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SAMRÅDSREDOGÖRELSE 

Detaljplan för bostäder inom Bukärr 1:9 

 

Genomförande 
Byggnadsnämnden beslöt den 2021-12-16 § 335 att genomföra samråd för detaljplaneförslaget. 

Detaljplaneförslaget har varit utställt för samråd i Stadshuset i Kungsbacka och på biblioteket i 

Kullavik under tiden 18 januari till 15 februari 2022. 

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

för yttrande.  

Ett samrådsmöte genomfördes den 26 januari 2022. Mötet genomfördes digitalt med hjälp av 

Microsoft Teams som en följd av vid tiden rådande restriktioner på grund av Covid-19. Cirka 20 

personer deltog i samrådsmötet. Deltagarna gavs möjlighet att ställa frågor. Kommunens medarbetare 

förde inga anteckningar vid mötet.  

Två dialogtillfällen med förskolebarn genomfördes på plats i området, den 4:e och den 10:e februari 

2022. En sammanfattning av dessa dialogtillfällen återfinns i detta dokument vid punkt 31. 

Sammanfattning 
Under samrådstiden inkom 30 skrivelser. Inkomna synpunkter berör i huvudsak dagvatten, trafik och 

byggnadshöjder.  

Kontoret har bedömt att planförslaget ska revideras. Revideringen innebär förtydliganden kring 

dagvattenhantering, samt att infarten till området flyttas, liksom en justering av placering av 

byggrätterna längst åt väster. 

Framförda synpunkter har i övrigt kunnat beaktas genom mindre ändringar i planhandlingen. 

Inkomna synpunkter och förvaltningens kommentarer 
Inkomna synpunkter har sammanfattats nedan. Personnamn anges inte. Samtliga synpunkterna finns 

tillgängliga på samhällsbyggnadskontoret. Länsstyrelsens yttrande bifogas. 
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Statliga och regionala myndigheter 

 

1. Länsstyrelsen 

Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning 

 

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu kända 

förhållanden att ett antagande av en detaljplan enligt förslaget kan komma att prövas. 

Motiv för bedömningen  

Länsstyrelsen befarar att: 

- det som föreslås blir olämpligt avseende människors hälsa och säkerhet eller till risken för 

olyckor, översvämning eller erosion. Se vidare under rubriken geotekniska säkerhetsrisker. 

 

Geotekniska säkerhetsfrågor 

Statens Geotekniska Institut har granskat planhandlingarna och yttrat sig om geotekniska 

säkerhetsfrågor. Stabiliteten för planområdets bergsslänter har utretts i bergutredningen. SGI anser att 

det saknas en utredning som berör jordens stabilitet. Inom området finns branta bergsslänter med ett 

flertal block i och bredvid slänter. Utredningen visar att ett block bedöms kunna bli ett potentiellt 

riskblock på längre sikt. SGI anser att åtgärden med att blocket skrotas ned, alternativt förankras med 

bergsbult bör ske innan planen antas om det inte går att säkerställa detta i planen. Länsstyrelsen 

hänvisar till SGI:s yttrande för mer detaljerade beskrivningar. Yttrandet bifogas detta samrådsyttrande. 

Länsstyrelsen befarar inte att: 

- riksintresse enligt miljöbalken (MB) påtagligt kommer att skadas, 

- reglering av mellankommunala frågor inte samordnas på ett lämpligt sätt, 

- miljökvalitetsnormer enligt MB inte iakttas, 

- strandskydd enligt 7 kap. MB upphävs i strid med gällande bestämmelser,  

 

Rådgivande synpunkter enligt PBL 

 

Behovsbedömning 

Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på miljön. Länsstyrelsen delar 

kommunens åsikt.  
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Strandskydd 

Det anges i planbeskrivningen att kommunen avser inkomma till Länsstyrelsen med en begäran om 

upphävande av strandskyddet för mindre sjöar och vattendrag. Länsstyrelsen anser att upphävande av 

strandskydd bör hanteras inom detaljplanearbetet och regleras genom en planbestämmelse i plankartan. 

Det ska tydligt framgå av plankartan vilka områden inom detaljplanen som omfattas av strandskydd 

samt var det upphävs. 

Om upphävandet hanteras i detaljplanearbetet ska det framgå vilka särskilda skäl enligt 7 kap 18 c § 

miljöbalken som åberopas för upphävande av strandskyddet, vilka natur- och friluftsvärden som finns 

på platsen samt varför intresset av att ta området i anspråk väger tyngre än strandskyddsintresset. 

Riksintresse och ekosystemtjänster 

Området ingår i riksintresse för det rörliga friluftslivet enligt 4 kap. MB och är i den fördjupade 

översiktsplanen för Särö-Bukärr angett som strövområde. Exploatering kan innebära negativ påverkan 

på friluftslivet, bland annat till följd av ändrad landskapsbild. Det bör redovisas hur man avser att 

tillgodose riksintresset. Terrängen är blockig och innefattar en variation av strukturer, vilket kan vara 

intressant ur naturvärdessynpunkt. Det är därför även önskvärt att man redovisar hur områdets 

ekosystemtjänster påverkas av att naturområdet omvandlas till bebyggt område.  

Skyddsvärda träd 

I planen föreslås att två särskilt skyddsvärda träd (ek) avverkas till förmån för bebyggelse. Grova, 

gamla eller ihåliga träd har en mycket stor betydelse för fauna och flora och kan inte ersättas rakt av. 

Det är positivt att nya träd planteras och veden tas tillvara, men de naturvärden som försvinner med de 

gamla ekarna tar mycket lång tid att återskapa. Skyddsvärda träd bör därför i möjligaste mån bevaras. 

Kommunen bör redovisa de alternativ man utrett för att undvika avverkning av ekarna. Om man avser 

att påverka de skyddsvärda träden ska en anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 § MB lämnas till 

Länsstyrelsen.  

Biotopskydd 

Inom planområdet finns objekt som omfattas av generellt biotopskydd. Alléträd är biotopskyddade och 

påverkan bör i möjligaste mån undvikas. Om ett eller flera träd i allén kommer att påverkas, tex genom 

avverkning, på grund av det föreslagna dagvattenmagasinet eller av annan orsak, krävs dispens från 

biotopskyddet. Dispens söks hos Länsstyrelsen och kan medges om det finns särskilda skäl. Det bästa 

alternativet är att planen anpassas så att strukturerna kan bevaras. Frågan om biotopskyddsdispens bör 

avgöras innan detaljplanen antas. 

Dagvatten 

Planhandlingarna bör kompletteras med en beskrivning av planens sammanlagda påverkan på MKN 

för vatten, vilka skyddsåtgärder som vidtas för att undvika negativ påverkan och hur möjligheten att 

uppnå MKN för berörda vattenförekomster påverkas. Även kumulativa effekter bör beskrivas. 

Beräkningar av samtliga parametrar som krävs för bedömning av påverkan på MKN för vatten ska 

finnas med. Även påverkan på recipienternas flöden bör beskrivas och lämpliga åtgärder för att minska 
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påverkan föreslås i planhandlingarna. Hur reningen och flödesutjämningen påverkas vid 100-årsregn 

och hur recipienten påverkas vid skyfall bör också redovisas.  

Länsstyrelsen förespråkar lokalt omhändertagande av dagvatten och att andelen hårdgjorda ytor blir så 

låg som möjligt. Om möjligt bör dagvattenhanteringen utformas för att även skapa miljöer som gynnar 

växt- och djurlivet. Länsstyrelsen kan dock inte se att det säkerställs i detaljplanen att det kommer att 

anläggas ett dagvattenmagasin enligt dagvattenutredningen för att rena dagvatten innan det rinner till 

Veån. Vidare stämmer inte dagvattenutredningen med planförslaget. Flerbostadshuset har en annan 

placering i dagvattenutredningen än vad som tillåts på plankartan vilket kan påverka 

dagvattensituationen. 

Arkeologi 

Ingen känd fornlämning finns registrerad inom planområdet men väster om området har en arkeologisk 

undersökning utförts av fornlämningen L1996:6396, en stenåldersboplats. Vid undersökningen av 

denna fornlämning påträffades ett ringa fyndmaterial av svallad och patinerad flinta av mesolitisk 

karaktär (Johansson 2007).  

Inom planområdet utgörs huvuddelen av markmiljön av berg och i den södra delen av lera. Vidare har 

centralt inom ytan tidigare legat en bostadsfastighet. Mot bakgrunden att större delen av planområdet 

utgörs av synligt berg samt av en stor yta som redan varit bebyggd har Länsstyrelsen ur arkeologisk 

synpunkt inget att erinra mot planförslaget. Länsstyrelsen vill dock påminna om kulturmiljölagen 2 

kap 10 § lagen (1988:950), vilken innebär att om fornlämning påträffas under grävning eller annat 

arbete, ska arbetet avbrytas och förhållandet omedelbart anmälas till Länsstyrelsen. 

Tillgänglighet för räddningsfordon 

I planbeskrivningen har hänsyn tagits till möjligheten för tunga fordon att köra upp för vägen genom 

detaljplanen. Det kan även vara bra att rådfråga den kommunala räddningstjänsten angående deras 

möjlighet för en effektiv insats i planområdet, med avseende på vägens lutning och bredd.  

Huvudmannaskap 

Enligt planbeskrivningen ska vissa allmänna platser i planen ha enskilt huvudmannaskap. Bland 

planbestämmelserna finns en rubrik som anger att det är enskilt huvudmannaskap för användningar av 

allmän plats men det saknas en särskild planbestämmelse om huvudmannaskap. I Boverkets nya 

föreskrifter för detaljplaner 2020:6 är det ett tydligt krav att enskilt huvudmannaskap alltid ska regleras 

genom en särskild planbestämmelse, en egenskapsbestämmelse. Rubrikerna som används stämmer 

heller inte överens med bestämmelserna, för mer information se yttrandet från Lantmäteriet. 

Planbestämmelser 

Nockhöjderna är angivna i meter över angivet nollplan (plushöjd). Eftersom det inte finns några 

höjdangivelser i grundkartan är det svårt att få en uppfattning om höjden på byggnaderna.  
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Planbestämmelsen f1 om att torn får uppföras på byggnaden till en största totalhöjd av +40 meter över 

angivet nollplan bör specificeras. Det inte framgår var eller hur stor del av byggnaden som får 

uppföras med den högre höjden. 

Det saknas en planbestämmelse om hur nära fastighetsgräns man får bygga. 

Gränsdragningarna på plankartan (plan-, användnings-, och egenskapsgräns) följer inte Boverkets 

allmänna råd 2020:6. 

 

Kommentar: Den geotekniska utredningen har kompletterats med undersökning av släntens 

stabilitet. Utredningen visar att planområdet ur geoteknisk synvinkel är lämpligt för 

exploatering. Blocket kommer att åtgärdas i samband med exploatering, och detta säkras 

genom en planbestämmelse om villkorat startbesked.  

Strandskyddet som omfattade en del av planområdet har upphävts enligt Länsstyrelsens beslut 

2022-06-07, dnr 3006-2022.  

Påverkan på riksintresset rörliga friluftslivet, liksom ekosystemtjänster har beskrivits mer 

ingående i planbeskrivningen. 

Samråd enligt §6 MB kring de skyddsvärda träden. Beslut möjliggör nedtagandet av ett av 

träden, och att det andra lämnas som högstubbe.  

Ansökan om biotopskyddsdispens kommer att göras innan detaljplanen antas.  

Dagvattenutredningen har uppdaterats för att överensstämma med aktuellt planförslag. 

Planbeskrivningen har kompletterats med uppgifter från dagvattenutredningen som förtydligar 

påverkan på miljökvalitetsnormer för vatten. Planbeskrivningen har även förtydligats gällande 

säkerställande av att anlägga dagvattenanläggning. 

Räddningstjänsten har getts möjlighet att lämna synpunkter på samrådsförslaget, och har inga 

synpunkter på förslaget.  

Planbestämmelserna kring huvudmannaskap och byggnaders höjd och placering har 

reviderats utifrån synpunkterna. 

 

2. Lantmäteriet 

 

För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras  

 

Grundkarta 
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Plankartan saknar teknisk information, uppgifter om koordinatsystem, höjdsystem, aktualitetsdatum 

för fastighetsredovisningen osv.  

Teckenförklaringen till grundkartan måste förbättras. Flera linjer ser likadana ut. 

Utskriftsformat för rätt skala 

På plankartan finns det inte angivet vilket utskriftsformat som ska användas för att den angivna skalan 

ska stämma.  

Delar av planen som bör förbättras/ses över 

 

Boverkets rekommendationer 

Av planbeskrivningen framgår att detaljplanen tas fram med utökat standardförfarande i enlighet med 

PBL 2010:900 BFS 2019:2. Vidare framgår också att Byggnadsnämndens arbetsutskott beslutade att 

2019-11-07 att uppdra åt förvaltningen att upprätta en detaljplan. Lantmäteriet uppfattar dock att det är 

Boverkets allmänna råd 2020:6 som tillämpas med tanke på att inga administrativa bestämmelser 

används. 

Avgränsningslinjer: Plan-, användnings-, och egenskapsgräns har inte det manér som Boverket föreslår 

i sina allmänna råd 2020:6. 

