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Information 

  

1.  Information om årsredovisning 
2020 för Kungsbacka kommun 
 

2020-01016   
Klockan 13.00–13.30 
Erik Stenkil 
Christina Hermansson 

 
Beslutsärenden 
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2.  Höjning av kapitalinsats till 
Kommuninvest Ekonomisk 
förening 
 

2020-00695  Förslag till beslut i kommunfullmäktige  
Kommunfullmäktige beslutar att till Kommuninvest 
Ekonomisk förening ("Föreningen") betala in 
kapitalinsats under år 2021 motsvarande 7 914 400 
kr. 
Kommunfullmäktige beslutar att betala in ytterligare 
kapitalinsats under år 2022 motsvarande 7 914 400 
kr, år 2023 motsvarande 7 914 400 kr och år 2024 
motsvarande 7 914 400 kr utifrån krav på ökad 
kapitalinsats i Föreningen.  
Kommunstyrelsen bemyndigas att vidta de åtgärder 
som krävs med anledning inbetalningarna. 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen under 
förutsättning av kommunfullmäktiges beslut 
ovan 
Kommunstyrelsen utser ekonomichef att för 
Kungsbacka kommuns räkning vidta de åtgärder 
som krävs med anledning av beslutade inbetalningar 
till Kommuninvest Ekonomisk förening. 
 
Klockan 13.30–13.40 
Christina Hermansson 

3.  Godkännande av årsredovisning 
2020 för kommunstyrelsen 
 

2020-00167  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner kommunstyrelsens 
årsredovisning för 2020. 
 
Klockan 13.40–13.55 
Anders Johansson 
Emma Kjernald 
Jakob Strand 



 
 

KUNGSBACKA KOMMUN 

 
  

 3(10) 
 

 

 Ärende Beteckning Förslag 

4.  Godkännande av 
samrådsredogörelse samt 
granskning av förslag till 
översiktsplan, Vårt framtida 
Kungsbacka 
 

2017-00565  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner samrådsredogörelse 
för översiktsplan - Vårt framtida Kungsbacka, 
daterad 2021-01-20. 
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag 
att ställa ut förslag till översiktsplan - Vårt framtida 
Kungsbacka för granskning. 
Klockan 14.00–14.20 
Emma Kjernald 
Viktoria Fagerlund 
Raquel Sandblad 
Anders Lund 

 
Information 

  

5.  Information om samråd och 
viktigare pågående ärenden från 
arbetsutskottets sammanträden 

2021-00015      

6.  Information om aktuella 
händelser från nämnder, bolag, 
intresseorganisationer (SKR, 
GR med flera) 

2021-00016   

7.  Information om förvaltningen 
och pågående viktigare/större 
uppdrag, projekt och händelser 

2021-00017   

 
Beslutsärenden 

  

8.  Uppföljning av nämnden för 
Individ & Familjeomsorgs 
arbete med budget i balans 

2020-00725   
Handlingar kommer senare 

9.  Kommunstyrelsens 
ombudgetering av drifts- och 
investeringsprojekt 2020 
 

2021-00082  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner begäran om 
ombudgetering för driften med 4 581 000 kronor. 
Kommunstyrelsen godkänner begäran om 
ombudgetering för investeringar med 380 000 
kronor. 
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10.  Fördelning av medel till 
extraordinära insatser med 
anledning av covid-19 
 

2020-01061  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar enligt 
kommundirektörens förslag att från de generella 
statsbidragen 2021 fördela 7 500 000 kronor till 
nämnden för Kultur & Fritid, 1 000 000 kronor till 
nämnden för Individ & Familjeomsorg, 500 000 
kronor till nämnden för Service, 500 000 kronor till 
nämnden för Vård & Omsorg samt 500 000 kronor 
till Kommunstyrelsen. De extra pengarna ska 
användas i enlighet med kommundirektörens förslag 
och insatserna ska inte vara ramhöjande.  
Kommunstyrelsen ger nämnderna i uppdrag att 
återrapportera hur insatserna genomförts inom 
ramen för ordinarie rapportering vid delår- och 
årsbokslut. 
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag 
att verkställa fördelningen av de generella 
statsbidragen till nämnderna. 

11.  Omfördelning av budget i 
lokalplan Björkris 
utbildningslokaler etapp 1 

2020-01190  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner utökad budget för 
Björkris utbildningslokaler etapp 1 med 75 miljoner 
kronor. 

12.  Uppstart av projekt i lokalplan 
Anneberg förskola 

2020-01141  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner uppstart av projekt 
Anneberg förskola. 

13.  Uppstart av projekt i lokalplan 
Boende med särskild service 
Anneberg 

2020-01142  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner uppstart av projekt 
Boende med särskild service Anneberg. 

14.  Uppstart av projekt i lokalplan 
Anneberg vård och 
omsorgsboende 

2020-01143  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner uppstart av projekt 
Anneberg vård- och omsorgsboende. 

15.  Uppstart av projekt i lokalplan 
Klovstens omlastningscentral 
med lokalisering inom 
Duveheds verksamhetsområde 

2020-01144  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner uppstart av 
lokalplanens projekt Klovstens omlastningscentral. 
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16.  Avslut av uppdrag att starta 
projekt för att sälja Kolla 5:7 
samt Vallda 9:38 

2017-00689  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen förklarar uppdraget att sälja Kolla 
5:7 samt Vallda 9:38 som avslutat. 

17.  Uppdrag att ta fram detaljplan 
för Kungsbacka 4:52 och 4:66 
 

2020-01131  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner projektbeställning för 
upprättande av detaljplan för verksamheter i södra 
Inlag inom fastigheterna Kungsbacka 4:53 och 4:66 i 
Kungsbacka stad, daterad 2021-01-13. 
Kommunstyrelsen överlämnar till byggnadsnämnden 
att ta fram förslag till detaljplan för verksamheter i 
södra Inlag inom fastigheterna Kungsbacka 4:53 och 
4:66 i Kungsbacka stad. 

18.  Godkännande av planprogram 
för Kyvik 1:119 m.fl. - 
Ekekullsområdet 

2017-00450  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner Planprogram för Norra 
Kyvik- och Ekekullsområdet i Kullavik, upprättat i 
augusti 2020, reviderat i januari 2021. 

19.  Godkännande av arrendeavtal 
för padeltennisbana på 
fastigheten Fors 1:3 
 

2020-00720  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner avtal om 
lägenhetsarrende för padeltennis på fastigheten Fors 
1:3, undertecknat av Hede Padelcenter AB  
2021-01-29. 
Kommunstyrelsen godkänner ändring av 
arrendeavtal för golfbana på fastigheten Fors 1:3 
med flera, undertecknat av Forsgårdens Golfklubb 
2021-01-29. 
Kommunstyrelsens ordförande samt 
kommundirektören, eller deras respektive ersättare, 
utses att för kommunens räkning underteckna 
avtalet. 

20.  Svar på remiss över Mölndals 
stads 
bostadsförsörjningsprogram 
 

2020-01100  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat  
2020-12-22, och översänder det som sitt svar till 
Mölndals stad. 

21.  Svar på Länsstyrelsen i 
Hallands läns remiss om 
åtgärdsprogram för ljunghed 
 

2020-01107  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat  
2021-01-14, och översänder det som sitt svar till 
Länsstyrelsen i Hallands län. 
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22.  Svar på 
Infrastrukturdepartementets 
remiss om befordringskravet i 
postförordningen 

2020-01083  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat  
2021-02-01, och översänder det som sitt svar till 
Infrastrukturdepartementet. 

23.  Svar på Trafikverkets remiss 
om riksintresseprecisering för 
Landvetter flygplats 

2020-01177  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2021-01-
12, och översänder det som sitt svar till Trafikverket. 

24.  Svar på initiativ från Carita 
Boulwén (SD) om avtal för 
förtroendevalda enligt PBF 
samt OPF-KL 

2020-00790  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen avslår initiativet med hänvisning 
till att det inte finns förutsättningar för att införa de i 
initiativet föreslagna förändringarna. 

25.  Arvode för deltagande vid 
budgetdag 2021 

2021-00228 Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar att dagarvode 
(sammanträdesarvode) ska utgå till de ledamöter och 
ersättare i kommunstyrelsen som inte är hel- eller 
deltidsarvoderade för deltagande på budgetdagen 
2021.  

26.  Anmälan av delegeringsbeslut 
 

2021-00006  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av 
delegeringsbeslut. 

27.  Redovisning av inkomna 
skrivelser 
 

2021-00004  Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen noterar redovisningen av 
inkomna skrivelser till protokollet. 
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28.  Överenskommelse om 
fastighetsreglering för Åsa 
4:144 m.fl. samt förfrågan om 
möjlighet till alternativ 
upplåtelseform i samband med 
planläggning Åsa 4:144 
 

2019-00032  Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige godkänner överenskommelse 
om fastighetsreglering för del av Åsa 5:246 och Åsa 
4:143 med Eksta Bostads AB för genomförande av 
detaljplan för bostäder samt gång- och cykelväg 
inom Åsa 4:144 m.fl., undertecknad av Eksta 
Bostads AB 2021-01-21. 
Kommunfullmäktige godkänner Eksta Bostads AB:s 
förfrågan om att vid en alltför kostsam sanering av 
banvallen få möjlighet att avyttra fastigheten till 
exploatör som har inriktningen att bygga 
bostadsrätter, under förutsättning att Eksta Bostads 
AB dessförinnan iakttar kommunfullmäktiges 
ägardirektiv, punkt 5 om ställningstagande, 
godkännande eller samråd. 
Kommunfullmäktige utser kommunstyrelsens 
ordförande och kommundirektören eller deras 
respektive ersättare att för kommunens räkning 
underteckna avtalen samt övriga nödvändiga 
handlingar för fastighetsregleringens genomförande. 

29.  Antagande av detaljplan för Åsa 
4:144 m.fl. 
 

2019-00214  Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar detaljplan för bostäder 
samt gång- och cykelväg inom Åsa 4:144 m.fl. i 
Åsa, Kungsbacka kommun, daterad 2019-02-18. 

30.  Begäran om garanti på 7 
miljoner kronor till Stiftelsen 
Tjolöholm 
 

2020-01176  Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i 
uppdrag att, vid behov utöver driftbidrag, utbetala ett 
bidrag på maximalt 7 miljoner kronor till Stiftelsen 
Tjolöholm under 2021 för att stiftelsen inte ska 
komma på obestånd. Medlen avsätts från 
kommunfullmäktiges anslag för oförutsett med  
7 miljoner kronor.  

Förslag till beslut i kommunstyrelsen under 
förutsättning av kommunfullmäktiges beslut 
ovan 
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag 
att verkställa utbetalningarna till Stiftelsen 
Tjolöholm. 
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31.  Godkännande av 
överenskommelse om 
hemsjukvården i Halland  
2021–2028 
 

2020-01174  Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige godkänner Överenskommelse 
om hemsjukvården i Halland 2021–2028, daterad 
2021-01-20 att gälla från och med 2021-04-01. 
Tidigare överenskommelser om hemsjukvården i 
Halland upphör därmed att gälla. 

32.  Antagande av Taxa för avskrift 
eller kopia av allmän handling 
 

2021-00069  Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar Taxa för avskrift eller 
kopia av allmän handling med 
tillämpningsanvisningar, daterad januari 2021 att 
gälla från och med den 1 maj 2021. Taxa för avskrift 
eller kopia av allmän handling som begärs med stöd 
av offentlighetsprincipen, kommunfullmäktiges 
protokoll 2017-12-12, § 198, samtidigt upphör att 
gälla. 
Kommunfullmäktige delegerar rätten att fatta beslut 
om ändringar i tillämpningsanvisningarna till 
kommunstyrelsen, om ändringarna inte är av 
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. 

33.  Antagande av Taxa för 
administrativ service i samband 
med vigsel 
 

2021-00068  Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar Taxa för administrativ 
service i samband med vigsel, daterad i januari 2021 
och beslutar därmed, med ändring av sitt beslut 
2017-06-15, § 96, att avgiften för den administrativa 
servicen istället är 850 kronor inklusive 
mervärdesskatt. Taxan ska gälla från och med den 1 
maj 2021. 
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34.  Antagande av policy och 
riktlinjer för 
inköpsverksamheten i 
Kungsbacka kommun 
 

2020-00379  Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar Policy för inköp, daterad 
2020-12-21. 
Kommunfullmäktige antar Riktlinjer för inköp, 
daterad 2020-12-21. 
Kommunfullmäktige antar Riktlinjer för 
direktupphandling, daterad 2020-12-21. 
Kommunfullmäktige upphäver sitt beslut i  
§ 164/2009 om Policy för upphandling med 
tillämpningsanvisningar samt förklarar att 
kommunstyrelsens beslut i § 185/2018 om riktlinjer 
för direktupphandling samtidigt upphör att gälla. 
Kommunfullmäktige uppdrar åt nämnden för 
Service att ansvara för dokumentens aktualitet och 
vid behov ta initiativ till förändringar. 
Kommunfullmäktige delegerar rätten att fatta beslut 
om ändringar av Riktlinjer för inköp samt av 
Riktlinjer för direktupphandling till 
kommunstyrelsen, om ändringarna inte är av 
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. 
Kommunstyrelsen ska skriftligen återrapportera 
ändringarna till kommunfullmäktige. 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen  
Kommunstyrelsen förklarar kommundirektörens 
uppdrag från 2018-08-28 KS § 185, att i samarbete 
med nämnden för Service tydliggöra 
upphandlingsprocessen och se över styrdokumenten, 
som slutfört. 

35.  Komplettering av reglemente 
för nämnden för Teknik - 
sjösäkerhetsanordningar (SSA) 
och sjövägmärken 
 

2020-00488  Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar reglemente för nämnden 
för Teknik, daterat 2021-01-20. 
Reglemente för nämnden för Teknik, antaget av 
kommunfullmäktige 2020-05-05, § 49, upphör 
samtidigt att gälla. 

36.  Antagande av biblioteksplan för 
folk- och skolbibliotek  
2021–2024 

2020-01064  Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar Biblioteksplan för folk- 
och skolbibliotek 2021–2024, daterad 2020-10-29. 
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37.  Svar på motion från Roger 
Larsson (KB) om kvinnojouren 
i Kungsbacka 
 

2020-00508  Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige anser att motionen är besvarad 
med hänvisning till att nämnden för Individ & 
Familjeomsorg har uppdraget att ansvara för att 
våldsutsatta får det stöd de behöver. 

38.  Svar på motion från Roger 
Larsson (KB) om bidrag till 
Kungsbacka kvinnojour 2021 
 

2020-00840  Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige anser att motionen är besvarad 
med hänvisning till att nämnden för Individ & 
Familjeomsorg har uppdraget att ansvara för att 
våldsutsatta får det stöd de behöver. 

39.  Svar på motion från Maria 
Losman (MP) om långsiktigt 
samarbete mellan Kungsbacka 
kommun och kvinnojouren i 
Kungsbacka 
 

2020-00699  Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige anser att motionen är besvarad 
med hänvisning till att nämnden för Individ & 
Familjeomsorg har uppdraget att ansvara för att 
våldsutsatta får det stöd de behöver. 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen uttalar att kvinnojouren är ett av 
de prioriterade områden som det ska utvecklas 
samverkan kring för att nå KF:s prioriterade mål om 
ett medskapande samhälle. 

40.  Svar på motion från Clas 
Rosander (MP) om 
pensionsregler för politiker 
 

2020-00973  Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige avslår motionen med 
hänvisning till att det inte finns förutsättningar att 
införa de i motionen föreslagna förändringarna. 

 
Lisa Andersson 
ordförande 

Patrik Johansson 
kommunsekreterare 
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§ 61 Dnr 2020-00695  
Kapitalisering av Kommuninvest 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att till Kommuninvest Ekonomisk förening 
(”Föreningen”) betala in kapitalinsats under år 2021 motsvarande 7 914 400 kr. 

Kommunfullmäktige beslutar att betala in ytterligare kapitalinsats under år 2022 
motsvarande 7 914 400 kr, år 2023 motsvarande 7 914 400 kr och år 2024 
motsvarande 7 914 400 kr utifrån krav på ökad kapitalinsats i Föreningen.  

Kommunstyrelsen bemyndigas att vidta de åtgärder som krävs med anledning 
inbetalningarna. 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen under förutsättning av 
kommunfullmäktiges beslut ovan 
Kommunstyrelsen utser ekonomichef att för Kungsbacka kommuns räkning vidta de 
åtgärder som krävs med anledning av beslutade inbetalningar till Kommuninvest 
Ekonomisk förening. 

Sammanfattning av ärendet 
Kungsbacka kommun är sedan 1994 medlem i Kommuninvest Ekonomisk förening. 
Föreningen är en medlemsorganisation som utifrån en kommunal värdegrund 
företräder den kommunala sektorn i finansieringsfrågor. Kommuninvests 
kreditvärdighet bärs upp av en solidarisk borgen från medlemmarna. För 
medlemskap i föreningen krävs att en medlem bidrar med en kapitalinsats genom en 
obligatorisk medlemsinsats. 

Vid föreningsstämman 2020 beslutades om en ändring av stadgarna så att en enda 
nivå på kapitalinsatsen i form av obligatorisk medlemsinsats ska gälla för samtliga 
medlemmar. 

Tidigare fanns det två nivåer på denna kapitalinsats som medlemmarna kunde välja 
mellan. Det har därutöver varit möjligt att delta med en tilläggsinsats.  

Den nya nivån har kopplats till en årlig trappa, där kravet ökar successivt under de 
kommande fyra åren. Den nya nivån uppgår till 1 300 kronor per invånare för 
kommuner vilket samtliga medlemmar ska ha uppnått vid utgången av år 2024. 

För Kungsbacka kommuns räkning innebär det att kapitalinsatsen i Kommuninvest 
ska öka med 31 657 600 kronor så att insatsnivån uppgår till 102 887 200 kronor år 
2024. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-01-15 

Information om Kapitalisering av Kommuninvest Ekonomisk förening med bilaga 1 
och 2, 2020-09-03 
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Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
kommunledningskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det. 



  

Datum 

2021-01-15 
Diarienummer 

KS 2020-00695 
 

 

 
Kungsbacka kommun 
Anette Kristensson 
 

1 (3)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 
Besöksadress 

Stadshuset, Storgatan 37 
Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Höjning av kapitalinsats till Kommuninvest Ekonomisk förening 
 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige beslutar att till Kommuninvest Ekonomisk förening (”Föreningen”) betala in 
kapitalinsats under år 2021 motsvarande 7 914 400 kr. 

Kommunfullmäktige beslutar att betala in ytterligare kapitalinsats under år 2022 motsvarande 7 914 
400 kr, år 2023 motsvarande 7 914 400 kr och år 2024 motsvarande 7 914 400 kr utifrån krav på ökad 
kapitalinsats i Föreningen.  

Kommunstyrelsen bemyndigas att vidta de åtgärder som krävs med anledning inbetalningarna. 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen under förutsättning av kommunfullmäktiges 
beslut ovan 
Kommunstyrelsen utser ekonomichef att för Kungsbacka kommuns räkning vidta de åtgärder som 
krävs med anledning av beslutade inbetalningar till Kommuninvest Ekonomisk förening. 

Sammanfattning av ärendet 
Kungsbacka kommun är sedan 1994 medlem i Kommuninvest Ekonomisk förening. Föreningen är en 
medlemsorganisation som utifrån en kommunal värdegrund företräder den kommunala sektorn i 
finansieringsfrågor. Kommuninvests kreditvärdighet bärs upp av en solidarisk borgen från 
medlemmarna. För medlemskap i föreningen krävs att en medlem bidrar med en kapitalinsats genom 
en obligatorisk medlemsinsats. 

Vid föreningsstämman 2020 beslutades om en ändring av stadgarna så att en enda nivå på 
kapitalinsatsen i form av obligatorisk medlemsinsats ska gälla för samtliga medlemmar. 

Tidigare fanns det två nivåer på denna kapitalinsats som medlemmarna kunde välja mellan. Det har 
därutöver varit möjligt att delta med en tilläggsinsats.  

Den nya nivån har kopplats till en årlig trappa, där kravet ökar successivt under de kommande fyra 
åren. Den nya nivån uppgår till 1 300 kronor per invånare för kommuner vilket samtliga medlemmar 
ska ha uppnått vid utgången av år 2024. 
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För Kungsbacka kommuns räkning innebär det att kapitalinsatsen i Kommuninvest ska öka med  
31 657 600 kr så att insatsnivån uppgår till 102 887 200 kr år 2024. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-01-15 

Information om Kapitalisering av Kommuninvest Ekonomisk förening med bilaga 1 och 2, 2020-09-03 

Beslutet skickas till 
Kommunledningskontoret, Styrning & Ekonomi  

Beskrivning av ärendet 

Om Kommuninvest 
Kungsbacka kommun är medlem i Kommuninvest Ekonomisk förening. Föreningen är en 
medlemsorganisation som utifrån en kommunal värdegrund företräder den kommunala sektorn i 
finansieringsfrågor. 

Upplånings- och utlåningsverksamheten bedrivs i det av Föreningen helägda dotterbolaget 
Kommuninvest i Sverige AB (publ) (”Kommuninvest”). Kommuninvests kreditvärdighet bärs upp av 
en solidarisk borgen från medlemmarna, vilken bidrar till att göra Kommuninvest till en attraktiv 
motpart för kvalificerade investerare och finansiella institutioner. 

Inbetalning av kapitalinsats 
I november 2010 upptog Föreningen förlagslån från medlemmarna omfattande 1 miljard kronor. Syftet 
med förlagslånen var att efter finanskrisen snabbt höja nivån på kapital i Kommuninvest i avvaktan på 
att kapitalet genom medlemsinsatser ökat till de nivåer som krävs av Finansinspektionen.  

Genom regeländringar får det befintliga förlagslånet till Kommuninvest inte längre inräknas in i 
kapitalbasen, vilket innebär att det inte längre fyller den tänkta funktionen att bidra till kapitaliseringen 
av Kommuninvest. De befintliga förlagslånen från medlemmarna till Föreningen har sagts upp av 
Föreningen och förlagslånen har under 2020 betalats tillbaka. För Kungsbackas del innebar det en 
återbetalning av 7 800 000 kr från Föreningen. 

För medlemskap i Föreningen krävs att en medlem bidrar med en kapitalinsats genom en obligatorisk 
medlemsinsats. Tidigare fanns det två nivåer på denna kapitalinsats som medlemmarna kunde välja 
mellan. Det har därutöver varit möjligt att delta med en tilläggsinsats.  

Vid föreningsstämman 2020 beslutades om en ändring av stadgarna så att en enda nivå på 
kapitalinsatsen i form av obligatorisk medlemsinsats ska gälla för samtliga medlemmar. Den nya nivån 
uppgår till 1 300 kronor per invånare för kommuner vilket samtliga medlemmar ska ha uppnått vid 
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utgången av 2024. Den nya nivån har kopplats till en årlig trappa, där kravet ökar successivt under de 
kommande fyra åren enligt följande 

År  Kapitalinsats 
(kr/invånare)  
(kommun) 

  

2021  1 000   
2022  1 100   
2023  1 200   
2024  1 300   

 

Medlemmarna ska således, med start 2021, tillse att deras kapitalinsatser i Föreningen minst uppgår till 
ovan angivna belopp. 

Inbetalningarna till Kommuninvest för kapitalinsatserna är inte resultatpåverkande då insatserna 
bokförs som en fordran på Kommuninvest i redovisningen. 

För att underlätta beräkningar framåt i tiden låser Kommuninvest invånarantalet för kommunerna 
under 10 år. För Kungsbackas del låstes invånarantalet år 2016 till 79 144 invånare.  

För Kungsbacka kommuns räkning fördelar sig de föreslagna inbetalningsnivåerna enligt nedan 
 

 
 

 

 

 

Malin Aronsson     Anders Johansson 

Kommundirektör     Biträdande kommundirektör 

Aktuell 
insatsnivå Insatsnivå 1000 Insatsnivå 1100 Insatsnivå 1200 Insatsnivå 1300 

Aktuell 
insats  

Ny 
insatsnivå 

Att betala 
in 2021 

Ny 
insatsnivå 

Att betala 
in 2022 

Ny 
insatsnivå 

Att betala 
in 2023 

Ny 
insatsnivå 

Att betala 
in 2024 

71 229 600 79 144 000 7 914 400 87 058 400 7 914 400 94 972 800 7 914 400 102 887 200 7 914 400 
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Kapitaliseringen av Kommuninvest Ekonomisk förening 
1 Bakgrund 
Vid föreningsstämman 16 april 2020 beslutades om förändrade stadgar för 
Kommuninvest Ekonomisk förening. Förändringarna avsåg främst medlemmarnas 
insatskapital och Kommuninvests fortsatta kapitalisering. Därutöver lämnades även 
förslag till förändringar i sammansättning av ledamöter valberedningen i föreningen och 
lekmannarevisorerna uppdrag.  
 

2 Beslutade förändringar av medlemmarnas insatskapital 
Under 2018 startade Kommuninvest Ekonomisk förening (Föreningen) och 
Kommuninvest i Sverige AB (Bolaget) en utredning kring kapitalbehov, kapitalisering 
och kapitalmål. Med antaganden om kommunernas och regionernas investeringsbehov, 
Kommuninvests egen utlåningsprognos och ett antagande om en viss successiv ökning 
av antalet medlemmar, så beslutade föreningsstämman om ändringar för att möjliggöra 
Kommuninvests fortsatta kapitalisering och uppnå de krav som de regulativa 
myndigheterna har på kravet av att hålla kapital mot risken för alltför låg bruttosoliditet. 
Kommuninvest, såväl Koncernen som Bolaget, har ett kapitalbehov motsvarande minst 
1,0 procent i bruttosoliditetsgrad inklusive utlåningen.  
 
Sammanfattningsvis beslutade stämman 2020 följande avseende den framtida 
kapitaliseringen av Kommuninvest. 
 

• En kapitaliseringsperiod är fyra år. För varje kapitaliseringsperiod beslutar 
föreningsstämman om en kapitaliseringsplan för de kommande fyra åren. 
Beslutet vid föreningsstämman 2020 avser åren 2021 till 2024.  
 

• En gemensam och enhetlig nivå på insatskapital för alla medlemmar.  
 

• Det ska dock inte uteslutas att någon eller några av våra nuvarande medlemmar 
inte har möjlighet att kortsiktigt kunna betala in nytt insatskapital. Därför 
beslutade föreningsstämman att i stadgarna införa en undantagsbestämmelse 
som ger föreningsstyrelsen möjlighet att av särskilda skäl ge tillfällig dispens till 

Kommuninvest Ekonomisk förening 
Samtliga medlemmar 

2020-09-03 

~ KOMMUNINVEST 
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den medlem som efter ansökan inte anser sig ha möjlighet att betala upp till en 
högre insatsnivå. Föreningsstyrelsen kan endast ge dispensen under den period 
som kapitalplanen omfattar, dvs. de kommande fyra åren. 
 

• Stämmobeslutet innebär att insatskapitalet för kommuner successivt ökar från 
900 till 1300 kronor per invånare år 2021 till 2024.  
 
Insatskapital för kommuner År  
1000 kr/invånare  2021 
1100 kr/invånare  2022 
1200 kr/invånare  2023 
1300 kr/invånare  2024 
 
Beloppen för regionerna justeras i enlighet med nuvarande regler, dvs 
regionernas insatskapital ska vara en femtedel av kommunernas insatskapital, 
vilket ger en kapitalinsats enligt följande: 
 
Insatskapital för regioner År  
200 kr/invånare  2021 
220 kr/invånare  2022 
240 kr/invånare  2023 
260 kr/invånare  2024 
 

• Första inbetalning av nytt insatskapital sker året efter stämmobesluten, dvs. 
första gången 2021. Inbetalningen ska vara genomförs senast vid halvårsskiftet 
respektive år. Avisering av inbetalning sker genom Kommuninvests försorg. 

 
• Förlagslånet avvecklas. 2010 upptog föreningen av dåvarande medlemmar ett 

förlagslån om 1 miljard kronor. Nuvarande lagstiftning ställer nya krav om 
vilken typ av kapital som kan ingå i kapitalbasen, vilket förlagslånet numera inte 
gör.  
 
Föreningen har enligt lånevillkoren rätt att lösa förlagslånet i förtid, vilket också 
föreningsstämman beslutade. 
 
Samtliga de kommuner som var medlemmar 2010 tecknade förlagslånet. 
Förlagslånet kommer att utbetalas kontant till samtliga medlemmar som 
tecknade lånet. 
 
Utbetalning av förlagslånet sker till det konto som respektive medlem har 
anmält att räntan på förlagslånet betalas till. 
 
Samtliga medlemmar som tecknat förlagslånet erbjuds att inbetala motsvarande 
belopp som insatskapital till Kommuninvest Ekonomisk förening. 
 
I bilaga 2 framgår beloppet som utbetalas till de medlemmar som tecknat 
förlagslånet och som efter utbetalningen kan inbetalas till Kommuninvest som 
insatskapital. 

~ KOMMUNINVEST 
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• Nuvarande återbäring till medlemmarna förändras. Givet stämmobeslutet om en 

enhetlig insatsnivå för alla medlemmar, så tas den s.k. återbäringstrappan bort, 
eftersom den då till stor del spelat ut sin roll. Ny modell tillämpas första gången 
på återbäringen avseende 2020, dvs. efter stämman 2021. 
 

För en mer utförlig redovisning av stämmobesluten hänvisas till stämmohandlingarna.  
 
https://kommuninvest.se/wp-content/uploads/2020/03/Föreningsstämmohandlingar-
2020.pdf  
 

3 Tidsplan 
Följande tidsplan gäller för den fortsatta kapitaliseringen av Kommuninvest och 
medlemmarnas insatser. 
 
30 september 2020 Utbetalning av förlagslånet till berörda medlemmar.  
 
20 november 2020 Frivillig inbetalning till Kommuninvest av det belopp som 

motsvarar förlagslånet. 20 november är sista och 
rekommenderad inbetalningsdag. (Se även ovan om konto 
som förlagslånet utbetalas till.) 

 
30 juni 2021 (senast) Obligatorisk inbetalning av insatskapital till Kommuninvest 

enligt stämmobeslut. Avisering sker under maj månad 2021. 
 
30 juni 2022 (senast) Obligatorisk inbetalning av insatskapital till Kommuninvest 

enligt stämmobeslut. Avisering sker under maj månad 2022. 
 
30 juni 2023 (senast) Obligatorisk inbetalning av insatskapital till Kommuninvest 

enligt stämmobeslut. Avisering sker under maj månad 2023. 
 
30 juni 2024 (senast) Obligatorisk inbetalning av insatskapital till Kommuninvest 

enligt stämmobeslut. Avisering sker under maj månad 2024. 
 

4 Bilagor 
Bifogat två bilagor enligt önskemål från medlemmarna. 
 
Bilaga 1 anger, som förslag, missiv och beslutsformuleringar som kan användas av 
medlemmarna när respektive fullmäktige eller styrelse beslutar om insatskapital samt 
förlagslånets hantering och dess återbetalning till Kommuninvest. 
 
Bilaga 2 anger den inbetalning av insatskapital som respektive medlem ska bidra med 
respektive år fram till 2024. Av bilagan framgår också förlagslånet för respektive 
medlem och hur mycket som återstår att inbetala i insatskapital respektive år om 
förlagslånet under hösten 2020 inbetalas som insatskapital till Kommuninvest. 
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5 Övrigt 
 
Som redovisats ovan erbjuds alla medlemmar som deltog i förlagslånet att betala in 
motsvarande summa till Kommuninvest som insatskapital. I det fall medlemmen har 
för avsikt att inte betala in motsvarande summa till Kommuninvest ska 
medlemmen informera Kommuninvest om detta. 
 
Vi önskar erhålla er inbetalning av insatskapital motsvarande förlagslånet och 
kommande insatskapital åren 2021 till 2024 insatt på bankgiro 5060 – 5963 eller insatt 
på Kommuninvest Ekonomisk förenings konto hos Nordea, kontonummer 748 556 8.  
 
Eventuella frågor kan ställas till Ulf Bengtsson på ulf.bengtsson@kommuninvest.se 
alternativt 070-340 39 83. 
 
 
KOMMUNINVEST EKONOMISK FÖRENING 
 
 
Tomas Werngren  Ulf Bengtsson 
Verkställande direktör  Styrelsens sekreterare 
 
 
 
 
 
 
 

~ KOMMUNINVEST 
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 [Ange kommun] 
  
              
 
Angående återbetalning av förlagslån och inbetalning av 
kapitalinsats till Kommuninvest Ekonomisk förening 
Bakgrund 

Om Kommuninvest 

[Ange kommun] är medlem i Kommuninvest Ekonomisk förening (”Föreningen”). 
Föreningen är en medlemsorganisation som utifrån en kommunal värdegrund företräder 
den kommunala sektorn i finansieringsfrågor. 
 
Upplånings- och utlåningsverksamheten bedrivs i det av Föreningen helägda 
dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ) (”Kommuninvest”). Kommuninvests 
kreditvärdighet bärs upp av en solidarisk borgen från medlemmarna, vilken bidrar till att 
göra Kommuninvest till en attraktiv motpart för kvalificerade investerare och finansiella 
institutioner. 

Återbetalning av förlagslån 

I november 2010 upptog Föreningen förlagslån från medlemmarna omfattande 1 miljard 
kronor. Syftet med förlagslånen var att efter finanskrisen snabbt höja nivån på kapital i 
Kommuninvest i avvaktan på att kapitalet genom medlemsinsatser ökat till de nivåer som 
krävs av Finansinspektionen. Föreningen har därför använt lånebeloppet till att finansiera 
ett separat förlagslån från Föreningen till Kommuninvest. Samtliga dåvarande 
medlemmar deltog i förlagslånen. Villkoren för förlagslånen bifogas som Bilaga 1 
(”Lånevillkoren”). 
 
[Ange kommun]s förlagslån till Föreningen uppgår per den [datum] till [belopp] kronor, 
jämte ränta. 
 
Genom regeländringar får det befintliga förlagslånet till Kommuninvest inte längre 
inräknas in i kapitalbasen, vilket innebär att det inte längre fyller den tänkta funktionen 
att bidra till kapitaliseringen av Kommuninvest. Förlagslånen har därför diskuterats 
internt och vid medlemssamråd. Diskussionerna har resulterat i att det befintliga 
förlagslånet från Föreningen till Kommuninvest har sagts upp och återbetalats till 
Föreningen. Till följd härav, och i enlighet med punkt 4.3 i Lånevillkoren, har även 
förlagslånen från medlemmarna till Föreningen sagts upp av Föreningen. Förlagslånen 
ska därför återbetalas till medlemmarna. 
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Eftersom Kommuninvest de kommande åren behöver tillföras nytt kapital erbjuds 
samtliga medlemmar som bidragit till förlagslånen att omedelbart använda sin del av 
förlagslånen för att öka sin kapitalinsats till Föreningen och således inbetala motsvarande 
belopp till Föreningen i form av en kapitalinsats.  

Inbetalning av kapitalinsats 

För medlemskap i Föreningen krävs att en medlem bidrar med en kapitalinsats genom en 
obligatorisk medlemsinsats. Tidigare fanns det två nivåer på denna kapitalinsats som 
medlemmarna kunde välja mellan. Det har därutöver varit möjligt att delta med en 
tilläggsinsats.  
 
Vid föreningsstämman 2020 beslutades om en ändring av stadgarna så att en enda nivå 
på kapitalinsatsen i form av obligatorisk medlemsinsats ska gälla för samtliga 
medlemmar. Den nya nivån uppgår till 1 300 kronor per invånare för kommuner och 
260 kronor per invånare för regioner, vilket samtliga medlemmar ska ha uppnått vid 
utgången av 2024. Den nya nivån har kopplats till en årlig trappa, där kravet ökar 
successivt under de kommande fyra åren enligt följande: 
 
År Kapitalinsats (kr/invånare)  

(kommun) 
Kapitalinsats (kr/invånare) 
(region) 

2020 900 180 
2021 1 000 200 
2022 1 100 220 
2023 1 200 240 
2024 1 300 260 

 
Medlemmarna ska således, med start 2021, tillse att deras kapitalinsatser i Föreningen 
minst uppgår till ovan angivna belopp.  
 
Det kommer därutöver, liksom tidigare, vara möjligt att i enlighet med stadgarna delta 
med en insats utöver ovan angivna insatsnivå, upp till ett belopp motsvarande 1 800 
kronor per invånare för kommuner  [360 kronor per invånare för regioner]. 
 
Medlemmarna har uttryckt önskemål om att Kommuninvest lämnar förslag till 
medlemmarna om en beslutsformulering avseende inbetalningen av kapitalinsats enligt 
ovan. Nedan återfinns därför ett förslag på beslutsformulering enligt vilket det 
återbetalade beloppet återförs som kapitalinsats i Föreningen.  
 
I syfte att förenkla för medlemmarna har även efterfrågats beslutsformuleringar som 
möjliggör att medlemmen under de kommande fyra åren, till och med 2024, löpande 
inbetalar kapitalinsats i enlighet med ovan. Mot bakgrund av att medlemmarna önskar 
hantera de kommande besluten om inbetalningar på olika sätt har alternativa 
beslutsformuleringar tagits fram. Beslutsformuleringarna utgår från följande två 
alternativa situationer: 
 
 

(i) fullmäktige beslutar årligen om inbetalning av kapitalinsats i Föreningen; eller 
(ii) kommun- respektive regionstyrelse bemyndigas att besluta om inbetalning av 

kapitalinsats i Föreningen under de kommande fyra åren. 
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En kompletterande beslutsformulering har även tagits fram som möjliggör för kommun- 
respektive regionstyrelse att delegera till särskilt angiven person att verkställa besluten 
enligt ovan. 
 

Beslut 
[Ange kommun] ska vidta följande åtgärder. 
 

1. Fullmäktige ska fatta ett beslut med följande lydelse: 
 
Fullmäktige beslutar 
 
Att [ange kommun] till Kommuninvest ekonomisk förening (”Föreningen”) ska 
inbetala ett insatsbelopp om [ange belopp] kronor samt att 
[kommunstyrelsen/regionstyrelsen] bemyndigas att vidta de åtgärder som krävs 
med anledning av inbetalningen.  
 
Välj ett av följande alternativ: 
 
Alternativ (i) - fullmäktige fattar årligen beslut om inbetalning av kapitalinsats i 
Föreningen under de kommande fyra åren: 
 
Att [kommunfullmäktige/regionfullmäktige] årligen ska besluta om ytterligare 
inbetalningar av kapitalinsats i Föreningen till följd av ökade krav på kapitalinsats 
under åren 2021, 2022, 2023 och 2024. 
 
Alternativ (ii) - kommun- respektive regionstyrelsen bemyndigas att besluta om 
inbetalning av kapitalinsats i Föreningen under de kommande fyra åren: 

 
Att [kommunstyrelsen/regionstyrelsen] bemyndigas att besluta om och vidta de 
åtgärder som krävs för inbetalning av kapitalinsats i Föreningen till följd av ökade 
krav på kapitalinsats under åren 2021, 2022, 2023 och 2024, upp till ett belopp 
motsvarande maximalt [ange belopp] per invånare. 
 
Eventuell kompletterande beslutsformulering: 
 
Att [kommunstyrelsen/regionstyrelsen] bemyndigas att utse särskilt angiven 
person att för [kommunstyrelsens/regionstyrelsens] räkning vidta de åtgärder som 
krävs med anledning av inbetalningarna enligt besluten ovan. 
 

2. [Ange kommun] ska tillse att protokollet från fullmäktiges möte (innehållande 
beslutet enligt ovan) (inklusive anslagsbevis och lagakraftbevis) finns tillgängligt 
för Föreningen vid förfrågan.  

 
3. [Komplettera med övriga praktiska instruktioner] 

 
 

-
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Eventuella frågor på ovanstående kan ställas till undertecknad på 
ulf.bengtsson@kommuninvest.se eller 070 – 340 39 83. 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
Ulf Bengtsson 
Föreningsstyrelsens sekreterare  
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Medlemsnamn Aktuell insats inkl 
överinsats

Förlagslån Aktuell insats inkl. 
överinsats och 
förlagslån

Ny insatsnivå Att betala in exk 
förlagslån

Att betala om 
förlagslånet 
redan betalats in

Ny insatsnivå Att betala in exk 
förlagslån

Att betala om 
förlagslånet 
redan betalats in

Ny insatsnivå Att betala in exk 
förlagslån

Att betala om 
förlagslånet 
redan betalats in

Ny insatsnivå Att betala in exk 
förlagslån

Att betala om 
förlagslånet 
redan betalats in

ALE KOMMUN 25 580 700,00 3 400 000 28 980 700 28 423 000 2 842 300 0,00 31 265 300 5 684 600 2 284 600 34 107 600 8 526 900 5 126 900 36 949 900 11 369 200 7 969 200
ALINGSÅS KOMMUN 30 405 694,00 4 688 000 35 093 694 41 420 000 11 014 306 6 326 306,00 45 562 000 15 156 306 10 468 306 49 704 000 19 298 306 14 610 306 53 846 000 23 440 306 18 752 306
ALVESTA KOMMUN 17 552 700,00 3 388 000 20 940 700 19 503 000 1 950 300 0,00 21 453 300 3 900 600 512 600 23 403 600 5 850 900 2 462 900 25 353 900 7 801 200 4 413 200
ANEBY KOMMUN 5 883 300,00 1 100 000 6 983 300 6 537 000 653 700 0,00 7 190 700 1 307 400 207 400 7 844 400 1 961 100 861 100 8 498 100 2 614 800 1 514 800
ARBOGA KOMMUN 12 267 900,00 2 088 000 14 355 900 13 631 000 1 363 100 0,00 14 994 100 2 726 200 638 200 16 357 200 4 089 300 2 001 300 17 720 300 5 452 400 3 364 400
ARJEPLOGS KOMMUN 2 598 300,00 700 000 3 298 300 2 887 000 288 700 0,00 3 175 700 577 400 0 3 464 400 866 100 166 100 3 753 100 1 154 800 454 800
ARVIDSJAURS KOMMUN 5 835 600,00 1 288 000 7 123 600 6 484 000 648 400 0,00 7 132 400 1 296 800 8 800 7 780 800 1 945 200 657 200 8 429 200 2 593 600 1 305 600
ARVIKA KOMMUN 23 193 900,00 4 600 000 27 793 900 25 771 000 2 577 100 0,00 28 348 100 5 154 200 554 200 30 925 200 7 731 300 3 131 300 33 502 300 10 308 400 5 708 400
ASKERSUNDS KOMMUN 10 007 100,00 1 500 000 11 507 100 11 119 000 1 111 900 0,00 12 230 900 2 223 800 723 800 13 342 800 3 335 700 1 835 700 14 454 700 4 447 600 2 947 600
AVESTA KOMMUN 19 819 800,00 4 100 000 23 919 800 22 022 000 2 202 200 0,00 24 224 200 4 404 400 304 400 26 426 400 6 606 600 2 506 600 28 628 600 8 808 800 4 708 800
BENGTSFORS KOMMUN 8 600 400,00 2 088 000 10 688 400 9 556 000 955 600 0,00 10 511 600 1 911 200 0 11 467 200 2 866 800 778 800 12 422 800 3 822 400 1 734 400
BERGS KOMMUN 7 338 808,00 1 200 000 8 538 808 7 067 000 0 0,00 7 773 700 434 892 0 8 480 400 1 141 592 0 9 187 100 1 848 292 648 292
BJURHOLMS KOMMUN 2 205 900,00 600 000 2 805 900 2 451 000 245 100 0,00 2 696 100 490 200 0 2 941 200 735 300 135 300 3 186 300 980 400 380 400
BJUVS KOMMUN 13 886 100,00 2 300 000 16 186 100 15 429 000 1 542 900 0,00 16 971 900 3 085 800 785 800 18 514 800 4 628 700 2 328 700 20 057 700 6 171 600 3 871 600
BODENS KOMMUN 25 098 300,00 5 888 000 30 986 300 27 887 000 2 788 700 0,00 30 675 700 5 577 400 0 33 464 400 8 366 100 2 478 100 36 253 100 11 154 800 5 266 800
BOLLEBYGDS KOMMUN 7 786 800,00 1 600 000 9 386 800 8 652 000 865 200 0,00 9 517 200 1 730 400 130 400 10 382 400 2 595 600 995 600 11 247 600 3 460 800 1 860 800
BOLLNÄS KOMMUN 23 934 600,00 5 200 000 29 134 600 26 594 000 2 659 400 0,00 29 253 400 5 318 800 118 800 31 912 800 7 978 200 2 778 200 34 572 200 10 637 600 5 437 600
BORGHOLMS KOMMUN 9 612 900,00 0 9 612 900 10 681 000 1 068 100 1 068 100,00 11 749 100 2 136 200 2 136 200 12 817 200 3 204 300 3 204 300 13 885 300 4 272 400 4 272 400
BORLÄNGE KOMMUN 45 643 500,00 6 500 000 52 143 500 50 715 000 5 071 500 0,00 55 786 500 10 143 000 3 643 000 60 858 000 15 214 500 8 714 500 65 929 500 20 286 000 13 786 000
BORÅS STAD 93 255 840,00 0 93 255 840 103 617 600 10 361 760 10 361 760,00 113 979 360 20 723 520 20 723 520 124 341 120 31 085 280 31 085 280 134 702 880 41 447 040 41 447 040
BOTKYRKA KOMMUN 80 010 900,00 14 588 000 94 598 900 88 901 000 8 890 100 0,00 97 791 100 17 780 200 3 192 200 106 681 200 26 670 300 12 082 300 115 571 300 35 560 400 20 972 400
BOXHOLMS KOMMUN 4 789 800,00 888 000 5 677 800 5 322 000 532 200 0,00 5 854 200 1 064 400 176 400 6 386 400 1 596 600 708 600 6 918 600 2 128 800 1 240 800
BROMÖLLA KOMMUN 11 362 500,00 2 000 000 13 362 500 12 625 000 1 262 500 0,00 13 887 500 2 525 000 525 000 15 150 000 3 787 500 1 787 500 16 412 500 5 050 000 3 050 000
BRÄCKE KOMMUN 5 816 700,00 1 688 000 7 504 700 6 463 000 646 300 0,00 7 109 300 1 292 600 0 7 755 600 1 938 900 250 900 8 401 900 2 585 200 897 200
BURLÖVS KOMMUN 15 687 000,00 2 900 000 18 587 000 17 430 000 1 743 000 0,00 19 173 000 3 486 000 586 000 20 916 000 5 229 000 2 329 000 22 659 000 6 972 000 4 072 000
BÅSTADS KOMMUN 12 977 100,00 2 200 000 15 177 100 14 419 000 1 441 900 0,00 15 860 900 2 883 800 683 800 17 302 800 4 325 700 2 125 700 18 744 700 5 767 600 3 567 600
DALS-EDS KOMMUN 4 319 100,00 600 000 4 919 100 4 799 000 479 900 0,00 5 278 900 959 800 359 800 5 758 800 1 439 700 839 700 6 238 700 1 919 600 1 319 600
DEGERFORS KOMMUN 8 577 900,00 1 500 000 10 077 900 9 531 000 953 100 0,00 10 484 100 1 906 200 406 200 11 437 200 2 859 300 1 359 300 12 390 300 3 812 400 2 312 400
DOROTEA KOMMUN 2 785 010,00 700 000 3 485 010 2 757 000 0 0,00 3 032 700 247 690 0 3 308 400 523 390 0 3 584 100 799 090 99 090
EDA KOMMUN 7 607 700,00 1 300 000 8 907 700 8 453 000 845 300 0,00 9 298 300 1 690 600 390 600 10 143 600 2 535 900 1 235 900 10 988 900 3 381 200 2 081 200
EKERÖ KOMMUN 25 477 200,00 0 25 477 200 28 308 000 2 830 800 2 830 800,00 31 138 800 5 661 600 5 661 600 33 969 600 8 492 400 8 492 400 36 800 400 11 323 200 11 323 200
EKSJÖ KOMMUN 14 938 200,00 3 200 000 18 138 200 16 598 000 1 659 800 0,00 18 257 800 3 319 600 119 600 19 917 600 4 979 400 1 779 400 21 577 400 6 639 200 3 439 200
EMMABODA KOMMUN 8 260 052,00 1 600 000 9 860 052 9 009 000 748 948 0,00 9 909 900 1 649 848 49 848 10 810 800 2 550 748 950 748 11 711 700 3 451 648 1 851 648
ENKÖPINGS KOMMUN 37 703 700,00 0 37 703 700 41 893 000 4 189 300 4 189 300,00 46 082 300 8 378 600 8 378 600 50 271 600 12 567 900 12 567 900 54 460 900 16 757 200 16 757 200
ESKILSTUNA KOMMUN 88 864 560,00 17 300 000 106 164 560 98 738 400 9 873 840 0,00 108 612 240 19 747 680 2 447 680 118 486 080 29 621 520 12 321 520 128 359 920 39 495 360 22 195 360
ESLÖVS KOMMUN 28 961 100,00 5 800 000 34 761 100 32 179 000 3 217 900 0,00 35 396 900 6 435 800 635 800 38 614 800 9 653 700 3 853 700 41 832 700 12 871 600 7 071 600
ESSUNGA KOMMUN 5 082 300,00 1 000 000 6 082 300 5 647 000 564 700 0,00 6 211 700 1 129 400 129 400 6 776 400 1 694 100 694 100 7 341 100 2 258 800 1 258 800
FAGERSTA KOMMUN 11 957 400,00 1 900 000 13 857 400 13 286 000 1 328 600 0,00 14 614 600 2 657 200 757 200 15 943 200 3 985 800 2 085 800 17 271 800 5 314 400 3 414 400
FALKENBERGS KOMMUN 38 654 100,00 5 600 000 44 254 100 42 949 000 4 294 900 0,00 47 243 900 8 589 800 2 989 800 51 538 800 12 884 700 7 284 700 55 833 700 17 179 600 11 579 600
FALKÖPINGS KOMMUN 18 821 959,00 0 18 821 959 33 246 000 14 424 041 14 424 041,00 36 570 600 17 748 641 17 748 641 39 895 200 21 073 241 21 073 241 43 219 800 24 397 841 24 397 841
FALU KOMMUN 53 294 998,00 7 500 000 60 794 998 58 340 000 5 045 002 0,00 64 174 000 10 879 002 3 379 002 70 008 000 16 713 002 9 213 002 75 842 000 22 547 002 15 047 002
FILIPSTADS KOMMUN 9 551 700,00 2 200 000 11 751 700 10 613 000 1 061 300 0,00 11 674 300 2 122 600 0 12 735 600 3 183 900 983 900 13 796 900 4 245 200 2 045 200
FINSPÅNGS KOMMUN 19 035 000,00 4 100 000 23 135 000 21 150 000 2 115 000 0,00 23 265 000 4 230 000 130 000 25 380 000 6 345 000 2 245 000 27 495 000 8 460 000 4 360 000
FLENS KOMMUN 14 617 800,00 2 500 000 17 117 800 16 242 000 1 624 200 0,00 17 866 200 3 248 400 748 400 19 490 400 4 872 600 2 372 600 21 114 600 6 496 800 3 996 800
FORSHAGA KOMMUN 10 241 100,00 2 100 000 12 341 100 11 379 000 1 137 900 0,00 12 516 900 2 275 800 175 800 13 654 800 3 413 700 1 313 700 14 792 700 4 551 600 2 451 600
FÄRGELANDA KOMMUN 5 845 500,00 1 300 000 7 145 500 6 495 000 649 500 0,00 7 144 500 1 299 000 0 7 794 000 1 948 500 648 500 8 443 500 2 598 000 1 298 000
GAGNEFS KOMMUN 9 021 600,00 2 100 000 11 121 600 10 024 000 1 002 400 0,00 11 026 400 2 004 800 0 12 028 800 3 007 200 907 200 13 031 200 4 009 600 1 909 600
GISLAVEDS KOMMUN 25 863 300,00 0 25 863 300 28 737 000 2 873 700 2 873 700,00 31 610 700 5 747 400 5 747 400 34 484 400 8 621 100 8 621 100 37 358 100 11 494 800 11 494 800
GNESTA KOMMUN 8 089 983,00 1 700 000 9 789 983 11 365 000 3 275 017 1 575 017,00 12 501 500 4 411 517 2 711 517 13 638 000 5 548 017 3 848 017 14 774 500 6 684 517 4 984 517
GNOSJÖ KOMMUN 8 759 700,00 1 300 000 10 059 700 9 733 000 973 300 0,00 10 706 300 1 946 600 646 600 11 679 600 2 919 900 1 619 900 12 652 900 3 893 200 2 593 200
GRUMS KOMMUN 8 050 500,00 1 500 000 9 550 500 8 945 000 894 500 0,00 9 839 500 1 789 000 289 000 10 734 000 2 683 500 1 183 500 11 628 500 3 578 000 2 078 000
GRÄSTORPS KOMMUN 5 067 000,00 1 100 000 6 167 000 5 630 000 563 000 0,00 6 193 000 1 126 000 26 000 6 756 000 1 689 000 589 000 7 319 000 2 252 000 1 152 000
GULLSPÅNGS KOMMUN 4 706 100,00 1 100 000 5 806 100 5 229 000 522 900 0,00 5 751 900 1 045 800 0 6 274 800 1 568 700 468 700 6 797 700 2 091 600 991 600
GÄLLIVARE KOMMUN 16 407 900,00 3 600 000 20 007 900 18 231 000 1 823 100 0,00 20 054 100 3 646 200 46 200 21 877 200 5 469 300 1 869 300 23 700 300 7 292 400 3 692 400
GÄVLE KOMMUN 86 986 080,00 11 500 000 98 486 080 96 651 200 9 665 120 0,00 106 316 320 19 330 240 7 830 240 115 981 440 28 995 360 17 495 360 125 646 560 38 660 480 27 160 480
GÖTEBORGS STAD 344 418 300,00 0 344 418 300 382 687 000 38 268 700 38 268 700,00 420 955 700 76 537 400 76 537 400 459 224 400 114 806 100 114 806 100 497 493 100 153 074 800 153 074 800
GÖTENE KOMMUN 11 772 000,00 2 600 000 14 372 000 13 080 000 1 308 000 0,00 14 388 000 2 616 000 16 000 15 696 000 3 924 000 1 324 000 17 004 000 5 232 000 2 632 000
HABO KOMMUN 9 999 000,00 2 000 000 11 999 000 11 110 000 1 111 000 0,00 12 221 000 2 222 000 222 000 13 332 000 3 333 000 1 333 000 14 443 000 4 444 000 2 444 000
HAGFORS KOMMUN 6 626 219,00 2 600 000 9 226 219 11 606 000 4 979 781 2 379 781,00 12 766 600 6 140 381 3 540 381 13 927 200 7 300 981 4 700 981 15 087 800 8 461 581 5 861 581
HALLSBERGS KOMMUN 13 783 500,00 2 100 000 15 883 500 15 315 000 1 531 500 0,00 16 846 500 3 063 000 963 000 18 378 000 4 594 500 2 494 500 19 909 500 6 126 000 4 026 000
HALLSTAHAMMARS KOMMUN 14 036 400,00 3 288 000 17 324 400 15 596 000 1 559 600 0,00 17 155 600 3 119 200 0 18 715 200 4 678 800 1 390 800 20 274 800 6 238 400 2 950 400
HALMSTADS KOMMUN 84 983 040,00 15 700 000 100 683 040 94 425 600 9 442 560 0,00 103 868 160 18 885 120 3 185 120 113 310 720 28 327 680 12 627 680 122 753 280 37 770 240 22 070 240
HAMMARÖ KOMMUN 13 878 000,00 2 488 000 16 366 000 15 420 000 1 542 000 0,00 16 962 000 3 084 000 596 000 18 504 000 4 626 000 2 138 000 20 046 000 6 168 000 3 680 000
HANINGE KOMMUN 31 565 448,00 13 700 000 45 265 448 91 676 000 60 110 552 46 410 552,00 100 843 600 69 278 152 55 578 152 110 011 200 78 445 752 64 745 752 119 178 800 87 613 352 73 913 352
HAPARANDA KOMMUN 8 847 900,00 2 200 000 11 047 900 9 831 000 983 100 0,00 10 814 100 1 966 200 0 11 797 200 2 949 300 749 300 12 780 300 3 932 400 1 732 400
HEBY KOMMUN 12 379 500,00 2 700 000 15 079 500 13 755 000 1 375 500 0,00 15 130 500 2 751 000 51 000 16 506 000 4 126 500 1 426 500 17 881 500 5 502 000 2 802 000
HEDEMORA KOMMUN 13 576 500,00 2 300 000 15 876 500 15 085 000 1 508 500 0,00 16 593 500 3 017 000 717 000 18 102 000 4 525 500 2 225 500 19 610 500 6 034 000 3 734 000
HERRLJUNGA KOMMUN 8 438 400,00 1 600 000 10 038 400 9 376 000 937 600 0,00 10 313 600 1 875 200 275 200 11 251 200 2 812 800 1 212 800 12 188 800 3 750 400 2 150 400
HJO KOMMUN 8 084 700,00 1 688 000 9 772 700 8 983 000 898 300 0,00 9 881 300 1 796 600 108 600 10 779 600 2 694 900 1 006 900 11 677 900 3 593 200 1 905 200
HOFORS KOMMUN 7 256 961,00 2 388 000 9 644 961 9 588 000 2 331 039 0,00 10 546 800 3 289 839 901 839 11 505 600 4 248 639 1 860 639 12 464 400 5 207 439 2 819 439
HUDDINGE KOMMUN 91 213 200,00 17 288 000 108 501 200 101 348 000 10 134 800 0,00 111 482 800 20 269 600 2 981 600 121 617 600 30 404 400 13 116 400 131 752 400 40 539 200 23 251 200
HUDIKSVALLS KOMMUN 33 569 100,00 6 900 000 40 469 100 37 299 000 3 729 900 0,00 41 028 900 7 459 800 559 800 44 758 800 11 189 700 4 289 700 48 488 700 14 919 600 8 019 600
HULTSFREDS KOMMUN 12 364 200,00 2 888 000 15 252 200 13 738 000 1 373 800 0,00 15 111 800 2 747 600 0 16 485 600 4 121 400 1 233 400 17 859 400 5 495 200 2 607 200
HYLTE KOMMUN 9 250 200,00 0 9 250 200 10 278 000 1 027 800 1 027 800,00 11 305 800 2 055 600 2 055 600 12 333 600 3 083 400 3 083 400 13 361 400 4 111 200 4 111 200
HÅBO KOMMUN 18 030 600,00 3 788 000 21 818 600 20 034 000 2 003 400 0,00 22 037 400 4 006 800 218 800 24 040 800 6 010 200 2 222 200 26 044 200 8 013 600 4 225 600
HÄLLEFORS KOMMUN 6 242 400,00 1 200 000 7 442 400 6 936 000 693 600 0,00 7 629 600 1 387 200 187 200 8 323 200 2 080 800 880 800 9 016 800 2 774 400 1 574 400
HÄRJEDALENS KOMMUN 9 201 600,00 2 300 000 11 501 600 10 224 000 1 022 400 0,00 11 246 400 2 044 800 0 12 268 800 3 067 200 767 200 13 291 200 4 089 600 1 789 600
HÄRNÖSANDS KOMMUN 22 279 500,00 3 688 000 25 967 500 24 755 000 2 475 500 0,00 27 230 500 4 951 000 1 263 000 29 706 000 7 426 500 3 738 500 32 181 500 9 902 000 6 214 000
HÄRRYDA KOMMUN 32 661 900,00 4 200 000 36 861 900 36 291 000 3 629 100 0,00 39 920 100 7 258 200 3 058 200 43 549 200 10 887 300 6 687 300 47 178 300 14 516 400 10 316 400
HÄSSLEHOLMS KOMMUN 45 508 500,00 8 600 000 54 108 500 50 565 000 5 056 500 0,00 55 621 500 10 113 000 1 513 000 60 678 000 15 169 500 6 569 500 65 734 500 20 226 000 11 626 000
HÖGANÄS KOMMUN 7 951 490,00 3 300 000 11 251 490 26 942 000 18 990 510 15 690 510,00 29 636 200 21 684 710 18 384 710 32 330 400 24 378 910 21 078 910 35 024 600 27 073 110 23 773 110
HÖGSBY KOMMUN 5 203 800,00 1 288 000 6 491 800 5 782 000 578 200 0,00 6 360 200 1 156 400 0 6 938 400 1 734 600 446 600 7 516 600 2 312 800 1 024 800
HÖRBY KOMMUN 13 434 300,00 2 400 000 15 834 300 14 927 000 1 492 700 0,00 16 419 700 2 985 400 585 400 17 912 400 4 478 100 2 078 100 19 405 100 5 970 800 3 570 800
HÖÖRS KOMMUN 14 193 000,00 0 14 193 000 15 770 000 1 577 000 1 577 000,00 17 347 000 3 154 000 3 154 000 18 924 000 4 731 000 4 731 000 20 501 000 6 308 000 6 308 000
JOKKMOKKS KOMMUN 4 564 800,00 1 200 000 5 764 800 5 072 000 507 200 0,00 5 579 200 1 014 400 0 6 086 400 1 521 600 321 600 6 593 600 2 028 800 828 800
JÄRFÄLLA KOMMUN 66 970 800,00 0 66 970 800 74 412 000 7 441 200 7 441 200,00 81 853 200 14 882 400 14 882 400 89 294 400 22 323 600 22 323 600 96 735 600 29 764 800 29 764 800
JÖNKÖPINGS KOMMUN 112 183 200,00 20 900 000 133 083 200 124 648 000 12 464 800 0,00 137 112 800 24 929 600 4 029 600 149 577 600 37 394 400 16 494 400 162 042 400 49 859 200 28 959 200
KALIX KOMMUN 14 600 700,00 3 000 000 17 600 700 16 223 000 1 622 300 0,00 17 845 300 3 244 600 244 600 19 467 600 4 866 900 1 866 900 21 089 900 6 489 200 3 489 200
KALMAR KOMMUN 58 208 400,00 11 500 000 69 708 400 64 676 000 6 467 600 0,00 71 143 600 12 935 200 1 435 200 77 611 200 19 402 800 7 902 800 84 078 800 25 870 400 14 370 400
KARLSBORGS KOMMUN 6 107 400,00 1 200 000 7 307 400 6 786 000 678 600 0,00 7 464 600 1 357 200 157 200 8 143 200 2 035 800 835 800 8 821 800 2 714 400 1 514 400
KARLSHAMNS KOMMUN 29 097 000,00 5 400 000 34 497 000 32 330 000 3 233 000 0,00 35 563 000 6 466 000 1 066 000 38 796 000 9 699 000 4 299 000 42 029 000 12 932 000 7 532 000
KARLSKOGA KOMMUN 27 048 600,00 4 400 000 31 448 600 30 054 000 3 005 400 0,00 33 059 400 6 010 800 1 610 800 36 064 800 9 016 200 4 616 200 39 070 200 12 021 600 7 621 600
KARLSKRONA KOMMUN 57 913 200,00 8 100 000 66 013 200 64 348 000 6 434 800 0,00 70 782 800 12 869 600 4 769 600 77 217 600 19 304 400 11 204 400 83 652 400 25 739 200 17 639 200
KARLSTADS KOMMUN 79 515 000,00 16 000 000 95 515 000 88 350 000 8 835 000 0,00 97 185 000 17 670 000 1 670 000 106 020 000 26 505 000 10 505 000 114 855 000 35 340 000 19 340 000
KATRINEHOLMS KOMMUN 25 699 875,00 4 300 000 29 999 875 34 755 000 9 055 125 4 755 125,00 38 230 500 12 530 625 8 230 625 41 706 000 16 006 125 11 706 125 45 181 500 19 481 625 15 181 625
KILS KOMMUN 10 620 000,00 2 300 000 12 920 000 11 800 000 1 180 000 0,00 12 980 000 2 360 000 60 000 14 160 000 3 540 000 1 240 000 15 340 000 4 720 000 2 420 000
KINDA KOMMUN 8 815 500,00 2 000 000 10 815 500 9 795 000 979 500 0,00 10 774 500 1 959 000 0 11 754 000 2 938 500 938 500 12 733 500 3 918 000 1 918 000
KIRUNA KOMMUN 20 916 900,00 4 600 000 25 516 900 23 241 000 2 324 100 0,00 25 565 100 4 648 200 48 200 27 889 200 6 972 300 2 372 300 30 213 300 9 296 400 4 696 400
KLIPPANS KOMMUN 15 715 800,00 0 15 715 800 17 462 000 1 746 200 1 746 200,00 19 208 200 3 492 400 3 492 400 20 954 400 5 238 600 5 238 600 22 700 600 6 984 800 6 984 800
KNIVSTA KOMMUN 14 494 500,00 2 588 000 17 082 500 16 105 000 1 610 500 0,00 17 715 500 3 221 000 633 000 19 326 000 4 831 500 2 243 500 20 936 500 6 442 000 3 854 000
KRAMFORS KOMMUN 16 523 100,00 4 200 000 20 723 100 18 359 000 1 835 900 0,00 20 194 900 3 671 800 0 22 030 800 5 507 700 1 307 700 23 866 700 7 343 600 3 143 600
KRISTIANSTADS KOMMUN 73 643 400,00 10 600 000 84 243 400 81 826 000 8 182 600 0,00 90 008 600 16 365 200 5 765 200 98 191 200 24 547 800 13 947 800 106 373 800 32 730 400 22 130 400
KRISTINEHAMNS KOMMUN 21 702 600,00 4 200 000 25 902 600 24 114 000 2 411 400 0,00 26 525 400 4 822 800 622 800 28 936 800 7 234 200 3 034 200 31 348 200 9 645 600 5 445 600
KROKOMS KOMMUN 13 183 200,00 2 700 000 15 883 200 14 648 000 1 464 800 0,00 16 112 800 2 929 600 229 600 17 577 600 4 394 400 1 694 400 19 042 400 5 859 200 3 159 200
KUMLA KOMMUN 18 914 400,00 2 200 000 21 114 400 21 016 000 2 101 600 0,00 23 117 600 4 203 200 2 003 200 25 219 200 6 304 800 4 104 800 27 320 800 8 406 400 6 206 400
KUNGSBACKA KOMMUN 71 229 600,00 7 800 000 79 029 600 79 144 000 7 914 400 114 400,00 87 058 400 15 828 800 8 028 800 94 972 800 23 743 200 15 943 200 102 887 200 31 657 600 23 857 600
KUNGSÖRS KOMMUN 7 442 100,00 1 200 000 8 642 100 8 269 000 826 900 0,00 9 095 900 1 653 800 453 800 9 922 800 2 480 700 1 280 700 10 749 700 3 307 600 2 107 600
KUNGÄLVS KOMMUN 38 100 600,00 7 500 000 45 600 600 42 334 000 4 233 400 0,00 46 567 400 8 466 800 966 800 50 800 800 12 700 200 5 200 200 55 034 200 16 933 600 9 433 600
KÄVLINGE KOMMUN 9 069 533,00 0 9 069 533 31 705 000 22 635 467 22 635 467,00 34 875 500 25 805 967 25 805 967 38 046 000 28 976 467 28 976 467 41 216 500 32 146 967 32 146 967
KÖPINGS KOMMUN 22 838 400,00 5 000 000 27 838 400 25 376 000 2 537 600 0,00 27 913 600 5 075 200 75 200 30 451 200 7 612 800 2 612 800 32 988 800 10 150 400 5 150 400
LAHOLMS KOMMUN 21 402 900,00 3 900 000 25 302 900 23 781 000 2 378 100 0,00 26 159 100 4 756 200 856 200 28 537 200 7 134 300 3 234 300 30 915 300 9 512 400 5 612 400
LANDSKRONA STAD 39 216 600,00 4 900 000 44 116 600 43 574 000 4 357 400 0,00 47 931 400 8 714 800 3 814 800 52 288 800 13 072 200 8 172 200 56 646 200 17 429 600 12 529 600
LAXÅ KOMMUN 5 097 600,00 1 000 000 6 097 600 5 664 000 566 400 0,00 6 230 400 1 132 800 132 800 6 796 800 1 699 200 699 200 7 363 200 2 265 600 1 265 600
LEKEBERGS KOMMUN 6 742 800,00 1 000 000 7 742 800 7 492 000 749 200 0,00 8 241 200 1 498 400 498 400 8 990 400 2 247 600 1 247 600 9 739 600 2 996 800 1 996 800
LEKSANDS KOMMUN 13 726 800,00 2 700 000 16 426 800 15 252 000 1 525 200 0,00 16 777 200 3 050 400 350 400 18 302 400 4 575 600 1 875 600 19 827 600 6 100 800 3 400 800
LERUMS KOMMUN 20 101 040,00 6 800 000 26 901 040 42 568 000 22 466 960 15 666 960,00 46 824 800 26 723 760 19 923 760 51 081 600 30 980 560 24 180 560 55 338 400 35 237 360 28 437 360
LESSEBO KOMMUN 7 430 400,00 1 600 000 9 030 400 8 256 000 825 600 0,00 9 081 600 1 651 200 51 200 9 907 200 2 476 800 876 800 10 732 800 3 302 400 1 702 400
LIDKÖPINGS KOMMUN 34 884 900,00 6 800 000 41 684 900 38 761 000 3 876 100 0,00 42 637 100 7 752 200 952 200 46 513 200 11 628 300 4 828 300 50 389 300 15 504 400 8 704 400
LILLA EDETS KOMMUN 11 860 200,00 2 700 000 14 560 200 13 178 000 1 317 800 0,00 14 495 800 2 635 600 0 15 813 600 3 953 400 1 253 400 17 131 400 5 271 200 2 571 200
LINDESBERGS KOMMUN 20 942 100,00 3 200 000 24 142 100 23 269 000 2 326 900 0,00 25 595 900 4 653 800 1 453 800 27 922 800 6 980 700 3 780 700 30 249 700 9 307 600 6 107 600
LINKÖPINGS KOMMUN 128 388 240,00 0 128 388 240 142 653 600 14 265 360 14 265 360,00 156 918 960 28 530 720 28 530 720 171 184 320 42 796 080 42 796 080 185 449 680 57 061 440 57 061 440
LJUNGBY KOMMUN 24 769 800,00 4 600 000 29 369 800 27 522 000 2 752 200 0,00 30 274 200 5 504 400 904 400 33 026 400 8 256 600 3 656 600 35 778 600 11 008 800 6 408 800
LJUSDALS KOMMUN 17 124 300,00 3 500 000 20 624 300 19 027 000 1 902 700 0,00 20 929 700 3 805 400 305 400 22 832 400 5 708 100 2 208 100 24 735 100 7 610 800 4 110 800
LJUSNARSBERGS KOMMUN 4 421 700,00 888 000 5 309 700 4 913 000 491 300 0,00 5 404 300 982 600 94 600 5 895 600 1 473 900 585 900 6 386 900 1 965 200 1 077 200
LOMMA KOMMUN 20 651 400,00 2 500 000 23 151 400 22 946 000 2 294 600 0,00 25 240 600 4 589 200 2 089 200 27 535 200 6 883 800 4 383 800 29 829 800 9 178 400 6 678 400
LUDVIKA KOMMUN 23 427 000,00 4 900 000 28 327 000 26 030 000 2 603 000 0,00 28 633 000 5 206 000 306 000 31 236 000 7 809 000 2 909 000 33 839 000 10 412 000 5 512 000
LULEÅ KOMMUN 68 479 200,00 9 588 000 78 067 200 76 088 000 7 608 800 0,00 83 696 800 15 217 600 5 629 600 91 305 600 22 826 400 13 238 400 98 914 400 30 435 200 20 847 200
LUNDS KOMMUN 41 425 303,00 18 300 000 59 725 303 117 948 000 76 522 697 58 222 697,00 129 742 800 88 317 497 70 017 497 141 537 600 100 112 297 81 812 297 153 332 400 111 907 097 93 607 097
LYCKSELE KOMMUN 10 959 300,00 2 488 000 13 447 300 12 177 000 1 217 700 0,00 13 394 700 2 435 400 0 14 612 400 3 653 100 1 165 100 15 830 100 4 870 800 2 382 800
LYSEKILS KOMMUN 12 869 100,00 2 600 000 15 469 100 14 299 000 1 429 900 0,00 15 728 900 2 859 800 259 800 17 158 800 4 289 700 1 689 700 18 588 700 5 719 600 3 119 600
MALUNG-SÄLENS KOMMUN 8 972 100,00 2 000 000 10 972 100 9 969 000 996 900 0,00 10 965 900 1 993 800 0 11 962 800 2 990 700 990 700 12 959 700 3 987 600 1 987 600
MALÅ KOMMUN 2 388 041,00 700 000 3 088 041 3 068 000 679 959 0,00 3 374 800 986 759 286 759 3 681 600 1 293 559 593 559 3 988 400 1 600 359 900 359
MARIESTADS KOMMUN 21 793 500,00 4 700 000 26 493 500 24 215 000 2 421 500 0,00 26 636 500 4 843 000 143 000 29 058 000 7 264 500 2 564 500 31 479 500 9 686 000 4 986 000
MARKARYDS KOMMUN 8 594 100,00 0 8 594 100 9 549 000 954 900 954 900,00 10 503 900 1 909 800 1 909 800 11 458 800 2 864 700 2 864 700 12 413 700 3 819 600 3 819 600
MARKS KOMMUN 30 498 300,00 5 700 000 36 198 300 33 887 000 3 388 700 0,00 37 275 700 6 777 400 1 077 400 40 664 400 10 166 100 4 466 100 44 053 100 13 554 800 7 854 800
MELLERUDS KOMMUN 8 390 700,00 1 800 000 10 190 700 9 323 000 932 300 0,00 10 255 300 1 864 600 64 600 11 187 600 2 796 900 996 900 12 119 900 3 729 200 1 929 200
MJÖLBY KOMMUN 23 785 200,00 3 400 000 27 185 200 26 428 000 2 642 800 0,00 29 070 800 5 285 600 1 885 600 31 713 600 7 928 400 4 528 400 34 356 400 10 571 200 7 171 200
MORA KOMMUN 18 005 400,00 4 200 000 22 205 400 20 006 000 2 000 600 0,00 22 006 600 4 001 200 0 24 007 200 6 001 800 1 801 800 26 007 800 8 002 400 3 802 400
MOTALA KOMMUN 38 612 700,00 8 100 000 46 712 700 42 903 000 4 290 300 0,00 47 193 300 8 580 600 480 600 51 483 600 12 870 900 4 770 900 55 773 900 17 161 200 9 061 200
MULLSJÖ KOMMUN 6 398 100,00 1 300 000 7 698 100 7 109 000 710 900 0,00 7 819 900 1 421 800 121 800 8 530 800 2 132 700 832 700 9 241 700 2 843 600 1 543 600
MUNKEDALS KOMMUN 9 218 700,00 1 500 000 10 718 700 10 243 000 1 024 300 0,00 11 267 300 2 048 600 548 600 12 291 600 3 072 900 1 572 900 13 315 900 4 097 200 2 597 200
MUNKFORS KOMMUN 3 350 486,00 800 000 4 150 486 3 663 000 312 514 0,00 4 029 300 678 814 0 4 395 600 1 045 114 245 114 4 761 900 1 411 414 611 414
MÖLNDALS STAD 58 018 500,00 0 58 018 500 64 465 000 6 446 500 6 446 500,00 70 911 500 12 893 000 12 893 000 77 358 000 19 339 500 19 339 500 83 804 500 25 786 000 25 786 000
MÖNSTERÅS KOMMUN 11 751 300,00 2 300 000 14 051 300 13 057 000 1 305 700 0,00 14 362 700 2 611 400 311 400 15 668 400 3 917 100 1 617 100 16 974 100 5 222 800 2 922 800
MÖRBYLÅNGA KOMMUN 13 048 200,00 2 300 000 15 348 200 14 498 000 1 449 800 0,00 15 947 800 2 899 600 599 600 17 397 600 4 349 400 2 049 400 18 847 400 5 799 200 3 499 200
NORA KOMMUN 9 316 800,00 1 300 000 10 616 800 10 352 000 1 035 200 0,00 11 387 200 2 070 400 770 400 12 422 400 3 105 600 1 805 600 13 457 600 4 140 800 2 840 800
NORBERGS KOMMUN 5 222 700,00 900 000 6 122 700 5 803 000 580 300 0,00 6 383 300 1 160 600 260 600 6 963 600 1 740 900 840 900 7 543 900 2 321 200 1 421 200
NORDANSTIGS KOMMUN 8 559 900,00 1 700 000 10 259 900 9 511 000 951 100 0,00 10 462 100 1 902 200 202 200 11 413 200 2 853 300 1 153 300 12 364 300 3 804 400 2 104 400
NORDMALINGS KOMMUN 6 376 500,00 1 300 000 7 676 500 7 085 000 708 500 0,00 7 793 500 1 417 000 117 000 8 502 000 2 125 500 825 500 9 210 500 2 834 000 1 534 000
NORRKÖPINGS KOMMUN 113 603 760,00 21 000 000 134 603 760 126 226 400 12 622 640 0,00 138 849 040 25 245 280 4 245 280 151 471 680 37 867 920 16 867 920 164 094 320 50 490 560 29 490 560
NORRTÄLJE KOMMUN 52 802 100,00 0 52 802 100 58 669 000 5 866 900 5 866 900,00 64 535 900 11 733 800 11 733 800 70 402 800 17 600 700 17 600 700 76 269 700 23 467 600 23 467 600
NORSJÖ KOMMUN 3 758 400,00 800 000 4 558 400 4 176 000 417 600 0,00 4 593 600 835 200 35 200 5 011 200 1 252 800 452 800 5 428 800 1 670 400 870 400
NYBRO KOMMUN 17 742 600,00 3 600 000 21 342 600 19 714 000 1 971 400 0,00 21 685 400 3 942 800 342 800 23 656 800 5 914 200 2 314 200 25 628 200 7 885 600 4 285 600
NYKVARNS KOMMUN 9 172 800,00 1 600 000 10 772 800 10 192 000 1 019 200 0,00 11 211 200 2 038 400 438 400 12 230 400 3 057 600 1 457 600 13 249 600 4 076 800 2 476 800
NYKÖPINGS KOMMUN 48 157 200,00 0 48 157 200 53 508 000 5 350 800 5 350 800,00 58 858 800 10 701 600 10 701 600 64 209 600 16 052 400 16 052 400 69 560 400 21 403 200 21 403 200
NYNÄSHAMNS KOMMUN 24 750 000,00 4 600 000 29 350 000 27 500 000 2 750 000 0,00 30 250 000 5 500 000 900 000 33 000 000 8 250 000 3 650 000 35 750 000 11 000 000 6 400 000
NÄSSJÖ KOMMUN 27 405 900,00 6 000 000 33 405 900 30 451 000 3 045 100 0,00 33 496 100 6 090 200 90 200 36 541 200 9 135 300 3 135 300 39 586 300 12 180 400 6 180 400
OCKELBO KOMMUN 5 270 400,00 900 000 6 170 400 5 856 000 585 600 0,00 6 441 600 1 171 200 271 200 7 027 200 1 756 800 856 800 7 612 800 2 342 400 1 442 400
OLOFSTRÖMS KOMMUN 11 727 900,00 2 488 000 14 215 900 13 031 000 1 303 100 0,00 14 334 100 2 606 200 118 200 15 637 200 3 909 300 1 421 300 16 940 300 5 212 400 2 724 400
ORSA KOMMUN 6 130 800,00 1 000 000 7 130 800 6 812 000 681 200 0,00 7 493 200 1 362 400 362 400 8 174 400 2 043 600 1 043 600 8 855 600 2 724 800 1 724 800
ORUST KOMMUN 13 548 600,00 2 000 000 15 548 600 15 054 000 1 505 400 0,00 16 559 400 3 010 800 1 010 800 18 064 800 4 516 200 2 516 200 19 570 200 6 021 600 4 021 600
OSBY KOMMUN 11 545 200,00 2 500 000 14 045 200 12 828 000 1 282 800 0,00 14 110 800 2 565 600 65 600 15 393 600 3 848 400 1 348 400 16 676 400 5 131 200 2 631 200
OSKARSHAMNS KOMMUN 23 670 900,00 4 300 000 27 970 900 26 301 000 2 630 100 0,00 28 931 100 5 260 200 960 200 31 561 200 7 890 300 3 590 300 34 191 300 10 520 400 6 220 400
OVANÅKERS KOMMUN 10 322 100,00 2 700 000 13 022 100 11 469 000 1 146 900 0,00 12 615 900 2 293 800 0 13 762 800 3 440 700 740 700 14 909 700 4 587 600 1 887 600
OXELÖSUNDS KOMMUN 10 395 900,00 2 200 000 12 595 900 11 551 000 1 155 100 0,00 12 706 100 2 310 200 110 200 13 861 200 3 465 300 1 265 300 15 016 300 4 620 400 2 420 400
PAJALA KOMMUN 5 176 991,00 600 000 5 776 991 6 052 000 875 009 275 009,00 6 657 200 1 480 209 880 209 7 262 400 2 085 409 1 485 409 7 867 600 2 690 609 2 090 609
PARTILLE KOMMUN 33 584 400,00 0 33 584 400 37 316 000 3 731 600 3 731 600,00 41 047 600 7 463 200 7 463 200 44 779 200 11 194 800 11 194 800 48 510 800 14 926 400 14 926 400
PERSTORPS KOMMUN 6 604 200,00 0 6 604 200 7 338 000 733 800 733 800,00 8 071 800 1 467 600 1 467 600 8 805 600 2 201 400 2 201 400 9 539 400 2 935 200 2 935 200
PITEÅ KOMMUN 37 965 600,00 5 900 000 43 865 600 42 184 000 4 218 400 0,00 46 402 400 8 436 800 2 536 800 50 620 800 12 655 200 6 755 200 54 839 200 16 873 600 10 973 600
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RAGUNDA KOMMUN 4 848 300,00 1 100 000 5 948 300 5 387 000 538 700 0,00 5 925 700 1 077 400 0 6 464 400 1 616 100 516 100 7 003 100 2 154 800 1 054 800
REGION GOTLAND 52 202 700,00 7 800 000 60 002 700 58 003 000 5 800 300 0,00 63 803 300 11 600 600 3 800 600 69 603 600 17 400 900 9 600 900 75 403 900 23 201 200 15 401 200
ROBERTSFORS KOMMUN 6 051 600,00 1 200 000 7 251 600 6 724 000 672 400 0,00 7 396 400 1 344 800 144 800 8 068 800 2 017 200 817 200 8 741 200 2 689 600 1 489 600
RONNEBY KOMMUN 25 398 900,00 5 100 000 30 498 900 28 221 000 2 822 100 0,00 31 043 100 5 644 200 544 200 33 865 200 8 466 300 3 366 300 36 687 300 11 288 400 6 188 400
RÄTTVIKS KOMMUN 10 230 154,00 1 900 000 12 130 154 10 748 000 517 846 0,00 11 822 800 1 592 646 0 12 897 600 2 667 446 767 446 13 972 400 3 742 246 1 842 246
SALA KOMMUN 19 732 500,00 3 800 000 23 532 500 21 925 000 2 192 500 0,00 24 117 500 4 385 000 585 000 26 310 000 6 577 500 2 777 500 28 502 500 8 770 000 4 970 000
SALEMS KOMMUN 4 384 213,00 0 4 384 213 16 750 000 12 365 787 12 365 787,00 18 425 000 14 040 787 14 040 787 20 100 000 15 715 787 15 715 787 21 775 000 17 390 787 17 390 787
SANDVIKENS KOMMUN 34 049 700,00 4 988 000 39 037 700 37 833 000 3 783 300 0,00 41 616 300 7 566 600 2 578 600 45 399 600 11 349 900 6 361 900 49 182 900 15 133 200 10 145 200
SIGTUNA KOMMUN 43 317 000,00 7 200 000 50 517 000 48 130 000 4 813 000 0,00 52 943 000 9 626 000 2 426 000 57 756 000 14 439 000 7 239 000 62 569 000 19 252 000 12 052 000
SIMRISHAMNS KOMMUN 17 158 500,00 3 500 000 20 658 500 19 065 000 1 906 500 0,00 20 971 500 3 813 000 313 000 22 878 000 5 719 500 2 219 500 24 784 500 7 626 000 4 126 000
SJÖBO KOMMUN 16 573 500,00 3 500 000 20 073 500 18 415 000 1 841 500 0,00 20 256 500 3 683 000 183 000 22 098 000 5 524 500 2 024 500 23 939 500 7 366 000 3 866 000
SKARA KOMMUN 16 839 900,00 3 288 000 20 127 900 18 711 000 1 871 100 0,00 20 582 100 3 742 200 454 200 22 453 200 5 613 300 2 325 300 24 324 300 7 484 400 4 196 400
SKELLEFTEÅ KOMMUN 64 821 600,00 9 888 000 74 709 600 72 024 000 7 202 400 0,00 79 226 400 14 404 800 4 516 800 86 428 800 21 607 200 11 719 200 93 631 200 28 809 600 18 921 600
SKINNSKATTEBERGS KOMMUN 3 987 900,00 700 000 4 687 900 4 431 000 443 100 0,00 4 874 100 886 200 186 200 5 317 200 1 329 300 629 300 5 760 300 1 772 400 1 072 400
SKURUPS KOMMUN 13 650 300,00 2 400 000 16 050 300 15 167 000 1 516 700 0,00 16 683 700 3 033 400 633 400 18 200 400 4 550 100 2 150 100 19 717 100 6 066 800 3 666 800
SKÖVDE KOMMUN 48 199 500,00 0 48 199 500 53 555 000 5 355 500 5 355 500,00 58 910 500 10 711 000 10 711 000 64 266 000 16 066 500 16 066 500 69 621 500 21 422 000 21 422 000
SMEDJEBACKENS KOMMUN 9 640 800,00 1 800 000 11 440 800 10 712 000 1 071 200 0,00 11 783 200 2 142 400 342 400 12 854 400 3 213 600 1 413 600 13 925 600 4 284 800 2 484 800
SOLLEFTEÅ KOMMUN 17 798 400,00 4 200 000 21 998 400 19 776 000 1 977 600 0,00 21 753 600 3 955 200 0 23 731 200 5 932 800 1 732 800 25 708 800 7 910 400 3 710 400
SOLLENTUNA KOMMUN 63 225 900,00 0 63 225 900 70 251 000 7 025 100 7 025 100,00 77 276 100 14 050 200 14 050 200 84 301 200 21 075 300 21 075 300 91 326 300 28 100 400 28 100 400
SOLNA STAD 66 636 900,00 0 66 636 900 74 041 000 7 404 100 7 404 100,00 81 445 100 14 808 200 14 808 200 88 849 200 22 212 300 22 212 300 96 253 300 29 616 400 29 616 400
SORSELE KOMMUN 2 264 400,00 700 000 2 964 400 2 516 000 251 600 0,00 2 767 600 503 200 0 3 019 200 754 800 54 800 3 270 800 1 006 400 306 400
SOTENÄS KOMMUN 8 105 400,00 1 900 000 10 005 400 9 006 000 900 600 0,00 9 906 600 1 801 200 0 10 807 200 2 701 800 801 800 11 707 800 3 602 400 1 702 400
STAFFANSTORPS KOMMUN 20 694 600,00 2 700 000 23 394 600 22 994 000 2 299 400 0,00 25 293 400 4 598 800 1 898 800 27 592 800 6 898 200 4 198 200 29 892 200 9 197 600 6 497 600
STENUNGSUNDS KOMMUN 22 747 500,00 4 500 000 27 247 500 25 275 000 2 527 500 0,00 27 802 500 5 055 000 555 000 30 330 000 7 582 500 3 082 500 32 857 500 10 110 000 5 610 000
STORFORS KOMMUN 3 695 400,00 700 000 4 395 400 4 106 000 410 600 0,00 4 516 600 821 200 121 200 4 927 200 1 231 800 531 800 5 337 800 1 642 400 942 400
STORUMANS KOMMUN 5 359 500,00 1 300 000 6 659 500 5 955 000 595 500 0,00 6 550 500 1 191 000 0 7 146 000 1 786 500 486 500 7 741 500 2 382 000 1 082 000
STRÄNGNÄS KOMMUN 30 490 200,00 5 900 000 36 390 200 33 878 000 3 387 800 0,00 37 265 800 6 775 600 875 600 40 653 600 10 163 400 4 263 400 44 041 400 13 551 200 7 651 200
STRÖMSTADS KOMMUN 11 424 600,00 1 900 000 13 324 600 12 694 000 1 269 400 0,00 13 963 400 2 538 800 638 800 15 232 800 3 808 200 1 908 200 16 502 200 5 077 600 3 177 600
STRÖMSUNDS KOMMUN 10 540 800,00 2 200 000 12 740 800 11 712 000 1 171 200 0,00 12 883 200 2 342 400 142 400 14 054 400 3 513 600 1 313 600 15 225 600 4 684 800 2 484 800
SUNDBYBERGS STAD 41 499 000,00 0 41 499 000 46 110 000 4 611 000 4 611 000,00 50 721 000 9 222 000 9 222 000 55 332 000 13 833 000 13 833 000 59 943 000 18 444 000 18 444 000
SUNNE KOMMUN 12 082 500,00 2 288 000 14 370 500 13 425 000 1 342 500 0,00 14 767 500 2 685 000 397 000 16 110 000 4 027 500 1 739 500 17 452 500 5 370 000 3 082 000
SURAHAMMARS KOMMUN 8 926 200,00 2 200 000 11 126 200 9 918 000 991 800 0,00 10 909 800 1 983 600 0 11 901 600 2 975 400 775 400 12 893 400 3 967 200 1 767 200
SVALÖVS KOMMUN 4 950 835,00 0 4 950 835 14 268 000 9 317 165 9 317 165,00 15 694 800 10 743 965 10 743 965 17 121 600 12 170 765 12 170 765 18 548 400 13 597 565 13 597 565
SVEDALA KOMMUN 18 415 800,00 2 600 000 21 015 800 20 462 000 2 046 200 0,00 22 508 200 4 092 400 1 492 400 24 554 400 6 138 600 3 538 600 26 600 600 8 184 800 5 584 800
SVENLJUNGA KOMMUN 9 455 400,00 2 000 000 11 455 400 10 506 000 1 050 600 0,00 11 556 600 2 101 200 101 200 12 607 200 3 151 800 1 151 800 13 657 800 4 202 400 2 202 400
SÄFFLE KOMMUN 13 800 600,00 3 288 000 17 088 600 15 334 000 1 533 400 0,00 16 867 400 3 066 800 0 18 400 800 4 600 200 1 312 200 19 934 200 6 133 600 2 845 600
SÄTERS KOMMUN 9 977 400,00 1 788 000 11 765 400 11 086 000 1 108 600 0,00 12 194 600 2 217 200 429 200 13 303 200 3 325 800 1 537 800 14 411 800 4 434 400 2 646 400
SÄVSJÖ KOMMUN 9 990 000,00 2 000 000 11 990 000 11 100 000 1 110 000 0,00 12 210 000 2 220 000 220 000 13 320 000 3 330 000 1 330 000 14 430 000 4 440 000 2 440 000
SÖDERHAMNS KOMMUN 22 910 400,00 5 000 000 27 910 400 25 456 000 2 545 600 0,00 28 001 600 5 091 200 91 200 30 547 200 7 636 800 2 636 800 33 092 800 10 182 400 5 182 400
SÖDERKÖPINGS KOMMUN 12 961 800,00 2 400 000 15 361 800 14 402 000 1 440 200 0,00 15 842 200 2 880 400 480 400 17 282 400 4 320 600 1 920 600 18 722 600 5 760 800 3 360 800
SÖDERTÄLJE KOMMUN 82 609 200,00 0 82 609 200 91 788 000 9 178 800 9 178 800,00 100 966 800 18 357 600 18 357 600 110 145 600 27 536 400 27 536 400 119 324 400 36 715 200 36 715 200
SÖLVESBORGS KOMMUN 15 444 000,00 3 000 000 18 444 000 17 160 000 1 716 000 0,00 18 876 000 3 432 000 432 000 20 592 000 5 148 000 2 148 000 22 308 000 6 864 000 3 864 000
TANUMS KOMMUN 11 111 400,00 1 700 000 12 811 400 12 346 000 1 234 600 0,00 13 580 600 2 469 200 769 200 14 815 200 3 703 800 2 003 800 16 049 800 4 938 400 3 238 400
TIBRO KOMMUN 9 777 600,00 0 9 777 600 10 864 000 1 086 400 1 086 400,00 11 950 400 2 172 800 2 172 800 13 036 800 3 259 200 3 259 200 14 123 200 4 345 600 4 345 600
TIDAHOLMS KOMMUN 6 359 589,00 0 6 359 589 12 846 000 6 486 411 6 486 411,00 14 130 600 7 771 011 7 771 011 15 415 200 9 055 611 9 055 611 16 699 800 10 340 211 10 340 211
TIERPS KOMMUN 18 220 500,00 3 388 000 21 608 500 20 245 000 2 024 500 0,00 22 269 500 4 049 000 661 000 24 294 000 6 073 500 2 685 500 26 318 500 8 098 000 4 710 000
TIMRÅ KOMMUN 16 222 500,00 3 400 000 19 622 500 18 025 000 1 802 500 0,00 19 827 500 3 605 000 205 000 21 630 000 5 407 500 2 007 500 23 432 500 7 210 000 3 810 000
TINGSRYDS KOMMUN 10 978 200,00 2 500 000 13 478 200 12 198 000 1 219 800 0,00 13 417 800 2 439 600 0 14 637 600 3 659 400 1 159 400 15 857 400 4 879 200 2 379 200
TJÖRNS KOMMUN 13 783 500,00 2 188 000 15 971 500 15 315 000 1 531 500 0,00 16 846 500 3 063 000 875 000 18 378 000 4 594 500 2 406 500 19 909 500 6 126 000 3 938 000
TOMELILLA KOMMUN 11 706 300,00 2 200 000 13 906 300 13 007 000 1 300 700 0,00 14 307 700 2 601 400 401 400 15 608 400 3 902 100 1 702 100 16 909 100 5 202 800 3 002 800
TORSBY KOMMUN 10 792 800,00 2 500 000 13 292 800 11 992 000 1 199 200 0,00 13 191 200 2 398 400 0 14 390 400 3 597 600 1 097 600 15 589 600 4 796 800 2 296 800
TORSÅS KOMMUN 5 601 437,00 1 500 000 7 101 437 7 125 000 1 523 563 23 563,00 7 837 500 2 236 063 736 063 8 550 000 2 948 563 1 448 563 9 262 500 3 661 063 2 161 063
TRANEMO KOMMUN 10 476 000,00 2 400 000 12 876 000 11 640 000 1 164 000 0,00 12 804 000 2 328 000 0 13 968 000 3 492 000 1 092 000 15 132 000 4 656 000 2 256 000
TRANÅS KOMMUN 16 574 400,00 3 700 000 20 274 400 18 416 000 1 841 600 0,00 20 257 600 3 683 200 0 22 099 200 5 524 800 1 824 800 23 940 800 7 366 400 3 666 400
TRELLEBORGS KOMMUN 39 023 100,00 7 400 000 46 423 100 43 359 000 4 335 900 0,00 47 694 900 8 671 800 1 271 800 52 030 800 13 007 700 5 607 700 56 366 700 17 343 600 9 943 600
TROLLHÄTTANS STAD 51 236 100,00 6 688 000 57 924 100 56 929 000 5 692 900 0,00 62 621 900 11 385 800 4 697 800 68 314 800 17 078 700 10 390 700 74 007 700 22 771 600 16 083 600
TROSA KOMMUN 10 677 600,00 2 200 000 12 877 600 11 864 000 1 186 400 0,00 13 050 400 2 372 800 172 800 14 236 800 3 559 200 1 359 200 15 423 200 4 745 600 2 545 600
TYRESÖ KOMMUN 41 559 300,00 0 41 559 300 46 177 000 4 617 700 4 617 700,00 50 794 700 9 235 400 9 235 400 55 412 400 13 853 100 13 853 100 60 030 100 18 470 800 18 470 800
TÖREBODA KOMMUN 8 164 800,00 1 600 000 9 764 800 9 072 000 907 200 0,00 9 979 200 1 814 400 214 400 10 886 400 2 721 600 1 121 600 11 793 600 3 628 800 2 028 800
UDDEVALLA KOMMUN 48 165 300,00 6 188 000 54 353 300 53 517 000 5 351 700 0,00 58 868 700 10 703 400 4 515 400 64 220 400 16 055 100 9 867 100 69 572 100 21 406 800 15 218 800
ULRICEHAMNS KOMMUN 20 919 600,00 3 888 000 24 807 600 23 244 000 2 324 400 0,00 25 568 400 4 648 800 760 800 27 892 800 6 973 200 3 085 200 30 217 200 9 297 600 5 409 600
UMEÅ KOMMUN 102 321 360,00 12 000 000 114 321 360 113 690 400 11 369 040 0,00 125 059 440 22 738 080 10 738 080 136 428 480 34 107 120 22 107 120 147 797 520 45 476 160 33 476 160
UPPLANDS-BRO KOMMUN 22 758 300,00 3 500 000 26 258 300 25 287 000 2 528 700 0,00 27 815 700 5 057 400 1 557 400 30 344 400 7 586 100 4 086 100 32 873 100 10 114 800 6 614 800
UPPLANDS-VÄSBY KOMMUN 37 634 400,00 0 37 634 400 41 816 000 4 181 600 4 181 600,00 45 997 600 8 363 200 8 363 200 50 179 200 12 544 800 12 544 800 54 360 800 16 726 400 16 726 400
UPPSALA KOMMUN 168 061 860,00 0 168 061 860 186 735 400 18 673 540 18 673 540,00 205 408 940 37 347 080 37 347 080 224 082 480 56 020 620 56 020 620 242 756 020 74 694 160 74 694 160
UPPVIDINGE KOMMUN 8 299 800,00 1 600 000 9 899 800 9 222 000 922 200 0,00 10 144 200 1 844 400 244 400 11 066 400 2 766 600 1 166 600 11 988 600 3 688 800 2 088 800
VADSTENA KOMMUN 6 653 700,00 1 100 000 7 753 700 7 393 000 739 300 0,00 8 132 300 1 478 600 378 600 8 871 600 2 217 900 1 117 900 9 610 900 2 957 200 1 857 200
VAGGERYDS KOMMUN 12 034 800,00 2 500 000 14 534 800 13 372 000 1 337 200 0,00 14 709 200 2 674 400 174 400 16 046 400 4 011 600 1 511 600 17 383 600 5 348 800 2 848 800
VALDEMARSVIKS KOMMUN 6 891 300,00 1 288 000 8 179 300 7 657 000 765 700 0,00 8 422 700 1 531 400 243 400 9 188 400 2 297 100 1 009 100 9 954 100 3 062 800 1 774 800
VALLENTUNA KOMMUN 28 772 100,00 0 28 772 100 31 969 000 3 196 900 3 196 900,00 35 165 900 6 393 800 6 393 800 38 362 800 9 590 700 9 590 700 41 559 700 12 787 600 12 787 600
VANSBRO KOMMUN 6 024 600,00 1 188 000 7 212 600 6 694 000 669 400 0,00 7 363 400 1 338 800 150 800 8 032 800 2 008 200 820 200 8 702 200 2 677 600 1 489 600
VARA KOMMUN 14 037 300,00 0 14 037 300 15 597 000 1 559 700 1 559 700,00 17 156 700 3 119 400 3 119 400 18 716 400 4 679 100 4 679 100 20 276 100 6 238 800 6 238 800
VARBERGS KOMMUN 54 379 800,00 6 400 000 60 779 800 60 422 000 6 042 200 0,00 66 464 200 12 084 400 5 684 400 72 506 400 18 126 600 11 726 600 78 548 600 24 168 800 17 768 800
VAXHOLMS STAD 7 622 555,00 2 000 000 9 622 555 12 003 000 4 380 445 2 380 445,00 13 203 300 5 580 745 3 580 745 14 403 600 6 781 045 4 781 045 15 603 900 7 981 345 5 981 345
VETLANDA KOMMUN 23 982 300,00 4 700 000 28 682 300 26 647 000 2 664 700 0,00 29 311 700 5 329 400 629 400 31 976 400 7 994 100 3 294 100 34 641 100 10 658 800 5 958 800
VILHELMINA KOMMUN 6 124 500,00 1 200 000 7 324 500 6 805 000 680 500 0,00 7 485 500 1 361 000 161 000 8 166 000 2 041 500 841 500 8 846 500 2 722 000 1 522 000
VIMMERBY KOMMUN 13 767 300,00 2 700 000 16 467 300 15 297 000 1 529 700 0,00 16 826 700 3 059 400 359 400 18 356 400 4 589 100 1 889 100 19 886 100 6 118 800 3 418 800
VINDELNS KOMMUN 4 844 700,00 1 188 000 6 032 700 5 383 000 538 300 0,00 5 921 300 1 076 600 0 6 459 600 1 614 900 426 900 6 997 900 2 153 200 965 200
VINGÅKERS KOMMUN 8 027 100,00 1 600 000 9 627 100 8 919 000 891 900 0,00 9 810 900 1 783 800 183 800 10 702 800 2 675 700 1 075 700 11 594 700 3 567 600 1 967 600
VÅRGÅRDA KOMMUN 9 980 100,00 1 500 000 11 480 100 11 089 000 1 108 900 0,00 12 197 900 2 217 800 717 800 13 306 800 3 326 700 1 826 700 14 415 700 4 435 600 2 935 600
VÄNERSBORGS KOMMUN 34 101 000,00 4 700 000 38 801 000 37 890 000 3 789 000 0,00 41 679 000 7 578 000 2 878 000 45 468 000 11 367 000 6 667 000 49 257 000 15 156 000 10 456 000
VÄNNÄS KOMMUN 7 754 400,00 1 700 000 9 454 400 8 616 000 861 600 0,00 9 477 600 1 723 200 23 200 10 339 200 2 584 800 884 800 11 200 800 3 446 400 1 746 400
VÄRMDÖ KOMMUN 37 800 000,00 0 37 800 000 42 000 000 4 200 000 4 200 000,00 46 200 000 8 400 000 8 400 000 50 400 000 12 600 000 12 600 000 54 600 000 16 800 000 16 800 000
VÄRNAMO KOMMUN 20 427 324,00 0 20 427 324 34 560 000 14 132 676 14 132 676,00 38 016 000 17 588 676 17 588 676 41 472 000 21 044 676 21 044 676 44 928 000 24 500 676 24 500 676
VÄSTERVIKS KOMMUN 32 444 100,00 5 400 000 37 844 100 36 049 000 3 604 900 0,00 39 653 900 7 209 800 1 809 800 43 258 800 10 814 700 5 414 700 46 863 700 14 419 600 9 019 600
VÄXJÖ KOMMUN 99 034 963,00 14 100 000 113 134 963 86 970 000 0 0,00 95 667 000 0 0 104 364 000 5 329 037 0 113 061 000 14 026 037 0 -73 963
YDRE KOMMUN 3 294 000,00 900 000 4 194 000 3 660 000 366 000 0,00 4 026 000 732 000 0 4 392 000 1 098 000 198 000 4 758 000 1 464 000 564 000
YSTADS KOMMUN 25 893 900,00 5 300 000 31 193 900 28 771 000 2 877 100 0,00 31 648 100 5 754 200 454 200 34 525 200 8 631 300 3 331 300 37 402 300 11 508 400 6 208 400
ÅMÅLS KOMMUN 11 093 400,00 0 11 093 400 12 326 000 1 232 600 1 232 600,00 13 558 600 2 465 200 2 465 200 14 791 200 3 697 800 3 697 800 16 023 800 4 930 400 4 930 400
ÅNGE KOMMUN 8 545 500,00 2 188 000 10 733 500 9 495 000 949 500 0,00 10 444 500 1 899 000 0 11 394 000 2 848 500 660 500 12 343 500 3 798 000 1 610 000
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REGION ÖREBRO LÄN 51 867 000,00 17 000 000 68 867 000 57 630 000 5 763 000 0,00 63 393 000 11 526 000 0 69 156 000 17 289 000 289 000 74 919 000 23 052 000 6 052 000
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§ 58 Dnr 2020-00167  
Godkännande av årsredovisning 2020 för kommunstyrelsen 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner kommunstyrelsens årsredovisning för 2020. 

