
  

Datum 

2021-04-07 
Diarienummer 

KS 2021-00212 
 

 

 
Kungsbacka kommun 
Maria Malone 
0300-834041 
 

1 (3)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 
Besöksadress 

Stadshuset, Storgatan 37 
Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Planbesked för del av Tölö 8:11 i Kungsbacka stad 
 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen lämnar besked att kommunen avser att pröva den begärda åtgärden genom en 
detaljplan inom del av fastigheten Tölö 8:11 i Kungsbacka stad.   

Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att ta fram en projektbeställning för upprättande 
av detaljplan för bostäder inom del av Tölö 8:11 i Kungsbacka stad.  

Beslutsmotivering 
Förfrågan innebär att möjliggöra för en större exploatering och förtätning med flerbostadshus och 
radhus inom Kungsbacka stad. Det stämmer överens med kommunens fördjupade översiktsplan för 
Kungsbacka stad (FÖP 09), varför kommunen ställer sig positiv till förfrågan.  

En planering som möjliggör bostadsändamål på den del av fastigheten som i dag är obrukad åkermark 
är lämplig med hänsyn till det centrumnära läget i Kungsbacka stad. Den del av ansökan som 
innehåller att de skogsbevuxna höjdpartierna i söder tas i anspråk för bostäder behöver utredas vidare.  

Sammanfattning av ärendet 
Tölö Utvecklings AB ägs av Fastighets AB Balder och tillsammans med Tölö Församling äger de 
fastigheten Tölö 8:11. Fastighets AB Balder har den 11 februari 2021 ansökt om planbesked för att, 
genom en ny detaljplan, möjliggöra för byggnation av 250 till 300 bostäder i form av hyresrätter, 
bostadsrätter och småhus inom del av Tölö 8:11.  

Enligt kommunens översiktsplan, ÖP 06, ingår fastigheten Tölö 8:11 i utvecklingsområdet för 
Kungsbacka stad. Enligt den fördjupade översiktsplanen för Kungsbacka stad ska staden förtätas. Det 
finns ingen detaljplan för aktuellt område i dag.  

Enligt Bostadsförsörjningsprogrammet 2019–2023 ska det planeras för cirka 300 bostäder per år i 
Kungsbacka stad. Det är viktigt att åstadkomma en blandning av bostäder.  

En blandning av bostadsformer i detta område ska ses som ett komplement till bostadsutbudet i 
Kungsbacka stad. Antalet lägenheter som ryms inom området behöver utredas under 
detaljplanearbetet. Inledningsvis ska planarbetet utreda hur området ska angöras. 
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Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-04-07 

Ansökan om planbesked, 2021-02-11 

Karta, del av Tölö 8:11, 2021-04-07 

Beslutet skickas till 
Sökande 

Beskrivning av ärendet 
Tölö Utvecklings AB ägs av Fastighets AB Balder och tillsammans med Tölö Församling äger de 
fastigheten Tölö 8:11. Fastighets AB Balder har den 11 februari 2021 ansökt om planbesked för att, 
genom en ny detaljplan, möjliggöra för byggnation av 250 till 300 bostäder i form av hyresrätter, 
bostadsrätter och småhus inom del av Tölö 8:11.  

Som ett alternativ inom ett av kvarteren kan fastighetsägaren även tänka sig en Boviera, ett boende 
riktat till den som är 55 år eller mer och med extra fokus på sociala ytor. Vid behov skulle planområdet 
även kunna innefatta trygghetsboende.  

Ansökan redovisar flerbostadshus och radhus som huvudsakligen är placerade på åkermarken väster 
om Tölö kyrka. Ansökan föreslår också flerbostadshus inom ett skogsbevuxet höjdområde i södra 
delen av fastigheten. Området på höjden behöver utredas mer i fortsatt detaljplanarbete med tanke på 
anpassning till terrängen, tillgänglighet och naturvärden. Den skogsbevuxna höjden gränsar i söder till 
ett större centralt naturområde, som används av de närboende och där stigar har trampats upp.  

En exploatering av aktuellt område behöver inledningsvis utreda lämplig plats för ny tillfartsväg till 
fastigheten. Området är bra kopplat till det övergripande gång- och cykelnätet för staden. Närmsta 
hållplats för kollektivtrafik ligger på Gamla Göteborgsvägen, ungefär 600 meter från aktuellt område. 
För gående och cyklister är drygt en kilometer till Kungsbacka resecentrum. Västra stambanan ligger 
100 meter väster om aktuellt område och en utbyggnad av spårområde till fyra spår behöver beaktas.  

Enligt kommunens översiktsplan, ÖP 06, ingår fastigheten Tölö 8:11 i utvecklingsområdet för 
Kungsbacka stad. Enligt den fördjupade översiktsplanen för Kungsbacka stad ska staden förtätas. Det 
aktuella området bedöms lämpligt för bostäder med hänsyn till det centrala läget i staden. Det finns 
ingen detaljplan för aktuellt område i dag. 

Enligt Bostadsförsörjningsprogrammet 2019–2023 ska det planeras för cirka 300 bostäder per år i 
Kungsbacka stad. Det är viktigt att åstadkomma en blandning av bostäder. 