Gränsmanér i planförslaget 

Rubrik om enskilt huvudmannaskap troligen inte tillräckligt = kommunalt huvudmannaskap? Enligt 

planbeskrivningen ska vissa allmänna platser i planen ha enskilt huvudmannaskap. Bland 

planbestämmelserna finns en rubrik som anger att det är enskilt huvudmannaskap för användningar av 

allmän plats men det saknas en särskild planbestämmelse om huvudmannaskap. Eftersom plan-

beskrivningen inte är juridiskt bindande gäller endast de bestämmelser som finns upptagna i 

handlingen plankarta med bestämmelser. I Boverkets nya föreskrifter för detaljplaner 2020:6 är det ett 

tydligt krav att enskilt huvudmannaskap alltid ska regleras genom en särskild planbestämmelse, en 

egenskapsbestämmelse.  

Boverket har ända sedan 1987 rekommenderat att enskilt huvudmannaskap ska regleras genom att det 

införs en särskild (administrativ) planbestämmelse, i Boverkets nya föreskrifter för detaljplaner 

2020:6, en egenskaps-bestämmelse. Eftersom rubriker i listan med planbestämmelser inte är en 

planbestämmelse finns risken att nuvarande redovisning vid en domstols-prövning skulle innebära att 

huvudregeln enligt 4 kap 7 § 1 men PBL - att kommunen är huvudman för detaljplanen gäller för 

samtliga allmänna platser i det aktuella planförslaget. Lantmäteriet rekommenderar därför starkt att en 

särskild planbestämmelse om enskilt huvudmannaskap för de aktuella allmänna platserna införs bland 

planbestämmelserna. 

Exploateringsavtal  

Av planbeskrivningen framgår att något exploateringsavtal mellan exploatören och kommunen inte 

avses skrivas. Det framgår dock att exploatören ska bekosta ett stort antal åtgärder för genomförandet 
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av planen. Det bör framgå att det åtagandena bygger på frivillighet och kan förändras. Kostnader kan 

därför komma att fördelas på exempelvis blivande fastighetsägare. 

Kommentar:  Plankartan har reviderats utifrån synpunkterna.  

Exploateringsavtal: Utbyggnad av gator och kvartersmark ansvarar exploatören för. Det finns 

inga kommunala intressen att bevaka i ett exploateringsavtal utöver va-utbyggnad vilket 

hanteras i ett separat va-avtal. 

 

 

3. Trafikverket 

 
Trafikflöde och kapacitet utmed väg 955  

I planhandlingarna står att ”den planerade exploateringen inom planområdet förväntas alstra cirka 100 

bilresor per dygn, enligt beräkningar med Trafikverkets trafikalstringsverktyg.”  

Trafikverket har tagit del av kapacitetberäkningar för anslutning utmed väg 955 och anser att 

planförslaget inte kommer påverka vägen på ett negativt sätt.  

Trafikprognos bör vara 20 år efter planområdet förväntas tas i bruk, dvs. år 2045-2050.  

Bullerstörning  

Trafikverket noterar att planförslaget kommer att klara förordningen om trafikbuller (2015:216) med 

åtgärder vid uteplatserna. 

Övrigt  

Trafikverket noterar att detaljplanen inte är i överensstämmelse med nu gällande fördjupad 

översiktsplan för Särö-Bukärr.  

Trafikverket ser fram emot fortsatt deltagande i ärendet. 

Kommentar: Yttrandet noteras. 

 

4. Sveriges geotekniska institut, SGI 

SGI:s synpunkter Enligt plan- och bygglagen ska, vid planläggning, hänsyn tas till människors hälsa 

och säkerhet samt risken för olyckor, översvämning och erosion. Med hänvisning till 2 kap 4-5 § i PEL 

anser SGI att geotekniska aspekter såsom säkerhetsfrågor avseende skred, ras och erosion ska 

klarläggas i planskedet. Stabiliteten för planområdet bergsslänter har utretts i planhandlingarna. 

Däremot ser SGI ingen utredning som berör jordens stabilitet. I bergutredningen anges att "Det finns 

inga förutsättningar för stabilitetsproblem i jord". Men det beskrivs inte på vilka grunder detta bygger. 

Vad SGI kan se på SGU:s jordartskartor så gränsar planområdet till lerområden i sydväst och dessa går 
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enligt kartan också in en bit i området. Det är inte ovanligt att det finns mindre avvikelser i utbredning 

av jordarter på dessa kartor, varför området behöver utredas av geolog/geotekniker för att fastslå djup 

och utbredning. Ar de faktiska förhållandena sådana att risker inte Mart och entydigt kan uteslutas, där 

detaljplanen och dess närområde kan beröras av skred eller ras ska stabilitetsutredning utföras. 

Stabilitetsförhållandena ska klarläggas med lägst detaljerad utredningsnivå enligt IEG Rapport 4:2010 

alternativt IEG Rapport 6:2008. Områdets bergstabilitet anges i planbeskrivningen med hänvisning till 

bergutredningen. Det framgår att:  

"Inom området finns branta bergsslänter med ett flertal block i och invid slänter. Utredningen visar att 

ett block bedöms kunna bli ett potentiellt riskblock på längre sikt. Det bedöms lämpligt att blocket 

skrotas ned, alternativt förankras med bergsbult, innan detaljplanen antas." Under stycket geoteknik 

står dock en motstridig uppgift: "Utredningen bedömer att riskblocket bör skrotas ned alternativt 

förankras med bergbult, i ett tidigt skede av exploateringen. Exploatören ansvarar för och bekostar 

åtgärderna för riskblocket" SGI anser åtgärden behöver ske innan planen antas om det inte går att 

reglera i plan på ett juridiskt bindande sätt. Naturmarken där det aktuella blocket finns är avsett att 

förses med enskilt huvudmannaskap. SGI vill därför lyfta frågan kring hur långsiktig stabilitet i den 

aktuella slänten kan säkerställas. Oavsett om blocket skrotas ner eller förankras med bultning, behöver 

slutresultatet besiktigas av bergtekniskt sakkunnig som då bedömer släntens stabilitet efter åtgärd och 

eventuellt behov av återkommande besiktning. SGI anser att det finns behov av att det tilldelas ett 

tydligt ansvar för att sådana besiktningar utförs och förordar i första hand kommunalt 

huvudmannaskap för denna typ av konstruktioner. 

Kommentar:  En geoteknisk utredning har genomförts vilken drar slutsatsen att planområdet 

är lämpligt för exploatering. Planens intentioner kan genomföras om rekommendationer kring 

bergtekniska förutsättningar följs. Åtgärd av riskblocket säkerställs genom planbestämmelse 

om villkorat startbesked  

  

5. Räddningstjänsten Storgöteborg 

 

Tillgänglighet för räddningstjänsten  

Tillgängligheten är god och planområdet angörs via en ny infart från Särö Lundaväg.  

Brandvattenförsörjning  

Avståndet till närmsta brandpost är i dagsläget för långt. Planområdet behöver kompletteras med 

tillgång till minst en brandpost. Brandpost ska finnas så avstånd mellan räddningstjänstens 

uppställningsplats och brandpost inte överstiger 75 meter. Avseende brandposters kapacitet för 

området ska Svensk vattens publikation P114 följas.  

Riskhänsyn  

RSG har inte identifierat några avsevärda riskkällor i fastighetens direkta närhet med avseende på 

transport av farligt gods eller tillståndspliktig hantering av brandfarliga och explosiva varor.  
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Kommentar: 

Yttrandet noteras. 

 

Sakägare 

6. Fastighetsägare till Bukärr 1:93 

Tänkt in/utfart mot Särö Lundaväg är placerad där det idag finns ett farthinder på Särö 

Lundaväg (se bifogade bilder). Därför måste ny placering av in/utfart utformas. Den tänkta in/utfarten 

kan bli blind i riktningen mot Västra Särövägen då Särö Lundavägen svänger här (syns tydligt på 

bifogade bilder). Det finns inte någon notering om de stenterrasser och stenkanter som finns idag på 

tomten i underlaget. Dessa borde ha något kulturellt värde. 

 

  

Synpunktslämnaren har bifogat bilderna ovan, som visar den skymda sikten på Särö lundaväg fotograferad från norr och 

från söder.  

 

Kommentar: Infarten till det nya området har flyttats söderut för att skapa en mer trafiksäker 

situation. 

Planhandlingarna har kompletterats med information kring befintliga stenterrasser och 

stenkanter.   

 

7. Boende Bukärr 2:95, lgh 25 

Synpunktslämnaren anser att planbeskrivningen avviker från det uppdrag byggnadsnämnden 

överlämnat till samhällsbyggnadskontoret. 
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Förslaget berör 40% av tomtens areal för byggnation, cirka 7 000 kvadratmeter, med en boende yta på 

ca 2800 kvadratmeter fördelat på 20 hus/lägenheter på avstyckade 13 tomter. Det blir en förtätning av 

bostäder bestående av parhus samt ett trevåningshus med lägenheter och där samtliga tomter blir små 

till ytan. Förslaget avviker från omgivningens villor och bostadsrätter som består av övervägande 

enplanshus eller en och halvplanshus med normal tomtstorlek.  

Bostadsrättsföreningen på andra sidan vägen består av 10 parhus och 7 enplanshus, den sammanlagda 

boytan i föreningen är ca 2700 kvadratmeter och ligger på en tomt med en yta på ca 21 000 

kvadratmeter. Det är ca 13% boyta av tomtmarken och stämmer ungefär i procent med de villor som 

ligger i omgivningen. Med det förslag som framtagits av samhällsbyggnadskontoret där vägarna i det 

tilltänkta området kommer att ligga betydligt högre än lägenheterna i bostadsrättsföreningen som har 

fasad mot Särö Lundaväg. Med ett avstånd på ca 20–30 meter är oron stor för ökat buller och 

olägenheter från bilars strålkastare och där man räknat med en ökning av ca 100 fordonspassager per 

dygn. Den branta lutningen på lokala vägar i förslaget ökar belastning på motorer vilket ökar ljudnivån 

på fordon. Även den föreslagna infartens placering vid Särö Lundaväg är olämplig av 

trafiksäkerhetsskäl. Det uppstår en oro för ökning av dagvattenflöde från ett så tätt bostadsområde som 

ligger på en så lutande tomtmark, med de risker det kan medföra för bostäderna i 

bostadsrättsföreningen samt de idag befintliga diken och vägar som gränsar till Bukärr 1:9 i väster. 

Den föreslagna bygghöjden på parhus och flerfamiljshus på mark med brant lutning kan komma att 

försämra, senarelägga, solljuset på morgon och förmiddag för de lägenheterna i bostadsrättsföreningen 

som har fasad mot Särö Lundaväg. Förslaget måste omarbetas av samhällsbyggnadskontoret till en mer 

anpassad detaljplan där hänsyn tas till ovan beskrivna problemområden. 3-4 normala villatomter med 

enplanshus vore mer passande på den föreslagna delen av Bukärr 1:9. 

 

Kommentar: Förslaget är i överensstämmelse med uppdraget att pröva 10 till 20 bostäder. 

Kommunen gör bedömningen att föreslagen bebyggelse går i linje med omgivningens 

bebyggelse som är varierad med mindre kedjehus, större villatomter samt flerbostadshus i Särö 

centrum. 

Infarten till den planerade lokalgatan har flyttats längre söderut för att förbättra den 

trafiksäkerhetsmässiga situationen.  

Bullerutredningen visar att bullernivåerna håller sig inom riktvärdena för befintlig bebyggelse 

väster om Särö Lundaväg.  

Sedan infarten till/utfarten från det nya området flyttats söderut kommer ljuskäglor från bilar 

som kör ut från området troligen inte kastas vinkelrätt mot befintliga bostäder väster om Särö 

Lundavägen. Skulle olägenhet ändå uppstå efter att området är utbyggt och inflyttat kan 

klagomål göras i efterhand och åtgärder göras som skydd mot störning.  

Dagvattenutredningen har reviderats för att matcha föreslagen bebyggelse. Dagvattenmagasin 

för fördröjning kommer att uppföras. 
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En solstudie som tagits fram visar att de föreslagna byggnaderna inte kommer att skugga 

befintliga byggnader.  

 

8. Boende Bukärr 2:95, lgh 5 

Synpunktslämnaren motsätter sig inte byggnationen men har följande synpunkter:  

Föreslagen infart skapar problem för boende i utmed Särö Lundaväg. Infarten till Bukärr 1:9 bör 

komma söderifrån från Särö Lundaväg alldeles efter korsningen med Västra Särövägen. Detta för att 

minska buller och ljussken från bilar och för att få bort den olämpliga infarten längre upp på Särö 

Lundaväg. Föreslagen infart är farligt ur trafiksäkerhetssynpunkt. Många olyckstillbud kommer att 

inträffa här mellan bilar, mopeder, cyklar och gående då sikten är skymd i kurvan. 

 

Vattenmagasinets placering enligt förslaget måste flyttas till ett annat läge söderut. Anledningen är att 

husen på västra sidan om Särö Lundaväg ligger flera meter lägre än det tänkta vattenmagasinets 

placering. Redan idag uppstår problem med att diket vid kraftigt regn svämmar över och vatten rinner 

ner på underliggande husens grunder och tomter. När allt dagvatten nu leds hit kommer det delvis att 

strömma över magasinet, som inte kan ta mot allt vattnet, över vägen, diket och ner över våra 

husgrunder som förstörs. 

 

Platserna där detaljplanen föreslår att infarten till Bukärr 1:9 och vattenmagasinet skall ligga 

är också ur geologisk synpunkt ett känsligt område med risk för ras. På västra sidan 

av Särö Lundaväg mellan vägen och våra hus går en bäckravin. Husen ligger lägre än 

diket och skyddas enbart från översvämning av att diket har en fördämning. Om allt 

dagvatten leds hit ökar risken avsevärt för översvämning och ras. 