Sammanfattning av ärendet 
Hanteringen av pandemin har starkt präglat 2020. Fokus har varit på att leda och 
samordna arbetet med kommunens krishantering och kommunikation. Under våren 
var kommunen i stabsläge och har genomfört ett antal presskonferens med anledning 
av pandemin. Medarbetarna har styrt om till att i allt större utsträckning arbeta 
hemifrån där så varit möjligt, genomfört och deltagit i möten och utvecklingsarbete 
digitalt och det har infört bemanningsplanering på nya sätt för lösa våra uppdrag. 
Åtgärder för att stödja det lokala näringslivet har varit prioriterade med aktiv 
kommunikation och rådgivning samt kampanjer som exempelvis Support your locals 
och Hemester. 

Under året som gått har det genomförts samråd för kommunens nya digitala 
översiktsplan. Det har också, vid flera tillfällen, genomförts medborgardialoger i 
form av öppna föreläsningar och utställningar. Under en vecka hade kommunen 
utställning på Kungsmässan där det fanns möjlighet att ställa frågor om hur 
Kungsbacka kommun ska utvecklas i framtiden. 

Kommunstyrelsen redovisar ett överskott mot budget på 25,1 miljoner kronor för 
2020. Överskottet beror till stor del på att planerade aktiviteter påverkats av den 
pågående pandemin. Kommungemensamma projekt och IT-satsningar har inte 
genomförts fullt ut under året. Därtill har kurser och konferenser skett på distans och 
ofta till en lägre kostnad. 

Vidare har resandet med färdtjänst minskat kraftigt, vilket genererar ett överskott 
mot budget. Även budgeten för skolskjutsar har ett överskott. Avgiften till 
Räddningstjänsten Storgöteborg ger ett överskott efter en återbetalning av 
pensionskostnader i slutet av året. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-01-18 

Kommunstyrelsens årsredovisning 2020, 2021-01-27 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
kommunledningskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det. 
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1 Året som gått 

1.1 Viktiga händelser 
Viktiga händelser inom verksamheten 
Pandemin satte tydliga spår 

Hanteringen av pandemin har starkt präglat 2020. Fokus har varit på att leda och samordna arbetet med 
kommunens krishantering och kommunikation. Vi har under våren varit i stabsläge, vi har genomfört ett antal 
presskonferens med anledning av pandemin, vi har styrt om till att i allt större utsträckning arbeta hemifrån där 
så varit möjligt, vi har genomfört och deltagit i möten och utvecklingsarbete digitalt och vi har 
bemanningsplanerat på nya sätt för lösa våra uppdrag. Åtgärder för att stödja det lokala näringslivet har varit 
prioriterade med aktiv kommunikation och rådgivning samt kampanjer som exempelvis Support your locals och 
Hemester. 

Kort sagt blev 2020 ett väldigt annorlunda år i förhållande till vad som ursprungligen planerades. Det är 
naturligtvis i allt väsentligt en negativ händelse som vi har hanterat på så bra sätt vi haft förmåga till. Samtidigt 
har hanteringen av pandemins effekter för invånare och organisation inneburit att vi lärt oss en hel del och 
utvecklats i vårt arbete. Vi har lärt oss att ställa om istället för att ställa in, vi har utökat kontakten med 
näringslivet och vi har tagit ett stort steg i den digitala utvecklingen. 

Kommunens nya översiktsplan 

Under året som gått har vi genomfört samråd för kommunens nya digitala översiktsplan. Vi har under flera 
tillfällen genomfört medborgardialoger i form av öppna föreläsningar och utställningar. Under en vecka hade vi 
en utställning i Kungsmässan där det fanns möjlighet att ställa frågor om hur Kungsbacka kommun ska 
utvecklas i framtiden. Nästa steg i projektet är en granskning som kommer att ske under våren 2021. 

Arbetet med kommunfullmäktiges mål 

Under året har vi slutfört arbetet med de kommungemensamt prioriterade utvecklingsinitiativ som 2018 togs 
fram för att nå målen. Kommunstyrelsens förvaltning håller samman arbetet som genomförs gemensamt i alla 
förvaltningarna. Satsningarna har bl a lett till bättre samordning av förebyggande insatser kring barn som börjar 
få problem, ökad kunskap om hållbar konsumtion, ökat fokus på välmående i skolan, mindre utsläpp från vår 
fordonspark och utformning av en ny mötesplats i Fjärås tillsammans med berörda målgrupper.  

Viktiga händelser inom personalområdet 
Under kvartal två genomfördes en omorganisation på Kommunstyrelsens förvaltning. Områden Styrning & 
Analys samt Ekonomi slogs samman och bildar nu gemensamt området Styrning & Ekonomi. Ingen övertalighet 
skedde. Förändringen syftade till att uppnå en utvecklad styrning med ökad analys samt en tydligare koppling 
mellan ekonomi- och verksamhetsstyrning. 

Verksamheten Strategisk planering på Samhällsbyggnadskontoret bytte namn till Hållbar utveckling i samband 
med omorganisationen. Syftet med namnbytet var att skapa ett ökat fokus kring hållbarhetsfrågor med 
utgångspunkt i samhällsbyggnadsprocessen. Två specialister inom hållbarhet flyttade över från 
Kommunledningskontoret till Hållbar utveckling i samband med namnbytet. 

Verksamheten Administration bytte namn till Kansli i syftet att skapa en tydligare kanslifunktion. I samband 
med omorganisationen flyttade två medarbetare från Styr och analys över till Kanslienheten. 

Nämndens kommentar kring Coronaviruset, Covid-19 
Under våren fick vi styra om fokus och personella resurser för att leda den kommungemensamma krisledningen, 
samt bemanna staber på den kommunövergripande nivån och inom Vård & Omsorg. Situationen har krävt ett 
stort kommunikationsarbete som involverat samtliga kommunikatörer i kommunen. Behovet av nya beslut och 
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rutiner kring personalfrågor har varit omfattande. 

Under senhösten har arbetet återigen intensifierats vad avser att hantera den ökade smittspridningen. 

Vi har även arbetat aktivt med information och dialog med näringslivet för att säkerställa att nationella 
stödåtgärder når fram och att effekterna för det lokala näringslivet minimeras. 

Färdtjänstresorna har i stor utsträckning påverkats av den rådande situationen och antalet resor har minskat. 

1.2 Årets resultat 
Utfallsrapport i miljoner kronor 

Miljoner kronor Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 

Intäkter 19 25 27 

Kostnader -286 -318 -321 

Netto -267 -293 -294 

Budget, netto -274 -296 -319 

Avvikelse 7 3 25 

Kommentarer till verksamhet och utfall 
Kommunstyrelsen redovisar ett överskott mot budget på 25 mkr för 2020. En stor del av överskottet är 
hänförbart till effekter av den pågående pandemin. Resandet med färdtjänst har minskat drastiskt under året, 
vilket skapar ett överskott mot budget. Vi har även rest mindre själva och deltagit i utbildningar och konferenser 
på distans, vilket har sänkt våra kostnader. Vi har ställt om istället för att ställa in, vilket har inneburit att 
kostnaderna för en del utvecklingsprojekt har skjutits framåt i tiden och därmed ger ett överskott 2020. 

Vidare har vi under året haft större intäkter inom flera områden, bland annat på debiterade timmar för 
detaljplaner, arrenden och skogsförvaltning. Lägre kostnader för skolskjuts och en större återbetalning än 
förväntat av pensionskostnader från räddningstjänsten bidrar också till överskottet. 

Investeringar 

Miljoner kronor Utfall 2020 Budget 2020 Avvikelse 

Inkomster 0,02  0,02 

Utgifter 0 -2 2 

Netto 0,02 -2 2,02 

Kommentar till investeringar 
Överskottet på 2,02 mkr beror på att vi inte gjort några investeringar under året, men fått in en intäkt som avser 
medfinansiering av ett tidigare avslutat projekt. 
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2 Faktorer i omvärlden som påverkat oss under 2020 
Coronapandemin har påverkat kommunstyrelsens förvaltning på en mängd sätt under hela året. Inom många 
verksamheter har det krävts kraftsamlingar. En positiv effekt är dock att värdet av förvaltningsövergripande 
samarbete har blivit tydligt under krisen. Här följer ett urval av pandemins effekter på våra verksamheter. 

1. Pandemin och krishantering 

Sedan slutet av januari har frågor kring coronaviruset behövt hanteras operativt, inte minst av enheten för 
krisberedskap. Först genom stöd till andra förvaltningar som fick frågor, sedan som aktiverad 
krisledningsorganisation under våren, för att till slut ha ett samordningsansvar för det fortsatta arbetet under 
resten av året. På många av förvaltningens enheter har medarbetare fått lägga annat arbete åt sidan för att arbeta 
i stabsfunktion under en kortare eller längre period. 

Pandemin har påverkat planeringen för året och kommer att fortsätta påverka planeringen under lång tid 
framöver då omprioriteringar har gjorts. Projekt har fått skjutas upp och ibland ställas in. Samtidigt har vi under 
pandemin fått testa flera av de strukturer för krisledningsorganisationen som vi byggt upp genom utbildning och 
övning. Detta ger oss möjligheter att utveckla denna framöver med erfarenheter från en inträffad större 
samhällsstörning. 

2. Pandemin och kommunikation 

Stora resurser har krävts på daglig basis för kommunikation kring viruset. Alla resurser i organisationen 
inriktade på kommunikation och marknadsföring har nyttjats. Kommunikationsenheten på kommunstyrelsens 
förvaltning har fördelat arbetet till olika arbetslag bemannade med kollegor från olika förvaltningar som jobbat i 
team dedikerade till press, webb, redaktion och omvärld. Varje vecka har det varit avstämningsmöte med 
samtliga förvaltningar för att skapa en gemensam lägesbild att kommunicera utifrån. Det har varit kontinuerliga 
pressträffar i både fysisk och digital form under våren varje vecka. 

3. Pandemin och näringslivet 

När pandemin bröt ut spreds en oro i det lokala näringslivet. Många företag fick tvärstopp i produktion, order 
och kundkontakter. För näringslivsenheten innebar det en omställning av resurserna för att fokusera alla krafter 
på att stödja lokalt näringsliv. Varje vecka kontaktades 30-50 företag för att skapa en lägesbild som sedan 
rapporterats till Länsstyrelsen. Näringslivsenheten har fokuserat på att stödja företagen och samordna 
kommunikation i press, media, nyhetsbrev och annonsering. Den har också samarbetat med Region Halland och 
Business Region Göteborg med att utöka de stödjande resurserna för näringslivet som t ex företagsakuten, 
direkttelefoner och förenkling kring var man hittar de olika stöden som näringsidkare. Kungsbacka var först i 
Sverige med att skapa en kampanj kring Hemester. Samarbetet mellan förvaltningarna har stärkts och det har 
varit närmare till beslut. 

Pandemin har även haft en direkt ekonomisk påverkan på kommunen, genom att en del av våra kunder har haft 
svårt att betala sina fakturor. 

4. Pandemin och digital utveckling 

Coronapandemin har medfört en kraftigt ökad användning av digitala verktyg på grund av ökat hemarbete och 
begränsningar i att samla människor i grupp. Olika digitala kanaler har blivit helt nödvändiga för 
kommunikation, arbete, samarbete, fritidsaktiviteter och sociala kontakter. Krisen har också skapat kreativitet 
bland både medarbetare, invånare och företagare. Nya lösningar har dykt upp för att kunna fortsätta erbjuda 
tjänster och tillgängliggöra evenemang under gällande restriktioner. 

Förväntningarna på kommunens digitala service har fortsatt att öka. Kommuninvånarna vill i högre grad ha 
enkla och snabba digitala lösningar som är situationsanpassade för deras behov. Nya tekniska lösningar för att 
skapa insyn, delaktighet och stärkt inflytande har också skapat nya förväntningar på transparens och efterfrågan 
på att påverka kommunens verksamhet hos invånarna. I samma takt har risken för digitala klyftor ökat. Det har 
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blivit tydligare att kommunen behöver erbjuda andra alternativ för de kommuninvånare som inte tar del av den 
nya tekniken. 

5. Pandemin och distansarbete 

Stora delar av kommunens medarbetare behöver vara fysiskt närvarande på sin arbetsplats, men på 
kommunstyrelsens förvaltning har de flesta möjlighet att utföra sina jobb på distans. För att minska 
smittspridningen har allt fler under året utnyttjat den möjligheten, och i slutet av året är normen att vi arbetar på 
distans. Möten, konferenser och utbildningar har ibland skjutits upp, men framför allt ställts om till ett 
genomföras i digital form. Fysiska möten och tjänsteresor sker nu bara i undantagsfall. 

Omställningen till distansarbete har fört med sig många utmaningar och risker, särskilt vad gäller fysisk och 
psykisk arbetsmiljö. Men den har också haft en mängd positiva effekter. Medarbetarna har snabbt blivit vana att 
använda digitala verktyg på ett effektivt sätt och vi har hittat nya former och metoder för t ex workshops. 
Resandet har minskat och i en digital arbetsmiljö är ”avståndet” till medarbetare på andra förvaltningar precis 
lika långt som till de närmaste kollegerna. Detta stärker samarbetet. 

En särskild utmaning har varit att få de demokratiska forumen att fungera digitalt. Detta har krävt arbete med 
lösningar, regler och nya arbetssätt för att göra det möjligt både juridiskt och praktiskt. Kungsbackas 
förtroendevalda har fått arbeta under delvis nya villkor. 

6. Pandemin och integration 

Coronapandemins effekter har satt spår i vårt mottagande och integrationsarbete. Stängda gränser och 
omfattande reserestriktioner i pandemins fotspår har påverkat möjligheterna för människor att söka skydd i 
Sverige. Under våren beslutade Migrationsverket att skjuta upp överföringar av kvotflyktingar till Sverige. 
Kungsbacka fick därför inga nya kvotflyktingar bosatta hos oss. Däremot har vi fått anvisningar av de personer 
som sökt asyl och beviljats uppehållstillstånd för bosättning i Sverige. Migrationsverket har sedermera beslutat 
att återuppta arbetet med vidarebosättning av kvotflyktingar, vilket för vår del innebär ett mer koncentrerat 
mottagande än planerat. 

7. Andra faktorer 

Ett axplock av ej virusrelaterade omvärldsfaktorer under 2020 som har haft, eller förväntas få, stor påverkan på 
förvaltningens verksamheter: 

• Europeisk grön giv. I början av året presenterade den nya Europeiska Kommissionen sina 
prioriteringar för utvecklingen inom EU under de kommande åren. En av dessa är den "Europeiska 
gröna given", färdplanen för hur EU ska bli världens första klimatneutrala kontinent. EU har också 
infört en ”grön taxonomi”, ett verktyg som syftar till att göra det enklare att identifiera och jämföra 
miljömässigt hållbara investeringar. 

• Ett Europa rustat för den digitala tidsåldern. En annan av EU-kommissionens viktiga prioriteringar, 
som bland annat innehåller strategier för hantering av data och artificiell intelligens. 

• EU:s långtidsbudget. Under året har förhandlingar pågått om den nya budget som ska gälla åren 2021-
2027. Långtidsbudgeten påverkar Kungsbacka kommun bland annat genom att den styr vilka 
möjligheter det finns att söka finansiering för utvecklingsprojekt. Kommunstyrelsens förvaltning har 
under året bevakat framtagandet av nya EU-program, och fortsatt sitt samarbete i regionala och 
internationella nätverk såsom Eurocities. 

• Den nya tillgänglighetslagen. Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service ställer flera krav som 
ska vara uppfyllda 2020 och 2021. Detta har inneburit omfattande arbete med anpassningar för att en 
större del av allmänheten ska kunna ta del av vår information och våra dokument. 

• Förändrad kärnenergiberedskap. Under våren beslutade regeringen om förändringar i förordningen 
om skydd mot olyckor. Det innebär att beredskapszonerna kring Ringhals kärnkraftverk görs om. Större 
delen av Kungsbacka kommun kommer att ingå i den yttre beredskapszonen, förutom de nordligaste 
delarna av kommunen som ingår i den så kallade planeringszonen. Förändringarna får till följd att stora 
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delar av dagens beredskapsplaner för kärnteknisk olycka behöver göras om, vilket berör stora delar av 
kommunens verksamheter. 
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3 Uppföljning mål 
Kommunens främsta styrdokument är visionen. Utifrån de utvecklingsområden som visionen lyfter fram och 
utmaningarna kommunen står inför, har kommunfullmäktige beslutat om fem kommunövergripande mål. Målen 
är ett tydligt riktmärke för utvecklingen av kommunen som helhet och beskriver vad verksamheterna ska uppnå. 
De kommunövergripande målen preciseras i fokusområden. Målen gäller samtliga nämnder förutom valnämnd 
och överförmyndare i samverkan. Nämnderna ansvarar för att bidra till att vi når de kommunövergripande 
målen. Fokusområdena kan brytas ned till egna nämndmål, men nämnderna kan också välja att utgå direkt ifrån 
de kommunövergripande målen. 

Vi har en kommungemensam plan med prioriterade aktiviteter för att nå målen, som innebär att flera 
förvaltningar arbetar tillsammans med komplexa områden för att det ska bli ett bra resultat. Alla mål ska tas om 
hand men alla behöver inte göra allt. Nämnderna kan i och med det gemensamma målarbetet bidra i olika 
omfattning till de olika fokusområdena. Inom några områden kan det bli betydligt mer och i andra i lite mindre 
utsträckning. Förvaltningarna ansvarar för att ta fram genomförandeplaner med aktiviteter för att nå målen samt 
följa upp dem och redovisa till nämnden. 

Målarbetet utvärderas i samband med delårs- och årsbokslut, men också vid dialogträffar som vi kallar 
checkpoint. Måluppfyllelsen baseras både på en kvantitativ bedömning av indikatorer och på den kvalitativa 
uppföljning som nämnderna gör. Målen gäller under mandatperioden och därför behöver vi vara uthålliga 
eftersom effekterna av flera satsningar kommer märkas först om något eller några år. 

Samordning 

Kommunstyrelsen har en samordnande roll med ett särskilt ansvar för de kommunövergripande målen, vilket 
innebär att ta fram underlag för utveckling och förbättring av målen. Kommunledningskontoret ansvarar för att 
sammanställa vad nämnderna gör för att bidra till måluppfyllelse samt att följa upp arbetet och göra en samlad 
analys. 

3.1 En attraktiv kommun att bo, verka och vistas i 
Beslutats av 
Kommunfullmäktige 

Fokusområden 
- I Kungsbacka finns attraktiva bostäder med inspirerande byggnadsmiljö för olika behov, generationer och 
livsstilar. 
- Kungsbacka har välkomnande och trygga miljöer. 
- I Kungsbacka finns mötesplatser för samvaro, rekreation, upplevelser och kreativa utbyten. 

Sammanfattning av nämndens arbete med målet 
Möjlighet att påverka i alla åldrar 

Alla grundskolor i såväl privat som kommunal regi i kommunen kontaktades inför året för en dialog kring 
arbetet med framtagande av Kungsbackas kommunövergripande översiktsplan. Tre skolor visade intresse för 
fortsatt dialog men på grund av pandemin har endast en skola bjudit in. Under föreläsningarna på skolan 
uppmuntrades ungdomarna att läsa översiktsplanen och sedan lämna synpunkter. Ungdomarna skrev formella 
yttranden med synpunkter som bedömdes och hanteras nu i vårt arbete med att revidera förslaget till 
översiktsplanen. Dialogen har resulterat i att barnperspektivet inkluderats i samhällsbyggnadsprocessen, vilket 
tidigare har saknats. 

Utveckling av stadsbebyggelsen 

Vi skapar förutsättningar för en blandad stadsbebyggelse genom att studera lämplig placering av bostäder, 
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kontor, samhällsviktiga funktioner, handel och verksamheter för att tillsammans skapa en hållbar 
stadsutveckling. Detta för att skapa möjligheter för företag att etableras, ett levande centrum, levande 
stadsmiljöer och ett starkt attraktivt Kungsbacka. Fokus ligger på Kungsbacka tätort och andra 
stationssamhällen som noder i samhällsbyggandet. 

Några exempel på projekt som bidrar till en blandad stadsbebyggelse är Ejdern, Gjutaren & Liljan, Sydöstra 
centrum och Anneberg centrum. Projekten pågår under en längre tid och förväntas blir färdigställda enligt 
tidsplan. 

Totalförsvar - civilt försvar 

Med anledning av pandemin har vissa aktiviteter inom civilt försvar blivit framflyttade till 2021. 
Krisberedskapsveckan 2020 genomfördes enligt plan under våren med ett förändrat upplägg utifrån 
Folkhälsomyndighetens riktlinjer där samtliga föreläsningar som genomfördes kunde följas live, eller i 
efterhand, via webben. Detta har resulterat i att vi lyckats nå fler än tidigare år och intresset har upplevts större, 
vilket troligtvis är en effekt av att vi har en pågående samhällsstörning. Kommunens uppgifter inom civilt 
försvar mellan 2018–2020 kommer fortgå i enlighet med överenskommelsen för 2021. 

Indikatorer Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Målvärde 
2020 

Trygghetsindex för hur kommuninvånarna 
bedömer tryggheten (SCB:s 
medborgarundersökning, skala 0-100) 

63 64 60 59 65 

Bäst att bo, Kungsbackas placering i ranking 
av Sveriges kommuner enligt Tidningen 
Fokus. 

28 24 15 5 30 

Invånarnas helhetsbedömning av kommunen 
som en plats att bo och leva på. SCB:s 
medborgarundersökning, Nöjd Region-index, 
NRI, skala 0–100. 

72 72 68 69 72 

Invånarnas uppfattning om möjligheterna till 
fritidsaktiviteter i kommunen (SCB:s 
medborgarundersökning, index i skala 0–
100). 

66 66 66 65 67 

Antal påbörjade bostäder   501  575 

Antal färdigställda bostäder   418  575 

3.2 En hållbar utveckling och en hälsosam miljö 
Beslutats av 
Kommunfullmäktige 

Fokusområden 
- Kungsbacka växer med en långsiktigt hållbar ekonomi. 
- Kungsbacka ska anpassa miljöarbetet till de nationella miljömålen och globala hållbarhetsmålen samt 
Borgmästaravtalet. 
-Unga i Kungsbacka mår bra såväl fysiskt som psykiskt. 

Sammanfattning av nämndens arbete med målet 
Glokala Sverige - för ökad kunskap och engagemang 

I början av året blev Kungsbacka kommuns ansökan om deltagande i projektet Glokala Sverige beviljad av 
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projektägarna Sveriges Kommuner och Regioner samt svenska FN-förbundet. På grund av pandemin har 
uppstarten av utbildningsprojektet blivit senarelagd. Ambitionen var att genomföra de två första stegen i en 
"Glokal trestegsraket" under hösten, men endast ett utbildningstillfälle har genomförts. Satsningen fortsätter 
2021. 

Projektet har bidragit till att de globala hållbarhetsmålen syns tydligare i olika kommunala sammanhang och att 
vi har börjat vässa kommunikationen kring Agenda 2030, inte minst i samband med hållbarhetsbokslutet. 
Projektet har gett ett visst ökat medvetande bland våra medarbetare, förtroendevalda och invånare kring 
kommunens engagemang i de globala målen men de huvudsakliga effekterna förväntas komma under 2021. 

Indikatorer Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Målvärde 
2020 

Koldioxidutsläpp från övriga sektorer än 
industrin i ton per invånare. (Källa: Sveriges 
Ekokommuner) 

2,3    2 

Antal resor per invånare gjorda med 
kollektivtrafik. (Källa: Sveriges 
Ekokommuner) 

65 73 74  75 

Andel förnybara bränslen i kollektivtrafiken 
(%) (Källa: Sveriges Ekokommuner) 79% 79% 71%  99% 

Andel förnybar och återvunnen energi i 
kommunala lokaler (%) (Källa: Sveriges 
Ekokommuner) 

99% 99% 99%  99% 

Transportenergi i kilowattimmar (kWh) för 
kommunens tjänsteresor med bil per 
årsarbetare. (Källa: Sveriges Ekokommuner) 

505 427 354  350 

Koldioxidutsläpp från kommunens 
tjänsteresor med bil i ton per årsarbetare. 
(Källa: Sveriges Ekokommuner) 

0,1 0,17 0,14  0,1 

Andelen elever som skattat sin egen 
livstillfredsställelse som god eller mycket god 
under elevhälsosamtalet,  ÅK 4 i % -
 Flickor.(Elevhälsan i Kungsbacka utvecklar 
metod utifrån hälsosamtal med elever.) 

 91% 89%  92% 

Andelen elever som skattat sin egen 
livstillfredsställelse som god eller mycket god 
under elevhälsosamtalet,  ÅK 8 i % -
 Pojkar.(Elevhälsan i Kungsbacka utvecklar 
metod utifrån hälsosamtal med elever.) 

 88% 81%  90% 

3.3 Bästa företagsklimatet i Västsverige 
Beslutats av 
Kommunfullmäktige 

Fokusområden 
- Kommunen är en möjliggörare för entreprenörer och företagsamma människor. 
- I Kungsbacka får vi nya arbetstillfällen och snabb etablering både för individer och företag genom samverkan 
mellan näringsliv och utbildning. 
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Sammanfattning av nämndens arbete med målet 
Etablering och ökad tillgång på planlagd verksamhetsmark 

I arbetet med att systematisera etableringsprocessen för nya företag har vi under 2020 genomfört en 
kartläggning i samarbete med berörda förvaltningar. Vidare har en processbeskrivning tagits fram som kommer 
att färdigställas i början av 2021 och då publiceras internt i kommunen. Den förväntade effekten av en ny 
beskrivning av etableringsprocessen är att rollerna för berörda förvaltningar blir tydligare. Vi kommer även ta 
fram en populärversion av processen som kommer kunna användas externt för att förtydliga för de företag som 
är intresserade av verksamhetsmark i Kungsbacka. 

I syftet att ha en god planreserv för verksamhetsmark och därmed bidra till målet Bästa företagsklimatet i 
Västsverige jobbar vi löpande med planläggning och utveckling av nya verksamhetsområden. 
Verksamhetsområdet på Klovsten pågår och detaljplanen beräknas kunna antas under 2021. Under året har vi 
även påbörjat ett planarbete för ett nytt stort verksamhetsområde i Frillesås-Rya, där detaljplanen varit ute på 
samråd. Nästa område att påbörjas blir Södra Anneberg med beräknad planstart under 2021. 

I Duvehed och Äskatorp har kommunen färdig planlagd verksamhetsmark där erbjudande av etablering och 
försäljning av tomter pågår. Arbetet med nya detaljplaner under 2020 hjälper till att öka tillgången på planlagd 
verksamhetsmark och under senare delen av 2021 kommer kommunen kunna erbjuda etablering på ett flertal 
platser i kommunen, vilket stärker Kungsbacka som näringslivskommun. 

Strategisk kompetensförsörjning för näringslivet  

Vi har påbörjat arbetet med att skapa en struktur som möjliggör för de kommunala verksamheterna att stödja 
näringslivets kompetensförsörjning på bästa sätt. Stort fokus har under året lagts på direkta insatser i form av 
dialog med företag och de regionala organisationerna för att på bästa sätt matcha regionala erbjudanden mot 
företagens utvecklingsbehov. 

Flera regionala projekt har startats upp och pågår. Exempel på dessa är Smart Industri 2,0, Kompa Halland, 
Hållbar Kompetens i Halland (besöksnäring), Hållbar utveckling av Naturturism och Framrutan. Dessa ska 
bidra till att stärka företagens konkurrenskraft genom både företagsutvecklande stöd och direkta insatser till 
medarbetare i företag. Kompa Halland är ett projekt med kompetensutvecklande insatser för personer som är 
varslade, permitterade eller anställda i ekonomiskt utsatta företag i Halland, med syftet att minska sårbarheten 
och milda effekterna av coronakrisen i det halländska näringslivet. 

Under året har också specifika erbjudanden arbetats fram för att stödja och möta företagens behov. Exempel på 
det är utbildningen Bli en bättre spelare på den digitala arenan som erbjöds företag i samband med julhandeln. 
Utbildningen genomfördes tillsammans med Business Region Göteborg och fokuserade på digital 
marknadsföring och e-handel. 

Indikatorer Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Målvärde 
2020 

Insikt, SKRs servicemätning av 
kommunernas myndighetsutövning för 
företag. Nöjd-kund-index utifrån sammanvägt 
betygsindex 0-100, för hur företag i 
kommunen bedömer Kungsbacka kommuns 
myndighetsutövning, vilket är en viktig del av 
företagsklimatet. 

67 63 62  70 

Svenskt Näringslivs attitydundersökning av 
kommuners företagsklimat. Medelvärde 
utifrån skala 1-6, där företag bedömer 
företagsklimatet i Kungsbacka kommun. 

3 3,2 3,4  3,5 
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3.4 I Kungsbacka utvecklas vi hela livet 
Beslutats av 
Kommunfullmäktige 

Fokusområden 
- Barn och ungdomar utvecklas för att nå sin fulla kapacitet och god självkänsla. 
- I Kungsbacka stärks individens och familjens egen förmåga att ta hand om sitt liv. 

Sammanfattning av nämndens arbete med målet 
Kommunstyrelsen har inte haft några aktiviteter inom det här målområdet under 2020. 

Indikatorer Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Målvärde 
2020 

Genomsnittligt meritvärde i årskurs 9. 
Meritvärdet utgörs av summan av de 17 
bästa betygen i elevens slutbetyg och kan 
max vara 340. 

229 240 238 245,7 245 

Arbetslöshet för ungdomar 16–24 år i 
kommunen. (Källa: Arbetsförmedlingen och 
SCB) 

2,4% 3% 2,2% 2,8% 2,5% 

Självkänsla och framtidstro för 
gymnasieelever år 2, index med skala 0–10 
enligt Skolenkäten som genomförs i 
samarbete med Göteborgsregionen, GR. 

7,5  7,3  7,6 

Genomsnittligt betygspoäng för gymnasiets 
avgångselevers betygspoäng som kan vara 
max 20. 

13,9 13,9 13,8 14 14 

3.5 Ett medskapande samhälle och öppen attityd 
Beslutats av 
Kommunfullmäktige 

Fokusområden 
- I Kungsbacka skapar vi förutsättningar för invånare, kunder och företag att vara medskapande i att utforma det 
goda livet. 
- Invånare, företag och besökare känner sig alltid välkomna, sedda och korrekt bemötta i kontakt med 
kommunen. 
- Digitaliseringen gör att vi hittar smartare tjänster och effektivare arbetssätt. 
- Kungsbacka kommun är en attraktiv arbetsgivare med modiga och medskapande medarbetare och ledare. 

Sammanfattning av nämndens arbete med målet 
Vi förändrar våra arbetssätt 

Med utgångspunkt i den reviderade handboken för invånardialog och Kungsbackas innovationsmodell har vi 
utbildat och coachat ett stort antal olika verksamheter i att testa nya former för dialog och medskapande med 
lokalsamhället. Vi kan se resultat av arbetet genom att flertalet verksamheter har genomfört nytänkande 
invånardialoger inom sina arbetsområden. Ett nämnvärt exempel är samrådsdialogen kring den nya 
översiktsplanen. Här utökades de traditionella kanalerna med en interaktiv utställning, delvis placerad i 
stadshusets publika yta och delvis på Kungsmässan. Utställningen var utformad för att även tilltala 
invånargrupper som vanligtvis är mindre delaktiga i samhällsbyggnadsdialogen som till exempel yngre barn, 
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barnfamiljer och äldre kvinnor. Bedömningen är att aktiviteten har bidragit till en förändrad syn på hur 
invånardialog kan genomföras samt till hur den kan bidra till verksamhetsutvecklingen. Detta i sin tur förväntas 
ge invånarna en ny och positiv bild av kommunen och kommunala verksamheter som mycket bättre möter 
invånarnas förväntningar och behov. 

Under året har vi säkrat upp en organisation kring Lätt & Rätt och tagit fram en plan för första fasen av 
genomförandet inom samhällsbyggnadskontoret, näringslivsenheten, Bygg & Miljö och Teknik. Uppstarten med 
föreläsningar och workshops tillsammans med föreningen Tillväxt & Tillsyn genomfördes under hösten och 
nästan 200 politiker och tjänstepersoner deltog under dagarna. En kommungemensam plan håller på att tas fram 
samtidigt som deltagande förvaltningar jobbar med planer och insatser på respektive förvaltning. 
Medvetenheten har ökat bland våra medarbetare om serviceinriktad myndighetsutövning samt vilken förändring 
som kommer behövas för att uppnå önskat läge. Några exempel på insatser som genomförts eller pågår i 
verksamheterna: 

• Nyfiken på näringslivet - ett forum för att diskutera näringslivsfrågor och dagsaktuella ämnen mellan 
förvaltningar, ofta med en företagare på besök 

• ny e-learning-plattform för medarbetare med fokus på bemötande, näringslivsfrågor och hur näringslivet 
ser ut i Kungsbacka 

• medarbetardagar för Bygg & Miljö med fokus på serviceinriktad myndighetsutövning 
• pågående kundresa inom samhällsbyggnadskontoret med fokus på att förbättra exploatörers upplevelse 

av samarbete med Kungsbacka kommun 
• förenkla och förtydliga etableringsprocessen för företag som är intresserade av etablering på våra 

verksamhetsområden 
• e-tjänster för bokning av tillståndslots och för företag som är intresserad av etablering på 

verksamhetsområdena. 

Fokus på digital utveckling 

En obruten digital samhällsbyggnadsprocess skapar nytta för medborgare och företag. Den skapar även nytta för 
alla aktörer som är verksamma i samhällsbyggnadsprocessen genom att det blir enklare för dem att ha kontakt 
med varandra. Alla får tillgång till samma information vilket leder till att beslut kan fattas både snabbare och 
med högre kvalitet. Vårt digitaliseringsarbete skapar möjligheter till en effektivare samhällsbyggnadsprocess, 
vilket kan bidra till ett ökat byggande och en långsiktig hållbar samhällsutveckling. 

Under 2020 har vi automatiserat ett antal processer med hjälp av den digitala handläggaren (RPA). Totalt är nu 
14 processer automatiserade, främst inom ekonomiområdet på Kommunledningskontoret. Detta har till viss del 
frigjort arbetstid för medarbetarna, men framförallt tagit bort monotona arbetsuppgifter. Det har även skapat 
förutsättningar för att arbeta vidare med stöd- och ledningssystem. 

Vi har genomfört en förstudie inom digital samhällsservice för att kartlägga befintliga kanaler, visualisera och 
beskriva önskat läge samt föreslå vägval och utvecklingsplan för nästa steg. Det inkluderar webb, SoMe, samt e-
tjänstplattform. Under hösten startade genomförandeprojektet och förberedelser för upphandling av ny e-
tjänstplattform samt ny teknisk plattform för kommunens webbplatser är igång. Under 2021 intensifieras arbetet 
med nya kungsbacka.se där e-tjänstplattform är en viktig del. Den förväntade nyttan med ett samlat 
utvecklingsgrepp om vår digitala samhällsservice är att: 

• vi hushållar med våra resurser genom att konsolidera lösningar, undvika dyr uppgradering från gammal 
teknik till ny och minimera extra kostnader för anpassningar till det nya webbdirektivet. 

• vi förbättrar vår digitala samhällsservice och digitala kommunikation för de vi finns till för. 
• vi uppfyller lagen om tillgänglighet i digital service. 

Med inspiration från Karlstad och Helsingborg tog vi 2019 fram en prototyp för att publicera öppna data, 
kopplat till befolkningsstatistik vilket exempelvis kan vara arbetslöshet, inkomster, bilinnehav, utbildningsnivå 
och likande. På grund av att vi saknat bemanning för området 2020 har vi inte kommit i mål med initiativet och 
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öppna data finns därför inte tillgängligt på kungsbacka.se ännu. Även om arbetet sattes på vänt under året, är vår 
avsikt att ta nya tag inom området 2021 eller 2022 då det är en del i kommunens handlingsplan för digital 
transformation. För närvarande omvärldsspanar vi och konstaterar att kommuner generellt inte kommit långt 
inom området. Vi deltar sedan hösten 2020 i ett regionalt nätverk för att bygga kunskap. 

Sjukfrånvaro hos medarbetarna 

Upprepad korttidsfrånvaro (dag 1-14) kan vara tecken på ohälsa och kommande längre sjukskrivning. För att 
minska sjuktalen och öka frisknärvaron har vi under 2020 jobbat med projektet Call for care. Det är ett 
samarbete med företagshälsovården som innebär att den som är sjuk ringer ett särskilt nummer och får råd och 
hjälp av en sjukvårdsutbildad person. Syftet är att få medarbetare att snabbare komma i tjänst igen. 

Projektet har förstås påverkats av coronapandemin. Resultatet visar att korttidsjukfrånvaron totalt i kommunen 
har ökat med 20 %, medan sjukfrånvaron ökat med endast 12 % hos de enheter som deltar i Call for Care. En 
försiktig slutsats kan sålunda vara att projektet givit förväntad positiv effekt på korttidssjukfrånvaron. Slutlig 
utvärdering kan först ske efter årsskiftet. 

Indikatorer Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Målvärde 
2020 

Nöjd-inflytande index för hur 
kommuninvånarna bedömer möjligheterna till 
inflytande. (SCB:s medborgarundersökning, 
0-100). 

46 47 43  48 

Hållbart medarbetarengagemang, ett index 
för medarbetarnas samlade uppfattning om 
områdena motivation, ledarskap och styrning, 
skala 1-100 enligt Medarbetarenkäten. 

77 76   79 

Jämställdhetsindex, Jämix. Antal poäng av 
max 180. Jämix beräknas utifrån nio 
nyckeltal med skala 1–20. 

80 77 91  85 

DIMIOS, digital mognad och grundläggande 
digitala förutsättningar      
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4  Uppföljning direktiv 
Direktiv är det mest konkreta sätt våra kommunpolitiker styr på. Direktiven beskriver exakt vilka uppgifter som 
ska utföras under ett eller två år. Direktiv används för att tydliggöra att området är prioriterat, det kan också vara 
ett sätt att påskynda ett arbete. Direktiv handlar om särskilda frågor som lyfts upp och som ska vara genomförda 
till en viss tidpunkt. Tjänstemännen har en skyldighet att redovisa för politikerna på vilket sätt man genomfört 
direktivet. 

4.1 Direktiv: Möjlighet att jobba efter pensionsåldern 
Beslutats av 
Kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges formulering 
I syfte att uppfylla strategin med att fler jobbar mer och att vara en attraktiv arbetsgivare vill Kungsbacka att 
man ska ha möjlighet att jobba efter pensionsåldern. Mycket kompetens finns hos dessa medarbetare och många 
vill arbeta men i andra former. Kungsbacka kommun önskar att de stanna kvar längre.  
 
Kommundirektören får i uppdrag att ta fram ett regelverk med ett antal olika valmöjligheter för att jobba efter 
pensionsåldern. 

Kommentar 
Kommunledningskontoret har under året arbetat fram ett regelverk som fastställts av kommunfullmäktige enligt 
direktivet. Regelverket är genomarbetat tillsammans med de fackliga organisationerna, HR-ledning och en 
referensgrupp av chefer i organisationen. Det innehåller ett antal olika verktyg som arbetsgivaren kan nyttja 
flexibelt i syfte att stimulera medarbetare att arbeta kvar efter 65 års ålder. Implementering av regelverket sker 
under första kvartalet 2021 i tjänstepersonsorganisationen. 

Indikatorer Utfall 2020 

Status direktiv: Möjlighet att jobba efter 
pensionsåldern Uppnått 
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5  Verksamhetsmått 

5.1 Analys verksamhetsmått 
Planerade företagsbesök 

Under året har företagsbesök till största delen varit fysiska besök men under perioder då besök inte varit möjliga 
har också digitala företagsbesök genom förts via Teams. Under året har också kontakterna med företag 
intensifierats genom telefonkontakter för att bidra till en dagsaktuell lägesbild av hur näringslivet mår och går. 
För att ha en kontinuitet och uppföljning i arbetet har ett urval av företagare haft återkommande kontakter under 
året, det vill säga ett och samma företag har vid ett flertal tillfällen blivit kontaktade. Det gäller både 
företagsbesöken och de telefonkontakter som tagits. 

De planerade företagsveckorna i samband med Framtidsforum sammanföll med höstens skärpta restriktioner 
och ställdes in. Det berodde på att företagen hade mycket att göra i samband med de skärpta restriktionerna och 
att de flesta inbokade företag ville avvakta tills fysiska möten blir möjliga. 

Färdtjänstresor 

Antalet resor med färdtjänst har ökat under flera år. Redan några månader innan coronapandemin var ett faktum 
hade dock volymtillväxten börjat avta och från mitten på mars har resandet minskat kraftigt. En viss återgång 
kunde skönjas i början av hösten, men i samband med hårdare restriktioner har resandet återigen minskat i slutet 
av året. 

5.2 Resursmått 

  Namn Utfall 
2016 

Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

 Ledtider detaljplaner, anges i månader 22 29 30 36 33 

5.3 Prestationsmått 

  Namn Utfall 
2016 

Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

 Planerade företagsbesök  45 84 47 78 

 Upprättade planprogram 4 0 7 1 4 

 Upprättade detaljplaner 11 15 19 26 10 

 Färdtjänstresor 84 093 85 760 92 733 97 220 56 749 

5.4 Effektmått 

  Namn Utfall 
2016 

Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

 
Nöjdhet med utbudet av olika typer av 
boendeformer (hyresrätt, bostadshus, 
småhus etc.), skala 0-10 

4,5 4,6 4,7 4,6 4,7 
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  Namn Utfall 
2016 

Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

 
Nöjdhet med möjligheterna till att 
använda kollektivtrafiken för resor, skala 
0-10 

6,3 6,3 6,2 5,9 6,4 

 
Nöjdhet med räddningstjänsten, skala 0-
10 8 8,2 8,2 8,1 8,3 

 
Nöjdhet med tydligheten i kommunens 
information, skala 0-10 6,4 6,8 6,8 6,5 6,3 

 
Antal nystartade företag per tusen 
invånare (etableringsfrekvens) 14,4 12,7 12,4 12,2  

Antal nystartade företag per tusen invånare 2020 publiceras under 2021 av Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och 
analyser. 
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6  Personal 

6.1 Kompetensförsörjning 

6.1.1 Attrahera/rekrytera 

Kungsbacka kommuns vision, mål och fokusområde uttrycker att vi ska vara en attraktiv arbetsgivare med 
modiga medskapande medarbetare och ledare. För att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare har vi sett ett 
behov av att arbeta med vårt arbetsgivarvarumärke, både internt och externt. Att ta emot praktikanter är ett 
viktigt forum för att möta framtidens potentiella arbetskraft. Under året har Kommunstyrelsens förvaltning haft 
ett nära samarbete med den kommungemensamma praktiksamordningen för att effektivisera och förenkla 
hantering av LIA och VFU-ansökningar. Under våren inleddes också ett utvecklingsarbete på 
Kommunstyrelsens förvaltning i syfte att förbättra upplevelsen för prao-elever, samt skapa bättre förutsättningar 
för våra verksamheter att ta emot prao-elever. I projektet deltog representanter från HR, kommunikation och 
utvecklingsenheten. Arbetet resulterade bland annat i workshops med syfte att arbeta fram lämpliga 
arbetsuppgifter för målgruppen. Som en följd av utbrottet av covid-19 blev tyvärr vårens prao inställd, vilket var 
ett kommunövergripande beslut. Kommunstyrelsens förvaltning kommer under kommande vår fortsatt att 
samverka med kommunens skolor för att hitta alternativa sätt skapa inblick i arbetslivet för våra skolungdomar 
under rådande omständigheter. 

I november deltog Samhällsbyggnadskontoret tillsammans med förvaltningen för Teknik på VARM-mässan 
2020. VARM-mässan har chalmerister som studerar Affärsutveckling och entreprenörskap inom 
samhällsbyggnad och Samhällsbyggnadsteknik som primär målgrupp. Syftet med deltagandet var att 
marknadsföra Kungsbacka kommun som en potentiell framtida arbetsgivare samt öka intresset för att arbeta 
inom offentlig verksamhet. Deltagande skedde i år genom en digital mässmonter med bland annat filminslag, 
möjlighet att söka examenarbete direkt via webben eller att chatta med medarbetare inom olika professioner 
inom samhällsbyggnad och teknik. 

Vidare arbetar Kommunstyrelsens förvaltning fortsatt med att synas i digitala kanaler så som Facebook, 
LinkedIn och Instagram. Kommunstyrelsen har bland annat varit avsändare för kampanjer om 
Beredskapsveckan 2020 samt Vårt framtida Kungsbacka som har väckt starkt engagemang på Facebook. Digital 
kommunikation har blivit särskilt viktigt under de förutsättningar som pandemin medfört. Ett strakt 
kommunikativt fokus har således också legat på covid-19. 

Rådande lågkonjunktur och effekten av coronapandemin har resulterat i minskad rörlighet på arbetsmarknaden. 
Söktrycket på de rekryteringsannonser för tjänster på Kommunstyrelsens förvaltning som legat ute under våren 
har dock varit gott. Vid annonsering av tjänster har vi attraherat den kompetens som eftersökts. 

6.1.2 Utveckla/behålla 

En central del i att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare är att arbeta med att utveckla och behålla befintlig 
personal. Under våren har Kommunstyrelsens förvaltning verkat aktivt för att främja en god arbetsmiljö genom 
ett antal olika initiativ. 

Corona covid-19 

Utbrottet av covid-19 har i stor uträckning präglat arbetet med personalrelaterade frågor under året. HR-enheten 
på Kommunledningskontoret organiserade under våren extrainsatta ledningsmöten med HR-representanter från 
samtliga förvaltningar för att föra dialog och skapa samsyn kring arbetsgivarpolitiska frågor som uppdagats som 
en följd av pandemin. HR på kommunstyrelsen har formulerat den arbetsgivarepolitikiska hållningen under 
pandemin och ingått i det kommunövergripande stabsarbetet som pågick under våren på grund av 
coronapandemin. 
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Pandemin har haft stor inverkan på arbetsmiljöarbetet under året. Utöver den risk- och sårbarhetsanalys som 
upprättats på förvaltningen kopplat till covid-19, genomfördes också en kompletterande riskanalys utifrån 
arbetsmiljölagen i samråd med fackliga representanter på förvaltningen under våren. En viktig del i 
arbetsmiljöarbetet har bestått i att stötta chefer och medarbetare i att upprätthålla en god arbetsmiljö hemifrån, 
då våra medarbetare uppmuntrats att arbeta hemma i så stor uträckning som möjlig för att minska 
smittspridningen. Under hösten blev pandemiläget i regionen skärpt på grund av ökad smittspridning, vilket 
resulterade i att medarbetare istället för att uppmuntras till att arbeta hemma förväntas arbeta hemifrån. En rutin 
som möjliggör att låna hem teknisk utrustning, exempelvis bildskärm, implementerades således. Utbildningar i 
att ”leda på distans” har erbjudits till förvaltningens chefer för att underlätta omställningen. Medarbetare som 
inte kan skapa en god arbetsmiljö hemma erbjuds fortsatt en plats på någon av våra kontor. 

