Monica Neptun (L) och Hravn Forsne (M) angående
Kungsbacka torg
Beslut
Nämnden för Teknik ger förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på hur vi på
bästa sätt kan planera för ett torg som ger oss större och flexiblare möjligheter till att
utnyttja ytan.
Detta uppdrag förutsätter att:


Nämnden för Teknik beslutar att befintliga parkeringsplatser tas bort från
själva torgytan



Nämnden för Teknik beslutar att ta bort de befintliga så kallade kyrkbänkarna
på torget

Sammanfattning av ärendet
Monica Neptun (L) och Hravn Forsne (M) har till nämnden inkommit med ett
initiativyrkande om utveckling av Kungsbacka torg.
De menar i huvudsak följande: Kungsbacka ska vara en inbjudande och attraktiv stad
för alla våra invånare, och torget idag fyller inte de funktioner som torget med enkla
medel skulle kunna göra. De önskar se torget som en samlingsplats för olika former
av aktiviteter, marknader, konserter, skolavslutningar m.m. De önskar att
förvaltningen tar fram förslag på åtgärder som ger möjlighet för företagare att
utveckla verksamheter exempelvis uteserveringar, torgbodar, food trucks mm.
Möjlighet till mötesplatser önskas med aktivitet för alla åldrar exempelvis pop-uplekplats, utomhusspel mm. Detta förutsätter att nämnden beslutar att ta bort alla
parkeringsplatser på torget.
Beslutsunderlag
Initiativärende från Monica Neptun (L) och Hravn Forsne (M) 2020-09-16
Förslag till beslut på sammanträdet
Ordförande Monica Neptun (L) föreslår att behandla ärendet på dagens sammanträde
och finner att nämnden för Teknik bifaller det.
Tobias Eriksson (SD) yrkar bifall till Monica Neptun (L) och Hravn Forsnes (M)
förslag med tilläggsyrkande att invånardialog ska användas vid utformning av
torgytan.
Börje Börjesson (S) avstår från att delta i beslutet.

Justerare

Expedierat/bestyrkt
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för Teknik

Datum
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2020-09-16

Beslutsgång
Monica Neptun (L) ställer proposition på sitt och Hravn Forsnes (M) yrkande och
Tobias Erikssons (SD) tilläggsyrkande och finner att nämnden för Teknik beslutar
enligt Monica Neptun (L) och Hravn Forsnes (M) grundförslag.
Tobias Eriksson (SD) reserverar sig mot beslutet att inte föra en invånardialog innan
utformningen av torget planeras.

Justerare

Expedierat/bestyrkt
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för Tekniks arbetsutskott

Datum

1 (2)

2022-03-07

§ 22
Dnr 2020-00864
Initiativ angående Kungsbacka torg
Beslut - förslag till beslut i nämnden för Teknik
Nämnden för Teknik godkänner förvaltningens förslag att dela upp genomförandet
av åtgärder på Kungsbacka torg i två delar; etapp 1 Södra delen och etapp 2 Norra
delen.
Nämnden för Teknik godkänner förvaltningens förslag på kompensationsåtgärder i
etapp 1 Södra delen, efter rivning av parkeringsplatserna på Kungsbacka torg:
- Ersätta parkeringsplatserna för personer med särskilt tillstånd med två längsgående
parkeringar vid Södra Torggatan.
- Ersätta skadade träd i körsbärslunden.
Nämnden överlåter åt förvaltningen att utforma de aktivitetsskapande åtgärder som
ska höja torgets attraktionskraft som mötesplats för personer i alla åldrar i etapp 1
Södra delen.
Nämnden ger förvaltningen uppdraget att efter fortsatt kunskaps- och
åsiktsinhämtning från berörda förvaltningar, näringsidkare, fastighetsägare och BRÅ
samt i dialog med allmänheten återkomma med presentation av förslag till nämnden.
Sammanfattning av ärendet
Nämnden för Teknik beslutade 2020-09-16 att ge förvaltningen i uppdrag att ”Ta
fram förslag på hur vi på bästa sätt kan planera för ett torg som ger större och
flexiblare möjlighet att utnyttja den stora ytan”. Det beslutades också att befintliga pplatser tas bort från den södra torgytan och att de befintliga så kallade kyrkbänkarna
på torget tas bort från den norra ytan.
Kungsbacka torg som mötes- och marknadsplats betecknas ofta som stadens hjärta.
Det är en historisk plats. Torget och delar av dess omgivande bebyggelse är klassat
som riksintresse för kulturmiljövård.
2011 renoverades torgytan med stor hänsyn till platsens historia och kulturmiljö. Den
gamla kyrkans placering markerades på torget med hjälp av belysta bänkar och en
avvikande markbeläggning. I den södra delen anlades en körsbärslund, integrerad
med en parkeringsyta.
Kyrkbänkarna betraktas ibland som hindrande vid evenemang och är i dåligt skick.
Samtidigt är kyrkbänkarna viktiga för torget, både historiskt, för att skapa identitet
och för att fungera som vardagsmöblemang, en plats att sitta, mötas och som barn
även hoppa runt ett slag.
Förvaltningen föreslår att gestaltningen av kyrkoruinen bevars genom att belysa dess
siluett samt ersätta de utslitna kyrkbänkarna med nya bänkar i ett mer hållbart
material. De skadade körsbärsträden i parkeringsytan ersätts med nya. De två
nuvarande parkeringsplatserna för personer med särskilt tillstånd ersätts med två nya
utmed Södra Torggatan.
Justerare