 

Byggnationen på berget är alldeles for hårdexploaterat. Bukärr 1:9 består är ungefär 17 000 

kvadratmeter, varav 7 000 kvadratmeter är föreslagen för byggnation. På denna yta ska 20 bostäder i 

form av parhus och flerfamiljshus. Detta innebär att fastigheterna blir mycket små, som minst 370 

kvadratmeter, och inte följer kommunens tidigare direktiv om att en villatomt i Särö ska vara minst 1 

500 kvm. Fastighetsägaren anser att tomterna ska göras större och därmed också att antalet lägenheter 

minskas från 20 till förslagsvis 12. Parhusen bör byggas i enplans utförande för att inte helt dominera 

bergssluttningen. Flerfamiljshuset bör utgå och ersättas med två parhus. 

 

Kommentar: Infarten till den planerade lokalgatan har flyttats längre söderut för att 

förbättra den trafiksäkerhetsmässiga situationen. 

Bullerutredningen visar att bullernivåerna håller sig inom riktvärdena för befintlig bebyggelse 

väster om Särö Lundaväg.  

Dagvattenutredningen har reviderats för att stämma överens med planförslaget. 

Dagvattenlösningen innebär att dagvatten från planområdet fördröjs i ett magasin innan det 
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leds vidare ut i det befintliga ledningssystemet. Dagvattnet kommer alltså inte att belasta diket 

väster om Särö Lundaväg i framtiden. Vid skyfall kommer vattenflödet i större utsträckning än 

idag att fördröjas inom planområdet innan det rinner vidare ut längs den naturliga rinnvägen. 

I dessa situationer kommer befintligt dike väster om Särö lundaväg att belastas.   

Geotekniken i planområdet har utretts efter samråd för att säkerställa att bebyggelsen kan 

uppföras utan risk för ras eller erosion.  

Det finns inga gällande direktiv om att villatomter i Särö ska vara minst 1500 kvm.  

Exploateringsgraden motiveras av det centrumnära läget. Med närhet till kollektivtrafiknod 

och den kommersiella och offentliga service som centrum erbjuder så är det motiverat att 

möjliggöra en högre täthetsgrad i detta läge. 

 

9. Fastighetsägare till Bukärr 1:46 

Fastighetsägaren tycker det är positivt att del av fastigheten inte ska bebyggas, utan att denna del även 

fortsättningsvis ska kunna nyttjas som naturpark och strövområde. Vidare är det upprepade budskapet i 

detaljplanen bra att hänsyn ska tas till befintliga naturvärden och att byggnaderna/ bygghöjder ska 

anpassas till terrängen och landskapsbilden.  

 

Det är därför förvånande att detaljplanen i flera delar går i motsatt riktning utan hänsyn till ovan 

skrivning. Detaljplanen visar istället en maximering av antalet bostäder trots att man kommit fram till 

att endast en mindre del av Bukärr 1:9 ska bebyggas. Detta innebär en överexploatering med för 

många hus på för små tomter som på en begränsad yta. Vidare överstiger byggnadshöjderna både 

befintlig bebyggelse och landmärken som är högst betydande för landskapsbilden. 

 

Placering av parhus på tomt 7 och 8 

Fastighetsägaren har invändningar mot parhus placerat framför fastighetsägarens egna hus och altan 

vilket innebär en betydande olägenhet sett utifrån flera aspekter.  

Placeringen innebär att husvägg och tak skjuta upp cirka 4-5 meter ovanför och framför altangolv. 

Detta innebär att både utsikt och kvällssol skulle försvinna.  

Trots att parhuset ligger i en sluttning nedanför huset är byggnadshöjden högre än fastighetsägarens 

hus. Detta överensstämmer inte med skrivningen i detaljplanen som säger att byggnaderna ska 

anpassas till terrängen och att landskapsbilden ska värnas genom begränsning i byggnadshöjder.  

Altanen på parhuset är placerad mittemot fastighetsägarens altan vilket är högst olämpligt med tanke 

på insyn åt båda håll. 

Parhuset är placerat 4 meter från fastighetsgränsen vilket är närmare än normen på 4,5 meter.   

Ett förslag för att lösa dessa olägenheter är att flytta huskroppen längre ner mot Västra Särövägen. 

Parhuset hamnar då ej framför fastighetsägarens hus och nockhöjden blir betydligt lägre eftersom 

terrängen sluttar. Nockhöjden på parhuset bör då rimligen hamna ungefär på samma nivå som höjden 

på fastighetsägarens altangolv. Vidare bör en vridning av huset likt husen på tomt 9-12 vara 
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fördelaktig. Huset kommer då att hamna i ungefär samma vinkel som övriga parhus vilket gör att 

området får en mer estetisk utformning samt att de får kvällssol. Parhuset på tomt 5 och 6 bör även det 

vridas och flyttas närmre Särövägen/ Särö Lundaväg vilket innebär lägre nockhöjd, kvällssol och att 

även detta hus smälter in bättre i området. När det gäller tillfartsväg till dessa två parhus bör en 

lämplig lösning vara att dra en separat stickväg från den befintliga tillfartsvägen så att väg och 

parkeringar hamnar i lagom nivå med parhusen. 

 

Vägen som kommer nerifrån Särö Lundaväg går i en uppförsbacke i mot fastigheten. Detta kommer 

innebära en upprepad olägenhet i form av strålkastarsken. För att mildra olägenheten bör växtlighet 

(träd/ buskar) planteras alternativt ett plank sättas upp i hörnet för att förhindra strålkastarsken, både i 

riktning från Särö Lundaväg och i riktning från flerfamiljshuset. 

 

Placering och bygghöjd av flerfamiljshuset  

Flerfamiljshusets avstånd på 11 meter från fastighetsgränsen är för nära. Detta med tanke på att 

nockhöjden är +37 meter (torn +40 m) över angivet nollplan, jämfört med min fastighetsägarens 

nockhöjd på ca +24 m. Skillnaden blir då ca 13 m. vilket innebär att denna husvägg blir mycket hög 

och dominerande i förhållande till mitt hus. 

Förslag för att mildra denna olägenhet hade varit att skjuta på huskroppen åt norr så att avståndet 

mellan mitt hus och huskroppen på flerfamiljshuset ökade. På norra gaveln av flerfamiljshuset är det 

inritat parkeringsplatser som kan flyttas till framsida av huset och istället ge utrymme till att flytta 

huskroppen något norrut. 

 

Höjden på flerfamiljshuset är angivet att vara +37 m (tornet +40 m) över angivet nollplan och 

bakomliggande bergstopp ligger på + 35 m över angivet nollplan. Detta innebär att huset kommer att 

täcka bakomliggande berg. Detta överensstämmer inte med skrivningen i detaljplanen att 

landskapsbilden ska värnas genom begränsning i byggnadshöjder. Bergstoppen är idag en populär 

utkiksplats som besöks regelbundet av närboende och skolor. 

Förslag är att sänka huskroppen såpass mycket att huset ej täcker bergstoppen vilket antingen kan 

göras genom att ta bort en våning på huset alternativt att istället placera ett parhus på samma plats. 

 

Kommentar: Planförslaget innebär att en del av fastigheten undantas från bebyggelse och 

istället utgörs av natur, i syfte att minska påverkan på befintlig miljö. Vidare gör kommunen 

bedömningen att föreslagen bebyggelse förhåller sig väl till omgivande landskapsbild och 

befintlig bebyggelse.  

Föreslagna byggnader närmast väster om synpunktslämnaren har flyttats längre åt sydväst i 

syfte att minska olägenheten för dennes bostad. Den nya placeringen är också bättre ur utsikts- 

och kvällssolssynpunkt. Höjdangivelserna i plankartan har förtydligats.  

Flerfamiljshuset får uppföras på ett avstånd av 4 meter från fastighetsgräns. Mellan denna 

fastighetsgräns och synpunktslämnarens fastighetsgräns finns en sträcka som undantas från 
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planläggning. Detta innebär att minsta möjliga avstånd mellan flerfamiljshuset och 

synpunktslämnarens fastighetsgräns är ca 13 meter. Kommunen gör bedömningen att detta 

avstånd är tillräckligt stort för att skapa ett avskiljande avstånd mellan byggnaderna. Krav på 

störningsskydd mot bländning införs i plankartan.   

Flerfamiljshuset kommer att skymma utsikten från bakomliggande höjd. Kommunen gör den 

avvägningen att det är av större vikt att tillskapa bostäder i detta centrumnära läge.   

 

10. Boende Bukärr 2:95 

Synpunktslämnaren anser att det är bra och naturligt att området som utgör Bukärr 1:9 blir bebyggt och 

utvecklas men har invändningar och krav på förändring enligt nedan: 

Den planerade anslutningen vägen mot Särö Lundaväg är olämplig. Utfarten ligger i en skymd kurva 

som kommer att leda till incidenter mellan trafikanter. Här samsas bil-, gång- och cykeltrafik på en 

begränsad yta som dessutom är särskilt smal just där utfarten är tänkt att ligga. Många barn använder 

denna väg till och från skola, buss med mera dagligen. Svängen vid utfarten på 180 grader spär 

ytterligare på risken för olyckor. Om det krävs en slingrande väg för att utjämna nivåskillnader ska den 

ligga på områdets egen mark och inte belasta omgivande miljö som redan är hårt utnyttjad. 

Anslutningen bör ligga närmare Västra Särövägen och syd om Dammlyckevägens in/utfart. Här får 

trafikanter fri sikt och områdets gång och cykeltrafikanter en direkt anslutning till den GC-väg som 

börjar syd om Dammlyckevägen och leder till Västra Särövägens övergångsställe. 

Den ökade mängden fordon påverkar närboende negativt med ökat buller, utsläpp och strålkastarljus in 

bostäder. 

Områdets dagvatten bör ledas och magasineras längs med Särö Lundavägs östra sida då 

vattenmagasinet på den västra sidan redan är hårt belastat med små marginaler till översvämning. 

Vid snöröjning kommer snö att dumpas rakt fram från utfarten och därmed riskera hamna på 

fastigheten på andra sidan Särö Lundaväg. En svängande plog släpper som bekant sin massa åt 

svängradiens ytterkant. 

Nivåskillnaden från vägen till fastigheten på andra sidan Särö Lundaväg är stor och bäcken med 

stödmur däremellan är redan förstärkt för att förhindra översvämning och skador. Den stora 

nivåskillnaden innebär redan en del ras och ökad trafik med fler vibrationer i en tänkt u-sväng är direkt 

olämpligt. Som ovan nämnt kommer avstjälpning av snö vintertid att bidra ytterligare negativt. 

Stora delar av planerad bebyggelse smälter in bra med omgivande terräng och bebyggelse. Däremot 

passar flerbostadshuset inte in och visar inte den hänsyn till omgivningen som övrig bebyggelse gör. 

Flerbostadshuset kan ersättas med ytterligare ett eller två hus likt övrig bebyggelse. Eller varför inte en 

fin utsiktsplats och utflyktsmål för besökande av naturen öster om planerat område? 

Kommentar:  
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Infarten till den planerade lokalgatan har flyttats längre söderut, i höjd med infarten till 

Dammlyckevägen, för att samla vägarna till en korsning och förbättra den 

trafiksäkerhetsmässiga situationen.  

Dagvattenutredningen har reviderats för att stämma överens med planförslaget. 

Dagvattenlösningen innebär att dagvatten från planområdet fördröjs i ett magasin innan det 

leds vidare ut i det befintliga ledningssystemet. Dagvattnet kommer alltså inte att belasta diket 

väster om Särö Lundaväg i framtiden. Vid skyfall kommer vattenflödet i större utsträckning än 

idag att fördröjas inom planområdet innan det rinner vidare ut längs den naturliga rinnvägen. 

I dessa situationer kommer befintligt dike väster om Särö lundaväg att belastas.   

Bullerutredningen visar att bullernivåerna håller sig inom riktvärdena för befintlig bebyggelse 

väster om Särö Lundaväg.  

Sedan infarten till/utfarten från det nya området flyttats söderut kommer ljuskäglor från bilar 

som kör ut från området troligen inte kastas vinkelrätt mot befintliga bostäder väster om Särö 

Lundavägen. Skulle olägenhet ändå uppstå efter att området är utbyggt och inflyttat kan 

klagomål göras i efterhand och åtgärder göras som skydd mot störning.  

Ytor för snöhantering kommer att finnas inom kvartersmark.  

Flerfamiljshuset kommer att skymma utsikten från bakomliggande höjd. Kommunen gör den 

avvägningen att det är av större vikt att tillskapa bostäder i detta centrumnära läge.   

 

11. Boende Bukärr 2:95 

Enligt följebrevet och planbeskrivningen ska byggnader anpassas till befintlig terräng i möjligaste mån 

och landskapsbilden ska värnas genom begränsning av byggnadshöjder. Planförslaget tar inte hänsyn 

till detta. Ett trevåningshus med torn skapar en ny och oönskad siluett i landskapsbilden liksom resten 

av bebyggelsen. Detta särskilt med hänsyn till det närliggande bostadsområdet i väster, 

bostadsrättsförening, vilken förelades hålla byggnadshöjderna till ett plan för att inte störa 

landskapsbilden. 