Pulsmätningar som undersökningsmetod 

Under 2019 implementerades pulsmätningar som undersökningsmetod i det systematiska arbetsmiljöarbetet på 
Samhällsbyggnadskontoret, med fokus på den psykosociala arbetsmiljön. En utvärdering av metoden som 
genomfördes under hösten antydde att metoden uppfattats positiv av chefer och medarbetare såväl som av 
fackliga representanter. Arbetet med pulsmätningar har fortsatt under 2020 och under året har pulsmätning som 
undersökningsmetod även implementeras på Kommunledningskontoret. Pulsmätningarna har många fördelar 
och skapar förutsättningar för medarbetarna att vara en aktiv del i arbetsmiljöarbetet. Uppföljning sker på APT 
och tanken är att gruppen på ett tidigt stadie ska kunna fånga upp såväl frisk- som riskfaktorer. 

Kommunstyrelsens förvaltning har också deltagit i en kommunövergripande enkätundersökning kring Hållbart 
medarbetarengagemang (HME) under hösten. HME-underökningen möjliggör för Kungsbacka kommun att 
jämföra sig med andra kommuner och är och ett nyckeltal som används för uppföljning av målet att uppfattas 
som en attraktiv arbetsgivare. Resultatet visar att HME-värdet har ökat jämfört med 2018 då det låg på 
69,6. 2020 uppmättes HME-värdet till 75,8. 

KIA - Kommunernas Informationssystem om Arbetsmiljö 

Under våren infördes KIA, Kommunernas Informationssystem om Arbetsmiljö, på Kommunstyrelsens 
förvaltning i syfte att ersätta tidigare blanketter om olycksfall och tillbud. KIA är ett webbaserat 
informationssystem om arbetsmiljö som chefer och medarbetare i kommunen kan använda för att rapportera in 
olycksfall och tillbud genom en digitaliserad process. Den tidigare manuella rutinen för hantering av tillbud och 
arbetsplatsolyckor har inneburit svårigheter att nå ut i organisationen samt tidskrävande administration. KIA ger 
förutsättningar att arbeta förebyggande med arbetsmiljön och skapa ett mer effektivt arbetssätt för chefer och för 
samverkansgrupper inom ramen för arbetet i skyddskommittén. 

Kartläggning av arbetsmiljön  

Kommunledningskontoret och Samhällsbyggnadskontoret har genomfört workshops i sina respektive 
ledningsgrupper där vi arbetat med kartläggning av arbetsmiljön och identifierat fokusområden för det fortsatta 
arbetsmiljöarbetet under året. Ett fokusområde under 2020 har fortsatt varit fysisk aktivitet och återhämtning. 
Kommunstyrelsens förvaltning deltog under hösten i stegtävling med hjälp av Tappa, ett företag som erbjuder 
digitala aktivitetskoncept i syfte att uppmuntra samarbete och ökad rörelse i vardagen vilket har bevisat 
hälsopositiva effekter. 

På kommunövergripande nivå har under våren fem mål för Kungsbacka kommuns arbetsmiljöarbete tagits fram 
i samverkan med fackliga representanter. Målen för arbetsmiljöarbetet kommer att följas upp på 
förvaltningsnivå var sjätte månad inom ramen för facklig samverkansgrupp (FSG) på Kommunstyrelsens 
förvaltning. Första uppföljningen kommer att ske under första kvartalet 2021. Uppföljningen kommer att ligga 
till grund för dialog och planering av kommande aktiviteter inom arbetsmiljöarbetet. 

En jämlik arbetsplats 

I Kungsbacka kommun ska alla behandlas likvärdigt i frågor om arbete, anställnings- och andra arbetsvillkor 
samt utveckling i arbetet. Genom att ta tillvara allas kompetens ökar vi möjligheterna till effektiva verksamheter 
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och hälsosamma arbetsmiljöer. Arbetet för jämställdhet tar avstamp i en kommungemensam plan för aktiva 
åtgärder inom jämställdhet och jämlikhet. Några exempel på hur Kommunstyrelsens förvaltning arbetat med 
jämställdhet och jämlikhet under året är att belysa och utreda osakliga löneskillnaderna mellan kvinnor och män 
i samband med löneöversynen. Vi har tagit fram en digital arbetsmiljöutbildning med fokus på jämställdhet och 
jämlikhet i syfte att öka kunskapen hos våra medarbetare kring bland annat diskrimineringslagen och vårt 
förhållningssätt i Kungsbacka kommun. 

Kompetensutveckling inom ledarskap  

Under hösten 2019 och våren 2020 har vi haft representanter från Kommunstyrelsens förvaltning i 
orienteringsprogrammet Jag vill bli chef. Programmet vänder sig till medarbetare som vill få ökad kunskap om 
och inblick i vad chefskap innebär. Detta för att vara bättre förberedda innan de tar beslut om att gå vidare och 
söka sig till ledarroller i framtiden. Två chefer från Samhällsbyggnadskontoret påbörjade efter sommaren 
Kungsbackas interna ledarutvecklingsprogram Utvecklande ledarskap. Programmet fokuserar på det personliga 
ledarskapet och att få chefer och ledare utvecklas så att de kan leda ett framgångsrikt utvecklingsarbete. 

I juni lanserades Kungsbackaledaren Bas, ett av kommunens utbildningsprogram för chefer, som en digital 
utbildning. Utbildningen har nyblivna chefer som målgrupp och syftar till att skapa insikt kring 
arbetsgivarrollen och det formella i chefsuppdraget. Under hösten tillkom ytterligare ett kapitel till utbildningen 
om arbetsmiljö och samverkan, som behandlar bland annat systematiskt arbetsmiljöarbete, organisatorisk och 
social arbetsmiljö samt rehabilitering. 

Aktivitetsbaserat arbetssätt  

Sedan årsskiftet 2019/2020 tillämpas aktivitetsbaserat arbetssätt på Stadshuset, där medarbetare från 
Samhällsbyggnadskontoret och kansliet har sin huvudsakliga arbetsplats. Under året har ett fokus inom 
arbetsmiljöarbetet varit att implementera det nya arbetssättet. Implementeringen har handlat om dels att arbeta 
med inställning till det nya arbetssättet och dels med att anpassa den fysiska utformningen av lokalerna. 
Konceptgruppen för aktivitetsbaserat arbetssätt arbetar löpande med att på olika sätt optimera lokalerna. I maj 
genomfördes en arbetsmiljörond i stadshusets båda byggnader. Ronden har givit underlag för 
förbättringsåtgärder, bland annat kring placering av zoner och komplettering av viss arbetsutrustning. 

6.1.3 Avsluta 

Att medarbetare slutar och går vidare i karriären är naturligt. För oss som arbetsgivare är det dock av vikt att 
säkerställa att personalomsättning inte är en följd av brister på arbetsplatsen. På Kommunstyrelsens förvaltning 
genomför HR ett avslutningssamtal med alla tillsvidareanställda medarbetare som väljer att avsluta sin 
anställning hos oss. Avslutningssamtalet syftar till att fånga upp unika erfarenheter från verksamheten och 
identifiera möjliga utvecklingsområden. Avslutningssamtalet resulterar också i en ökad chans för att 
medarbetaren lämnar organisationen med en positiv känsla och fortsätter att agera som en ambassadör för 
Kungsbacka kommun. De avslutningssamtal som genomförts på Kommunstyrelsens förvaltning under året har 
inte indikerat något tydligt mönster gällande orsak till avslutad anställning. Exempel på orsaker till avlutad 
anställning är pensionsavgångar samt upplevelse av långa pendlingsavstånd till arbetsplatsen. 

Utöver avslutningssamtalet får medarbetare som slutar på Kommunstyrelsens förvaltning ta del av en digital 
exitenkät. Några fördelar med exitenkäten är att den möjliggör att jämföra resultat samt följa upp resultatet 
statistiskt över tid. Resultatet visar att majoriteten av medarbetare som avslutat sin anställning på 
Kommunstyrelsen förvaltningen är mycket eller ganska nöjda med sin anställning i Kungsbacka kommun. En 
utmaning med exitenkäten är att svarsfrekvensen varit låg, rutinen för utskick av enkäten kommer att ses 
överkommande år. 

6.2 Analys personalmått 
På Kommunstyrelsens förvaltning är medelåldern 44 år och medarbetarna består till största andelen av kvinnor 
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(73,8 %). Sjukfrånvaron under året är oförändrad jämfört med tidigare år och ligger på 2,8 %. Sjukfrånvaron på 
förvaltningen är låg i förhållande till den genomsnittliga sjukfrånvaron i Kungsbacka kommun som ligger på 
7,6%. 

6.3 Resursmått 
  Namn 2017 2018 2019 2020 

 Andel heltid 100% 98,3% 99,2% 100% 

 Anställda andel kvinnor 78% 81% 76% 73,8% 

 Anställda totalt 99 120 127 126 

 Medelålder 46 44 44 44 

6.4 Effektmått 
  Namn 2017 2018 2019 2020 

 Personalomsättning 10,7% 20,9% 10,7% 12,9% 

 Sjukfrånvaro Kvinnor 4,8% 3,4% 2,4% 2,8% 

 Sjukfrånvaro Män 0,6% 5,9% 4,1% 2,8% 

 Sjukfrånvaro Totalt 3,9% 3,9% 2,8% 2,8% 

 
Sjukfrånvaro, andel av sjukfrånvaro 60 dagar eller 
mer  36,1% 28,3% 23,7% 

 Sjukfrånvaro, anställda i åldrarna 29 år eller yngre   1,6% 1,3% 

 Sjukfrånvaro, anställda i åldrarna 30-49 år   2,1% 3,4% 

 Sjukfrånvaro, anställda i åldrarna 50 år eller äldre   4,3% 2,2% 
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7 Ekonomi 

7.1 Uppföljning driftbudget 
Drift (belopp tkr) 

Uppföljningsnivå (belopp i tkr) Bokslut 2019 Budget 2020 Bokslut 2020 Avvikelse 
2020 

 Politik  -9 176 -9 279 -8 861 418 

Kommungemensamt -93 974 -143 189 -136 623 6566 

 Kommunstyrelsens förvaltning 
övergripande  -2 451 -8 127 -4 823 3304 

Kommunledningskontoret -106 978 -70 292 -71 050 -758 

Samhällsbyggnadskontoret -20 771 -25 784 -19 987 5 797 

 Buss & färdtjänst  -59 750 -62 301 -52 538 9 763 

Summa -293 100 -318 972 -293 882 25 090 

Kommentarer 
Sammanfattning 

Kommunstyrelsen redovisar ett överskott mot budgeten för 2020 på 25 090 tkr. 

De största överskotten genereras av fler debiterbara timmar i detaljplaner, en stor volymminskning på 
färdtjänstresorna, ett gynnsamt trafikavtal för våra skolskjutsar, en projektportfölj där vi inte riktigt haft det 
tempo som vi planerat för, öronmärkta medel för digitalisering och innovation som inte gått åt i någon större 
omfattning när projekten inte avslutats och går över i ordinarie drift, samt betydligt lägre kostnader för 
utbildningar och konferenser under rådande pandemi med dess utmaningar. 

De stora positiva posterna dämpas något av hyreskostnader utöver budget, då bristen på boende gör att 
kommunen behöver använda kommunala lokaler till tillfälliga boenden för nyanlända. 

Uppföljning mot föregående år 

Kommunstyrelsen redovisar en nettokostnadsökning mellan 2019 och 2020 på 782 tkr, vilket motsvarar 0,3%. I 
förändringen finns både ökade och minskade kostnader. 

Kostnadsökningen mellan åren på beror till största delen på att kommunövergripande poster brutits ut ur 
kommunledningskontorets budget. De stora posterna är IT-köp av infrastruktur för alla kommungemensamma 
system och lokalkostnader för stadshuset och Vägmästaren. Personalkostnaderna har endast ökat med 1,1 % 
mellan åren. 

Kostnadsminskningarna återfinns till stor del inom buss och färdtjänst, som minskat med -12,5 % mellan åren. 
Det beror på en volymminskning inom färdtjänstresorna på grund av pandemin, samt en lägre kostnad för 
skolskjutsar efter en ny trafikupphandling hos Hallandstrafiken. Pandemin får även effekter på exempelvis 
kostnaderna för kompetensutveckling, som minskat med -48 %. Utöver kostnadsminskningarna har vi även 
ökade intäkter med 6 %, vilket drivs av ett ökat antal debiterade timmar inom samhällsbyggnadskontoret. 

Uppföljning mot budget 

Politik (+418 tkr) 

Kommunstyrelsen redovisar ett överskott för 2020 på 418 tkr mot budget, vilket beror på lägre kostnader än 
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budgeterat för inköp av tjänster. 

Kommungemensamt (+6 566 tkr) 

Avgiften till Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG) blev 800 tkr högre än budgeterat då alla faktorer inte var 
kända när beslutet om utökad budget togs i kommunstyrelsen i december 2019. Det vägs dock upp av en 
återbetalning av pensionskostnader på 4 000 tkr, vilket gör att resultatet blir ett överskott mot budget på 
3 200 tkr. 

Utfallet i den kommungemensamma projektportföljen varierar mellan åren, beroende på vilka projekt som pågår 
och om de efter avslutade upphandlingar är att betrakta som investeringar eller en direkt kostnad på resultatet. 
Pandemin har starkt påverkat vår möjlighet att kraftsamla kring projekten och för flertalet projekt kommer 
kostnaderna först 2021. (+3 800 tkr) 

Kommunstyrelseförvaltningen (+3 304 tkr) 

Den positiva avvikelsen mot budget beror på att de medel som avsätts för digitalisering och innovation varje år 
inte har förbrukats i någon större omfattning under 2020 (+2 700 tkr) 

Förvaltningen har inga planerade investeringar under året och har därför ett överskott på kapitalkostnader (+400 
tkr). 

Kommunledningskontoret (-758 tkr) 

Mottagande av nyanlända finns med i kommunens ordinarie bostadsplanering och kommunen strävar efter att 
inte ha särlösningar för de nyanlända. På grund av bostadsbristen och för att kommunen ska kunna fullgöra sin 
skyldighet enligt lag måste dock kommunen använda kommunala lokaler till tillfälliga boenden. De kostnader 
som uppstår vid anpassningar och mellanskillnaden mellan lokalens kostnad och den hyra som de nyanlända 
kan betala kan kommunen inte få statlig ersättning för vilket har genererat ett budgetunderskott (-3 500 tkr). 

Underskottet dämpas av att kostnader för utbildningar, konferenser, transporter och boende blivit avsevärt lägre 
i år då vi mestadels deltar digitalt på distans och att många digitala utbildningar är kostnadsfria. Resterande 
överskott står personalkostnaderna för (+2 700 tkr). 

Samhällsbyggnadskontoret (+5 797 tkr) 

Vi har under året haft ett större fokus på detaljplaner, vilket har gjort att mer tid kunnat debiteras. Kostnaderna 
vidaredebiteras nu även löpande, vilket gör att intäkterna kommer in i vår redovisning i ett tidigare skede. Det 
resulterar i ett intäktsöverskott på +3 000 tkr mot budget för 2020. Även intäkterna för arrenden och 
skogsförvaltningen är högre än förväntat, vilket ger ett överskott på +2 000 tkr. Resterande överskott ligger på 
lägre personalkostnader än budgeterat. 

Buss & färdtjänst (+9 763 tkr) 

Färdtjänsten har haft en hög kostnadsutveckling de senaste åren som dels beror på att kostnaden per resa gick 
upp när de nya avtalen började gälla, och dels på att volymtillväxten varit stor. Redan några månader innan 
coronapandemin var ett faktum hade dock volymtillväxten börjat avta och från mitten på mars har resandet 
minskat kraftigt. För Kungsbacka kommun har antalet resor minskat med i genomsnitt 40% under 2020 jämfört 
med föregående år (+6 300 tkr). 

Hallandstrafiken har sedan 2019 ett nytt trafikavtal för skolskjutsar, vilket får fullt genomslag 2020 och ger 
lägre kostnader för Kungsbacka (+2 700 tkr). 
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7.2 Uppföljning investeringsbudget 
Investeringar (belopp tkr) 

(Belopp i tkr) Bokslut 2019 Budget 2020 Bokslut 2020 Avvikelse 
2020 

Löpande årliga investeringar     

Utgifter -314 -620 21,3 641,3 

Övriga investeringar     

Inkomster     

Utgifter -7 -1 380 0 1 380 

Netto -321 -2 000 21,3 2 021,3 

Kommentarer 
Löpande årliga investeringar (+641 tkr) 

Inga löpande investeringar har gjorts under året. Endast en intäkt avseende delfinansiering av ett sedan tidigare 
avslutat projekt har bokförts. 

Övriga investeringar (+1 380 tkr) 

Inga övriga investeringar har gjorts under året. 

Projektet ortsskyltar har förändrats över tid och kvarvarande medel kommer användas till att investera i befintlig 
skyltpark samt för att möjliggöra digitala skyltlösningar där det finns specifika behov. 
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8 Hållbarhetsbokslut 
Hållbarhetsförflyttning med anledning av Covid-19  

I och med pandemin har de som har haft möjlighet fått jobba hemifrån. Det har haft positiv påverkan på miljön 
då det har inneburit ett minskat resande för många av oss. Samtidigt kan det inneburit försämrad social 
hållbarhet då vi har haft färre sociala kontakter och ökad ensamhet i arbetet.  
 
I samband med pandemin har vi erbjudit alternativa former för möten med invånare. Vi har haft möten utomhus 
och digitala samrådsmöten för att nå ut även under pandemin. 
 
Under pandemin har flera insatser gjorts för att stödja näringslivet så att de lokala företagen har chans att 
överleva. Vi har stöttat den nära besöksnäringsnäring för att möta invånares behov av rekreation och upplevelser 
men också för att öka allmänhetens kunskap om en hållbar livsstil. Detta har gjorts genom kampanjer om 
hemester och Support your locals. Vi har genom olika projekt stöttat näringslivet med utbildningar.  
 
Viktigt under året har varit att även möta det näringsliv som går bra och är i expansion. Inte minst för att nya 
arbetstillfällen ska skapas alternativ de befintliga bevaras. Fler arbetsplatser i Kungsbacka möjliggör också att 
fler invånare kan bo och jobba i kommunen. Smart industri 2.0 och Kompa Halland är två regionala projekt 
inom ekonomisk hållbarhet. Ett trettiotal företag varit involverade och syftet är att skapa mer håll hållbara 
affärer och att stärka kompetensförsörjning. (mål 9, mål 8) 
 
Hållbarhetsförflyttningar, organisationsrelaterade 

En ny avdelning har bildats på samhällsbyggnadskontoret med namnet Hållbar utveckling. Detta för att stärka 
och utveckla kommunens hållbarhetsarbete i ett tidigare skede vilket förhoppningsvis kan förflytta hela 
kommunens arbete i rätt riktning. Det ger ett signalvärde både internt och externt att hållbarhet är viktig i 
Kungsbacka. 

Hållbar samhällsplanering är en fråga för kommunens alla förvaltningar och därför har vi genomfört en 
tvådagars workshop med kommunledningsgruppen om hållbart samhällsbyggande för att öka kunskap och 
delaktighet i samhällsplaneringen. Resultatet används som ett underlag till arbetet med en ny fördjupad 
översiktsplan för staden som påbörjades under 2020. 
 
Övriga hållbarhetsförflyttningar 

Under året har vi arbetat med flera projekt inom Kungsbacka stad i syfte att stärka centrum för att uppnå en 
hållbar stad som är tätare och närmare. Exempel på projekt i staden är Kvarteret Ejdern, Gjutaren och Liljan och 
Sydöstra centrum. 
 
Gällande strategiska planeringsfrågor om infrastruktur- och kollektivtrafikfrågor har vi haft en ökad dialog med 
stat och myndigheter. Exempelvis har vi varit delaktiga i arbetet med ny zonstruktur för Västtrafik.  
 
Vi har gjort färdigt ett arbete med mellankommunal kustzonsplanering tillsammans med kommunerna i 
Göteborgsregionen. Genom ett beslut i kommunfullmäktige står kommunen bakom strategibilden och 
tillhörande riktlinjer för förvaltning och utveckling av kusten. 
 
Ett flertal övergripande naturvårdsinventeringar har gjorts för hela kommunen, vilket har hjälpt oss att förflytta 
projekten i rätt riktning genom ökad information om värden och biologisk mångfald. De LONA/LOVA-projekt 
som vi har haft har bland annat handlat om: 

• kunskapslyft mindre vattendrag (biologiska undersökningar i rinnande vatten, används bland annat till 
statusklassningen i vattenförvaltningen) 
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• modellering av höga flöden i Skörvallabäcken, kunskapshöjande kartläggning och modellering av 
skörvallaåns avrinningsområde, används bland annat vid Särö centrum 

• skötselytor samt Naturkartan. Samhällsbyggnadskontoret är med som sakkunniga men andra 
förvaltningar driver projekten. 

 
Inom ekologisk hållbarhet har vi även påbörjat ett större utredningsarbete för hur översvämningsrisker ska 
hanteras i samhällsplaneringen. Resultatet kommer att gynna framtidens invånare. 
 
Kungsbacka är en del av projektet hållbar utveckling av naturturism i Halland. Utbildningar är uppstartade för 
företag inom naturturism och en nätverksträff har också arrangerats varav en i Kungsbacka. Syftet är att 
utveckla ett bredare utbud av naturturismupplevelser som är hållbart framtagna ur miljösynpunkt men också för 
att stärka ekonomin i branschen. Det finns också flera sociala aspekter.  
 
Inom hållbarhet har vi även:  
 

• genomfört en utbildning om de globala hållbarhetsmålen (inom ramen för Glokala Sverige) för 
förvaltningschefer och politiker för ökad kunskap om hållbar utveckling 

• medverkat till att staden från 2020 endast trafikeras med elbussar i stadstrafiken 
• delat ut årets miljöpris 
• arbetat med en kontinuerlig miljöövervakning 
• medverkat till att kommunen slutit Skrädderiavtal, tagit fram ny kemikalieplan samt processlett 

förflyttningar inom Borgmästaravtal 
• naturvärdesinventering. Kunskapshöjande inventering enligt svensk standard, används bland annat i 

samband med lokaliseringsutredningar 
• miljöövervakning (så som luftvårdsprogrammet, marina miljöer och kalkning) Används bland annat i 

fysisk planering, tillsyn, åtgärdsarbete och tillståndsprocesser 
• säkrat bostäder i exploateringsavtal för kommunens olika bostadsbehov. Där kommunen är markägare 

har vi i syfte att kunna erbjuda bostad till alla, det vill säga ett varierat utbud av bostadsformer och 
storlekar 

• arbetat med Lätt & Rätt som handlar om att underlätta för företag i vår myndighetsutövning. På så sätt 
stärker vi företags konkurrenskraft och möjlighet till expansion 
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9 Viten och rättstvister 

Tvisten avser: Rättsläge Tvistigt belopp 
(tkr) 

Fastighetsärende Huvudförhandling planerad till våren 2021 10 150 

  10 150 

Kommentar 
Kommunen stämdes i februari 2020 vid Varbergs tingsrätt på skadestånd i ett fastighetsärende. Förberedelse 
med utväxling av rättegångsskrifter pågår, inför planerad huvudförhandling under våren 2021. Kommunens 
försäkringsbolag har angett att ärendet omfattas av kommunens ansvarsförsäkring, vilket innebär att även om 
rätten dömer till kommunens nackdel bör de ekonomiska konsekvenserna täckas av försäkringen. 
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10 Verksamhet som utförs av externa aktörer 
Kommundirektören har fått i uppdrag att markant öka andelen tjänster som utförs av externa aktörer. 
Kommundirektören ska kartlägga andelen tjänster som utförs av externa aktörer i syfte att öka denna andel 
under följande fyra åren. Detta ska återrapporteras i årsredovisningen. 

Verksamhet Andel av 
verksamhetsvolym 

Kostnad för 
verksamhet 

 Bokslut 
2019 

Bokslut 
2020 

Bokslut 
2019 

Bokslut 
2020 

Busstrafik och färdtjänst 100 100 -55 376 -48 203 

Kostnadsminskningen mellan 2019 och 2020 förklaras dels av en kraftig minskning i antalet färdtjänstresor till 
följd av pandemin, och dels av ett nytt trafikavtal för skolskjutsar. 
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§ 74 Dnr 2017-00565  
Godkännande av samrådsredogörelse samt granskning av förslag till 
översiktsplan, Vårt framtida Kungsbacka 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner samrådsredogörelse för översiktsplan - Vårt framtida 
Kungsbacka, daterad 2021-01-20. 

Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att ställa ut förslag till 
översiktsplan - Vårt framtida Kungsbacka för granskning. 

Sammanfattning av ärendet 
Planförslaget har varit på samråd under perioden 7 april till 31 augusti 2020. Under 
samrådet har cirka 300 yttranden kommit in. Kommunen har reviderat planförslaget 
utifrån samrådssynpunkterna, vilket lett till att den blivit tydligare. 

Förslaget har kompletterats avseende riksintressen, miljökonsekvensbeskrivning och 
hållbarhetsbedömning. Viktiga ämnesområden har sammanställts för att ge bättre 
läsbarhet för förslagets inriktning. Nästa steg i processen är att ställa ut planförslaget 
för granskning. Granskning av planförslaget kommer att pågå i två månader under 
våren 2021. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontoret tjänsteskrivelse, 2021-01-20 

Samrådsredogörelsen med bilagor, 2021-01-20 

Bilaga 1 – Länsstyrelsens yttrande, 2020-09-01 

Bilaga 2 – Kommentarer från föreläsningar 

Bilaga 3 – Kommentarer från utställning på Kungsmässan 

Bilaga 4 – Kommentarer från Facebookannons  

Förslag till översiktsplan – textinnehåll och bilder på reviderade kartor, 2021-01-20 

Kommunstyrelsen, 2020-03-24, § 45 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
samhällsbyggnadskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

Godkännande av samrådsredogörelse samt granskning av förslag till översiktsplan – 
Vårt framtida Kungsbacka 
 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner samrådsredogörelse för översiktsplan - Vårt framtida Kungsbacka, 
daterad 2021-01-20. 
 
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att ställa ut förslag till översiktsplan - Vårt 
framtida Kungsbacka för granskning. 

Sammanfattning av ärendet 
Planförslaget har varit på samråd under perioden 7 april till 31 augusti 2020. Under samrådet har cirka 
300 yttranden kommit in. Kommunen har reviderat planförslaget utifrån samrådssynpunkterna, vilket 
lett till att den blivit tydligare. 
 
Förslaget har kompletterats avseende riksintressen, miljökonsekvensbeskrivning och 
hållbarhetsbedömning. Viktiga ämnesområden har sammanställts för att ge bättre läsbarhet för 
förslagets inriktning. Nästa steg i processen är att ställa ut planförslaget för granskning. Granskning av 
planförslaget kommer att pågå i två månader under våren 2021. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslöt 24 mars 2020 att genomföra samråd för förslag till översiktsplan.  
Samråd över förslag till översiktsplan pågick under perioden 7 april till 31 augusti 2020, en väl 
tilltagen samrådstid med anledning av den rådande pandemin. Information om samrådet skickades ut 
enligt sändlista till myndigheter, regioner och grannkommuner. Allmänheten fick kännedom om 
samrådet bland annat via annonser i dagspress och i sociala medier. Under samrådet har cirka 300 
yttranden kommit in, varav närmare 250 från privatpersoner, elva synpunkter från statliga 
myndigheter, två från regionala organ och fyra från grannkommuner. Utöver det svarade även 
nämnder, företag och föreningar med flera. Samtliga yttranden i sin helhet finns på 
samhällsbyggnadskontoret.  
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Samrådsredogörelsen innehåller en redovisning för hur samrådet bedrivits, en ämnesvis 
sammanfattning och samhällsbyggnadskontorets kommentarer av inkomna synpunkter. Personnamn 
anges inte. 
 
Under samrådet genomförde projektgruppen en rad aktiviteter med målet att nå ut till så många 
målgrupper som möjligt. Tre seminarier hölls för allmänheten. Seminariet fanns också att se på 
kommunens webbsida. Muntliga presentationer hölls för statliga organ, för regionala aktörer, politiska 
partier, nämnder och andra grupper. Presentationer anordnades även internt för andra förvaltningar.  
 
En utställning fanns i Stadshuset under hela samrådet, förutom en vecka då projektgruppen under 
Kungsmässans öppettider pratade med de som ville om översiktsplanen. Planscher med budskapet om 
att man kan vara med och tycka till om förslag till ny översiktsplan sattes upp på strategiska platser 
runt om i kommunen.  
 
Kommunen har reviderat planförslaget utifrån samrådssynpunkterna, bland annat så att det blivit 
tydligare och ger mer vägledning. Disposition i översiktsplanen har förenklats och nya huvudrubriker 
har tagits fram med förklaringar om de mest debatterade ämnena. Riksintressen får en tydligare plats i 
den nya dispositionen. Med anledning av de synpunkter som framförts under samrådet har framförallt 
följande frågor studerats vidare:  
 

• Förenklad disposition och läsanvisningar 
 

• Sammanställning av viktiga ämnesområden under ”Användning av mark och vatten”: 
- Jordbruksmark 
- Kommunens utveckling vad det gäller tillväxtfrågor 
- Klimatförändringar 

 
• Kompletteringar; 

- Riksintressen 
- Hållbarhetsbedömning 
- Miljökonsekvensbeskrivning 

 
• Kartändringar: 

- Åsas kustcentrum läggs till på kartan 
- Gräns för Anneberg ändras mot berget  
- Verksamhetsområden inom utvecklingsorter tas bort från kartan 
- Vattenskyddsområden flyttas till mark- och vattenanvändningskartan 

 
Under arbetet med att revidera förslaget har projektgruppen haft en kontinuerlig dialog med 
kommunstyrelsens arbetsutskott. Förslaget till översiktsplanen ska nu ställas ut på granskning.  
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Översiktsplanen är helt digital. För att ge beslutsunderlag bifogas textinnehåll till översiktsplanen samt 
kartor och illustrationer. Innehållet kommer inte ändras i sak då det läggs upp på webbplatsen. Mindre 
justeringar, såsom korrektur av språkfel, ordföljd eller andra ordval för att öka textens tillgänglighet 
för fler, kan komma att göras, däremot inga ändringar som riskerar att förändra innehållet och 
texternas andemening. Några illustrationer kan tillkomma på webbplatsen. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontoret tjänsteskrivelse, 2021-01-20 

Samrådsredogörelsen med bilagor, 2021-01-20 

Bilaga 1 – Länsstyrelsens yttrande, 2020-09-01 

Bilaga 2 – Kommentarer från föreläsningar 

Bilaga 3 – Kommentarer från utställning på Kungsmässan 

Bilaga 4 – Kommentarer från Facebookannons  

Förslag till översiktsplan – textinnehåll och bilder på reviderade kartor, 2021-01-20 

Kommunstyrelsen, 2020-03-24, § 45 
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Läsanvisning  

Denna samrådsredogörelse innehåller en redovisning för hur samrådet bedrivits, en ämnesvis 

sammanfattning av de synpunkter som kommit in via e‐post, posten och via översiktsplanens 

hemsida och samhällsbyggnadskontorets kommentarer till synpunkterna. Personnamn anges 

inte. Samtliga yttranden finns i sin helhet på samhällsbyggnadskontoret. Länsstyrelsens 

yttrande bifogas. 

   



KUNGSBACKA KOMMUN 

4 (59) 

 

Huvudsakliga synpunkter och föreslagna 
förändringar av planförslaget 
Flertalet remissinstanser är positiva till planförslaget och anser att det ligger i linje med 

kommunens utveckling i regionen. Kommunen har reviderat planförslaget utifrån 

samrådssynpunkterna, bland annat så att det blivit tydligare och ger bättre vägledning. 

Dispositionen av översiktsplanens delar har ändrats och nya huvudrubriker har tagits fram med 

förklaringar av de mest debatterade ämnena. Riksintressen får en mer framhävd och tydligare 

plats i den nya dispositionen. Det lokala perspektivet med exploatering och bevarande på rätt 

plats förtydligas på en översiktlig nivå. Länsstyrelsens synpunkter har till största delen 

tillgodosetts, frånsett de punkter som framgår av kontorets kommentarer i denna 

samrådsredogörelse. 

Med anledning av de synpunkter som framförts under samrådet har framförallt följande frågor 

studerats vidare:  

Inom ”Läs översiktsplanen” 

• Ny disposition och läsanvisningar 

• Översyn av riksintressen 

• Sammanställning av viktiga ämnesområden  

Jordbruksmark 

Kommunens utveckling – tillväxtfrågor 

Klimatförändringar 

• Kompletteringar 

Hållbarhetsbedömning 

MKB 

 

Inom ”Välj kartlager” 

• Åsas kustcentrum läggs till på kartan 

• Gräns för Anneberg ändras mot berget  

• Verksamhetsområden inom utvecklingsorter tas bort från kartan 

• Vattenskyddsområden flyttas till mark‐ och användningskartan  
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Hur samrådet bedrivits 
Kommunstyrelsen beslöt 24 mars 2020 att genomföra samråd för förslag till översiktsplan. 

Samrådet för förslaget pågick under perioden 7 april till 31 augusti 2020, samrådstiden 

förlängdes med 4 månader med anledning av den rådande pandemin. Information om samrådet 

skickades ut enligt sändlista till remissinstanser. Under samrådet har cirka 300 yttranden 

skickats in, varav närmare 250 från privatpersoner. Samhällsbyggnadskontoret har fått in 11 

synpunkter från statliga myndigheter, två från regionala organ, fyra från grannkommuner, 7 

från nämnder, 12 från företag, 9 från föreningar och andra grupper.  

Under samrådet genomförde projektgruppen en rad aktiviteter med målet att nå ut till så många 

målgrupper som möjligt.  

Samrådsutställning  
En utställning med kartor och information om förslaget fanns tillgänglig för allmänheten i 

centrala Kungsbacka stad samt interaktiva delar som främst riktade sig till barn och unga. 

Utställningen flyttades till Kungsmässan under en vecka där besökare fick träffa ansvariga för 

planeringen. Underlag till frågorna som kom upp under samtalen med medborgare finns 

dokumenterat och biläggs denna samrådsredogörelse. Många besökte utställningen eftersom de 

visste att representanter för kommunen var på plats och hade en specifik fråga de ville 

diskutera. Andra kom fram av nyfikenhet utan att veta så mycket om vad en översiktsplan är. 

Genom att finnas ute på plats och möta upp invånare utifrån deras olika förutsättningar blev det 

en bra vecka med mycket dialog. Utställningen lockade även till sig en del barn och ungdomar 

genom sin utformning och de interaktiva delarna där man kunde fotografera sig, rösta på 

viktiga områden i Kungsbacka samt sätta upp sin ritade teckning. Under resterande tid av 

samrådet stod utställningen i stadshusets entré. Ämnena diskuterades på plats, de 

ämnesområden som är relevanta för översiktsplanen tas upp i samrådsredogörelsen. 

Föreläsningar  
Tre seminarier för allmänheten anordnades, två i maj och ett i augusti. Föreläsningarna skulle 

hållas i kulturhuset Fyren på den öppna scenen men i och med pågående pandemi blev de 

flyttade till en lokal i Stadshuset för att kunna kontrollera att inte fler än 50 personer deltog. 

Frågorna som diskuterades under mötena dokumenterades och finns med i punktformat som 

bilaga till denna samrådsredogörelse. Frågorna besvarades muntligt under föreläsningarna och 

de ämnesområden som togs upp på föreläsningarna berörs i samrådsredogörelsen. För att göra 

det möjligt för fler att ta del av innehållet spelades föreläsningen in och tillgängliggjordes på 

webbsidan.  

Muntliga presentationer hölls för statliga organ, regionala aktörer, politiska partier, nämnder 

och andra grupper. Presentationer anordnades även internt för andra förvaltningar.  
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Barn- och ungdomsdialog  
Som en viktig del i arbetet med översiktsplanen har samhällsbyggnadskontoret genomfört 

dialoger med ungdomar. Seminarierna bedrevs i Hedeskolan. Riktade satsningar att nå barn och 

unga som ofta står utanför de demokratiska processerna genomfördes. Dialoger erbjöds 

kommunens samtliga skolor och ungdomsråd efter principen ”vi kommer till er”. Responsen 

från skolorna var ganska låg men resultatet av de genomförda seminarierna var långt över 

förväntan då samhällsbyggnadskontoret har fått över 40 yttranden från ungdomar i kommunen. 

Trycksaker och annat material  
Planschen med budskapet om att man kan vara med och tycka till om förslag till ny 

översiktsplan sattes upp på olika offentliga platser runt om i hela kommunen, bland annat på 

bibliotek, skolor och i mataffärer. Även flyers med samma budskap delades ut, bland annat 

utanför en större matmarknad i Kungsbacka där även förbipasserande informerades om 

utställningen under en vecka på Kungsmässan.  

En informationsfilm producerades för att sprida kunskap om vad en översiktsplan är och att 

man kan vara med och tycka till. Filmen användes på webbsidan för översiktsplanen, i sociala 

medier, samt på föreläsningar.  

Webb och sociala medier  
På kommunens webbplats har det funnits en specifik sida för arbetet med översiktsplanen. Där 

har besökaren kunnat ta del av film, föreläsning, tidplan och information om det löpande 

arbetet.  

Läs mer på: www.kungsbacka.se/oversiktsplan 

Från webbsidan kan man klicka sig in i den digitala översiktsplanen.  

Sociala medier så som Facebook har använts för att sprida kunskap om vad en översiktsplan är 

och att man kan vara med och tycka till. Ett sponsrat inlägg på Facebook har gjort att 

spridningen skett till fler än de aktiva följarna och gav en räckvidd på över 39 000 personer och 

resulterade i ungefär 300 kommentarer. Det inkom ett brett spektrum av olika typer av frågor, 

varav ett antal som inte hade någon relation till den nya översiktsplanen. Frågorna besvarades 

kontinuerligt i kommentarsfältet under föreläsningarna och de ämnesområden som är relevanta 

för översiktsplanen tas upp i samrådsredogörelsen. All kommunikation från Facebook finns 

dokumenterat och följer med som bilaga till denna samrådsredogörelse.   
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Press och media  
För att nå ut med arbetet om en ny översiktsplan har det skickats ut pressmeddelanden, vilket 

har lett till att det publicerats i media. Både lokalpress och P4 Halland har uppmärksammat vårt 

arbete och gjort reportage.  

En internproducerad artikelserie har givit en mer ingående insyn om de olika ämnesområdena i 

översiktsplanen, så som naturområden, infrastruktur, landsbygd och hållbarhet. På webbplatsen 

www.kungsbacka.se/oversiktsplan finns samtliga nyheter och artikelserien att läsa.  

Myndigheter som avstår från att lämna synpunkter 
Försvarsmakten: Som sektorsmyndighet bedömer och yttrar sig Försvarsmakten över 

samhällsplaneringsåtgärder som kan komma att påverka riksintressen för totalförsvarets 

militära del. Med anledning av covid‐19 har Försvarsmakten blivit tvungna att prioritera bland 

inkomna samhällsplaneringsärenden, varav översiktsplaner varit tillhörande en bortprioriterad 

ärendekategori. Följande förslag till ny översiktsplan i Kungsbacka kommun har ej varit på 

remiss internt inom myndigheten och Försvarsmakten tar således inte ställning till förslaget i 

förhållande till totalförsvarets militära del i detta skede 

 
Havs‐ och vattenmyndigheten: Har tagit del av samrådsunderlaget i rubricerat ärende. 

Myndigheten avstår från att lämna synpunkter på underlaget. Det innebär inte att myndigheten 

tagit ställning i sakfrågan eller till handlingarna i ärendet. 

 
Skogsstyrelsen: Informerar att de har inga synpunkter på presenterat underlag och inte heller 

någon ytterligare information att tillföra som har bäring på detta.  

 

Ämnesvis sammanfattning av synpunkter och 
ställningstaganden  
Nedan redovisas ämnesvis de synpunkter som inkom under samrådet. 

Samhällsbyggnadskontorets kommentarer och ställningstaganden redovisas i kursiv stil efter 

varje synpunkt. Synpunkter som berör översiktsplaneringen, den långsiktiga och översiktliga 

mark‐ och vattenanvändningen i kommunen, har sammanfattats och bemötts av 

samhällsbyggnadskontoret. Övriga synpunkter, exempelvis gällande drift och förvaltning, 

förslag på etableringar o.s.v. har vidareförmedlats till respektive berörd förvaltning för 

hantering.  
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Allmänt om förslaget 
Synpunkterna som framförs inom detta område berör framförallt nivån på översiktsplanen. Här 

finns även synpunkter på dispositionen samt arbets‐ och underlagsmaterial till förslaget. 

Beskrivning och innehåll 
Länsstyrelsen, Region Halland, Göteborgsregionen, flera privatpersoner, andra myndigheter 

och grannkommuner är positiva till Kungsbackas digitala översiktsplan och tycker att det är bra 

att all information finns tillgänglig på internet. Region Halland, Statens Geotekniska Institut, 

Göteborgsregionen, Socialdemokraterna, flera privatpersoner och andra myndigheter har 

uttryckt att förslaget är tydligt och det Göteborgsregionen ser positivt är att Kungsbacka 

kommun arbetar med en digital översiktsplan som går i linje med Boverkets nya 

rekommendationer om en rullande planeringsprocess. Vissa privatpersoner tycker att hemsidan 

kan förbättras och Göteborgsregionen har tillit till att funktioner och orienterbarhet kommer att 

utvecklas till en robust och tydlig översiktsplan för kommunen. En ungdom säger att det är 

svårt att förstå språket i texterna. Länsstyrelsen, Räddningstjänsten och några privatpersoner 

tycker att pdf‐versionen behöver utvecklas med bättre disposition och huvudrubriker. 

Räddningstjänsten vill gärna ha översiktsplanen i dokumentform och menar att det inte finns 

några officiella dokument. Räddningstjänsten framför att hemsidan troligtvis fungerar bra som 

populärversion men som myndighet saknar man dokumentformen. 

Kommunen svarar:  

Disposition i förslaget har ändrats för att förbättra tydligheten, detta påverkar utskriftsformatet 

som är en del av den digitala versionen. Nya huvudrubriker har tagits fram för att exempelvis 

samla texter om jordbruksmark under en punkt inom ”användning av mark och vatten”. 

Riksintressen får en tydligare plats i den nya dispositionen. Även kartan har reviderats. 

Rubrikerna i fönstret ”Välj kartlager” har setts över för tydligare vägledning inom 

översiktsplanen. Inför samrådet reviderades texterna ett antal gånger i syfte att göra innehållet så 

tydligt (lättläst) som möjligt. Boverket arbetar med att ta fram en modell för hur geografisk 

planinformation kan struktureras på ett enhetligt sätt i plankartan till översiktsplanen, den så 

kallade ÖP‐modellen. Ambitionen är att ÖP‐modellen kommer att underlätta övergången till 

digitala region‐ och översiktsplaner och digitala planeringsunderlag. Fortfarande är det den 

analoga versionen som är juridiskt gällande i planeringen, därför är det utskriftsversionen som 

diarieförs. Kommunen har även förberett en kartdatabas för att bevara samråds‐ och 

granskningsversionen. Boverkets vision är att gå över till helt digitala planeringsunderlag och 

beslutshandlingar där det går att söka och återanvända valda delar av planinformationen både för 

nya innovativa tjänster och i de grundläggande lov‐, bygg‐ och tillsynsprocesserna, detta för en 

effektivare handläggning. Kommunen arbetar för att tillhandahålla planeringsunderlag digitalt 

och strukturerat för att minska tidsåtgången och höja kvaliteten inför beslut. Den digitala 
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översiktsplanen möjliggör en bättre medborgardialog vilket, fortfarande inom Boverkets vision, 

stärker demokratin och rättssäkerheten.  

Länsstyrelsen tycker att det är förvirrande att informationen benämns både med riktlinjer, 

beskrivning och motivering. Information och flera av riktlinjerna och rekommendationerna är 

för vaga. Nämnden för Miljö & Hälsoskydd har lämnat många detaljerade synpunkter kring 

specifika avsnitt i förslaget och önskar generellt tydligare ställningstaganden. 

Kommunen svarar:  

Med beskrivning menas all text som inte visar en inriktning, som har en beskrivande karaktär om 

ett ämne eller begrepp, många gånger handlar det om att beskriva ett begrepp på ett generellt sätt. 

Motivering handlar om text som relateras exklusivt till vårt förslag och ger eller förklarar en 

inriktning. Några gånger finns informationen under riktlinjerna i form av motivering och andra 

gånger i form av beskrivning. Under några ämnen finns information både som motivering och 

beskrivning, beroende på hur generella riktlinjerna är. ”Beskrivning” och ”Motivering” ses över 

inför granskning av förslaget. Synpunkterna från nämnden beaktas och bearbetas i förslaget. 

 
En privatperson tycker att det bör anges tydligare vilka fördjupade översiktsplaner som är 

gällande. Miljöpartiet vill att Göteborgsregionens ”Fördjupad strukturbild för kustzonen” borde 

synas i översiktsplanen. Centerpartiet vill se en tydligare metodik, deltagare och källhänvisning. 

Centerpartiet önskar en tydligare skrivning om Kungsbackas identitet och särart. 

Kommunen svarar:  

Gällande fördjupningar av översiktsplanen framgår det under avsnittet “Fördjupade 

översiktsplaner (FÖP)”. Kartan för Göteborgsregionens fördjupade strukturbild för kustzonen 

finns under ”Regionala förutsättningar” på ”Välj kartlager”. Förslaget kompletteras med en 

skrivning om Kungsbackas identitet och särart.  

Nämnden för Kultur & Fritid omnämner följande dokument som möjliga underlag till förslaget 

avseende kultur‐ och fritidsfrågor; Kulturpolitiskt program, Idrottsprogram för god folkhälsa, 

Biblioteksplan, Program för offentlig konst utomhus, Turismstrategi, Kulturmiljöprogram, 

Strategi för tätortsnära friluftsliv och Hallands Kulturplan. Konsten tillför demokratiska 

kvaliteter, ger trygghet och berikar. Att vi tillämpar enprocents‐principen, ny nationell politik, 

behöver synliggöras inom ramen för den nya översiktsplanen.  

Kommunen svarar: 

Förslag på underlag från nämnden bedöms och bearbetas in i förslaget. Enprocents‐principen kan 

tillämpas med stöd av förslaget till översiktsplan.  
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Digital plattform 
Centerpartiet har flera redaktionella synpunkter och synpunkter för gränsdragningar på kartan. 

Lantbrukarnas Riksförbund vill gärna se en referens för vilken data som använts som underlag 

för modellen för högsta beräknade vattennivån, liksom årtionde som avses för den högsta 

beräknade vattennivån i översvämningskartan. 

Kommunen svarar: 

Redaktionella synpunkter och gränsdragningar bedöms och bearbetas in i förslaget. Årtal har 

lagts till för högsta beräknade havsvattenstånd (2100). För vattennivå vid beräknat högsta flöde i 

Kungsbackaån finns inget årtal. 

Svenska Kraftnät vill se att det vid planering av vindkraftsanläggningar krävs ett visst 

säkerhetsavstånd mellan vindkraftverk och Svenska Kraftnäts anläggningar. Översiktsplanen 

bör kompletteras med denna information. Svenska Kraftnät önskar också att Kungsbacka 

kommun tar hänsyn till deras ledningar i kommande planeringssammanhang, och vill att 

ledningarna synliggörs i förslaget. Länsstyrelsen önskar att befintlig bebyggelse förtydligas på 

kartorna. Nämnden för Miljö & Hälsoskydd undrar om man inte kan länka fördjupad 

översiktsplan för Åsa i översiktsplanen. 

Kommunen svarar:  

Säkerhetsavstånd för vindkraft framgår i gällande tillägg till översiktsplan för vindkraft från 

2012. Ledningsdragningar kontrolleras alltid i samband med planering. Information om befintlig 

bebyggelse finns i kartan, men utseendet föreslås förtydligas. Länken för gällande fördjupad 

översiktsplan för Åsa från 2013 finns under fönstret ”Läs översiktsplanen” inom ”Fördjupningar 

och tillägg till översiktsplanen”.  

Samrådet och processen 
Miljöpartiet tycker att det finns brister i dialog och påpekar mer involvering. Även 

Sverigedemokraterna har synpunkter på att samrådet inte verkar ha nått tillräckligt många. 

Nämnden för Kultur & Fritid framför att det är viktigt med dialoger i ett tidigt skede inte minst 

ur barnperspektivet. 

Kommunen svarar: 

Under samrådet genomförde projektgruppen en rad aktiviteter med målet att nå ut till så många 

målgrupper som möjligt, inte minst med ungdomar som var en prioriterad målgrupp. Allmänheten fick 

kännedom om samrådet bland annat via annonser i dagspress och i sociala medier. Samrådstiden, som 

vanligtvis följer bestämmelser i lagen om två månader, blev utökad med tre extra månader som utgör fem 

månader totalt. Tre seminarier hölls för allmänheten. Ett inspelat seminarium fanns också att se på 

kommunens webbsida. Muntliga presentationer hölls för statliga organ, regionala aktörer, politiska 

partier, nämnder och andra grupper. Presentationer anordnades även internt för andra förvaltningar. 
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Under samrådstiden har flera hört av sig till kommunen och vi blev bjudna till dialog med olika grupper. 

Presentationer anordnades även internt för andra förvaltningar. En utställning fanns i Stadshuset under 

hela samrådstiden, förutom en vecka då utställningen flyttades till Kungsmässans där projektgruppen 

pratade med de som ville om översiktsplanen. Planscher med budskapet om att man kan vara med och 

tycka till om förslag till ny översiktsplan sattes upp på strategiska platser runt om i kommunen.  

Strategi  
Inkomna synpunkter under denna rubrik är översiktliga och på samma nivå som 

översiktsplanens strategier på lång sikt. Synpunkterna framför bland annat en tydligare 

avvägning mellan olika intressen och/eller en annan prioritering av intressen. Det framförs 

även synpunkter på utvecklingsorter och att kommunen växer. 

 

Göteborgsregionen, Göteborgs stad, Varbergs kommun, Marks kommun och Region Halland är 

positiva till att Kungsbacka har arbetat med och ser sin roll i en växande region. På så vis visar 

Kungsbacka på en långsiktig utveckling. Kristdemokrater tycker att det är bra att 

översiktsplanen tydligt pekar ut prioriterade utvecklingsorter, men där Varbergs kommun 

tillägger att Frillesås helst ska ingå i dessa. Att Kungsbacka lyfter fram infrastruktursatsningar 

som Västlänken, Göteborg‐Borås och Bohusbanan och samtidigt ser vad det innebär för 

Kungsbackas arbetsmarknad är föredömligt säger Göteborgsregionen. Den restriktivitet som 

förslaget visar avseende bebyggelseutveckling utanför stationssamhällena med bevarande av 

kust och gröna kilar går helt i linje med Göteborgsregionens strukturbild. Socialdemokraterna 

stöder intentionerna kring infrastruktur och samhällsplanering som förslaget presenterar. 

Byggnadsnämnden ställer sig bakom översiktsplanen och dess strategi för år 2040. 

Byggnadsnämnden framför även att översiktsplanen ger tydliga riktlinjer som är enkla att 

arbeta efter.  

Kommunen svarar: 

Frillesås saknar i detta förslag station varför den inte prioriteras. I övrigt noteras synpunkterna. 

Avvägningar 
Jordbruksmarkens värden tas upp i flera yttranden från privatpersoner. Dessa är ifrågasättande 

till kommunens förslag att ta jordbruksmark i anspråk för tätorternas expansion istället för att 

hitta alternativa områden så som förtätning eller exploatering av skogsmark. Ofta nämns 

livsmedelsproduktionen som det starkaste skälet för att bevara jordbruksmarken. Yttrandena 

gäller främst exploateringen vid Frillesåsmotet, inom Åsa samt Kungsbacka stad. För en del 

framgår det inte tydligt vilken jordbruksmark som yttrandet avser. Det finns också ett drygt 
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tiotal skrivelser som berör verksamheten på Hamra gård. Länsstyrelsen vill att rimliga alternativ 

ska identifieras, beskrivas och bedömas för att motivera varför bebyggelse går före bevarande av 

jordbruksmark. Socialdemokraterna ifrågasätter förslagets riktlinjer för jordbruksmark inom 

orter. Miljöpartiet saknar en bedömning av varför jordbruksmark kan användas för 

bostadsbyggande, partiet vill även se en alternativsredovisning enligt miljöbalken för att kunna 

tillåta exploatering på jordbruksmark. Socialdemokraterna fyller i med att enligt 

bostadsförsörjningsprogrammet ska byggnation på jordbruksmark minimeras. I förslaget anges 

att motiven för att samla bebyggelse, för att behålla oexploaterad landsbygd främst är 

ekonomiska, nämnden saknar miljömässiga motiv som också bör finnas. Liberalerna 

kompletterar med att när vi behöver bygga på jordbruksmark, ska marken användas effektivt så 

att gröna ytor bevaras och Sverigedemokraterna håller med. Nämnden för Miljö & Hälsoskydd 

efterlyser tydligare ställningstaganden kring ianspråktagande av jordbruksmark. 

Kommunen svarar: 

Översiktsplanen kompletteras för att förtydliga förhållningssättet till jordbruksmark. 

Översiktsplanen hanterar inte områden inom de prioriterade utvecklingsorterna. Ett eventuellt 

ianspråktagande av jordbruksmark utreds inom ramen för respektive fördjupad översiktsplan 

(FÖP). Förslaget justeras till ett stigande hänsynstagande med avstånd från orternas centrum. 

Lantbrukarnas Riksförbund ser att översiktsplanen i kapitlet Värden och Hänsyn berör flera av 

dessa ämnen utan att man samtidigt nämner jordbruksnäringen som gör detta möjligt. Ej heller i 

Hälsa och Säkerhet ‐Krisberedskap och totalförsvar inkluderas lantbruket. Lantbrukarnas 

Riksförbund upplyser att under Coronapandemin kom matproducerande jordbruk att klassas 

som samhällsviktig funktion. Varla Villaförening påtalar att undvika att bygga på odlingsbar 

jordbruksmark, i framtiden blir det säkert mer intressant med så kallad kommersiell 

stadsodling. Centerpartiet saknar klassificering av jordbruksmark. Tydligare ställningstaganden 

för jordbruksmark. 

Kommunen svarar: 

Förslaget stärker företagande i areella näringar och vill stärka landsbygdens orter. Strategierna i 

planförslaget medför många positiva och några negativa konsekvenser, men i jämförelse med 

andra alternativ bedöms det skapa de bästa förutsättningarna för miljömässig, ekonomisk och 

social hållbarhet. Översiktsplanen kompletteras för att förtydliga förhållningssättet till 

jordbruksmark. Klassningen är inte avgörande. Vad gäller jordbruksmark så är fokus på frågan 

om jordbruksmarken är brukningsvärd eller inte.  

 

Miljöpartiet vill att hänsyn till klimatförändringar och att värna våra naturresurser, som 

dricksvatten, jordbruksmark och kustområdena ska vara mer framträdande och styrande för 

planeringen. Centerpartiet önskar ett tydligare fokus i planeringen av nya bostadsområden till 
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mark som idag är impediment, berg eller skog. Varla Villaförening, Lantbrukarnas Riksförbund 

och många privatpersoner vänder sig mot att brukningsvärd åkermark tas i anspråk för 

byggnation. Lantbrukarnas Riksförbund säger att detta är att gå emot lagen då brukningsvärd 

åkermark är skyddad. De ser vidare en rad tekniska problem med att bebygga marken kring 

Åsa station. 

Kommunen svarar:  

Med de strategier som föreslås i översiktsplanen, bland annat att styra befolkningstillväxten till 

främst några orter, bedöms kommunens naturresurser värnas. Strategierna i planförslaget medför 

många positiva och några negativa konsekvenser, men i jämförelse med andra alternativ bedöms 

det skapa de bästa förutsättningarna för miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. 

Lagstiftningen säger i miljöbalken kap 3 § 4 att ”Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk 

för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga 

samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt 

tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk”. Kommunen bedömer att förtätning i 

stationsnära lägen är den typ av bebyggelse som är ett väsentligt samhällsintresse som inte kan 

tillgodoses på annan mark. Förslaget kommer att förtydligas med en sammanfattande beskrivning 

avseende naturresurser och klimatförändringar i relation till användningen av mark och vatten. 

Naturskyddsföreningen tycker att kommunen ska justera följande: ”Våra strategier inom trafik 

inför 2040 rekommenderar de trafikslag som är minst utrymmeskrävande.” Kommentar: Bör 

lägga till de trafikslag som har minst miljöpåverkan.’ 

Kommunen svarar: 

De trafikslag som är minst utrymmeskrävande ger också mindre påverkan på miljön.  

Göteborgs Ornitologiska Förening anser att naturvårdsklassningen i förslaget har allt för vaga 

riktlinjer som knappast inger förtroende kring att kommunen värdesätter sina mest värdefulla 

naturområden. Motsvarande riktlinjer från andra kommuner kan istället vara ”Exploatering i 

klass 1‐områden får inte förekomma” och ”Exploatering i klass 2‐områden bör undvikas”. 

 

 

Kommunen svarar: 

Kommunen har valt att inte relatera till naturvärdesinventeringen direkt. En sammanvägd 

analys av naturvärdesinventeringen med flera underlag har resulterat i föreslagen grön 

infrastruktur samt skiktet med höga naturvärden. Dessa områden har för kommunen 

sammantaget ett högt värde.  Med den bakgrunden bedömer kommunen att de föreslagna 

riktlinjerna är tillräckligt skarpa för att bevara de mest värdefulla naturområdena för framtiden.  
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Tillväxt i kommunen 
Några privatpersoner framför att det saknas ett resonemang i förslaget angående vilka 

möjligheter det finns att styra olika delar av utvecklingen ‐ är den befolkningsutveckling som 

redovisas år 2040 problematisk, önskvärd eller ens något kommunen styr? 

Naturskyddsföreningen undrar om det är hållbart med en så stor expansion. Många 

privatpersoner uttrycker att de önskar att kommunen slutar växa, som skäl till det anges bland 

annat att vi behöver spara mark, trafiksystemen norrut är fulla, speciellt för dem som inte kan 

åka kollektivt. Andra åsikter är att kommunen bör ta hand om de invånare som redan bor här i 

första hand samt att staden och orterna är fina som de är. Några privatpersoner och 

Sverigedemokraterna framför att en hög utbyggnadstakt påverkar kvaliteten på byggnationen 

negativt. Några yttranden från allmänheten framför synpunkter om att det är positivt att 

Kungsbacka växer trots att det också kan skapa problem. 

Kommunen svarar: 

Förslaget utgår från det faktum att regionen växer. Kungsbackas möjlighet att inte vara en del av 

denna tillväxt bedöms som marginell. Kommunen kan genom att planera för fler eller färre 

bostäder till viss del påverka befolkningsökningen, men då Kungsbacka utgör en attraktiv del av 

regionen kommer befolkningstillväxten ändå. Kommunen har därför i förslaget valt att vara 

proaktiv i sin planering för att på så sätt också kunna styra så den blir så hållbar som möjligt.  

I övrigt noteras synpunkterna. 

 
Många yttranden berör hur olika kommundelar växer i förhållande till varandra. Många 

privatpersoner framför att förslaget måste tillåta en satsning på andra orter än de som 

prioriterats. Några framför att kommunen borde låta folk bygga där de vill bo. 

Socialdemokraterna tycker att beskrivningen av utvecklingsorter är bra. Några privatpersoner, 

Miljöpartiet och Liberalerna önskar mer tillåtande bebyggelse. Ungefär lika många synpunkter 

har kommit in som vill öka restriktiviteten till ny bebyggelse. Centerpartiet vill att det i 

inledningen ska framgå att det är viktigt att alla delar i kommunen utvecklas. Det finns en oro 

bland såväl privatpersoner som exploatörer om att övriga orter som inte prioriteras kan komma 

att sluta att växa, och till och med krympa. Det finns en önskan om att bygga där det finns 

kollektivtrafik och låta bli att bygga där den inte finns. Kristdemokraterna tycker att det är bra 

att koncentrera ny bebyggelse till de tre stationsorterna, men det måste också finnas möjlighet 

att bygga i andra delar av kommunen. Kristdemokraterna tycker dock att vi behöver utnyttja 

pendeltågsstationernas potential ännu mer än vad de anser att förslaget anger. I dessa områden 

ska det byggas mer och högre, nära stationerna ska kunna finnas hus över tio våningar och det 

ska vara bostäder och service i dessa områden, inte industri eller sällanköpshandel. Många 

privatpersoner framför att det är bra att fortsatt tätortsutveckling huvudsakligen planeras ske i 

närhet till goda spårförbindelser. Det finns frågor kring hur kommunen på sikt ska klara 

pendlingsmöjligheter samt åsikter om att kommunen borde satsa på resursbesparande 
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transporter. Två privatpersoner och företagare vill att kommunen ska satsa istället på att minska 

pendlingen mot Göteborg genom en ökad lokal arbetsmarknad. Liberalerna tycker att 

ambitionen bör vara att andelen som pendlar blir mindre när staden växer. Miljöpartiet saknar 

ett övergripande resonemang när det gäller pendling och arbetsplatser. Trafikverket trycker på 

vikten av att utveckla en lokal arbetsmarknad. Särskilt poängterar de risken med att tillåta ny 

exploatering utanför utvecklingsorterna. Förvaltningen för Vård & Omsorg upplyser att 

kommunen har möjlighet att använda fysisk planering för att frigöra resurser till att finansiera 

välfärden så som vägnät, mobilnät och infrastruktur som underlättar för hemtjänst. Två 

privatpersoner är oroliga för att det kommer att saknas skolor med den beräknande tillväxten 

och att det kan få följdverkningar och sätta tryck på annan kommunal service samt att det 

önskas bättre vårdcentraler i kommunen. Sverigedemokraterna har en synpunkt om att 

kommunen bör växa långsammare. Miljöpartiet tycker att en prioritering av stationsorterna är 

angelägen och vill samtidigt upplysa om att en snäv inriktning på tre orter utan sammanhang 

med resten av kommunen, grannkommunerna och regionerna Halland och Västra Götaland 

riskerar att leda till suboptimeringar och outnyttjade möjligheter till hållbar utveckling. De 

skillnader mellan stad och landsbygd som förslaget till översiktsplan bygger på är överdrivna, 

och bör jämnas ut snarare än förstärkas. Några anser att förslaget bör ta mindre hänsyn till 

Göteborgsregionen och mer rikta sig söderut mot Halland och vidare mot Köpenhamn.  

Kommunen svarar: 

Förslaget behöver förtydligas och i viss mån nyanseras avseende hur Kungsbacka kommer att 

växa om förslagets strategier tillämpas. Strategierna syftar till att möjliggöra en hållbar tillväxt i 

kommunen utifrån det sammanhang kommunen ligger i. Både Göteborgsregionen och Halland 

och i förlängningen Greater Copenhagen påverkar oss och det vi framför allt behöver är god 

infrastruktur som förbinder oss med regionerna i norr och söder. Det är dock ett faktum att 

arbetspendlingen norrut kraftigt överstiger pendlingen söderut. Det är viktigt att poängtera att 

med den kraftiga tillväxt Kungsbacka kommun har, kommer ingen del av kommunen att sakna 

tillväxt. Förslaget bygger på att utnyttja marken kring våra stationer och bygga tätare där, i syfte 

att stärka dessa viktiga platser, men övriga orter och landsbygden kommer också att få 

befolkningstillväxt. Förslaget möjliggör en tillväxt utifrån strategin att över hälften av 

befolkningstillväxten ska kunna rymmas i Kungsbacka stad och totalt omkring trefjärdedelar ska 

kunna rymmas i de tre prioriterade orterna. Hur bostadstillväxten sker styrs i 

bostadsförsörjningsprogrammet. Förslaget utgår från att en stor del av våra nya invånare bosätter 

sig nära våra stationer vilket bidrar till att en större andel av befolkningen kan resa hållbart. I 

närheten till stationerna finns också möjligheter till att skapa arbetsplatser. Samtidigt skapar vi 

förutsättningar för en attraktivare stad med större utbud och med fler arbetsplatser så att färre 

behöver pendla ut från Kungsbacka.  
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Avseende näringsliv är förslaget positivt till ett utvecklat näringsliv över hela kommunen. I 

utvecklingsorterna är det framför allt de centrala delarna som lyfts fram. På landsbygden 

prioriteras företagande i areella näringar samt turism vid kust‐ och friluftscentra samt längs de 

stora vandrings‐ och cykellederna.  

Förslaget föreslås förtydligas avseende förutsättningarna för kommunens tillväxt samt 

kompletteras med ett sammanfattande stycke om hur denna tillväxt fördelas över kommunen, 

avseende bostäder, näringsliv och service. I övrigt noteras synpunkterna. 

Centerpartiet vänder sig mot kvantifieringen över var bostadsbebyggelsen ska ske, och tycker 

att det som tidigare ska ske i kommunens bostadsförsörjningsprogram. Nämnden för Service 

önskar större tydlighet i hur befolkningen i de prioriterade orterna ska växa samt hur tätt man 

avser bygga i alla utvecklingsorter i syfte att tydliggöra när och var kommunal service behövs. 

De poängterar också att det behövs mark‐ och friytor för kommunal service om samhällen ska 

kunna byggas. Nämnden för Teknik vill se långsiktiga befolkningsprognoser för de olika 

delarna i kommunen. 

Kommunen svarar: 

Bostadsförsörjningsprogrammet svarar på frågan om utvecklingstakt. Översiktsplanen möjliggör 

för en viss utveckling och svarar mer på var kommunen ska växa än när tillväxten sker. 

Långsiktiga befolkningsprognoser uppdateras regelbundet och är ett underlag till översiktsplanen 

och inget som översiktsplanen kan styra.  

Flera privatpersoner tycker att Kungsbacka bör kunna utvecklas mer än vad översiktsplanen 

föreslår i de västra delarna och ändå ta hänsyn till de värden som finns där. Det är viktigt att det 

även finns en utveckling för de västra delarna av kommunen innan 2040. Mer utveckling i 

kommunens västra delar mellan Särö och Onsala önskas i förslaget. Göteborgs stad poängterar 

att utveckling längs väg 158 har mellankommunal betydelse. Göteborgs stad säger att det är bra 

att Kungsbacka är tydlig med att förbättrad kollektivtrafik är en förutsättning för utbyggnad i 

Särö och Kullavik. Länsstyrelsen ser att det saknas en tydlighet i riktlinjerna för exploatering i 

Särö och Kullavik och vilka åtgärder som behövs för att stärka möjligheterna till ett hållbart 

resande mot Göteborg. Moderaterna vill se en utveckling av attraktiva områden öster om väg 

158 i anslutning till Kullavik och Särö, tidigare än när kollektivtrafiken i stråket utvecklats. 

Centerpartiet önskar att riktlinjen ”Inom utredningsområden för möjliga stationsorter tillåts 

ingen ny bebyggelse” stryks. Sverigedemokraterna anser att det fortfarande bör vara restriktiv 

hållning till nybyggnation väster om E6:an. 

Kommunen svarar: 

Utvecklingen av de västra delarna av Kungsbacka är beroende av möjligheterna till 

kollektivtrafiklösning längs väg 158. Kommunen ser inte lösningar på detta förrän efter 2040.  
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Riktlinjen justeras till när kollektivtrafiklösning är beslutad, kan viss planering av områden öster 

om väg 158 påbörjas. 

Någon saknar analyser och strategier för det befolkningsrika området Onsala/Vallda. Några 

privatpersoner vill att Vallda ska få växa. Önskemål om fler tågstationer i kommunen utöver de 

fyra vi redan har samt en förlängd pendel ända ner till Varberg för att kunna låta sydligare delar 

av kommunen växa. Centern framför att förslaget bör ha med framtida tågstationer i 

Fjärås/Sätinge och Frillesås. Socialdemokraterna och några privatpersoner vill att Frillesås ska 

prioriteras som ny utvecklingsort. Någon vill att kommunen ska satsa mer på fler orter och låta 

Kungsbacka stad bibehålla sin mysiga småskalighet samtidigt som serviceunderlaget för övriga 

orter kan öka och bli bättre. Andra uttrycker att det är bra att staden växer. Gröningedalens 

intresseförening tycker att det är bra att översiktsplanen satsar på stationsnära områden, men 

ifrågasätter att utredningsområdet för Kungsbacka stad även redovisas väster om motorvägen, 

utan någon anknytning till dubbelspåret. Gröningedalens intresseförening motsätter sig att 

områden väster om motorvägen ingår i utredningsområdet. 

Kommunen svarar:  

Strategin innebär att koncentrera utbyggnad till våra stationsorter. Fler stationer längs 

Västkustbanan innebär längre restid och färre avgångar. Kungsbacka har relativt sett till andra 

kommuner många stationer. Utredningar pågår om pendeltågens framtida trafikering.  

Angående val av utvecklingsorter så pekar förslaget ut de orter som har underlag för kommunal 

och kommersiell service samt kollektivtrafik. De orter som prioriterats har alla tillgång till en 

station. Frillesås saknar station varför den inte prioriteras. Alla utvecklingsorter och även 

landsbygden kommer att växa, men de prioriterade kommer att växa mest. Utredningsområdet för 

Kungsbacka stad väster om motorvägen avser verksamhetsområden som kan användas när 

centrala delar med verksamhetsområden behöver tas i anspråk för centrumverksamheter och 

bostäder. Detta kommer att utredas vidare i samband med arbetet av den fördjupade 

översiktsplanen för Kungsbacka stad. 

Länsstyrelsen tycker att det inte är tillräckligt tydligt redovisat hur den byggda miljön ska 

användas, utvecklas och bevaras. Kommunen hänvisar många gånger till framtida fördjupade 

översiktsplaner men en stor del av bebyggelsen är utanför dessa fördjupade översiktsplaner.  

Kommunen svarar: 

Det är riktigt att en stor del av den befintliga bebyggelsen inte ligger i prioriterade 

utvecklingsorter, men merparten av tillkommande bebyggelse ligger inom fördjupade 

översiktsplaner. Befintlig bebyggelse, där förslaget inte pekar på en möjlig förändring ses som 

pågående markanvändning. Kommunen bedömer att hur den byggda miljön ska användas, 

utvecklas och bevaras har tydligt redovisats. 
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Länsstyrelsen undrar hur förslaget påverkar inlandet och anser att utvecklingsorter kan behövas 

även i de östra delarna av kommunen. Socialdemokraterna fyller i att de som bor på 

landsbygden måste få tillgång till både offentlig och kommersiell service. Centerpartiet tycker 

att utveckling bör gälla hela kommunen och att Gällinge bör läggas till som en utvecklingsort. 

Även från privatpersoner framförs önskemål om att utveckla Gällinge.  

Kommunen svarar: 

Förslaget till översiktsplan har det genomgående temat att ny bebyggelse behöver lokaliseras till de 

orter som redan finns för en hållbar utveckling. Möjligheterna att bereda service i de glesa delarna 

av kommunen, grundade på kommunalekonomiska överväganden, måste tillmätas stor betydelse 

när frågor om marks användning till bebyggelse ska avgöras. Utvecklingen på landsbygden 

bygger på de areella näringarna. Underlaget för service och kollektivtrafik är på den glesbebyggda 

landsbygden mindre och där kan man inte förvänta sig samma samhällsservice. Gällinge har 

mycket små förutsättningar för att bli en fungerande utvecklingsort. I Gällinge finns den enda 

platsen i kommunens östra delar som har skola, lanthandel och en hållplats med närhet till 

varandra. Idag bor runt 200 personer inom gång‐ och cykelavstånd till denna grundläggande 

service och hållplatsen är mycket glest trafikerad. Gällinge bedöms ha mycket små förutsättningar 

för att bli en fungerande utvecklingsort, både med tanke på den idag mycket glesa trafikeringen 

med kollektivtrafik och det lilla antalet hushåll runt Gällingeskolan och lanthandeln. Gällinge 

bedöms inte heller inom överskådlig tid kunna få en tillräckligt stor befolkningstäthet för att ge ett 

underlag att räkna med. Gällinge föreslås däremot tydligare pekas ut som en viktig servicepunkt 

för landsbygden.  

 

Riksintressen samt andra värden och hänsyn 
Under denna rubrik återfinns frågor som kommit in gällande riksintressen, värden, 

naturresurser och risker.  

Riksintressen 
Länsstyrelsen framför att kommunen i översiktsplanen har en skyldighet att redovisa hur 

riksintressena tillgodoses och att föreslagna riktlinjer är allt för vagt formulerade. Riktlinjerna 

behöver redovisa ställningstaganden mellan intressekonflikter som kan vara vägledande vid 

prioriteringar. Kommunen ska ange att vissa identifierade värden inom ett riksintresse är 

viktigare än andra och dessa alltid ska värnas, medan andra kan påverkas inom acceptabla 

gränser.  

Kommunen svarar: 
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Riksintressen har fått en mer framskjuten plats i dispositionen med tillhörande kartor och 

beskrivningar på samma plats för att förbättra tydlighet. Förslaget uppdateras med vilka 

riksintressen som kan komma att påverkas och konflikter mellan riksintressena förtydligas till 

granskningen.  

Både Länsstyrelsen och Försvarsmakten nämner att kommunen berörs fortsatt av ett riksintresse 

benämnt ”påverkansområde övrigt”. Inom detta område ska alla plan‐ och lovärenden 

remitteras till Försvarsmakten för att säkerställa att riksintresset inte skadas. Detta bör framgå 

av översiktsplanen. Av översiktsplanen bör även framgå att alla höga objekt ska remitteras till 

Försvarsmakten. Centerpartiet vill att översiktsplanen ska ha en restriktiv syn på tillkommande 

bebyggelse inom influensområde från Landvetter flygplats. Länsstyrelsen och Försvarsmakten 

vill att kartunderlaget bör visa avgränsningen för påverkansområdet för den civila flygplatsen 

Landvetter.  

Kommunen svarar: 

Förslaget kompletteras med information om att plan‐ och lovärenden remitteras till 

Försvarsmakten i enlighet med inlämnad synpunkt.  

Planering av bebyggelse sker i samråd med Swedavia. Ny bebyggelse får inte påverka rådande 

riksintresse negativt i enlighet med plan‐ & bygglagen. Riksintresse för kommunikation luftfart 

framgår i kartan. Påverkansområdet för Landvetter finns redovisat i samrådsförslaget inom 

riksintresse för kommunikationer. 

 

Länsstyrelsen vill att riksintresset enligt kapitel 4 i miljöbalken, benämns som riksintresse för 

rörligt friluftsliv i kartlagret, kompletteras med att det även är riksintresse för högexploaterad 

kust. Länsstyrelsen ser en risk i att det utredningsområde som ligger intill Sandsjöbacka kan 

komma att påverka riksintresset och saknar kommunens ställningstagande i frågan. 

Kommunen svarar:  

Förslaget kompletteras med informationen till granskning. 

Förslaget kompletteras med redovisning av vilka riksintressen som kan komma att påverkas i de 

fall vi ser risk att påverka ett riksintresse.  

Länsstyrelsen upplyser om att Natura 2000‐områden är av riksintresse enligt kapitel 4 i 

miljöbalken, men saknas under rubriken. Utredningen och konsekvensbedömningen av 

översiktsplanens påverkan på Natura 2000‐områden behöver utvecklas och motiveras. Även 

åtgärdsförslagen behöver utvecklas. För utvecklingsorterna Särö, Onsala och Kungsbacka stad 

anser Länsstyrelsen att beskrivningarna av påverkan på Natura 2000‐områdena behöver 

utvecklas. Särö Västerskog, Kungsbackafjorden och Sandsjöbacka behöver utvecklas. De södra 

delarna av utvecklingsområdet för Kungsbacka stad gör intrång i Natura 2000‐området och 
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naturreservatet Kungsbackafjorden. Länsstyrelsen anser att utvecklingsområdets gränser ska 

korrigeras så att naturreservatet och naturmiljöerna i anslutning till fjorden inte berörs. En 

motivering saknas till varför riksintresset för naturvård, Kungsbackafjorden, inte bedöms 

påverkas påtagligt trots att Natura 2000‐området Kungsbackafjorden bedöms kunna påverkas.   