Expedierat/bestyrkt
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för Tekniks arbetsutskott

Datum

2 (2)

2022-03-07

Beslutsunderlag
Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2022-03-23
Kostnadsuppskattning Kungsbacka torg, 2022-03-23
Protokollsutdrag NTE 2020-09-16 § 92
Förslag till beslut på sammanträdet
Monica Neptun (L) yrkar bifall till förslaget med det ändringen i sista stycket att
nämnden ger förvaltningen i uppdrag att efter fortsatt kunskaps- och
åsiktsinhämtning från berörda förvaltningar, näringsidkare, fastighetsägare och BRÅ
samt i dialog med allmänheten återkomma med presentation av förslag till nämnden.
Beslutsgång
Ordföranden Monica Neptun (L) finner att det finns två förslag till beslut, det vill
säga arbetsutskottets förslag och eget yrkande om ändring.
Ordföranden prövar förslagen (var för sig) och finner att arbetsutskottet för Teknik
bifaller ordförandens (L) tilläggsyrkande.

Justerare

Expedierat/bestyrkt

Datum

2022-03-16
Diarienummer

2022-0005

Delegeringsbeslut Teknik 2022
Delegeringsbeslut februari 2022, rapportering mars
Punkt i
delegeringsordning
3.3
4.3.1
4.4
4.5
4.7

4.8
4.10

Beslutsdatum Delegat
2022-02-16
Under
januari-februari
Under
januari-februari
Under
januari-februari

Arkivarie
Trafikingenjör
Samordnare
Trafikingenjör
Samordnare
Trafikingenjör
Samordnare
Trafikingenjör
Under februari Samordnare

2022-02-15 Trafikingenjör
Under Trafikingenjör
januari-februari Samordnare

Beskrivning
Avslagsbeslut begäran om allmän
handling (2022-00134)
14 beslut om upphävanden av lokala
trafikföreskrifter
3 beslut om tillfälliga trafikföreskrifter
28 reviderade befintliga permanenta
föreskrifter
9 st beslut om undantag från lokala
trafikföreskrifter
Tre beslut till transportör (2022-106)
om undantag från bestämmelserna
om största tillåtna fordonsbredd,
-längd och -vikt
5 st väghållarbeslut om reglering i
samband med vägarbete
Felparkeringsavgifter februari
(gatumark): 639 st

Kontrollavgifter februari (tomtmark):
208 st
4.13

Under februari Trafikövervakare

4.14

Under februari Vägtekniker

4.15

Under februari Vägtekniker

4.16
Teknik
Emelie Hjertén
emelie.hjerten@kungsbacka.se

Under februari

Färdtjänstutredare

13 beslut om tillstånd att schakta i
gator och trafikanordningsplan.
10 beslut om enbart
trafikanordningsplan
Beslut om parkeringstillstånd för
rörelsehindrade
Beviljade: 19
Kungsbacka kommun
434 81 Kungsbacka
Besöksadress
Stadshuset, Storgatan 37
Telefon 0300-83 40 00
www.kungsbacka.se
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5.1

Under
februari
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Färdtjänstutredare

Under februari
5.3

Färdtjänstutredare
Under februari

8.3
Under februari
8.6

Handläggare,
administratör och
systemadministratör
Handläggare,
administratör och
systemadministratör

FC

Enhetschefer

Anställning av anläggningstekniker (till
Vatten&Avfall), arbetsledare (*2 till
Trafik&Utemiljö & Vatten&Avfall),
Mätningsingenjör (Verksamhetsstöd)

FC
Under februari

9.1.2

FC
2022-02-09

9.7

VC
Under februari

10.1.1
Under februari

10.1.2

10 beslut om tillfälligt uppehåll från
sophämtning
6 beslut om godkännande av
kompostering av matavfall
Tilldelningsbeslut Framtidens
avloppsreningsverk
Tilldelningsbeslut Toalettbyggnad
Borgmästarens lekplats
Underteckna ramavtal
Stadsnättjänster PM Telecom
(Avtalsupplåtelse från Link to Link)
Beslutat om utbetalning av
regresskrav, översvämningsskada i
fastighet ärende 2021-00670
Anställning av verksamhetschef
Planering Trafik&Utemiljö

Under februari
9.1.2

Avslagna: Beslut om färdtjänst
Beviljade: 49
Avslagna: Beslut om tillstånd till riksfärdtjänst
Beviljade: 3
Avslagna: -

Yttranden Teknik februari 2022
Nedan yttranden är delegeringsbeslut enligt nämnden för Tekniks
delegeringsförteckning 2021-06-16 § 76
Datum