Anmärkningsvärt är att kommunen inte inför planförslaget fört en dialog med bostadsrättsföreningen, 

då hela byggprojektet innebär en risk för omgivningspåverkan. 

Planförslaget bör istället placeras i skogsområdet i nordöstra delen av fastigheten och förslagsvis en 

begränsad byggnation med max sex enplanshus eller par/kedjehus och ett flerfamiljshus med två 

våningar. Det nuvarande planområdet i västra sluttningen bör istället användas som strövområde för 

närboende och skolbarn.  

Allt talar för att det vore en rimlig lösning med hänsyn tagen till vattenmagasinering, då 

skyfallsanalysen som gjorts antyder att dagvatten rinner ut från planområdet med risk för närliggande 

befintlig bebyggelse i väster. Bostadsföreningen utsätts för en risk då naturlig magasinering oftast 
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byggs bort/påverkas vid exploatering av detta slag. Stor risk finns för att området får ökade problem 

med avrinning och vattensjuk mark.  

Den sammanvägda miljöpåverkan av den aktuella detaljplanen förefaller betydande med hänsyn till 

bristande dagvattenmagasinering, stor risk för blocknedfall samt negativ påverkan på befintlig 

landskapsbild med närliggande bebyggelse samt utpekade naturvärden. 

Kommentar: Kommunen gör bedömningen att planförslaget är en god användning av 

fastigheten, då den östra delen av fastigheten har högre naturvärden och lämpar sig bättre som 

naturområde. Den västra delen av planområdet har begränsade värden för natur och 

rekreation.  

Dagvattenutredningen har reviderats för att stämma överens med planförslaget. 

Dagvattenlösningen innebär att dagvatten från planområdet fördröjs i ett magasin innan det 

leds vidare ut i det befintliga ledningssystemet. Dagvattnet kommer alltså inte att belasta diket 

väster om Särö Lundaväg i framtiden. Vid skyfall kommer vattenflödet i större utsträckning än 

idag att fördröjas inom planområdet innan det rinner vidare ut längs den naturliga rinnvägen. 

I dessa situationer kommer befintligt dike väster om Särö lundaväg att belastas. 

 

12. Boende Bukärr 2:95 

Den föreslagna placeringen av lokalgatan bör ändras av följande orsaker:  

• Den kommer leda till en trafiksituation med risk för olyckor till följd av dålig sikt och brist på 

utrymme. 

• Buller kommer uppstå från fordon som använder sig av lokalgatan. Bullerutredningen visar att 

befintliga bostäder kommer påverkas av bullret vilket skulle kräva åtgärder i form av höga 

bullerskyddsplan. 

• Placeringen kommer leda till att större fordon likt lastbilar med mera får svårt att angöra 

planområdet. 

Dagvattnet bör ledas till en punkt längre ned vid Lundavägens östra sida där det tänkta magasinet för 

45 000 liter mellanlagrat dagvatten bör placeras.  

Synpunkter avseende förslagen hantering av dagvatten:  

• Diket väster om Lundavägen har begränsad kapacitet och översvämmas vid kraftigt regn. En 

ökning av vattenflödet kommer leda till översvämning och följaktligen risk för skador på 

intilliggande bostadshus. 

• Lagring av 45 000 liter dagvatten i en stenkista några meter från närliggande lågt placerade 

bostäder framstår som en riskfaktor som ska undvikas.  

Boende ansluter i övrigt helt till synpunkter framförda av styrelsen för BRF Olof Persgård. 
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Kommentar: Infarten till den planerade lokalgatan har flyttats längre söderut, i höjd med 

infarten till Dammlyckevägen, för att samla vägarna till en korsning och förbättra den 

trafiksäkerhetsmässiga situationen.  

Bullerutredningen visar att bullernivåerna håller sig inom riktvärdena för befintlig bebyggelse 

väster om Särö Lundaväg.  

Dagvattenutredningen har reviderats för att stämma överens med planförslaget. 

Dagvattenlösningen innebär att dagvatten från planområdet fördröjs i ett magasin innan det 

leds vidare ut i det befintliga ledningssystemet. Dagvattnet kommer alltså inte att belasta diket 

väster om Särö Lundaväg i framtiden. Vid skyfall kommer vattenflödet i större utsträckning än 

idag att fördröjas inom planområdet innan det rinner vidare ut längs den naturliga rinnvägen. 

I dessa situationer kommer befintligt dike väster om Särö lundaväg att belastas.   

 

13. Boende Bukärr 2:95 

Hur garanteras boendemiljön när det gäller buller, vibrationer, avgaser med mera? Vem ansvarar för 

eventuella skador på bostäder inklusive reglering av återställande och skadeståndsanspråk? Vem tillser 

att det finns ett avtal med relevanta villkor mellan boende gm Bostadsrättsföreningen Olof Persgård 

och entreprenören/byggherren? Vilket ansvar har kommunen i sammanhanget?  

I övrigt står boenden bakom de synpunkter som inlämnats av Bostadsrättföreningen Olof Persgård i 

separat skrivelse. 

Kommentar: Detaljplaneprocessen syftar till att pröva ett förslag på byggnation utifrån 

gällande lagar och föreskrifter. På detta sätt bevakas befintliga – såväl som framtida - 

boendemiljöer.  

 

14. Boende Bukärr 2:95 

Synpunktslämnaren känner sig oroad över placering av föreslaget dagvattenmagasin i kuperad terräng. 

Tidigare regnväder visar att de kan resultera i höga flöden vilket riskerar att inträffa här. Följderna kan 

bli allvarliga för boende som bor i nordöstra delen av närliggande bostadsrättsförening då det saknas 

en skyddsvall mellan diket och hus som stoppar vatten från Bukärr 1:9. 

 

Den tilltänkte tillfarten är felaktigt placerad och kommer resultera i oljud och avgaser för boende intill 

Särö Lundaväg. Vägen bör därför placeras närmare korsningen Västra Särövägen/Särö Lundaväg. 

 

Kommentar: Dagvattenutredningen har reviderats för att stämma överens med planförslaget. 

Dagvattenlösningen innebär att dagvatten från planområdet fördröjs i ett magasin innan det 

leds vidare ut i det befintliga ledningssystemet. Dagvattnet kommer alltså inte att belasta diket 

väster om Särö Lundaväg i framtiden. Vid skyfall kommer vattenflödet i större utsträckning än 
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idag att fördröjas inom planområdet innan det rinner vidare ut längs den naturliga rinnvägen. 

I dessa situationer kommer befintligt dike väster om Särö lundaväg att belastas.   

Infarten till den planerade lokalgatan har flyttats längre söderut, i höjd med infarten till 

Dammlyckevägen, för att samla vägarna till en korsning och förbättra den 

trafiksäkerhetsmässiga situationen. 

 

15. Bukärr 2:95  

Föreningen motsätter sig inte en byggnation av Bukärr 1:9, men ställer krav på förändringar i 

detaljplanen i tre avseenden:  

• Lokalvägens anslutning till Särö Lundaväg 

• Dagvattenmagasinets placering och dränering 

• Flerfamiljshuset 

Lokalvägens anslutning till Särö Lundaväg  

Redovisad anslutningen av lokalvägen till Särö Lundaväg är inte bara felaktigt utan även farligt 

placerad. Föreningen kräver att lokalvägens anslutning ändras. In-och utfarten till området från Särö 

Lundaväg ska placeras så nära korsningen Västra Särövägen/Särö Lundaväg som möjligt. 

Konsekvenserna om in-och utfarten placeras enligt detaljplanens förslag är följande: 

• Den 180-graderssväng som krävs för att ansluta till Lundavägen, dessutom i en brant backe 

och skymd kurva, är sämsta tänkbara anslutning. Risken för olyckor på Särö Lundaväg är 

överhängande. Cyklister och gående blir naturligtvis mer utsatta då vägen saknar cykel-och 

gångbana. Vi har redan i dag ofta olyckstillbud på denna vägsträcka. Stora lastbilar, 

renhållning- och snöröjningsfordon kommer dessutom inte ha utrymme för att klara av 

infarten på lokalgatan. 

• Medlemmar boende i husen utmed Särö Lundaväg kommer att utsättas för ökat buller, 

avgaser och störande strålkastarsken. Själva korsningens design kommer att innebära en 

kraftigt höjd bullernivå till följd av accelerationer och inbromsningar när fordon passerar 

korsningen. 

Dagvattenmagasinets placering och dränering 

Dagvattenmagasinet är i förhållande till föreningens hus längs Särö Lundaväg helt felaktigt placerat. 

Föreningens hus ligger flera meter lägre än det tilltänkta vattenmagasinets placering och har redan idag 

problem med vattenflödet i diket väster om Särö Lundaväg. Vid kraftigt regn fylls diket med vatten, 

som hotar att rinna över skyddsvallen och skada husgrunder. Dikets vatten kommer i dagsläget i liten 

omfattning från Bukärr 1:9. Om det mesta dagvattnet från denna fastighet styrs till detta 

vattenmagasin, kommer mer vatten vid kraftigt regn att strömma över stenkistan, vägen och ner i diket 

så att den fylls. Det är risk att vattenmassorna rinner över skyddsvallen och svämmar över husgrunder 

och tomter. 
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Det ska också noteras att diket är ett känsligt område för ras och flera gånger har vägföreningen fått 

förstärka dikets kanter. Senast det gjordes fick en stor del av dikesfåran fyllas med makadam för att 

klara trycket från vägbanken ovanför. 

Föreningen vill att dagvattenmagasinet flyttas söderut till en bättre lämpad plats öster om Särö 

Lundaväg och även dräneras söderut i diket öster om Särö Lundaväg. Denna riktning är det naturliga 

flödet för dagvattnet. Bild 5 i ert underlag beträffande dagvatten visar detta klart och tydligt. 

Flerbostadshuset högst upp på Bukärr 1:9 

Föreningen anser att flerfamiljshuset kommer att få en alldeles för dominerande roll i landskapsbilden 

och därför inte passar in. Huset kommer att bryta horisontlinjen och skymma bergets översta del. 

Föreningen förespråkar en lösning där flerfamiljshuset utgår och ersätts med ett parhus. 

 

Kommentar: Infarten till den planerade lokalgatan har flyttats längre söderut, i höjd med 

infarten till Dammlyckevägen, för att samla vägarna till en korsning och förbättra den 

trafiksäkerhetsmässiga situationen. 

Dagvattenutredningen har reviderats för att stämma överens med planförslaget. 

Dagvattenlösningen innebär att dagvatten från planområdet fördröjs i ett magasin innan det 

leds vidare ut i det befintliga ledningssystemet. Dagvattnet kommer alltså inte att belasta diket 

väster om Särö Lundaväg i framtiden. Vid skyfall kommer vattenflödet i större utsträckning än 

idag att fördröjas inom planområdet innan det rinner vidare ut längs den naturliga rinnvägen. 

I dessa situationer kommer befintligt dike väster om Särö lundaväg att belastas.   

Kommunen gör den bedömningen att flerfamiljshuset, med en välgenomtänkt gestaltning, 

kommer att bli ett positivt inslag som bidrar med variation i volym. 

 

 

Organisationer och föreningar 

 

16. BRF Olof Pers 

Föreningen motsätter sig inte en byggnation av Bukärr 1:9, men ställer krav på förändringar i 

detaljplanen i tre avseenden:  

• Lokalvägens anslutning till Särö Lundaväg 

• Dagvattenmagasinets placering och dränering 

• Flerfamiljshuset 

Lokalvägens anslutning till Särö Lundaväg  
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Redovisad anslutningen av lokalvägen till Särö Lundaväg är inte bara felaktigt utan även farligt 

placerad. Föreningen kräver att lokalvägens anslutning ändras. In-och utfarten till området från Särö 

Lundaväg ska placeras så nära korsningen Västra Särövägen/Särö Lundaväg som möjligt. 

Konsekvenserna om in-och utfarten placeras enligt detaljplanens förslag är följande: 

• Den 180-graderssväng som krävs för att ansluta till Lundavägen, dessutom i en brant backe 

och skymd kurva, är sämsta tänkbara anslutning. Risken för olyckor på Särö Lundaväg är 

överhängande. Cyklister och gående blir naturligtvis mer utsatta då vägen saknar cykel-och 

gångbana. Vi har redan i dag ofta olyckstillbud på denna vägsträcka. Stora lastbilar, 

renhållning- och snöröjningsfordon kommer dessutom inte ha utrymme för att klara av 

infarten på lokalgatan. 

• Medlemmar boende i husen utmed Särö Lundaväg kommer att utsättas för ökat buller, 

avgaser och störande strålkastarsken. Själva korsningens design kommer att innebära en 

kraftigt höjd bullernivå till följd av accelerationer och inbromsningar när fordon passerar 

korsningen. 

Dagvattenmagasinets placering och dränering 

Dagvattenmagasinet är i förhållande till föreningens hus längs Särö Lundaväg helt felaktigt placerat. 

Föreningens hus ligger flera meter lägre än det tilltänkta vattenmagasinets placering och har redan idag 

problem med vattenflödet i diket väster om Särö Lundaväg. Vid kraftigt regn fylls diket med vatten, 

som hotar att rinna över skyddsvallen och skada husgrunder. Dikets vatten kommer i dagsläget i liten 

omfattning från Bukärr 1:9. Om det mesta dagvattnet från denna fastighet styrs till detta 

vattenmagasin, kommer mer vatten vid kraftigt regn att strömma över stenkistan, vägen och ner i diket 

så att den fylls. Det är risk att vattenmassorna rinner över skyddsvallen och svämmar över husgrunder 

och tomter. 