Kommunen svarar: 

Natura 2000‐områden saknas inte men finns på fel plats och flyttas till granskningen. 

Utredningsområdet för Kungsbacka stad är väl tilltaget i söder i syfte att kunna omfatta det 

översvämningsskydd som ska utredas inom ramen för fördjupningen. 

Förslaget kompletteras inom avsnitten som berör Natura 2000 och förtydligas angående 

riksintresse Kungsbackafjorden. 

Länsstyrelsen undrar hur mellankommunala naturområden övergripande säkerställs så som 

Årenäs/Tostekulla lövskogars naturreservat/Natura 2000‐område och naturreservatet för 

Sandsjöbacka. Länsstyrelsen påpekar att kommunen måste säkerställa att den planerade 

utvecklingen inte påverkar riksintresse för kommunikationer på ett negativt 

sätt. Översiktsplanen behöver även beskriva om det finns målkonflikter med riksintresset för 

kommunikation. 

Kommunen svarar: 

Översiktsplanens föreslagna inriktning säkerställer naturvårdsintresset i dessa områden. 

Inriktningen i översiktsplanen styr dock inte pågående markanvändning, till exempel skogsbruk.  

Riksintresset för kommunikationer säkerställs både i översiktsplanen och i det statliga 

huvudmannaskapet men främst på grund av att det är en befintlig infrastruktur. I 

översiktsplanen finns även ett utredningsområde för kommunikation längs väg 158, vilken kan 

bidra till att avlasta Västkustbanan/E6 på längre sikt. Översiktsplanen har förtydligat 

beskrivningen av konsekvenser för riksintresse kommunikation samt konsekvenser för riksintresse 

MB4.  

Länsstyrelsen och Sjöfartsverket ser att det saknas tydlighet i kommunens ställningstagande vad 

gäller områdesanvändning av havet. Exempelvis anges för Sjöväg 12, sträckan Oslofjorden‐

Öresund, att kommunen ska säkerställa att riksintressenas värden inte påverkas negativt vid ny 

exploatering, men det anges inte vilka avvägningar som gjorts mellan olika intressen och hur 

man avser säkerställa att riksintressen inte påverkas negativt. Länsstyrelsen och Sjöfartsverket 

tycker att det är otydligt hur kommunen ställer sig till exploatering i havet. 

Kommunen svarar: 

Som framgår av förslaget har kommunen ingen önskan om att exploatera i havet. Om det skulle 

bli aktuellt med en prövning av någon etablering i havet sker en dialog med berörda myndigheter. 

Kommunens utgångspunkt är alltid att undvika påtaglig skada på ett riksintresse.  
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Länsstyrelsen påpekar att beskrivningen av riksintresse för kommunikationer sjöfart behöver 

utvecklas. Kommunens ställningstagande vad gäller användning av havet är otydligt i 

avseendet att vi inte säkerställt att riksintressena påverkas negativt. Sjöfartsverket och 

Länsstyrelsen framför även att det finns fem sjövägar av riksintresse, Rivö fjord – Valö – 

Nidingen (Sjöväg 109) Oslofjorden – Öresund (Sjöväg 1), TSS Läsö – Ost Fladen (Sjöväg 9), Väst 

Fladen – Göteborg (Sjöväg 19), Skagen – Stora Bält (Sjöväg 11) 

Kommunen svarar: 

Förslaget förtydligas inför granskning. För de delar av översiktsplanen som berör havet finns 

många olika kategorier av hänsyn. Kommunen har få egna förslag på anspråk och användningar 

för havsmiljön vilket medför att vi i nuläget inte ser några konflikter mellan kommunala och 

statliga intressen till havs. Förslaget kompletteras med sjövägarna som saknas. 

 
Länsstyrelsen uppmärksammar kommunen på att kulturmiljövårdsprogrammets område som 

inte helt sammanfaller med avgränsningar för riksintresse samt att motiveringarna ibland skiljer 

sig åt, men de påpekar ingen risk för skada på något riksintresse. 

Kommunen svarar: 

Noteras. 

Länsstyrelsen ser att Kungsbacka stads utbredning och utredningsområden för Särö och 

Kullavik, som föreslås inom riksintresseområdet 4 kapitlet miljöbalken, behöver motiveras i 

förhållande till att riksintresset ska tillgodoses. Det samma gäller även för Frillesås, Vallda, 

Onsala och Åsa. Länsstyrelsen upplyser om att riksintressen som ingår i 4 kapitlet miljöbalken, 

kustens attraktivitet är en mellankommunal fråga. 

Kommunen svarar: 

Förtydligande kompletteras till granskning. Översiktsplanen hanterar inte områden inom 

Kungsbacka stad. En närmare hantering kommer att ske inom ramen för kommande fördjupning 

(FÖP) av Kungsbacka stad. Utredningsområdet för Kungsbacka stad är väl tilltaget i söder i syfte 

att kunna omfatta det översvämningsskydd som ska utredas inom ramen för fördjupningen. 

Förslaget kompletteras inom avsnitten som berör Natura 2000 och förtydligas även angående 

riksintresse Kungsbackafjorden för en mer samlad riktning. 

Länsstyrelsen noterar att kulturreservatet Äskhults by, som även är utpekat som riksintresse för 

kulturmiljövård, ligger inom det område som i förslaget pekas ut som område där vindkraft kan 

utredas. Det är mycket viktigt att ingen vindkraft etableras inom synhåll för kulturreservatet. 

Länsstyrelsen hänvisar till kommunens ”TÖP Vindkraft; Särskild hänsyn såväl inom som kring 

riksintresseområdet är nödvändigt att ta såvida det inte kan påvisas att vindkraftverken inte 

syns från Äskhult.” 
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Kommunen svarar: 

Översiktsplanen återredovisar det gällande tillägg till översiktsplanen för vindkraft, som säger att 

Äskhults by ska värnas. Tillägget till översiktsplanen finns att läsa under kapitlet ”Gällande 

fördjupningar och tillägg till översiktsplanen (FÖP och TÖP)”. 

Hälsa och säkerhet 
Länsstyrelsen tycker att förorenade områden behöver göras tydligare i kartan. Vid 

kommungränsen finns på sina håll förorenade områden på båda sidor om gränsen. Kommunen 

behöver ha en strategi för hur det ska hanteras. Om föroreningen är av sådan art eller har en 

sådan lokalisering att den kan påverka kommunerna på båda sidor om gränsen så behöver en 

gemensam strategi tas fram. 

Kommunen svarar: 

Kommunens strategi för hantering av förorenade områden är att vi ska ha vetskap om var de finns 

och att de ska beaktas vid planering av området. Det gäller för förorenade områden såväl inom 

som utanför kommunens gränser.  

 

Länsstyrelsen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Räddningstjänsten anser att 

vi behöver visa var det finns och hur vi förhåller oss till farligt godsleder, farliga verksamheter 

(Seveso, gasledningen m.m.) enligt 2 kap PBL. Länsstyrelsen tycker också att översiktsplanen 

översiktligt ska beskriva de nya beredskapszonerna runt Ringhals och deras påverkan. 

Länsstyrelsen och Strålsäkerhetsmyndigheten vill betona vikten att planera barns utemiljöer 

med hänsyn till ultraviolett strålning. Det är viktigt att den miljö barnen vistas i innebär en 

variation vad gäller områden med sol och skugga. Strålsäkerhetsmyndigheten upplyser att 

elektromagnetiska fält tas upp i den sammanfattande redogörelsen för Hallands län (2017), och 

SSM anser att det är viktigt att rekommendationerna som ges för samhällsplanering där även får 

genomslag i kommande översiktsplaner, ett exempel är lokalisering av bostäder, skolor och 

förskolor i relation till elektriska anläggningar och kraftledningar. Räddningstjänsten upplyser 

att gällande översiktsplan ÖP06 hänvisas till Översiktsplan för Göteborg fördjupad för sektorn 

transporter av farligt gods (FÖP99) avseende fysisk ram för lokalisering utmed led för farligt gods. 

Hänvisningen finns även i gällande fördjupad översiktsplan för Kungsbacka stad från 2009. 

Länsstyrelsen i Hallands län antog 2011 en länsövergripande riskanalys med riktlinjer för 

samhällsplanering vid leder för farligt gods med syfte att uppnå ett gemensamt agerande och 

minskat behov av att genomföra riskanalyser i enskilda planärenden. FÖP99 och länsstyrelsens 

riskanalys är inte alltid förenliga. I förslag till ny översiktsplan har hänvisningen till FÖP99 

utgått och det saknas istället vägledning för exploatering utmed leder för farligt gods. 

Lämpligen kompletteras översiktsplanen minst med en hänvisning till länsstyrelsens riskanalys. 
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Problemet med disharmoni kvarstår dock för Kungsbacka stad om dess fördjupade 

översiktsplan aktualiseras oförändrad. 

Kommunen svarar: 

Översiktsplanen uppdateras med hur vi förhåller oss till farligt godsleder, farliga verksamheter 

och elektromagnetiska fält. När det gäller farligt gods hänvisas till länsstyrelsens riskanalys. En 

uppdatering görs även om kärnenergiberedskap och så mycket vi kan säga om beredskapszonerna i 

nuläget. Ställningstaganden som berör planering av barns utemiljö tas om hand vid mer 

detaljerad planering som planprogram och detaljplaner. Avseende Kungsbacka stad föreslås en 

skrivning i förslaget att kommunen avser följa den länsövergripande riskanalysen också i staden. 

Länsstyrelsen tycker att det saknas text om bullerstörning från flygtrafiken. Varla Villaförening 

och Nämnden för Miljö & Hälsoskydd tycker att kommunen vid planeringen måste ta hänsyn 

till bullerfrågan på ett bättre sätt än idag. ”Kommunen behöver även engagera sig i bullerfrågor 

där kommunen inte är huvudman. Detta gäller också i utvecklingsorterna.”  

Naturskyddsföreningen menar också att fler invånare i en växande kommun skapar mer trafik 

och därmed mer buller. Flera privatpersoner lämnade synpunkter om att buller från trafik är ett 

stort problem för kommunen.  

Kommunen svarar: 

Bullerstörning från flygtrafiken framgår under avsnittet riksintresse kommunikationer‐luftfart. 

Planering av bebyggelse sker i samråd med Swedavia. Ny bebyggelse får inte påverka rådande 

riksintresse negativt i enligt med plan‐ & bygglagen.  

Noteras. Bullerproblematiken har uppmärksammats i översiktsplanen och tillhörande 

miljökonsekvensbeskrivning. Föreslagna riktlinjer gällande ljudmiljö anger delvis kommunens 

ambition gällande bullerproblematik.  

Energi och naturresurser 
Liberalerna vill att kapaciteten av dricksvatten bör utökas. Sveriges geologiska undersökning 

(SGU) vill att kapitlet ”Vattenförsörjning” nämner att dricksvattenförsörjning i huvudsak sker 

genom ytvattentäkter, men också genom grundvattentäkter och konstgjord infiltration. 

Förekomster med naturgrus och natursand utgör ändliga naturresurser som kan ha stor 

betydelse såväl vid naturlig grundvattenbildning, som konstgjord infiltration och i vissa fall 

därför bör utpekas och skyddas från exploatering. Miljöpartiet upplyser om att Kungsbacka har 

ett mark‐ och vattenområde som utpekats som riksintresse för vattenförsörjningen i form av 

Fjärås bräcka vattenverk. Vattenförekomster bör tas upp i översiktsplanen, bland annat för att 

tydliggöra att eventuella exploateringar för bebyggelse inte ska innebära försämringar av 

vattenområdets kemiska och ekologiska status. 

Kommunen svarar: 
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Avsnittet vattenförsörjning kompletteras inför granskning. Vattenförsörjning är en regional 

angelägenhet och regleringar som rör stora avrinningsområden måste hanteras i 

mellankommunala sammanhang. Inom kommunen styrs verksamheter och åtgärder inom 

vattenskyddsområden genom föreskrifter för vattenskyddsområde.  

Vattenförekomster kompletteras till granskning.  

 

Länsstyrelsen vill se att kapitlet om vattenförsörjning stäms av med det arbete som pågår kring 

den regionala vattenförsörjningsplanen i Hallands län inför granskning. Det behöver även 

beskrivas hur kapaciteten för kommunens vattenförsörjning ska säkras i framtiden.  

Kommunen svarar: 

I förslaget anges under rubriken Naturresurser riktlinjen att Stora Horredssjön och 

grundvattenförekomsten i Förlanda ska utredas som vattenskyddsområde, det är ett steg mot att 

framtidssäkra vattenförsörjningen. Avsnittet vattenförsörjning kompletteras inför granskning.  

 
Länsstyrelsen anser att översiktsplanen för vindkraft bör revideras. Vindel krävs för att nå 

klimatstrategins mål. Region Halland ser att det finns utrymme att beskriva energifrågor på ett 

tydligare sätt i kommunens översiktsplan. Energisektorn, inklusive transporter, står för en stor 

del av utsläppen av växthusgaser och bidrar därmed till miljöutmaningar varpå förnybara 

energikällor successivt behöver fasas in och fossila bränslen fasas ut. Region Halland lyfter 

vikten av energifrågorna för framtiden och tycker att dessa ska arbetas tillsammans på 

kommunal, regional och nationell nivå. 

Kommunen svarar: 

Kommunen har antaget en klimatstrategi som beskriver hur kommunen kan nå ett klimatneutralt 

Kungsbacka 2045. Strategin med åtgärdsplan revideras vart tredje år – nästa gång 2021.  

ÖP‐förslaget bygger på en förstärkning av kollektivt resande för vilka Region Halland och staten 

kan skapa förutsättningar för. Förslaget behöver inte kompletteras. 

Nämnden för Teknik vill se hållbara avfallshanteringsplatser (återvinningscentral, omlastning, 

återvinningsstation). Om hållbar avfallshantering inryms i de utpekade verksamhetsområdena 

bör det förtydligas.  

Kommunen svarar: 

Planförslaget anger att verksamhetsområden kan innehålla kommunal service vilket innefattar 

bland annat återvinningscentraler. Fler områden där återvinningscentraler kan finnas kan pekas 

ut i samband med arbete med kommande fördjupningar. 
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Naturskyddsföreningen undrar om reningsverken klarar av att rena avloppsvattnet tillräckligt 

när så många nya hushåll tillkommer? Hammargårds avloppsreningsverk släpper ut det renade 

vattnet i Kungsbackaån nära dess mynning i Kungsbackafjorden. Naturskyddsföreningen 

upplyser att övergödningen i den inre delen av Kungsbackafjorden behöver minska. Ölmanäs 

avloppsreningsverk, som tar hand om avloppsvattnet från de södra delarna av kommunen 

ligger intill Kungsbackafjordens mynning och intill ett naturreservat. Naturskyddsföreningen 

undrar om det kan byggas ut och klara tillräcklig rening. Länsstyrelsen anser att det behövs 

riktlinjer kring avloppsreningsanläggningar och hur de ska lokaliseras i framtiden. Liberalerna 

påtalar att kommunen måste planera för att ha en reningskapacitet som väl räcker till för att 

klara den prognos som ligger i befolkningsökning. Nämnden för Teknik undrar hur planen 

påverkar det framtida VA för våra utvecklingsorter. Dagvattenpolicy bör ses över med 

ytterligare geografiska riktlinjer. 

Kommunen svarar: 

VA‐infrastruktur är en viktig del av samhället och kommunen. Det pågår en tillståndsprocess för 

Hammargårds reningsverk i syfte att säkerställa tillräcklig VA‐kapacitet med prognosticerad 

befolkningsökning. Inga andra avloppsreningsverk bedöms behöva tillkomma inom 

översiktsplanens tidshorisont. VA‐infrastruktur är centralt för orternas möjlighet att expandera. 

Översiktsplanen och bostadsförsörjningsprogrammet ska samordnas med VA‐planens 

styrdokument, däribland dagvattenpolicyn. 

Miljöpartiet vill framhålla att det är angeläget att tillväxten inte sker till priset av användandet 

av ändliga resurser. Länsstyrelsen och Sveriges geologiska undersökning (SGU) saknar en 

materialförsörjningsplan som redovisar hur nuvarande och framtida behov av 

materialförsörjning skall säkras. SGU påtalar även vikten av materialförsörjning i kommunens 

stora satsningar på utbyggnad. Speciellt då det handlar om stora materialvolymer, långa 

transporter, infrastruktursatsningar och materialförsörjning är frågor som hänger tätt ihop och 

båda har bäring över kommunens gränser. Översiktsplanen redovisar inte varifrån kommunens 

materialförsörjning kommer att ske och därmed kan inte relaterade hållbarhetsaspekter och 

materialförsörjningens uthållighet bedömas. Socialdemokraterna saknar frågor som gäller 

cirkulär ekonomi i planen. 

Kommunen svarar: 

Kommunen anser att frågan är omhändertagen i översiktsplanen med tillhörande 

hållbarhetsbedömning. Översiktsplanen lyfter behovet av en regional materialförsörjningsplan. 

Förslaget fokuserar på den strategiska nivån kopplat till markanvändning. Cirkulära frågor 

kommer mer in det taktiska och operativa tidsperspektivet, det vill säga tidigast i fördjupningarna 

till översiktsplanen. 
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Naturskyddsföreningen vill att följande justeras: ”planförslagets strategier med tydlig inriktning 

på tillväxt i stationsorterna och övriga utvecklingsorter medför goda förutsättningar till stärkt 

näringslivsutveckling, resurshushållning och attraktiva boendemöjligheter.” Det känns 

omodernt att för framtiden ha stärkt näringslivsutveckling som huvudmål, då det primära målet 

bör vara att skapa goda förutsättningar för ett cirkulärt samhälle med ekologisk och social 

hållbarhet i fokus. Naturskyddsföreningen menar att Kungsbacka kommun som markägare kan 

styra över vad som byggs och därmed prioritera näringsidkare som är attraktiva lokalt och 

regionalt. Till detta bör tilläggas prioritering av näringsidkare som är föregångare i 

omställningen till hållbar konsumtion och cirkulär ekonomi. Centerpartiet och Miljöpartiet vill 

att inriktningen ska strykas: att minska samhällets kostnader för infrastruktur och service. 

Miljöpartiet tillägger också att en diskussion om ”högre kostnader” som återkommer i avsnitten 

om landsbygdsutveckling speglar tanken om att översiktsplanen är till för att spara pengar.  

Kommunen svarar: 

Förslaget har inte näringsliv som huvudmål, det är ett av många delmål. Det behöver heller inte 

finnas en motsättning mellan ett starkt näringsliv och ett cirkulärt samhälle. I förslaget har grön 

infrastruktur lyfts fram för att kunna bevaras och utvecklas, för att ge exempel på ett annat 

delmål. Den stora målsättningen är miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. Ekonomi är ett 

av hållbarhetens tre perspektiv. ”PBL. 3 kap 5 §. Av översiktsplanen ska även följande framgå: 2. 

hur kommunen i den fysiska planeringen avser att ta hänsyn till och samordna översiktsplanen 

med relevanta nationella och regionala mål, planer och program av betydelse för en hållbar 

utveckling inom kommunen.” Boverket: I fysisk planering är den rumsliga strukturen 

utgångspunkten för vad som kan hanteras i förhållande till de tre hållbarhetsdimensionerna. 

Beroende på hur mark‐ och vattenområden används och hur olika funktioner relateras till 

varandra rumsligt skapas olika utgångspunkter för de sociala, ekologiska och ekonomiska 

aspekterna. Den fysiska planeringen blir därigenom ett kraftfullt instrument i arbetet med hållbar 

utveckling. Formulering i ”Syftet” ändrats så att de tre hållbarhetsaspekterna får samma dignitet.   

 
 
 

Användning av mark och vatten 
Under den här rubriken finns mer detaljerade synpunkter på översiktsplanens förslag till 

mark‐ och vattenanvändning, än de synpunkter som finns samlade under rubriken ”Strategi” 

ovan. De synpunkter som kommit in som har en mycket hög detaljeringsgrad har 

vidarebefordrats direkt till berörd förvaltning för hantering och återfinns inte här. 

Anledningen är att översiktsplanen bara har möjlighet att redovisa utveckling på en mycket 

översiktlig nivå för att kunna fungera rätt som en inriktning och verktyg för fortsatt 
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planering. En fortsatt planering kan till exempel ske med fördjupade översiktsplaner, 

planprogram, detaljplaner som alla är på en mycket mer detaljerad nivå.  

Bebyggelse  

Utvecklingsorter 
Det har inkommit flera synpunkter från privatpersoner som önskar en större variation av olika 

typer av boenden. Motiveringen är att det kommer att bli svårt att bo kvar i sin ort, framförallt 

utanför stationsorterna, när livssituationen förändras. De exempel som tas upp är ungdomar 

som flyttar ut, äldre som flyttar från sitt hus eller par som separerar. Några fåtal synpunkter 

handlar om att bygga finare hus medan andra menar att allt som byggs behöver inte vara 

”tipptopp” så att fler har ekonomisk möjlighet att skaffa sig en bostad. Några vill att det byggs 

mer på höjden så att det skapas attraktiva områden med utsikt. Fler seniorboenden önskas i 

olika delar av kommunen och menar att äldre belastar inte trafiksystemet och kan med fördel bo 

kvar i sina orter om det finns seniorboenden att tillgå. Kristdemokraterna önskar att det 

planeras för äldre i fler kommundelar och att man ska kunna bo på landsbygden även när man 

blir äldre. Det finns även en del önskemål från privatpersoner att planera seniorbostäder i 

närheten av Vallda Golf & Countryklubb, som ligger utanför utvecklingsorten i 

samrådsförslaget. Flera personer säger att det saknas lägenheter i Onsala, att det finns äldre som 

vill bo kvar i orten men inte i sina stora hus. Möjlighet att uppföra byggnation i egen regi har 

varit en fråga från Kristdemokraterna och privatpersoner. Socialdemokraterna anser att en 

blandad bebyggelse med olika upplåtelseformer såsom hyresrätt, bostadsrätt, kooperativ 

hyresrätt och äganderätt är viktigt för att minska sociala klyftor i samhället. Nämnden för 

Individ & Familjeomsorg vill att det ska byggas hyreslägenheter i olika storlekar och med låg 

hyra, gärna små lägenheter. Förvaltningen är i stort behov av Bostäder med Särskild Service 

(BMSS) och förutsätter att dessa planeras in när man planerar nya områden. Nämnden för 

Service tycker det är viktigt att bejaka vilken mix av bostäder som byggs för att få en jämn 

belastning för kommunal service. Även Kristdemokraterna anser att det ska finnas blandad 

bebyggelse i Kungsbacka. Nämnden för Vård & Omsorg påtalar vikten av tillgänglighet när 

man bygger tätt och högt. Miljöpartiet ser att översiktsplanen behöver kompletteras med 

mekanismer kring boendesegregation. Centerpartiet saknar en inriktning av upplåtelseformer 

och byggmaterial. Nämnden för Service efterfrågar täthetsgrad inom utvecklingsorter, samt 

barriäranalyser i de prioriterade utvecklingsorterna.  

Kommunen svarar: 

I samrådsförslaget finns riktlinjen: ”I centrum, centrumnära och stationsområden möjliggör vi att 

näringsliv, varierande boendeformer och rekreation blandas”. Till granskning föreslås förslaget 

förtydligas med bakgrunden till att varierade boendeformer gynnar möjlighet till kvarboende i 

orten. Översiktsplanen kan inte i detalj beskriva bostadsbehoven för olika grupper eller inriktning 

av byggmaterial, dessa hanteras bäst i planering genom kommunens bostadsförsörjningsprogram 
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respektive klimatstrategi. Förslaget anvisar en tätare bebyggelse i de centrala delarna av 

utvecklingsorterna. Detaljerade anvisningar av täthetsgrader kommer att studeras vidare i 

kommande fördjupningar av översiktsplanen där även barriäreffekter kommer att studeras. 

Genom att komplettera de prioriterade orterna med bostäder i anslutning till våra stationer 

minskar riskerna för boendesegregation. Närheten till bra kollektivtrafik minskar av erfarenhet 

utanförskap då de boende har större möjlighet att arbeta var som helst i regionen. Gällande 

platsspecifika synpunkter så noteras dessa men hanteras inte inom översiktsplanen utan i en 

fördjupad översiktsplan eller detaljplan.  

 

Byggnadsnämnden önskar förtydligande på två punkter inom utvecklingsorterna; ”Av 

byggnadsnämndens utpekade områden” ser nämnden en konflikt i att kommunfullmäktige 

antar översiktsplanen och ansvarar för den strategiska samhällsbyggnadsutvecklingen. 

Förtätning av villor prövas i en förstudie, vem initierar en förstudie, genomför och har budget 

samt ansvar? Centerpartiet vill att riktlinjen för utvecklingsorter ändras till: Nya enstaka 

bostadshus beslutas av byggnadsnämnden. En privatperson tycker att riktlinjen “Nya enstaka 

bostadshus tillåts i av byggnadsnämnden utpekade områden” är för otydligt och vag. 

Kommunen svarar: 

Riktlinje och motivering kompletteras och förtydligas. Riktlinjen ger byggnadsnämnden 

möjligheten att i framtiden arbeta med dessa områden genom en lokaliseringsstudie med stöd av 

översiktsplanen inför framtida förhandsbesked. 

 

En privatperson framför att dennes fastighet delvis är markerad som ”Vardagsnära friluftsliv”. 

Skanska önskar en revidering i Spårhaga så grönytan tas bort alternativt beskrivs schematiskt. 

Länsstyrelsen upplyser kommunen om att vid utveckling av kustcentra så krävs det i många fall 

dispens eller ett upphävande av strandskyddet i detaljplanen. För detta krävs det särskilda skäl 

enligt miljöbalken och att strandskyddets syften inte motverkas. 

Kommunen svarar: 

Översiktsplanen är på strategisk nivå och detaljer ska inte utläsas. Sammanhängande 

grönområden inom utvecklingsorterna är en viktig del av tätorterna både för friluftslivet och den 

biologiska mångfalden. Grönområdet i just Spårhaga hyser höga naturvärden. 

Vid planering av framtida kustcentra ska all gällande lagstiftning beaktas. 

Moderaterna tycker att målbilden för befolkningsutvecklingen i Åsa behöver justeras och önskar 

att översiktsplanen ska se över Åsas möjlighet till tillväxt och ges större marginaler än den 

generella nationella tillväxten. En person skriver om möjligheter för exploatering i Anneberg, att 

det vore bra att exploatera norrut. Personen menar att förutsättningarna för centrum och den 

västra delen är svåra och på norra delen är förutsättningarna bättre. Fastighetsägare och 
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Veidekke vill se möjligheter för exploatering i området kring Ebbagården i Onsala, och vill att 

det inkluderas i utvecklingsområdet för Onsala.  

Kommunen svarar: 

Hanteras i den fördjupade översiktsplanen för Åsa och bostadsförsörjningsprogrammet. 

Översiktsplanen hanterar inte områden inom de prioriterade utvecklingsorterna. En närmare 

utredning sker inom ramen för respektive fördjupning (FÖP). Dessa skrivelser skickas vidare till 

arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Anneberg. Ebbagården ligger inom riksintresse för 

kulturmiljövård samt intill ett av Onsalas få grönområden. Det bör inte exploateras och ligger 

därför inom område för vardagsnära friluftsliv. 

 
En synpunkt från en privatperson som efterfrågar att en övergripande arkitekturpolicy för 

kommunen borde finnas samt att mer hänsyn tas till kulturmiljöer. Ett yttrande handlar om att 

bygga mer i klassisk stil. Länsstyrelsen tycker att det behövs riktlinjer för utformning av 

bebyggelse i enlighet med politik för gestaltad livsmiljö. Varla Villaförening: Hänvisning till 

Boverkets skrift om blandstaden, som är ett planeringskoncept för bebyggelseutveckling. 

Kommunen svarar: 

Synpunkter noteras. Kommunen har flera styrdokument som ger stöd vid frågor om gestaltning 

och arkitektur (kulturmiljöprogram, råd & riktlinjer, arkitekturprogram (2002) med flera). När 

nya detaljplaner tas fram inkluderas ofta principer för gestaltning i planbeskrivningen. Dessa ger 

ett bra komplement till gällande lagstiftning. Gällande planeringskonceptet så noteras det men 

hanteras inte inom översiktsplanen, utan kan hanteras i en fördjupad översiktsplan eller 

detaljplan. 

 

Nämnden för Kultur & Fritid ger i sitt yttrande detaljerade förslag på formuleringar till ställen i 

texten där kulturen bör omnämnas. Länsstyrelsen vill att kulturmiljövärden i och i anslutning 

till vatten bör lyftas. Länsstyrelsen undrar också om kommunen har någon strategi för hur man 

avser att tillgodose den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen som finns i kommunen? Det är 

svårt att konkret förstå hur kommunen faktiskt avser att tillgodose/tillvarata de 

kulturmiljövärden som finns i KMV‐programmet. Det vore önskvärt om kommunen i 

översiktsplanen uttalat skriver att de kommer följa det som finns i programmet. Fornlämningar, 

känsliga fornlämnings‐ och kulturmiljöer bör i översiktsplanen markeras på kartor för att i 

möjligaste mån kunna bevaras och omfattande arkeologiska undersökningar undviks. 

Kommunen svarar: 

Förslagen till ändringar av texterna bedöms och bearbetas in i förslaget. I kommunens 

kulturmiljöprogram redovisas även kulturmiljöer i vatten som ska beaktas och värnas. I 

kommunens kulturmiljöprogram finns det både generella och platsspecifika rekommendationer för 

hur kulturmiljöerna i utpekade områden ska beaktas och värnas. Översiktsplanens riktlinjer med 
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tillhörande motiveringar bedöms ge ett tillräckligt stöd för att underlätta vid framtida prövning 

för att tillgodose den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen samtidigt som åtgärderna bedöms 

mot gällande lagstiftning, kulturmiljöprogram samt övriga förutsättningar.  

 

Lantmäteriet: Enskilt huvudmannaskap för allmänna platser kan enligt plan‐ och bygglagen 

tillämpas om särskilda skäl finns för detta. Om det är aktuellt att tillämpa enskilt 

huvudmannaskap i någon del av kommunen kan det vara ett bra stöd vid framtida 

planläggning att dessa områden och de särskilda skälen redovisas i översiktsplanen.  

Trafikverket önskar att frågan om väghållaransvaret i utvecklingsorterna bör förtydligas i 

översiktsplanen. Kommunen bör vara väghållare i utvecklingsorterna. 

Länsstyrelsen: Det vore värdefullt om kommunen anger ställningstaganden för inom vilka 

områden man avser tillämpa enskilt huvudmannaskap för allmänna platser i detaljplaner. 

Liberalerna vill att det ska införas kommunalt huvudmannaskap för dagvatten som regel vid 

nya områden. Moderaterna frågar också hur dagvatten kopplat till befintlig bebyggelse ska 

hanteras. 

Kommunen svarar: 

Frågan om huvudmannaskap kommer fortsättningsvis hanteras i enlighet med Kungsbackas 

beslutade inriktning och praxis. 

Utredningsområde för Kungsbacka stad 
Många skrivelser berör detaljerad utveckling av Kungsbacka stad. Bland skrivelserna återfinns 

synpunkter och önskemål från Länsstyrelsen, Naturskyddsföreningen, privatpersoner och 

byggbolag som Aranäs AB, Veidekke och Skanska samt samfällighetsföreningarna Fagotten och 

Trumpeten. Skrivelserna berör ett brett spektrum av frågor: trafikbullersituationen, skolornas 

och sjukhusets kapacitet, tillgång till service, estetik och att värna småstadskänslan, 

översvämningsrisk, framtida exploateringar, Forsleden, tätnande biltrafik samt vikten av gröna 

och blå rekreationsområden, däribland nyttjandet av Kungsbackaån som ett sammanhängande 

gångstråk samt Varlaskogens bevarande.  

 

Kommunen svarar: 

Översiktsplanen hanterar inte områden inom de prioriterade utvecklingsorterna. En närmare 

utredning sker inom ramen för respektive fördjupning (FÖP). Till exempel ska Forsleden utredas 

vidare inom arbetet med kommande fördjupning av översiktsplanen för Kungsbacka stad samt i 

pågående förstudie för Forsbergen och Forsgårdens golfbana. Dessa skrivelser skickas vidare till 

arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Kungsbacka stad.  
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Utanför utvecklingsorter 
Länsstyrelsen anser även att formuleringen omfattande ekonomiska konsekvenser bör ses över 

då Kungsbacka redan har väldigt mycket bebyggelse utanför utvecklingsorterna. Det hade varit 

värdefullt med en strategi för service på landsbygden. 

Kommunen svarar: 

När det gäller att bedöma möjligheterna att ordna olika former av samhällsservice handlar det 

oftast om kommunalekonomiska överväganden, speciellt i de delar där ett högt bebyggelsetryck 

föreligger. Det som utmärker Kungsbacka är inte bara det höga bebyggelsetrycket i tätorterna, 

utan att även samma sak gäller vår kust‐ & landsbygd. Möjligheterna att bereda service i dessa 

delar av kommunen, grundade på kommunalekonomiska överväganden, måste tillmätas stor 

betydelse när frågor om marks användning till bebyggelse ska avgöras, hänsynstagande tas till 

möjligheterna att bland annat ordna avfallshantering, trafik, elektronisk kommunikation samt 

vattenförsörjning och avlopp. Med en fortsatt utvecklad spridd bebyggelse runtom i kommunen är 

risken att kostnaderna blir onormalt höga och således inte bör utvecklas med mer bebyggelse. 

 

Liberalerna tycker att strandskyddet är viktigt men ser samtidigt att man kan vara mycket mer 

generös med dispenser från strandskyddet när det gäller mindre vattendrag, åar, och där 

topografin tillåter avvikelser.  
Kommunen svarar:  
Strandskyddsdispenser kan beviljas av kommunen eller länsstyrelsen, som måste följa de krav som 

ställs enligt lag (miljöbalken) för att tillåta dispens.  

 
Länsstyrelsen ifrågasätter om de angivna riktlinjerna, beskrivningarna och motiveringarna är ett 

tillräckligt stöd för kommunens hantering av förhandsbesked. De bedöms vara för vaga och 

behöver utvecklas med mer utförliga riktlinjer och motiveringar. Kommunen kan även behöva 

precisera villkor för undantag från den restriktiva hållningen i de fall enstaka bebyggelse utom 

plan ändå kan medges genom lokaliseringsbeslut exempelvis för lucktomter. Nämnden för 

Miljö & Hälsoskydd önskar ett resonemang om byggnation vid generationsväxlingar där 

översiktsplanen förordar att det ska ingå i befintlig gårdsbildning. Just den bebyggelsen är 

särskilt utsatt för störningar och sker den genom avstyckning kan krav på åtgärder komma 

senare. En privatperson är negativ till beskrivning av förutsättningarna för generationsväxling. I 

en synpunkt framförs att ett LIS‐område bör införas i kommunen.  

Kommunen svarar:   
Översiktsplanens riktlinjer med tillhörande motiveringar bedöms ge ett tillräckligt stöd för 

att underlätta vid framtida prövning av förhandsbesked samtidigt som åtgärderna bedöms 

mot gällande lagstiftning, rådande värden och hänsyn samt övriga förutsättningar. Bedömningen 

kring eventuella lucktomter görs i enlighet med gällande lagstiftning och praxis. Text om 
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generationsväxling ses över. I Kungsbacka kommun finns inget behov av att i översiktsplanen 

peka ut områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS). 

  

 
Länsstyrelsen vill att översiktsplanen ska redogöra för vad prövningen utanför detaljplan ska 

innehålla exempelvis att det även ska omfatta hushållningsbestämmelserna enligt 

miljöbalken. Moderaterna vill att samma formulering används på samtliga ställen när förslaget 

refererar till restriktiv hållning för bebyggelse utanför ort. Centerpartiet vill 

att ”Oförändrad” stryks i riktlinjen ”Oförändrad lands‐ och kustbygd”. Moderaterna vill att ny 

byggnation ska i huvudsak ligga i anslutning till kollektivtrafik och kommunal service.  

Kommunen svarar:  

Begreppen samordnas. Ordet ”oförändrad” stryks från benämning ”oförändrad lands‐ och 

kustbygd”. Strategins riktlinje revideras till: Ny byggnation ska i huvudsak ligga i anslutning till 

kollektivtrafik och kommunal service.  

 
Två privatpersoner och företagare framför att övriga delar av kommunen som inte anges som 

prioriterad ort eller staden har glömts bort. De västra delarna och Lerkil saknar helt beskrivning 

om utvecklingsmöjligheter. Men det är bra att kommunen lyfter fram kustsamhällena och 

hamnarna i översiktsplanen och ser positivt på en utveckling av Lerkils gästhamn och friluftsliv. 

Det saknas däremot en beskrivning av annan utveckling i området till exempel planering för 

bostäder, lokal turism, lokalproducerat och småföretagande. Det är mycket viktigt för att hela 

kommunen ska leva, växa och utvecklas. Det är oroväckande att förslaget till ny översiktsplan 

för Kungsbacka är starkt begränsad i utveckling för stora delen av kommunen och för lokala 

företagare.  

Kommunen svarar: 

Enligt förslaget ligger Lerkil inom område där generellt ingen ny bostadsbebyggelse tillåts men 

där areella näringar, livsmedelproduktion, turism, friluftsliv och biologisk mångfald prioriteras. 

Förslaget stärker företagande i areella näringar och vill utifrån detta perspektiv stärka 

kustbygden, motiveringen framgår under avsnittet ”Utanför utvecklingsort”.  

  

Verksamheter och service 
Moderaterna tycker att området vid Mariedal är lämpligt som verksamhetsområde och önskar 

att detta markeras på kartan. På samma sätt borde det finnas möjlighet till verksamhetsmark i 

anslutning till nya Onsalavägen. En privatperson vill att den nya Onsalavägen ska byggas. 

Moderaterna vill att Vita Sand i Åsa ska markeras som kustcentra och därmed möjliggöra en 

bättre utveckling av området.  

Kommunen svarar: 



KUNGSBACKA KOMMUN 

33 (59) 

 

Alla verksamhetsområden inom orter har tagits bort från förslaget, områdena kommer istället att 

ingå i yttre del av en ort där icke störande verksamheter kan blandas med bostäder. Beslutet om 

nya Onsalavägen ligger i skrivande stund hos Mark‐ och miljööverdomstolen. Vita Sand markeras 

på kartan som kustcentra. Gällande andra platsspecifika synpunkter så noteras dessa men 

hanteras inte inom översiktsplanen, de hanteras i kommande planering. 

Privatpersoner har synpunkter på kommunens planer för Gottskär och ett önskemål att fräscha 

upp hamnen i Gottskär för att bevara den och hålla den levande. Moderaterna vill att ordet 

gästhamn byts till småbåtshamn med gästhamnsmöjligheter. Potentiella områden för 

småbåtshamnar med gästplatser enkla iläggningsplatser behöver markeras på kartan. Det 

behövs även fler småbåtshamnar och ibland även med gästhamnmöjligheter för att möjliggöra 

för fler invånare i kommunen att komma till havet och kusten, där södra sidan av 

Kungsbackafjorden har väldigt få platser. 

Kommunen svarar: 

Gällande platsspecifika synpunkter för Gottskär så noteras dessa men hanteras inte inom 

översiktsplanen, utan kan hanteras i en detaljplan. Svinholmen ingår i föreslagen gränsdragning i 

den fördjupade översiktsplan för Kungsbacka stad och kommer att hanteras i den. Möjlighet att 

redovisa samtliga potentiella småbåtshamnar som har betydelse för friluftslivet riskerar en för 

spridd satsning runtom i kommunen och att kostnaderna blir onormalt höga och minimerar 

möjligheter att redan utpekade når sin fulla potential.  

 
Moderaterna vill att aktivitetsytor för motorburen ungdom ska märkas ut, förslagsvis i närheten 

av Åsa eller Anneberg. Det har även kommit in en synpunkt som lobbar för motorsportens plats 

i kommunen och Göteborgsregionen. Onsala herrgård borde nyttjas för allmän 

besöksverksamhet. Sverigedemokraterna tycker det är viktigt att det finns gatubelysning och 

bredbandsutbyggnad i hela kommunen. Liberalerna vill att kommunen tar höjd för att alltid ha 

god kapacitet för att öka den digitala tekniken. 

Länsstyrelsen upplyser om att landsbygdsföretag också behöver bygga bostäder, verkstäder, 

stallar och infrastruktur. Det räcker inte att det finns jordbruksmark och skogsmark, någon ska 

bruka den också. Länsstyrelsen befarar att man hämmar utveckling av företagande, främst 

areella, genom att bebyggelseutveckling så snävt målsätts. Ställningstaganden om att 

landsbygden ska vara i stort sett orörd utanför utvecklingsorter är hämmande för de areella 

näringarnas fortsatta konkurrenskraft. Det bör framgå att man även ger möjlighet för 

landsbygdsföretag och areell näring att utvecklas genom att de kan bebygga utanför 

utvecklingsorter och i övrigt angiven ram. Nämnden för Kultur & Fritid upplyser att 

besöksnäringen bidrar med arbetstillfällen och bör gynnas också utanför de prioriterade orterna. 

Lantbrukarnas Riksförbund påtalar att det i översiktsplanen framgår att jordbruksmark inte ska 

tas i anspråk annat än i utvecklingsområden. Detta innebär i praktiken att ingen 
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landsbygdsutveckling tillåts. Uttalandet kommer i praktiken att tolkas så att hen på 

landsbygden som vill utveckla sin egen verksamhet, eller sälja enstaka tomt inte ges tillåtelse. 

Medan att bygga hela bostadsområden på samhällsnära åkermark kommer att tillåtas, det med 

hänvisning till samhällsnytta. Jordbruksmarkens skydd genom miljöbalken får alltså motsatt 

effekt genom den olyckliga formuleringen i översiktsplanen. Miljöpartiet tycker att det är 

olämpligt att översiktsplanen tar ställning mot en utveckling av kommunen utanför staden och 

tätorterna. Ekobyar, småskaliga lant‐ och skogsbruksföretag, turismnäringen och andra initiativ 

måste ges möjligheter att finnas även i Kungsbacka. 

Kommunen svarar: 

Förslaget stärker företagande i areella näringar, livsmedelsproduktion samt turism och vill utifrån 

detta perspektiv stärka landsbygdens orter. Riktlinjer och motivering framgår under avsnittet 

”Utanför utvecklingsort”. 

 

Några skrivelser från allmänheten berör verksamheter och näringsliv. Gemensamt för alla är att 

de har noterat att det är få områden avsatta för verksamheter i kartan, vilket de tycker är 

bekymmersamt. Även Socialdemokraterna, Varla Villaförening och Sverigedemokraterna håller 

med om bristen med detta. Moderaterna kompletterar även med att verksamhetsområdet 

Mariedal bör pekas ut. Miljöpartiet vill tydliggöra och diskutera behovet av lokaler för kontor 

och kontorsplatser. Bilden av ”näringsliv” som något med stora lokaler i ett industriområde 

kompletteras med de många tjänste‐ och serviceföretag som kan vara intresserade av centralt 

belägna lokaler, exempelvis i Kungsbacka stad eller någon av de andra orterna. Här finns 

utrymme för nya lösningar som kan ge kommunen nya arbetsplatser, inte minst med den 

växande ”arbeta‐hemma” modellen som bakgrund. En privatperson ifrågasätter lämpligheten 

av verksamheter i Vallda eftersom det finns risk för störning av befintliga bostäder. En annan 

privatperson tycker att planen saknar tankar kring hur näringslivet ska stödjas samt att bostäder 

också behövs för att stödja näringslivet. 

Kommunen svarar: 

Synpunkterna noteras. Alla verksamhetsområden inom orter har tagits bort från förslaget. 

Områdena kommer nu att ingå i yttre del av en ort. Inom dessa områden kan verksamheter 

möjliga att integrera med bostäder finnas, så som kontor och handel. Verksamhetsområdet i 

Mariedal är avsett för verksamheter som fungerar bra att lokalisera nära bostäder. I samband med 

arbetet med fördjupningen om stadens utveckling kommer frågan om kontorsarbetsplatser tas 

upp. Utpekade verksamhetsområden utanför utvecklingsorter, tillsammans med de områden som 

kommer att tas fram inom ramen för fördjupningar för Kungsbacka stad och Anneberg, bedöms 

tillgodose behovet av mark för verksamheter med omgivningspåverkan som inte kan 

samlokaliseras med bostäder. 
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Privatpersoner och företagare framför att kommunen ska tillåta en markpolitik, som medför att 

mindre och medelstora företag får möjlighet att konkurrera med de nu stora aktörerna. Skapa 

också verksamhetsområden för små och medelstora företag och eftersträva ett småskaligt 

samhälle. 

Kommunen svarar: 

Översiktsplanen styr inte markpolitiken som är en mer detaljerad genomförandefråga. 

 

Varbergs kommun påpekar att etablering av nya vindkraftverk vid Kungsbackas gräns mot 

Varbergs kommun bör ske i dialog med kommunen samt boende och andra berörda i 

närområdet på båda sidor om kommungräns på grund av dess påverkan, bland annat för 

landskapsbilden. Länsstyrelsen påpekar att Äskhults by ligger inom område där vindkraft kan 

prövas. Ingen vindkraft får finnas inom synhåll från Äskhults by. Länsstyrelsen undrar även hur 

bebyggelseutvecklingen på landsbygden förhåller sig till utvecklingen av vindkraft? 

Sverigedemokraterna vill att vindkraftområden minimeras och att lokala ”skyddsavstånd” 

införs. 

Kommunen svarar: 

Hanteras redan i den fördjupade översiktsplanen för vindkraft. Den fördjupade översiktsplanen 

finns att läsa under kapitlet ”Fördjupade översiktsplaner (FÖP)”. 

Trafik 
Länsstyrelsen vill se att en trafikstrategi är på plats innan översiktsplanen kan antas för att vara 

ett underlag för framtida centrumutveckling. Moderaterna vill att översiktsplanen visar hur vi i 

framtiden bygger ut våra transportvägar mot Göteborg. Kristdemokraterna anser att 

översiktsplanen bör ta hänsyn till möjliga effekter av pandemin gällande vårt resande. De menar 

att det behövs en analys av hur resandet kommer att se ut i framtiden.  

Kommunen svarar: 

En trafikstrategi tas inte fram som underlag till översiktsplanen men till FÖP Kungsbacka stad. 

Det är i Kungsbacka stad som vi främst är väghållare och har rådighet över gator och vägar. Vi 

har reserverat mark för framtida transportbehov men som behöver utredas när behov uppstår 

beroende på framtida trender och oförutsedda händelser. De transportstråk som leder till Göteborg 

är både av nationell och regional karaktär och vi hanterar dessa genom dialog med Trafikverket 

region väst. 
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Nämnden för Individ & Familjeomsorg ser positivt på framtaget förslag men vill poängtera att 

det i en översiktsplan är viktigt att tänka på nämndens målgrupper. Några punkter som är extra 

viktiga är: 

 Det finns goda kommunikationsvägar för bil samt separata gång‐ och cykelbanor. 

 Tillgänglighet inom funktionshinder. 

Kommunen svarar: 

Noteras. 

Mölndal ser gärna att de regionala bitarna utvecklas i planförslaget till utställningen så att de 

mellankommunala frågorna tydliggörs. En av de frågor som Mölndals stad ser som extra 

angelägna att tydliggöra och samverka kring är Västkustbanans utveckling, E6:an och 

kapacitetsbrister i väginfrastrukturen. 

Kommunen svarar: 

Noteras. Kungsbacka för löpande dialog i frågorna med Mölndals stad i olika forum.  

Moderaterna tycker att kommunikationerna inom regionen måste vara föremål för en kraftig 

utbyggnad av såväl väg 158 som E6:an till och från Göteborg.  

Kommunen svarar: 

Kungsbacka kommun har en mycket fördelaktig och attraktiv geografisk placering med goda 

kommunikationsstråk. Av samma anledning är det därmed oundvikligt att inte utveckla 

kommunikationsstråken för person‐ och godstransporter till och från kommunen.  

Flera markägare framför sin oro över trafikreservaten som anges i förslaget, de utrycker att 

reservaten lägger en död hand över stora ytor som berör hundratals markägare. De undrar 

varför de inte blivit underrättade. Gröningedalens intresseförening håller med och menar att en 

ny led innebär ytterligare en barriär. Miljöpartiet ser inget behov av att reservera mark eller 

planera utbyggnad av vare sig ringled eller väg 158, med motivering att en ny syn på trafik är 

nödvändig och brådskande. Några privatpersoner tycker att kommunen istället för att satsa på 

vägar för att avlasta E6:an ska satsa på tågförbindelser mellan Kungsbacka, Onsala, Vallda, Särö 

och Kullavik och direktkommunikationer från dessa orter till Göteborg. Kungsbacka skulle då 

kunna växa mot kusten. Lantbrukarnas Riksförbund har synpunkter på förslaget att ansluta väg 

158 med Onsalavägen, detta över några av de större åkrarna med bra avkastning i kommunen. 

Att dela åkerskiften medför stora miljöbelastningar och ökande kostnader för lantbrukaren, då 

mer tomkörning vid vändning blir följden, dessutom finns som tidigare nämnts en liten del 

åkermark i större skiften i kommunen. Varla Villaförening undrar om diskussioner med GR och 

VGR gällande spår mellan Kungsbacka‐Särö‐GBG ”idéstudie ‐ Spår 2050” har stannat av? 
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Kommunen svarar: 

Västsverige växer starkast och har växtvärk. Behovet av infrastruktur i detta område är 

omfattande med anledning av att tillväxten sker i en snabbare takt än utvecklingen av 

infrastrukturen. Kommunerna närmast Göteborg och de kustnära orterna i Halland har upplevt 

en större procentuell befolkningstillväxt, jämfört med orter inåt landet. Västkuststråket är 

transportintensivt, med en omfattande pendling och med godstransporter på såväl väg som 

järnväg med viktiga kopplingar till Skandinaviens största hamn. I takt med att storstäderna ökar i 

attraktivitet och befolkningsantal krävs det att en ökad andel av de totala resorna sker med 

kollektivtrafik. I dag har Göteborg en begynnande, och på sikt allvarlig och tillväxthämmande 

trängselproblematik, som i sig även orsakar miljöpåverkan. Det kommer helt enkelt inte att finnas 

plats med det antal bussar och spårvagnar som behövs för framtidens arbetsmarknadsregion. 

Platsbristen påverkar även Kungsbacka på så sätt att det blir svårigheter att komma in i Göteborg 

för de som pendlar. Trafiksystemen (riksintressena för kommunikationer) som finns blir dessutom 

mycket sårbara om någon olycka eller annat skulle ske vilket i sin tur även påverkar 

godstransporterna i alla led. När Västlänken är klar skapas fler stationer vilket minskar behovet av 

att alla tar sig till en punkt i staden. Man kan också förflytta sig mellan dessa stationer under 

staden och får en mycket kort restid. Västlänken ökar kapaciteten i systemet vilket gör att det finns 

mer att växa i. Det kan vara möjligt att koppla på ett nytt spår vid Haga station i framtiden. 

Utredningsområdet har funnits med redan i Kungsbacka kommuns översiktsplan som antogs 

2006 och är ingen ny företeelse. Det finns många och omfattande utredningar gjorda från 

Trafikverket, Västra Götalandsregionen, Region Halland med flera som beskriver utmaningarna 

och planera för framtiden, på samma sätt som sammanfattats ovan. Några av de senaste 

utredningarna som berör väg 158 är Trafikverkets ”Åtgärdsvalsstudie för väg 158” och 

Trafikverkets utredning ”Pendeltåg i kollektivtrafikreservat”. Slutsatserna är att 

utredningsområdet är mycket viktigt att fortsättningsvis behålla i översiktsplanen. Göteborgs stad 

har gjort samma ställningstagande som Kungsbacka och de har valt att behålla reservatet i sin 

nya översiktsplan. 

 

Kollektivtrafik  
Det har kommit in många synpunkter från allmänheten gällande buss, tåg och järnväg. 

Synpunkterna är ganska eniga i att utvecklingen är viktig för invånarna och att det finns brister 

som behöver förbättras. Ytterligare förbättringar av kollektivtrafiken än det översiktsplanen 

medger önskas. Flera personer menar att om möjligheterna ökar kommer ännu fler att välja att 

åka kollektivt vilket gynnar både miljön och den egna ekonomin. Nästan alla yttranden 

motiverar en ökad satsning med kollektivtrafik i och med att Kungsbacka växer, att minska vår 

klimat‐ och miljöpåverkan är en viktig fråga från allmänheten. Sverigedemokraterna påpekar 

även att kollektivtrafiken behöver utvecklas och stärkas och binda samman alla orter i 

kommunen. Många påpekar att drivmedelspriser bara kommer fortsätta att öka och möjlighet 
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för fler att åka kollektivt ökar människors sociala möjligheter. Många privatpersoner har även 

som argument att yngre och äldre åldersgrupper utan bil måste få ökade möjligheter att kunna 

transportera sig själva. Det önskas även bättre förbindelser till kusten och stränderna och även 

till de sjöar som har större badplatser. I flera synpunkter från privatpersoner påpekas det att det 

måste bli lättare att ta sig till havet på sommaren. Det önskas även kollektivtrafik till Stensjön i 

Hjälm som är ett populärt resmål under sommaren. Några privatpersoner tycker att 

Kungsbacka har gjort invånarna beroende av biltrafiken eftersom det inte finns tillräckligt bra 

kollektivtrafik. Det behöver finnas bättre busstrafik och fler hållplatser i kommunens östra och 

södra delar samt till Åsa.  

Kommunen svarar: 

Region Halland är kollektivtrafikhuvudman och ansvarar för kollektivtrafiken i Halland. I sitt 

Trafikförsörjningsprogram visar regionen vilka planer man har på lite längre sikt för 

kollektivtrafikens utveckling och utmaningar. Hallandstrafiken får i uppdrag från Region Halland 

att ta fram en trafikplan på ett kortare perspektiv men som bygger på 

trafikförsörjningsprogrammet hur bland annat utökning eller minskning av trafikering, 

linjedragningar med mera ser ut i respektive kommun. Kungsbacka har dialog med 

Hallandstrafiken inför framtagandet av trafikplanen och vi yttrar oss på den färdiga trafikplanen. 

I de dialoger som förs verkar kommunen för att förbättra kollektivtrafiken. 

Några tycker att en större satsning på tågtrafik särskilt mot Åsa som utpekas som 

utvecklingsområde måste ske och att pendeln behöver stanna oftare. Varla Villaförening och 

några privatpersoner tycker att det är bra om kommunen snart kan bygga en tågstation i 

Frillesås för att få igång en Hallandspendel. Några vill ha pendelstationer på fler ställen. En 

privatperson är orolig att fler spår och avgångar i kommunen kan öka antalet suicid‐försök.  

Kommunen svarar: 

Region Halland har planer på att utöka tågtrafiken med en Hallandspendel som avser att stanna 

mer frekvent på Åsa station men det är möjligt först när Västlänken i Göteborg är färdigbyggd år 

2026 och när det finns ekonomiska förutsättningar. Fler stationslägen kan bli möjliga i framtiden 

men i förslaget och med tidshorisont 2040 föreslås en komplettering av bebyggelse i anslutning till 

redan byggda tågstationer. På så vis bedöms både mark och resurser nyttjas mest hållbart. 

Trafikverket som ansvarar för järnvägssystemet har upparbetade rutiner och åtgärder för att 

förebygga suicid‐försök på och invid deras anläggningar.  

Varla Villaförening saknar reservat för utbyggnad av Västkustbanan till 4 spår. Med 4 spår blir 

det rimligt att fler snabbtåg Göteborg‐Malmö‐Köpenhamn trafikerar banan med den 

kapacitetsbrist som finns på sträckan Göteborg‐Kungsbacka. Dessutom finns en önskan att 

godstrafiken bör minska på E6:an och gå med järnväg istället. Föreningen saknar samarbete med 
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region Halland och VGR i frågan om utbyggnad till 4 spår. Liberalerna vill se en nedgrävd 

järnväg genom staden. 

Kommunen svarar: 

Det finns ett utredningsområde längs med hela Västkustbanan för ytterligare två spår i 

översiktsplanen. Behovet av ytterligare två spår på sikt diskuteras med Region Halland och med 

Trafikverket. En förstudie för att utreda de geotekniska förutsättningarna för att gräva ned 

järnvägen i Kungsbacka stad har genomförts men frågan i sin helhet tar vi med oss i arbetet i den 

fördjupade översiktsplanen för Kungsbacka stad. 

Flera privatpersoner tycker att det behöver bli billigare för unga och pensionärer med begränsad 

ekonomi att åka buss eftersom många tycker att det är för dyrt, förslagsvis behöver det vara 

ungdomsrabatt upp till 18 års ålder. En person föreslår att ett poängsystem införs för alla de 

som åker mycket, de skulle kunna få en gratis resa vid en viss poängnivå.  

Kommunen svarar: 

Kungsbacka kommun erbjuder fria resor med seniorkort till alla som fyllt 65 år. Västtrafik skickar 

ut erbjudandet från kommunen. För våra gymnasieungdomar i kommunen så har de ett skolkort 

som gäller under dagtid och inom vissa tider även ett fritidskort. 

Flera privatpersoner nämner även att bussarna bör gå på el eller något annat renare alternativ 

till bränsle. Två privatpersoner tycker även att kommunen kan ha mindre bussar med tätare 

trafik, som även går på el. Varla Villaförening och en privatperson framför att kollektivtrafiken 

saknar tvärförbindelser. De vill att kommunen ska se över tidtabellerna. Miljöpartiet vill att 

E6:an och Säröleden anpassas för kollektivtrafik genom utbyggnad av särskilda bussfiler.  

Kommunen svarar: 

Av Kungsbackas stadsbussar går 60% med helelektrifierade bussar och övriga med fossilfritt 

bränsle. Även de som trafikerar utanför staden kör på fossilfritt bränsle. Det är en stor investering 

som bussbolagen gör när de har blivit tilldelade att köra buss inom ett visst geografiskt område 

eftersom de införskaffar helt nya bussar till trafikstart. Dessa bussar kommer att användas mellan 

10‐12 år. Bussarna ska ha kapacitet för både hög‐ som lågtrafik och då är det bättre med en större 

modell av buss. Det är Hallandstrafiken som planerar hur kollektivtrafiken skall köras och vilken 

tidtabell som ska gälla för vår kommun. Vi tar med synpunkterna till våra dialogmöten med 

Hallandstrafiken. 

Cykeltrafik 
Många synpunkter från privatpersoner gällande cykel har kommit in från allmänheten. Överlag 

är de eniga och handlar framförallt om olika behov av kompletteringar i det befintliga 
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cykelnätet. Som motivering anges i första hand att det upplevs trafikfarligt där det saknas 

cykelbanor.  Argumenten är att bilarna kör för fort och vägar är för smala och/eller har för dålig 

sikt. En ökad skötsel av cykelbanorna önskas också med underhåll av vegetationen intill.  

Sverigedemokraterna anser att kommunen behöver ett utvecklat och säkert cykelvägnät för att 

uppmuntra befolkningen till att välja cykel som färdmedel. 

De synpunkter från privatpersoner som kommit in där kompletteringar och åtgärder på 

cykelbanor önskas är: 

1. Två privatpersoner påpekar behovet av cykelbanor och trottoarer som fortsätter förbi 

sågen i Älvsåker, efter A‐hus längs Älvsåkersvägen mellan Anneberg och Öjersbo 

eftersom det upplevs som mycket farligt att röra sig längs vägen som har skymd 

sikt/kurvor och en del tung trafik. 

2. Gång‐ och cykelbanor behöver förlängas från korsningen vid Tölö 

(Gåsevadholmsvägen/Hällingsjövägen) till Hjälm, bilar kör fort och det måste bli säkrare 

att pendla till jobbet eller ta sig till sjön. 

3. En cykelbana längs Gröningevägen önskas. 

4. En bro för cykel o gångtrafikanter över ån, där vägen rätar ut sig in mot stan önskas. 

5. En bra cykelbana mellan Kungsbacka och Åsa önskas så att förutsättningarna finns för 

invånarna att kunna cykla tryggt och säkert. 

6. Fler cykelbanor i hela kommunen. 

Kommunen svarar: 

Kommunen har tagit fram en övergripande cykelplan där utvecklingen av cykelnätet beskrivs. 

Förslaget till översiktsplan kompletteras med länk till cykelplanen. 

1. Gång‐ och cykelbana löper längs Älvsåkersvägen mellan Göteborgsvägen och 
Djursjövägen. I dag finns inga planer på en utbyggnad öster ut längs Älvsåkersvägen 

eftersom andra sträckor i kommunen är högre prioriterade. 

2. I Kungsbacka kommuns gång‐ och cykelplan 2018–2021 framgår att: ”Från Kungsbacka 
når man Hjälm via en gång‐ och cykelväg utmed Hällingsjövägen (V974) som vid 

Höglandavägen övergår till en länk med blandtrafik fram till Hjälm. Detta stråk når också 

till den kommunala badplatsen vid Iglakärr.” Sträckan är en utpekad brist i gång‐ och 

cykelplanen men finns inte med i nämnden för Tekniks planerade investeringar fram till 

och med 2025. Anledningen är att andra sträckor i kommunen prioriteras högre. 

3. I Kungsbacka kommuns gång‐ och cykelplan 2018–2021 finns Gröningevägen (V960) 
med som en utpekad brist. Sträckan finns dock inte med bland de prioriterade då andra 

anses viktigare för att främja gång och cykling inom kommunen. 



KUNGSBACKA KOMMUN 

41 (59) 

 

4. I Kungsbacka kommuns gång‐ och cykelplan 2018–2021 anges brister där broar saknas 
över ån vid Kolla och Hede norra vid Varla park. Båda broarna finns med bland Tekniks 

planerade investeringar. 

5. I Kungsbacka kommuns gång‐ och cykelplan 2018–2021 pekas flera brister ut mellan 
Kungsbacka och Åsa. Flera investeringar planeras på sträckan längs Varbergsvägen. 

Inom kort kommer det att finnas gång‐ och cykelväg från Kungsbacka ned till 

Torpavägen, söder om Fjärås station. I söder finns sträckan Ölmanäs ringväg–

Ölmevallavägen med bland Tekniks planerade investeringar. Även i Regional cykelplan 

2020–2029 pekas sträckan mellan Fjärås och Åsa ut som prioriterad för framtida 

utbyggnad.  

6. I Kungsbacka kommuns gång‐ och cykelplan 2018–2021 pekas flera brister ut och 
förvaltningen för Teknik har ambitionen att expandera cykelnätet i Kungsbacka kommun 

kraftigt de kommande åren. När det kan genomföras i tid är beroende av samarbete med 

Trafikverket som i de flesta fall är väghållare och äger frågan längs sträckor utanför 

Kungsbacka stad. Prioriterade sträckor pekas ut i kommunens gång‐ och cykelplan. 

I övrigt noteras synpunkterna. 

Några privatpersoner anser att det behöver finnas bra genomfartsleder för cyklar i staden. Där 

det finns kombinationer mellan gång och cykel behövs i vissa fall en separering av cykelbana så 

att man kan få upp farten. Gärna gång‐ och cykelbanor men inte på bekostnad av åkermark. 

Cykelkartan i översiktsplanen måste redovisa hela Kungsbacka kommun. Ett önskemål är också 

fler övergångsställen utmed våra huvudvägar. 

Kommunen svarar: 

Förslaget till översiktsplan visar inriktning på kommunens långsiktiga markanvändning på en 

övergripande nivå, vill man gå ner på en mer detaljerad nivå så finns Kungsbacka kommuns 

gång‐ och cykelplan 2018‐2021 att tillgå därför kompletteras förslaget inte med fler cykelvägar. 

Vid utbyggnad av nya cykelvägar utanför staden måste dessa byggas parallellt med befintlig väg 

enligt gällande lagstiftning. 

Biltrafik 
De inkomna synpunkterna från allmänheten kring biltrafik är ganska blandade. Men de flesta 

vill att biltrafiken måste minska i kommunen och att en oro finns för att trafiken kommer att öka 

när kommunen växer. Synpunkterna är ofta kopplade till att invånarna vill minska trafikbullret 

i staden och från motorvägen. Som argument anges att det är och blir högre kostnader för att 

äga bilar och att Kungsbacka måste värna mer om miljön och klimatpåverkan. Några 
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privatpersoner påpekar också att boende i kommunen idag är beroende av bil eftersom 

kollektivtrafikutbudet är för litet. 

Kommunen svarar: 

Att koncentrera bebyggelsen till staden och till våra utvecklingsorter ökar möjligheten att göra 

översiktsplanen ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar. När vi växer så skapar det ett bättre 

underlag/förutsättning för utökad kollektivtrafik.  

En privatperson önskar att torget i Kungsbacka behöver bli bilfritt, som förälder med små barn 

blir det ett stressmoment med alla bilar och risken att någon blir påkörd. Det borde räcka med 

bilar som kör på vägen parallellt med torget. Några privatpersoner har olika synpunkter på 

utformning och komplettering med cirkulationsplatser i staden och en synpunkt handlar om att 

öka kapaciteten för bil utanför Bilia/Plantagen. Några privatpersoner är tveksamma till att det är 

bilvägar som är planerade istället för tågförbindelser. Självklart behövs vägar men det vore 

klokast att satsa på kollektivtrafiken istället. En privatperson undrar hur ska kommunen klara 

trafikbelastningen i kommunen om vi ska växa från 82 000 invånare till 135 000 invånare år 

2040? Några upplyser om att om Kungsbacka ska växa kommer det bli svårare att köra bil, som i 

Göteborg. Bygg istället busshållplatser i stan och ett parkeringshus eller en stor parkering så att 

de som besöker staden kan parkera. Sedan kan man ta bussen dit man ska. 

Kommunen svarar: 

Översiktsplanen hanterar inte områden inom de prioriterade utvecklingsorterna. En närmare 

utredning sker inom ramen för respektive fördjupning (FÖP). Dessa skrivelser skickas vidare till 

arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Kungsbacka stad. 

 

En privatperson vill att E6:an flyttas öster om staden så kan staden växa mot havet. Liberalerna 

vill att E6:an grävs ner för att öppna upp Kungsbacka stad ut mot fjorden. Två privatpersoner 

vill att om det inte byggs cykelbana mellan Anneberg och Örjersbo efter A‐hus område måste 

vägen förbättras för att det ska vara mer trafiksäkert. 

Kommunen svarar: 

Förslaget till översiktsplanen hanterar inte områden inom de prioriterade utvecklingsorterna. En 

närmare utredning av E6:an sker inom ramen för FÖP Kungsbacka (påbörjas under 2021). 

Sträckan mellan Anneberg och Öjersbo tas om hand i kommunens cykelplan.  

Gröningedalens intresseförening tycker att istället för att fördärva miljön ytterligare genom fler 

trafikleder borde kommunen satsa på att lösa befintliga problem på befintliga vägar. Det finns 

ett antal gamla byvägar, som utan avtal med markägarna har breddats och som nu utnyttjas 

som genvägar när inte trafiken flyter på befintliga primärleder. Vägarna går ofta nära befintlig 
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bebyggelse och ibland tvärs igenom gårdsbebyggelsen och trafikmiljön för de boende är långt 

ifrån acceptabel. Vi föreslår därför att kommunen ‐ förutom att åtgärda propparna på 

primärlederna ‐ satsar på att “miljöanpassa” även våra byvägar genom att placera ut rejäla 

farthinder på samma sätt som man gjort på exempelvis gamla E6:an genom Åsa. Gröningevägen 

borde då stå högt på listan och även byvägen genom Bröndomedalen. 

Kommunen svarar: 

Kommunen har ingen rådighet över dessa vägar då de har statligt huvudmannaskap. Dessa 

synpunkter bör ställas till Trafikverket. 

Göteborgs Ornitologiska Förening har varit och är fortsatt mycket kritisk till en ny väg 940 på 

Onsalalandet. På sidan 76 nämns tre vägar: E6, E20, och 158:an. Är inte E6 o E20, samma väg? 

Naturskyddsföreningen reflekterar över att översiktsplanen beskriver: ”Vi arbetar för ökad 

framkomlighet på E6.” Kommentar: Bör arbeta för att biltrafiken ska minska, ej öka. Ökad 

framkomlighet bör gälla till pendelparkeringar vid tågstationer som uppmuntrar till tågresa 

istället för bilresa. Moderaterna vill att områden för pendelparkeringar ses över och 

kompletteras. 

Kommunen svarar: 

Angående väg 940 har vi noterat synpunkten. E6/E20 heter motorvägen genom Kungsbacka 

kommun och det med anledning av att på denna sträcka följer E20 väg E6 så det är två vägar på 

samma sträcka som delar sig i Göteborg om man färdas norrut. Pendelparkeringar ses över 

kontinuerligt i samarbete med Västtrafik. 

Moderaterna har förslag på en ny väg mellan Gällinge och Åsa med anslutning till stationen i 

Åsa. Moderaterna anser att detta område skulle bli en rimlig plats till ett verksamhetsområde. 

Längs vägen från Gällinge, via trafikplatsen och till Kläppa/Åsa station placeras med fördel 

även en gång‐ och cykelbana. I anslutning till trafikplatsen är det tänkbart att även ha 

uppställningsplats för ADR‐transporter, vilket idag saknas för Kungsbacka och Varberg. 

Kommunen svarar: 

Trafikverket är väghållare för E6/E20 och har inte aviserat något behov av en ny trafikplats. För 

en hållbar utveckling bedöms underlaget/behovet inte vara aktuellt bygga på jungfrulig mark med 

kuperad terräng, det bedöms inte vara hållbart ekonomiskt eller ekologiskt. När det gäller att 

bedöma möjligheterna att ordna olika former av samhällsservice och infrastruktur handlar det 

oftast om kommunalekonomiska överväganden. Om det ska vara ekonomiskt försvarbart måste det 

gynna tillräckligt många individer. 
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Natur och friluftsliv 
Göteborgs Ornitologiska Förening säger att de regionala handlingsplanerna för grön 

infrastruktur mycket väl kan anses ha betydelse för hållbar utveckling och som kommunen 

därmed behöver förhålla sig till i översiktsplanen. Det underlag borde vara tillräckligt för att 

återspeglas i översiktsplanen. Detta gäller t.ex. förekomst av orörda områden, värdefulla 

strandängar, ekologisk status för vattenmiljöer, skyddsvärda myrar, värdekärnor/värdetrakter 

för slåtterängar och gräsmarker, värdetrakter i odlingslandskapet för rödlistade arter och 

naturtyper, mosaikmarker, ljunghedar, lövbryn, åkermarksklassning, värdetrakter/värdekärnor 

för skog och tätortsnära skog. 

Kommunen svarar: 

Den regionala handlingsplanen för grön infrastruktur är inte klar och bedöms i dagsläget inte 

kunna användas som styrdokument. Samhällsbyggnadskontoret anser att grön infrastruktur 

hanteras i förslaget. Naturområden med höga värden bedöms till stor del uppmärksammade men 

kommunen håller med om att mycket arbete med grön infrastruktur återstår. Kommunen har för 

avsikt att arbeta vidare med grön infrastruktur men det ryms inte inom ramen för pågående 

arbete med översiktsplanen. 

Göteborgs Ornitologiska Förening anser att Kungsbacka kommun skyndsamt bör besluta om en 

heltäckande inventering av den östra delen av kommunen som ännu inte är inventerad enligt 

SIS‐metodiken. Göteborgs Ornitologiska Förening påpekar att koncentrationer av naturklassade 

områden sammantaget ger helhetsmiljön en högre klassning än vad varje enskilt område har fått 

på Onsalalandet. Landskapsvärdena är så stora på Onsalalandet att egentligen hela 

Onsalalandet skulle kunna klassas som ett landskapsobjekt i SIS‐standarden. Länsstyrelsen 

efterfrågar en grönområdesplan eller liknande som underlag till översiktsplanen. Göteborgs 

Ornitologiska Förening håller med Länsstyrelsen men tycker att det är bra att en 

grönstrukturplan är framtagen för Kungsbacka centralort. 

Kommunen svarar: 

Stora delar av Onsalas landsbygd är utpekat som ”Kustbygd” (tidigare benämnt ”Oförändrad 

kustbygd”) och där tillåts generellt ingen ny bostadsbebyggelse, däremot så ska biologisk 

mångfald och friluftsliv prioriteras. Länsstyrelsens och Göteborgs Ornitologiska Förenings 

synpunkt noteras. Kommunen har för avsikt att arbeta vidare med grön infrastruktur men det 

ryms inte inom ramen för pågående översiktsplanarbete.   

 

Mölndal ser gärna att de regionala bitarna utvecklas i planförslaget till utställningen så att de 

mellankommunala frågorna tydliggörs. De frågor som Mölndals stad ser som extra angelägna 

att tydliggöra och samverka kring är den gemensamma gröna infrastrukturen med bland 

annat Sandsjöbackareservatet samt den blåa infrastrukturen som kommunerna delar. 
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Kommunen svarar: 

Noteras. Kungsbacka för löpande dialog i frågorna med Mölndals stad i olika forum. 

Länsstyrelsen tycker att det är otydligt hur den infrastruktur som visas som utredningsområde 

för trafik kommer att påverka naturmiljön, biologisk mångfald och den gröna infrastrukturen. 

Detta bör utredas närmare och anpassningar som kan göras för att inte bryta de gröna 

sammanhangen bör redovisas. Riktlinjer och rekommendationer bör tas fram för att minska 

infrastrukturens påverkan på ekosystem, grön infrastruktur och biologisk mångfald. 

Moderaterna vill att området hörnet Gathes väg‐Gottskärsvägen föreslås markeras som grön 

infrastruktur. Göteborg stad tycker att det är bra att den gröna kilen Sandsjöbacka värnas. 

Göteborgs Ornitologiska Förening tycker att det borde vara prioriterat för kommunen att 

antingen via inköp eller kontakter med markägare skapa avtal där tätortsnära skogars värden 

för rekreation och naturvärden sparas för framtiden. 

Kommunen svarar: 

Utredningsområdet för trafik säkerställer att ingen ny bebyggelse hamnar inom denna zon. Om 

utredningsområdet ska användas för infrastruktur kommer fördjupade utredningar och 

anpassningar till naturmiljön och den gröna infrastrukturen genomföras. Det som föreslås som 

grön infrastruktur i översiktsplanen är på en övergripande nivå och visar de stora gröna stråken. 

Små naturområden kan vara lika värdefulla för den biologiska mångfalden men kan inte hanteras i 

en utzoomad nivå utan kräver en annan detaljeringsgrad i planeringen, det gäller bland annat för 

nämnda området vid Gathes väg‐Gottskärsvägen. I övrigt noteras synpunkterna. 

Göteborgs Ornitologiska Förening påpekar att när utredningsområden i förslaget ska utvecklas 

måste detta ske mycket restriktivt och de stora naturvärden som finns i dessa områden inte 

splittras och försämras. Någon anser att de gröna korridorerna är i fara om de bebyggs. Det är 

också viktigt att säkerställa den gröna infrastrukturen med kopplingen till 

Sandsjöbackareservatet i öster. Bland de inkomna yttrandena från privatpersoner så nämns att 

det är bra att bevara stora naturområden men att kommunen inte ska glömma bort de små. Från 

privatpersoner har det kommit många synpunkter som handlat om att lämna gröna områden 

mellan bebyggelsen. Vissa personer är intresserade av att ha plats inom orter för att röra sig, 

andra tillägger att staden och orterna blir bättre och finare platser om grönska finns nära 

bebyggelse. Naturskyddsföreningen har synpunkter på gällande fördjupning av översiktsplan 

för staden från 2009 med syftet att värna grön infrastruktur i staden.  