Vid besiktning på plats den 9 mars 2021 konstaterades att den skogsbeklädda höjden i söder är 
svårtillgänglig och att en tillgänglig tillfart till bostäderna på höjden behöver studeras mer. 
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Platsbesöket visade även att det kan bli en utmaning att få till en tillfartsväg från Tölö Tvärled, men att 
olika platser för en sådan anslutning bör studeras.   

I samband med utredningen av planbeskedet noterades följande aspekter som behöver utredas och 
beaktas särskilt i den fortsatta planeringsprocessen: 

• En trafikutredning behöver tas fram som ett första steg i utvecklingen av området och bekostas 
av den sökande i samband med planläggning. Utredningen ska studera möjliga angöringar till 
området och belysa effekterna av en ökad trafikbelastning samt föreslå långsiktiga hållbara 
lösningar för exploateringsområdet. 

• Med hänsyn till bullerproblematik bör kvartersstruktur med fokus på boendemiljö och 
innergårdar studeras.  

• En utbyggnad av aktuellt område ska beakta kyrkans funktioner och stråk. Kontakt med Tölö 
församling ska tas i planarbetet. 
 

• Vid en exploatering av de mer kuperade områdena behöver hänsyn tas till befintligt 
naturområde öster om, för att undvika en negativ påverkan på områdets funktion för rekreation.  

• Det är viktigt att koppla samman aktuellt område med naturområdet och tillgängliggöra det för 
närrekreation. 

• En riskutredning behöver tas fram med hänsyn till att järnvägen, som är transportled för farligt 
gods, ligger närmre än 150 meter. 

Detaljplanen bedöms kunna antas inom 4–6 år, utifrån de vid beslutsdatumet kända förutsättningarna. 

 

 

 

 

Malin Aronsson     Emma Kjernald 
Kommundirektör     Samhällsbyggnadschef 



Kungsbacka kommun
Ansökan om planbesked

Uppgiftsnamn Uppgiftsvärde

Uppgifter om dig som söker
Dagens datum 2021-02-10
Jag är medveten om att en avgift kommer att tas ut för
planbeskedet, även om jag får avslag.

Ja

Är du som ansöker om planbesked privatperson eller från
ett företag?

Företag

Organisationsnummer 556525-6905
Företagsnamn Fastighets AB Balder
Gatuadress Parkgatan 49
Postnummer 41138
Postort Göteborg
Namn kontaktperson
Telefonnummer
E-postadress @balder.se
Fakturaadress Jag vill ange en annan fakturaadress
Namn Balder Projektutveckling AB
Gatuadress Box 53121
Postnummer 41138
Postort Göteborg
Ev referensnummer
Är du som ansöker ägare till fastigheten eller
fastigheterna i ansökan?

Ja

Om fastigheten
Fastighetsbeteckning Del av Tölö 8:11
Gatuadress Gamla Göteborgsvägen
Kartunderlag

Ritning eller karta över aktuellt område Karta kort info Tölö 210114.pdf
Antal byggnader 23
Bostäder Ja
Antal bostäder: 310
Beskriv kortfattat vad du vill göra

Ansökan om planbesked för byggnation av bostäder på fastigheten del av Tölö 8:11

Planförslaget syftar till att möjliggöra byggnation av ca 250 till 350 nya bostäder på fastigheten
Tölö i Kungsbacka. Förslaget möjliggör såväl hyresrätter, bostadsrätter samt småhus. Som
ett alternativ inom ett av kvarteren finns även en Boviera föreslagen, ett boende riktat till den
som är 55 år eller mer och med extra fokus på sociala ytor. Vid behov skulle planområdet även
kunna innefatta trygghetsboende.
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Kungsbacka kommun
Ansökan om planbesked

Uppgiftsnamn Uppgiftsvärde

Beskrivning av projektets karaktär och dess omfattning

Området består idag av jordbruksmark/ängsmark och en skogsbevuxen höjd. Väster om
området ligger en gård och i öster ligger Tölö kyrka. Då det finns ett stort behov av bostäder i
Kungsbacka och då det här läget ligger med god närhet till centrum och redan utbyggd service
och kommunikation. Till Kungsmässan är det 600 meter fågelvägen och till Kungsbacka station
är det 800 meter. Grön/rekreationsområde finns i direkt anslutning sydost om området och
vidare österut ligger ytterligare bostäder och Tölö golfbana. Läget på området stämmer väl
överens med Kungsbackas ambition att förtäta staden.

Underskrift
Signatur

BankID (GRP)

Dataskyddsförordningen Vi samlar in dina personuppgifter i syfte att kunna fatta beslut i ditt ärende.
Vi behandlar dina uppgifter med stöd av artikel 6.1 e i Dataskyddsförordningen där det framgår att
behandlingen är nödvändig i samband med myndighetsutövning.

Support-Id: A69-453
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Tölö - Kungsbacka

• Del av Tölö 8:11

• 600-800 m från Kungsbacka centrum

• 250-350 lägenheter + 10 radhus

• HR/BRF eventuellt en Boviera och/eller 

trygghetsboende

• Fastigheten köpt av Svenska kyrkan 

• Begäran om avstyckning inlämnad till 

Lantmäteriet



Ortofoto över del av Tölö 8:11 med närområdet.

Orienteringsbild: Del av Tölö 8:11 i Kungsbacka 
stad.

Del av Tölö 8:11 i centrala Kungsbacka stad.
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