Det ska också noteras att diket är ett känsligt område för ras och flera gånger har vägföreningen fått 

förstärka dikets kanter. Senast det gjordes fick en stor del av dikesfåran fyllas med makadam för att 

klara trycket från vägbanken ovanför. 

Föreningen vill att dagvattenmagasinet flyttas söderut till en bättre lämpad plats öster om Särö 

Lundaväg och även dräneras söderut i diket öster om Särö Lundaväg. Denna riktning är det naturliga 

flödet för dagvattnet. Bild 5 i ert underlag beträffande dagvatten visar detta klart och tydligt. 

Flerbostadshuset högst upp på Bukärr 1:9 

Föreningen anser att flerfamiljshuset kommer att få en alldeles för dominerande roll i landskapsbilden 

och därför inte passar in. Huset kommer att bryta horisontlinjen och skymma bergets översta del. 

Föreningen förespråkar en lösning där flerfamiljshuset utgår och ersätts med ett parhus. 

 

Kommentar: Infarten till den planerade lokalgatan har flyttats längre söderut, i höjd med 

infarten till Dammlyckevägen, för att samla vägarna till en korsning och förbättra den 

trafiksäkerhetsmässiga situationen. 
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Dagvattenutredningen har reviderats för att stämma överens med planförslaget. 

Dagvattenlösningen innebär att dagvatten från planområdet fördröjs i ett magasin innan det 

leds vidare ut i det befintliga ledningssystemet. Dagvattnet kommer alltså inte att belasta diket 

väster om Särö Lundaväg i framtiden. Vid skyfall kommer vattenflödet i större utsträckning än 

idag att fördröjas inom planområdet innan det rinner vidare ut längs den naturliga rinnvägen. 

I dessa situationer kommer befintligt dike väster om Särö lundaväg att belastas.   

Kommunen gör den bedömningen att flerfamiljshuset, med en välgenomtänkt gestaltning, 

kommer att bli ett positivt inslag som bidrar med variation i volym. Landskapslinjen kommer 

att brytas något, men på samma sätt som den tornvilla som fanns på platsen tidigare så kan 

flerfamiljshuset fungera som ett landmärke. 

 

17. Bukärrs vägförening 

Styrelsen för Bukärrs vägförening med 142 medlemmar ställer sig överlag positivt till exploateringen av 

Bukärr 1:9 förutsatt att följande punkter åtgärdas: 

 
Utfart från Bukärr 1:9  

Vägföreningen är kritiska till utfarten från Bukärr 1:9 och kräver att utfarten flyttas. Utfarten ligger i 

en skymd och smal böj av Särö Lundaväg. Denna konfliktzon mellan utfart och Särö Lundaväg kan 

komma att medföra risk för tillbud. Vägen är hårt trafikerad av både cyklister, varav många skolbarn, 

fotgängare samt ett stort antal bilister. Utfarten är dessutom olämplig med hänsyn till den tunga 

lastbilstrafik som kommer att komma ut ur Bukärr 1:9 i form av lastbilar och renhållningsfordon. 

Notera fallhöjden av diket samt risk för bristande släntstabilitet när dessa lastbilar måste ta ut svängen 

för att komma in/ut ur Bukärr 1:9.  

Dagvattenutredningen  

Dagvattenutredningen redovisar inte hur stora vattenmängder kommer att hanteras. Den ger i praktiken 

inte något svar på vad som händer när 10-årsregn kommer mer frekvent, vilket sker idag. Diket på 

västra sidan om Särö Lundaväg översvämmas till och från vilket krävt uppbyggnad av fördämningar. 

Utredningen redogör inte det mindre rör som går under övergången mellan Dammlyckevägen – Särö 

Lundaväg. Röret hinner inte hantera dagvatten vid större flöden och kommer heller inte kunna göra det 

efter exploateringen. Vägföreningen ser helst en dagvattenlösning där dagvatten i första hand leds till 

diket öster om Särö Lundaväg och sedan leds vidare närmare korsningen Särö Lundaväg – Västra 

Särövägen.  

 

Byggtrafik med mera 

Planförslaget redovisar inte hur vinterrenhållning kommer skötas och det finns en risk att snömassor 

från Bukärr 1:9 läggs intill Särö Lundaväg. Detta riskerar bidra till ytterligare dagvatten och göra 

vägen än smalare. Planförslaget redovisar heller inte hur byggtrafik ska hanteras under byggskedet. 

Vägföreningen kommer inte bevilja avsteg från belastningsklassen om inte en lämplig lösning 

redovisas. 
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Vägföreningen har bilagt bilderna ovan i sitt yttrande. Bilden överst till vänster illustrerar den skymda kurvan på Särö 

lundaväg sedd från norr. Bilden till höger och den nedanför visar befintliga diken längs västra sidan av Särö lundaväg.  

 

Kommentar: Infarten till den planerade lokalgatan har flyttats längre söderut, i höjd med 

infarten till Dammlyckevägen, för att samla vägarna till en korsning och förbättra den 

trafiksäkerhetsmässiga situationen. 

Dagvattenutredningen har reviderats för att stämma överens med planförslaget. 

Dagvattenlösningen innebär att dagvatten från planområdet fördröjs i ett magasin innan det 

leds vidare ut i det befintliga ledningssystemet. Dagvattnet kommer alltså inte att belasta diket 

väster om Särö Lundaväg i framtiden. Vid skyfall kommer vattenflödet i större utsträckning än 

idag att fördröjas inom planområdet innan det rinner vidare ut längs den naturliga rinnvägen. 

I dessa situationer kommer befintligt dike väster om Särö lundaväg att belastas.   

Ytor för snömängder kommer att finnas inom allmän platsmark. 

Exploatören har sedan samrådet varit i kontakt med vägföreningen. Exploatören kommer att 

dokumentera berörd sträcka längs Särö Lundaväg innan byggtrafiken påförs, för att kunna 

återställa vägen i ett gott skick efteråt. 
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18. Föreningen Särös framtid  

Vi önskar att denna skrivelse tas med i sin helhet och inte som en kortfattad version.  

Bukärr 1:9 används idag flitigt som utflyktsmål för boende i området och barn och pedagoger på Särö 

Skola/Förskola och vi tycker det är bra att fastighetsägaren planerat spara stora grönområden som vi 

hoppas även i framtiden skall vara tillgänglig för allmänheten. På höjden inom området har man en 

fantastisk panoramautsikt över havet. Trevligt också att man planerat spara den ursprungliga vägen och 

göra om den till en välkomnande stig in i området. Kul också att man plockat upp detaljen med torn 

från den ursprungliga fastigheten som fanns på tomten vilket ger en trevlig karaktär till byggnaden. Vi 

är däremot bekymrade över storskaligheten, antalet fastigheter och bygghöjden.  
 

• Mur. På fastigheten finns en väl bevarad hög mur som bildar en terrass där vägen går igenom. 

Denna fina mur borde vara skyddsvärd men det framgår inte i underlaget om man tänker 

bevara den eller ej. Anmärkningsvärt att man inte ens tagit med muren i planbeskrivningen 

utan bara nämner den i förbifarten.  

 
 

• Höjdskillnader. Hur tänker man lösa höjdskillnaden för fastigheterna på tomt 5-8. Det känns 

som att det blir en väldigt brant slänt ut mot Särö Lundaväg. Fastigheten ser också ut att 

skymma hela utsikten för befintlig fastighet 1:46.  

• Dagvattenfrågan. Noterar att dagvattenutredningen är gjord utifrån att Tornvillan är placerad 

längre in i grönområdet varför den behöver göras om. Borde inte det magasin man tänker sig 

skall lösa fördröjningen av dagvattnet läggas på fastighetens lägsta punkt? Vattenmängden i 

Skörvallabäcken/Veån är stundtals riklig och når i extrema fall nästan upp till Särö Ängväg. 

Vattenmängden i diket utmed Särö Lundaväg når också stundtals högt och om diket skall 

hantera ytterligare vatten kan det få konsekvenser för fastigheterna i befintlig 

bostadsrättsförening.  

• Dagvattenmagasinet är illustrerat med träd vilket vi har svårt att tro att de kommer trivas i 

makadam.  

• Ytvatten bör tas om hand av befintligt och förstärkt dike öster om Särö Lundaväg.  
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• Buller. Bullerplanen är utarbetad utifrån att tornvillan är placerat i ett helt annat läge. De 1,5 

meter höga bullerplanken saknas i skisserna. Vi saknar också hur bullret från den planerade 

bebyggelsen kommer påverka befintlig bebyggelse nedanför, man har endast räknat på 

bullerpåverkan för de nya fastigheterna.  

• Fel text till bild längst ner på sid 8 i planbeskrivningen. Bilden är tagen österut upp mot toppen 

och eken är inte en av de som är skyddsvärda.  

• Havsutsikten är hotad och har helt utelämnats i utredningen ”undersökning-betydande-

miljöpåverkan”. Citerar planbeskrivning sid 13: ”Bebyggelsen omkring dalgången klättrar upp 

på höjderna, men underordnar sig höjdernas högsta punkter”. Vi är undrande över 

byggnadshöjden där den översta byggnaden kallad Tornvillan med dess tre (till fyra våningar 

med entré/källarplan) ser ut att påverka horisontlinjen. Skissen på sidorna 20-21 i 

planbeskrivningen är vilseledande där det ser ut som träden går långt över hustaket men så ser 

det inte ut i verkligheten. Anmärkningsvärt att man utelämnat den otroliga utsikten mot havet i 

planbeskrivningen. Man har däremot foton ut över dalgången vilket är en mindre intressant vy. 

Om vi tolkar underlaget rätt kommer havsutsikten helt skymmas av Tornvillans tak. Vi tycker 

det är konstigt att enskilda intressen får stå före allmänhetens, speciellt med tanke på hur väl 

området besöks troligen också eftersom utsiktspunkten är så lättillgänglig. Om denna utsikt 

skyms kommer naturområdet förlora sin speciella karaktär och inte alls bli lika attraktivt att 

besöka varför man tappar stora delar av den inledande positiva argumentationen med 

bevarandet av grönområdet.  

         
 
Den högsta toppen bakom Tornvillan sträcker sig mellan 32-34 meter. Tornvillans höjd angiven till 

37,5m plus tornet. Denna höjd är speciellt skyddsvärd eftersom den är lättillgänglig vilket man tydligt 

ser tecken på i den upptrampade terrängen. De andra höjderna i området är betydligt svårare att  

komma till. Utsikten som riskerar gå förlorad borde vara attraktiv även för de nyinflyttade i det 

planerade området. Viktigt att byggnadsnämnden/planarkitekt kommer ut på plats och ser 

förutsättningarna. Går det att komplettera ritningarna med bilder från verkligheten där de nya 

byggnaderna är inritade för att se den verkliga bygghöjden och bilda sig en uppfattning av hur det 

kommer se ut? 

 

• Trafik och logistik  
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• Säkerhet. Den planerade tillfarten är placerad i en innerkurva på Särö Lundaväg vilket gör att 

man får skymd sikt. Tillfarten är inritad mitt i vägföreningen vägbula. Här är också Särö 

Lundaväg som smalast och många barn färdas med hög fart ner för backen till skolan. Eftersom 

tillfarten är utformad så trafiken är tänkt att ledas 180 grader betyder det att större fordon 

behöver ta ut svängen för att komma runt. Det är säkert också frestande för vanliga trafikanter. 

Det faktum att man på detaljplanens illustrationskarta ritat in ett större fordon i tillfartens kurva 

tyder på att man själv är osäker på om denna lösning är optimal. Vi ser hellre en infart närmare 

Västra Särövägen, dels för att Särö Lundaväg är bredare där, dels för att där också finns en 

separat gång- och cykelväg där skolbarnen färdas vilket gör att de får en säker och trygg väg 

till och från skolan.  

 
 

• Ökad trafik. Vi noterar att 20 nya fastigheter bidrar med ca 40 nya bilar som skall in och ut på 

Västra Särövägen via Särö Lundaväg vilket motsvarar ca 100 fordonsrörelser per dygn. Detta 

är redan ett hårt trafikerat område med många passerande skolbarn.  

• Bredda Särö Lundaväg. Med en ökad trafik bör Särö Lundaväg breddas. Strax innan 

Dammlyckevägen smalnar Särö Lundaväg av vilket gör att två bilar har svårt att mötas.  

• Störande ljus. Den planerade in- och utfarten gör att belysningen från bilarna riktas rätt in mot 

fastigheterna Dammlyckevägen 2A och 2B.  

• Plan för byggtrafik. Vi saknar en plan för hur den tunga byggtrafiken skall komma in och ut 

från området för att inte störa eller hindra boende längre in i området.  

• Tillgång till grönområdet. Hur är det tänkt att man skall kunna ta sig från stigen igenom 

området till grönområdet bakom bebyggelsen? Det framgår inte helt tydligt så man som 

besökare inte går över någons tomt eller hindras av höjdskillnader/terräng o.s.v.  

 

Kommentar:  Muren bedöms sakna värden för kulturmiljön så det finns inga bevarandekrav 

på muren i planhandlingarna.  

 

Tomt 5-8 ställer krav på suterränghus. Placeringen har justerats för att bättre tillgodose 

närmaste grannes intressen.  

 

Dagvattenutredningen har reviderats för att stämma överens med planförslaget. 