Kommunen svarar: 

Översiktsplanen vägleder genom riktlinjer och vikten av tätortsnära rekreationsområden är 

uppmärksammad. Synpunkten om att värna även små grönområden noteras. Översiktsplanen 

lyfter vikten av grön infrastruktur och har pekat ut större sammanhängande stråk. Kommunen 
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anser att infrastrukturen för friluftsliv och biologisk mångfald på många håll kan stärkas genom 

riktade insatser. I övrigt noteras synpunkterna. Synpunkterna om den gällande fördjupning av 

översiktsplan för staden från 2009 beaktas i kommande arbete med en ny fördjupning för staden.  

 

Naturskyddsföreningen har synpunkter angående förutsättningar för vardagsnära friluftsliv. 

Hur ska dessa bevaras och utvecklas när utvecklingsorterna ska växa så mycket? 

Naturskyddsföreningen upplyser om att det är negativt för invånarnas hälsa och livskvalitet när 

avstånd till rekreation och grönområden ökar. Det har kommit in många yttranden från 

privatpersoner som lyfter vikten av att den tätortsnära naturen är viktig för folkhälsan. Dessa 

naturområden bör göras tillgängliga för att minska behovet av transporter till naturen. Samt att 

människor i alla åldrar ska kunna ta del av naturen och friluftslivet som Kungsbacka kommun 

erbjuder. Flera av de inkomna yttrandena tar upp olika tätortsnära naturområden som extra 

viktiga, till exempel Forsbergen, Kungsbackaån och Varlaskogen. Synpunkter från 

privatpersoner har kommit in som önskar en bättre plan för centrum med en park för alla i Särö. 

Från boende i Kullavik framförs att det inte ska byggas i Kullavikskogen.  

Kommunen svarar: 

Kommunen bedömer att det går att förtäta utvecklingsorterna utan att försämra invånarnas 

möjlighet till vardagsnära friluftsliv. Förslag till översiktsplanen lyfter vikten av tätortsnära 

rekreation och samhällsbyggnadskontoret anser att frågan hanteras i förslaget. Vilka områden som 

bedöms som lämpliga är inte utrett för alla tätorter. Vidare studier görs i samband med 

fördjupningar av översiktsplanen. I övrigt noteras synpunkterna. 

 

Länsstyrelsen vill att riktlinjer och rekommendationer i översiktsplanen föreslås utformas så att 

utrymme ges för en utveckling av kommunens tätortsnära grönområden som gynnar biologisk 

mångfald och ekosystemtjänster. Länsstyrelsen upplyser att vid utbyggnad av vägar påverkas 

sannolikt ekosystemen och den biologiska mångfalden negativt. Det behöver förtydligas hur 

planen bidrar till att målet ekosystem och biologisk mångfald uppnås. Göteborgs Ornitologiska 

Förening vill att en planering för hur ekosystemtjänsterna hanteras i översiktsplanen bör finnas 

med i en slutprodukt av översiktsplanen. En synpunkt från allmänheten har kommit in som 

framför att översiktsplanen saknar hänsyn till de vilda djuren. Översiktsplanen behöver peka ut 

orörda områden och vägar för djuren att röra sig. Den nya ekodukten är väldigt bra. 

Kommunen svarar: 

Kommunen har för avsikt att framöver utveckla arbetet med ekosystemtjänster med utgångspunkt 

från översiktsplanens riktlinjer. Översiktsplanen hanterar skyddade områden där biologisk 

mångfald är ett prioriterat intresse. Studier av befintliga barriäreffekter är viktigt men måste tas i 

mer detaljerad nivå, den ryms inte fullt ut i arbetet med översiktsplanen.  
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Det har inkommit flera synpunkter/önskemål om att öka utbudet av aktiviteter för invånarna. 

Det finns önskemål om större utbud både i orterna och i Kungsbacka stad. En synpunkt är att 

man borde tagit möjligheten att anlägga ett utomhusbad i samband med byggandet av det nya 

badhuset. Flera av de inkomna synpunkterna från privatpersoner tar upp behovet av satsningar 

som behöver göras för rekreation, motion och friluftsliv. Allt ifrån fler tätortsnära 

motionsslingor till längre vandringsleder längs med kusten. En privatperson vill att det ska 

finnas utökade möjligheter till ett aktivt friluftsliv i Särö och nära Särö centrum. Miljöpartiet vill 

att planerna på en vandringsled längs kusten bör inkluderas. Centerpartiet vill att kartan 

kompletteras för friluftsliv med samtliga riksintressen för friluftsliv. Miljöpartiet upplyser om 

att de stora natur‐ och fritidsområdena måste bevaras och utvecklas och därmed skyddas av 

översiktsplanen. Liberalerna påpekar vikten av att utveckla friluftsliv och göra flera av dessa 

områden mer tillgängliga för både dem som har och inte har tillgång till bil. Individ och 

familjeomsorgen vill att det ska vara en trygghet i alla åldrar. Det ska också finnas mycket 

mötesplatser för alla olika samhällsgrupper och åldrar. Även Sverigedemokraterna ser att 

satsningar på friluftsliv, särskilt i kustzonen, är viktigt. 

Kommunen svarar: 

Vikten av tätortsnära rekreation lyfts i förslaget men detaljerade förslag på aktiviteter hanteras 

inte inom översiktsplanens ramar. Sträckningen för den kustnära vandringsleden är inte 

fastslagen och därför är den inte utpekad i översiktsplanen. De stora natur‐ och fritidsområdena 

samt Kattegatt‐ och Hallandsleden är omhändertagna i planen. 

Från privatpersoner har det även kommit in önskemål om fler utegym, gym, hundrastgårdar, 

bättre belysning samt att kommunen bör verka för att det finns ett tillräckligt stort utbud av 

idrottsanläggningar i samtliga kommundelar för att svara upp mot det växande behovet. Några 

privatpersoner önskar att det ska finnas fler ridvägar och Sverigedemokraterna tycker att 

ridvägar bör pekas ut på kartan. Nämnden för Miljö & Hälsoskydd tycker att översiktsplanen 

har belyst de gröna stråken endast utanför tätort och tycker att vikten av dem även inne i 

tätorter ska belysas mer. 

Kommunen svarar: 

Vikten av tätortsnära grönytor och områden för rekreation lyfts i översiktsplanen. Vilka faciliteter 

som ska rymmas hanteras inte inom ramen för översiktsplanen. Planering av nya ridvägar 

bedöms inte utgöra en fråga för översiktsplanen. Grönstrukturen inom de prioriterade 

utvecklingsorterna kommer att studeras närmare i de fördjupade översiktsplanerna.  

 

I en annan synpunkt från allmänheten framför en privatperson att det på kartan är illustrerat en 

tydlig gräns för utbredning av vardagsnära friluftsliv som inte går att ta del av eftersom kartan 

inte kan zooma in så mycket. Eftersom gränsen ändå är tydlig riskerar den att bli skarp vid 
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ansökan om förhandsbesked, bygglov m.m. Under riktlinjerna står det att ”Förutsättningar för 

vardagsnära friluftsliv ska bevaras och utvecklas”, innebär detta problem för fastighetsägare att 

utveckla sina fastigheter? Privatpersonen undrar om det även kan komma krav från kommunen 

att fastighetsägaren ska utveckla sin fastighet för att ”utveckla” friluftslivet? 

Kommunen svarar: 

Översiktsplanen pekar inom vissa orter ut områden där vardagsnära rekreation ska premieras i 

konkurrens mot andra markanspråk. Kommunen kan inte ställa krav på privata fastighetsägare 

att iordningställa service för det allemansrättsliga friluftslivet.  

Flera av de inkomna yttrandena från privatpersoner tar upp tillgängligheten till kusten som en 

viktig aspekt. Bland annat har det kommit in förslag om att införa fasta båtlinjer inom 

Kungsbackafjorden från Hamntorget till Gottskär och Åsa. Busstrafik till kusten på sommaren är 

något annat som önskas. Det påpekas även att E6:an skapar en kraftig barriär mellan 

Kungsbacka stad och havet och att inre Kungsbackafjorden borde tillgängliggöras med passager 

för gång och cykel. Några anser dessutom att området runt Svinholmen borde utvecklas med till 

exempel fågeltorn.  

Kommunen svarar: 

Synpunkter rörande Svinholmen och E6:an barriäreffekter avses att hanteras inom ramen för den 

fördjupning av översiktsplanen som påbörjats för Kungsbacka stad. Förslaget sätter inget hinder 

för att båtlinjer etableras i framtiden.  

Länsstyrelsen saknar tydlighet i kommunens ställningstagande vad gäller områdesanvändning 

av havet. Översiktsplanen ger information om ett antal intressen och områdesanspråk men 

avvägningar mellan dessa och eventuella andra intressen finns inte.  

Kommunen svarar: 

Kommunen har i nuläget inga speciella områdesanspråk eller förslag på markanvändning som ska 

premieras i havsmiljön men kommunen står bakom de riktlinjer som återfinns i den fördjupade 

strukturbilden för kusten inom Göteborgsregionen. Av den anledningen görs inte 

intresseavvägningar. Det finns däremot många olika typer av hänsyn och värden som ska 

uppmärksammas till havs, bland annat riksintressen och naturskyddsområden. Information om 

kust‐ och havsplanering kompletteras.  

Länsstyrelsen anser att det ska framgå av översiktsplanen att kustområdet hyser höga 

naturvärden både på land och i havet och att dessa värden ska värnas om och att hänsyn krävs 

vid eventuella etableringar. Kungsbackafjorden påverkas redan negativt av bryggor och 

båttrafik och översiktsplanen bör belysa dessa frågor och borde snarare lyfta fram sådant som 
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minskar den mänskliga påverkan på värdena i Kungsbackafjorden. Länsstyrelsen vill att 

kartorna kompletteras med ortsnamn, namn på större vattendrag, sjöar, havsområden.  

Kommunen svarar: 

Förlaget kompletteras med utförligare beskrivning av kommunens marina naturvärden. Kartorna 

kompletteras med viktiga namn. 

Naturskyddsföreningen upplyser om att om infrastrukturen för friluftsaktiviteter byggs ut intill 

Kungsbackafjorden t.ex. fler båtplatser kan det leda till ett ökat slitage och ökad risk för 

fragmentering av grunda delar av ålgräsängarna p.g.a. ökande båttrafik m.m. Fler båtar och 

båtplatser försämrar också vattenkvalitet generellt och i synnerhet i Kungsbackafjorden genom 

avfall, nedsmutsning från hamnar, läckage av olja/ bränsle och gifter från båtbottenfärg. Det är 

viktigt att skydda de värdefulla ålgräsängarna i Kungsbackafjorden. 

Kommunen svarar: 

Noteras. Konflikten tas upp i miljökonsekvensbeskrivningen.  

Länsstyrelsen påpekar att Kungsbackaån är ett mycket värdefullt vattendrag med bland annat 

öring och havsnejonöga och det är viktigt att skydda strandkanterna från exploatering och 

byggnation. Riktlinjer och rekommendationer i översiktsplanen bör utformas så att skydd mot 

översvämningar inte ger en negativ påverkan på vattendraget och dess naturvärden. 

Kommunen svarar: 

Noteras.  

Länsstyrelsen uppmärksammar att samtliga kustkommuner i landet bör förhålla sig till den 

statliga havsplanen i sin översiktsplanering och eventuella funktionssamband. Det behöver bli 

tydligare i Kungsbackas översiktsplan. Havs‐ och vattenmyndigheten har under 2019 lämnat 

förslag till havsplan för Västerhavet till regeringen för ställningstagande. Enligt 4 kap 10§ 

miljöbalken ska havsplanen ge vägledning till myndigheter och kommuner vid planläggning. 

Kommunen hänvisar i översiktsplanen till Göteborgsregionens strukturbild för kustzonen och 

att kommunen arbetar utifrån den, men på mark‐ och vattenanvändningskartan syns inte detta 

och det är en brist. Kungsbacka kommun bör dessutom stämma av sin planering för 

havsområdet med Göteborgs Stad, så att vad som planeras på den ena sidan kommungränsen 

inte står i konflikt med vad som planeras på andra sidan. 

Kommunen svarar: 

Översiktsplanen kompletteras med kartbild och text som beskriver den statliga havsplanen. 

Avsnitt om riksintressen till havs kompletteras. Inför granskning görs en översyn av 

mellankommunala frågor till havs. Kartan för Göteborgsregionens fördjupade strukturbild för 
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kustzonen finns under ”Regionala förutsättningar” på ”Välj kartlager”. Kartan kan läsas 

tillsammans med kartan för användning av mark och vatten. Kungsbacka kommun och Göteborgs 

stad har ett bra samarbete över kommungränser, under 2016–2019 arbetade kommunerna i 

projektet Mellankommunal kustzonsplanering i Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla. 

Projektet syftade till att fördjupa samverkan mellan kommuner, myndigheter och andra relevanta 

aktörer för att uppnå en hållbar utveckling av kust‐ och havsområdet och att stärka kopplingen 

mellan samhällsplanering, miljöskydd och näringslivsutveckling.  

Miljökonsekvensbeskrivning och hållbarhetsbedömningar  
Under denna rubrik återfinns frågor som kommit in gällande hållbarhet, miljö, klimat och 

vatten. 

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 
Länsstyrelsen anser att det hade varit tydligare om hela denna del får benämningen 

miljökonsekvensbeskrivning istället för hållbarhetsbedömning. Överlag behöver 

konsekvenserna för de olika områdena som bedöms få betydande miljöpåverkan utredas, 

beskrivas och konsekvens bedömas mer ingående. 

Kommunen svarar: 

Rubriksättning korrigeras och innehållet fördjupas till granskningen.  

Miljökvalitetsnormer (MKN) 
Naturskyddsföreningen ställer sig frågande till: ”Med avstamp i de riktlinjer som är kopplade 

till vattenmiljöer i översiktsplanen finns det goda förutsättningar att planförslaget åtminstone 

inte innebär en försämring av vare sig ekologisk eller kemisk status i kommunens 

vattenförekomster.” Kommentar: I ett stycke ovanför denna slutsats skriver man att flera 

vattenförekomster påverkas av föreslagen översiktsplan. Där beskrivs också att föreslagen 

exploatering ska ske inom Kungsbackaåns avrinningsområde, och att ån har sitt utlopp i inre 

Kungsbackafjorden som redan idag har otillfredsställande ekologisk status. 

Naturskyddsföreningen delar därför inte bedömningen att försämring av ekologisk eller kemisk 

status inte kommer ske. Miljöpartiet vill gärna se att vattenförekomster tas upp i 

översiktsplanen. 

Kommunen svarar: 

Det finns en konflikt i att utveckla Kungsbacka stad när dess recipient har måttlig status. 

Kommunen bedömer dock att det är möjligt att utveckla staden utan att försämra 

vattenkvaliteten. Planförslaget kompletteras med en beskrivning av vattenförekomster men 
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kommunen avser inte att komplettera med ett kartskikt som beskriver vattenförekomsternas status 

eftersom det snart tappar i aktualitet.   

Länsstyrelsen tycker att det saknas en karta med information om de olika vattenförekomsternas 

status idag och vilka miljökvalitetsnormer som gäller. Det saknas även en skrivning om hur 

avvägningar gentemot vattenmiljöerna görs. Kommunen bör i översiktsplanen beakta 

miljökvalitetsnormerna när markanvändning och riktlinjer föreslås och analysera 

konsekvenserna av de föreslagna strategierna. Under den förklarande texten om 

miljökvalitetsnormer bör det tydliggöras att miljökvalitetsnormerna för vatten är juridiskt 

bindande. Under avsnitten om ”Påverkan på vatten” efterfrågas en analys av vilka åtgärder som 

behövs för att inte förutsättningarna för att uppnå miljökvalitetsnormerna för vatten ska 

försämras. 

Kommunen svarar: 

Beskrivningen av miljökvalitetsnormerna utvecklas. Kommunen anser att ett kartskikt som 

beskriver vattenförekomsternas status snart tappar i aktualitet och därför inte ska inarbetas i 

förslaget.   
 

Marks kommun önskar att samordning sker mellan Kungsbacka och Marks kommun för att 

värna om sjön Lygnern och dess goda vattenstatus som vattentäkt även i den framtida 

utvecklingen. Naturskyddsföreningen framför synpunkter på följande: ”För vissa sjöar och 

vattendrag finns det behov av att utveckla speciella program med riktade åtgärder för att uppnå 

en tillräckligt bra status. Åtgärder för att uppnå en god vattenstatus är nödvändigt för att 

säkerställa en grön infrastruktur för vattenknutna miljöer.” Naturskyddsföreningen undrar hur 

detta ska göras? 

Kommunen svarar: 

Kungsbacka kommun är alltid positiv till samordning om mellankommunala frågor. 

Naturskyddsföreningens fråga anses omhändertagen i översiktsplanen. Arbetet med att uppnå 

beslutade miljökvalitetsnormer kan bara delvis styras genom fysisk planering.  

Länsstyrelsen tycker att det bör framgå hur miljökvalitetsnormer ska följas även ur en 

mellankommunal aspekt. På gränsen till Göteborgs kommun finns vattenförekomsten Askims 

fjord, Onsala kustvatten och Kräklingeområdet.  

Kommunen svarar: 

Kommunen bedömer att det är omhändertaget i förslaget.  

Länsstyrelsen anser att risken att överskrida miljökvalitetsnormer för luft bör utredas i en 

miljökonsekvensbeskrivning till översiktsplanen. 
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Kommunen svarar: 

Luftkvalitet och dess miljökvalitetsnormer kommer att beskrivas utförligare i arbetet med 

fördjupning för Kungsbacka stad. I övrigt noteras synpunkterna. 

Social hållbarhet 
Göteborgsregionen tycker att den sociala hållbarheten framhålls och även medvetandet om 

riskerna med segregation i snabbt växande regioner. Demografin påverkar även Kungsbacka 

trots en stor befolkningsutveckling, det är en social fråga som kommunen är medveten om och 

det ska bli intressant att följa hur den fysiska planeringen ska frigöra medel till välfärden. 

Länsstyrelsen undrar hur kommunen hanterar insatser och utmaningar för åldrande befolkning 

samt utanförskap. Sverigedemokraterna och Miljöpartiet framför att barnkonventionen nu är lag 

och barnperspektivet saknas. Länsstyrelsen framför också att det krävs djupgående 

barnkonsekvensanalyser utifrån barnrättslagen med koppling till planens strategiska inriktning. 

Två privatpersoner och företagare framför att översiktsplanen saknar aspekter för social 

hållbarhet.  

Kommunen svarar: 

Förslaget är värderat utifrån de globala målen – Agenda 2030 men även utifrån FN:s ledande fem 

principer för hållbar stadsutveckling (UN‐habitat) och i jämförelse med granskade alternativ så 

bedöms förslaget vara det som bäst lever upp till båda dessa bedömningsområden. I övrigt noteras 

synpunkter. 

Länsstyrelsen tycker att en koppling mellan fysisk tillgänglighet och social hållbarhet saknas. 

Det framgår inte av planen hur kommunen arbetar med att allmänna platser, stråk och 

offentliga miljöer är trygga, säkra och tillgängliga för alla. Länsstyrelsen saknar en koppling 

mellan en jämställd arbetsmarknad, och insatserna kring kollektivtrafik och infrastruktur.  

Kommunen svarar: 

Frågan om fysisk tillgänglighet och social hållbarhet noteras och tas om hand i de kommande 

fördjupade översiktsplanerna och kommunens detaljplanering. Förslaget bygger på en utveckling 

av kollektivtrafiken både lokalt och regionalt. En satsning på infrastruktur för kollektivtrafik ger 

fler individer en större frihet samt ökade valmöjligheter. Detta gynnar ett jämställt, jämlikt, 

inkluderande och sammanhållet samhälle.  

Miljö- och klimatmål 
Länsstyrelsen vill se kopplingar till Agenda 2030 genomgående i hela planen samt att det 

fördjupas. Länsstyrelsen vill att kommunen upplyser att Globala mål är detsamma som Agenda 
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2030. Det är en betydande risk för ökat antal transporter längs såväl väg 158 som längs E6:an, 

vilket inte harmonierar mot transportrelaterade klimatmål (nationella, regionala och 

kommunala). 

Kommunen svarar: 

Riktlinjerna och intentionerna i förslaget värderas under kapitlet ”Hållbarhetsbedömning”.  

Förslaget kompletteras med att Globala mål är detsamma som Agenda 2030. Kommunen har 

avsatt utredningsområden men är beroende av statliga och regionala aktörer för att kunna minska 

de negativa klimateffekterna beroende av resor i stråket längs väg 158 som E6:an. Strategierna i 

planförslaget medför många positiva och några negativa konsekvenser, men i jämförelse med 

andra alternativ bedöms det skapa de bästa förutsättningarna för miljömässig, ekonomisk och 

social hållbarhet. 

 

Mål 2 – Ingen Hunger 

Naturskyddsföreningen framför att det är viktigt att bevara och utnyttja jordbruksmark till 

livsmedelsproduktion för att öka resiliens och motståndskraft emot klimatförändringar, skapa 

förutsättningar för närodlade livsmedel och samtidigt gynna biologisk mångfald. Lantbrukarnas 

Riksförbund framför att jordbruket bidrar till hållbarhetsmålen på fler sätt än mål 2 (ingen 

hunger). Man bör även lyfta in jordbrukets roll i målen 3, 11, 12, 13 och 15 och göra en 

helhetsanalys över hållbarhetsbedömningen i förhållande till de globala målen för att införa vad 

jordbruket och de gröna näringarna kan tillföra och se detta som en resurs. Lantbrukarnas 

Riksförbund framför att inte heller i relation till andra mål och strategier tas livsmedelsstrategin 

upp som styrdokument. Naturskyddsföreningen tycker att det är viktigt att bevara och utnyttja 

jordbruksmark till livsmedelsproduktion för att öka resiliens och motståndskraft emot 

klimatförändringar, skapa förutsättningar för närodlade livsmedel och samtidigt gynna 

biologisk mångfald. Vi har på senaste tiden också sett att efterfrågan på regionalproducerat 

ökat. 

Kommunen svarar: 

Förslaget kompletteras under avsnittet ”Användning av mark och vatten” med ett tema som 

beskriver hur naturresursen ”jordbruk” hanteras i planen. Hållbarhetsbedömningen har gjorts 

kontinuerligt under hela arbetet med att ta fram förslag till översiktsplanen och har bland annat 

medfört att riktlinjen ”Värna och utveckla landsbygdens näringar och naturresurser” 

formulerats. En inriktning som därmed kan ses som en syntes av hållbarhetsanalysen inom detta 

område. Sveriges livsmedelsstrategi har som övergripande mål att jordbruket ska vara 

konkurrenskraftigt och det är en av anledningarna till att inriktningen finns – en annan är 

livsmedelsproduktionen sett ur ett beredskaps‐ och självförsörjandeperspektiv.  

Avsnittet ”Översiktsplanen i relation till andra mål och strategier” kompletteras med Sveriges 

livsmedelsstrategi. 
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Mål 3 – Hälsa och välbefinnande  

Naturskyddsföreningen upplyser om att även ökad cykling och gång som det planeras för 

genom utökade GC‐vägar bidrar till detta mål. 

 

Kommunen svarar: 

Förslaget kompletteras. 

Mål 4 – God utbildning för alla  

Naturskyddsföreningen påpekar att kommunen kan arbeta för att undervisning i hållbar 

utveckling prioriteras i kommunens skolor. 

Kommunen svarar: 

Noteras. 

Mål 6 – Rent vatten och sanitet  

Naturskyddsföreningen tycker inte att bedömningen att översiktsplanen bidrar till att målet 

uppnås stämmer överens med sista stycket där stora utmaningar med vattendirektivets krav 

beskrivs, och man också skriver att beslutade mål ej nås. Varla Villaförening framför även att det 

krävs lokala och/eller regionala åtgärdsprogram för att uppnå målet, som möjligheten till lokalt 

omhändertagande av dagvatten, LOD.  

Kommunen svarar: 

Kommunen bedömer att vi har goda förutsättningar att bibehålla en god VA‐försörjning även i 

framtiden. Den stora utmaningen ligger i att uppnå god ekologisk status i våra vattendrag och 

marina områden. Kommunen har därför för avsikt att ta fram åtgärdsprogram för de 

vattenförekomster där statusen är sämre än god, lokalt omhändertagande av dagvattnet är en av 

dellösningarna. 

 

Mål 7 – Hållbar energi för alla. Naturskyddsföreningen påpekar att solenergi inte alls nämns i 

översiktsplanen. Länsstyrelsen efterfrågar tydligare åtgärder som visar att vi når 

hållbarhetsmålet. 

Kommunen svarar:  

I förslaget och under ”Energimålet” hänvisas till kommunens klimatstrategi, Borgmästaravtalet 

och länets klimatstrategi. Samtliga dessa pekar på hur kommunen vill jobba med bland annat 

solceller. 
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Mål 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur  

Varla Villaförening upplyser om att målet endast nås under förutsättning att det är hållbara 

verksamheter som etablerar sig i kommunen och att de som arbetar i verksamheterna har 

tillgång till kollektivtrafik. 

 

Kommunen svarar: 

Översiktsplanen ger plats för verksamheter. Vilka verksamheter som etableras avgörs senare.  

Mål 11 – Hållbara städer och samhällen  

Naturskyddsföreningen tycker att bedömningen som gjorts är att översiktsplanen bidrar till att 

målet nås. Vi ställer oss frågande till bedömningen då översvämningar är en betydande risk i 

framtiden, och riskområden fortsätter att bebyggas. Varla Villaförening framför att en tydlig 

handlingsplan för en hållbar stadsutveckling är en förutsättning för att nå målet. 

Kommunen svarar: 

Med skyddsåtgärder bedöms översvämningsrisken för Kungsbacka stad vara hanterbar sett i en 

tidshorisont på minst 100 år. Förslaget kompletteras med information att i all framtida planering 

kommer kommunen att behöva ta hänsyn till överöversvämningsrisk och klimatförändringar.  

Mål 12 – Hållbar konsumtion och produktion  

Varla Villaförening påpekar att Kungsbacka stad präglas idag av handel som knappast kan 

betraktas som hållbar, med stort inslag av import från bland annat Asien. Utveckling av 

lantbruksföretagen bör ske mot ekologisk produktion som kan bidra till lokal och ekologisk 

konsumtion av livsmedel. Naturskyddsföreningen framför även att tekniska och digitala 

lösningar innebär erfarenhetsmässigt inte en minskad konsumtion. Därför behöver kommunen 

också arbeta för lösningar som hjälper till att förändra invånarnas beteenden för att ytterligare 

underlätta omställningen till en hållbar livsstil. 

Kommunen svarar: 

Hur handeln och lantbruket väljer sina produkter och hur vi använder digitala lösningar kan inte 

styras i en översiktsplan. Synpunkterna noteras. 

Mål 13 – Bekämpa klimatförändringar  

Varla Villaförening vill att det i fördjupning för Kungsbacka stad tydligt måste framgå hur man 

vill medverka till en klimatanpassad infrastruktur, till exempel med fossilfri kollektivtrafik och 

laddplatser för elfordon. Trafiken måste ställas om till fossilfri så snart detta är möjligt. Även 

våra stadsnära naturområden som Varlaskogen bör bevaras som gröna lungor som kan ”suga 

upp” koldioxid. 
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Kommunen svarar: 

Gällande platsspecifika synpunkter så noteras dessa men hanteras inte inom översiktsplanen, utan 

i den fördjupade översiktsplanen för Kungsbacka stad. 

 
 

Mål 15 – Ekosystem och biologisk mångfald  

Varla Villaförening upplyser om att målet uppnås under förutsättning att jordbruket ställer om 

till ekologisk odling och djurhantering. 

Kommunen svarar: 

Översiktsplanen hanterar inte i detalj hur vi brukar marken, men strategierna i planförslaget 

medför i jämförelse med andra alternativ de bästa förutsättningarna för miljömässig, ekonomisk 

och social hållbarhet. 

Klimatförändringar och vatten 
Länsstyrelsen och Sveriges geologiska undersökning (SGU) ser inte att översiktsplanen på ett 

tydligt sätt har identifierat geografiska områden där klimatförändringar kan innebära risker för 

den bebyggda miljön. Det finns inte heller redogjort för hur riskerna kan minska eller upphöra 

eller beskrivit användning, utveckling och bevarande av den byggda miljön fullt ut. Ingen 

prioritering av riskområden har skett. Medan Länsstyrelsen och SGU är negativa till 

kommunens redovisning, ser Statens geotekniska institut (SGI) positivt på att översiktsplanen 

redovisar geologiska och geotekniska förhållanden samt eventuella risker, som underlag för 

strategiska val av markanvändning och därtill identifierar områden med osäkra förhållanden 

eller förutsättningar för försämrad säkerhet med hänsyn till skred och ras i jord och berg, 

erosion, översvämning och områden med begränsad byggbarhet till följd av komplicerade 

geotekniska förhållanden. SGI noterar också att planen redovisar kommunens syn på risken för 

klimatrelaterade skador på den befintligt byggda miljön samt hur sådana risker kan minska eller 

upphöra.  

Kommunen svarar: 

Översiktsplanen visar övergripande att det finns en medvetenhet om klimatförändringarnas 

effekter och hur de behöver bemötas. När det gäller befintlig bebyggelse lyfts problematiken med 

att ansvaret oftast ligger på den enskilde som en utmaning. Likväl sägs i planen att befintlig 

bebyggelse behöver skyddas mot översvämningar. Arbetet med klimatanpassning av såväl 

tillkommande som befintlig bebyggelse fortsätter och utvecklas inom ramen för kommunens 

klimatstrategi, uppdraget att ta fram en översvämningsstrategi samt kommande fördjupning för 

Kungsbacka stad. Kommunens syn på klimatförändringar och då främst med avseende på ökad 
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översvämningsrisk har uppdaterats och gjorts något tydligare i ett ”tema” under ”Användning 

av mark och vatten”. 
 

Länsstyrelsen vill även att översiktsplanen ska redovisa hur förväntade klimatförändringar 

påverkar sannolikhet för eller konsekvenser av extrema naturhändelser. I detta fall kan det 

också vara av intresse att belysa hur kommunen kan drabbas av storm, stora skogsbränder, 

värmebölja och andra typer av naturhändelser som inte alltid kan ges en geografisk placering. 

Kommunen svarar: 

Översiktsplanen visar ett övergripande resonemang kring klimatförändringar och dess effekter och 

hänvisar vidare till kommunens klimat‐ och sårbarhetsanalys. 

 
 
Naturskyddsföreningen vill att översiktsplanen ska lyfta vikten av gröna ytor i staden då dessa 

tar hand om regnvatten/skyfall – något som är mycket viktigt i planeringen för att minska 

avrinning/översvämning och bidra till att färskvatten kan tas omhand av marken istället för att 

spolas bort i dagvattenledningar/till havet och då dessutom öka erosion. 

Kommunen svarar: 

Noteras. Översiktsplanen lyfter vikten av att använda och förstå ekosystemtjänster vilket 

innefattar flera av funktionerna i Naturskyddsföreningens synpunkt. 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap upplyser att MSB har i uppdrag av regeringen 

att införa, förvalta och utveckla radiokommunikationssystemet Rakel för skydd och säkerhet. 

För att vindkraftverk eller andra höga installationer inte ska bli ett hinder för 

radiokommunikationssystemet bör placeringen av exempelvis vindkraftverk på landsbygden 

och höga byggnader i tätorter ske i samråd med MSB:s verksamhet för Rakel och 

ledningssystem. Detta gäller konstruktioner högre än 20 meter utanför sammanhållen 

bebyggelse och högre än 45 meter inom sammanhållen bebyggelse. 

Kommunen svarar: 

Noteras. 
 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap upplyser att totalförsvaret och samhällets 

robusthet är viktiga frågor att belysa i översiktsplaner. Kommunens tillgång till befintliga 

skyddsrum är en sådan fråga som ska belysas i översiktsplanen, de är också ett allmänt intresse 

enligt 2 kap PBL. Skyddsrummen kan påverkas av ianspråktagande av mark i närheten. 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap arbetar kontinuerligt med att identifiera mark 

eller vattenområden som kan vara av riksintresse för totalförsvarets civila delar. I dagsläget 

finns inget riksintresse utpekat i Kungsbacka kommun.  
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Kommunen svarar: 

Noteras. 

Frågor som inte hanteras i pågående översiktsplanarbete 
 
Flera synpunkter på vitt skilda saker som ligger på en mer detaljerad nivå än denna 

strategiska översiktsplan kan hantera har kommit in. Nedan finns det några exempel på 

sådana synpunkter som inte hanteras i pågående översiktsplanarbete.  

Moderaterna vill att aktivitetsytor för motorburen ungdom ska märkas ut, förslagsvis i närheten 

av Åsa eller Anneberg. Det har även kommit in en synpunkt som lobbar för motorsportens plats 

i kommunen och Göteborgsregionen. Sverigedemokraterna tycker det är viktigt att det finns 

gatubelysning och bredbandsutbyggnad i hela kommunen. Liberalerna vill att kommunen 

måste ta höjd för är att alltid ha god kapacitet för ökad digital teknik. En person anser att 

cirkulationsplatser i staden bidrar till onödigt mycket trafik som försvårar för cyklister. Det 

behöver finnas bra genomfartsleder för cyklar i staden. Norra Hallands Konstförenings har en 

vision där Konstens Hus i Kungsbacka ska kunna visa intressanta utställningar av lokal, 

regional och internationell konst varje år. Många verksamheter skulle kunna samsas i ett 

Konstens Hus. Med fördel skulle flera av dessa verksamheter kunna rymmas i Alléskolan. En 

person tycker att kommunen bör överväga att sluta grusa vägarna, då det är en ändlig resurs att 

mala ner berg/sten för detta grus. En tystare asfalt på alla vägar är också något att eftersträva, 

ljuden från motorvägen genom kommunen har ökat katastrofalt de senaste 20 åren, och 

dessutom fortplantas de långt bort. Flera personer undrar när Borgmästarebron öppnar. En 

rondell utanför Stadshuset/järnvägsstationen önskas. En person önskar att målade linjer finns på 

gång‐ och cykelvägar på alla ställen som avser cykel o gångtrafikanter, den anser att linjer 

målade till Resecentrum är mycket bra. Fler övergångsställen utmed våra huvudvägar till 

exempel i Onsala skulle vara önskvärt. Hastigheten på vägarna bör ses över. Ökad skötsel av 

cykelbanor. 

 

Kommunen svarar: 

Gällande detaljerade och platsspecifika synpunkter så noteras dessa men hanteras inte inom 

översiktsplanen, utan kan ofta hanteras i en fördjupad översiktsplan eller detaljplan. 

Översiktsplanen styr inte detaljerade intressen så som belysning, placering av specifika 

verksamheter, specifika trafikfrågor och så vidare. Synpunkter som hamnar inom ramen för den 

nya fördjupade översiktsplanen för staden, skickas vidare till det arbetet och fortsatt dialog kan ske 

i den processen. 
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En person undrar om kommunalskatten kan bli lägre om invånarantalet ökar eftersom det kan 

bidra till att samhällets kostnader för service och infrastruktur minskar. Sedan undrar personen 

om service, vård och skola blir bättre.  

 

Kommunen svarar: 

Att ny bebyggelse ger nya skattebetalare till kommunen behöver inte vara en fördel på grund av 

det interkommunala skatteutjämningssystemet. 

Bilagor  
Bilagor till denna samrådsredogörelse: 

‐ Bilaga 1 – Länsstyrelsens yttrande  

‐ Bilaga 2 – Kommentarer från utställningen 

‐ Bilaga 3 – Kommentarer från föreläsningar 

‐ Bilaga 4 – Kommentarer från Facebookannons 
 
 

 

 

 

Emma Kjernald         Malin Aronsson 

Samhällsbyggnadschef        Kommundirektör 
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Kungsbacka kommun
samhallsbyggnadskontoret@kungsbacka.
se

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

Förslag till kommunomfattande översiktsplan för 
Kungsbacka kommun; Samråd enligt 3 kap 9 § Plan- 
och bygglagen.                                                                                                                              
Samrådshandlingar Översiktsplan för Kungsbacka kommun har översänts till 
Länsstyrelsen för yttrande. Samrådshandlingarna har redovisats och diskuterats på 
Länsstyrelsens plangrupp den 7 maj 2020 med företrädare för kommunen, Region 
Halland, Trafikverket och Länsstyrelsens olika sakområden.

Beslutet att upprätta en ny översiktsplan togs av kommunstyrelsen den 21 november 
2017 § 263. 

ÖVERSIKTSPLANENS ROLL
Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska översiktsplanen ange inriktningen för den 
långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. Planen ska ge vägledning för beslut 
om hur mark- och vattenområden ska användas. 

Kommunen ska i översiktsplanen redovisa de förhållanden som med hänsyn till de 
allmänna intressena i 2 kap. kan ha en väsentlig betydelse för sådana beslut som avses 
i 2 § andra stycket. Riksintressen enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken ska alltid redovisas. 

I översiktsplanen ska framgå grunddragen i fråga om den avsedda användningen av 
mark- och vattenområden, kommunens syn på hur den byggda miljön ska användas, 
utvecklas och bevaras, hur kommunen avser att tillgodose de redovisade riksintressena 
och följa gällande miljökvalitetsnormer. 

Vidare ska det redovisas hur kommunen i den fysiska planeringen avser att ta hänsyn 
till och samordna översiktsplanen med relevanta nationella och regionala mål, planer 
och program av betydelse för en hållbar utveckling inom kommunen, hur kommunen 
avser att tillgodose det långsiktiga behovet av bostäder samt ange sådana områden för 
landsbygdsutveckling i strandnära lägen som avses i 7 kap. 18 e § första stycket MB. 

Översiktsplanen ska även redovisa kommunens syn på risken för skador på den 
byggda miljön som kan följa av översvämning, ras, skred och erosion som är 
klimatrelaterade samt på hur sådana risker kan minska eller upphöra. Översiktsplanen 
ska utformas så att innebörden och konsekvenserna av den tydligt framgår.
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Länsstyrelsens roll i processen
Länsstyrelsen ska under samrådet enligt 3 kap. 10 § i PBL 

1. ta tillvara och samordna statens intressen 
2. tillhandahålla underlag för kommunens bedömningar och ge råd i fråga om 

sådana allmänna intressen enligt 2 kap. PBL som hänsyn bör tas till vid beslut 
om användningen av mark- och vattenområden,

3. verka för att riksintressen enligt 3 och 4 kap MB tillgodoses, att 
miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. MB följs och att redovisningen av områden 
för landsbygdsutveckling i strandnära lägen är förenlig med 7 kap. 18e § första 
stycket MB,

4. verka för att sådana frågor om användningen av mark- och vattenområden som 
angår två eller flera kommuner samordnas på ett lämpligt sätt, och

5. verka för att bebyggelse och byggnadsverk inte blir olämpliga med hänsyn till 
människors hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller 
erosion.

Enlig plan- och byggförordningen 2 kap. 1 och 3 §§ ska länsstyrelsen under ett samråd 
om förslag att anta, ändra eller upphäva en översiktsplan på lämpligt sätt hålla berörda 
statliga myndigheter underrättade om planarbetet. Om förslaget rör skogsmark ska 
länsstyrelsen inhämta Skogsstyrelsens yttrande.  Om en statlig myndighet under 
samrådet har synpunkter på ett planförslag ska myndigheten framföra synpunkterna 
till länsstyrelsen.

Målet för den fysiska planeringen är en långsiktigt hållbar användning av våra mark- 
och vattenresurser och en god livsmiljö. Det innebär att planeringen av 
markanvändning och bebyggelsens utveckling måste präglas av en helhetssyn som 
beaktar miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter. Länsstyrelsen granskar även 
planförslaget utifrån dessa aspekter. 

Länsstyrelsens yttrande nedan disponeras så att avsnitt 

I. behandlar övergripande frågor
II. behandlar de frågor som staten ska bevaka 
III. innehåller rådgivande synpunkter 

I.  ÖVERGRIPANDE SYNPUNKTER

Handlingar och disposition. 
Översiktsplanen är helt digital (GIS-baserat format) vilket Länsstyrelsen är positiv till. 
Det är även bra att det går att ladda ner en utskriftsanpassad pdf-version av 
översiktsplanen som bland annat underlättar diariehanteringen (översiktsplanen är en 
handling som ska arkiveras enligt reglerna om arkivbeständighet eftersom det är ett 
myndighetsbeslut). Dispositionen på den utskriftsanpassade versionen (pdf) skulle 
dock behöva förtydligas med huvudrubriker och vilka avsnitt som översiktsplanen är 
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indelad i. Som det är nu har samtliga avsnitt samma rubriksättning vilket gör det svårt 
att orientera sig i översiktsplanen och få en överblick.

Eftersom översiktsplanen är digital kan det vara svårt att få en helhetsbild över de 
olika avsnitten och därför är det bra med informationsmaterialet som kommunen tagit 
fram. Det är dock svårt att hitta all information om en specifik fråga i den digitala 
versionen då den finns på olika ställen. Det är bra att det finns läshänvisningar i 
kartlagerlistan men det skulle också behöva finnas i informationsrutan som kommer 
upp när man klickar på ett område. Det är även förvirrande att informationen benämns 
både riktlinjer, beskrivning och motivering. Hur skiljer sig beskrivningen från 
motiveringen? Detta behöver överlag ses över.

Kartredovisning
Länsstyrelsen anser att kartorna i översiktsplanen är tydliga med olika skikt som kan 
läggas på varandra för att följa hur det stämmer överens. För ökad läsbarhet skulle 
kartorna behöva kompletteras med ortsnamn, namn på större vattendrag, sjöar och 
havsområden. Kartlagret som visar befintlig bebyggelse behöver förtydligas. Som det 
ser ut i nuläget går det knappt att urskilja, särskilt utanför utvecklingsorterna. Det 
behöver även finnas ett lager med befintliga större verksamheter, täkter, större 
djurgårdar, större luftledningar, naturgasledning m.m. Syftet är att konsekvenser av 
bebyggelseutveckling lättare ska kunna bedömas.

Strategi 2040 finns med under strategi i kartlagret men utblick mot 2060 saknas och 
finns endast med i texten.

Innehåll
Översiktsplanen är kortfattad och relativt översiktlig vilket är positivt då den är lätt att 
ta till sig. Inom flera områden saknas det dock värdefull information och flera av 
riktlinjerna och rekommendationerna är för vaga.

Redovisningen av riksintressena är på flera ställen bristfällig. Riktlinjerna under 
riksintressena är samlad till en enda riktlinje; att kommunen ska säkerställa att 
riksintressenas värden inte påverkas negativt vid ny exploatering. Länsstyrelsen anser 
att denna riktlinje är för vag och att beskrivningarna behöver utvecklas. Genom mer 
utvecklade riktlinjer och rekommendationer kan oacceptabla och mindre lämpliga 
åtgärder uteslutas. Kommunen kan också ange att vissa identifierade värden inom ett 
riksintresse är viktigare än andra och dessa alltid ska värnas, medan andra kan 
påverkas inom acceptabla gränser. Tydliga ställningstaganden ger en utvecklad 
vägledning vid beslut om mark- och vattenanvändningen och underlättar efterföljande 
planering och prövning.

I översiktsplanen föreslås att större delen av utvecklingen ska ske i de tre prioriterade 
utvecklingsorterna Kungsbacka stad, Anneberg och Åsa. Detta ger en tydlig riktning 
om hur kommunen vill växa i framtiden ur ett hållbarhetsperspektiv då bebyggelsen 
koncentreras till kollektivtrafiknära lägen där det redan finns ett utbud av service. Men 
hur påverkar detta resten av kommunen som exempelvis utvecklingen av landsbygden 
och de mindre serviceorterna? Det bör föras ett tydligare resonemang kring detta.



Samrådsyttrande
 

4(25)LÄNSSTYRELSEN

2020-09-01
 

401-2815-20
 

Länsstyrelsen är positiv till översiktsplanens koppling till de nationella målen där 
kommunen bryter ner förslaget och kopplar det till varje mål. Men det bör förtydligas 
att det är Agenda 2030 som kommunen menar.

II. DE FRÅGOR STATEN SKA BEVAKA

Riksintressen enligt 3 och 4 kap MB 
Kommunen har redovisat i karta och med text vilka riksintressen som finns i 
Kungsbacka kommun. Länsstyrelsen saknar dock generellt en redogörelse för hur 
eventuell exploatering påverkar riksintressena och om riksintressena tillgodoses. 
Enligt 3 kap 4 § PBL ska det framgå hur kommunen anser att riksintressena ska 
tillgodoses.

Det ska observeras att i texten under rådgivande synpunkter kan förekomma 
synpunkter som påverkar riksintresseområden. 

Riksintressen enligt 3 kap 6 § MB

Naturvård
Riktlinjerna för hur riksintresset för naturvård ska tillgodoses är för vaga. När det 
gäller riksintresset för naturvård vid Sandsjöbacka står det till exempel bara att 
värdena inte ska påverkas negativt vid ny exploatering trots att förändrad 
markanvändning föreslås i dess direkta närhet. Kommunen bör specificera vilka 
värden som är viktiga att bevara och vad som kan påverkas inom acceptabla gränser. 

Det saknas motivering till varför riksintresset för naturvård, Kungsbackafjorden, inte 
bedöms påverkas påtagligt trots att Natura 2000-området Kungsbackafjorden bedöms 
kunna påverkas. Länsstyrelsen anser att det finns risk att dessa riksintressen inte 
tillgodoses.

Kulturmiljövård
I Kungsbacka kommun finns 12 områden av riksintresse för kulturmiljövården. I 
översiktsplanen anges att de i kulturmiljöprogrammets angivna förhållningssätt för 
hantering av riksintressemiljöernas olika kulturvärden vid planläggning ska omsättas 
till skydd och varsamhetsbestämmelser i planen. Det är bra att kommunen har för 
avsikt att skydda områden av riksintresse för kulturmiljövård genom planläggning. 
Det är dock viktigt att uppmärksamma att riksintresseområdenas utbredning inte alltid 
stämmer överens med utbredningen av de områden som pekas ut i kommunens 
kulturmiljöprogram. Det är också viktigt att uppmärksamma att motiveringen till och 
uttrycket för riksintresseområdet ibland skiljer sig något åt innehållsmässigt om man 
jämför med motsvarande område i kulturmiljöprogrammet. Kommunen bör därför se 
över vad som gäller för det specifika riksintresseområdet. Kulturmiljöprogrammet kan 
ligga som ett grundläggande kunskapsunderlag i detta arbete. Exemplet om 
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kunskapsunderlaget för Vallda kyrkby är ett bra exempel. Underlag av det slaget bör 
tas fram när det finns planer på att genomföra förändringar i eller i anslutning till 
riksintresseområden för kulturmiljö.

För att förtydliga informationen rörande de specifika riksintresseområdena vore det 
bra om platsspecifik information om respektive område kommer upp i 
informationsrutan när man klickar på ett riksintresseområde för kulturmiljö.

I översiktsplanen föreslås ett verksamhetsområde utefter Valldavägen i Vallda kyrkby. 
Detta ligger utanför men i nära anslutning till riksintresseområdet. Området bör därför 
utformas med stor hänsyn till det närliggande riksintresseområdet.

Kulturreservatet Äskhults by, som även är utpekat som riksintresse för 
kulturmiljövård, ligger inom det område som i ÖP pekas ut som område där vindkraft 
kan utredas. Det är mycket viktigt att ingen vindkraft etableras inom synhåll för 
kulturreservatet. Detta gäller både för reservatets inägor och utmarken, det vill säga 
hela kulturreservatet.

Riksintressen enligt 3 kap 8 § MB
Kommunikationer
Riksintresset för kommunikation bör beskrivas tydligare och kommunen bör även 
redovisa om det finns eventuella målkonflikter för ett säkerställa riksintresset 
kommunikation. Kommunen måste säkerställa att den planerade utvecklingen inte 
påverkar riksintresse för kommunikationer på ett negativ sätt.

Beskrivningen av riksintresse för kommunikationer sjöfart behöver utvecklas. I 
översiktsplanen anges att det inom kommunen finns två farleder av riksintresse för 
kommunikationer/sjöfart vilket inte stämmer. Sjöfartsverket menar att det finns fem 
sjövägar av riksintresse:

o Rivö fjord – Valö – Nidingen. Sjöväg 109
o Oslofjorden – Öresund. Sjöväg 12
o TSS Läsö – Ost Fladen. Sjöväg 9
o Väst Fladen – Göteborg. Sjöväg 19
o Skagen – Stora Bält. Sjöväg 11

Länsstyrelsen anser att kommunens ställningstagande vad gäller användning av havet 
är otydligt. Exempelvis anges för sjöväg 12, sträckan Oslofjorden – Öresund, att 
kommunen ska säkerställa att riksintressenas värden inte påverkas negativt vid ny 
exploatering, med det anges inte vilka avvägningar som gjorts mellan olika intressen 
eller hur man avser säkerställa att riksintressen inte påverkas negativt. 

Länsstyrelsen anser att kommunen bör vara tydligare i översiktsplanen med hur de 
avser säkerställa att ny exploatering inte påverkar riksintressen negativt. Om det är så 
att man i dagsläget inte ser någon annan exploatering i havsområdet än de 
riksintressen som finns angivna i havsområdet bör det framgå. För mer information se 
yttrande från Sjöfartsverket.
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Korrekt underlag för riksintresse kommunikationer/sjöfart finns på Trafikverkets 
hemsida; https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-
utreda/samhallsplanering/Riksintressen/Kartor-over-riksintressen/

Riksintresse enligt 3 kap 9 § MB
Totalförsvaret
Kartunderlaget bör visa avgränsningen för påverkansområdet för civil flygplats 
(Landvetter) som omfattas inom kommunavgränsningen.

Kommunen berörs av ett riksintresse benämnt ”påverkansområde övrigt”. Inom detta 
område ska alla plan- och lovärenden remitteras till Försvarsmakten för att säkerställa 
att riksintresset inte skadas. Detta bör framgå av översiktsplanen. Av översiktsplanen 
bör även framgå att alla höga objekt ska remitteras till Försvarsmakten. 

Riksintresse enligt 4 kap MB
I översiktsplanen föreslås att Kungsbacka stad ska växa söderut vilket gör att stadens 
utbredning hamnar inom riksintresse enligt 4 kap MB. Länsstyrelsen anser att 
kommunen behöver beskriva hur utvecklingen av Kungsbacka stad kommer att 
påverka riksintresset för rörligt friluftsliv och högexploaterad kust enligt 4 kap 1 och 2 
§§. Utredningsområden för Särö och Kullavik föreslås inom riksintresseområdet. 
Detta behöver motiveras i förhållande till att riksintresset ska tillgodoses. För 
Frillesås, Vallda, Onsala, Särö, Åsa och Kullavik behöver även motiveras hur 
riksintresset tillgodoses. Detta gäller även för verksamhetsområdet öster om Frillesås. 

Riksintresset enligt 4 kap MB benämns som riksintresse för rörligt friluftsliv i 
kartlagret. Det bör även tilläggas att det även är riksintresse för högexploaterad kust.

Natura 2000-områden är av riksintresse enligt 4 kap MB men saknas under rubriken 
”Riksintresse, 4 kapitel miljöbalken” i översiktsplanen. Även i kartbilderna saknas 
Natura 2000-områdena som riksintressen. 

Miljökvalitetsnormer

MKN luft
I översiktsplanen sägs att med en ökad tonvikt på bebyggelse i Kungsbacka stad så 
finns risken att den högre och tätare bebyggelsen skapar mer instängda vägområden. 
En förtätning kan därför leda till att koncentrationen av partiklar och kväveoxider ökar 
i vissa områden.

Länsstyrelsen anser att risken att överskrida miljökvalitetsnormer för luft bör utredas i 
en miljökonsekvensbeskrivning till översiktsplanen.

https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/samhallsplanering/Riksintressen/Kartor-over-riksintressen/
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/samhallsplanering/Riksintressen/Kartor-over-riksintressen/


Samrådsyttrande
 

7(25)LÄNSSTYRELSEN

2020-09-01
 

401-2815-20
 

MKN vatten
I översiktsplanen anges att alla exploateringsprojekt ska bidra till god status vilket är 
en bra och ambitiös riktlinje, liksom att det ska upprättas lokala åtgärdsprogram när 
vattenförekomster idag har sämre än god status. Det är dock svårt att se hur 
kommunen kommer att se till att miljökvalitetsnormerna för vatten följs. Här saknas 
en karta med information om de olika vattenförekomsternas status idag och vilka 
miljökvalitetsnormer som gäller. Det saknas även en skrivning om hur avvägningar 
gentemot vattenmiljöerna görs. Kommunen bör i översiktsplanen beakta 
miljökvalitetsnormerna när markanvändning och riktlinjer föreslås och analysera 
konsekvenserna av de föreslagna strategierna. Under den förklarande texten om 
miljökvalitetsnormer bör det tydliggöras att miljökvalitetsnormerna för vatten är 
juridiskt bindande.

Under avsnitten om Påverkan på vatten under miljökonsekvensdelen finns en kortare 
problembeskrivning med status för några vattenförekomster idag. Här efterfrågas en 
analys av vilka åtgärder som behövs för att inte förutsättningarna för att uppnå 
miljökvalitetsnormerna för vatten ska försämras. Att endast skriva ” finns det goda 
förutsättningar att planförslaget åtminstone inte innebär en försämring av vare sig 
ekologisk eller kemisk status i kommunens vattenförekomster” är inte tillräckligt. Om 
man identifierar problem så bör man också beskriva hur man avser att arbeta för att 
inte försämra förutsättningarna för att MKN för vatten ska uppnås.

Mellankommunala frågor
På grund av det höga exploateringstrycket behöver kustkommunerna ha en gemensam 
helhetssyn på kustens miljövärden för att kusten långsiktigt ska bibehålla sin karaktär 
och attraktivitet samt för att kunna säkerställa att hänsyn tas till de riksintressen som 
ingår i 4 kapitlet miljöbalken. Hur kommunerna har arbetat för att skapa en helhetssyn 
och gemensamt säkerställa de övergripande värdena kan beskrivas tydligare.

Inom Marks kommun och på gränsen till Kungsbacka kommun ligger Årenäs 
Tostekulla lövskogars naturreservat, som även omfattas av Natura 2000. 
Naturreservatet för Sandsjöbacka omfattar områden inom både i Kungsbacka och 
Mölndals kommun. Kommunen kan kommentera och beskriva eventuella 
konsekvenser för de skyddade områdena i de angränsande kommunerna.

Det bör framgå hur MKN ska följas även ur en mellankommunal aspekt. På gränsen 
till Göteborgs kommun finns vattenförekomsten Askims fjord, Onsala kustvatten och 
Kräklingeområdet.

Vid kommungränsen finns på sina håll förorenade områden på båda sidor om gränsen. 
Kommunen behöver ha en strategi för hur det ska hanteras. Om föroreningen är av 
sådan art eller har en sådan lokalisering att den kan påverka kommunerna på båda 
sidor om gränsen så behöver en gemensam strategi tas fram.
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Hälsa, miljö- och riskfaktorer 
Klimatanpassning
Enligt PBL 3 kap, 5§ ska kommunen redogöra för sin syn på risken för skador på den 
byggda miljön som kan följa av översvämning, ras, skred och erosion som är 
klimatrelaterade. Hur sådana risker kan minska eller upphöra ska också framgå av 
översiktsplanen. 

I översiktsplanen beskrivs på ett övergripande sätt hur klimatet kommer att förändras i 
framtiden och vad det kan innebära för kommunen. Det är bra att det hos kommunen 
finns en medvetenhet om det förändrade klimatet, det långa tidsperspektivet och att 
flera olika klimateffekter kan inträffa samtidigt vilket innebär att det även finns risk 
för kombinationseffekter. 

Länsstyrelsen ser inte att kommunen på ett tydligt sätt har identifierat geografiska 
områden där det finns risk för skador på den byggda miljön. Kommunen har inte 
heller redogjort för hur riskerna kan minska eller upphöra eller beskrivit användning, 
utveckling och bevarande av den byggda miljön fullt ut. Ingen prioritering av 
riskområden har skett. De platser där risken för skador är som störst bör prioriteras. 
Detta kan med fördel redovisas i ett kartmaterial där områden som inte bör bebyggas 
ur ett risk- och säkerhetsperspektiv pekas ut. Om behov av fördjupade riskutredningar 
inom ett specifikt område behövs ska detta nämnas. Även vägar, järnvägar, 
anläggningar och vindkraftverk samt parker i anslutning till bebyggelse bör ingå i 
riskbedömningen.

Kungsbacka har identifierats som ett område med betydande översvämningsrisk där en 
riskhanteringsplan ska tas fram. Kommunen har även för avsikt att ta fram en 
översvämningsstrategi och en skyfallskartering. Det är en viktig åtgärd att på 
kommunnivå ta fram en översvämningsstrategi. En skyfallsutredning är en 
förutsättning för att arbeta vidare med frågan och skyfallskarteringen liksom 
riskhanteringsplanen och dess åtgärder är viktiga att få med i översvämningsstrategin. 
Kopplingen till risken för ras, skred och erosion bör också utredas som en del i arbetet. 
I översvämningsstrategin är det lämpligt att även väga in påverkan på naturvärden 
samt limniska och marina värden och utforma strategin så att ekosystem och biologisk 
mångfald värnas.

Länsstyrelsen anser att riktlinjerna avseende översvämning är relevanta när det 
kommer till nybyggnation. Om tekniska åtgärder ska användas som 
översvämningsskydd ska det säkerställas att det inte riskerar att påverka en plats 
utanför planområdet. 
Länsstyrelsen anser att det är en förutsättning att det är säkerställt att det inte finns 
någon risk för översvämning, ras, skred och erosion i arbetet med detaljplaneläggning 
och bygglovsprövning. För befintlig bebyggelse finns ett stort ansvar hos 
fastighetsägaren, medan skydd av samhällsviktiga funktioner och allmänna värde bör 
initieras av kommun eller stat för att säkerställa att dessa skyddas.

Kartläggning av urbana värmeöar, hur samhällsviktiga funktioner påverkas av värme 
samt tydlig blå- och grönstruktur är delar som skulle behöva ses över för att minska 
risken för konsekvenser vid en värmebölja.

Inför arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Kungsbacka stad bör kommunen 
titta mer noggrant på frågorna om skred- och översvämningsrisk.
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Kartan om översvämning på sid 50 bör kompletteras med ett årtal för högsta 
beräknade vattennivå.

På Boverket finns mer information om vad som ska redovisas i ÖP när det gäller 
klimatanpassning; https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/nyheter-pa-pbl-
kunskapsbanken/klimatanpassning-i-oversiktsplanen/

Geoteknik
Det är bra att översiktsplanen redovisar geologiska och geotekniska förhållanden samt 
eventuella risker. För områden med höga bergformationer ska även risken för bergras 
och blocknedfall beaktas. Översvämningsförebyggande åtgärder, t ex uppfyllnader och 
vallar, kan medföra geotekniska konsekvenser vilket också behöver beaktas. 

Vägledningar för arbete med naturolyckor
Kommunen bör redovisa hur förväntade klimatförändringar påverkar sannolikhet för 
eller konsekvenser av extrema naturhändelser. I detta fall kan det också vara av 
intresse att belysa hur kommunen kan drabbas av storm, stora skogsbränder, 
värmebölja och andra typer av naturhändelser som inte alltid kan ges en geografisk 
placering.

MSB har tagit fram vägledningar för att kommuner ska kunna komplettera nationellt 
underlag med egna karteringar och kunskapsunderlag. Under den föregående 
mandatperioden tog MSB fram följande vägledningar:

 Vägledning för översvämningskartering av vattendrag, MSB 631 (2014) 
https://rib.msb.se/filer/pdf/27432.pdf

 Vägledning för skyfallskartering Tips för genomförande och exempel på 
användning, MSB1121 (2017) https://rib.msb.se/filer/pdf/28389.pdf

Farligt gods /tung trafik
Det saknas ett avsnitt som beskriver farligt godstransporter inom kommunen. Detta 
avsnitt bör även beskriva den övergripande strategin för hur hänsyn ska tas till de 
risker som finns kopplade till farligt godsleder. 

Farlig verksamhet
Det saknas ett avsnitt som beskriver farliga verksamheter, både kopplade till Lag 
(1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga 
kemikalieolyckor (SEVESO-lagstiftningen) och Lag (2003:778) om skydd mot 
olyckor, som finns inom kommunen. Detta avsnitt bör övergripande beskriva farliga 
verksamheter som finns och den övergripande strategin för att ta hänsyn till de risker 
som finns kopplade till verksamheterna. Även Swedgas gasledning och strategier för 
att hantera risker kopplade till denna bör beskrivas.

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/nyheter-pa-pbl-kunskapsbanken/klimatanpassning-i-oversiktsplanen/
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/nyheter-pa-pbl-kunskapsbanken/klimatanpassning-i-oversiktsplanen/
https://rib.msb.se/filer/pdf/27432.pdf
https://rib.msb.se/filer/pdf/28389.pdf
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Beredskap
Från och med 1 juli 2022 har Regeringen beslutat om nya beredskapszoner kring 
kärnkraftverk, däribland Ringhals. Runt kärnkraftverken ska det finnas en inre och en 
yttre beredskapszon med en ungefärlig sträckning på fem respektive 25 kilometer och 
en planeringszon om ungefär 100 kilometer. I zonerna ska jodtabletter vara 
förhandsutdelade, befolkningen ska kunna varnas skyndsamt och det ska finnas en 
planering för utrymning och inomhusvistelse. Översiktsplanen bör övergripande 
beskriva de nya beredskapszonerna och dess påverkan.

Totalförsvaret och samhällets robusthet är viktiga frågor att belysa i översiktsplanen. 
Samhällets beredskap bör framgå i översiktsplanen i den mån den fysiska planeringen 
berörs, exempelvis vad gäller reservvattentäkter och viktig infrastruktur i övrigt. 

Förorenat område
Länsstyrelsen rekommenderar att kommunen tydligt beskriver i översiktsplanen att det 
är viktigt att i god tid undersöka de potentiellt förorenade områdena inom 
planområdet. Undersökningarna görs oftast stegvis och det är viktigt att man tidigt i 
planprocessen har så pass mycket kunskap om föroreningsproblematiken att man vet 
att en åtgärd kan bäras av exploateringen. 

Länsstyrelsen anser att kartan där de potentiellt förorenade områdena är markerade bör 
vara mer tydlig. Det är svårt att se på kartorna var de potentiellt förorenade områdena 
finns. Det kan vara bra om det beskrivs att kartorna avseende förorenade områden bör 
uppdateras med visst intervall då områden kan saneras eller att det kan tillkomma nya 
potentiellt förorenade områden. Till exempel håller Tölö området på att saneras i 
nuläget.

Avloppsvatten
Översiktsplanen behandlar frågan om dricksvatten och dagvatten, men det står ganska 
lite om hantering av avloppsvatten. Avloppsreningsverk är en viktig del av 
samhällsplaneringen och Länsstyrelsen anser att det i översiktsplanen behöver finnas 
riktlinjer kring avloppsreningsanläggningar och hur de ska lokaliseras i framtiden. Om 
avloppsreningsanläggning är tänkt att ingå i de områden som beskrivs som 
verksamhetsområde bör det tydligare framgå.

Buller från trafik och verksamheter
I en kommande fördjupad översiktsplan för Kungsbacka stad vore det lämpligt med en 
kartläggning av trafikbullersituationen samt en utredning om vibrationer utmed 
järnvägen. En förtätning av bebyggelsen med minskat avstånd mellan olika funktioner 
såsom bostäder, service och arbetsplatser kan väntas ge ökade bullerproblem vid ny 
och befintlig bebyggelse. 

Det saknas en text om bullerstörning från flygtrafiken i översiktsplanen.
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Radon
Radonhalter i inomhusluft i bostäder, lokaler och på arbetsplatser regleras i 
strålskyddslagen från 2018 (SFS 2018:396). Folkhälsomyndighetens riktvärde för 
radon i inomhusluft är inte längre aktuellt. Istället bör man vid befintlig bebyggelse 
utgå ifrån referensnivå som anges i Strålskyddsförordningen (SFMFS 2018:506). Vid 
nybyggnation gäller Boverkets gränsvärde (BBR 2011:6) som är 200 Bq/m3 uttryckt 
som årsmedelvärde. Detta bör förtydligas i översiktsplanen.

Ultraviolett strålning
Länsstyrelsen vill betona vikten av att man när man planerar barns utemiljöer tar 
hänsyn till ultraviolett strålning. Denna information saknas i översiktsplanen. Det är 
viktigt att den miljö barnen vistas i innebär en variation vad gäller områden med sol 
och skugga. Samtliga cancerformer som har koppling till UV-strålning ökar i Sverige, 
och exponering i barndomen anses spela en särskild roll. Information som finns på 
SSM:s hemsida (se länken nedan) kan användas som ett stöd för kommuner och andra 
som planerar skolgårdar, förskolegårdar och parker. 
https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/omraden/sol-och-solarier/rad-och-
rekommendationer/planera-for-sol-och-skugga-pa-forskolegardar-och-skolgardar/

Elektromagnetiska fält
Elektromagnetiska fält tas upp i den sammanfattande redogörelsen för Hallands län 
(2017), och Länsstyrelsen anser att det är viktigt att rekommendationerna som ges för 
samhällsplanering där även får genomslag i översiktsplanen. Ett exempel är 
lokalisering av bostäder, skolor och förskolor i relation till elektriska anläggningar och 
kraftledningar. 

III. RÅDGIVANDE SYNPUNKTER 

Bebyggelseutveckling 
Allmänt
Av kap 3 i plan- och bygglagen framgår vad en översiktsplan ska innehålla. Bland 
annat ska det framgå hur mark- och vattenområden ska användas, hur den byggda 
miljön ska användas utvecklas och bevaras samt hur det långsiktiga behovet av 
bostäder ska tillgodoses. Kommunen har redovisat övergripande hur mark- och 
vattenområden ska användas. Om havsplanering se längre ned. Länsstyrelsen anser att 
det inte redovisas tillräckligt tydligt hur den byggda miljön ska användas, utvecklas 
och bevaras. Kommunen hänvisar till framtida fördjupade översiktsplaner men en stor 
del av bebyggelsen är utanför dessa fördjupade översiktsplaner. 
Länsstyrelsen anser även att redovisningen av hur kommunen avser tillgodose det 
långsiktiga bostadsbehovet i enlighet med 3 kap 5 § PBL behöver förtydligas.  
Kommunens bostadsförsörjningsprogram bör vara vägledande i denna fråga.

https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/omraden/sol-och-solarier/rad-och-rekommendationer/planera-for-sol-och-skugga-pa-forskolegardar-och-skolgardar/
https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/omraden/sol-och-solarier/rad-och-rekommendationer/planera-for-sol-och-skugga-pa-forskolegardar-och-skolgardar/
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Propositionen ”Politik för gestaltad livsmiljö” (prop. 2017/18:110) får gärna beaktas i 
riktlinjer mm. 

Utvecklingsorterna
Redovisningen av hur de prioriterade utvecklingsorterna ska utvecklas är schematiskt 
och kommunen hänvisar till framtida fördjupade översiktsplaner. Detta gör att det blir 
svårt att förstå hur kommunen har tänkt sig att utvecklingen i dessa prioriterade orter 
ska ske.  

De prioriterade utvecklingsorterna ligger utmed kommunens västra sida. Länsstyrelsen 
undrar hur denna inriktning påverkar serviceorterna i inlandet? Det behöver beskrivas 
vilka konsekvenser detta kommer att få för serviceutbudet och tillgången till 
kollektivtrafik inom de mindre orterna som inte är redovisade på 
markanvändningskartan. Enligt Länsstyrelsens bedömning skulle det behövas 
utvecklingsorter även i de östra delarna av kommunen.

Kommunen anger generellt i sina motiveringar att en utveckling av bebyggelsen 
utanför prioriterade utvecklingsorter kan få omfattande ekonomiska konsekvenser på 
grund av krav på service. Länsstyrelsen anser att formuleringen bör ses över då 
Kungsbacka kommun redan har väldigt mycket bebyggelse utanför utvecklingsorterna. 
Det hade varit värdefullt med en strategi för service på landsbygden, se även under 
rubriken jord- och skogsbruk.

Inför arbetet med en fördjupad översiktsplan för Kungsbacka stad behöver kommunen 
arbeta med riktlinjer för att vidmakthålla ett levande centrum. I flera halländska städer 
finns nu många tomma butikslokaler. En anledning till det är pandemin men även 
externetableringar och övergång till mer digital handel. Utöver detta kan det behövas 
riktlinjer för utformning av bebyggelse i enlighet med politik för gestaltad livsmiljö.

De tre zonerna landsbygdsutveckling, oförändrad landsbygd och oförändrad kustbygd
Länsstyrelsen är positiv till att kommunen vill styra bebyggelseutvecklingen till 
huvudsakligen utvecklingsorterna. Vi vet dock av erfarenhet att det finns starka 
bebyggelseintressen i Kungsbacka kommun som helhet. Därför ifrågasätter 
Länsstyrelsen om de angivna riktlinjerna, beskrivningarna och motiveringarna är ett 
tillräckligt stöd för kommunens hantering av ansökningar om bygglov. De föreslagna 
riktlinjerna, beskrivningarna och motiveringarna som ska styra 
bebyggelseutvecklingen i de övergripande tre zonerna; landsbygdsutveckling, 
oförändrad landsbygd och oförändrad kustbygd bedöms vara för vaga och behöver 
utvecklas med mer utförliga riktlinjer och motiveringar. Det är även förvirrande att 
riktlinjer, beskrivningar och motiveringar inte finns på samma ställe. 

Kommunen anger exempelvis under landsbygdsutveckling att ny bebyggelse ska 
tillkomma genom komplettering där bebyggelse redan finns. Under motiveringen 
anges även att bebyggelse kan tillkomma utmed vägar men det är oklart vilka vägar 
som avses.

Även där kommunen föreslår oförändrad landsbygd och kustbygd kan kommunen 
behöva utveckla riktlinjer, beskrivningar och motiveringar för att kommunen 
verkligen ska kunna uppnå en oförändrad lands- och kustbygd. Kommunen kan även 
behöva precisera villkor för undantag från den restriktiva hållningen i de fall enstaka 
bebyggelse utom plan ändå kan medges genom lokaliseringsbeslut exempelvis för 
lucktomter. 
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En översiktsplan är vägledande för lokaliseringsprövningen och en aktuell 
översiktsplan med tydliga ställningstaganden kan underlätta prövningen. 
Översiktsplanen är inte juridiskt bindande men det är ett betydelsefullt underlag för 
bygglovsprövningen. Det skulle kunna vara av värde att i översiktsplanen redogöra för 
vad prövningen utanför detaljplan ska innehålla exempelvis att prövningen även ska 
omfatta hushållningsbestämmelserna enligt miljöbalken. 

På Boverkets webbplats finns mer information om lokaliseringsprövning utanför 
planlagt område och i förhållande till översiktsplanen; 
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--
byggande/provning_lov_fb/utanfor_dp_ob/lokaliseringsprovning/

Länsstyrelsen undrar även hur bebyggelseutvecklingen på landsbygden förhåller sig 
till eventuell utveckling av vindkraft? 

Övrigt
Länsstyrelsen anser att det vore värdefullt om kommunen anger ställningstaganden för 
inom vilka områden man avser tillämpa enskilt huvudmannaskap för allmänna platser 
i detaljplaner. Huvudregeln enligt 4 kap 7 § PBL är att kommunen ska vara 
huvudman. Enskilt huvudmannaskap för allmänna platser kan enligt plan- och 
bygglagen tillämpas om särskilda skäl finns för detta. Om det är aktuellt att tillämpa 
enskilt huvudmannaskap i någon del av kommunen kan det vara ett bra stöd vid 
framtida planläggning att dessa områden och de särskilda skälen redovisas i 
översiktsplanen.

Länsstyrelsen anser vidare det värdefullt om kommunen ger uttryck för en ambition 
avseende översyn av föråldrade detaljplaner samt översyn av områden med detaljplan 
där planläggningen är splittrad. Exempelvis har Kungsbacka kommun ca 65 
avstyckningsplaner varav några täcker stora områden utmed kusten som i Västra 
Hagen. Det kan finnas svårigheter att tolka vad man kan tillåta inom 
avstyckningsplaner. De kan dessutom ligga på olämpliga platser. Inom Onsalahalvön, 
Kullavik och Särö är exempelvis detaljplanebilden delvis splittrad. Öar av bebyggelse 
kan vara både inom och utom plan vilket kan ge skilda förutsättningar för den 
enskilde. Småhusbebyggelse finns både utom plan och inom avstyckningsplaner och 
äldre byggnadsplaner. Bebyggelseutvecklingen styrs lämpligen genom 
planläggningen. 

Teknisk infrastruktur
För att säkerställa att Svenska kraftnäts magnetfältspolicy uppfylls ska ny bostad- och 
skolbebyggelse placeras minst 130 meter från en 400 kV-ledning. Vid planering av 
vindkraftsanläggningar krävs ett visst säkerhetsavstånd mellan vindkraftverk och 
Svenska Kraftnäts anläggningar. Översiktsplanen bör kompletteras med denna 
information. 

Svenska kraftnät önskar även att Kungsbacka kommun tar hänsyn till deras ledningar i 
kommande planeringssammanhang. De önskar att ledningarna synliggörs i 
översiktsplanen. Transmissionsnätet för el går att hämta via Geodataportalen. För mer 
information se yttrande från Svenska Kraftnät.

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--byggande/provning_lov_fb/utanfor_dp_ob/lokaliseringsprovning/
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--byggande/provning_lov_fb/utanfor_dp_ob/lokaliseringsprovning/
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Kommunikationer 
I översiktsplanens strategikarta för år 2060 pekas Kullavik och Särö ut som två orter 
som får en snabbare utveckling när kollektivtrafiken längs väg 158 (Säröleden) 
förbättrats. I översiktsplanens strategi fram till år 2040 prioriteras de inte. Samtidigt 
kan Länsstyrelsen konstatera att båda orterna ändå pekas ut redan nu i mark- och 
vattenanvändningskartan som två orter som kommunen vill utveckla för näringsliv och 
boende, utan koppling eller hänvisning till de åtgärder som krävs på Säröleden. 
Länsstyrelsen ser det som en brist i översiktsplanen att det saknas en tydlighet i 
riktlinjerna för exploatering i Särö och Kullavik och vilka åtgärder som behövs för att 
stärka möjligheterna till ett hållbart resande mot Göteborg.

Länsstyrelsen vill uppmärksamma kommunen på att vibrationer från järnvägen kan 
vara problematiskt vid exploatering av Kungsbacka centrum. Vibrationsutredningar 
bör genomföras på bägge sidor av Västkustbanan på ca 350 meters avstånd.

Det är noterat att trafiken i Kungsbacka stad ska utredas och beskrivas i en fördjupad 
översiktsplan för Kungsbacka stad. En trafikstrategi bör vara på plats innan 
översiktsplanen kan antas för att vara ett underlag för framtida centrumutveckling.

Kommunen behöver tydligare beskriva att bebyggelse inom utredningsområdet 
Särö/Kullavik inte är aktuell innan det finns avsevärt högre kapacitet i 
kollektivtrafiken. För mer information se yttrande från Trafikverket.

Energi och klimat
Förslaget till ny ÖP fokuserar mycket på klimatanpassning och mindre på 
klimatomställning. I förslaget påtalas dock att utsläppen måste minskas successivt för 
att vi ska kunna nå målen om nollutsläpp 2045. Likaså hänvisas till 2016 års 
Borgmästaravtal och till kommunens klimatstrategi från 2018. Översiktsplanen bör 
svara mot de utmaningar och de mål som nämns och som det refereras till. Exempelvis 
finns det i kommunens klimatstrategi ett mål om att utsläppen från transportsektorn 
ska minska med hela 70 procent per person mellan 2016 och 2030.