2022-03-14
Sida

1(3)

Datum
2022-02-28
2022-02-28
2022-02-28

2022-02-28

2022-02-28
2022-02-25
2022-02-24
2022-02-24
2022-02-24
2022-02-24
2022-02-22
2022-02-21

Beskrivning
Yttrande teknik - gällande transportdispens - TRV
2022/12507
Yttrande Teknik-Byggställning och lift
Yttrande Teknik - Placering, framkomlighet mm
tidsbegränsat bygglov för bar - Banken 12 och
Kungsbacka 3:1, BN 2021-002654
Yttrande Teknik - Granskningsutskick detaljplan för
skolverksamhet och bostäder inom Kyvik 5:333 med
flera i Kullavik, BN 2021-00003
Yttrande Teknik - Enskild avloppsanläggning - Baltared
1:3, MH 2021/5178
Yttrande Teknik - Tillgänglighet för sopbil - Lillared 1:4,
BN 2021-000967
Yttrande Teknik - Sophämtning och anslutning till
kommunalt VA - Skårby 1:18, BN 2021-003632
Yttrande Teknik - Placering av transformatorstationen,
KARSEGÅRDEN 1:1, BN 2022-000269
Yttrande Teknik - Placering av transformatorstation - Li
2:23, BN 2022-000290
Yttrande Teknik - Uppsättande av inglasad uteservering
- Kungsbacka 3:1, BN 2021-004594
Yttrande Teknik - Anmälan installation av fettavskiljare Södercentrum 8
Yttrande Teknik - Foodtruck Sipp N Dipp

Diarienummer
2022-00175
2022-00152
2022-00153

2022-00114

2022-00110
2022-00162
2022-00135
2022-00122
2022-00126
2022-00125
2022-00079
2022-00130

Sida
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Datum
2022-02-21
2022-02-17
2022-02-17
2022-02-16
2022-02-15
2022-02-15

2022-02-15
2022-02-15
2022-02-15
2022-02-15
2022-02-14
2022-02-14
2022-02-14
2022-02-14

2022-02-14
2022-02-10
2022-02-10
2022-02-07
2022-02-07

Beskrivning
Yttrande Teknik - Parkering, trafiksäkerhet och
avfallshantering - Varla 2:398
Yttrande Teknik-uteservering Zia Sweet & Salt
Yttrande Teknik - Enskild avloppsanläggning - Ubbhult
1:19, MH 2021/4792
Yttrande Teknik-uteservering Diné Burgers
Yttrande Teknik-Naturturismens dag Fjärås Bräcka
Yttrande Teknik - Sophämtning, ÖLMEVALLAGÅRDSHORN 1:2, ÖLMEVALLA-GÅRDSHORN 1:11,
BN 2021-002457
Yttrande Teknik - Sophämtning Asserlund 3:2, BN 2021002230
Yttrande Teknik - Samrådsutskick, detaljplan för
bostäder inom del av Bukärr 1:9 BN 2019-00003
Yttrande Teknik - Vändplats för sopbil & slambil för
enskilt avlopp - Guntofta 1:33, BN 2021-001960
Yttrande Teknik - parkering, vägbredd, väglutning,
vändplats för sopbil DUVEHED 2:14 BN 2021-004652
Yttrande Teknik-uteservering Lindas Tips & Trav
Yttrande Teknik-foodtruck Smalltowngirls
Yttrande Teknik - Bil- cykelparkeringar, Frillesås-Rya
1:216, BN 2021-003359
Yttrande Teknik - Användning av bekämpningsmedel i
växthus inom sekundär zon för grundvatten i Lygnerns
vattenskyddsområde - Li 2:1
Yttrande Teknik - Parkering och angöringsplatser, Vallda
5:4, BN 2021-002603
Yttrande Teknik-uteservering Möllegård Gourmet AB
Yttrande Teknik - Angående parkering - Infarten 2, BN
2020-003277
Yttrande Teknik - Kommunalt VA och avfallshämtning Vallda-Backa 1:206, BN 2021-001114
Yttrande Teknik - Anläggande av uteservering med bar
och pergola - Banken 12, BN 2021-002654

Diarienummer
2021-00194
2022-00129
2022-00116
2022-00121
2022-00120
2022-00096

2022-00108
2022-00045
2022-00066
2022-00046
2022-00101
2022-00074
2022-00061
2022-00115

2022-00095
2021-01141
2022-00059
2022-00103
2022-00049

Sida

3(3)

Datum
2022-02-03
2022-02-03

2022-02-01

Beskrivning
Yttrande Teknik - Vändplats för sopbil & slambil för
enskilt avlopp, KLÄPPA 1:15, BN 2021-002197
Yttrande Teknik - Framkomlighet och vändplats för
sopbil & slambil för enskilt avlopp - Öjersbo 1:22, BN
2021-001476
Yttrande Teknik - Vägbredd, väglutning, vändplats för
sopbil & slambil för enskilt avlopp - Stockalid 1:24, BN
2021-003376

Diarienummer
2022-00072
2022-00065

2022-00055