Dagvattenlösningen innebär att dagvatten från planområdet fördröjs i ett magasin innan det 

leds vidare ut i det befintliga ledningssystemet. Dagvattnet kommer alltså inte att belasta diket 

väster om Särö Lundaväg i framtiden. Vid skyfall kommer vattenflödet i större utsträckning än 
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idag att fördröjas inom planområdet innan det rinner vidare ut längs den naturliga rinnvägen. 

I dessa situationer kommer befintligt dike väster om Särö lundaväg att belastas.   

 

Träden som står nära det föreslagna dagvattenmagasinet kan komma att fällas. Eftersom flera 

av träden längs Särö lundaväg utgörs av välvuxna ekar så föreslås att dessa inte tas ned i ett 

första skede. Dagvattenmagasinet anläggs först, och om det ser som att träden inte klarar de 

nya förutsättningarna kommer biotopskyddsdispens att sökas för att ta ner dem. 

 

Krav på störningsskydd mot buller införs på plankartan. Bullerutredningen visar att 

bullernivåerna håller sig inom riktvärdena för befintlig bebyggelse väster om Särö Lundaväg. 

 

Planbeskrivningen korrigeras enligt synpunkt om bildtext på sidan 8 i planbeskrivningen. 

 

Fastigheten är privat och har under en tid fungerat som en tillgång som strövområde för 

boende i och omkring Särö centrum. När fastighetsägaren nu vill utveckla sin fastighet så 

kompenseras allmänheten med att detaljplanen möjliggör fortsatt tillgång till naturområdet i 

öster på så sätt att naturen kommer att utgöras av ”allmän plats”.  

 

Planbeskrivningen har kompletterats med fotomontage som visar föreslagen ny bebyggelse i 

den befintliga miljön.  

 

Infarten till den planerade lokalgatan har flyttats längre söderut, i höjd med infarten till 

Dammlyckevägen, för att samla vägarna till en korsning och förbättra den 

trafiksäkerhetsmässiga situationen. 

 

Kommunen göra inte bedömningen att Särö Lundaväg behöver breddas till följd av en 

tillkommande trafiken. 

 

Sedan infarten till/utfarten från det nya området flyttats söderut kommer ljuskäglor från bilar 

som kör ut från området troligen inte kastas vinkelrätt mot befintliga bostäder väster om Särö 

Lundavägen. Skulle olägenhet ändå uppstå efter att området är utbyggt och inflyttat kan 

klagomål göras i efterhand och åtgärder göras som skydd mot störning.  

Byggtrafik under byggtiden: exploatören och vägföreningen har en dialog kring hur byggtrafik 

som förs på Särö lundaväg kommer att föras. Eventuella skador som kan uppstå på grund av 

tunga fordon kommer att åtgärdas så att vägen återfår befintligt skick. När ledningar ska 

grävas ned i Särö lundaväg och Dammlyckevägen så kommer schaktet att fyllas igen allt 

eftersom, i syfte att minimera den tid som vägen måste vara avstängd. En tillfällig tillfart till 

området ordnas via Mörnekullavägen.  

Det kommer att gå att ta sig från Särö lundaväg och upp till naturområdet via den föreslagna 

lokalgatan, och via en gångväg.  
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Kommunala förvaltningar och nämnder   

 

19. Teknik 

Kungsbacka Bredbandsnät har inget att erinra.  

 

Avseende vatten och avlopp kommer anslutning ske till befintligt VA-nät västerut på Dammlyckevägen, i 

befintligt bostadsområde. Den dagvattenutredning som är framtagen för området ska följas för en säker 

avledning av dagvatten till ledningsnät och vidare till Veaån även kallad Skörvallabäcken. 

Dagvattenanslutning sker på samma plats som vatten och avloppsanslutning. Det är viktigt att 

genomförande av VA utbyggnad sker så att bosatta och blåljusfordon kommer fram säkert i och runt 

utbyggnadsområdet.  

På sid 24 i planprogrammet nämns ”Avfall Sveriges Handbok för avfallsutrymmen (Avfall Sverige, 2009). 

2009 skall bytas ut mot 2018. I övrigt har Avfall & Återvinning inget att erinra.  

 

Planering Trafik & Utemiljö är med och deltar med planarbetet, så de har inget att erinra.  

Kommentar: Noteras. Synpunkten tas med till genomförandeskedet.  

 

20. Miljö & Hälsoskydd 

Trafik- och bullerfrågor  

Bullerutredningen (Ramboll 2021-05-05) som tagits fram visar att delar av planområdet är påverkat av 

trafikbuller med överskridna riktvärdena för buller från Västra Särövägen. Ett genomförande av 

detaljplanen bedöms ha försumbar effekt på trafikbullret som genereras av fler fordonsrörelser. 

Däremot finns risk att planområdet påverkas negativt av trafikbuller.  

 

Planförslaget med nya bostäder beräknas klara riktvärdet 60 dBA ekvivalent ljudnivå enligt 

Förordningen om trafikbuller (2015:216). Detta innebär att det trots allt går att åstadkomma nya 

bostäder enligt förslag. Miljö & Hälsoskydd har inget att erinra såvida de uteplatser där riktvärdet om 

50 dBA ekvivalent ljudnivå överskrids skyddas enligt något av de föreslagna åtgärder som anges i 

bullerutredningen.  

 

Dagvatten och miljökvalitetsnormer för vatten  

Dagvatten från planområdet är tänkt att avledas via ett dagvattenmagasin om 45 kubikmeter till Veån 

(Skörvallabäcken). Skörvallabäcken utgör bland annat en viktig reproduktionslokal för havsöring. 

Bäcken mynnar ut i Skörvallaviken som är ett värdefullt grundområde med strandängar av högt 

naturvärde. Det är sålunda av vikt att belastningen på bäcken minimeras. Den ekologiska statusen för 

Skörvallabäcken har bedömts som otillfredsställande och den kemiska ytvattenstatusen som ej god. 

Klassningen är baserad på kännedom om vandringshinder för havsöring samt på förhöjda fosforhalter 
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men även överskridande av kvicksilver och bromerade difenyleterhalter. För att minska belastningen 

på ån och dess recipient är det av stor vikt att planområdets övriga föroreningar reduceras så långt det 

är möjligt. 

 

Dagvatten betraktas enligt 9 kap 2 § p.3 miljöbalken inom detaljplan som avloppsvatten (Jfr 11 kap. 2 

§ p.4). I enlighet med 7§ ska avloppsvatten avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så 

att olägenhet för människor hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga 

avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras. 

I planbeskrivningen anges att dagvatten ska fördröjas i magasin då infiltrering omöjliggörs på grund av 

att planområdet utgörs av berg. Sandfångsbrunnar kommer att finnas uppströms inloppet till 

anläggningen där dagvattnet bedöms ha höga halter suspenderat material för att minimera risken för 

igensättning. Sandfångsbrunnar behöver tömmas regelbundet och det är oklart vem som kommer att 

sköta tömning samt hur avfallet kommer att omhändertas.  

 

Miljö & Hälsoskydd bedömer de föreslagna åtgärderna som tillräckliga med några tillägg. En skötsel- 

och underhållsplan för dagvattensystemet bör upprättas samt bör exakt utformning av 

dagvattensystemet baserat på rekommenderad areal för nödvändig fördröjning och rening av dagvatten 

med anpassad lutning och utformning av dagvattennätet.  

 

Plåttak bör undvikas för att minimera vidare belastningen av metaller på bäcken. 

Miljö & Hälsoskydd förordar att man först planerar att bygga dagvattensystemet, innan övrig 

byggnation vidtar, med syfte att kunna använda eventuella dagvattendammar som 

sedimentationsdammar till att begränsa ytterligare fosforpåverkan på bäcken.  

 

Strävan skall vara att fördröja och rena dagvattnet så nära källan som möjligt. Detta innebär att kan 

man undvika att ett dagvatten uppkommer genom att exempelvis minimera de hårdgjorda ytorna i 

området är detta att föredra. Problemet med dagvattnet under byggtiden måste dock lösas oberoende av 

detta. 

 

Skyfallsanalysen pekar på att det i ett vidare arbete är viktigt att detaljplaneområdet höjdsätts så att 

byggnader inte tar skada vid extrem nederbörd upp till minst ett klimatanpassat 100-årsregn vilket 

Miljö och Hälsoskydd är överens om.  

 

Eftersom planområdet i dagsläget redan till större delen är hårdgjort, så bedömer Miljö & Hälsoskydd 

att det inte kommer att ske någon större försämring på grund av den nya planen. Men det är viktigt att 

utformningen av dagvattensystemet och planen inte förvärrar situationen för andra delar inom och 

utanför planområdet, utan förbättrar möjligheterna till ett bra omhändertagande av dagvatten i området.  

 

Särskilt skyddsvärda träd  
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Inom planområdet finns två träd som faller inom definitionen av särskilt skyddsvärda träd. Ekarna är 

grova med utvecklade håligheter. Träden och dess naturvärden kan gå förlorade vid ett genomförande 

av planen. Detaljplanen föreslår dock att dessa två skyddsvärda träd fälls till förmån för bebyggelse. 

Nedtagning av ekarna kommer att kompenseras genom nyplantering av ek, samt bevarande av de 

nedtagna stammarna inom planområdet. Miljö och Hälsoskydd förutsätter att kommunen samråder 

med Länsstyrelsen innan detaljplanen antas, för att säkerställa att träden kan tas ner. 

Kommentar: Synpunkterna noteras. Samråd med länsstyrelsen angående de särskilt 

skyddsvärda träden har skett mellan samråd och granskning. Utfallet blev att ett av träden får 

fällas och ett ska sparas som högstubbe.  

 

21. Kultur & Fritid 

Kultur & Fritid anser att den nya bebyggelsen på ett mer hänsynsfullt sätt vävs in i befintlig 

natur- och kulturmiljö så att värden och kvaliteter bevaras och kan fortsätta vara en tillgång 

för människor i närmiljön samt berika den nya bostadsbebyggelsen. 

 

Kulturmiljö 

Platsen som föreslås exploateras har både natur- och kulturhistoriska värden. Det finns 

kulturlämningar i marken, t ex stenterrasser, husgrunder eller grindstolpar av sten. Grunden efter den 

sk tornvillan på områdets högsta punkt samt den hårdgjorda yta som omgärdar denna bebyggelse 

breder ut sig på den yta som gränsar till naturområdet och är den mest känsliga platsen i avseende 

natur- och rekreationsområde. Det är här som naturen tillsammans med kulturlämningarna har ett stort 

värde för människorna som vistas i området. 

 

Kommentar:  I arbetet med detaljplanen har kommunantikvarie deltagit och bedömt att 

befintliga stenterrasseringar inte har några större värden för kulturmiljön.  

 

Social hållbarhet 

Planområdet ligger inom ett område som till stor del består av äganderätter. Området intill består av 

främst villor och genom att i enlighet med detaljplanen bygga småhus, parhus, radhus eller kedjehus 

samt en flerfamiljsbostad ger det en ökad mångfald i området. 

 

Området består av ett välbesökt grönområde. Här finns spår av människors vistelse i form av stigar och 

kojor. Området är även välbesökt av skola och förskola. Idag finns goda rekreationsmöjligheter i 

området och genom att spara en del av grönområdet kan detta bevaras. Det är viktigt att ha ett tydligt 

stråk genom området mot naturen men det är även viktigt att området inte känns privat utan även 

fortsatt nyttjas av tillfälliga besökare. 
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För boende i det nya området finns möjligheter till rekreation, naturkontakt och möjlighet för barn till 

lek och rörelse. Området ligger även i närheten av Särö centrum där flera servicefunktioner finns så 

som mataffär med mera. 

 

Mer bostäder kommer att öka närvaron och sannolikt påverka tryggheten positivt. Det är också av 

fördel att bostädernas bottenvåningar har fönster, entréer eller rent av samlingsplatser ut till gatan. En 

annan tanke är att sätta fartgupp, mindre rondeller eller hastighetskameror i anslutning till vägen där 

bilister ofta kör för fort för att minska hastigheten men även öka tryggheten bland de boende. 

 

I detaljplanen finns inga planerade lekytor för barn eller andra ytor för samvaro. En lekplats 

eller liknande samt bänkar utplacerade i området hade möjliggjort spontana möten och 

samvaro både för de boende inom området och för de tillfälliga besökarna. 

Kommentar: Detaljplanen kan föreslå att en lekplats uppförs inom området men eftersom 

fastigheten är privatägd finns ingen möjlighet att ställa krav om detta.   

 

22. Service 

Detaljplanen är i linje med rådande bostadsförsörjningsprogram vilket innebär att behovet av kommunal 

service inryms inom befintligt bestånd och utbud. 

 

Då detaljplanen följer nuvarande bostadsförsörjningsprogram och inte innehåller någon kommunal service, 

har nämnden för Service således ingen erinran. 

 

23. Vård och omsorg 

Vård & Omsorg har tagit del av planförslaget, och vill betona att fastigheterna bör utformas på ett sådant 

sätt att de är tillgängliga för alla oberoende av ålder eller funktionsnedsättning. 

 

I övrigt har Vård & Omsorg inga synpunkter på förslaget. 