Trafik och transporter
Länsstyrelsen ser positivt på att kommunen planerar för bostäder i centrum och 
stationssamhälle, då detta möjliggör ökad kollektivtrafik och att en större del av 
befolkningen kan minska sitt bilresande. Likaså välkomnar Länsstyrelsen intentionen 
att göra det mer attraktivt att gå och cykla. Samtidigt ser Länsstyrelsen en betydande 
risk för ökat antal transporter längs såväl väg 158 som längs E6, vilket inte 
harmonierar mot transportrelaterade klimatmål (nationella, regionala och kommunala).

Vindkraftverk 
Länsstyrelsen är kritisk till att översiktsplanen för vindkraft ska vara fortsatt 
vägledande vid planläggning, bygglov och kommunal tillståndsgivning. Den planen 
innehåller bland annat riktlinjer om att vindkraftsverkens totalhöjd inte bör överstiga 
150 meter. I praktiken innebär ett sådant villkor att Kungsbacka kommun säger nej till 
nya vindkraftsetableringar. Det vore också önskvärt att kommunen tydligare öppnar 
upp för enstaka verk och inte bara verk i grupper med minst tre verk. Länsstyrelsen 
anser att översiktsplanen för vindkraft bör revideras.
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För närvarande bedriver Naturvårdsverket och Energimyndighetens ett gemensamt 
arbete med att ta fram en nationell vindkraftsstrategi. Redan nu har det påtalats att det 
finns ett nationellt utbyggnadsbehov om 100 TWh vindkraft. För att få till stånd en 
dylik utbyggnad krävs ett aktivt planeringsarbete på kommunal nivå. Detta gäller även 
Kungsbacka kommun som i dag är starkt beroende av energitillförsel från andra 
kommuner och från utlandet. I sammanhanget kan det också påtalas att 
”Klimatstrategi för Kungsbacka kommun” har ett mål om att produktionen av 
förnybar el i kommunen fördubblas mellan 2016 och 2030. I strategin presenteras 
även ett ”hoppfullt scenario” där det ska produceras 46 GWh solel 2030. Oaktat om 
det scenariot uppfylls, krävs en kraftigt ökad produktion av vindel, för att nå målet om 
fördubblad produktion av förnybar el till 2030.

Hållbarhetsbedömning – FN:s Globala mål
Länsstyrelsen ställer sig undrande till att översiktsplanen bidrar till att mål 7 – Hållbar 
energi för alla uppnås. Därav efterfrågar Länsstyrelsen tydligare åtgärder för att öka 
produktion av förnybar el samt åtgärder för att öka andelen förnybar energi i den totala 
energianvändningen.

Vatten- och materialförsörjning
Kapitlet om vattenförsörjning bör inför granskning stämmas av med det arbete som 
pågår kring den regionala vattenförsörjningsplanen i Hallands län. Det behöver även 
beskrivas hur kapaciteten för kommunens vattenförsörjning ska säkras i framtiden.

Översiktsplan tar upp materialförsörjningsaspekter och redovisar Kungsbackas 
utmaningar och kommande behov inom infrastruktur, bostäder, vägnät, transporter, 
mm. i ett helhetsperspektiv vilket är bra. Länsstyrelsen ser det som positivt att 
Kungsbacka kommun lyfter fram vikten av materialförsörjning inom kommunal 
planering och även pekar på betydelsen av mellankommunal samordning inom 
materialförsörjningsfrågor. Det saknas dock en materialförsörjningsplan som redovisar 
hur nuvarande och framtida behov av materialförsörjning skall säkras. I denna bör 
planering för befintliga och tillkommande täkter i förhållande till geologiska 
förutsättningar, bergkvalitet, materialbehov och resulterande effekter på bl.a. miljömål 
redovisas. För mer information se yttrande från SGU.

Kulturmiljöfrågor 
Planförslaget lyfter värden för natur och friluftsliv i anslutning till vattnen. Med tanke 
på den potentiellt stora förekomsten av lämningar och kulturmiljövärden i och i 
anslutning till vattnen bör kommunen uppmuntras att även lyfta kulturmiljövärdena 
som resurs att bevara i dessa områden.

Det är bra att kommunen lyfter kulturmiljöns betydelse som resurs för att skapa 
attraktiva livsmiljöer och besöksmål. Det är dock svårt att konkret förstå hur 
kommunen faktiskt avser att tillgodose och ta tillvara de kulturmiljövärden som bland 
annat finns inom områdena i kommunens kulturmiljöprogram från 2014. Hur tänker 
sig kommunen att detta ska ske?  Miljöerna är som sagt en resurs vid byggandet av en 
god livsmiljö. Miljöerna finns utspridda i stora delar av kommunen. De återfinns till 
exempel inom de flesta av kommunens utpekade utvecklingsorter och i områden för 
landsbygdsutveckling. Under rubriken Kulturmiljövärden står det under riktlinjer att 
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kulturmiljön ska värnas och beaktas. Vid förändring eller förnyelse av en plats ska 
värdena identifieras och analyseras. Med tanke på att kommunen har ett 
kulturmiljöprogram är mycket av detta arbete redan gjort. Det vore önskvärt om 
kommunen i översiktsplanen uttalat skriver att de inom utpekade områden kommer att 
följa de rekommendationer som finns i kulturmiljöprogrammet.

För att förtydliga informationen rörande kulturmiljöerna i kulturmiljöprogrammet vore 
det bra om platsspecifik information om respektive område kommer upp i 
informationsrutan när man klickar på ett område. Här skulle kommunen också kunna 
lägga in de rekommendationer som finns för området i kulturmiljöprogrammet och 
uppgifter om förhöjd lovplikt. Allt för att tydliggöra för läsaren vad det är för ett 
område och vad man kan förvänta sig gäller där.

Kommunen bör vara försiktig när de utvidgar verksamhetsområdet vid E6 i Fjärås. 
Det är viktigt att siktlinjen mellan havet och Fjäråsbräckan, inte bara från kyrkan, 
lämnas opåverkad.

Med tanke på att det förväntas byggas en hel del inom framför allt utvecklingsorterna 
vore det bra om kommunen redovisar hur de planerar att göra detta utan att det får 
negativa effekter på kulturmiljön.

Har kommunen någon strategi för hur man avser att tillgodose den kulturhistoriskt 
värdefulla bebyggelsen som finns i kommunen?

Arkeologi
I översiktsplanen framhålls det övergripande målet med att långsiktigt och hållbart 
kunna uppfylla Kungsbacka Vision 2030. Det framhålls som ett led i denna vision 
även kulturmiljövärden inom kommunen. Länsstyrelsen anser dock att avsnittet om 
fornlämningar behöver förbättras.

I fokus för avsnittet Kulturmiljövärden står publikationen Kulturmiljöprogram 
Kungsbacka kommun från 2014 med 35 utpekade områden, där bebyggelser, 
byggnader och odlingslandskap från sen historisk tid beskrivs. Därtill hänvisas i 
översiktsplanen till tolv områden av riksintresse för kulturmiljövården, samt två 
kulturreservat. 

Kommunen framhåller att kulturmiljöer ska värnas såväl inom området som i dess 
närområde. Kulturmiljövärden ska alltid beaktas och vid förändring eller förnyelse av 
en plats ska områdets värden identifieras och analyseras. Fornlämningar som skyddas 
enligt kulturmiljölagen ska beaktas i planläggning och bygglovshantering. Kommunen 
framhåller vidare att fornlämningar har ett generellt lagskydd och att detta även gäller 
ännu ej registrerade lämningar. Fornlämningar kommer dock främst beaktas vid 
detaljplaneläggning och byggnationer. 

Sett ur fornlämnings- och kulturmiljösynpunkt vill Länsstyrelsen framhålla betydelsen 
av att fornlämningar och fornlämningsmiljöer uppmärksammas redan i 
översiktsplanen. Kungsbacka kommun bör redan i översiktsplanen urskilja och 
lokalisera viktiga fornlämningsmiljöer i syfte att bevara områdena, hushålla med 
miljöerna och tillgängliggöra dessa för kommunens invånare. 

Fornlämningar med fornlämningsområden, såväl kända som ännu okända dolda under 
mark, har ett lagstadgat skydd enligt 2 kap 1–2 §§ kulturmiljölagen (1988:950), KML. 
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Enligt kulturmiljölagen ska strävan vara att så långt som möjligt bevara 
fornlämningar, men att Länsstyrelsen får lämna sådant tillstånd endast om 
fornlämningen medför hinder eller olägenhet som inte står i rimligt förhållande till 
fornlämningens betydelse enligt 2 kap 12 § KML. 

Fornlämningar, känsliga fornlämnings- och kulturmiljöer bör i översiktsplanen 
markeras på kartor för att i möjligaste mån kunna bevaras och omfattande 
arkeologiska undersökningar undviks.

Jord- och skogsbruk
Det är positivt att strategin anger att landsbygdens näringar och naturresurser ska 
värnas och utvecklas; exempelvis jord- och skogsbruk, kulturmiljöer, höga 
naturvärden och rekreationsområden. Det anges att bebyggelse som utvecklas här ska 
bidra till livskraft och gott vardagsliv, samtidigt som landsbygdens unika värden inte 
får byggas bort. Under rubriken landsbygdsutveckling förfinas inriktningen dock till 
att framhålla lokalisering nära de allmänna vägarna, längsta avstånd ska vara som 
mest två kilometer. I första hand bör befintliga platser på landsbygden som Gällinge, 
Förlanda, Idala med flera förstärkas där det är möjligt att bo, verka och vistas. 
Länsstyrelsen vill understryka att de areella näringarna inte alltid passar in i denna 
målsättning och ram. Om landsbygden ska vara levande och ge förutsättningar för 
konkurrenskraftigt företagande behövs även byggande utanför denna ram. 
Landsbygdsföretag behöver också bygga bostäder, verkstäder, stallar och 
infrastruktur. Det räcker inte att det finns jordbruksmark och skogsmark, någon ska 
bruka den också. Det finns lantbruk och företag på fler ställen än nämnda orter. 
Länsstyrelsen befarar att man hämmar utveckling av företagande, främst areella, 
genom att bebyggelseutveckling så snävt målsätts. Området är ju en ganska stor andel 
av kommunens yta. Ställningstaganden om att landsbygden ska vara i stort sett orörd 
utanför utvecklingsorter är hämmande för de areella näringarnas fortsatta 
konkurrenskraft. Den typ av bebyggelse som behövs för lantbrukets utveckling bör 
inte utsättas för allt för snäva restriktioner.

Det är positivt att man inte vill ha ogenomtänkt bebyggelseutveckling i områden på 
landsbygden och att utvidgad bebyggelse ska växa fram inom utvecklingsorter. 
Länsstyrelsen anser dock att det bör framgå att man även ger möjlighet för 
landsbygdsföretag och areell näring att utvecklas genom att de kan bebygga utanför 
utvecklingsorter och i övrigt angiven ram.

I MKBn anges ett flertal riktlinjer för hur jordbruksmark ska användas effektivt, vilket 
är bra. Länsstyrelsen påminner om att rekvisiten i Miljöbalken 3 kap §4 ändå ska 
besvaras:

•Är jordbruksmarken brukningsvärd?

•Är den aktuella förändrade markanvändningen ett väsentligt samhällsintresse?

•Varför är förutsättningarna att ta annan mark i anspråk inte tillfredsställande?

Detta gäller oavsett inom vilken typ av planeringsområde marken ligger. Det gäller 
även det man kallar mellanrummet kring våra utvecklingsorter. Det är inte giltigt att 
endast ange att det är mer effektivt eller att samhällsplaneringsaspekterna väger 
tyngre. Det räcker inte att utpeka att ny bebyggelse prioriteras framför bevarandet av 
jordbruksmark inom utvecklingsorter. Vad gäller uttrycket värdefull jordbruksmark så 
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bör fokus vara på frågan om jordbruksmarken är brukningsvärd eller inte. Klassningen 
eller påstådd låg bördighet är inte avgörande (se bl.a. MÖD dom den 3 februari 2017, 
mål nr P 4848–16, vari negativt förhandsbesked fastställts på mark klass 1). I 
bedömningen av om jordbruksmark är brukningsvärd eller inte ska hänsyn tas till 
jordbrukslandskapet och det framtida behovet av jordbruksproduktion, inte till 
fastighetens rådande produktionsstatus, kvalitet eller om det vid tillfället finns ett reellt 
intresse av att bruka den. Att jordbruksmark inte används för jordbruk eller bete 
saknar också betydelse utan det avgörande är om marken är brukningsvärd för detta. 

Analys av förutsättningar att ta annan mark i anspråk innebär att rimliga alternativ 
med hänsyn till planens eller programmets syfte och geografiska

räckvidd ska också identifieras, beskrivas och bedömas. Alternativen kan

handla om alternativ lokalisering (se FÖP Veddige i Varbergs kommun) av den typ av 
verksamhet som man planerar för. Syftet är att de alternativa lösningarna ska kunna 
bedömas på ett likvärdigt sätt som det valda alternativet.

Havsplanering
Av översiktsplanen ska, enligt 3 kap. 5 § PBL, grunddragen i fråga om den avsedda 
mark- och vattenområden framgå. Det gäller hela kommunen alltså såväl land som 
inre vatten och territorialhav. Det saknas en tydlighet i kommunens ställningstagande 
vad gäller områdesanvändning av havet. Översiktsplanen ger information om ett antal 
intressen och områdesanspråk men avvägningar mellan dessa och eventuella andra 
intressen finns inte. 

Havs- och vattenmyndigheten har under 2019 lämnat förslag till havsplan för 
Västerhavet till regeringen för ställningstagande. Enligt 4 kap 10§ miljöbalken ska 
havsplanen ge vägledning till myndigheter och kommuner vid planläggning.

Kommunen hänvisar i översiktsplanen till Göteborgsregionens strukturbild för 
kustzonen och att kommunen arbetar utifrån den, men på mark- och 
vattenanvändningskartan syns inte detta och det är en brist.

Samtliga kustkommuner i landet bör förhålla sig till den statliga havsplanen i sin 
översiktsplanering och eventuella funktionssamband. Det behöver bli tydligare i 
Kungsbacka översiktsplan.

Kungsbacka kommun bör dessutom stämma av sin planering för havsområdet med 
Göteborgs Stad, så att vad som planers på den ena sidan kommungränsen inte står i 
konflikt med som planeras på andra sidan.

Strandskydd
Under friluftsliv på sidan 36 i översiktsplanen anges att turism- och 
friluftsverksamheter är viktiga då de främjar kustens attraktivitet och stärker 
kommunen. Vidare att vid kustcentra är förutsättningarna för näringsliv goda och 
kommunen uppmuntrar här till etableringar. För friluftscentra anges att det här ska 
vara möjligt att etablera verksamheter som ökar områdets attraktivitet. Länsstyrelsen 
erinrar om att för att uppföra de anläggningar eller byggnader som en utveckling av 
vissa av dessa värden kan innebära, kan det i många fall krävas strandskyddsdispens 
eller upphävande av strandskyddet i detaljplan, om åtgärderna vidtas inom 
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strandskyddsområde. För detta krävs särskilda skäl enligt 7 kap. miljöbalken och att 
strand-skyddets syften inte motverkas. Här är det viktigt att notera att strandskyddets 
syften innefattar både frilufts- samt djur- och växtliv. I vissa fall kan ett gynnande av 
det ena syftet stå i konflikt med det andra och en avvägning måste göras.

Under strandskydd på sidan 109 anges att vid framtagande av detaljplaner inom 
strandskyddade områden ska strandskyddets syften tillgodoses. Länsstyrelsen vill 
understryka att det i kommande planbeskrivningar, i de fall strandskyddet avses 
upphävas i detaljplan, även ska framgå vilka särskilda skäl enligt 7 kap 18 c § 
miljöbalken som åberopas för upphävandet.

Naturvärden och rekreationsområden
Länsstyrelsen anser att det behövs tydligare riktlinjer och rekommendationer för hur 
hänsyn ska tas till naturmiljön. Riktlinjer och rekommendationer behöver också 
preciseras för att undvika negativ påverkan på riksintresse för naturvård och Natura 
2000-områden samt skyddade och värdefulla vattendrag.

Det är otydligt hur den infrastruktur som visas som utredningsområde för trafik 
kommer att påverka naturmiljön, biologisk mångfald och den gröna infrastrukturen. 
Detta bör utredas närmare och anpassningar som kan göras för att inte bryta de gröna 
sammanhangen bör redovisas. Länsstyrelsen anser att riktlinjer och rekommendationer 
bör tas fram för att minska infrastrukturens påverkan på ekosystem, grön infrastruktur 
och biologisk mångfald och att även ekologisk hållbarhet ska vägas in vid planering 
av ny infrastruktur.

Kungsbackaån är ett mycket värdefullt vattendrag med bland annat öring och 
havsnejonöga och det är viktigt att skydda strandkanterna från exploatering och 
byggnation. Havsnejonöga är listad som EN (starkt hotad) enligt senaste 
rödlistebedömningen och vid inventering av arten år 2019 återfanns lekande individer 
enbart i Kungsbackaån och Ätran i hela Halland. Riktlinjer och rekommendationer i 
översiktsplanen bör utformas så att skydd mot översvämningar inte ger en negativ 
påverkan på vattendraget och dess naturvärden.

Kungsbacka kommun har mycket varierade och värdefulla marina naturmiljöer. För 
mer information kring detta se bilaga: Marina frågor - översikt och kunskapsläge över 
marina naturmiljöer i Kungsbacka kommun, Länsstyrelsen i Hallands län.

Natura 2000
Länsstyrelsen anser att utredningen och konsekvensbedömningen av översiktsplanens 
påverkan på Natura 2000-områden behöver utvecklas och motiveras. Även 
åtgärdsförslagen behöver utvecklas. Det bör också tydliggöras att det finns behov av 
vidare utredning av påverkan på Natura 2000-området i efterkommande fördjupade 
översiktsplaner och detaljplaner. Kommunen anger att det finns risk att utbyggnad 
enligt översiktsplanen kan innebära en påverkan på Natura 2000-området 
Kungsbackafjorden. Vid risk för betydande påverkan på miljön i ett Natura 2000-
område krävs tillstånd enligt 7 kap. 28 a § MB. 
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För utvecklingsorterna Särö, Onsala och Kungsbacka stad anser Länsstyrelsen att 
beskrivningarna av påverkan på Natura 2000-områdena Särö Västerskog, 
Kungsbackafjorden och Sandsjöbacka behöver utvecklas.

På sidorna 64 och 114 bör texterna korrigeras så att det på ett tydligt sätt framgår att 
det finns en tillståndsplikt kopplad till Natura 2000-områden. Om en planerad åtgärd 
på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-område, krävs en 
tillståndsprövning enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken.

På sidan 64 bör det anges att det i kommande detaljplaners planbeskrivningar ska 
framgå hur aktuella Natura 2000-områden påverkas och hur man har kommit fram till 
detta.

Naturreservatet Kungsbackafjorden
De södra delarna av utvecklingsområdet för Kungsbacka stad gör intrång i Natura 
2000-området och naturreservatet Kungsbackafjorden och även i fågelskyddsområdet 
Svinholmen där det råder tillträdesförbud under fåglarnas häckningssäsong. 

Länsstyrelsen anser att utvecklingsområdets gränser ska korrigeras så att 
naturreservatet och naturmiljöerna i anslutning till fjorden inte berörs. Riktlinjer och 
rekommendationer i översiktsplanen bör förtydligas för att värna om 
Kungsbackafjordens värden.

Biotopskydd
På sidan 24 anges att inom områden angivna som Landsbygdsutveckling kan enstaka 
bostadsbebyggelse tillåtas. Länsstyrelsen vill därför erinra om generella biotopskydd, 
då det finns en sannolikhet att sådana är berörda vid byggnation på landsbygden. 
Hänsyn behöver tas till förekommande biotopskydd vid den lokaliseringsprövning 
som nämns på sidan 28. Mer om generella biotopskydd och hur de behöver hanteras 
framgår av relevanta delar i stycket nedan.

På kartorna på sidorna 63 och 65, under rubrikerna natur- och kulturmiljövärden samt 
naturvärden, finns kategorin ”Biotopskydd eller höga naturvärden”. De biotopskydd 
som finns på kartan verkar vara biotopskydd utpekade i det enskilda fallet, med stöd 
av 7 kap. 11 § punkt 2 MB. Länsstyrelsen vill därför erinra om de s.k. generella 
biotopskydden, som utpekats med stöd av 7 kap. 11 § punkt 1 MB och omfattar 
småvatten, källor, odlingsrösen, pilevallar, stenmurar och åkerholmar belägna i eller i 
anslutning till jordbruksmark. Även alléer belägna längs en väg, det som tidigare 
utgjort en väg eller i ett öppet landskap omfattas av bestämmelserna. Utformningen av 
ny bebyggelse m.m. ska anpassas med hänsyn till de skyddade områdena. Åtgärder 
som kan skada naturmiljön i ett generellt biotopskyddat område kräver dispens, vilket 
söks hos Länsstyrelsen.

Grön infrastruktur och ekosystemtjänster
Under avsnittet om grön infrastruktur anges i riktlinjerna att viktiga biologiska 
spridningssamband ska bevaras och förstärkas både i tätorterna och på landsbygden. 
Länsstyrelsen föreslår att översiktsplanen kompletteras med en översiktlig analys på 
landskapsnivå av vilka områden som bedöms vara särskilt viktiga för att förstärka den 
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gröna infrastrukturen. Att visa detta på en karta kan främja ett mer aktivt arbete med 
att förstärka sambanden och koppla ihop grönområden med varandra.

Riktlinjer och rekommendationer i översiktsplanen föreslås utformas så att utrymme 
ges för en utveckling av kommunens tätortsnära grönområden som gynnar biologisk 
mångfald och ekosystemtjänster. Det vore fördelaktigt att anpassa tätortsnära 
grönområden så att dessa kan bidra till en grön infrastruktur där även växter och djur 
kan leva och bo. Grönområdena kan även fungera som spridningskorridorer genom 
bebyggda områden och vidare ut till andra delar i kommunen där det finns värdefull 
natur. Länsstyrelsen efterfrågar en grönområdesplan eller liknande som underlag till 
översiktsplanen.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län välkomnar att kommunen lyfter fram betydelsen 
av den gröna infrastrukturen bland annat vid Sandsjöbacka och Lygnern. Det finns ett 
bebyggelsetryck i dessa områden, vilket gör det extra viktigt att skydda områdena så 
att de kan fortsätta leverera ekosystemtjänster på båda sidor kommun- och 
länsgränserna. 

Friluftsliv
Under avsnittet friluftsliv och kust beskrivs att förutsättningarna för näringsliv är goda 
vid kustcentra och att kommunen uppmuntrar till etablering inom dessa områden. 
Länsstyrelsen anser att det ska framgå av översiktsplanen att kustområdet hyser höga 
naturvärden både på land och i havet och att dessa värden ska värnas om och att 
hänsyn krävs vid eventuella etableringar. Exempelvis bör värdet av grundområden 
nära land och ålgräsängar lyftas fram så att etableringar som påverkar dessa negativt 
kan undvikas redan i ett tidigt planeringsstadium. Att utöka antalet bryggor och 
båttrafik i områden med höga marina värden som exempelvis grundområden nära land 
och ålgräsängar skulle få mycket negativa konsekvenser för den marina miljön. 

För Kungsbackafjorden krävs sannolikt Natura 2000-tillstånd för sådan verksamhet 
som kan påverka ålgräsängar.

Kungsbackafjorden påverkas redan negativt av bryggor och båttrafik och 
översiktsplanen bör belysa dessa frågor och borde snarare lyfta fram sådant som 
minskar den mänskliga påverkan på värdena i Kungsbackafjorden. 

Länsstyrelsen anser att hänsynstagande till värdefulla marina miljöer och naturvärden 
bör finnas med bland riktlinjerna under avsnittet friluftsliv.

Planering utifrån det sociala perspektivet
Agenda 2030 Globala målen 
Det är positivt att kommunen på ett tydligt sätt kopplar den strategiska inriktningen i 
planen till de globala målen. Det vore dock önskvärt att dessa kopplingar gjordes 
genomgående i planen samt fördjupades. På så sätt skulle en balans mellan 
hållbarhetsdimensionerna främjas och det skulle bli tydligare på vilket sätt de 
planerade insatserna i planen främjar de olika hållbarhetsdimensionerna. 

På sidan 93 står det att; ”Vi anser att FN:s globala hållbarhetsmål i stort täcker in 
ovanstående mål, strategier och konventioner, till exempel så fångas 
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barnkonventionen upp i flera av hållbarhetsmålen så som God utbildning för alla och 
Ingen hunger. Därför har vi valt att bara bedöma planens konsekvenser utifrån de 17 
globala hållbarhetsmålen”. Länsstyrelsens bedömning är att det inte är tillräckligt för 
att planen ska leva upp till Barnrättslagen. Det krävs mer djupgående 
barnkonsekvensanalyser med koppling till planens strategiska inriktning. 

Det behöver förtydligas hur kommunen menar när de skriver att planen bidrar till att 
målet ekosystem och biologisk mångfald uppnås. Konsekvenserna för vattendragen 
och Kungsbackafjorden kan bli stora exempelvis vid utbyggnad av 
översvämningsskydd och ökad mängd dagvatten. Den biologiska mångfalden i 
vattendragen riskerar att påverkas negativt. Vid utbyggnad av vägar enligt förslag i 
översiktsplanen tas naturområden i anspråk och nya barriärer skapas. Även här 
påverkas sannolikt ekosystemen och den biologiska mångfalden negativt.

Social hållbarhet
I stycket som handlar om social hållbarhet på sidan 5 lyfts två utmaningar; åldrande 
befolkning samt utanförskap. Samtidigt saknas det ett resonemang hur planerade 
insatser ska hantera dessa utmaningar. Andra aspekter av social hållbarhet såsom 
fysisk tillgänglighet, tillgänglig kollektivtrafik, gång- och cykelvägar samt service i 
form av närhet till förskola och handel lyfts fram i översiktsplanen men det saknas en 
koppling till social hållbarhet, de utmaningar som finns inom området eller till globala 
målen. Vi vet till exempel att tillgång och närhet till barnomsorg och kommersiell 
service är viktiga jämställdhetsfrågor då kvinnor tar ett större ansvar för det obetalda 
hem- och omsorgsarbetet samtidigt som de yrkesarbetar. Detta skulle med fördel 
kunna lyftas fram.

Vidare bör en jämställd arbetsmarknad, som är en stor utmaning i Halland, lyftas i 
planen samt kopplas till insatserna kring kollektivtrafik och infrastruktur. Särskilt 
pendlingsmöjligheterna är en stor utmaning för Halland utifrån ett 
jämställdhetsperspektiv. Kvinnor i Halland pendlar inte i samma utsträckning som 
män, trots de goda möjligheterna. Kvinnor i Halland har generellt sätt högre utbildning 
än män men trots den goda arbetsmarknaden i länet saknas det kvalificerade yrken 
som lockar kvinnor. För mer information; www.jamnt.regionhalland.se

Trygghet och säkerhet
Brottsförebyggande och trygghetsskapande frågor är närvarande i Agenda 2030 och 
särskilt i mål 11 om hållbara städer och samhällen där flera av målets delmål handlar 
om att skapa säkra miljöer och då särskilt för kvinnor, barn, äldre och personer med 
funktionsnedsättning. Kommunen skriver på sidan 101 att översiktsplanens strategi 
kring trygga förtätade områden med blandade boendeformer bör innebära goda 
förutsättningar för ett tryggt och inkluderande samhälle i enlighet med mål 16 om 
fredliga och inkluderande samhällen. För att uppnå detta lokalt skriver kommunen, 
under rubriken ”Riktlinjer utvecklingsorter” på sidan 17 att man arbetar för att 
allmänna platser, stråk och offentliga miljöer är trygga, säkra och tillgängliga för 
alla. Det framgår dock inte hur detta ska uppnås eller vad man menar med en ”trygg, 
säker och attraktiv plats för alla”. Här skulle det behöva definieras vad man menar 
med dessa begrepp. Både trygghet och säkerhet är problematiska begrepp då de dels 
innefattar känslor, fördomar och tillitsfrågor (trygghet) och dels behöver relateras till 
specifika risker såsom trafik, brott, brist på tillgänglighet etc. (säkerhet). Det är 

http://www.jamnt.regionhalland.se/
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lämpligt att i översiktsplanen formulera de stora dragen för det brottsförebyggande 
och trygghetsskapande arbetet genom att exempelvis definiera vad man menar med 
begreppen och klargöra olika gruppers behov av åtgärder såsom barn, äldre, kvinnor 
och män. Risken finns annars att man arbetar med dessa frågor ur endast ett perspektiv 
och utifrån det i lokalsamhället rådande normerna som sällan gynnar alla i samhället. 
Mer information kring detta finns att hämta på Boverket; 
https://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/stadsutveckling/brottsforebyggande-
och-trygghetsskapande-atgarder/

Miljökonsekvensbeskrivningen
Kommunen har valt att kalla miljöbedömningen för en hållbarhetsbedömning där 
avsnittet miljökonsekvenser av planförslaget ingår. Länsstyrelsen anser att det hade 
varit tydligare om hela denna del får benämningen miljökonsekvensbeskrivning. I 6 
kap 11§ miljöbalken finns krav på vad en miljökonsekvensbeskrivning ska innehålla.

Miljökonsekvensbeskrivning är generellt för tunn och går inte in på djupet i de 
miljökonsekvenser som behöver beskrivas. I en miljökonsekvensbeskrivning för en 
översiktsplan är det viktigt att beskriva och bedöma de storskaliga, kumulativa och 
indirekta effekter som planförslag och alternativ kan ge upphov till. Miljöeffekter på 
både kort, medellång och lång sikt ska beskrivas. MKBn innehåller kortfattade 
beskrivningar för de olika områden som kan få betydande konsekvenser, kommunens 
riktlinjer för dessa, hur de ska åtgärdas och hur det ska följas upp vilket är bra men 
miljöeffekterna är inte tillräckligt beskrivna. Överlag behöver konsekvenserna för de 
olika områdena som bedöms få betydande miljöpåverkan utredas, beskrivas och 
konsekvensbedömas mer ingående.

På Boverket finns mer information om vad en MKB ska innehålla; 
https://www.boverket.se/sv/PBL-
kunskapsbanken/planering/oversiktsplan/oversiktsplanen/miljokonsekvensbeskrivn/

https://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/stadsutveckling/brottsforebyggande-och-trygghetsskapande-atgarder/
https://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/stadsutveckling/brottsforebyggande-och-trygghetsskapande-atgarder/
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/oversiktsplan/oversiktsplanen/miljokonsekvensbeskrivn/
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/oversiktsplan/oversiktsplanen/miljokonsekvensbeskrivn/
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----------------
Länsstyrelsen har sänt ärendet på remiss internt samt till Försvarsmakten, Havs- och 
vattenmyndigheten, Sjöfartsverket, SGI, SGU, Skogsstyrelsen, Strålsäkerhets-
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Engström, beredskapshandläggare Jenny Jangefelt, klimatanpassningssamordnare 
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Olsson och naturvårdshandläggare Malin Johansson deltagit.

Jörgen Peters 

Hanna Roxhage

Detta beslut har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrifter.
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Försvarsmakten: 2815-20-16
Havs- och vattenmyndigheten: 2815-20-5
Sjöfartsverket: 2815-20-6
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Trafikverket: 2815-20-14
Lantmäteriet: 2815-20-15
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap: 2815-20-12
Länsstyrelsen i Västra Götalands län: 2815-20-7

Information:
Marina frågor - översikt och kunskapsläge över marina naturmiljöer i Kungsbacka kommun 
(Länsstyrelsen i Hallands län): 2815-20-18
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Bilaga 2 – Kommentarer från utställning 

 
 
Utställning på Kungsmässan 
En utställning med kartor och information om förslaget fanns tillgänglig för allmänheten i centrala 

Kungsbacka stad samt interaktiva delar som främst riktade sig till barn och unga. Utställning 

flyttades till Kungsmässan under veckan 34, mellan den 17 och 23 augusti där besökare fick träffa 

ansvariga för planering. Underlag av frågorna som kom upp under samtalen med medborgare 

finns dokumenterat i denna bilaga till samrådsredogörelse. Ämnena diskuterades på plats de 

ämnesområden som är relevanta för översiktsplanen tas upp i samrådsredogörelsen.  

Många besökte utställningen eftersom de visste att representanter för kommunen av på plats och 

hade en specifik fråga de ville diskutera. Andra kom fram av nyfikenhet utan att veta så mycket 

om vad en översiktsplan är. Genom att finnas ute på plats och möta upp invånare utifrån deras 

olika förutsättningar blev det en bra vecka med mycket dialog. Utställningen lockade även till sig 

en del barn och ungdomar genom sin utformning och de interaktiva delarna där man kunde 

fotografera sig, rösta på viktiga områden i Kungsbacka samt sätta upp sin ritade teckning. Under 

resterande tid av samrådet stod utställningen i stadshusets entré. 

 

Ansvarig 
från 
kommunen 

Ämne som diskuterades 

 
Anders Lund  Innerstaden, svårigheter att driva företag 

 Skolor behövs i centrumnära lägen om staden förtätas.  
 Bygg inte på jordbruksmark.  
 Bra att det byggs, skapar underlag men glöm inte skolor i Åsa, och gärna i 

södra Åsa.  
 Bygg hyresrätter. 
 Mycket är bra men cykelinfrastrukturen mellan Kungsbacka och Kållered 

är inte bra. Behöver bli bättre för cykelpendlare. 
 Behövs snabb kollektivtrafik mellan Onsala och Göteborg, inte bara 

Onsala – Kungsbacka – Göteborg 
 Otydliga kartor! Man kan inte se tätorterna ordentligt.  

Marie 
Cullberg 

 Cykelvägar i de mindre orterna är bristfälliga. Farligt att cykla på 
landsväg. Oro när barnen ska ta sig.  

 Vad gör ni med Onsala? Det byggs alldeles för mycket i Onsala och det 
förstör. När den nya vägen kommer blir det fler bostäder och ännu mer 
förstört. 

 Kungsbacka är inte var det var förut. Förr kände man alla och nu är det så 
mycket som man händer och man känner inte de som bor här.  
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 Hur är det planerat med vägen som det pratas om i Fors? Vi har hört att 
det ska bli en 70-väg där. Vi vill inte få en väg utanför tomten där det idag 
är natur och fina motionsspår.  

 Kungsbacka är fint. Vi kommer hit för att bada i Åsa och sedan åka till 
Kungsmässan. Vi skulle gärna se att ni bygger ihop Kungsmässan med 
torget, annars blir det inte att man tar sig dit naturligt. (Besökare från 
Borås) 

 Vi besöker ofta Kungsbacka. Här är fint, rent och tryggt. Vi bor i 
Göteborg idag men vill gärna bo och jobba i Kungsbacka.  

 Det behövs cykelväg från Hjälm och in till Kungsbacka. Folk kör alldeles 
för fort på Hällingsjövägen som är kurvig och med dålig sikt. Det behövs 
en satsning där.  

 När kan man tycka till om den fördjupade översiktsplanen för 
Kungsbacka?  

Viktoria 
Fagerlund 

Om utställningen: 

 Vi borde alltid stå på Kungsmässan och informera, bra tillgänglighet, bra 
parkering, inte så formellt. Positivt! 

  

Digitala kartan: 

 Appen kan göras betydligt lättare att hantera.  
 Vi vill se var vi har läst/ en markering. 
 Fel på en karta i handlingarna när man skriver ut (FÖP-staden gränsen blir 

fel). 
  

Specifika platser: 

 Bygg mer i Onsala. 
 Bygg inte mer i Onsala. 
 Vad hände med fastigheter som ligger helt under vägreservat? 
 Bygg inte ut Forsleden. 

  

Ej platsspecifikt: 

 Huvudmannaskapet i kommunens orter fungerar inte 
 Bygg inte på jordbruksmarken. 
 Bygg inte i våra natur- och friluftsområden. 

  

Generella synpunkter från unga och barnfamiljer: 

 Satsa mer för barn och boende i Kungsbacka stad och inte bara på bilarna 
som kommer från andra orter. 
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Generella synpunkter från oftast äldre herrar: 

 Mer vägfiler för bilarna. 
 Sluta förstöra Kungsbacka, det var bättre förr. 

Sven-Erik 
Bergström 

 Avgränsningen på verksamhetsområdet i Frillesås (markägarkommentar). 
 Cykelbana mellan Anneberg och Lindome. 
 Tillgänglighet till kusten med cykel och buss. 

André Nilsson  Gällande avgränsningen av FÖP Kungsbacka och att det inte borde gå 
över den västra sidan av motorvägen. 

 Tillåt mer bebyggelse på Onsalahalvön - Varför är vi restriktiva? 
 Bevara det gröna på Särö. 
 Vad innebär kustcentra, vad kommer ni att tillåta? – positivt. 
 Blir Lerkil utvecklingsort? Togs bort inför ÖP06 och undrar om läget nu 

ändrats. 
 Tillåt mer restaurangs- & handelsetableringar längs kusten – kustcentra. 
 När blir Onsalavägen klar? 
 Bygg cykelvägar ner till Hanhals, attraktiv badplats som är svår att ta sig 

till. 
Andrea 
Ericsson 

 Hundrastgård. 
 Forsgårdens golfbana. 
 Utlokalisera verksamheter och bygg bostäder i stan. 
 Byggnation i Onsala - både för och emot. 
 Utredningsområde för kollektivtrafik. 
 Gamla oförrätter sedan långt tillbaka - varför för dom och inte jag? 
 Tillgänglighet till bad.  
 Hur ska ni få ett levande centrum, lycka till! 
 Möjlighet att se var det finns radon. 
 Utveckling av Vita Sand. 
 Cykelväg till Hjälm. 
 Sågen blev himla bra! Vilken bra kommun att bo i! 

Raquel Dias 
Sandblad 

 Onsala – “Bygg mer!” - “Bygg mindre!” 
 Vad ska hända i Forsbergen? Blir det en ny väg? 
 Det finns inte lekplatser för större barn i kommunen. 
 Förbättra grönytorna nära bebyggelse. Gröna oaser behövs så att folk kan 

ha möjlighet att motionera och mötas utomhus. 
 Hur går det med Onsalavägen? När bli den klar? 
 Det byggs bara för de som har bättre ekonomi, kommunen måste göra 

något åt det. 
 Det saknas mindre bostäder i kommunen, man har inte möjlighet att byta 

bostad när familjeförhållanden ändras.  
Patrick Migas  Våtmarker mellan Hammargård och fjorden – titta på Vattenrike i 

Kristianstad och lös översvämningar, biologisk mångfald och 
rekreationsområde samtidigt! 

 Åkermark - det sägs en sak i ÖP:n men sedan byggs det på åkermark 
ändå, t.ex. Må, Fjärås verksamhetsområde och Tölö Ängar. 
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 Det hade varit intressant att se olika inriktningsförslag istället för bara ett 
färdigt alternativ. I den bästa av världar hade partierna kunnat gå till val 
på olika prioriteringar i den långsiktiga planeringen - då hade invånarna 
genom sin röst kunna påverka den långsiktiga planeringen på riktigt! 

 Vilka ska ÖP:n tilltala – de som redan bor här eller de som kommer bo 
här i framtiden? 

Peter Reneby  För lite verksamhetsmark vilket gör att folk måste fortsätta jobba i andra 
kommuner, vilket leder till att Kungsbacka förblir en sovstad. 

 Utredningsområdena vid Kullavik och Särö riskerar att förstöra den gröna 
Sandsjöbackakilen. 

 Kommunen tar inte tillräcklig höjd för översvämningar. 
 Bygg inte på golfbanan. 
 Varlaskogen är viktig för staden. 
 Mycket positivt att kommunen vill lyssna på medborgarna genom att hålla 

ett samråd och stå och informera om översiktsplanen i Kungsmässan. 
Agneta 
Nordström 

 Trafikreservatet längs med 158 - varför har vi inte kontaktat markägarna, 
varför motorväg här, lägger en död hand för de som bor i reservatet. Mer 
detaljerad karta så man kan se sin tomt. 

 Forsbergsleden - hört att det ska bli en 70 väg, när ska den byggas? 
 Positivt att vi satsar på staden - gärna cykel/gång möjlighet till havet. 
 Hur ska vi ta hand om staden med den framtida klimatpåverkan som alla 

förespår. Vatten kommer att stiga.  
 Hur kommer Kungsbacka stad att bli med alla höga hus – en förort? 
 Höglanda vägen - cykelbana? Hur kommer denna väg att kunna utvecklas 

när hela Hedeområdet ska utvecklas. Önskar en GC-Väg. 
 Kan inte kommunen driva mer service så som “båt” från staden till havet, 

mer aktiviteter för stadslivet. 
 Planerar vi för det utmaningar som vi står för med ökad befolkning, trafik, 

när vi inte ens har tillräcklig kapacitet i vattenförsörjningen. 
 Mer badplatser, gärna nära staden eller bra kommunikationer till 

badplatserna i alla fall. 
Christian 
Carlsson 

18 augusti, 12:40‐14:30 + 16:10‐18 

 Senior dam: Intresserad av mycket, viktigaste åsikt handlade om 
innerstadens utveckling. Synd att affärerna lägger ner. 

 Idé om hundrastgård vid Gullregnsgatan och utegym. 
 Senior dam: Markägare under linjen för utredningsområdet längs 158:an. 

Engagerad. 
 Yngre dam: Viktigt att värna naturområden, särskilt vid kusten. Positiv till 

hur grön och hållbarhetsfrågor lyfts i översiktsplanen. Drog paralleller till 
Stockholm när det gällde spårbunden trafik.  

 Medelålders man: Har gård under markeringen för verksamhetsområde. 
Hur ska de förhålla sig till det? Är det värt att investera i gården? Kommer 
bygglov att beviljas? Vill ha klara besked om framtiden.  

19 augusti, 12:40‐14:30 + 16:10‐18 

Mer folk än dagen innan men ganska lugnt ändå. En del korta stopp och 
några längre samtal. 



5 
 

 Villaägare oförändrad kustbygd. Ville veta hur säkert det var att det inte 
kunde planläggas längs kusten. 

 Annebergsbo: Det enda som behövs är en pub. 
 Par i Fors: Undrade hur långt gångna planerna är på trafikled och ny 

bebyggelse. 
 Mamma i Vallda: Öppna café vid de gamla husen vid affären. 
 Vegan: Undrade om man kan se något om fördelarna med växtbaserat 

(typ) i ÖP:n. Var även intresserad av trafikled och Forsbergen kontra 
golfbanan. 

 Ung tjej: Resonerade om Särös utveckling mm. 
 Semisenior herre: Tyckte inte Kungsbacka var en stad. 
20 augusti, 14:30‐16:30 

Ganska lugnt. 
 Lång diskussion med medelåldersherrar.   
 En som undrade om utbyggnad av idrottshallar. 
 Ros från en angående åtgärderna längs ån, insektshotell mm. 
 En flicka undrade vad som händer med teckningarna på söndag. 
 10-12-åring hade en idé om att utnyttja överskottsvärme från ishallen för 

att värma simhallen. Var nyfiken och intresserad. 
22 augusti, 11‐14:30 

 En jordbrukare tog upp det där med att vi planerar på annans mark. 
Diskussion kring det. Han hade även tankar kring byggnation på 
jordbruksmark och ännu mer om hästgårdar. Mycket folk. Många barn på 
besök. Två samtal om kommunens möjligheter att påverka trafiken på 
statliga vägar. En familj bodde vid Höglandavägen och den andra 
personen hade flyttat från Anneberg till Allarängen. 

 Berättade mer allmänt om översiktsplanen och visade kartappen för en 
del. 
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Bilaga 3 – Kommentarer från föreläsningar 

 
 
Kommentarer från föreläsningar för översiktsplanen  
Tre föreläsningar för allmänheten anordnades, två i maj och ett i augusti. Föreläsningarna skulle 

hållas i kulturhuset Fyren på den öppna scenen men i och med pågående pandemi blev de flyttade 

till en lokal i stadshuset föra att kunna kontrollera att inte fler än 50 personer deltog. Frågorna som 

diskuterades under mötena dokumenterades och finns med i punktformat i denna bilaga till 

samrådsredogörelsen. För att göra det möjligt för fler att ta del av innehållet spelades 

föreläsningen in och tillgängliggjordes på webbsidan.  

Muntliga presentationer hölls för statliga organ, för regionala aktörer, politiska partier, nämnder 

och andra grupper. Presentationer anordnades även internt för andra förvaltningar.  

Frågorna besvarades muntligt under föreläsningarna och de ämnesområden som togs upp på 

föreläsningarna berörs samrådsredogörelsen.  

 

ÖP-föreläsning 7 maj 2020, anteckningar av frågor 
Hur kommer Kungsbacka stad att se ut? 

Ni säger att 50 000 invånare ska bo i Kungsbacka stad, Åsa och Anneberg. Hur ska det gå till?  

Hur ser trafikplaneringen ut? 

Hälsa och säkerhet, var är planeringen för översvämningar? Vilka är de konkreta åtgärderna ni har 

för att skydda staden från översvämningar? När kan vi se något mer konkret?  

Kommer coronakrisen påverka byggnationer eller projekt?  

Jordbruksmark, finns det någon plan för mer jordbruk i Kungsbacka? Med tanke på den tid vi är 

inne i just nu så ser man betydelsen av att kunna vara självförsörjande. Vi är inne i ett stort skifte 

nu. Den här planen är väl klar innan det att vi gick in i den här krisen.  

Den jordbruksmark som ni har märkt ut, är den aktiv och används för jordbruk?  

Mer hårdyta i staden gör att vi blir mer utsatta för översvämning. 

Var är de gröna lungorna i staden? Det är viktigt när vi växer. Trädens betydelse för temperaturen 

i staden.  

Det märks att ni försöker. Ni är duktiga på att plantera.  

Kommer vi att växa ihop med Anneberg? Elle kommer det att bli en korridor mellan. För femtio år 

sedan sades det att Kungsbacka stad och Anneberg skulle växa ihop.  

Mäter ni hur trafikströmmarna i staden nu när bron på Borgmästaregatan är avstängd för trafik? 

Det är en fantastisk yta mitt i stan. Lekplatsen och ytorna runt om är jättebra för många olika 

människor i olika åldrar.  

Föreläsning eller hearing på Fyren i sommar nära alla hade varit bra.  

Desto fler är människor som bor här desto mer avtryck på miljön blir det. Miljöpåverkan är viktig.  
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Inom utvecklingsorterna ‐ är bostadsområdena redan utpekade idag av byggnadsnämnden?  

Är det någon extra dragning av väg längs med 158:an? 

Järnvägen ligger som utredningsområde, ska det bli fyra spår?  

Övrigt: 

Hela kommunen vinner på att ha en stark centralort. Det är något vi inte har dag och det är väldigt 

ovanligt för en kommun.   

Viktigt att tänka hållbart samtidigt som vi växer. 

Gröna ytorna i staden, det behövs! Grönutveckling är en del av stadsutveckling. 

 

ÖP-föreläsning 14 maj 2020, anteckning av frågor 
Området mellan Kullavik och Särö vad gäller där? Ibland var det grönt och ibland var det 

ingenting alls.  

Hur insatta är ni i bygget av den nya vägen i Onsala? Vad gäller där? Kan ni påverka arbetet eller 

ställer ni er helt åt sidan? Det finns en hel del idéer med kollektivtrafik som vi upplever inte är 

provade. Det finns många idéer för hur man kan få folk att åka mer kollektivtrafik och ställa bilen. 

Tex ställdes Onsalasnabben in, varför då?  

Onsalavägen. Finns det något trafikreservat över Oskarsberg och Forsbäck? Kan inte hitta det? Det 

verkar som det reservatet är borta och det är ju toppen.  

När kommer ni att påbörja arbetet med fördjupad översiktsplan?  

När kan översiktsplanen antas och börja gälla?  

I östra delen av Säröcentrum ligger När får vi en riktig matvarubutik i Särö?  

Hur ser planerna ut för leden över Forsbergen och golfbanan? Vi inom golfklubben vill gärna veta 

det så snart som möjligt. När kan en sådan studie vara färdig?  

Ni säger att man ska kunna få bo vid havet. Hur kan jag få bygga ett nytt hus vid kusten? Hur har 

ni tänkt er komplettering och var i så fall?  

Har ni några utpekade områden för turism‐ och kulturvärden? Exempelvis i Åsa? 

Kompensationsåtgärder, hur långt har ni kommit med det?  

Hur ser sträckningen ut för Forsbergsleden? Kan jag se det i kartan?  

Vem avgör antal turer till och från Åsa? Vad för typ av avtal görs, treårs?  

Industrimark och företagande. Jag upplever att det saknas ett stycke om det. Det borde finnas en 

strategi och plan för hur vi ska utveckla oss inom näringslivet och turismnäringen. (Det finns i 

näringslivsstrategin) Det finns en del exempel på stora företag som vill etablera sig här men som 

har blivit nekad av kommunen. Här finns stora möjligheter.  

Urbanitet, hur ser utvecklingen ut där?  

Förvånad över att Vallda trekant inte är utpekad som ett utvecklingsområde eller som centrum.  

Hur tänker ni utveckla naturmiljöerna inne i staden? Hur är tanken på bevarandet för de större?   

Planen tar inte upp något om Lerkil, varför inte det? Hur tänker man gällande mindre antal 

tomter? Normal förtätning och ny bebyggelse. Den normala utvecklingen behöver tillgodoses.  
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Finns det något detaljförslag för hur det ska bli bra cykelvägar från tätorterna ut till havet?  

Finns det någon plan för när cykelvägen ner till Åsa ska vara klar?  

Har ni tänkt något på konkurrensen till andra kommuner i den här planen? Vi har ingen 

näringsplan vid havet alls.   

Varför är det så viktigt med kollektivtrafik? Folk kommer att fortsätta åka sin bil ändå. Varför har 

ni det som ett kriterium för de orter ni satsar på?  

Ni har gjort ett bra arbete, den digitala översiktsplanen är jättebra!  

 

ÖP-föreläsning 26 maj 2020, anteckningar av frågor 
Översiktsplanen är svår att läsa när den är digital. Jag saknar ett lager med grundkartan. Det måste 

ju finnas. Det är svårt att yttra sig om enskilt ställe när man inte kan se de detaljerna.  

Hur tidigt skickade ni material till tidningarna. Det är dåligt informerat om detta.  

Håller med om att det är brister i kommunikation. Har kommit i skymundan av pandemin. 

Tråkigt läge att ta beslut i sådant här läge. Vi vill ha längre samrådstid.  

Utställningen ni hade på Kungsmässan och stadshuset var barnslig och dåligt utformad. Den hade 

ju inte ens kartor.  

Utvecklingsorter under riktlinjer står det ”av byggnadsnämnden utpekade utvecklingsområden”. 

Argumenten för hur det ska gå till borde unna läggas till.  

Vad är det som initierar en förstudie?  

Var finns det vatten och avlopp som är möjliga att ta i anspråk? Det saknas i kartan.  

Man kommer inte ut med cykel till de orter som ska utvecklas. Det finns inga cykelvägar i området 

mellan Lerkil och Gottskär. Man kan inte cykla ut till havet.  

Jag var tvungen att skicka in en ansökan om bygglov för att få veta hur VA ligger. Ska det 

verkligen vara så?  

Hur ska man tolka tillväxtperspektivet och befolkningsprognos? Hur ska det gå med den 

fördelningen som ni berättar om?  

Ni är modiga och har ett bra verktyg. Jag hoppas att ni når den yngre målgruppen. Äntligen ska 

Kungsbacka stad växa. Har ni tagit höjd för cykling? Titta på storstäderna hur de jobbar med den 

frågan. Med hjälp av nya typer av cyklar (elcyklar) kommer man längre på kort tid. Titta på bra 

låslösningar för cyklar.  

Vi behöver ha annan service. Hälso‐ och sjukvårdsfrågan behöver prioriteras. Det finns ingen plats 

att bygga ut sjukhuset exempelvis. Fördelning med bra kulturliv så man inte ska åka till andra 

kommuner.  

Ni har inte varit på gymnasieskolorna. Ni kunde varit där och visat eran plan och för att veta att 

de kan vara med och tycka till. Ni skulle jobba mer med marknadsföringen.  

Ni har tryck på att öka bostäder, har ni också tryck på att öka företag? Vi behöver fler arbeten till 

alla som ska vara här.  

Vi vill ha konstenshus i Kungsbacka, ett väldigt levande sådant. 

Siktar ni på någon väderskyddad cykelbana?  
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Ni gör en kullerbytta i hållbarhetsfrågan då det gäller att bygga på åkermark. Ska vi bebygga 

åkermarken inom utvecklingsorterna?  

På vilket sätt framgår det att man ämnar bygga inom respektive geografi?  

Kan man göra något omvänt att man utser värdefull åkermark? Var har vi mark värd att bevara 

osv. Vi behöver ta ett extra tag kring detta. Vi är oroliga för detta. Vi har byggt på jättefin 

åkermark och det är väldigt tråkigt.  

Har ni nått ut till så många som ni hade önskat?  

Vilka planer finns läng med väg 158?  

Åkermark och åkerlappar. Det går att bygga på berg också. 

Hur har gränserna tillkommit? Om vi ska komma med synpunkter så behöver vi veta hur ni har 

resonerat när ni har satt gränserna. Är de tagna ur luften eller finns det ett resonemang bakom? 

För sedan när det bli veklighet så är gränser mycket viktiga att förhålla sig till.  
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Sammanfattning av översiktsplanen 
Syfte 
Beroende på hur mark- och vattenområden används och hur olika funktioner relateras till 
varandra skapas olika utgångspunkter för de sociala, ekologiska och ekonomiska aspekterna. 
Det övergripande målet är att kunna använda mark och vatten för våra invånares bästa 
samtidigt som förutsättningarna för våra naturresurser inte försämras utan helst förbättras 
och ge förutsättningar för god ekonomisk hushållning. Den fysiska planeringen blir 
därigenom ett kraftfullt instrument i arbetet med hållbar utveckling. 
Översiktsplanen ska också medverka till att uppfylla Kungsbacka Vision 2030 genom att 
utarbeta övergripande strategier för hur utveckling av mark- och vattenområden ska ske för 
kommunens tätorter, landsbygden och kustområden.  
Kommunfullmäktige har tagit fram fem mål utifrån Vision 2030.  Tre av dem berör fysisk 
planering.  Centralt vid framtagande av översiktsplanen är att Kungsbacka ska vara en 
attraktiv kommun att bo, verka och vistas i, medverka till ett gott företagsklimat samt en 
hållbar och hälsosam miljö. 
Översiktsplanen ska underlätta för både planeringen inom kommunen och fungera för de 
regionala samarbeten kommunen är involverad i.  
 

Sammanfattning av översiktsplanen  
En översiktsplan är vägledande i hur kommunen vill använda mark och vatten. 
Översiktsplanen visar var kommunen vill bygga, var vi ska bevara naturområden och hur 
vi vill utveckla vår infrastruktur.  Nedan följer en sammanfattning av Kungsbacka 
kommuns nya översiktsplan och vad den innebär.  

Alla kommuner ska ha en översiktsplan. Den anger hur kommunens mark och vatten ska 
användas och hur bebyggelsen ska utvecklas ur ett långsiktigt perspektiv. Översiktsplanen visar var i 
kommunen det är lämpligt att utveckla områden för bebyggelse, grönområden, vägar och 
kollektivtrafik. Översiktsplanen är vägledande för detaljplanering och bygglov. Kungsbacka kommuns 
nya översiktsplan är helt digital och beskrivs med kartor och tillhörande texter. 
 
Ökat behov 

År 2050 kan vi bli 130 000 invånare i Kungsbacka kommun. Fler invånare betyder att vi får 
behov av fler bostäder och arbetsplatser, vägar, utökad kollektivtrafik och allmän service. 
Befolkningsökningen ger också ett större underlag som stimulerar näringslivet. Vi behöver också 
tänka på att bevara våra naturvärden och rekreationsområden i Kungsbacka.  
 
Omvärlden påverkar 

Kungsbacka tillhör Region Halland samtidigt som vi är en del av Göteborgsregionen. Vi tar 
hänsyn till regionerna och våra grannkommuner i vår långsiktiga planering. En viktig faktor 
för Kungsbackas utveckling över tid är tillgång till god infrastruktur och kollektivtrafik. 
Kungsbacka har en starkt tillväxt och attraktivitet, så nu gäller det att värna och utveckla 
kommunen med omsorg. 



KUNGSBACKA KOMMUN 
 

5 
 
 
Översiktsplanens delar 

Översiktsplanen bygger på Strategi 2040 som visar de viktigaste intentionerna. 
Användningskapitlet visar mer detaljerat hur vi når målen genom riktlinjer och 
användningskarta, som visar hur mark och vatten kan användas, utvecklas och bevaras. De 
områden vi vill värna om och ska ta hänsyn till då vi planerar vårt samhälle beskrivs med kartor och 
riktlinjer i kapitlet om värden- och hänsyn.  

• Strategi 2040 – visar den långsiktiga övergripande viljan 
• Riksintressen samt andra värden och hänsyn – visar de områden vi vill värna om och ta 

hänsyn till 
• Användning av mark och vatten – visar hur viljan ska kunna bli verklighet 
• Miljökonsekvensbeskrivning med hållbarhetsbedömning - bedömer konsekvenserna av 

planen 
 

Strategi 
Kommunen har som vision att vara en kommun som är attraktiv att bo, verka och vistas i. 
Utifrån det har vi i vår översiktsplan tagit fram en strategi för hur vi vill uppnå det.  
När vi planerar samhället och bygger nytt ska det göras på långsiktigt, smart och hållbart 
sätt. Ny byggnation ska ligga i anslutning till kollektivtrafik och kommunal service. Vi vill 
också förstärka kollektivtrafik där många bor och arbetar. För att växa smart behöver vi 
fokusera nybyggnation till stationsorterna Kungsbacka stad, Anneberg och Åsa. På så sätt 
stärker vi möjligheten att samnyttja lokaler, ytor och trafikstråk mer effektivt än om vi 
sprider ut ny bebyggelse. När vi samlar och koncentrerar ny bebyggelse till några få utvalda 
orter kan vi bättre värna och utveckla värdefulla naturområden som kusten, Lygnern, 
Sandsjöbacka och Tjolöholm.  
Mer än hälften av de nya bostäder vi bygger ska byggas i Kungsbacka stad. Vi ska utveckla 
staden för att stärka kommunen som helhet. Vi vill ha en stad med större utbud, fler arbetstillfällen 
och plats för fler som bor där.  
Vi ska vara väl rustade för klimatförändringar. När vi planerar utveckling behöver vi ta extra 
hänsyn vid utsatta områden med översvämningsrisk så som vid kusten och Kungsbackaån. 
 Vår strategi visar hur vi ser på utvecklingen i kommunen de kommande åren gällande mark och 
vattenanvändningen. I förslaget siktar vi mot 2040, men för att förstå konsekvenserna och 
utvecklingsresonemanget ännu bättre har vi även gjort en utblick mot 2060.  Detta för att vi lättare 
ska kunna se var det är lämpligt att utveckla och bevara för framtida generationer. 
 
Riksintressen samt andra värden och hänsyn 
När vi planerar vårt samhälle måste vi ta hänsyn till människors hälsa och säkerhet samt 
flera värden vi vill värna. Det gäller bland annat att ta hänsyn till klimatförändringar eller 
värna våra naturresurser, som dricksvatten och jordbruksmark. Många av de 
hänsynstaganden vi behöver ta regleras i plan- och bygglagen och miljöbalken. 

Vi ska arbeta aktivt med att anpassa samhället till klimatförändringar som bland annat kan 
leda till översvämningar och värmeböljor. Vi ska också aktivt bidra till minskad 
miljöpåverkan genom hållbara och smarta samhällen.  
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Användning av mark och vatten 
Grunddragen för hur vi tänker använda mark- och vattenområden ska framgå av 
översiktsplanen. Utvecklingen i kommunen ska främja en struktur som fungerar väl för 
invånare, samtidigt som den är resurssnål både vad det gäller ekonomi och hur vi hanterar 
vår natur. Hela kommunen delas in i områden baserat på planerad markanvändning. 
 
Bebyggelse 
Mer än hälften av våra nya bostäder ska byggas i Kungsbacka stad. Genom att vi stärker 
Kungsbacka stad och gör den mer attraktiv med ett större utbud skapar vi bättre 
förutsättningar för näringslivet och för nya företagare som vill etablera sig här. Därefter ska 
vi fokusera på våra stationsorter Anneberg och Åsa. Vi ska arbeta för att ha 
verksamhetsområden på bra platser dit det är god tillgänglighet för transporter och där det 
passar in i helheten.  
I utvecklingsorterna kommer större delen av kommunens befolkningstillväxt att ske och 
därför behöver service byggas ut här. Detta för att bygga hållbara och smarta samhällen där 
vi har god tillgång till kollektivtrafik och ett gott vardagsliv. Det är viktigt att 
utvecklingsorterna byggs upp med ett centrum som kan ge service till ett större omland. Det 
kan innebära att man i de centrala delarna bygger tätare, för att skapa ett underlag till 
service nära. Inom utvecklingsorterna prioriterar vi tätortsutveckling framför bevarandet av 
jordbruksmark.  
Landsbygden ska fortsätta vara starkt förknippad med jord- och skogsbruk. Lands- och 
kustbygden ger också möjlighet till fina besöksmål och turism. Näringslivet, i form av jord- 
och skogsbruk och turistnäringar, bidrar till en levande landsbygd samt utveckling av 
kustcentra. 
På landsbygden kan avstånden vara längre och befolkningsunderlaget räcker inte till för att 
erbjuda invånarna offentlig eller kommersiell service. Ny bebyggelse på landsbygden ska 
därför alltid lokaliseras intill mark som redan är tagen i anspråk av annan bebyggelse, längs 
med vägar. Inom kustbygden och de västra delarna av landsbygden är efterfrågan på mark 
så stor att vi behöver vara restriktiva till ny bebyggelse. 
 
Natur och friluftsliv 
För att grön infrastruktur ska kunna bibehålla sitt värde i framtiden arbetar kommunen med 
att identifiera och värna sammanhängande naturområden där växter och djur kan leva, 
föröka sig och spridas vidare. Därför är det viktigt att inte bygga bort spridningskorridorer, 
skada naturvärden eller begränsa friluftsvärden. 
Kommunen ska verka för att tätortsnära grönområdena blir mer tillgängliga samt skapa 
inbjudande och trygga allmänna platser, parker och naturområden. Genom att värna och 
utveckla friluftsområden och leder skapar vi besöksmål för kommuninvånare och besökare. 
Det ger förutsättningar för näringslivet att blomstra även utanför tätorterna.  
 

Trafik 
Den enskilt viktigaste faktorn för Kungsbackas utveckling över tid är tillgången till god 
infrastruktur och kollektivtrafik. Då merparten av den är nationell eller regional blir det 
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uppenbart att Kungsbackas tillväxt och utveckling är beroende av statliga och regionala 
satsningar.  
I Kungsbacka kommun ska det vara lätt att ta sig mellan olika platser. Vi ska ha möjlighet att 
välja mellan olika färdsätt utifrån våra olika behov. Det innebär att vi ska ha bra gång- och 
cykelvägar, god tillgång till kollektivtrafik och bra förutsättningar för transporter i och till 
våra utvecklingsorter.  
För att kunna utnyttja infrastruktur och kollektivtrafik optimalt är det viktigt att lägga ny 
bebyggelse på rätt ställen. Genom att fokusera extra på våra stationsorter ökar vi möjligheten 
för framtida boende att resa snabbt och hållbart i regionen. Om vi arbetar för att vår lokala 
arbetsmarknad växer kan pendlingsstråken avlastas.  
 
Miljökonsekvensbeskrivning med hållbarhetsbedömning 
Målet med vår översiktsplan Vårt framtida Kungsbacka är att skapa en långsiktig och hållbar 
planering av kommunens mark- och vattenanvändning. En översiktsplan medför oftast en 
risk för en så kallad betydande miljöpåverkan eftersom den beskriver hur samhället ska 
utvecklas under lång tid framöver. Därför är det viktigt att kunna visa en bedömning av 
översiktsplanens konsekvenser för miljön. 
Förslaget till ny översiktsplan fokuserar på att utveckla bebyggelsen i kommunens 
stationsorter och övriga utvecklingsorter. Strategierna i planförslaget medför många positiva 
och några negativa konsekvenser, men i jämförelsen med andra alternativ bedöms det skapa 
de bästa förutsättningarna för miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet.   
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Del 1 – Strategi 
Omvärlden påverkar – Kungsbacka i omvärlden  
Globala skeenden som ett förändrat klimat och hot mot den biologiska mångfalden påverkar 
hur vi bör använda mark och vatten i Kungsbacka. När regionen växer snabbt behöver vi ta 
hänsyn till sociala frågor där utmaningen är att inte skapa områden som skapar otrygghet 
och utanförskap. Samtidigt ökar fokus i samhället på frågor kring kris och beredskap vilket 
bland annat får konsekvenser för hur vi säkerställer våra areella näringar – skog- och 
jordbruksmark. Gröna ytor i stadsmiljön behöver värnas för den biologiska mångfalden men 
också för oss människor. Vi behöver hitta hållbara sätt att transportera oss och våra varor på 
ett yt- och resurssnålt sätt. Det är därför mycket viktigt för Kungsbacka att delta i olika 
regionala sammanhang för att påverka hur de regionala transportsystemen, vägar och 
järnvägar utvecklas.  
 
Kungsbacka – del av en växande arbetsmarknadsregion  
Kungsbacka tillhör Region Halland och är dessutom en del av Göteborgsregionen (GR). En 
lång och attraktiv kust gör att Kungsbacka kan erbjuda en mycket bra plats för boende. Än 
viktigare är att Kungsbacka ligger inom Göteborgs lokala arbetsmarknadsregion. Med 
planerade infrastruktursatsningar i Västlänken och i Bohus- och Boråsstråken förväntas den 
lokala arbetsmarknaden 2030 utifrån ett rese- och transportperspektiv fördubblas.  
I Göteborgsregionen bor över en miljon invånare och gruppen som dominerar är unga vuxna 
med siktet inställt på studier. Kungsbacka behöver erbjuda attraktiva alternativ för den här 
gruppen med stations- och stadsnära boenden. 
 
Förutsättningar för arbets- och studiependling i Göteborgsregionen 
Göteborgs stad förväntas växa med 150 000 invånare fram till 2035 och har i sitt nya förslag 
till ÖP bland annat pekat på att ”Det är angeläget att öka möjligheterna för hållbart resande till och 
från Göteborg, för att skapa förutsättningar för hållbar tillväxt i regionen. Innerstaden ska vara en 
stark kärna och karaktäriseras av en hög täthet, ett blandat innehåll, gröna kvaliteter och god regional 
tillgänglighet” och att ”Gator och stråk ska utvecklas som stadsrum där gående, cyklister och 
kollektivtrafik prioriteras framför bil.” För att ändå kunna skapa tillgänglighet för sina invånare 
pekar Göteborg på behovet av att skapa goda förbindelser till fots, med cykel och med 
kollektivtrafik. 
Trafiksystemet i regionen måste därmed klara ett antal utmaningar: behov av infrastruktur 
och kollektivtrafik, befolkningsökning, ökande andel kollektivresande, en växande region 
samt ökande mängd gods. 
Den enskilt viktigaste faktorn för Kungsbackas utveckling över tid är tillgången till god 
infrastruktur och kollektivtrafik. Då merparten av den är nationell eller regional blir det 
uppenbart att Kungsbackas tillväxt och utveckling är beroende av statliga och regionala 
satsningar. 
När det blir lättare att resa i regionen kommer också arbetsplatser kunna fördelas jämnare i 
regionen. Med goda pendlingsmöjligheter och en lokal arbetsmarknad kan Kungsbacka även 
i fortsättningen vara en attraktiv boendekommun. De i dag ensidiga pendlingsströmmarna 
blir därmed mer dubbelriktade. För att ha en beredskap inför den förstorade lokala 
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arbetsmarknaden behöver vi skapa verksamhetsområden som i ett regionalt perspektiv är 
attraktiva. 
Göteborgs som storstad kommer successivt att omfatta kringliggande kommuner – också 
Kungsbacka. Storstaden kommer därmed att bli flerkärnig jämfört med idag då 
Göteborgsregionen fortfarande kan betraktas som enkärnig. Regionens potential förstärks av 
tillgången till en internationell hamn och flygplats. 
 
Social hållbarhet  
Kungsbacka ligger i en del av världen som socialt har det mycket bra. Utmaningen blir 
därmed oftare att behålla snarare än att utveckla. Det är framförallt två utmaningar bägge 
kopplade till befolkningsutvecklingen som Kungsbacka behöver hantera. Den största 
utmaningen är den demografiska utvecklingen med en åldrande befolkning vilken kräver att 
kommunen även inom den fysiska planeringen hittar lösningar som frigör medel som bidrar 
till att finansiera välfärden. Historien har också visat sig att starkt växande regioner riskerar 
att få områden med utanförskap. Det kan röra sig om ålders-, etnisk- eller socioekonomisk 
segregation men oavsett form så är barn den gupp som riskerar bli mest utsatt. För att leva 
upp till kommunens vision blir utmaningen för ett växande Kungsbacka att inte bygga in 
olika former av segregation och utanförskap. 
 
Klimatet och biologisk mångfald är stora utmaningar 
Klimatarbetet handlar om att säkra framtiden för kommande generationer, att ge våra barn 
och barnbarn minst lika goda förutsättningar som vi har idag. Vi är alla beroende av klimatet 
och Kungsbacka kommun måste göra sin del i att minska utsläpp av både koldioxid och 
miljöfarliga ämnen. 
För att vi ska nå nollutsläpp 2045 behöver vi de närmaste åren minska utsläppen successivt. 
Samtidigt behöver vi – mycket genom fysisk planering – anpassa samhället till pågående 
klimatförändringar. 
Den andra stora utmaningen är utarmning av biologisk mångfald – alltså att både djur och 
växters miljöer hotas och därmed att arter riskerar att försvinna. Antalet och variationen av 
arter och gener ökar ”systemets” förmåga ett stå emot förändringar. Kopplat till 
klimatutmaningen där förutsättningarna på jorden numera förändras mycket snabbt krävs 
det många olika arter och variationer inom arter för att några ska finna bra förutsättningar i 
den nya miljön. Med den fysiska planeringen kan vi välja att placera vår utveckling på rätt 
ställen och samtidigt skydda och utveckla viktiga områden för den biologiska mångfalden. 
Om det är så att vi måste ta i anspråk dessa områden kan vi kompensera genom att utveckla 
mångfalden på ett annat ställe. 
 
Havsplanering 
Havs och Vattenmyndigheten har utformat förslag för Sveriges tre havsplaner och 
Kungsbacka tillhör havsplanen för Västerhavet. En havsplan ger vägledning kring vad som 
är den bästa användningen av havet. Havsplanerna vägleder nationella myndigheter, 
kommuner och domstolar i kommande beslut, planering och tillståndsprövningar. 
Havsplanerna ska bidra till en långsiktigt hållbar utveckling och innehåller bland annat 
vägledning om mest lämplig användning för olika havsområden. Den statliga 
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havsplaneringen överlappar till viss del område som ingår i det kommunala 
planeringsansvaret. Inom den del av havsplanen som tangerar Kungsbackas havsområde så 
föreslås bland annat intressena yrkesfiske, natur, rekreation och sjöfart. Förslag till 
användningar grundar sig på avvägningar och en lämplighetsbedömning utifrån läge, 
beskaffenhet och behov. Allt fler olika anspråk på havsområdet innebär behov av planering 
och kunskap, det finns därmed mycket att arbeta vidare med i den löpande 
översiktsplaneringen.  
Precis som kommunala översiktsplaner så ska havsplanerna revideras med jämna 
mellanrum. 

 

Strategi 
Strategi 2040 
För att Kungsbacka ska vara en attraktiv kommun att bo, verka och vistas i ska vi:   

• fokusera på staden för att skapa förutsättningar för fler invånare, fler arbetstillfällen, 
större utbud, mångfald och puls 

• fokusera på stationsorterna Anneberg och Åsa  
• utveckla stark kollektivtrafik och infrastruktur 
• värna och utveckla landsbygdens näringar och naturresurser 
• värna och utveckla kustens attraktivitet  
• värna och utveckla värdefulla naturområden och främja ett attraktivt friluftsliv  
• utveckla samhället smart och vara väl rustade för klimatförändringar  

Här målas en bild med "bred pensel" som illustrerar den långsiktiga strategin. Områden, 
platser och stråk som kommunen önskar utveckla lyfts fram. Strategin siktar på 2040 med en 
utblick till 2060. Viktiga trafikstråk och sammanhängande områden med stora natur- och 
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rekreationsvärdena pekas ut. Var kommunen ska växa mest blir också tydligt. 

 

Strategi 2040 till vänster och utblick 2060 till höger 

 

Utblick 2060 
Efter 2040, när kollektivtrafiken längs väg 158 (Säröleden) har förbättrats, får Särö och 
Kullavik en snabbare utveckling. De kommer då att fungera som stationsorter och därmed 
prioriteras. 
 
Samverkan över kommungränser 
Strategin är särskilt viktig när kommunen ska samverka över kommungränserna inom 
regionen eller med en annan kommun. Kungsbacka kommun tillhör både Region Halland 
och ingår i Göteborgsregionen (GR) som består av 13 kommuner som har valt att jobba 
tillsammans.  
Kungsbacka kommun har som en del av GR ställt sig bakom GR:s strukturbild, se nedan. Vi 
står också bakom Hållbar tillväxt som är GR:s strategidokument.   
Region Halland har än så länge inte tagit fram en egen strukturbild men en Tillväxtstrategi 
2014-2020. Både Region Halland och GR trycker på vikten av effektiva transporter och av en 
hållbar utveckling.  
Kommunen deltar aktivt i flera regionala och statliga sammanhang i syfte att tillsammans 
utveckla stora trafikstråk som Västkustbanan, E6:an och väg 158. 
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GR vill skapa en stark och långsiktigt hållbar regional struktur som utgår från 
storstadsområdets möjligheter och utveckla ett långsiktigt hållbart transportsystem med en 
attraktiv kollektivtrafik. Strukturbilden beskriver hur utvecklingen i regionen sker från en 
stark och attraktiv kärna längs tydliga stråk med ett flertal starka och attraktiva orter. De 
gröna kilarna utgörs av större sammanhängande skogs- och jordbrukslandskap som når 
djupt in i stadsområdet.  
I Kungsbacka kommun arbetar vi enligt överenskommelserna i Göteborgsregionens 
fördjupade strukturbild för kustzonen. En viktig del i den regionala utvecklingen är att både 
värna och utveckla kustzonen. En fördjupad strukturbild för kustzonen inklusive sex 
överenskommelser har arbetats fram av Göteborgsregionen (GR), Orust kommun och 
Uddevalla kommun. Strukturbilden är en gemensam strategi för hur kust- och havsområdet 
från Kungsbacka i söder till Uddevalla i norr ska utvecklas på ett långsiktigt hållbart sätt. 

 

GR:s strukturbild till vänster och GR:s fördjupad strukturbild för kustzonen till höger 

 

Prioritera ny bebyggelse längs Västkustbanan 
Kungsbacka är en pendlingskommun med mycket stora trafikströmmar framförallt norrut 
mot övriga göteborgsregionen men också söderut. För att utrymmet i trafiksystemet i och till 
Göteborg ska räcka till måste Kungsbackas arbetspendling inom göteborgsregionen ske med 
spårbunden kollektivtrafik. Vårt mål är att det ska vara enkelt att resa för våra invånare, 
besökare och näringsliv. Den som inte har tillgång till bil ska också kunna ta sig till och från 
fritidsaktiviteter, arbete eller skola. 
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Kommunens tillväxt ska till stor del ske genom nya bostäder och verksamheter i de tre 
prioriterade utvecklingsorterna – nära spårbunden kollektivtrafik. Intentionen är att omkring 
tre fjärdedelar av de nytillkomna bostäderna ska byggas där. Dessa tre orter har alla minst en 
station och har därmed mycket goda transportmöjligheter. Om tre fjärdedelar av våra 
nytillkommande invånare och minst hälften i Kungsbacka stad bor nära våra stationer ökar 
möjligheten att de får korta restider. Fler människor i våra stationsorter gör också att 
förutsättningarna för service, nöjen, handel och kollektivtrafik ökar. Närheten till detta 
utbud gör att fler kan välja gå och cykla. Sammantaget får vi stationsorter med större utbud, 
mångfald och puls vilket i sin tur attraherar kompetens till kommunen. 
 

Kustens och naturens attraktivitet 
Mycket av Kungsbackas attraktivitet ligger i närheten till kusten och den varierande naturen. 
Kustens karaktär är viktig att bevara för framtida generationer. För att det ska bli enkelt att 
ta sig till och från kusten är kopplingen till den växande staden allt viktigare.  
Samtidigt som kommunens invånare blir allt fler blir det allt mer viktigt att bevara 
naturområden både för naturvärdenas skull och för invånarnas möjlighet till rörligt 
friluftsliv. Det finns behov att säkerställa att större sammanhängande grönområden bevaras 
och utvecklas för friluftslivet och för den biologiska mångfalden. Lygnern och Sandsjöbacka 
är sådana stora naturområden som inte bara är viktiga för kommunens invånare utan för 
hela Göteborgsregionens. Vi behöver även se till att parker och naturområden bildar gröna 
lungor i den allt tätare staden och ta tillvara på de ekosystemtjänster som de ger oss.  
 
Värna och utveckla landsbygdens näringar och naturresurser 
Landsbygden är en viktig resurs och där ska det vara möjligt att leva ett gott vardags- och 
arbetsliv. Landsbygden är beroende av nya bostäder för att bibehålla och utveckla lokala 
funktioner. Samtidigt behövs avvägningar för att bostadsutvecklingen på landsbygden ska 
kunna förenas med en resurseffektiv markanvändning och hänsyn till andra allmänna 
intressen. Kungsbacka strävar i första hand efter att värna det som utgör landsbygdens 
värden, exempelvis jord- och skogsbruk, kulturmiljöer, höga naturvärden och 
rekreationsområden. Bebyggelse som utvecklas här ska bidra till livskraft och gott 
vardagsliv, samtidigt som landsbygdens unika värden inte får byggas bort. 
 
Smart utveckling 
Genom att ta till vara digitala och tekniska lösningar kan vi möta miljöproblem och 
klimatförändringar på ett effektivt sätt. Kungsbacka genom sitt läge nära havet och längs 
Kungsbackaån är extremt utsatt för översvämningar. Vi behöver jobba både med åtgärder 
som förhindrar översvämningar men också med byggtekniska åtgärder som minimerar 
vattnets påverkan på vår stad. Ett exempel kan vara när vi använder en parkmiljö som 
dagvattenmagasin vid översvämning. En annan långsiktig utmaning blir att skydda oss vid 
extrem värme.  
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Del 2 - Riksintressen samt andra värden och 
hänsyn 
Vi behöver ta hänsyn till mycket när vi planerar och bygger vårt samhälle. Det rör 
människors hälsa och säkerhet, men också värden vi vill värna. Många av de 
hänsynstaganden vi behöver ta regleras i plan- och bygglagen och miljöbalken. De viktigaste 
hänsynstagandena tas upp i detta kapitel.  
Det är inte alltid vi behöver göra några direkta ställningstaganden utan det handlar mer om 
att förutsättningarna behöver beaktas i vår samhällsplanering. Inom vissa områden är det 
nödvändigt att ta ställning för att utveckling enligt översiktsplanen ska vara möjlig att 
genomföra.  
Ett riksintresse är ett område som bedöms ha så stora värden att det är av betydelse för 
landet som helhet. Enligt plan- och bygglagen ska översiktsplanen visa hur riksintressen 
tillgodoses och kommunen ska bedöma vilken påverkan eller eventuell skada på 
riksintressena som planens förslag kan medföra.  
Att ett område klassats som riksintresse, betyder att det utpekade intresset väger tyngre än 
lokala allmänna intressen vid en avvägning i den fysiska planeringen. 
 

Riksintresse 
Riksintressen enligt 3 kap miljöbalken 
I miljöbalkens tredje kapitel finns ett antal grundläggande bestämmelser för hushållning 
med mark- och vattenområden av betydelse för vissa allmänna intressen. Dessa områden ska 
så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada de utpekade intressena. 
 
Friluftsliv 
Riksintressen för friluftslivet har stora friluftslivsvärden sett i ett nationellt perspektiv, på 
grund av särskilda natur- och kulturkvaliteter, variationer i landskapet och god 
tillgänglighet för allmänheten. 
Det finns fyra områden av riksintresse för friluftsliv i kommunen. 

1. Lygnern – Rolfsån - Välbeläget område i förhållande till Göteborgs storstadsregion 
med relativt oexploaterad natur i form av skogar och sjöar. Den storslagna 
utsiktspunkten över sjön Lygnern vid Fjärås bräcka och gravfältet vid Lii är några 
välkända turistmål i området. Bräckan är också utgångspunkt för friluftsaktiviteter 
som cykling, vandring och bad. Till detta kommer möjligheter för fritidsfiske i en av 
länets bästa laxåar. 

Riksintresset tillgodoses genom att det ligger inom Grön infrastruktur där friluftsliv 
och biologisk mångfald prioriteras och det generellt inte tillåts någon ny 
bostadsbebyggelse.  

2. Sandsjöbacka - Riksintresset utgör ett ströv- och friluftsområde med rik tillgång på 
strövstigar. Det är mycket välbesökt, främst av befolkningen i Göteborgsregionen 
men även angränsande regioner. Dess största värde ligger i att på förhållandevis kort 
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avstånd från större befolkningskoncentration, kunna nå ett ostört och vildmarksartat 
rekreationsområde. 

Riksintresset tillgodoses genom att det ligger inom Grön infrastruktur där friluftsliv 
och biologisk mångfald prioriteras och det generellt inte tillåts någon ny 
bostadsbebyggelse. Området är även skyddat som naturreservat och Natura 2000-
område.  

3. Särö skärgård-Vallda Sandö - Halvön Särö utgör turistiskt centrum i hela detta 
kustavsnitt med en naturskön skärgård rik på öar och kobbar med utsökta tillfällen 
till båtliv, fritidsfiske och på vissa platser bad. Området erbjuder fina möjligheter till 
bland annat snorkling och sportdykning i vikar och runt öar. 

Riksintresset tillgodoses genom att det ligger inom Grön infrastruktur där friluftsliv 
och biologisk mångfald prioriteras och det generellt inte tillåts någon ny 
bostadsbebyggelse. Riksintresset tillgodoses genom att det ligger inom Kustbygd där 
restriktivitet till ny bostadsbebyggelse råder.  
Inom utvecklingsorterna Kullavik och Särö tillgodoses riksintresset genom det ligger 
inom område för vardagsnära friluftsliv. Riktlinjer för dessa områden anger att 
förutsättningarna för det vardagsnära friluftslivet ska bevaras och utvecklas samt att 
gröna stråk ska värnas. 

4. Onsalalandet-Kungsbackafjorden-Tjolöholm - Onsalalandets södra och västra 
kustområden utgör ett representativt exempel på den nordhalländska 
skärgårdstypen där omväxlingen mellan kala klippor, betade strandängar och 
ljunghedar samt lövskogsklädda strandpartier utgör ett unikt inslag. För såväl bad- 
och båtentusiaster som för fågelskådare ges attraktioner utöver det vanliga. 

Riksintresset tillgodoses genom att det ligger inom Grön infrastruktur där friluftsliv 
och biologisk mångfald prioriteras och det generellt inte tillåts någon ny 
bostadsbebyggelse. Riksintresset tillgodoses genom att det ligger inom Landsbygd där 
restriktivitet till ny bostadsbebyggelse råder.  

 

Kulturmiljövård 
En kulturmiljö av riksintresse är ett område där landskapet är så präglat av sin historia, att 
kulturmiljön utgör en av platsens stora tillgångar. I dessa miljöer väger de kulturhistoriska 
värdena därför särskilt tungt vid en avvägning mellan olika intressen. Här ska kulturmiljön 
vara både tongivande och en inspiration vid förändringar. 
I kulturmiljöprogrammet anges förhållningssätt för hantering av riksintressemiljöernas olika 
kulturvärden. Vid planläggning ska dessa förhållningssätt omsättas till skydds- och 
varsamhetsbestämmelser som ger ett juridiskt skydd. 
Där en markförändring planeras inom riksintresset, ska riksintressets värden i bebyggelse 
och landskapsbild alltid tillgodoses i planeringen. 
Fornlämningar som skyddas enligt kulturmiljölagen beaktas i planläggning och 
bygglovshantering. 
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Det finns tolv områden av riksintresse för kulturmiljövård i kommunen. 

1. Särö – Lång historia av kronogård och säteri, präglat av 1800-talets badortsepok, 
senare förnäm villastad till Göteborg.  

Kommunens tillgodoser riksintresset genom att de bebyggda delarna av området 
styrs av detaljplan framtagen för att kunna bevara riksintressets värden. Övriga delen 
av området är naturreservat. Vid behov av planändringar görs detta med stöd av 
Kulturmiljöprogrammet. 

2. Vallda Kyrkby – Kyrkby med välbevarad jordbruksbebyggelse och säteri. Delar av 
riksintresset ligger inom utvecklingsort och delar ligger inom landsbygd. 

Inom utvecklingsort avser kommunen tillgodose riksintresset med stöd av den 
Förtydligande av riksintresse för kulturmiljövård, Vallda kyrkby som togs fram 2019. 
Utredningen pekar på några få platser som är mindre känsliga för komplettering av 
bebyggelsen. Området längs Valldavägen kan kompletteras med verksamheter. Vid 
behov av planläggning görs detta med stöd av Kulturmiljöprogrammet och 
förtydligandet av riksintresset. Övriga delar av riksintresset tillgodoses genom att 
området ligger inom Landsbygd där restriktivitet till ny bostadsbebyggelse råder. 

3. Kungsbacka innerstad – Innerstad av medeltida ursprung, präglad av handel och 
hantverk, med trähusbebyggelse från 1850–1920.  

Området styrs av fördjupad översiktsplan för Kungsbacka stad samt av detaljplaner. 
Vid behov av planändringar görs detta med stöd av Kulturmiljöprogrammet och av 
Förtydligande av riksintresset för Kungsbacka innerstad som togs fram 2017.  

4. Hjälm-Rossared – Rossareds gård med omgivande fornminnen och lämningar efter 
kvarndrift. 

Norra delen ligger inom Landsbygd, mellersta delen ligger inom Grön infrastruktur och 
södra delen ligger inom vardagsnära friluftsliv i utvecklingsorten Fjärås. 

Riksintresset tillgodoses delvis genom att det ligger inom Landsbygd, där restriktivitet 
till ny bostadsbebyggelse råder, och inom Grön infrastruktur där friluftsliv och 
biologisk mångfald prioriteras och det generellt inte tillåts någon ny 
bostadsbebyggelse. Delvis tillgodoses riksintresset genom att området i 
utvecklingsort ligger inom vardagsnära friluftsliv och avses inte bebyggas. 
Fornlämningar som skyddas enligt kulturmiljölagen beaktas i planläggning och 
bygglovshantering. 

5. Onsala Sandö – Förhistoriska gravar och tomtningar i nordhalländskt kustlandskap 

Riksintresset tillgodoses genom att området inom Grön infrastruktur där friluftsliv och 
biologisk mångfald prioriteras och det generellt inte tillåts någon ny 
bostadsbebyggelse. 
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6. Mönsters lotsplats – Lotsplats och förhistoriska lämningar.  

Riksintresset tillgodoses genom att området inom Grön infrastruktur där friluftsliv och 
biologisk mångfald prioriteras och det generellt inte tillåts någon ny 
bostadsbebyggelse. 

7. Nidingens fyrplats – Fyrplats med anor från 1600-talet och bebyggelse från 1800-
talet.  

Riksintresset tillgodoses genom att området inom Grön infrastruktur där friluftsliv och 
biologisk mångfald prioriteras och det generellt inte tillåts någon ny 
bostadsbebyggelse. 

8. Mårtagården och Apelhögen - Kaptensgårdar typiska för Onsalahalvön och 
Nordhalland.  

Området ligger inom vardagsnära friluftsliv i utvecklingsort och avses inte bebyggas. 
Det ligger också inom Kulturreservat och Kulturmiljöprogram. 

9. Onsala kyrkby – Gammalt sockencentrum med välbevarad bondebebyggelse, kvarn, 
prästgård, klockaregård och kyrka.  

Området ligger inom vardagsnära friluftsliv i utvecklingsort och avses inte bebyggas. 
Det ligger också inom Kulturmiljöprogram. 

10. Fjärås bräcka – Moränås med stor mängd av förhistoriska gravar och äldre färdväg, 
sockencentrum med kyrka och prästgård.  

Södra delen ligger inom Landsbygdsutveckling, delar ligger inom Grön infrastruktur och 
delar ligger inom Landsbygd. Norra delen ligger inom utvecklingsorten Fjärås. 

Riksintresset ligger till stor del inom ytan för Landsbygdsutveckling där viss 
bostadsbebyggelse kan ske. Vid förhandsbesked sker en avvägning mot riksintresset 
och närliggande Kulturmiljöprogram. Antikvarisk kompetens tillfrågas i ärendet. 
Fornlämningar som skyddas enligt kulturmiljölagen beaktas i planläggning och 
bygglovshantering. 

För att tillgodose den del av riksintresset som ligger inom utvecklingsort, ska 
värdebärande siktlinjer från Fjärås kyrka värnas. Vid behov av planläggning görs 
detta med stöd av Kulturmiljöprogrammet och antikvarisk kompetens. 

I övriga delar tillgodoses riksintresset genom att det ligger inom Landsbygd, där 
restriktivitet till ny bostadsbebyggelse råder, och inom Grön infrastruktur där 
friluftsliv och biologisk mångfald prioriteras och det generellt inte tillåts någon ny 
bostadsbebyggelse.  

11. Äskhults by – Oskiftad skogsby med välbevarad gårdsbebyggelse och 
odlingslandskap.  
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Större delen är ligger inom Kulturreservat och Kulturmiljöprogram. Delar ligger 
inom landsbygdsutveckling. Här sker utvecklingen med hänsyn till landskapsbilden 
runt Äskhuts by. Vid förhandsbesked sker en avvägning mot riksintresset och 
närliggande Kulturmiljöprogram. Antikvarisk kompetens tillfrågas i ärendet. 

12. Tjolöholm – Slottsanläggning i Tudorstil från sekelskiftet 1900, omgivande 
trädgårdslandskap, kyrka och arbetarby.  

Utvecklingen styrs till största delen av fördjupad översiktsplan för Tjolöholm. Övriga 
delar ligger inom Grön infrastruktur där friluftsliv och biologisk mångfald prioriteras 
och det generellt inte tillåts någon ny bostadsbebyggelse. Därmed ses riksintresset 
som tillgodosett. 

Naturvård 
Riksintressen för naturvården motsvarar de mest värdefulla naturområdena i ett nationellt 
perspektiv och representerar huvuddragen i den svenska naturen. 
Det finns tolv områden av riksintresse för naturvård i kommunen. 

1. Stora och Lilla Middelgrund – Fladen – Rödebanke - är av stort fiskeribiologiskt 
intresse och har ett rikt, varierat marint liv. Grundbankarna är viktiga 
uppväxtområden för de flesta i Kattegatt förekommande fiskarter. 

I översiktsplanen föreslås ingen förändrad markanvändning ute till havs som kan 
komma att påverka riksintresset. 

2. Kungsbackafjorden – Södra Onsalahalvön – Nidingen – Rolfsån - Områdets 
botaniska, zoologiska, fiskeribiologiska och ornitologiska värden är omfattande 
och delvis unika. De vidsträckta och i hög grad ostörda grundområdena och 
strandängarna i Kungsbackafjorden har ett synnerligen stort värde för den 
vetenskapliga naturvården. Området har stor betydelse för ornitologisk och 
marinbiologisk forskning. Området är skyddat som naturreservat och Natura 
2000-område. 

Riksintresset tillgodoses genom att det till större delen ligger inom Grön 
infrastruktur där friluftsliv och biologisk mångfald prioriteras och det generellt 
inte tillåts någon ny bostadsbebyggelse. De delar av riksintresset som ligger inom 
gränsen för Kungsbacka stads utvecklingsområde kommer att studeras närmare 
vid den fördjupade översiktsplanen. Planförslaget innebär en förtätning i 
utvecklingsorter som har sin avrinning till riksintresset. Med en god 
dagvattenhantering så bedöms konsekvenserna på kustvattenförekomsterna bli 
mycket begränsade. Sammantaget bedöms planförslaget inte påverka 
förutsättningarna att uppnå god ekologisk och kemisk status i de berörda 
vattenförekomsterna.  

3. Kärringemossarna och Store Mosse - Värdefulla våtmarker, till största delen 
orörda och med ostörd belägenhet. Myrarna är väl utvecklade och representativa 
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exempel på de myrtyper som förekommer i västra Sverige. Stora delar av 
området ligger även inom Natura 2000-område. 
Riksintresset tillgodoses genom att det ligger inom Landsbygdsutveckling. 
Förhandsbesked inom Natura 2000-området hanteras i enlighet med 
lagstiftningen restriktivt.  

4. Rammsjöhall - Naturbetesmark med öppen hagmark, ekhage, blandlövhage och 
sötvattenstrandäng. Här återfinns art- och individrika växtsamhällen ett flertal 
hävdgynnade arter. 
Riksintresset ligger till stor del inom ytan för Landsbygdsutveckling där viss 
bostadsbebyggelse kan ske. Vid förhandsbesked sker en avvägning mot 
riksintresset. 

5. Lyngmosse - är en representativ excentriskt välvd mosse, en av de mest kustnära 
av sitt slag på västkusten. Trots vissa ingrepp är Lyngmossen mycket värdefull på 
grund av sin speciella utformning och sin intressanta hydrologi. 
Riksintresset ligger till stor del inom ytan för Landsbygdsutveckling där viss 
bostadsbebyggelse kan ske. Vid förhandsbesked sker en avvägning mot 
riksintresset 

6. Äskhult – är ett odlingslandskap i skogsbygd med äldre karaktär med en rik 
flora. Äskhults by utgör en unik helhetsmiljö av betydande kulturhistoriskt och 
pedagogiskt intresse med talrika spår från tiden före skiftena. Det är även ett 
allmänekologiskt intresse att följa de förändringar som sker i samband med 
restaureringen av ett äldre kulturlandskap. 
Riksintresset skyddas i sin helhet av kulturreservatet Äskhults by.  

7. Lygnern – Fjärås bräcka - är ett storslaget och naturskönt område med värdefull 
naturskog och ädellövskog med ett rikt växt- och djurliv. Lygnern är av 
limnologiskt intresse som en djup näringsfattig klarvattensjö med en artrik 
fiskfauna.  
Riksintresset tillgodoses genom att det ligger inom Grön infrastruktur där 
friluftsliv och biologisk mångfald prioriteras och det generellt inte tillåts någon ny 
bostadsbebyggelse. 

8. Sandsjöbacka - Sandsjöbackaområdet är en del av det nordhalländska och 
bohuslänska sprickdalslandskapet. Särskilt värdefulla delar är 
Sandsjöbackadrumlinen och de vidsträckta hällmarksljunghedarna. 
Landskapsbilden är storslagen med ljunghedar, naturbetesmarker och 
sötvattenstrandängar. 

Riksintresset tillgodoses genom att det ligger inom Grön infrastruktur där 
friluftsliv och biologisk mångfald prioriteras och det generellt inte tillåts någon ny 
bostadsbebyggelse. Riksintresset skyddas i sin helhet även av naturreservatet och 
Natura 2000-området Sandsjöbacka.  

9. Särö Väster- och Nordanskog - Särö Västerskog och Särö Nordanskog tillhör de 
få kvarvarande kustskogarna av ursprunglig karaktär på Västkusten och är 
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därför av mycket högt bevarandevärde. Området har mycket stora botaniska 
värden och är internationellt känt för den artrika kryptogamfloran framför allt 
lavar och vedsvampar. 

Riksintresset tillgodoses genom att Särö Västerskog till största delen ligger inom 
Grön infrastruktur där friluftsliv och biologisk mångfald prioriteras och det 
generellt inte tillåts någon ny bostadsbebyggelse. Särö Västerskog är dessutom 
skyddat som ett naturreservat och ett Natura 2000-område. Särö Nordanskogs 
intressen tillgodoses genom att det ligger inom utvecklingsortens lager för 
tätortsnära friluftsliv där gröna stråk och områden som är viktiga för den 
biologiska mångfalden ska värnas.  

10. Vallda Sandö – Hördalen – Området är ett mångformigt kustområde med flera 
naturtyper, biotoper och arter samt en ovanligt stor artrikedom samlade inom ett 
begränsat område. Havsstrandängarna är viktiga häcknings- rast- och 
vinterlokaler för vadare och sjöfågel. 

Riksintresset tillgodoses genom att det ligger inom Grön infrastruktur där 
friluftsliv och biologisk mångfald prioriteras och det generellt inte tillåts någon ny 
bostadsbebyggelse. Riksintresset skyddas även delvis genom naturreservaten och 
Natura 2000-områdena Vallda Sandö och Hördalen.  

11. Bolgenområdet - är kalkgynnat och har stora botaniska, entomologiska och 
ornitologiska värden. Vilket gör området till ett värdefullt exkursions- och 
forskningsobjekt för bland annat Göteborgs Universitet. 
Riksintresset tillgodoses genom att det ligger inom Kustbygd där restriktivitet till 
ny bostadsbebyggelse råder.  

12. Ubbhult – I landskapet framträdande drumliner av mycket stort 
geovetenskapligt värde. Någon liknande anhopning av större drumliner är inte 
känd från Västsverige i övrigt. Rinnamossen är ett viktigt och värdefullt 
våtmarkskomplex med högt värderade fukthedar, topogena kärr och svagt 
välvda mossar 
Riksintresset ligger till stor del inom ytan för Landsbygdsutveckling där viss 
bostadsbebyggelse kan ske. Vid förhandsbesked sker en avvägning mot 
riksintresset.   
 

Kommunikationer 
Enligt Miljöbalken ska anläggningar för kommunikationer som är av riksintresse skyddas 
mot åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomsten eller nyttjandet av dem.  
De utredningsområden för trafik/kommunikation som berör Västkustbanan, E6 och väg 158 
kan vid genomförandet innebära en konflikt med riksintresse för högexploaterad kust/rörligt 
friluftsliv. Behovet av kommunikationer är av nationell vikt då de knyter samman regioner 
samt att förutsättningarna för att välja kollektivtrafik förbättras. Kungsbacka kommun 
bedömer att riksintresse för Västkustbanan, E6 och väg 158 är viktigare än riksintresse än 
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andra riksintressen för kommunens utveckling. Det är viktigt att poängtera att avvägningen 
mellan intressena ligger på statlig nivå.  
 
Järnväg 
Riksintressen för järnväg har stor betydelse för de nationella kommunikationerna på grund 
av dess överordnande funktion och det är betydelsefullt att dessa funktioner värnas på lång 
sikt. I Kungsbacka så omfattas Västkustbanan av riksintresset. 

1. Västkustbanan – är av internationell betydelse sträcker sig från Göteborg till Lund 
och är en mycket viktig bana för person- och godstågstrafiken. Banan ingår även i det 
utpekade strategiska godsnätet. 

Riksintressen för väg och järnväg är av stor vikt för kommunen. Infrastruktur för väg och 
järnväg är befintlig och en eventuell utveckling av kommunikationerna i samma läge 
bedöms generellt ge liten påverkan på övriga riksintressen. För att säkra riksintresse för 
kommunikationer på lång sikt har kommunen lagt in utredningsområden för trafik. 

 
Vägar 
För vägar av riksintresse ska funktionen skyddas och upprätthållas med avseende på god 
tillgänglighet, transportkvalitet och nåbarhet till andra regioner. 

1. Väg E6 – sträcker sig genom Skåne längs västkusten och vidare upp till norska 
gränsen och är av särskild internationell betydelse. 

2. Väg E20 – utgör en viktig förbindelse mellan Stockholm, Göteborg och vidare söderut 
till Malmö och Köpenhamn. Vägen ingår i det nationella stamvägnätet. Vägarna i det 
nationella stamvägnätet är av särskild nationell betydelse. Vägen är även av 
internationell betydelse.  

3. Väg 158 – sträcker sig mellan Kungsbacka och Göteborg och är av särskild betydelse 
för regional eller interregional trafik. 

Riksintressen för väg och järnväg är av stor vikt för kommunen. Infrastruktur för väg och 
järnväg är befintlig och en eventuell utveckling av kommunikationerna i samma läge 
bedöms generellt ge liten påverkan på övriga riksintressen. För att säkra riksintresse för 
kommunikationer på lång sikt har kommunen lagt in utredningsområden för trafik. 
 
Luftfart 
Områden som är av riksintresse för kommunikationer ska skyddas mot åtgärder som kan 
påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningarna. 
Landvetter flygplats - har nationella och internationella flyglinjer. Flygplatsen är av stort 
intresse för luftfarten. Landvetter flygplats är en kommunikationsanläggning av riksintresse 
för den civila flygtrafiken.  
För att säkerställa flygplatsens kapacitet och funktion pekas två influensområden ut, det vill 
säga områden inom vilka åtgärder påtagligt kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av 
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flygplatsens anläggningar. Ett sådant influensområde gäller fysiska hinder, till exempel 
vindkraftverk, master eller höga byggnader.  
Ett annat influensområde gäller flygbuller där tillkomsten av bostadsbebyggelse eller annan 
störningskänslig bebyggelse också kan ha en stor negativ påverkan på flygplatsens 
utveckling. 
Avseende flyghinder tillgodoses riksintresset genom att höga hinder, så som höga 
byggnader, inte tillåts och samråd sker alltid med Swedavia i frågan. Avseende flygbuller så 
är det en prövningsgrund vid prövning av detaljplaner, förhandsbesked och bygglov. 
Eftersom flygbullersituationen kan ändras över tid görs ingen särskild markering på 
markanvändningskartan. 
Influensområdet för elektromagnetisk störning ryms i sin helhet inom de hinderbegränsande 
ytorna för flygplatsen. Anläggningar som kan orsaka elektromagnetisk störning remitteras 
till Swedavia. 
 
Sjöfart 
Inom kommunen finns sjövägar av riksintresse.  

1. TSS Läsö – Ost Fladen. Sjöväg 9 
2. Skagen – Stora Bält. Sjöväg 11 
3. Oslofjorden – Öresund. Sjöväg 12 
4. Väst Fladen – Göteborg. Sjöväg 19 
5. Rivö fjord – Valö – Nidingen. Sjöväg 109 

I översiktsplanen föreslås ingen förändrad markanvändning ute till havs som kan komma att 
påverka riksintresset negativt som därmed skyddas. 
 
Totalförsvaret 
Riksintressen för totalförsvarets militära del kan i vissa fall redovisas öppet i 
översiktsplanen, i andra fall inte. Dels finns områden i form av övnings- och skjutfält och 
flygflottiljer som redovisas öppet, dels områden som av sekretesskäl inte kan redovisas 
öppet. De senare har oftast koppling till spanings-, kommunikations- och 
underrättelsesystem.  
Kommunen berörs av ett riksintresse Sjöövningsområde samt Påverkansområde civil 
flygplats. Kommunen berörs också av ett riksintresse benämnt ”påverkansområde övrigt”. 
Kommunen tillgodoser riksintresset genom att det till största delen ligger inom Kustbygd 
där det generellt inte tillåts någon ny bostadsbebyggelse men biologisk mångfald, turism och 
friluftsliv prioriteras. En mindre del ligger till havs och där föreslås ingen förändrad 
markanvändning som kan komma att påverka riksintresset. 
I de fall Försvarsmakten intressen berörs i plan- och lovärenden inom utpekade 
riksintresseområden remitteras det till Försvarsmakten. 
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Vattenförsörjning 
Vatten är en av människans viktigaste resurser och att trygga vattenförsörjningen genom att 
peka ut anläggningarna som riksintresse gör att dessa kan skyddas mot åtgärder som kan 
skada dess värde och möjlighet att nyttja områdena för avsett ändamål. 
I Hallands län finns en anläggning som är av riksintresse för vattenförsörjningen. 

1. Fjärås-bräcka vattenverk – Kommunens största vattenverk som är utpekat som 
riksintresse bland annat för dess kapacitet, kvalitet och att risken för att det ska 
påverkas av klimatförändringar är liten.  

Riksintresset tillgodoses genom att Fjärås bräckas och Lygnerns värde som 
dricksvattenresurs prioriteras framför andra intressen.  

Riksintresse enligt 4 kapitlet miljöbalken 
Riksintressen enligt 4 kapitlet miljöbalken gäller större områden med stora natur- och 
kulturvärden och värden för friluftslivet. 
 
Rörligt friluftsliv/Högexploaterad kust 
Kustområdet i Halland omfattas av särskilda bestämmelser för hushållning med mark och 
vatten. Området i sin helhet är enligt 4 kapitlet §2 miljöbalken av riksintresse och inom 
kustområdet ska turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen 
särskilt beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra 
ingrepp i miljön. 
Miljöbalkens 4 kapitel §4 anger också att inom kustområdet får fritidsbebyggelse komma till 
stånd endast i form av kompletteringar till befintlig bebyggelse. Om det finns särskilda skäl 
får dock annan fritidsbebyggelse komma till stånd, företrädesvis sådan som tillgodoser det 
rörliga friluftslivets behov eller avser enkla fritidshus i närheten av de stora 
tätortsregionerna. 
Kustområdet räknas till högexploaterade kust och syftet med att peka ut som riksintresse är 
att bevara kustområdets nuvarande karaktär och underlätta ett allsidigt utnyttjande av 
området för turism och rörligt friluftsliv. 
Bestämmelserna utgör inget hinder för utveckling av befintliga tätorter, utveckling av det 
lokala näringslivet eller utförande av anläggning som behövs för totalförsvaret. 
Kommunen tillgodoser riksintresset genom att det till största delen ligger inom Kustbygd där 
det generellt inte tillåts någon ny bostadsbebyggelse men biologisk mångfald, turism och 
friluftsliv prioriteras. De befintliga utvecklingsorterna inom riksintresset, Kullavik, Särö, 
Vallda, Onsala, Åsa och Frillesås utvecklas i huvudsak genom förtätning. Utvecklingen för 
Kungsbacka stad kommer att studeras noggrannare i den kommande fördjupade 
översiktsplanen. Inom utredningsområdena för bebyggelse som finns i anslutning till Kullavik 
och Särö tillåts ingen ny bebyggelse.  
 
Natura 2000 
Enligt miljöbalkens 4 kapitel §8 så är Natura 2000-områden av riksintresse. Natura 2000-
områden utses med stöd av två EU-direktiv: fågeldirektivet och art- och habitatdirektivet. 
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Där listas 170 naturtyper (i miljöbalken kallade ”livsmiljöer” och i EU-lagstiftning ”habitat”) 
och sammanlagt cirka 900 växt- och djurarter som särskilt värdefulla. 
Medlemsstaterna har, med start år 1993, valt ut områden med utgångspunkt från listorna. 
Varje land ansvarar för förvaltningen av områdena och att de listade arterna och 
livsmiljöerna bevaras. 
Natura 2000 ska bevara värdefull natur, men innebär inte något generellt stopp för pågående 
markanvändning eller utveckling av samhället. Det måste avgöras i varje enskilt fall vilka 
åtgärder som kan fortsätta och vilka som inte kan tillåtas.  
I kommunen så finns det 14 Natura 2000-områden. Flera av dem är dessutom utpekade som 
naturreservat.  

1. Fladen – är ett marint grundområde i Kattegatt. Området har en mycket rik och 
frodig makroalgflora med många sällsynta arter.  

I översiktsplanen föreslås ingen förändrad markanvändning ute till havs som kan 
komma att påverka Natura 2000-området. 

2. Gäddevik - utgörs av två uddar utmed sjön Lygnerns södra strand. Området har ett 
bestånd av äldre ädellövträd med en rik lavflora. Hela området är naturreservat och 
delar av området är klassat som nyckelbiotop. Området är även ett välutnyttjat 
strövområde. Området ingår i Lygnern-Fjäråsbräckas riksintresse för naturvård.  

I översiktsplanen föreslås ingen förändrad markanvändning som kan komma att 
påverka Natura 2000-området. Kommunen bevarar riksintressets intressen genom att 
området ligger inom Grön infrastruktur där friluftsliv och biologisk mångfald 
prioriteras och det generellt inte tillåts någon ny bostadsbebyggelse. Området är även 
skyddat som naturreservat. 

3. Hördalen - är en ekskog med förekomst av gamla träd och död ved. Hela Natura 
2000-området har samma utbredning som naturreservatet Hördalen och ligger inom 
Vallda-Sandös riksintresse för naturvård och Särö skärgård-Vallda Sandös 
riksintresse för friluftsliv, delar av området är klassat som nyckelbiotop. 

I översiktsplanen föreslås ingen förändrad markanvändning som kan komma att 
påverka Natura 2000-området. Kommunen tillgodoser riksintresset genom att 
området ingår Grön infrastruktur där friluftsliv och biologisk mångfald prioriteras och 
det generellt inte tillåts någon ny bostadsbebyggelse. Området är även skyddat som 
naturreservat. 

4. Kungsbackafjorden - Kungsbackafjorden är ett stort Natura 2000-område med höga 
naturvärden både i havet, på strandzonerna och på öarna. Området inkluderar de tre 
naturreservaten Malön, Hållsundsudde-Sönnerbergen samt Kungsbackafjorden. 
Området ligger till största delen inom område av riksintresse för naturvård och 
riksintresse för friluftsliv. 

Riksintresset tillgodoses genom att det till större delen ligger inom Grön infrastruktur 
där friluftsliv och biologisk mångfald prioriteras och det generellt inte tillåts någon 
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ny bostadsbebyggelse. De delar av riksintresset som ligger inom gränsen för 
Kungsbacka stads utvecklingsområde kommer att studeras närmare vid den 
fördjupade översiktsplanen. Planförslaget innebär en förtätning i utvecklingsorter 
som har sin avrinning till riksintresset. Med en god dagvattenhantering så bedöms 
konsekvenserna på kustvattenförekomsterna bli mycket begränsade. Sammantaget 
bedöms planförslaget inte påverka förutsättningarna att uppnå god ekologisk och 
kemisk status i de berörda vattenförekomsterna. 

5. Kärringemossarna och Store mosse - är ett stort sammanhängande myrkomplex i 
ostört läge och med höga naturvärden. Mossarna är utpekade som riksintresse för 
naturvård samt upptagna i myrskyddsplanen. 

Riksintresset tillgodoses genom att det ligger inom Landsbygdsutveckling. 
Förhandsbesked inom Natura 2000-området hanteras i enlighet med lagstiftningen 
restriktivt.  

6. Nidingen - är Hallands främsta fågelö och har vårt lands enda koloni av tretåig mås.  

I översiktsplanen föreslås ingen förändrad markanvändning ute till havs som kan 
komma att påverka Natura 2000-området. 

7. Oxhagen - ingår i ett större lövskogsdominerat landskap utmed Lygnerns norra 
strand, här finns det äldre ädellövskog med översilningsstråk och en rik flora samt 
skalbaggen ekoxe. Hela området är naturreservat och delar är klassat som 
nyckelbiotop. Området ingår även i Lygnern-Fjäråsbräckas riksintresse för naturvård 
och vattenskyddsområde. 

I översiktsplanen föreslås ingen förändrad markanvändning som kan komma att 
påverka Natura 2000-området. Kommunen tillgodoser riksintresset genom att 
området ligger inom Grön infrastruktur där friluftsliv och biologisk mångfald 
prioriteras och det generellt inte tillåts någon ny bostadsbebyggelse. Området är även 
skyddat som naturreservat. 

8. Rinnamossen - utgör en liten del av ett större våtmarkskomplex. Området är 
upptaget i myrskyddsplanen.  

Riksintresset tillgodoses genom att det ligger inom Landsbygdsutveckling. 
Förhandsbesked inom Natura 2000-området hanteras i enlighet med lagstiftningen 
restriktivt.  

9. Rolfsån - Området utgörs av Rolfsåns knappt en mil långa fåra från Stensjön till 
utloppet i Kungsbackafjorden. I ån finns både lax och flodpärlmussla.  

Kommunen tillgodoser riksintresset genom att området ligger inom Grön infrastruktur 
där friluftsliv och biologisk mångfald prioriteras och det generellt inte tillåts någon 
ny bostadsbebyggelse. Rolfsån ligger i anslutning till Kungsbacka stads 
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utvecklingsområde. Med en god dagvattenhantering inom staden så bedöms inte 
vattenstatusen i Rolfsån påverkas negativt.  

10. Rossared - är ett område där det finns äldre ek- och bokskog, alsumpskog och betade 
ekhagar samt skalbaggen läderbagge. 

I översiktsplanen föreslås ingen förändrad markanvändning som kan komma att 
påverka Natura 2000-området. Kommunen tillgodoser riksintresset genom att 
området ligger inom Grön infrastruktur där friluftsliv och biologisk mångfald 
prioriteras och det generellt inte tillåts någon ny bostadsbebyggelse. 

11. Sandsjöbacka - består av en omväxlande natur med bland annat kala berg, 
ljunghedar, små sjöar och skogar. Sandsjöbacka är Hallands största naturreservat. 
Reservatet fortsätter norr om länsgränsen in i kommunerna Göteborg och Mölndal. 
Det är även ett mycket viktigt område för det rörliga friluftslivet. Området är förutom 
Natura 2000 och naturreservat även av riksintresse för naturvård och riksintresse för 
friluftsliv. 

I översiktsplanen föreslås ingen förändrad markanvändning som kan komma att 
påverka Natura 2000-området. Kommunen tillgodoser riksintresset genom att 
området ligger inom Grön infrastruktur där friluftsliv och biologisk mångfald 
prioriteras och det generellt inte tillåts någon ny bostadsbebyggelse. I anslutning till 
Sandsjöbacka finns två utredningsområden för utvecklingsort. Inom 
utredningsområdena tillåts ingen ny bebyggelse för att reservera dem om Särö 
och/eller Kullavik i framtiden kan utvecklas till stationsorter vars centrum och högsta 
täthet kommer att ligga vid stationen.  

12. Svängehallar-Fjärehals - ligger i ett karakteristiskt avsnitt av den starkt 
sönderflikade kuststräckan utmed västsidan av Onsalahalvön. Området är utpekat 
som naturreservat och ligger inom riksintresseområden för naturvård, riksintresse för 
kulturmiljövård och riksintresse för friluftsliv. 

I översiktsplanen föreslås ingen förändrad markanvändning som kan komma att 
påverka Natura 2000-området. Kommunen tillgodoser riksintresset genom att 
området ligger inom Grön infrastruktur där friluftsliv och biologisk mångfald 
prioriteras och det generellt inte tillåts någon ny bostadsbebyggelse. 

13. Särö Västerskog - utgörs av en lövrik kusttallskog. Mest unik är den rika 
förekomsten av gamla ekar och det rika växt- och djurliv som är knutet till dessa. 
Området är utpekat som naturreservat och ligger inom riksintresseområden för 
naturvård, riksintresse för kulturmiljövård och riksintresse för friluftsliv. 

I översiktsplanen föreslås ingen förändrad markanvändning som kan komma att 
påverka Natura 2000-området. Kommunen tillgodoser riksintresset genom att 
området ligger inom Grön infrastruktur där friluftsliv och biologisk mångfald 
prioriteras och det generellt inte tillåts någon ny bostadsbebyggelse.  
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14. Vallda Sandö - domineras av en bergig halvö med fyra uddar samt fem mindre öar. 
De låglänta strandängarna översvämmas årligen och bildar botaniskt intressanta 
saltängar. Hela området är naturreservat och ligger inom både Vallda Sandö-
Hördalens riksintresse för naturvård och Särö skärgård-Vallda Sandös riksintresse 
för friluftsliv. Strandängarna i östra delen av området är fågelskyddsområde.  

I översiktsplanen föreslås ingen förändrad markanvändning som kan komma att 
påverka Natura 2000-området. Kommunen tillgodoser riksintresset genom att 
området ligger inom Grön infrastruktur där friluftsliv och biologisk mångfald 
prioriteras och det generellt inte tillåts någon ny bostadsbebyggelse. 

 
Naturresurser 
Naturresurser är något som är naturligt förekommande och som efterfrågas och nyttjas av 
oss människor, exempelvis olika mineraler och dricksvatten. Vissa typer av naturresurser är i 
princip outtömliga så som strålning från solen medan andra endast finns i en begränsad 
mängd vilket innebär att när de tagit slut eller förstörts är de borta för alltid. 
  
Ekosystemtjänster 
Ekosystemtjänster är alla produkter och tjänster som naturens ekosystem ger människan och 
som bidrar till vår välfärd och livskvalitet. Pollinering, naturlig vattenreglering och 
naturupplevelser är några exempel. 
Ekosystemtjänster upprätthåller och förbättrar människans levnadsvillkor och är många 
gånger en förutsättning för vår överlevnad. I allmänhet är det först när dessa tjänster inte 
längre fungerar som vi upptäcker förlusten av dem, till exempel då vilda pollinerare slagits 
ut eller brist på färskvatten uppstår. Den biologiska mångfalden är en del av de stödjande 
ekosystemtjänsterna och som tillsammans utgör basen för allt liv på jorden och för de övriga 
tjänster som är nödvändiga för mänsklighetens existens. Några funktioner som är viktiga för 
människan är luft- och vattenrening, som bland annat ger dricksvatten och luft som går att 
andas. Möjligheter för människor att vistas i naturen och uppleva växter och djur, plocka bär 
och svamp är även det ekosystemtjänster. 
Främjande av ekosystemtjänster ska vara en naturlig del i allt planarbete. Dels ska tjänsterna 
inte störas eller förstöras av det som planeras dels kan dess funktioner användas som en del i 
planeringen. Det kan underlätta exempelvis planeringen av dagvattenhantering och 
reglering av temperaturer i urbana miljöer, något som kan bli än mer aktuellt framöver. Med 
väntade klimatförändringar antas att dagvattenflöden förändras, nederbördsmängderna öka 
och antalet riktigt varma dagar bli fler. Detta kommer att medföra helt nya krav på den 
fysiska planeringen, då det vi idag ser som extrema situationer och scenarion kommer att 
förekomma oftare. Lokalt kan det skapa problem inte minst i områden nära känsliga sjöar 
och vattendrag. 
 
Areella näringar 
De areella eller gröna näringarna är viktiga basnäringar och hit räknas bland annat jord- och 
skogsbruket. De står för en betydande del av markanvändningen på landsbygden och har en 
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unik roll som producent av livsmedel och råvaror. Dessutom är de en förvaltare av 
landskapets natur- och kulturvärden. 
En hållbar utveckling av vårt samhälle är en viktig förutsättning för att minska den totala 
miljöpåverkan. Enligt svensk lagstiftning är jord- och skogsbruk näringar av nationell 
betydelse. ”Brukningsvärd jordbruksmark får användas för bebyggelse eller anläggningar endast om 
det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och behovet inte kan tillgodoses på ett från 
allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark kan tas i anspråk.” (Miljöbalken 3 
kap § 4)   
I första hand bör vi satsa på en samlad bebyggelse för att spara på jordbruksmarken. En 
samlad bebyggelse förbrukar mindre markarealer inte bara för bebyggelsen utan även för 
vägar och annan infrastruktur. Om bostadsbebyggelse planeras i närheten av 
jordbruksföretag bör tillräckliga skyddsavstånd iakttas så att störningar i form av till 
exempel buller och lukt och risk för konflikter mellan bostäder och jordbruksföretagen 
undviks. 
Skogsmark som har betydelse för skogsnäringen ska så långt som möjligt skyddas mot 
åtgärder som påtagligt kan försvåra ett hållbart brukande av skogen. 
 
Vindkraftverk 
Vindkraft innebär produktion av elenergi som utvinns ur vinden. Vindkraft är en förnybar 
energikälla och en viktig del av omställning till ett fossilfritt samhälle.  
Vindkraft behövs för att klara omställningen till ett hållbart energisystem. Det är en 
förnyelsebar energikälla med stora miljöfördelar jämfört med annan energiproduktion. De 
sammanlagda utsläppen under vindkraftverkets livscykel är mycket små. Framförallt ger 
vindkraft under driften inga utsläpp av växthusgaser. Att bygga ut vindkraften är ett sätt att 
bidra till att vi når de nationella miljömålen. Vindkraftverk kan ha stor omgivningspåverkan, 
främst visuellt genom sin dominans i landskapet och omfattande storlek med höjder upp 
mot 150 meter är vanligt förekommande. Natur-, kultur- och friluftsvärden kan då påverkas 
negativt. Även störningar i form av buller och skuggor kan förekomma i boendemiljöer om 
placeringen är ogenomtänkt. 
Kungsbacka kommuns översiktsplan för vindkraft (2012) ska även fortsättningsvis vara 
vägledande. Syftet med översiktsplanen för vindkraft är att redovisa förutsättningarna för 
vindkraft i Kungsbacka kommun samt visa hur kommunen ställer sig till lokalisering av 
vindkraft till havs, vid kusten, i slättbygden och i inlandet. Två typer av områden pekas ut; 
områden där kommunen anser att vindkraft är olämpligt och områden där förutsättningarna 
för vindkraft kan utredas ytterligare, enligt särskilda kriterier.  
  
Materialförsörjning  
Täktverksamhet innebär brytning av torv, berg, sten, grus, sand eller andra typer av jord. 
Information om kommunens geologiska förutsättningar utgör ett användbart underlag för 
att uppnå en långsiktig och god hushållning med mark, vatten och råvaror. I allt byggande 
av vägar, järnvägar, broar och hus krävs så kallat ballastmaterial. Ballast tillverkas 
uteslutande av krossat berg, naturgrus eller morän. Naturgrus är en ändlig naturresurs som 
också utgör en viktig förutsättning för att få tillgång till rent grundvatten.  
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Kungsbacka har som expansiv kommun ett behov av byggmaterial till byggnader och 
infrastruktur. En väl genomtänkt materialförsörjningsplanering kan bidra till en minskad 
användning av naturgrus, att naturresurserna sand, grus och berg används på ett hållbart 
sätt, samt ett minskat behov av transporter. Detta är extra viktigt i tätbefolkade områden där 
konkurrensen om marken är stor. Att ta ansvar för kommunens behov av material kan 
innebära täkter i närområdet men samtidigt ska det inte stå i konflikt med regionens 
vattenförsörjningsplanering. 
 
Vattenförsörjning 
Vatten är en av våra viktigaste naturresurser. Oersättligt som dricksvatten för människor och 
djur, centralt för våra ekosystem och grunden för ekonomisk tillväxt och välstånd. 
Tillgången till vatten i tillräcklig mängd är inte självklar. Det finns många olika intressen 
som behöver dela på vattnet och situationen kan komma att förändras i och med ett 
förändrat klimat. Det vatten vi använder i vår vardag kallas för dricksvatten och hämtas ur 
naturen, exempelvis från brunnar, grundvattentäkter eller någon ytvattentäkt i en större sjö. 
Det är därför viktigt att skapa förutsättningar för en robust och långsiktigt hållbar 
dricksvattenförsörjning.  
Ett första steg mot en hållbar vattenförsörjning är att peka ut de vattenresurser som är 
särskilt viktiga för dricksvattenförsörjningen i dag och i framtiden. De vattenresurserna ges 
oftast ett skydd i form av ett vattenskyddsområde.  
Lygnern och Fjärås bräcka är kommunens största och viktigaste dricksvattenresurs. 
Vattenverket försörjer cirka 64 000 personer i kommunen med ett av Sveriges bästa 
dricksvatten. Vattnet kommer från grundvatten kompletterad med konstgjord infiltration 
från sjön Lygnern. Idag är Lygnern och Fjärås bräcka utpekat som ett vattenskyddsområde. 
I kommunens dricksvattenförsörjningsplan så bedöms Stora Hornsjön som skyddsvärd och 
är den vattenresurs som efter Fjärås Bräcka har störst kapacitet. Sjön skulle normalt ensam 
kunna försörja hela kommunen med dricksvatten. I dagsläget finns det inget som hotar att 
påverka resursen. Möjliga hot, så som nyetablering av verksamheter med utsläpp bör 
placeras utanför sjöns påverkansområde. Ett framtida vattenskyddsområde bör upprättas i 
samråd med Marks kommun och Varbergs kommun. 
I dricksvattenförsörjningsplanen pekas även en grundvattenförekomst i Förlanda ut som 
potentiell dricksvattentäkt. Området har goda uttagsmöjligheter och det finns även 
möjligheter att förstärka kapaciteten med konstgjord infiltration av vatten från Löftaån. 
Möjligheterna att använda förekomsten som dricksvattentäkt behöver utredas vidare men 
rekommendationen enligt dricksvattenförsörjningsplanen är att upprätta ett 
vattenskyddsområde. 
Dricksvatten är även en regional fråga och flera kommuner inom Göteborgsregionen och i 
Halland samarbetar över kommungränserna för att gemensamt säkra 
dricksvattenförsörjningen vid eventuella driftstopp. Det finns även regionala 
dricksvattenförsörjningsplaner. Göteborgsregionen tog fram sin 2013 och arbetet med att ta 
fram en i Halland pågår.  
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Natur- och kulturmiljövärden 
Natur- och kulturmiljövärden är allmänna intressen som översiktsplanen ska ta hänsyn till 
och främja. I Kungsbacka finns en bred och innehållsrik mångfald av värdefulla 
naturområden och kulturhistoriska miljöer.  
För att ta hänsyn till natur- och kulturmiljövärden i den fysiska planeringen behövs kunskap 
om landskapets innehåll, utveckling och karaktärsdrag.  
Överallt i kommunen finns flera naturområden, mest skog, men även öppna åkerlandskap, 
sjöar och våtmarker. De värdefulla kulturmiljöerna utgörs framförallt av områden med 
kulturhistoriska värden, kulturhistoriskt intressant bebyggelse samt fornlämningar. Natur- 
och kulturmiljöområden kan ofta sammanfalla till stora delar. 
 
Naturmiljövärden 
Förlusten av arter och deras livsmiljöer är idag ett av vår tids största miljöproblem. Det 
utarmar våra ekosystem och försämrar möjligheten att nyttja nödvändiga ekosystemtjänster. 
Därför är det viktigt att veta var det finns värdefulla naturområden, så att hänsyn kan tas till 
dessa vid till exempel samhällsplanering. Inom kommun finns det flera skyddade 
naturområden så som natur- och kulturreservat, biotopskyddsområden samt natura 2000-
områden. Stora delar av kommunen är även inventerade med avseende på naturvärden och 
områden med höga naturvärden ska bevaras för framtiden. Dels så har kommunen 
genomfört naturvärdesinventeringar för att hitta områden som är viktiga för ekosystemen 
och andra aktörer genomför inventeringar i olika sammanhang. Tillsammans så bildar det 
underlaget ett nätverk av värdefulla naturområden som helst ska kopplas samman genom 
grön infrastruktur. 
I första hand ska exploatering undvikas i områden som har höga naturvärden eller är viktiga 
för den gröna infrastrukturen. Men även då stor miljöhänsyn tas vid exploateringar uppstår 
ibland negativa konsekvenser för naturmiljön. Denna påverkan kan delvis uppvägas genom 
kompensationsåtgärder. Ekologisk kompensation kan till exempel ske genom 
skötselåtgärder, restaurering av skadade miljöer, skapande av nya livsmiljöer eller genom att 
långsiktigt skydda naturområden som tidigare saknat skydd. 
Ett naturreservat är ett naturområde som har skyddats långsiktigt av staten eller kommunen 
med syftet att bibehålla och utveckla områdets biologiska mångfald. Varje naturreservat är 
unikt och har därför egna föreskrifter för att bevara naturvärden. Syftet med naturreservatet 
avgör vilka begränsningar som gäller. 
Natura 2000 är ett nätverk av EU:s mest skyddsvärda naturområden med syfte att bidra till 
bevarandet av den biologiska mångfalden. För Natura 2000-områden gäller att gynnsam 
bevarandestatus ska säkras, vilket innebär att en åtgärd inte får påverka områdets utpekade 
värden negativt vare sig den ligger innanför eller utanför Natura 2000-gränsen. 
Biotopskyddsområde är en skyddsform som används för små mark- och vattenområden, så 
kallade biotoper. Det handlar om områden som på grund av sina särskilda egenskaper är 
värdefulla livsmiljöer för hotade djur- eller växtarter. 
En nyckelbiotop är ett område i skogen som i och med sina höga naturvärden har en mycket 
stor betydelse för skogens växter och djur. I en nyckelbiotop kan det finnas hotade eller 
sällsynta arter som behöver området för sin överlevnad. 
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Kulturmiljövärden 
I Kungsbacka kommun finns en bred och innehållsrik mångfald av kulturhistoriskt 
värdefulla miljöer. Här finns spår både i landskapet och i bebyggelsen, som speglar olika 
berättelser i Kungsbackas långa historia. Några exempel på kulturvärden är den 
riksintressanta innerstaden, de för kommunen unika kaptensgårdarna, välbevarade 
fritidshus och agrara miljöer, både i den mindre och större skalan. 
I Kungsbacka kommun finns tolv områden av riksintresse för kulturmiljövården, 35 
områden utpekade i kommunens egna kulturmiljöprogram samt två kulturreservat. 
Kommunen har även andra beskrivningar av bebyggelsemiljöer med tillhörande riktlinjer. 
Landskap, platser och byggnader som tidigare formats av människor är vår gemensamma 
historia som generationer före oss har format. Miljöerna är mycket stora tillgångar som visar 
vår historia och bidrar till att skapa attraktiva livsmiljöer och besöksmål. När vi utvecklar 
och tar mark i anspråk värnar vi våra kulturmiljöer i långsiktigt perspektiv. Genom att 
utveckla varsamt och hållbart säkrar vi utvecklingen för kommande generationer för att 
möjliggöra att de också ska få ta del av och uppleva vår historia genom kulturmiljön. Genom 
människans avtryck och påverkan på landskapet skapas vår gemensamma kulturmiljö. 
Kulturmiljöerna är viktiga resurser ur ett socialt och miljömässigt perspektiv och kan bidra 
med identitet och förankring, samt förståelse för vår samtid. Samhällsplaneringen bör 
skydda och tydliggöra kulturmiljöers strukturer i landskap, bebyggelse och fornlämningar. 
 
Fornlämningar 
Fornlämningar finns över hela kommunen. Fasta fornlämningar har ett generellt lagskydd 
enligt kulturmiljölagen. Detta omfattar även ännu ej registrerade fornlämningar, exempelvis 
sådana som upptäcks i samband med byggnadsarbeten. Skyddet omfattar även ett område 
runt varje fornlämning. 
 

Hälsa och säkerhet 
Buller och vibrationer 
Exponering för höga bullernivåer har hälsoeffekter. Barn är extra känsliga. Hur bullerfrågan 
hanteras i stadsplaneringen är därmed en viktig hälsofråga och en fråga om boendekvalitet. 
Tendensen är att allt fler invånare utsätts för höga ljudnivåer. Trafik är den dominerande 
bullerkällan i Kungsbacka. Kommunen kartlägger trafikbullret genom att beräkna ljudnivåer 
från vägtrafik. När antalet invånare i kommunen passerar 100 000, måste kommunen ta fram 
ett åtgärdsprogram. 
Utvecklingen för staden studeras i en fördjupad översiktsplan. I fördjupningen ingår en ny 
kartläggning av trafikbullersituationen i staden. När staden växer mycket kommer flera nya 
skolor och förskolor att byggas. För att värna barn och unga bör en ljudnivå på maximalt 50 
dBA eftersträvas i utemiljön kring skolor och förskolor. En större stad som behöver nås av en 
allt större kommun skapar mer trafik och därmed buller. Hur det samtidigt ska vara möjligt 
att skapa nya goda boendemiljöer kommer att vara en viktig fråga när stadens utveckling ska 
studeras. På de allmänna platserna som parker och torg bör en god ljudmiljö eftersträvas. 
Även här är under 50 dBA sannolikt ett bra riktvärde. 
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I närheten av till exempel väg och järnväg kan vibrationer från trafiken utgöra en olägenhet 
för boende och de som vistas i lokaler intill transportlederna. Vid planering av områden 
invid större transportleder kan det krävas att vibrationer utreds i samband med 
detaljplanläggning och lovgivning. Vibrationerna är beroende av markförhållandena samt 
husets grundläggning och konstruktion. I leriga jordar sprider sig vibrationerna längre än i 
sandiga jordar eller i berggrund.  
 

Farligt gods 
Farligt gods transporteras i huvudsak på E6 eller Västkustbanan. Risker kopplade till farligt 
gods beaktas alltid vid planläggning och bygglovsprövning där det är relevant. Riktlinjer för 
samhällsplanering vid leder för farligt gods hämtas från den länsövergripande riskanalys 
som antogs av Länsstyrelsen 2011 (Länsstyrelsen i Hallands län, Meddelande 2011:19). 
 
Farliga verksamheter 
Gasledning  
Genom kommunen går stamnätet för gas, vilket ägs och drivs av bolaget Swedegas. Vid 
ledningen finns en rad säkerhetsavstånd att ta hänsyn till beroende på vad som ska göras på 
platsen. Gasledningen beaktas vid planläggning och bygglovsprövning och som 
utgångspunkt ses 200 meter som gräns för gasledningens influensområde. 
 
Seveso-verksamheter 
För att förebygga allvarliga olyckor inom kemindustrin och begränsa följderna för 
människor och miljö har EU antagit det så kallade Sevesodirektivet.  I Sverige är direktivet 
infört genom lagen och förordningen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna 
av allvarliga kemikalieolyckor, den så kallade Sevesolagstiftningen, förordningen om skydd 
mot olyckor, miljöbalken, plan- och bygglagen samt arbetsmiljölagstiftningen. I Kungsbacka 
kommun har vi tre verksamheter som räknas som Sevesoanläggningar; FP Festival Products 
AB, Hammargren Pyroteknik AB och Kullagärde bergtäkt där NCC Roads AB är 
verksamhetsutövare. 
God fysisk planering innebär att Sevesoanläggningar i möjligaste mån separeras från annan 
verksamhet. För att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor är 
områden nära Sevesoanläggningar inte lämpligt för bostadsbebyggelse. (Ytterligare) 
bostäder i verksamheternas närhet kan leda till begränsningar i möjligheterna till utveckling. 
 
Elektromagnetiska fält 
Rekommenderade säkerhetsavstånd till kraftledningar beaktas alltid vid planläggning och 
bygglovsprövning och då utifrån såväl elsäkerhet som elektromagnetiska fält. För 
elektromagnetiska fält rekommenderar myndigheten Svenska Kraftnät att det används 
samma säkerhetsavstånd vid planering av ny bebyggelse som det görs vid anläggning av 
nya kraftledningar. Som underlag för sådan planering har Svenska Kraftnät tagit fram en 
magnetfältspolicy. 
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Förorenad mark 
Kungsbacka har inte någon historik av industri eller andra förorenande verksamheter i 
någon större skala och det finns därför inte så mycket att peka på när det gäller förorenade 
områden.  
Länsstyrelsen har en uppdaterad karta med potentiellt förorenade områden, för detaljerad 
information hänvisar vi till Länsstyrelsens geoportal. I Länsstyrelsens karta finns ett stort 
antal objekt identifierade men där flertalet bedöms innebära liten eller måttlig risk. När det 
gäller objekt med potentiellt stor risk finns flera avfallsdeponier och ett par hamnar 
registrerade. I den historiska innerstaden noteras textilindustri, verkstäder och kemtvättar. 
När det gäller områden med potentiellt mycket stor risk är avfallsanläggningar vid 
Barnamossen och Svinholmen registrerade samt platsen där Tölö Fabriker tidigare 
tillverkade tjärbaserade produkter. Vid Tölö Fabriker genomfördes saneringsåtgärder under 
2019 och 2020. 
I Kungsbacka innehåller lera inom vissa områden så höga bakgrundshalter av arsenik att det 
kan påverka förutsättningarna för att bygga. Frågan om förorenad mark lyfts, utifrån krav i 
Plan- och bygglagen, alltid i samband med planläggning och prövning av bygglov eller 
förhandsbesked och utreds närmare där det visar sig vara relevant. Då Länsstyrelsens karta 
används syns även potentiellt förorenade områden utanför kommungränsen, och kan 
beaktas. 
 
Radon 
Referensnivåer och gränsvärden för radon finns för befintliga och nya byggnader, 
arbetsplatser och dricksvatten. De har tagits fram av statliga myndigheter som Boverket, 
Livsmedelsverket och Arbetsmiljöverket i samråd med bland annat 
Strålsäkerhetsmyndigheten. För Kungsbacka kommun finns en radonriskkarta som togs 
fram vid en utredning 1988. Den är fortfarande relevant och kan användas för en första 
bedömning av mer eller mindre radonrisk. Frågan om radonrisk lyfts, utifrån krav i Plan- 
och bygglagen, alltid i samband med planläggning och prövning av bygglov eller 
förhandsbesked och utreds närmare där det visar sig vara relevant.  
 
Ras, skred och erosion 
Jordlagren inom stora delar av Kungsbacka kommun består av finkorniga jordarter, främst 
lera. Det har inte inträffat några större skred i kommunen som har drabbat bebyggda 
områden men de förekommer, främst längs vattendragen. Att det inte inträffar fler skred i 
bebyggda områden beror till stor del på att man tar hänsyn till stabilitet när man planerar 
och bygger. Utifrån krav i Plan- och bygglagen lyfts alltid de geotekniska frågorna i samband 
med planläggning och prövning av bygglov eller förhandsbesked. 
Genomförda utredningar och kartläggningar visar tillsammans med våra erfarenheter i 
kommunen att det finns många områden där vi behöver ta hänsyn till risker för skred. Mest 
uppmärksamhet får frågan vid planering inom Kungsbacka stad där det pågår mycket 
byggnation och då ofta i anslutning till Kungsbackaån. Inom områden där skredrisk 
sammanfaller med översvämningsrisk uppstår ytterligare svårigheter. Stabilitetsåtgärder 
kan försämra förutsättningarna för översvämning och omvänt kan åtgärder mot 
översvämning försämra stabiliteten. Kommunen har ansvar för att frågorna hanteras vid 
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planering av ny bebyggelse och för att det finns övergripande kunskap om förutsättningarna 
i kommunen. När det gäller befintlig bebyggelse har den enskilde ett långtgående ansvar för 
att skydda sin egendom, men på samma sätt som för översvämningsrisk kan det vara svårt 
att lösa övergripande problem inom avgränsade områden.  
Vi får räkna med att ta större hänsyn till risker för ras, skred och erosion i framtiden. Det 
gäller såväl vid planering av ny bebyggelse som för skydd av befintlig. Klimatförändringar 
leder till mer nederbörd vilket leder till ökat vattentryck i markens porer och försämrad 
hållfasthet. Fler tillfällen med kraftig nederbörd ökar också risken för ras och skred. Större 
flöden i vattendragen leder till ökad erosion vilket också gäller längs kusten där ett högre 
medelvattenstånd i havet kan flytta strandlinjerna inåt land.  
 

Översvämning 
Översvämning kan orsakas av hög havsnivå, höga flöden i ett vattendrag eller ett skyfall. 
Havsnivån stiger när starka vindar ligger på från havet och höga flöden i vattendrag blir det 
vid perioder av snösmältning eller mycket nederbörd. Vid skyfall hinner inte vattnet rinna 
undan vilket kan leda till översvämmade gator och byggnader. Störst konsekvenser blir det 
om flera händelser sker samtidigt.  
Vid planering av ny bebyggelse inom områden med översvämningsrisk behöver vi ta 
hänsyn till sannolikheten för att en översvämning inträffar och vilka konsekvenser det skulle 
kunna innebära. Utöver att skydda byggnader behöver även tillfartsvägarna vara 
framkomliga. Beroende på vad det planeras för kan man acceptera olika nivåer av 
översvämningsrisk. För ett bostadshus kan man acceptera större översvämningsrisk än om 
det gäller ett sjukhus. När det gäller befintlig bebyggelse ligger ett stort ansvar för att skydda 
sig mot översvämningar på den enskilde. Det innebär att det oftast är fastighetsägaren som 
är ansvarig för att förebygga översvämningsrisk eller bekosta konsekvenserna av en 
översvämning. Det är viktigt med samordnade insatser eftersom det kan vara svårt att 
skydda en fastighet om inte grannarna samtidigt gör åtgärder. 
Kommunen ska ha övergripande kunskap om var det finns översvämningsrisk. Vi ska kunna 
informera och ge råd om hur man som fastighetsägare kan förebygga risker och genom 
räddningstjänsten gör vi akuta åtgärder när det behövs. Kommunen kan genomföra 
ytterligare åtgärder, som att bygga översvämningsskydd, så länge det gynnar fler intressen 
än enskilda. 
Klimatförändringar gör att översvämningsrisken ökar. Ökande årsmedeltemperatur ger 
högre havsnivå, mer nederbörd och kraftigare regn som kommer oftare. Vid hantering av 
översvämningsrisk behöver man därför i de flesta fall planera långsiktigt och ta höjd för 
ökande risk. De utredningar som görs tar vanligen hänsyn till prognoser för 
nederbördsmängder och havsnivåer i slutet av seklet. Viktigt att notera är att havsnivån 
förväntas fortsätta stiga även efter 2100. 
 
Kärnenergiberedskap 
Det finns en särskild planering för beredskapen kring Ringhals kärnkraftverk. Planeringen 
står inför en större revidering i och med att regeringen har beslutat om nya beredskapszoner. 
Ringhals ligger cirka fem kilometer söder om kommungränsen (i Varbergs kommun). Stora 
delar av Kungsbacka kommun, inklusive Kungsbacka tätort, ingår i den yttre 
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beredskapszonen. En olycka vid Ringhals skulle kunna innebära stora konsekvenser för 
kommunen, men sannolikheten för ett större haveri är mycket liten. 
Kungsbacka kommun ingår i kärnenergiberedskapen för Ringhals vilket innebär att vi har en 
särskild planering för kärntekniska olyckor. Inom den yttre beredskapszonen finns 
förberedda skyddsåtgärder som vi behöver ta hänsyn till i den fysiska planeringen. 
Planeringen för de nya beredskapszonerna beräknas träda ikraft den 1 juli 2022. 
 

Krisberedskap och totalförsvar 
Kungsbacka kommun ska vara en trygg och säker kommun för alla som bor, verkar och 
vistas här. I den fysiska planeringen är det viktigt för oss att ta hänsyn till frågor om 
krisberedskap och totalförsvar. 
 
Krisberedskap 
Krisberedskap bygger på att samhällets normala, dagliga verksamhet förebygger och 
hanterar olyckor och mindre omfattande störningar. Vid allvarliga händelser eller kriser i 
samhället kan resurser förstärkas. Krisberedskapen är den förmåga som skapas i olika 
aktörers dagliga verksamhet och inte en utpekad organisation eller en aktör. 
Grunden i krisberedskapen är samhällsviktig verksamhet. Samhällsviktig verksamhet är 
sådan verksamhet som alltid måste upprätthållas. Ett bortfall eller svår störning i 
verksamheten kan på kort tid leda till en allvarlig kris. Alternativt är verksamheten 
nödvändig för att kunna hantera en kris så att skadeverkningarna blir så små som möjligt. 
Exempel på samhällsviktiga verksamheter finns bland annat inom räddningstjänst, sjukvård, 
skola, äldreomsorg och kommunalteknisk försörjning. 
 
Totalförsvar 
Med anledning av den säkerhetspolitiska utvecklingen i Sveriges närområde har 
totalförsvarsplaneringen återupptagits, vilket beslutades av regeringen år 2015. Totalförsvar 
är all verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig och består av militärt försvar 
och civilt försvar. 
Civilt försvar handlar om hela samhällets motståndskraft. Det är den verksamhet som 
ansvariga aktörer genomför i syfte att göra det möjligt för samhället att hantera situationer 
då beredskapen höjs. Verksamheten bedrivs av statliga myndigheter, kommuner, landsting, 
privata företag och frivilligorganisationer. Arbetet bygger på samhällets krisberedskap och 
syftar till att skydda civilbefolkningen och säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna. 
Vid krigsfara och krig ska det civila försvaret också kunna stödja Försvarsmakten. 
Det civila försvaret bedöms få ytterligare fokus och ökad reglering inom de närmaste åren. 
Det är därför av stor vikt att beredskapshänsyn, ur ett totalförsvarsperspektiv, tas med i den 
fysiska planeringen. 
 
Klimatförändringar 
Klimatet förändras och effekterna av det innebär stora konsekvenser för vårt samhälle. 
Genom bra fysisk planering har vi goda möjligheter att anpassa oss till de förändringar som 
kommer att ske. En översiktsplan kan peka på inriktningar som innebär bra förutsättningar 
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för klimatanpassning men de kan också ge utmaningar. Planerad markanvändning kan öka 
riskerna för påverkan av klimatförändringar och förutsätta åtgärder för att begränsa dem. 
Jordens medeltemperatur ökar och innebär att havsnivån stiger. I vår del av världen innebär 
det också mer nederbörd och fler tillfällen med extrema väderhändelser. Samtidigt som det 
blir mer vatten att hantera kommer det även bli vanligare med värmeböljor och torrperioder. 
Vilka klimatförändringar som kan förväntas i Kungsbacka och vilka effekter de kan innebära 
beskrivs närmare i kommunens klimat- och sårbarhetsanalys från 2018. 
Utveckling enligt översiktsplanen innebär att den största andelen tillkommande bebyggelse 
kommer hamna i staden. Det skapar goda förutsättningar för minskad klimatpåverkan men 
innebär samtidigt utmaningar när det gäller klimatanpassning.  Klimatförändringar kommer 
innebära mer vatten i staden som i anslutning till Kungsbackaån redan är utpekat som ett 
område med betydande översvämningsrisk. Utveckling enligt översiktsplanen förutsätter 
därför möjligheter att reglera vattennivån i ån eller andra storskaliga åtgärder för att skydda 
såväl befintlig som tillkommande bebyggelse och infrastruktur. Andra åtgärder kan vara att 
undvika utbyggnad inom vissa områden eller kräva en viss höjdsättning av byggnader och 
tillfartsvägar. Mer nederbörd och fler skyfall i mer samlad bebyggelse innebär också ökande 
krav på långsiktigt hållbara dagvattensystem.  
Trots att nederbördsmängden per år ökar kommer det också bli fler och längre perioder med 
mindre vatten. Värmeböljor kommer att inträffa oftare än idag och det blir fler och längre 
torrperioder. Vissa grupper så som äldre och sjuka är särskilt utsatta vid värmeböljor. 
Skuggande träd, större grönområden och vattenmiljöer bidrar till sänkta temperaturer. Det 
är särskilt viktigt att tänka på i staden där alla hårdgjorda ytor och byggnader gör att 
temperaturen är högre jämfört med omlandet. 
2016 skrev Kungsbacka kommun under Borgmästaravtalet (Covenant of Mayors) och 
förbinder sig därmed att arbeta aktivt med att begränsa klimatpåverkan. Avtalet innebär 
även åtaganden när det gäller klimatanpassning. Som en följd av Borgmästaravtalet antogs 
2018 en klimatstrategi. Den består av politiskt antagna mål för att minska utsläppen och 
anpassa samhället till ett förändrat klimat. Målet för klimatanpassning säger att “Vi ska 
kontinuerlig arbeta för att säkra kommunen inför direkta klimateffekter och vi ska ha en god 
beredskap för att hantera indirekta klimateffekter. Senast år 2040 ska vi ha en lösning på 
plats för att hantera de viktigaste utmaningarna.” Arbete med klimatanpassning behöver 
inkluderas i alla delar av kommunens planering där det är relevant. Klimatstrategin säger att 
vi ska börja med kommunens risk- och sårbarhetsanalys samt den fysiska planeringen. 
Framöver behöver fler sektorer inkluderas och det är även viktigt att arbetet samordnas och 
förankras inom organisationen.  
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Del 3 - Användning av mark och vatten 
Riktlinjer som presenteras under kapitlet Användning av mark och vatten är generella 
riktlinjer som gäller över hela kommunens yta om inte ett geografiskt område benämnts. Mer 
detaljerade riktlinjer finns inom avsnitt för ”Bebyggelse”, ”Natur & Friluftsliv” och ”Trafik” 
samt under respektive underrubrik i dessa avsnitt. 
 
Riktlinjer för användning av mark och vatten: 

• Ny bebyggelse prioriteras inom utvecklingsorter och verksamhetsområden. I 
utvecklingsorter får därför i avtagande prioritetsordning från stations- och 
centrumnära lägen jordbruksmark tas i anspråk.  

• Vi ska uppmärksamma, nyttja och stärka de gratistjänster som naturen ger oss i form 
av ekosystemtjänster.  

• I områden med höga naturvärden får exploatering endast ske om det finns ett 
väsentligt samhällsintresse och alternativa lösningar saknas.  

• Skyddsåtgärder och kompensationsåtgärder ska genomföras i närområdet vid 
exploatering i områden med höga naturvärden.  

• Vi ska arbeta för en regional materialförsörjningsstrategi. 
• Vi arbetar enligt överenskommelserna i Göteborgsregionens fördjupade strukturbild 

för kustzonen. 
• Vi ska värna och tillgängliggöra de gröna kilarna som ingår i Göteborgsregionens 

strukturbild.  
• Varje exploateringsprojekt ska bidra till att god vattenstatus på sikt uppnås. 
• Vi ska eftersträva god ljudkvalitet i parker och naturområden.  