Kommentar: Noteras 

 

Övriga  

 

24. Skanova 

Skanova har inget att erinra mot detaljplanen. 
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25. Ellevio 

Ellevio har en serviskabel inom planområdet som försörjer en fastighet utanför planområdet, se bild 

nedan. Serviskabeln behöver ett u-området alternativt behöver kabeln flyttas. Flytt initieras och 

bekostas av exploatören. Vid flytt ska det tydligt framgå av planbeskrivningen vilken kabel som ska 

flyttas och vem som ska initiera och bekosta flytten.  

 

Inom planområdet finns utrymme avsatt för en nätstation genom ett E-område. Dess storlek behöver 

ses över. Eftersom effektbehovet för detta område är okänt i nuläget är det också svårt att säga hur stor 

en nätstation behöver vara, troligtvis kommer stationen vara ca 3 x 3 meter.  

 

Runt en nätstation ska det finnas ett fem meter fritt utrymme. Inom den femmeterszonen får inga 

byggnadsdelar finnas, detta med anledning av brandrisk. Närmaste två meter kan utgöras av E-område 

medan resterande zon kan utgöras av E-område eller av prickad mark. E-området behöver vara 

åtkomligt med lastbil.  

 

Vi förutsätter att vi kan placera nya ledningar i allmän plats. Vi vill kontaktas i god tid innan 

markarbeten startar för att samförlägga ledningen i nya vägen.  

 

Vi har i övrigt inget att erinra mot planen. 

Kommentar: Noteras 

 

26. Kulturmiljö Halland 

Sammantaget anser Kulturmiljö Halland att det inte finns hinder ur en kulturhistorisk synvinkel som 

kan förhindra planförslaget. 

 

Plats27. Postnord 

Vid nybyggnation av villor/radhus och industriområden placeras postlådan i en lådsamling vid infarten 

till området. I flerfamiljshus ska man ta emot sin post i en fastighetsbox på entréplan. 

Kontakta PostNord i god tid för dialog gällande godkännande av postmottagning i samband med 

nybyggnation eller förändring av befintlig detaljplan. 

En placering som inte är godkänd leder till att posten inte börjar delas ut till adressen. 

Kommentar: Plankartan utformas så att det finns utrymme för posthantering nära infarten till 

området.  
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28. Fastighetsägare till Bukärr 1:45 

Det saknas en trafikutredning gällande korsningen Särö Lundaväg/Västra Särövägen. Trafiksituationen 

är ansträngd, både vad gäller framkomlighet och trafiksäkerhet, exempelvis vid övergångsstället vid 

Västra Särövägen. Trafik vid rusningstid skapar en riskfylld trafiksituation. Görs ingen åtgärd till följd 

av planförslaget kommer situationen att förvärras.  

Kommentar: Infarten till den planerade lokalgatan har flyttats längre söderut, i höjd med 

infarten till Dammlyckevägen, för att samla vägarna till en korsning och förbättra den 

trafiksäkerhetsmässiga situationen. 

 

29. Fastighetsägare till Bukärr 1:125  

Bilder som bifogats yttrandet är samma som i yttrande nummer 18. 

Bukärr 1:9 används flitigt som utflyktsmål för boende i området och barn med pedagoger från 

närliggande skolor. Det är bra att det sparas stora grönområden som förhoppningsvis även i framtiden 

är tillgänglig för allmänheten. På höjden inom området är det en panoramautsikt över havet. Det är 

positivt att den ursprungliga vägen planeras att sparas och göra om den till en välkomnande stig in i 

området. Det är även positivt att man plockat upp detaljen med torn från den ursprungliga byggnaden 

(Tornvillan i folkmun) som fanns på fastigheten. Fastighetsägaren är däremot bekymrade över 

storskaligheten, antalet fastigheter och byggnadshöjden, men även trafiksäkerheten vid den planerade 

ut-/infarten. 

Trafik och säkerhet 

Tillfarten bör placeras i början av Särö Lundaväg för att inte påverka gående och cyklister längre upp 

på Särö Lundaväg. Det saknas vägbelysning och sikten vid föreslagen infart är begränsad på grund av 

topografin på angränsande fastighet.  

Ökad trafik 

Området är hårt trafikerat och tillkommande trafik från ny bebyggelse kommer öka belastningen på 

vägnätet där skolbarn rör sig. Antalet parkeringsplatser är för få vilket riskerar leda till att besökare 

ställer sig utmed Särö Lundaväg.  

 

Störande ljus 

Planerade in- och utfart gör att svepljus från bil riktas rätt in mot byggnaderna på Dammlyckevägen 

2A och 2B.  

 

Plan för byggtrafik 

Det saknas en beskrivning hur byggtrafiken ska komma in och ut från området för att inte störa eller 

hindra boende som nyttjar Särö Lundaväg. 
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Tillgång till grönområdet 

Det är oklart hur man ska ta sig till och från stigen igenom området till grönområdet. 

 

Havsutsikten är hotad och har utelämnats i utredningen ”Undersökning-betydande-miljöpåverkan”. I 

planbeskrivningen på sida 13 går att läsa:  

”Bebyggelsen omkring dalgången klättrar upp på höjderna, men underordnar sig höjdernas högsta 

punkter”. 

Fastighetsägaren ställer sig frågande till byggnadshöjden där den översta byggnaden kallad Tornvillan 

med dess tre (till fyra våningar med entré/källarplan) ser ut att påverka horisontlinjen. Skissen på 

sidorna 20–21 i planbeskrivningen är vilseledande där det ser ut som träden går långt över hustaket, 

men så ser det inte ut i verkligheten. Anmärkningsvärt att man utelämnat utsikten mot havet i 

planbeskrivningen. Om vi tolkar underlaget rätt kommer havsutsikten helt skymmas av Tornvillans 

tak. Det är konstigt att enskilda intressen får stå före allmänhetens, speciellt med tanke på hur väl 

området besöks eftersom utsiktspunkten är så lättillgänglig. Om denna utsikt skyms kommer 

naturområdet förlora sin speciella karaktär och inte alls bli lika attraktivt att besöka varför man tappar 

stora delar av den inledande positiva argumentationen med bevarandet av grönområdet. 

Den högsta toppen bakom Tornvillan sträcker sig mellan 32–34 meter. Tornvillans höjd angiven till 

+37 meter plus tornet. Utsikten på bergstoppen bakom Tornvillan riskerar att gå förlorad. Utsikten 

borde vara attraktiv även för de nyinflyttade i det planerade området, inte bara för de två översta 

lägenheterna på tredje våningen. 

 

Viktigt att byggnadsnämnden/planarkitekt kommer ut på plats och ser förutsättningarna. Bilder från 

verkligheten borde med fördel komplettera ritningarna, där de nya byggnaderna är inritade så att den 

verkliga bygghöjden syns korrekt och man därmed kan bilda sig en uppfattning av hur det kommer se 

ut.  

 

Höjdskillnader 

Hur ska höjdskillnaden lösas för fastigheterna på tomt 5–8? Det känns som att det blir en brant slänt ut 

mot Särö Lundaväg. Fastigheten ser också ut att skymma hela utsikten för befintlig fastighet 1:46. 

 

Dagvattenfrågan.  

Dagvattenutredningen är gjord utifrån att Tornvillan är placerad längre in i grönområdet varför den 

behöver göras om. Borde inte det tänkta magasin som ska lösa fördröjningen av dagvattnet läggas på 

fastighetens lägsta punkt? Vattenmängden i diket utmed Särö Lundaväg når stundtals högt upp och om 

diket skall hantera ytterligare vatten kan det få konsekvenser för fastigheterna i befintlig 

bostadsrättsförening. 
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Dagvattenmagasinet 

är illustrerat med träd. Det är inte troligt att träden kommer trivas i makadammet.  

 

Ytvatten 

bör tas om hand av befintligt och förstärkt dike öster om Särö Lundaväg. Man bör också hindra 

ytvatten att komma ut på Särö Lundaväg från nya bilvägen i det nya bostadsområdet. 

  

Buller  

Bullerutredningen är utarbetad utifrån att Tornvillan är placerad i ett annat läge. De 1,5 meter höga 

bullerplanken saknas i skisserna. Det saknas också en beskrivning hur bullret från den planerade 

bebyggelsen kommer påverka befintlig bebyggelse nedanför.  

 

Mur  

På fastigheten finns en välbevarad stenmur (se nedan foto) som bildar en terrass där vägen idag går 

igenom. Denna stenmur borde vara skyddsvärd men det framgår inte i underlaget om den ska bevaras 

eller ej. Muren nämns kortfattat i planbeskrivningen vilket är tråkigt när den ger en karaktär till 

området. 

Kommentar: Infarten till den planerade lokalgatan har flyttats längre söderut för att 

förbättra den trafiksäkerhetsmässiga situationen. Ur trafiksäkerhetssynpunkt är det positivt att 

samla utfarter till en korsning såsom det nya föreslaget innebär, istället för flera 

utfartspunkter. 

Antalet parkeringar tar sin utgångspunkt i kommunens parkeringspolicy. Antalet parkeringar 

omfattar boendeparkering såväl som gästparkering.  

Sedan infarten till/utfarten från det nya området flyttats söderut kommer ljuskäglor från bilar 

som kör ut från området troligen inte kastas vinkelrätt mot befintliga bostäder väster om Särö 

Lundavägen. Skulle olägenhet ändå uppstå efter att området är utbyggt och inflyttat kan 

klagomål göras i efterhand och åtgärder göras som skydd mot störning.  

Byggtrafik under byggtiden: exploatören och vägföreningen har en dialog kring hur byggtrafik 

som förs på Särö Lundaväg kommer att föras. Eventuella skador som kan uppstå på grund av 

tunga fordon kommer att åtgärdas så att vägen återfår befintligt skick. När ledningar ska 

grävas ned i Särö Lundaväg så kommer schaktet att fyllas igen allt eftersom, i syfte att 

minimera den tid som vägen måste vara avstängd. Tillfällig tillfart kan ske via 

Mörnekullavägen. 

Det kommer att gå att ta sig från Särö lundaväg och upp till naturområdet via den föreslagna 

lokalgatan, och via en gångväg.  
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Tomt 5-8 ställer krav på suterränghus. Placeringen har justerats för att bättre tillgodose 

närmaste grannes intressen.  

Dagvattenutredningen har reviderats för att stämma överens med planförslaget. 

Dagvattenlösningen innebär att dagvatten från planområdet fördröjs i ett magasin innan det 

leds vidare ut i det befintliga ledningssystemet. Dagvattnet kommer alltså inte att belasta diket 

väster om Särö Lundaväg i framtiden. Vid skyfall kommer vattenflödet i större utsträckning än 

idag att fördröjas inom planområdet innan det rinner vidare ut längs den naturliga rinnvägen. 

I dessa situationer kommer befintligt dike väster om Särö lundaväg att belastas.   

Träden som står i konflikt med dagvattenmagasinet kommer att fällas. För detta krävs 

biotopskyddsdispens.  

 

Krav på störningsskydd mot buller införs på plankartan. Bullerutredningen visar att 

bullernivåerna håller sig inom riktvärdena för befintlig bebyggelse väster om Särö Lundaväg. 

 

Muren bedöms sakna värden för kulturmiljön så det finns inga bevarandekrav på muren i 

planhandlingarna. 

 

30. Fastighetsägare till Bukärr 2:120, 2:130, 2:129 samt 2:28 

Fastighetsägaren har lämnat nedanstående synpunkter och önskar en förändring alternativt svar i en 

reviderad planbeskrivningen: 

 

Planförslaget hanterar ej och ger ej svar på: 

 

Hur ska oskyddade trafikanter från gångvägen som går ut på Lundavägen på ett säkert sätt komma 

över till GC-vägen längs Lundavägen? 

 

Totalt anger förslaget att 36 p-platser, varav 24 är på privat fastighet. 12 p-platser ska räcka till 

boenden i flerbostadshuset samt gästparkering. Det är inte tillräckligt. Att räkna p-platser på privata 

fastigheter är inte relevant. Parkering på Lundavägen ska undvikas. 

 

Bron/övergången över Lundavägen/Dammlyckevägen har en äldre stenläggning. Det finns inget 

beskrivet hur denna ska bevaras/skyddas i samband med nedläggningar av VA-ledningar. 

 

Trafikföring i samband med VA nedläggning i Dammlyckevägen saknas, hur ska boende i de norra 

delarna av Dammlyckevägen köra under VA arbetet? (Lantmäteriet har gjort beslut vilket förändrat 

syftet med SP128b) 

 

Kommentar: Detaljplanen ställer inga krav på åtgärder på gång- och cykelnätet utanför 

planområdet. 
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I arbetet med detaljplanen säkerställs att utrymme finns för parkeringar utifrån kommunens 

parkeringspolicy. Antalet parkeringar omfattar boendeparkering såväl som gästparkering. 

Uppgiften om den äldre stenläggningen under bron till Dammlyckevägen tas med som 

information till genomförandeskedet, i syfte att bevara denna.  

Hur trafiken ska ledas om under byggtiden tas med till planeringen av genomförandeskedet. En 

tillfällig tillfart kan ske via Mörnekullavägen.  

 

31. Förskolebarn vid Särö förskola och Skalmans förskola 

 

Under samrådstiden genomfördes vid två tillfällen dialog med barn i förskoleåldern. Barnen gick vid 

tillfället på Särö och Skalmans förskolor, som båda ligger söder om Västra särövägen. Dessa 

förskolegrupper besöker ofta planområdet på sina utflykter eftersom där finns intressanta naturmiljöer.  

I denna sammanfattning redogörs för båda dialogtillfällena tillsammans.  

Förskolebarnen med pedagog träffade planarkitekten på plats i planområdet för att samtala om vad 

barnen tycker är roligt att göra i planområdet idag.  

Något som båda grupperna visade var en välanvänd koja som utgörs av en krattek i en klippskreva, 

med ett grenverk som gav goda möjligheter för klättring. Klippskrevan skapar ett skydd för väder och 

vind. Se bilden nedan till vänster.  

    

En av grupperna visade vad som ser ut att vara ett dinosauriespår – en urgröpning i berget som med 

lite fantasi liknar ett fotspår från en dinosaurie. Se bilden ovan näst längst till vänster.  

Bilden till höger visar en omtyckt stenbumling, som har många funktioner; tex buss, häst och båt.  

En pedagog uttryckte att det är en bra plats att vara på, i dalen mellan höjderna på kullen, eftersom 

man som pedagog har bra uppsikt över barnen, och de hålls samlade. Ibland när barnen kommer till 

naturområdet har en annan barngrupp lämnat något slags konstverk efter sig vilket då kan bli en 

spännande sak att bygga vidare på. Ett interaktivt konstskapande på den naturliga lekplatsen, som är 

uppskattat.  
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Barnen fick även titta på en karta och några visualiseringar av föreslagen bebyggelse för att skapa sig 

en bild av hur området kan komma att bli i framtiden. Barnen uttryckte en del oro över att det fina 

berget skulle tas bort, samt att fåglarna och träden skulle försvinna. Några barn tyckte att de föreslagna 

byggnaderna såg fina ut. 

  
  
 

Ändringar 
Ändringar i plankartan 

Bestämmelse angående riskblock har införts 

Yta (PARK) för dagvattenhantering har justerats i utbredning.  

Förtydligande om huvudmannaskap. 

Dispositionen av byggnaderna har justerats något. 

Bestämmelse som begränsar tornet på flerbostadshuset har införts. 

Bestämmelse om skydd mot störningar har införts.  

Bestämmelse om att skydda en av ekarna som högstubbe har införts. 

Bestämmelse om att lekplats får anordnas inom naturområdet har införts.  

Grundkartans manér har förbättrats.  

Skalangivelse, koordinatsystem, höjdsystem och aktualitetsdatum har förtydligats.  

 

Ändringar i planbeskrivningen 

Strandskyddet har upphävts och denna information har förts in i planbeskrivningen.  

Påverkan på och hänsyn till riksintressen har förtydligats.  

Information om hantering av skyddsvärda träd har förts in.  

Hur dagvattenhanteringen ska hanteras, samt påverkan på miljökvalitetsnormer för vatten, har 

förtydligats.  

Bullersituationen beskrivs tydligare. 

Solstudie har införts.  

Uppgift om att detaljplanen numera är i enlighet med översiktsplanen och att planarbetet övergår till 

standardförfarande.  

Bildtexter har korrigerats.  

Skrivelsen om detaljplanens syfte har justerats.  
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Uppgifter om geotekniska förhållanden har förtydligats.  

 

 

 

Ida Lennartsson     Johanna Vinterhav 

Verksamhetschef plan     Planarkitekt      
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Postadress: 301 86 Halmstad Telefon: 010-224 30 00 E-post: halland@lansstyrelsen.se Webb: lansstyrelsen.se/halland  

Kungsbacka kommun 
samhallsbyggnadskontoret@kungsbacka.se 

 

Samrådsyttrande över förslag till detaljplan för Bukärr 1:9 
i Kungsbacka kommun 
Handlingar daterade 2021-11-19 för samråd enligt 4 kap 11§ plan- och 
bygglagen (PBL 2010:900). 

Ärendet 
Planområdet ligger nordväst om Särö centrum. Syftet med 
detaljplanen är att möjliggöra uppförandet av bostäder med hänsyn till 
den kuperade terrängen och befintliga naturvärden. 

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

Motiv för bedömningen  
Länsstyrelsen befarar att: 

- det som föreslås blir olämpligt avseende människors hälsa och 
säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller 
erosion. Se vidare under rubriken geotekniska säkerhetsrisker. 

 

Geotekniska säkerhetsfrågor 
Statens Geotekniska Institut har granskat planhandlingarna och yttrat 
sig om geotekniska säkerhetsfrågor. Stabiliteten för planområdets 
bergslänter har utretts i bergutredningen. SGI anser att det saknas en 
utredning som berör jordens stabilitet. Inom området finns branta 
bergslänter med ett flertal block i och bredvid slänter. Utredningen 
visar att ett block bedöms kunna bli ett potentiellt riskblock på längre 
sikt. SGI anser att åtgärden med att blocket skrotas ned, alternativt 
förankras med bergsbult bör ske innan planen antas om det inte går att 
säkerställa detta i planen. Länsstyrelsen hänvisar till SGI:s yttrande för 
mer detaljerade beskrivningar. Yttrandet bifogas detta 
samrådsyttrande. 
 

 

 

Yttrande 
 

Datum 
2022-02-17 
 

  
 

Diarienummer  
402-503-2022 
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Länsstyrelsen befarar inte att: 

- riksintresse enligt miljöbalken (MB) påtagligt kommer att 
skadas, 

- reglering av mellankommunala frågor inte samordnas på ett 
lämpligt sätt, 

- miljökvalitetsnormer enligt MB inte iakttas, 

- strandskydd enligt 7 kap. MB upphävs i strid med gällande 
bestämmelser,  

 

Rådgivande synpunkter enligt PBL 

Behovsbedömning 
Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på 
miljön. Länsstyrelsen delar kommunens åsikt.  

 
Strandskydd 
Det anges i planbeskrivningen att kommunen avser inkomma till 
Länsstyrelsen med en begäran om upphävande av strandskyddet för 
mindre sjöar och vattendrag. Länsstyrelsen anser att upphävande av 
strandskydd bör hanteras inom detaljplanearbetet och regleras genom 
en planbestämmelse i plankartan. Det ska tydligt framgå av plankartan 
vilka områden inom detaljplanen som omfattas av strandskydd samt 
var det upphävs. 
Om upphävandet hanteras i detaljplanearbetet ska det framgå vilka 
särskilda skäl enligt 7 kap 18 c § miljöbalken som åberopas för 
upphävande av strandskyddet, vilka natur- och friluftsvärden som 
finns på platsen samt varför intresset av att ta området i anspråk väger 
tyngre än strandskyddsintresset. 
 

Riksintresse och ekosystemtjänster 
Området ingår i riksintresse för det rörliga friluftslivet enligt 4 kap. 
MB och är i den fördjupade översiktsplanen för Särö-Bukärr angett 
som strövområde. Exploatering kan innebära negativ påverkan på 
friluftslivet, bland annat till följd av ändrad landskapsbild. Det bör 
redovisas hur man avser att tillgodose riksintresset. Terrängen är 
blockig och innefattar en variation av strukturer, vilket kan vara 
intressant ur naturvärdessynpunkt. Det är därför även önskvärt att man 
redovisar hur områdets ekosystemtjänster påverkas av att 
naturområdet omvandlas till bebyggt område.  
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Skyddsvärda träd 
I planen föreslås att två särskilt skyddsvärda träd (ek) avverkas till 
förmån för bebyggelse. Grova, gamla eller ihåliga träd har en mycket 
stor betydelse för fauna och flora och kan inte ersättas rakt av. Det är 
positivt att nya träd planteras och veden tas tillvara, men de 
naturvärden som försvinner med de gamla ekarna tar mycket lång tid 
att återskapa. Skyddsvärda träd bör därför i möjligaste mån bevaras. 
Kommunen bör redovisa de alternativ man utrett för att undvika 
avverkning av ekarna. Om man avser att påverka de skyddsvärda 
träden ska en anmälan för samråd enligt 12 kap. 6 § MB lämnas till 
Länsstyrelsen.  
 

Biotopskydd 
Inom planområdet finns objekt som omfattas av generellt 
biotopskydd. Alléträd är biotopskyddade och påverkan bör i 
möjligaste mån undvikas. Om ett eller flera träd i allén kommer att 
påverkas, tex genom avverkning, på grund av det föreslagna 
dagvattenmagasinet eller av annan orsak, krävs dispens från 
biotopskyddet. Dispens söks hos Länsstyrelsen och kan medges om 
det finns särskilda skäl. Det bästa alternativet är att planen anpassas så 
att strukturerna kan bevaras. Frågan om biotopskyddsdispens bör 
avgöras innan detaljplanen antas. 
 

Dagvatten 
Planhandlingarna bör kompletteras med en beskrivning av planens 
sammanlagda påverkan på MKN för vatten, vilka skyddsåtgärder som 
vidtas för att undvika negativ påverkan och hur möjligheten att uppnå 
MKN för berörda vattenförekomster påverkas. Även kumulativa 
effekter bör beskrivas. Beräkningar av samtliga parametrar som krävs 
för bedömning av påverkan på MKN för vatten ska finnas med. Även 
påverkan på recipienternas flöden bör beskrivas och lämpliga åtgärder 
för att minska påverkan föreslås i planhandlingarna. Hur reningen och 
flödesutjämningen påverkas vid 100-årsregn och hur recipienten 
påverkas vid skyfall bör också redovisas.  
 
Länsstyrelsen förespråkar lokalt omhändertagande av dagvatten och 
att andelen hårdgjorda ytor blir så låg som möjligt. Om möjligt bör 
dagvattenhanteringen utformas för att även skapa miljöer som gynnar 
växt- och djurlivet. Länsstyrelsen kan dock inte se att det säkerställs i 
detaljplanen att det kommer att anläggas ett dagvattenmagasin enligt 
dagvattenutredningen för att rena dagvatten innan det rinner till Veån. 
Vidare stämmer inte dagvattenutredningen med planförslaget. 
Flerbostadshuset har en annan placering i dagvattenutredningen än 
vad som tillåts på plankartan vilket kan påverka dagvattensituationen. 
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Arkeologi 
Ingen känd fornlämning finns registrerad inom planområdet men 
väster om området har en arkeologisk undersökning utförts av 
fornlämningen L1996:6396, en stenåldersboplats. Vid undersökningen 
av denna fornlämning påträffades ett ringa fyndmaterial av svallad 
och patinerad flinta av mesolitisk karaktär (Johansson 2007).  
 
Inom planområdet utgörs huvuddelen av markmiljön av berg och i den 
södra delen av lera. Vidare har centralt inom ytan tidigare legat en 
bostadsfastighet. Mot bakgrunden att större delen av planområdet 
utgörs av synligt berg samt av en stor yta som redan varit bebyggd har 
Länsstyrelsen ur arkeologisk synpunkt inget att erinra mot 
planförslaget. Länsstyrelsen vill dock påminna om kulturmiljölagen 2 
kap 10 § lagen (1988:950), vilken innebär att om fornlämning 
påträffas under grävning eller annat arbete, ska arbetet avbrytas och 
förhållandet omedelbart anmälas till Länsstyrelsen. 
 

Tillgänglighet för räddningsfordon 
I planbeskrivningen har hänsyn tagits till möjligheten för tunga fordon 
att köra upp för vägen genom detaljplanen. Det kan även vara bra att 
rådfråga den kommunala räddningstjänsten angående deras möjlighet 
för en effektiv insats i planområdet, med avseende på vägens lutning 
och bredd.  
 
 

Huvudmannaskap 
Enligt planbeskrivningen ska vissa allmänna platser i planen ha enskilt 
huvudmannaskap. Bland planbestämmelserna finns en rubrik som 
anger att det är enskilt huvudmannaskap för användningar av allmän 
plats men det saknas en särskild planbestämmelse om 
huvudmannaskap. I Boverkets nya föreskrifter för detaljplaner 2020:6 
är det ett tydligt krav att enskilt huvudmannaskap alltid ska regleras 
genom en särskild planbestämmelse, en egenskapsbestämmelse. 
Rubrikerna som används stämmer heller inte överens med 
bestämmelserna, för mer information se yttrandet från Lantmäteriet. 
 

Planbestämmelser 
Nockhöjderna är angivna i meter över angivet nollplan (plushöjd). 
Eftersom det inte finns några höjdangivelser i grundkartan är det svårt 
att få en uppfattning om höjden på byggnaderna.  
 
Planbestämmelsen f1 om att torn får uppföras på byggnaden till en 
största totalhöjd av +40 meter över angivet nollplan bör specificeras. 
Det inte framgår var eller hur stor del av byggnaden som får uppföras 
med den högre höjden. 
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Det saknas en planbestämmelse om hur nära fastighetsgräns man får 
bygga. 
 
Gränsdragningarna på plankartan (plan-, användnings-, och 
egenskapsgräns) följer inte Boverkets allmänna råd 2020:6. 
 

 

De som medverkat i beslutet 
Beslutet har fattats av planarkitekt Peter Svelenius med planarkitekt 
Hanna Roxhage som föredragande. I den slutliga handläggningen har 
också Anna-Lena Olsson miljöhandläggare och Marie Magnheden 
naturvårdshandläggare medverkat.  

 

 

Bilaga: 
Kopia av yttrande från Lantmäterimyndigheten. 2022-02-10, 503-
2022-3.1 
Kopia av yttrande från SGI, 2022-02-15, 503-2022-4.1 

Kopia (utan bilaga) till: 
Lantmäterimyndigheten, lantmateriet@lm.se er beteckning 2019-
00003 
SGI, sgi@sgi.se er beteckning 5.1-2201-0050 
 
 

 

 

 

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

 
 

mailto:sgi@sgi.se
http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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