 
I detta kapitel uttrycks vår viljeinriktning för hur kommunen ska utvecklas fram till 2040 
utifrån förutsättningen att kommunen enligt prognos sannolikt kommer att ha omkring 
130 000 invånare år 2050. Kommunen har sedan årtionden varit bland de kommuner som 
växer mest i Sverige. Mycket beroende på närheten till arbetsmarknaden i Göteborg och den 
långa attraktiva kusten. Förutsättningarna för hur kommunen växer finns i kapitlet Strategi 
som inleds med hur omvärlden påverkar kommunen. De hänsynstaganden kommunen 
måste göra i all planering finns beskrivna i kapitlet Riksintressen samt andra värden och 
hänsyn där bland annat lagkrav för planeringsprocessen ingår.  
Utvecklingen i kommunen ska främja en struktur som fungerar väl för invånare, samtidigt 
som den är resurssnål både vad det gäller ekonomi och hur vi hanterar vår natur. Vi ska 
värna och utveckla förutsättningar för ett brett utbud av kultur, idrott och service i 
kommunen där invånare möts. Fokus för denna översiktsplan är främst att värna 
möjligheten till ett välfungerande vardagsliv, där skola, hållplats och mataffär finns i ett nära 
samband. Dessa funktioner ses som grunden i det vi kallar centrum. Ofta gynnas flera typer 
av utbud av att ligga nära ett tätare centrum. Hela kommunen delas in i områden baserat på 
planerad markanvändning.  
Den viktigaste faktorn för kommunens utveckling och dess förmåga att vara hållbar är 
tillgången till god infrastruktur och kollektivtrafik. Denna utveckling sker i samverkan med 
Trafikverket, Hallandstrafiken och Västtrafik. Det är för den långsiktiga utvecklingen av 
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infrastruktur som strategibilden har kompletterats med en utblick till 2060. Behovet av 
infrastruktur är starkt kopplat till den stora arbetspendlingen norrut mot Göteborg. Stråken 
Västkustbanan, E6 och Säröleden är av mycket stor betydelse för kommunen. Trafikplatserna 
och stationerna är viktiga noder. Inom kommunen finns hela fyra stationer.  
Viktigt för folkhälsa, trivsel och hållbarhet är tillgängliga och kvalitativa parker och 
naturområden. I denna plan har stort fokus lagts på den gröna infrastrukturen som 
återspeglar de gröna kilarna i GR:s strukturbild. Det har också varit viktigt att områden inåt 
landet binds ihop med den för kommunen så viktiga kusten.  
Många av kommunens höga naturvärden återfinns i den gröna infrastrukturen. Det finns 
även höga naturvärden som inte ligger inom grön infrastruktur och exploatering ska 
undvikas i dessa områden. Rör det sig om ett väsentligt samhällsintresse som utveckling av 
en ny stationsort och hållbara alternativa lösningar saknas kan exploatering ske. Då ska 
skyddsåtgärder och kompensationsåtgärder genomföras i närområdet. 
Ekosystemtjänster, gratistjänster naturen ger oss, till exempel fördröjning av vatten, 
temperaturutjämning i staden och pollinering ska användas i samhällsplaneringen. Att 
uppmärksamma, nyttja och stärka ekosystemtjänster är ofta kostnadseffektivt och bidrar 
många gånger till mer attraktiva boendemiljöer jämfört med tekniska system. 
Förslaget bygger på en fokusering kring våra stationsorter i syfte att stärka dem så att de kan 
bli en robust stomme i kommunen som kan erbjuda invånarna ett attraktivt utbud. Övriga 
orter och landsbygden kommer också att växa, men inte lika kraftigt. Förslaget möjliggör en 
tillväxt utifrån strategin att över hälften av befolkningstillväxten ska kunna rymmas i 
Kungsbacka stad och totalt omkring trefjärdedelar ska kunna rymmas i de tre prioriterade 
orterna. Hur bostadstillväxten sker, styrs sedan i bostadsförsörjningsprogrammet. Förslaget 
utgår från att stor del av våra nya invånare får möjlighet att bosätta sig nära våra stationer 
vilket bidrar till att större andel av befolkningen kan resa hållbart. I närhet till stationerna 
finns också möjligheter till att skapa arbetsplatser. Samtidigt skapar vi förutsättningar för en 
attraktivare stad med större utbud och med fler arbetsplatser så att färre behöver pendla ut 
från Kungsbacka. I kustbygd och landsbygdens västra och norra delar har kommunen en 
restriktiv hållning till nya bostäder, eftersom bebyggelsetrycket här är mycket högt. I de 
sydöstra delarna av landsbygden finns ingen sådan restriktivitet utan landsbygden kan 
kompletteras med bostäder i lämpliga lägen. För de sydöstra delarna pekas Gällinge ut som 
en viktig servicepunkt. Övriga delar av kommunen har en utvecklingsort inom 
kommundelen. Avslutningsvis är det viktigt att poängtera att med den kraftiga tillväxt 
Kungsbacka kommun har, kommer ingen kommundel att sakna tillväxt. 
 
Näringsliv 
Kommunen ser positivt på till ett utvecklat näringsliv över hela kommunen. Den mark 
näringslivet behöver för sin utveckling pekas ut översiktligt. Placering av näringsliv i 
kommunen är främst inom centrum i utvecklingsorterna, i verksamhetsområden och på 
landsbygden. Dessa områden passar för olika typer av näringsliv. I centrum av Kungsbacka 
stad är kontor lämpligt, medan det i verksamhetsområdet i Frillesås är lämpligt med 
produktion. Beroende på omgivande infrastruktur kan områden i de yttre delarna av 
utvecklingsorterna också bebyggas med verksamheter med liten omgivningspåverkan, så 
som handel och kontor. På landsbygden prioriteras företagande i areella näringar och turism 
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vid kust- och friluftscentra samt längs de stora vandrings- och cykellederna. Kustcentra 
återfinns också i utvecklingsorter och även här främjas etablering av turismrelaterat 
näringsliv som stärker kustens attraktivitet. I verksamhetsområdena kan verksamheter och 
kommunal service med omgivningspåverkan etableras.  
 
Jordbruksmark och andra betydelsefulla samhällsintressen 
Jordbruksmark som försvinner genom exploatering går inte att återställa. Förtätning är den 
viktigaste strategin för att undvika att byggnation sker på jordbruksmark, men 
ianspråktagande av jordbruksmark kan inte alltid undvikas.  
I samband med att fördjupningarna tas fram för Kungsbacka stad och Anneberg kommer 
avgränsningarna att studeras och jordbruksmark värderas i förhållande till andra 
betydelsefulla samhällsintressen. Särskilt viktigt är detta i lägen med stor närhet till station 
och därmed unik möjlighet till en hållbar livsstil. Vid planering av ny bebyggelse är 
inriktningen att marken utnyttjas effektivt genom en tätare bebyggelse nära centrum eller 
station så att den exploaterade ytan blir så liten som möjligt. 
 

 
Andel jordbruksmark inom prioriterade utvecklingsorter och landsbygden redovisad i översiktsplanen. 
Redovisad jordbruksmark inom utvecklingsorter innebär inte att all jordbruksmark inom orterna kommer att 
exploateras. 

På landsbygden ska nybyggnation främst ske genom komplettering och användning av 
mark som redan är intill annan bebyggelse. Genom att styra landsbygdsutvecklingen längs 
stråk med god infrastruktur motverkas en utspridd bebyggelse. På så sätt undviks att 
jordbrukslandskapet fragmenteras. Om vi tillåter bebyggelse i jordbrukslandskapet utanför 
våra utvecklingsorter begränsar vi möjligheten för jordbruksnäringen att utvecklas. Fler 
bostäder kring ett aktivt jordbruk ökar risken för att någon av de boende upplever 
olägenheter, vilket i sin tur kan leda till inskränkningar för jordbrukaren. 
Utifrån avvägningen att bebygga områden inom utvecklingsort tätt kontra att bebygga 
landsbygden med enstaka bostäder så minimerar förslaget påverkan på jordbruksmark 
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samtidigt som vi kan förse invånarna med bostäder som har närhet till service och 
arbetsplatser. På så sätt minimeras fragmentering av jordbruksmarken och hela 
sammanhängande områden kan bevaras. 
Verksamhetsområden har ett stort värde för kommunen då de ger arbetsplatser och yta för 
viktig kommunal verksamhet så som återvinningscentraler. De behöver ofta ligga intill stora 
trafikstråk för att transporterna ska bli så hållbara som möjligt. Det gör alternativa 
lokaliseringar som är likvärdiga och genomförbara svåra att hitta. 
 
Klimatförändringar och översvämningsrisk  
Utveckling enligt översiktsplanen innebär utmaningar när det gäller klimatförändringar och 
våra möjligheter att anpassa oss till dem. Den största andelen tillkommande bebyggelse 
hamnar i staden, där också de största utmaningarna på grund av klimatförändringar finns. 
Det behöver planeras för att dämpa effekterna av allt vanligare värmeböljor och det blir mer 
bebyggelse inom områden med ökande skredrisk. Men den största utmaningen ligger i att 
hantera ökande översvämningsrisk. Större mängd nederbörd och mer frekventa skyfall 
ställer stora krav på fungerande dagvattensystem i en samtidigt allt tätare stadsmiljö. Mer 
nederbörd leder till fler tillfällen med höga flöden i Kungsbackaån samtidigt som 
stormhöjningar av en allt högre havsnivå på lång sikt kan ge enorma konsekvenser. 
Ett antagande av översiktsplanen innebär att vi tar oss an utmaningen. Fördelarna med en 
koncentrerad stad och en större andel av befolkningen i den, väger upp nackdelarna med de 
ökande riskerna. Tidsperspektivet i det antagandet är längre än översiktsplanens och blickar 
en bit bortom nästa sekelskifte. 
Det finns flera sätt att hantera ökande översvämningsrisk. Att det ska byggas mer i staden 
betyder inte att det ska byggas överallt. Vissa områden är mindre lämpliga för hus men kan 
användas för andra ändamål. Planeringsnivåer är ett verktyg. Hus ska grundläggas på en 
marknivå där översvämningsrisken är rimlig eller helt kan uteslutas. Gator och grönytor kan 
ligga lägre än hus. Tekniska skydd som permanenta vallar och murar eller tillfälliga skydd 
som ställs upp vid behov kommer användas för såväl tillkommande som befintlig 
bebyggelse. Vi behöver också ge mer plats för vattnet i en växande stad. Gröna ytor och 
korridorer behövs för att infiltrera, fördröja och leda vatten vidare så det inte orsakar skador 
eller utgör hinder.  
I översiktsplanen görs en del ställningstaganden kring klimatförändringens utmaningar och 
åtgärder som behövs för att bemöta dem. Riktlinjerna är övergripande men fungerar som 
grund för fortsatt arbete. En översvämningsstrategi ska tas fram, det arbetas med en 
dagvattenplan och kommande fördjupning av översiktsplanen, för Kungsbacka stad, 
kommer ytterligare förtydliga och definiera hur arbetet med klimatanpassning ska 
fortskrida. 

 
Kustzonsplanering 
Kungsbacka kommun har godkänt och står bakom den fördjupade strukturbilden för kusten 
som arbetats fram i samarbete med andra kustkommuner i Göteborgsregionen samt Orust 
och Uddevalla. Arbetet består förenklat av sex gemensamma överenskommelser och en 
kartbild som illustrerar de strukturerande elementen i kustzonen. Den fördjupade 
strukturbilden ska fungera som ett stöd och sätter ramarna för avvägningar och 
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prioriteringar i kommunernas planeringsarbete. Vidare visar den på de viljeinriktningar som 
ska utgöra grunden i varje kommuns fysiska planering och i den mellankommunala 
kustzonsplaneringen. Överenskommelserna består av en övergripande rubrik samt 
underpunkter som mer konkret beskriver kopplingen till kommunal planering och möjliga 
åtgärder. 
Kungsbackas kust och hav gränsar till Varberg i söder och Göteborg i norr och inom många 
frågor behöver kommunerna samarbeta, till exempel inom vattenförvaltning. Mer specifikt 
skulle det kunna handla om utökad dialog med grannkommunerna om marina 
områdesskydd eller infrastruktur för det marina friluftslivet. Allt fler olika anspråk på 
havsområdet innebär behov av planering och kunskap men en aktiv kommunal 
kustzonsplanering är en relativt ny företeelse och det finns därmed mycket att arbeta vidare 
med.  
Det finns fortfarande en stor kunskapsbrist kring våra marina områden och som regel bör 
försiktighet iakttas så att inte naturvärden och ekosystemtjänster tar skada av olika 
användningar.  
 
Materialförsörjning 
Kungsbacka har som expansiv kommun ett behov av byggmaterial till byggnader och 
infrastruktur. En väl genomtänkt materialförsörjningsplanering kan bidra till en minskad 
användning av naturgrus, att naturresurserna sand, grus och berg används på ett hållbart 
sätt, samt ett minskat behov av transporter. Detta är extra viktigt i tätbefolkade områden där 
konkurrensen om marken är stor. Att ta ansvar för kommunens behov av material kan 
innebära täkter i närområdet men samtidigt ska det inte stå i konflikt med regionens 
vattenförsörjningsplanering. 
Precis som med till exempel dricksvattenförsörjningen så kan man se materialförsörjningen 
som en regional fråga. Genom att gemensamt samarbeta för att få bästa möjliga lokalisering 
av nya täkter så kan transportbehoven och störningen minska. Behovet av ballast styrs 
framför allt av byggkonjunkturen och infrastruktursatsningar. För att en 
materialförsörjningsplan ska kunna vara ett kraftfullt stöd i planeringen ska flera 
överväganden göras och konsekvenserna av dessa studeras, vilket lämpligen görs inom 
ramen för mellankommunala samarbeten. Varje kommun kan verka för att cirkulära system 
kring materialhantering underlättas genom dialog med branschen och effektiv 
markanvändning. 
 

Bebyggelse 
Riktlinjer för bebyggelse: 

• I utvecklingsorterna ska större delen av kommunens bebyggelseutveckling ske. Fler 
kommuninvånare ska ha nära till vardagsservice, rekreation, kultur och god 
kollektivtrafik.  

• Inom utredningsområden för utvidgad utvecklingsort tillåts ingen ny bebyggelse 
innan beslut om kollektivtrafiklösning för väg 158 fattats. 

• Vi ska eftersträva god ljudkvalitet i utemiljöer vid skolor, förskolor och vårdlokaler. 
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• System för dagvatten ska utformas så att de förbättrar vattenkvaliteten och minskar 
risken för översvämning. Dessa bör så långt som möjligt samordnas med ytor för 
rekreation och biologisk mångfald. 

• I första hand ska nya byggnader placeras på översvämningssäker marknivå och 
avsteg ska motiveras. I andra hand ska tekniska åtgärder användas som 
översvämningsskydd. 

• Vid förändring eller förnyelse av en plats ska kulturmiljövärden, inom området eller i 
dess direkta närhet, identifieras och analyseras. 

Kungsbacka kommuns mest framträdande karaktärsdrag är den långa kustremsan, 
jordbrukslandskapet, skogsområden och bitvis tät villabebyggelse. Kommunen som den ser 
ut i dag har vuxit fram under lång tid i samspel mellan naturen och människa. Flera 
värdefulla kulturmiljöer vittnar om kommunens rika historia. Vid förändring eller förnyelse 
av en plats ska kulturmiljövärden identifieras och analyseras. 
Kungsbacka kommun är en attraktiv kommun att bo i. Pendlingsavstånd till 
arbetsmarknaden i Göteborg och den långa kusten bidrar starkt till attraktiviteten. Det gör 
att både vår kustbygd och landsbygd är tätbebyggd jämfört med övriga halländska 
kommuner. Antalet förfrågningar om att bygga nya bostadshus på en ny plats utanför 
orterna är mycket högt i kommunen. Därför har vi tydliga riktlinjer som styr vilka 
förfrågningar som kan få godkänt utanför utvecklingsort för att styra mot en hållbar 
bostadsutveckling. 
De orter som har grundläggande service utvecklar vi vidare och de kallas utvecklingsorter. 
Kungsbacka stad, Anneberg och Åsa är prioriterade utvecklingsorter, dit den största delen 
av kommunens utveckling styrs. Den allra största delen av kommunens nya bebyggelse 
kommer att ske i Kungsbacka stad.  
Kungsbackas invånare ska ha tillgång till rekreationsytor och platser för möten och 
kulturupplevelser. För att invånare ska kunna mötas på jämlika villkor i alla åldrar är det 
viktigt att det finns god tillgång till offentliga rum och platser i olika delar av kommunen. 
Vid utemiljöer i anslutning till kommunal service eftersträvar kommunen god ljudkvalitet. 
I centrum är bebyggelsen tätast och här återfinns de flesta verksamheterna och utbudet av 
olika upplevelser.  Här kan fler attraktiva boenden skapas med närhet till vardagsservice, 
rekreation, kultur och god kollektivtrafik i utvecklingsorternas centrum. Här finns ett 
blandat bostadsutbud för att göra kvarboende i kommundelen möjligt.  
Vid all byggnation finns många säkerhetsaspekter att ta hänsyn till. För att minska risken för 
översvämning behöver vi smarta dagvattenlösningar som också kan förbättra 
vattenkvaliteten. Dessa bör så långt som möjligt samordnas med ytor för rekreation och 
biologisk mångfald. 
Där risk för översvämning finns ska nya byggnader i första hand placeras på 
översvämningssäker marknivå. I andra hand ska tekniska åtgärder användas som 
översvämningsskydd. 
Kungsbacka kommun tillämpar kommunalt huvudmannaskap på allmänna platser inom 
Kungsbacka stad. Enskilt huvudmannaskap tillämpas generellt sett för allmänna platser i 
övriga utvecklingsorter. Inom nya detaljplaner på platser med komplex dagvattenhantering 
kan kommunalt huvudmannaskap eller delat huvudmannaskap tillämpas. 
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Utredningsområde för utvidgad utvecklingsort 
Vi arbetar för åtgärder som möjliggör snabba personresor i stråket Säröleden. När de snabba 
personresorna fungerar och nya resecentrum anlagts i Kullavik och Särö kan dessa orter 
utvecklas öster om Säröleden. Fokus kommer att ligga på att nyttja närheten till resecentrum 
och bygga en blandning av bostäder, arbetsplatser och service.  
Marken nära ett resecentrum har stor potential att utvecklas med både bostäder och 
verksamheter av framförallt centrumkaraktär. Syftet är att spara marken för framtida 
planläggning och därför tillåts ingen ny bebyggelse. 
 
Inom utvecklingsorter 
Riktlinjer inom utvecklingsorter: 

• Aktuella fördjupade översiktsplaner ska styra utvecklingen av prioriterade 
utvecklingsorter.  

• I centrum, centrumnära och stationsområden möjliggör vi att näringsliv, varierande 
boendeformer och rekreation blandas. Centrum ska vara tätare bebyggt än övriga 
delar av utvecklingsorten.  

• Vi arbetar för att allmänna platser, stråk och offentliga miljöer är trygga, säkra och 
tillgängliga för alla.   

• Förutsättningar för vardagsnära friluftsliv ska bevaras och utvecklas.  
• Gröna stråk och områden som är viktiga för den biologiska mångfalden ska värnas 

och utvecklas.  
• Inom utvecklingsorterna planeras nya bostadshus generellt genom detaljplan. Nya 

enstaka bostadshus kan prövas med förhandsbesked i lämpliga områden utanför 
planlagt område.  

• Verksamheter med liten omgivningspåverkan och många arbetstillfällen ska 
företrädesvis placeras inom utvecklingsorterna. 

Inom utvecklingsorterna, särskilt de prioriterade orterna, kommer större delen av 
nybyggnationen att ske. Mycket av bebyggelsen kommer att vara bostäder, men vi kommer 
också att behöva lokaler för kommersiell och kommunal service i centrala delar av 
utvecklingsorterna.  
Inom utvecklingsorter ska invånare ha tillgång till rekreationsytor och platser för möten och 
kulturupplevelser. För att invånare ska kunna mötas på jämlika villkor i alla åldrar är det 
viktigt att det finns god tillgång till trygga offentliga rum och platser i olika delar av 
kommunen.  
Här kan fler attraktiva boenden skapas med närhet till vardagsservice, rekreation, kultur och 
god kollektivtrafik i serviceorternas centrum. I centrum ska bebyggelsen vara tätast och här 
återfinns de flesta verksamheterna och utbudet av olika upplevelser. 
Vi ska fokusera på staden för att skapa förutsättningar för fler invånare, fler arbetstillfällen, 
större utbud, mångfald och puls. För att nå detta behöver Kungsbacka stad en blandning av 
många olika funktioner. Redan idag vet vi att ett stort antal äldreboenden kommer att 
behöva byggas under de kommande åren. Mycket pekar på att majoriteten av dessa behöver 
placeras i Kungsbacka stad. För skolorna finns det möjlighet att bygga nya på flera olika 
ställen i kommunen. Tanken med att prioritera tre av kommunens orter är att dessa orter ska 
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växa så mycket att de kan kompletteras succesivt med kommunal service, till exempel en ny 
skola. 
De yttre delarna av utvecklingsorterna domineras av villabebyggelse, som till största delen 
regleras av detaljplan. På några ställen finns grupper med villor som inte regleras av 
detaljplan. Om området har god tillgång till vardagsservice och infrastruktur, kan dessa 
grupper med fördel kompletteras med några villor till. Var och hur många nya tomtplatser 
området tål, prövas i lokaliseringsstudie som beslutas i byggnadsnämnden. Därefter kan 
förhandsbesked ges. 
 
Fördjupningar för prioriterade orter 
I de tre prioriterade utvecklingsorterna Kungsbacka stad, Åsa och Anneberg kommer större 
delen av kommunens befolkningstillväxt att ske. Gemensamt för de tre är att de har stationer 
som erbjuder god kollektivtrafik. Utvecklingen i dessa orter är så viktig att det behöver 
utredas i en fördjupad översiktsplan som visar hur orten växer bäst. En fördjupning har 
redan tagits fram för Åsa. Vårt mål är att utvecklingen i alla de tre prioriterade 
utvecklingsorterna ska styras av en aktuell fördjupad översiktsplan.  
 
Kungsbacka stad  
Mer än hälften av de nytillkomna bostäderna i kommunen ska byggas i Kungsbacka stad. 
Staden ska ge plats för ett växande näringsliv, både i stadens centrum och 
verksamhetsområden. Vi behöver också ytor för kommunal service så som skolor och 
äldreboenden. En större stad får större utbud, mångfald och puls vilket attraherar arbetskraft 
till kommunen och kan göra staden till ett attraktivt besöksmål.  
Närheten till havet och Kungsbackaån ger möjlighet till att skapa en attraktiv stad. I närhet 
till vatten finns goda möjligheter till rekreation. Kommunen är en kustkommun och kan 
staden bli mer av en kuststad kan det stärka stadens identitet och stärka dess attraktionskraft 
både som boendeort, besöksmål och för företagsetableringar. Hantering av dagvatten i 
staden och skydd mot översvämningar blir en viktig fråga att hantera i arbetet med att vara 
en vattennära stad.  
En stad som fungerar väl innebär många möjligheter till möten, både inomhus och utomhus. 
Staden behöver ett gångvänligt centrum med en blandning av olika boendeformer och olika 
typer av verksamheter. Ett finmaskigt gång- och cykelnät ger staden många fina lägen att 
utveckla. Likaså behövs fungerande kollektivtrafik och möjlighet till varutransporter. 
Stadens trafiksystem behöver noga studeras.  
Staden behöver byggas yteffektivt och tätt, men samtidigt erbjuda parker och naturområden 
för rekreation.   
Staden består av många spännande årsringar. Nya områden som växer fram kommer tydligt 
att visa på en ny tid. En arkitekturpolicy bör tas fram för att tydliggöra vad kommunen vill 
med stadens profil och identitet.  
 
Anneberg  
Anneberg är en stationsort med stor möjlighet att utvecklas. Utredningsområdet för den 
fördjupade översiktsplanen sträcker sig väster om stationen upp i Skårbybergen. I arbetet 
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med den fördjupade översiktsplanen ska kommunen utreda om det är rimligt att bebygga 
berget och ge fler möjlighet att bo nära stationen.   
Kungsbackaån är utöver stationen ortens stora tillgång. Dess vindlande flöde genom 
centrum ger möjlighet till rekreation och växt- och djurlivet i dess närhet är rikt. Ån innebär 
också utmaningar med bristande stabilitet och översvämningar.  
Genom Anneberg går också den statliga Älvsåkersvägen. Samhället ligger på båda sidor och 
behöver länka ihop norr med söder.  
Anneberg är en viktig plats för näringslivet och ska fortsätta vara det. Det kommer att vara 
viktigt att hitta nya ytor där verksamhetsområden kan ligga. 
 
Åsa  
November 2013 antog kommunfullmäktige fördjupningen av översiktsplanen för Åsa. Här 
finns ställningstaganden för Åsa tätort utifrån ett uppdrag som gavs i ÖP06. Syftet med den 
fördjupade översiktsplanen är främst att växa med fler bostäder och företag. 
 
Utanför utvecklingsort 
Riktlinjer utanför utvecklingsorter: 

• Areella näringar, småskalig kommersiell service, turism, friluftsliv och biologisk 
mångfald prioriteras. 

• Ny bostadsbebyggelse inom landsbygdsutveckling sker endast genom enstaka 
lokaliseringsprövningar (förhandsbesked) och ska i första hand ske 
genom komplettering där bebyggelse redan finns. Jordbrukslandskapet ska inte 
fragmenteras. 

• Inom kust- och landsbygd tillämpas restriktiv hållning till nya bostadshus på ny plats. 
Kungsbacka kommuns mest framträdande karaktärsdrag är den långa kustremsan, 
jordbrukslandskapet, skogsområden och bitvis tät villabebyggelse.  
Östra delarna av Kungsbacka präglas av böljande jordbrukslandskap och en genuin 
bebyggelsemiljö där bebyggelsen är gles och vägarna följer landskapet på ett naturligt sätt. 
Landskapet som det ser ut i dag har vuxit fram under lång tid i samspel mellan naturen och 
människors brukande av jorden.    
Det nordhalländska kustlandskapet har fått sin karaktär genom långvarig och kontinuerligt 
brukande, exempelvis genom bete eller slåtter. Det har givit landskapet en prägel av kala 
berghällar, låg buskvegetation och ljung. I Kungsbacka finns många öar, bitvis en skärgård, 
och på flera ställen dominerar höglänt, bergig terräng som skjuter ut i havet och ger upphov 
till en påtagligt flikig topografi. Det finns även inslag av betad hagmark, speciellt på 
Onsalahalvön.  
Vi vill verka för en bättre balans mellan den expansiva västra delen av kommunen och den 
modest växande östra delen. I Kungsbacka får vi in många ansökningar om att bygga runt 
om i kommunen. Förutsättningarna för utveckling av kommunens lands- och kustbygd 
varierar beroende på områdets läge och förhållanden. Kommunen är mer tätbefolkad i de 
västra delarna än i de östra delarna, även om trycket att få bygga är hårt över hela 
kommunen. Efterfrågan på mark är i synnerhet störst i staden, i större tätorter och längs med 
kusten. Även i utkanten av våra tätorter som kan erbjuda service till invånarna är 
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bebyggelsetrycket högt och ny bebyggelse kan påverka möjligheten till en långsiktigt hållbar 
tätortsutveckling. Det höga bebyggelsetrycket beror även på vårt läge i Göteborgsregionen 
och att vi ligger på pendlingsavstånd till Göteborg.  
Kungsbacka kommun har, utöver våra utvecklingsorter och naturområden, delats in i tre 
övergripande zoner; landsbygdsutveckling, landsbygd och kustbygd. De avvägningar och 
ställningstaganden som ligger till grund för bedömningar redovisas i följande text.  
Slutsatsen av bedömningarna redovisas i form av geografiska riktlinjer som ska vara ett stöd 
vid lokaliseringsprövningar av ny bebyggelse. Områden redovisas som vid en avvägning 
bedömts med restriktiv hållning till nya bostäder (kust- och landsbygd) respektive 
där nya enstaka bostäder i rätt lägen kan tillåtas (landsbygdsutveckling). 
 
Landsbygdsutveckling 
Området för landsbygdsutveckling definieras i huvudsak av Kungsbackas östra kommundelar. 
På landsbygden kan avstånden vara längre och befolkningsunderlaget räcker inte till för att 
erbjuda invånarna kollektivtrafik och offentlig eller kommersiell service. En gles 
eller utspridd bebyggelse innebär högre kostnader för att upprätthålla den kommunala 
servicen, som exempelvis hemvård, renhållning, skolskjuts och skolor.  
Ny bebyggelse på landsbygden ska därför alltid lokaliseras genom komplettering och 
användning av mark som redan är tagen i anspråk intill annan bebyggelse, längs med vägar 
och på ett sätt som ansluter till det historiska bebyggelsemönstret. På så vis kan också 
obebyggda delar av landskapet bevaras och redan gjorda investeringar i vägar och annan 
infrastruktur kan tas till vara på. Bebyggelsen ska utvecklas sammanhållet genom 
kompletteringar som inte utökar befintliga bebyggelsegrupper. Särskild hänsyn ska tas till 
jord- och skogsbruket så att inte tillkommande bebyggelse begränsar deras möjlighet att 
utvecklas.  
Nya bostäder och verksamheter på landsbygden har fördel av en lokalisering nära de 
allmänna vägarna, längsta avstånd ska vara som mest två kilometer. Gällinge, som har skola 
och lanthandel, är en viktig servicepunkt för denna del av landsbygden. 
I våra landsbygdsmiljöer ska inga större utbyggnader ske. En spridd bebyggelseutveckling i 
områden på landsbygden kan långsiktigt leda till ökade kostnader för kommunen vad gäller 
service till medborgarna. Det är inte tänkt att en utvidgad bebyggelse ska växa fram, utan 
sådan ska ske inom våra utvecklingsorter. I områden med konstaterat högt bebyggelsetryck 
kan kommunen behöva ta fram en lokaliseringsstudie för att kunna styra mot en hållbar 
bebyggelsestruktur. 
 
Kust- och landsbygd 
Kust- och landsbygd definieras av områden där bebyggelsetryck är starkt, som i huvudsak 
utgörs av mellanrummet kring våra utvecklingsorter, kustområdet, Onsalahalvön samt det 
storskaliga odlingslandskapet i Myra.  
Kommunen ska växa och utvecklas främst inom våra prioriterade utvecklingsorter. En 
utbyggnad utanför våra orter kan få omfattande ekonomiska konsekvenser för att kunna 
motsvara den kommunala servicen, en spridd bebyggelse bidrar inte till utveckling av 
hållbara strukturer gällande kollektivtrafik, kommunal service och tekniska system. Det är 
viktigt att vi inte steg för steg bygger bort orternas möjligheter att växa på ett ekonomiskt 
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och miljömässigt hållbart sätt på lång sikt. Även enstaka enbostadshus behöver sättas i ett 
större perspektiv, då risken är stor att åtgärden kommer att upprepas med anledning av det 
starka bebyggelsetrycket. 
För att säkerställa en hållbar utveckling inom kust- och landsbygd behöver kommunen 
tillämpa en restriktiv hållning till nya bostadshus på nya platser. Detta eftersom ny 
bebyggelse riskerar att försvåra en ändamålsenlig användning och planläggning i framtiden. 
Tydliga gränser mot omgivande landskap är viktigt för utvecklingsorternas identitet. Ibland 
kan utvecklingsorter tendera att växa ihop och då är det viktigt att värna det mellanrum som 
finns kvar för att stärka kulturlandskapets läsbarhet. 
I de fall ny bebyggelse kan tillkomma utan föregående prövning i detaljplan, ska 
lokaliseringsprövning ske utifrån plan- och bygglagen och rekommendationerna i denna 
översiktsplan. Kompletteringar får inte medföra krav på planläggning, ska vara avgränsad 
utifrån dess unika förutsättningar och får inte utöka utsträckningen av den befintliga 
sammanhållna bebyggelsen i området, exempelvis lucktomt och generationsväxling. 
Byggnadsnämnden har möjlighet att ta fram riktlinjer för hur dessa undantag ska tolkas för 
att underlätta avvägningen mellan allmänna och enskilda intressen.  
 
Näringsliv utanför utvecklingsort 
Ett starkt näringsliv är viktigt för kommunen. Inom kust- och landsbygden kännetecknas 
näringslivet av företag inom jordbruket som bidrar till en levande landsbygd. Det finns en 
stor potential för att komplettera jord- och skogsbruket med lokal förädling och 
besöksnäringar samt utveckling av matturismen med exempelvis restauranger, caféer, 
gårdsbutiker och besöksgårdar. Företag som kompletterar jord- och skogsbruket ska 
prioriteras.  
Turism- och friluftsverksamheter är viktiga då de främjar landsbygdsutvecklingen och 
stärker kommunen. Vid kust- och friluftscentra samt längs de stora vandrings- och 
cykellederna är förutsättningarna för näringsliv goda och kommunen uppmuntrar till 
etablering här. Kustcentra återfinns också i utvecklingsorter och även här främjas etablering 
av turismrelaterat näringsliv som stärker kustens attraktivitet. 
Vi behöver även pröva om småskalig kommersiell service som kan bidra till en levande 
landsbygd, till exempel lanthandel eller bageri, är lämpliga med hänsyn till transporter på 
små vägar, områdets förutsättningar och verksamhetens omgivningspåverkan med mera. 
Större verksamheter prövar vi vanligen genom detaljplan i antingen en utvecklingsort eller 
ett verksamhetsområde. Företag som är transportintensiva, störande eller med annan 
omgivningspåverkan, som åkerier och stora lager, ska lokaliseras till utpekade 
verksamhetsområden. Företag med många besökare, kunder eller anställda ska ligga med 
god tillgång till kollektivtrafik inom våra orter för att verksamheten ska kunna utvecklas 
hållbart. 
Vid lokalisering är det viktiga att väga in aspekter som återanvändning av jordbrukets 
överblivna ekonomibyggnader, förhållanden till infrastruktur, kommunal service, hänsyn till 
landskapsbild samt miljöaspekter. Särskild hänsyn ska tas till att företagen integreras med 
befintlig bebyggelse och utgör ett naturligt inslag i bebyggelsemiljön. 
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Verksamhetsområden  
Riktlinjer för verksamhetsområden: 

• Verksamhetsområden ska ge plats åt både näringslivets behov och kommunala 
verksamheter som inte kan placeras i närheten av bostäder. 

• Transportintensiv eller på annat sätt störande verksamhet ska lokaliseras i anslutning 
till E6 och Västkustbanan. 

 
Näringslivet har delvis sin plats i verksamhetsområden, där verksamheter som inte kan 
samlokaliseras med bostäder placeras. Förutom näringslivet ger verksamhetsområden plats 
för kommunala viktiga verksamheter. 
Fjärås och Frillesås verksamhetsområden är strategiskt belägna med närheten till E6. 
Områdena är lämpliga för verksamheter som är transportintensiva, störande eller med 
annan omgivningspåverkan. Att samla verksamheter till dessa område är både 
resurseffektivt då det kan dra nytta av den utbyggda infrastrukturen samtidigt som avstånd 
till bostäder kan hållas. Det ger även företag utrymme att växa och expandera sin 
verksamhet. Trafiksäkerheten i samhällen ökar om tunga fordon kan hållas utanför 
tätorterna. Om transportsträckorna effektiviseras och kortas förbättras även den lokala och 
den globala miljön.  
Öster om Kungsbacka stad och Anneberg finns återvinningscentralen Barnamossen. 
Området har tidigare fungerat som deponi och etappvis sluttäckning av området pågår.  
 

Natur och friluftsliv 
I många fall sammanfaller områden med höga naturvärden med områden som har höga 
friluftsvärden. Det kan röra sig om större naturreservat så som Sandsjöbacka och 
Kungsbackafjorden som båda är populära friluftsområden men även har mycket höga 
naturvärden. Sandsjöbacka ingår som en viktig länk i den gröna infrastruktur som börjar i 
Göteborg, går via Mölndal och vidare ut mot kusten vid Malevik.  
Friluftsliv behöver beskrivas utifrån flera teman- större friluftsområden, tätortsnära 
friluftsliv och vandrings- och cykelleder. Gemensamt är att de innebär vistelse utomhus i 
natur- och/eller kulturlandskap, med mål som välbefinnande och naturupplevelser, utan 
krav på tävling. Friluftsliv innebär bland annat möjlighet till avkoppling, naturupplevelser, 
frisk luft, spänning och motion. 
Styrande dokument inom området friluftsliv är: Strategi för tätortsnära friluftsliv, 
Kungsbacka kommuns gång- och cykelstrategi och Idrottsprogram för god folkhälsa.   
Kommunen ska bidra till att viktiga områden för friluftsliv och naturvärden bevaras och vid 
behov utvecklas för kommande generationer.    
 
Grön infrastruktur 
Riktlinjer för grön infrastruktur: 

• Vi ska säkerställa invånarnas tillgång till en sammanhängande grön infrastruktur av 
parker, natur och rekreationsområden.  

• Viktiga biologiska spridningssamband ska bevaras och förstärkas både i tätorterna 
och på landsbygden.  
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• Inom ytor för grön infrastruktur ska friluftsliv, turism, biologisk mångfald och areella 
näringar prioriteras. Generellt tillåts ingen ny bostadsbebyggelse.   

Grön infrastruktur är mark- eller vattenområden som knyter ihop och skapar struktur och 
kontinuitet i naturområden. Grön infrastruktur är viktig för att bevara långsiktigt hållbara 
populationer av växter och djur men också för att ge människor möjlighet till rekreation och 
kunna nyttja ytor för sociala aktiviteter. Arbete med grön infrastruktur består av miljöer 
både på land och i vatten och innebär att ta ett helhetsgrepp och att ha ett 
landskapsperspektiv vid fysisk planering och naturvårdsarbete.  
Förlusten av arter och deras livsmiljöer är ett av vår tids största miljöproblem. Därför är det 
viktigt att veta var det finns sammanhängande naturområden där växter och djur kan leva, 
föröka sig och spridas vidare.  
I första hand ska exploatering undvikas i områden som är viktiga för den gröna 
infrastrukturen eller områden med höga naturvärden, vilket säkerställs inom riktlinjer inom 
kapitlet användning av mark och vatten. Höga naturvärden illustreras i kartskiktet med 
samma namn och utgörs av klass 1 och 2 enligt svensk standard. För bibehållen funktion 
måste även hänsyn tas till områden som inte utgör värdekärnor för biologisk mångfald men 
som möjliggör viktiga funktioner i ekosystemen. Sådana områden kan till exempel vara de 
som identifieras innehålla påtagligt (klass 3) eller visst naturvärde (klass 4). Men även då stor 
miljöhänsyn tas vid exploateringar uppstår ibland negativa konsekvenser för naturmiljön. 
Denna påverkan kan delvis uppvägas genom kompensationsåtgärder. Ett vanligt arbetssätt 
är att använda sig av skadelindringhierarkin eller motsvarande.  
Kompensationstrappan - illustration från Boverket 

Ekologisk kompensation kan till exempel ske genom skötselåtgärder, restaurering av 
skadade miljöer, skapande av nya livsmiljöer eller genom att långsiktigt skydda 
naturområden som tidigare saknat skydd. Kommunen bör utveckla arbetssätt och 
vägledning i den fortsatta översiktliga planeringen för att säkerställa att värdefulla 
naturmiljöer och ekosystemtjänster inte utarmas över tid. 
Kartskiktet för grön infrastruktur utgör ett urval av de viktigaste och största grönstråken 
som ofta sammanfaller med områdesskydd och riksintresseområden. Utöver de utpekade 
stråken är kommunen full av andra samband inom grön infrastruktur. Alla spelar en mer 
eller mindre viktig roll för att koppla samman landskapet på lokal och regional nivå.  
I området runt de tre sjöarna Lygnern, Sundsjön och Stensjön finns det en variation i 
naturtyper med bland annat ädellövskogar, barrskogar, betesmarker och branta klippor 
vilket gynnar den biologiska mångfalden. För att området ska kunna bibehålla sitt värde för 
framtiden är det viktigt att den exploatering som sker inte bygger bort spridningsvägar, 
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skadar naturvärden eller begränsar områdets stora friluftsvärden. I området finns sannolikt 
stora möjligheter att utveckla friluftslivet och naturturismen. Lygnernområdet har 
kopplingar till Tjolöholm på landskapsnivå som också är ett större sammanhängande natur- 
och friluftslivsområde med höga värden.  
Sandsjöbacka är Hallands största naturreservat på land. Grönområdet som reservatet utgör 
fyller en viktig funktion i den så kallade Änggården-Sandsjöbackakilen, som är den gröna 
kilen som kopplar samman Kungsbacka med Mölndal och Göteborg väster om väg E6.  
Kungsbackas kustlinje är variationsrik och hyser höga naturvärden både på land och i 
vattnet. Kusten och havet lockar också för en mängd olika friluftslivsaktiviteter, vilket 
medför att vi måste värna och utveckla dess värden.  
Området kring Stora Hornsjön utgör i flera delar ett typiskt halländskt skogsområde med 
bland annat bokskogar med lång kontinuitet. Området är en del av ett större men 
fragmenterat landskap som påminner om till exempel Åkulla i Varberg. Skogarna och 
sjöarna runt Stora Hornsjön är populära utflyktsmål.  
 
Friluftsliv 
Riktlinjer för friluftsliv: 

• Vi ska i samarbete med andra aktörer aktivt verka för att utveckla både befintliga och 
nya friluftsområden samt vandrings- och cykelleder för friluftsliv. 

• Vi ska arbeta för en mellankommunal samverkan kring gemensamma natur- och 
friluftsområden.  

• Gröna stråk och områden som är viktiga för friluftslivet ska bevaras och utvecklas 
både i utvecklingsorterna och på landsbygden.  

• Vår fysiska planering ska bidra till att den faktiska och upplevda tillgängligheten till 
Kungsbackas vattenmiljöer ökar.  

• Vid kustcentra ska det vara möjligt att etablera verksamheter som ökar kustens 
attraktivitet. 

Ett friluftsområde är ett område för vistelse utomhus i natur- och/eller kulturlandskap, med 
mål som välbefinnande och naturupplevelser, utan krav på tävling. Friluftsliv innebär bland 
annat möjlighet till avkoppling, naturupplevelser, frisk luft, spänning och motion. Med 
begreppet friluftsliv ingår vistelse utomhus både i staden och på landsbygden, det vill säga 
både i den bostadsnära parken och i stora naturområden. I Kungsbacka ska det vara enkelt 
att komma ut och vistas i naturen eller i parker. I kommunen finns det goda förutsättningar 
för ett givande friluftsliv under hela året, med rekreationsvärden kopplade till natur både på 
land och i vattenmiljöer. Utpekade friluftscentra utgör viktiga utgångspunkter för 
kommunens friluftsliv och turism men det finns givetvis fler målpunkter för friluftsliv i 
kommunen. I takt med att kommunen växer måste utpekade områden och andra 
friluftsområden utvecklas för att fortsätta vara attraktiva med ett högre besökstryck. Det kan 
handla om att förbättra möjligheten att besöka platserna utan bil eller att skapa utrymme för 
en ökad service på plats.  
För många är de bostadsnära grönområdena, det vill säga, grönområden inom gångavstånd, 
de absolut viktigaste. För att uppmuntra friluftslivet nära tätorten behöver kommunen göra 
de tätortsnära grönområdena mer tillgängliga samt skapa inbjudande och trygga allmänna 
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platser så som lekplatser. Närhet till små och stora områden av olika karaktär är avgörande 
för en aktiv livsstil och har positiv inverkan på bland annat fysisk och psykisk hälsa. 
Genom kommunen sträcker sig två regionala friluftsleder, cykelleden Kattegattleden och 
vandringsleden Hallandsleden. Det finns goda förutsättningar att utveckla våra friluftsleder 
ytterligare. Genom att utveckla friluftsområden och leder skapar vi besöksmål för 
kommuninvånare och turister. Det ger förutsättningar för näringslivet i form av 
övernattningsverksamhet och uthyrning av utrustning.   
 
Kusten 
Kusten är viktig tillgång i Kungsbacka kommun, attraktiv för både besökare och invånare. 
Här spelar gästhamnarna och andra kustrelaterade besöksmål en viktig roll. Kommunen har 
en positiv inställning till utveckling som gör det attraktivt att vistas i och runt kusten. Syftet 
är att långsiktigt stimulera den lokala och regionala utvecklingen av kusten. 
Turism- och friluftsverksamheter är viktiga då de främjar kustens attraktivitet och stärker 
kommunen. Vid kustcentra är förutsättningarna för näringsliv goda och kommunen 
uppmuntrar här till etableringar.  
Aspekter som är viktiga att väga in vid lokalisering kan vara förhållanden till infrastruktur, 
kommunal service, hänsyn till landskapsbild och miljöaspekter. Särskild hänsyn ska tas till 
att verksamheter kan integreras med befintlig bebyggelse och utgör ett naturligt inslag i 
bebyggelsemiljön.  
Vid utveckling av kustcentra är det viktigt att exploateringen inte påverkar kustens unika 
naturvärden negativt. En koncentration av bryggor till några få centra kan i många fall vara 
bättre för de marina naturvärdena än att sprida ut dem längs med hela kusten. De utpekade 
kustcentren ligger till stor del inom strandskyddat område vilket innebär att en utveckling 
av ett kustcentrum vanligtvis kommer att kräva en dispens eller ett upphävande av 
strandskyddet i detaljplan. 
 
Vattenmiljöer 
Riktlinjer för vattenmiljöer: 

• Vattenstatusen i kommunens sjöar, vattendrag och marina områden ska vara god. I 
de fall statusen är sämre än god ska lokala åtgärdsprogram upprättas.  

• Lygnern och Fjärås bräckas värde som dricksvattenresurs prioriteras framför andra 
konkurrerande intressen. 

• Stora Hornsjön och grundvattenförekomsten i Förlanda ska utredas som 
vattenskyddsområde.  

Kusten och havet 
Kungsbacka har en lång kuststräcka och västkustens unika skärgårdsmiljö har sin södra 
utpost i kommunen. De marina miljöerna har stor artrikedom och bidrar med flera viktiga 
ekosystemtjänster. Det är många intressen som gör anspråk på kusten och havet, en del kan 
fungera tillsammans och andra är konkurrerande. Kungsbackas kustvatten påverkas av 
aktiviteter och utsläpp från land och åtgärder i kustbandet.  
Kungsbackas kuststräcka gränsar till kusten i Göteborg och Varbergs kommun. En statlig 
havsplanering pågår men ännu finns inga beslutade havsplaner. Utanför Kungsbackas kust 
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föreslås att intressen som sjöfart, yrkesfiske, naturvärden och försvar samsas eller inom vissa 
ytor enskilt prioriteras.   
Kungsbacka kommun har mycket varierade och värdefulla marina naturmiljöer. Här finns 
allt från grunda livsmiljöer närmast kusten till djupa miljöer ner mot 100 meters djup. 
Grundområden närmast land är mycket värdefulla i sin helhet och fungerar som havets 
barnkammare. Närmast land finns betydande ytor med grunda ler- och sandbottnar. 
Bottnarna har en stor mångfald av arter, habitat och funktioner. De har en hög biologisk 
betydelse som bland annat lek-, uppväxt- och födosöksområde för ett flertal arter. Grunda 
bottnar (0–6 meters djup) längs västkusten utgör ca 1 procent av västerhavet och är mycket 
viktiga som uppväxt- och födosöksområde.  
En av de viktigaste naturtyperna är ålgräsängar, vilka utgör grunden för mycket artrika och 
produktiva ekosystem. Förutom att vara en viktig livsmiljö för marina arter, så stabiliserar 
ålgräsängar bottensedimenten och dämpar vågor och strömmar. Det skyddar stränder mot 
erosion och gör vattnet klarare. Ålgräs tar även upp näringsämnen ur vattnet och minskar på 
så vis effekterna av övergödning. Stora mängder kol tas också upp och lagras i ålgräsängar, 
vilket bidrar till att minska klimatförändringar. 
De så kallade utsjöbankarna i kommunen är grundområden långt ifrån land med mycket 
höga biologiska värden. Det mest kända är Fladen, men de finns även andra områden som 
Kummelbank, Lången och Rövaren. Utsjöbankarna kan förenklat ses som undervattensöar 
som reser sig från omgivande bottnar. De består ofta av en varierad bottentopografi och 
substratsammansättning (block, sten, grus, skalgrus, sand, silt och lera). Vattnet har i 
allmänhet högre salthalt och är klarare än inne vid kusten. Bottenströmmar och vågor är 
stundom mycket starka och håller framförallt de grundare delarna fria från sedimentation. 
Sammanlagt medför detta att ett stort antal olika livsmiljöer finns. Floran på utsjöbankarna 
är betydligt rikare än den mer kustnära floran längs hallandskusten. 
  
Sjöar och vattendrag 
Kungsbacka har hundratals sjöar och vattendrag. Det finns ett rikt växt- och djurliv i dessa 
vatten och de fyller en viktig funktion för det rörliga friluftslivet med båtliv, fritidsfiske och 
bad.  
Många av våra sjöar och vattendrag är dessvärre negativt påverkade av mänskliga 
aktiviteter, vilket bland annat har skapat problem med för höga halter av näringsämnen och 
miljögifter. Vattendragen och sjöarna har en så kallad miljökvalitetsnorm som de ska uppnå 
för att må bra. För vissa sjöar och vattendrag finns det behov av att utveckla speciella 
program med riktade åtgärder för att uppnå en tillräckligt bra status. Åtgärder för att uppnå 
en god vattenstatus är nödvändiga för att säkerställa en grön infrastruktur för 
vattenanknutna miljöer. 
Många av kommunens vattendrag har höga naturvärden. Det är inte bara vattenmiljön som 
är viktig utan även vattenfårans närområde utgörs ofta av naturtyper med hög biologisk 
mångfald. Det är bland annat viktigt att värna vattnets naturliga fluktuationer och 
vattendragens så kallade svämplan som levererar många ekosystemtjänster och är viktiga för 
vattendragets karaktär. Kungsbacka hyser ett antal arter som är ovanliga i Sverige som 
helhet och därför brukar man ange att Kungsbacka har ett nationellt ansvar för bevarande av 
vissa arter knutna till vatten, exempel på detta är havsnejonöga och atlantlax.  
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Vattenförsörjning  
Vatten är en av våra viktigaste naturresurser. Det är oersättligt som dricksvatten för 
människor och djur, centralt för våra ekosystem och grunden för ekonomisk tillväxt och 
välstånd. Tillgången till vatten i tillräcklig mängd är inte självklar. Det finns många olika 
intressen som behöver dela på vattnet och situationen kan komma att förändras i och med ett 
förändrat klimat. Det vatten vi använder i vår vardag kallas för dricksvatten och hämtas ur 
naturen, exempelvis från brunnar, grundvattentäkter eller någon ytvattentäkt i en större sjö. 
Det är därför viktigt att skapa förutsättningar för en robust och långsiktigt hållbar 
dricksvattenförsörjning.  
Ett första steg mot en hållbar vattenförsörjning är att peka ut de vattenresurser som är 
särskilt viktiga för dricksvattenförsörjningen i dag och i framtiden. De vattenresurserna ges 
oftast ett skydd i form av ett vattenskyddsområde.  
Lygnern och Fjärås bräcka är kommunens största och viktigaste dricksvattenresurs. 
Vattenverket försörjer cirka 64 000 personer i kommunen med ett av Sveriges bästa 
dricksvatten. Vattnet kommer från grundvatten kompletterad med konstgjord infiltration 
från sjön Lygnern. Idag är Lygnern och Fjärås bräcka utpekat som ett vattenskyddsområde. 
I kommunens dricksvattenförsörjningsplan bedöms Stora Hornsjön som skyddsvärd och är 
den vattenresurs som efter Fjärås Bräcka har störst kapacitet. Sjön skulle normalt ensam 
kunna försörja hela kommunen med dricksvatten. I dagsläget finns det inget som hotar att 
påverka resursen. Möjliga hot, så som nyetablering av verksamheter med utsläpp bör 
placeras utanför sjöns påverkansområde. Ett framtida vattenskyddsområde bör upprättas i 
samråd med Marks kommun och Varbergs kommun. 
I dricksvattenförsörjningsplanen pekas även en grundvattenförekomst i Förlanda ut som 
potentiell dricksvattentäkt. Området har goda uttagsmöjligheter och det finns även 
möjligheter att förstärka kapaciteten med konstgjord infiltration av vatten från Löftaån. 
Möjligheterna att använda förekomsten som dricksvattentäkt behöver utredas vidare men 
rekommendationen enligt dricksvattenförsörjningsplanen är att upprätta ett 
vattenskyddsområde. 
Dricksvatten är även en regional fråga och flera kommuner inom Göteborgsregionen och i 
Halland samarbetar över kommungränserna för att gemensamt säkra 
dricksvattenförsörjningen vid eventuella driftstopp. Det finns även regionala 
dricksvattenförsörjningsplaner. Göteborgsregionen tog fram sin plan 2013 och arbetet med 
att ta fram en i Halland pågår.  
 

Trafik 
Riktlinjer för trafik: 

• Vi arbetar för fler spår vilket ger ökad kapacitet och robusthet på Västkustbanan. 
• Vi arbetar för ökad framkomlighet på E6. 
• Vi arbetar för ett ökat utbud av attraktiv kollektivtrafik och infrastruktur mellan 

kommunens utvecklingsorter samt över kommungränser. 
• Vi arbetar för åtgärder som möjliggör snabba personresor på Säröleden (väg 158). 
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• Vi arbetar för attraktiva gång- och cykelvägar med hög framkomlighet, säkerhet och 
komfort inom och mellan utvecklingsorter såväl som över kommungränser.  

• Trafiksystemet i Kungsbacka stad är hållbart och möter kommuninvånarnas behov 
av effektiva transporter. 

 
Många faktorer påverkar vårt sätt att förflytta oss i trafiksystemet. Vi är alla olika med olika 
förutsättningar och behov av mobilitet. Våra val av färdmedel påverkas av strukturer som 
var vi bor, arbetar, går i skolan eller handlar men också av utbud och standard på 
infrastrukturen. Aktörer som staten, regionen, kommunen reglerar, planerar och 
tillhandahåller infrastruktur medan kollektivtrafikmyndigheter och godstransportbolag 
tillhandahåller tjänster. 
Vi behöver ett trafiksystem som möter människors behov av tidseffektiva resor utifrån 
livssituation i ett robust trafiksystem som man vågar lita på, som klarar störningar och är 
driftsäkert. Resor tillåts vara en blandning av flera olika trafikslag och resorna ska utföras i 
en långsiktigt hållbar trafikmiljö utifrån trafiksäkerhet, trygghet, miljökvalitet, 
markanvändning och energieffektivitet. Trafiksystemet behöver också tillgodose 
näringslivets behov av transporter för arbetskraft och varor. 
 
Ansvar för trafiksystemet 
I kommunen finns det statlig, kommunal och enskild infrastruktur. Järnvägen som går 
igenom kommunen är en del av Västkustbanan som är statlig. I kommunen har vi de fyra 
tågstationerna Anneberg, Hede, Kungsbacka och Åsa station. Kommunen är väghållare och 
ansvarar för i stort sett hela vägnätet inom Kungsbacka stad. Utanför staden är det 
Trafikverket som är väghållare för det övergripande vägnätet och enskilda väghållare 
ansvarar för mindre vägar och gator. För att skapa samsyn kring infrastrukturbehoven 
samverkar kommunen med Trafikverket. I den kommunala planeringen är det viktigt att ta 
höjd för att vägar och järnvägar kan behöva byggas ut i framtiden. Innan eventuella beslut 
om att bygga ut vägar eller järnvägar behöver vi fördjupade utredningar om nyttor och 
konsekvenser. 
 
Förutsättningar för arbets- och studiependling i Göteborgsregionen 
Kungsbacka har en stor andel invånare som arbetspendlar till Göteborg antingen via 
Västkustbanan, E6 eller Säröleden. Göteborg med omkringliggande kommuner tillhör en 
region som växer kraftigt även i ett internationellt perspektiv. Redan till 2030 bedöms 
befolkningen i arbetsmarknadsregionen ha ökat med 25 procent och fram till 2040 med cirka 
40 procent. Dagligen pendlar cirka 120 000 personer in till Göteborg och 50 000 personer 
pendlar ut. Göteborgs stad förväntas växa med 150 000 invånare fram till 2035. För att kunna 
skapa tillgänglighet för sina invånare vill Göteborg satsa på att skapa goda förbindelser till 
fots, med cykel och med kollektivtrafik.  
 
Arbets- och studiependling i framtiden 
För att skapa bra och snabba pendlingsmöjligheter för våra invånare behöver Kungsbacka ta 
hänsyn till de förutsättningar Göteborg och regionen skapar. Platsbristen i trafiksystemet i 
och till Göteborg är det som är mest begränsande när det gäller att transportera en växande 
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befolkning. Våra strategier inom trafik inför 2040 rekommenderar de trafikslag som är minst 
utrymmeskrävande. Genom att välja ett trafiksystem som inte är ytkrävande kan 
Kungsbacka svara upp till invånarnas transportbehov samtidigt som kommunen anpassar 
sig till en växande region. Åtgärder behövs i stråket Kungsbacka-Göteborg där en utbyggnad 
av stationen i Kungsbacka stad är den åtgärd som har högst prioritet. Trafikverket har 
identifierat att det i framtiden behövs fyra spår i stråket Kungsbacka-Göteborg. En 
prioritering av Västkustbanan bidrar till ökad framkomlighet på E6 för de som behöver 
använda bil och lastbil för sina resor och transporter. Det är tänkbart att Västkustbanan i 
framtiden ska tillgodose behovet av internationella fjärresor på stråket Oslo-Göteborg-
Malmö-Köpenhamn-Hamburg. 
 
Resor längs Säröleden 
Säröleden har nationell betydelse och är ett viktigt trafikstråk mellan Kungsbacka och 
Göteborg. Längs stråket har områden utvecklats kraftigt med både bostäder och 
verksamheter och har stor potential att utvecklas ytterligare. Stråkets roll i trafiksystemet 
måste ses i ett större sammanhang och befolkningsutvecklingen i regionen kräver 
infrastruktur för att möta behovet av effektiva persontransporter. Kungsbacka reserverar 
därför mark för ändamålet. 
 
Utveckling av stark kollektivtrafik  
Genom att arbeta för att kollektivtrafiken stärks på Västkustbanan och längs Säröleden 
skapar vi attraktiva och snabba pendlingsmöjligheter mellan Kungsbacka och Göteborg. 
Genom att vi bygger fler bostäder och arbetsplatser i Kungsbacka stad, stationsorterna och 
utvecklingsorterna ökar befolkningsunderlaget i kollektivtrafikstråken vilket möjliggör 
effektivare kollektivtrafik.  
Attraktiva och trygga stationsområden är en förutsättning för att fler ska välja att åka 
kollektivt. Stationsområdet ska inte bara fungera som en punkt för byte mellan olika 
trafikslag utan även erbjuda service och arbetsplatser. Kungsbacka växer och Kungsbacka 
station stärker därmed sin roll som kommunens huvudstation.  
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Kartbilden visar starka och mycket starka kollektivtrafikstråk samt stationerna inom Kungsbacka 
kommun.  

 

Övergripande gång- och cykelvägnät  
Kommunens planering ska inriktas på att göra det mer attraktivt att gå och cykla. Cykeln 
som transportmedel är miljövänligt och bidrar till bättre folkhälsa. Cykeln är ett 
utrymmessnålt transportmedel och en viktig pusselbit för den hållbara mobiliteten. För 
kortare resor är det oftast det snabbaste och smidigaste alternativet. Det övergripande gång- 
och cykelvägnätet i kommunen är relativt heltäckande men behöver kompletteras för att 
samtliga tätorter ska vara sammankopplade med Kungsbacka stad. Vi ska även arbeta för att 
höja attraktiviteten på det befintliga nätet. Gång- och cykelvägar till skolor och 
fritidsanläggningar är prioriterade så att barn och ungdomar själva kan ta sig fram på ett 
trafiksäkert sätt. 
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Trafik i Kungsbacka stad 
Trafiken i Kungsbacka stad utreds och beskrivs i fördjupad översiktsplan Kungsbacka stad. 
 

Fördjupade översiktsplaner  
Utöver själva översiktsplanen finns ett antal fördjupade översiktsplaner i Kungsbacka. En 
fördjupning används för att utreda samband, åtgärder och konsekvenser inom ett mer 
avgränsat geografiskt område och med betydligt högre detaljeringsgrad, än den 
kommuntäckande översiktsplanen. 
I dessa finns rekommendationer om mark- och vattenanvändningen som fortsätter att gälla 
tillsammans med redovisningen i denna översiktsplan. Fördjupningarna ska vara ett verktyg 
i kommunens arbete med detaljplaner och bygglov. 
 

• Kungsbacka stad 2020 

Den 6 juni 2009 antog kommunfullmäktige fördjupning av översiktsplanen för 
Kungsbacka stad. 
Här finns ställningstaganden för Kungsbacka och Hanhals eftersom fördjupningen 
enligt ÖP06 skulle utreda förutsättningarna för Hanhals att bli en del av staden. 
Inriktningen blev att Hanhals inte ska bli en del av staden eftersom det fanns många 
mycket mer centrala områden att bygga på. I den fördjupade översiktsplanen 
framgår var bostäder och företag planeras i staden fram till 2020. 

• Fördjupad översiktsplan Åsa 

Den 12 november 2013 antog kommunfullmäktige fördjupning av översiktsplanen för 
Åsa.  
Fördjupningen avser ställningstaganden för Åsa tätort utifrån ett uppdrag som gavs i 
ÖP06. Syftet med den fördjupade översiktsplanen är främst att växa med fler 
bostäder och företag. 

• Fördjupad översiktsplan Tjolöholm  

Den 14 oktober 2008 antog kommunfullmäktige fördjupning av översiktsplanen för 
Tjolöholm. 
Fördjupningen av översiktsplanen för Tjolöholm avser att natur-, kultur- och 
fritidsliv ska bevaras och ges skydd samtidigt som Tjolöholms skall få utvecklas. 

• Tillägg för vindkraft – antagen 2012-04-10 

Den 10 april 2012 antog kommunfullmäktige översiktsplanen för vindkraft som är ett 
tillägg till den kommunövergripande översiktsplanen från 2006. 
Syftet med översiktsplan för vindkraft är att redovisa förutsättningarna för vindkraft 
i Kungsbacka kommun samt visa hur kommunen ställer sig till lokalisering av 
vindkraft till havs, vid kusten, i slättbygden och i inlandet. 
 

För mer aktuella information se Kungsbacka kommuns hemsida. 
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Del 4 – Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) med 
hållbarhetsbedömning 
Sammanfattning och samlad bedömning 
Förslaget till ny översiktsplan fokuserar på att utveckla bebyggelsen i de tre prioriterade 
utvecklingsorterna. Strategierna i planförslaget medför både positiva och negativa 
konsekvenser men i jämförelsen med andra alternativ bedöms det skapa de bästa 
förutsättningarna för miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet.  
Planförslaget med tillhörande riktlinjer för bland annat bebyggelse, trafik, 
dagvattenhantering och naturvärden bedöms generellt hantera de negativa 
miljökonsekvenser en befolkningstillväxt kan medföra. Nollalternativet, vilket utgörs av 
gällande översiktsplan från 2006 (ÖP06), resulterar i liknande konsekvenser för miljön men 
det har inte lika tydliga strategier gällande lokalisering till stationsorter vilket möjliggör en 
större spridning av bebyggelsen. Jämfört med nollalternativet innehåller planförslaget ett 
bättre omhändertagande av aktuella frågeställningar rörande ett förändrat klimat, 
jordbruksmarkens värde, transporter och grön infrastruktur.  
När kommunen växer kan det medföra en rad miljökonsekvenser. 
Miljökonsekvensbeskrivningen redovisar konsekvenser av planförslaget inom en rad olika 
påverkansområden samt jämför planförslaget gentemot andra utvecklingsmönster. Inom 
några påverkansområden bedöms det finnas en risk för betydande påverkan vilket har 
inneburit att ämnesområdena enligt punktlistan nedan har studerats mer ingående. Likt 
många globala miljöproblem är det risker som sker samlat över tid och som innebär 
försämringar. Sådana kumulativa effekter är många gånger svårhanterliga och behöver 
uppmärksammas och kontrolleras på övergripande nivå.  

• Påverkan på vatten, kvalitet och kvantitet samt miljökvalitetsnormer för vatten 
• Resursanvändning, med fokus på jordbruksmark 
• Förändrat klimat, vilket leder till översvämningsproblematik som följd 
• Trafik och transporter, dess påverkan på bland annat buller, klimat och möjligheten 

till hållbara kommunikationer 
Kommunen har redovisat i vilken riktning som planförslaget påverkar de globala 
hållbarhetsmålen. Det ger en bild av översiktsplanens konsekvenser för fler aspekter än de 
miljömässiga, bland annat hur översiktsplanen påverkar sociala samhällsplaneringsaspekter. 
En samlad bedömning är att planförslaget innebär en rad utmaningar, framförallt inom 
områdena som bedöms innebära en betydande påverkan. Det innebär att ett kontinuerligt 
arbete med uppföljning och åtgärder är nödvändigt för att minimera de negativa 
konsekvenserna. Vid en jämförelse mellan planförslaget och andra utvecklingsalternativ 
bedöms planförslaget bidra till en högre positiv konsekvens. En prioritering inom utpekade 
utvecklingsorter i kollektivtrafiknära lägen gör att planförslaget bedöms mer resurseffektivt 
än andra utvecklingsalternativ och medför samtidigt goda förutsättningar till stärkt 
näringslivsutveckling och attraktiva boendemiljöer.  
 
Inledning 
Målet med vår översiktsplan Vårt framtida Kungsbacka är att skapa en långsiktig och hållbar 
planering av kommunens mark- och vattenanvändning. En översiktsplan medför oftast en 
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risk för en så kallad betydande miljöpåverkan eftersom den beskriver hur samhället ska 
utvecklas under lång tid framöver. Därför är det viktigt att kunna visa en bedömning av 
översiktsplanens konsekvenser för miljön. Enligt miljöbalken ska vi identifiera, beskriva och 
bedöma översiktsplanens miljöpåverkan, en så kallad strategisk miljöbedömning. Syftet med 
miljöbedömningen är att integrera miljöaspekter i planeringen och att främja en hållbar 
utveckling. Som en del av miljöbedömningen ska en miljökonsekvensbeskrivning upprättas. 
Syftet med en miljökonsekvensbeskrivning är att identifiera och beskriva de direkta och 
indirekta effekterna som en planerad verksamhet eller åtgärd kan medföra på bland annat 
människor och miljön.  
Kommunen har i och med den nya översiktsplanen valt att ta ett bredare grepp om 
hållbarhetsfrågorna och utvidga miljöbedömningen att även omfatta aspekter som 
ekonomisk och social hållbarhet, därav samlingsnamnet hållbarhetsbedömning. 
Bedömningen uppfyller miljöbalkens krav på miljöbedömning och 
miljökonsekvensbeskrivning. Syftet med hållbarhetsbedömningen är att lyfta 
hållbarhetsfrågorna i den översiktliga planeringen genom att göra en konsekvensbedömning 
av framtidsbilden, strategi 2040, i översiktsplanen. Istället för att låta en extern part bedöma 
konsekvenserna av översiktsplanen så har Kungsbacka kommun valt att arbeta med 
hålbarhetsbedömningen internt.   
 
Omvärlden påverkar 
I detta avsnitt ges en introduktion till kommunens förutsättningar i regionen. Vi 
diskuterar bland annat hur arbetsmarknaden påverkas av olika tätheter och vad som går 
att påverka med samhällsplanering.  
Kungsbacka tillhör Region Halland samtidigt som kommunen är en del av 
Göteborgsregionen. En viktig förutsättning för översiktsplanen som vi till stor del kan 
förutsäga är befolkningsökningen både i Kungsbacka men också i Göteborgs lokala 
arbetsmarknadsregion. Befolkningsprognosen visar att Kungsbacka kommun har växt från 
83 000 invånare år 2020 till mellan 120 000 och 130 000 invånare år 2050. Urbaniseringen får 
folk att flytta till våra storstadsregioner och sedan 1990 är det generellt sett endast områden 
med orter med fler än 50 000 invånare som uppvisat positiv befolkningsutveckling vilket 
även gäller för Kungsbacka. Det som lockar är bland annat en bredare arbetsmarknad, 
tillgång till fler jobb och arbetstillfällen, tillgång till kompetens och tillgång till nöjen och 
handel.  
Det finns ett antal samband mellan täthet och näringslivets möjligheter: 

• Det generella sambandet mellan ekonomisk täthet och produktivitet är mycket starkt, 
det vill säga aktörer i täta miljöer är mycket mer produktiva än aktörer i glesa miljöer.  

• När tätheten fördubblas tenderar leveransen från varje verksamhet (produktiviteten) 
att öka med fem procent. Detta är representativt för ett stort antal industrialiserade 
länder.  

• Verksamheter med stort behov av kompetens och verksamheter som utför så kallade 
icke-rutinmässiga arbetsuppgifter tjänar betydligt mer än genomsnittet på att befinna 
sig i täta miljöer. 
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Inte bara täta regioner och städer, utan även täta kvarter, är en viktig konkurrensfördel för 
kunskapsintensiva branscher. 
I västra Sverige är det tydligt att det är Göteborgs arbetsmarknadsregion som växer mest 
medan mindre regioner tappar befolkning. Göteborgs arbetsmarknadsregion har vuxit med 
cirka 30 procent sedan 1990 medan övriga delar av Västra Götaland endast har vuxit med 
fem procent under samma period. Befolkningstillväxten i orter som Säffle, Åmål och 
Bengtsfors-Dals-Ed har minskat under samma period. Kungsbacka är en av de kommuner 
som växer mest i regionen. 
Var man bor blir allt viktigare för våra invånare. Ofta väljer vi en plats att bo på som har 
pendelavstånd till en arbetsplats i regionen. Att ha sin bostad i Kungsbacka och samtidigt 
kunna ta del av Göteborgs arbetsmarknad har hittills bidragit till att Kungsbacka varit en 
mycket attraktiv kommun att bo i. Att kunna ta sig till sin arbetsplats snabbt och enkelt är en 
av de viktigaste frågorna för våra invånare. Erfarenheten har visat att benägenheten att 
pendla till arbetsplatsen avtar drastiskt när restiden överstiger cirka 50 minuter. 
Våra invånares arbetspendling är något som kommunen kan påverka på olika sätt. 
Kommunen kan medverka till bättre kommunikationer mellan bostad och arbete. Genom att 
skapa förutsättningar för konkurrenskraftiga arbetsplatser i Kungsbacka kan fler få 
möjligheten till att jobba närmare hemmet.    
Som markägare kan Kungsbacka kommun styra över vad som byggs och därmed prioritera 
näringsidkare som är attraktiva både lokalt och regionalt. Kommunen kan också i sin roll 
som samhällsplanerare styra vilken typ av verksamheter som placeras var och därmed 
möjliggöra för attraktiva verksamheter. Nya arbetsplatser i Kungsbacka skapar ytterligare 
arbetstillfällen och gör orten mer attraktiv. Studier har visat att 100 nya jobb inom 
exempelvis jobb som kräver relativt stor kompetens skapar ytterligare cirka 60 jobb i andra, 
led, till exempel lokalvårdare eller kafébiträde. Vi behöver därför långsiktigt säkerställa plats 
för näringslivet i planeringen.  
Att skapa fler och attraktiva arbetsplatser i staden är ett långsiktigt arbete. Om kommunen 
lyckas skapa fler arbetsplatser dröjer det ändå 10 till 20 år innan vi ser att en lägre andel av 
invånarna behöver pendla till jobbet i Göteborg. Det är därför viktigt att satsa på bra 
kommunikationer framför allt i västkuststråket och längs väg 158. Regionens och 
kommunens långsiktiga mål är fortsatt tillväxt, att minimera sina samhällskostnader samt att 
få till effektiva och robusta transportsystem. 
För att skapa bra och snabba pendlingsmöjligheter för våra invånare behöver Kungsbacka ta 
hänsyn till de förutsättningar Göteborg och regionen skapar. En växande befolkning behöver 
transportera sig. Redan i dag ser vi att vi har en platsbrist i transportsystemet. Genom att 
vara med och bidra till att vi får ett transportsystem som inte är ytkrävande kan Kungsbacka 
svara upp till invånarnas transportbehov samtidigt som kommunen anpassar sig till en 
växande region. Vid en jämförelse är tåg det färdmedel som på samma fysiska yta och per 
timma kan transportera flest människor. Efter tåg följer gång, cykel, buss och därefter bil 
som endast kan transporterar cirka 10 procent av vad tåget klarar. 
 
Värdering av olika utvecklingsalternativ 
Att identifiera, beskriva och bedöma rimliga alternativ till översiktsplanen är en central del 
av hållbarhetsbedömningen och ska redovisas i miljökonsekvensbeskrivningen. Förslaget på 
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översiktsplanen ska alltid jämföras med ett så kallat nollalternativ som utgörs av gällande 
översiktsplan från 2006 (ÖP06) samt ett jämförelsealternativ som redovisar konsekvenser av 
spridd bebyggelseutveckling, där fler ytterområden tas i anspråk för exploatering.  
 

Förutsättning för vägvalet 
I detta avsnitt bedöms effekterna av olika bebyggelsestrategier. Vi diskuterar hur 
alternativen tar hand om befolkningsökningen samtidigt som den minskar samhällets 
kostnader för infrastruktur och samhällsservice. 
Det är betydligt mer kostsamt för samhället med gles bebyggelse jämfört med mer 
koncentrerad. Vi vet också att många värderar att bo utanför storstaden men samtidigt vill 
ha tillgång till stadens service. Den strategiska inriktningen i planen är därför att minst tre 
fjärdedelar av nytillkommande bebyggelse prioriteras till stationsorterna Anneberg, Åsa och 
Kungsbacka stad. Merparten av bostäderna, minst hälften, bör placeras i Kungsbacka stad. 
På sikt när kollektivtrafiken är utbyggd i stråket längs väg 158 kan bebyggelsen i Kullavik 
och Särö utvecklas till starka stationsorter.  
Fokuseringen på orterna gynnar näringslivet kopplat till de areella näringarna samtidigt som 
vi möjliggör närodlade livsmedel, gynnar biologisk mångfald samt upprätthåller en 
beredskap vid eventuellt kommande kriser. Möjligheten för kommunen att finansiera 
välfärden ökar när vi prioriterar ny bebyggelse till våra stationsorter Anneberg, Hede, Åsa 
och Kungsbacka stad. Det gör att vi står bättre rustade inför de demografiska utmaningarna.  
 
Vad händer när vi fokuserar på ny bebyggelse till våra utvecklingsorter? 

Spridd eller koncentrerad bebyggelse får olika effekter på kommun och enskild individ. Det 
som kan vara positivt för den enskilde med spridd bebyggelse är att hen kan uppleva en 
större valfrihet att välja tomtstorlek, plats för sin bostad, mindre buller och eventuellt ett 
lägre tomtpris. Det negativa med att bo långt ifrån offentlig och privat service kan innebära 
en ökad kostnad för att anlägga och sköta privat avlopp, vägar och bredband. Restiden ökar 
för resor till skola och fritidsaktiviteter, vardagshandling och vård. Avsaknaden av 
kollektivtrafik, gång- och cykelvägar och närservice gör att man ofta har behov av fler bilar.  
Kommunens merkostnad för spridd bebyggelse är bland annat ökad restid och kostnad för 
hemtjänst och räddningstjänst. Med en åldrande befolkning som bor hemma och som är i 
behov av hemtjänst ökar också behovet av färdtjänstfordon som klarar rullstolsresor. Vanliga 
taxibilar får allt svårare att klara behoven. Det spridda byggandet medför förr eller senare att 
vi får nya områden som kommunen enligt lagstiftningen är skyldiga att förse med 
kommunalt avlopp och då blir de så kallade tröskelkostnaderna mycket höga. Kommunen 
får även ökade kostnader för skolskjuts och förskolor. Vid alltför spridd bebyggelse är det 
svårt för företag inom servicenäringarna att få ett tillräckligt ekonomiskt underlag för att 
bedriva sin verksamhet.  
En koncentration av bebyggelse till vår stad och våra utvecklingsorter minskar såväl den 
enskildes som kommunens kostnader. Även om våra invånare kan uppleva vissa negativa 
saker med att bo i tätorter som trängsel, höga fastighetspriser, höga lönekostnader för 
företagen, störningar i närmiljön och att avståndet till natur och friluftsliv kan vara längre  
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så skapar tätorten fördelar som att ge underlag för olika typer av service, ökat utbud av 
utbildning samt större möjlighet för företag att hitta rätt kompetens. En flexibilitet av 
boendeformer är en förutsättning för att ett samhälle ska vara hållbart och fungera för 
individen i livets olika skeden. En koncentrerad bebyggelse minskar kostnaden för samhälle 
och individ, ökar möjligheten för klimatsmarta lösningar för många människor samt 
erbjuder människor med olika förutsättningar större möjlighet att hitta en bostad. 
 
Vad händer om minst hälften av bebyggelsen sker i staden fram till år 2040? 

En tätare stad minskar behovet av nya vägar och därmed kostnaderna för dessa. Däremot 
kan underhållsbehovet öka. Vi minimerar nya dyra långa sträckningar av vatten och avlopp 
när vi koncentrerar vår nya bebyggelse till ett fåtal tätorter. Däremot kan ett behov av ökad 
dimensionering av vatten och avlopp i tätorten behövas vid en förtätning vilket blir en 
merkostnad.  
En tätare stad ökar möjligheten att samutnyttja lokaler. Samutnyttjandet kan ske med både 
föreningar och näringsliv för att få så stor nyttjandegrad över dygnet som möjligt. Även sett 
till de demografiska utmaningarna vi står inför är det viktigt att skapa flexibla lokaler som 
kan användas optimalt. Det innebär att en lokal som till en början används som förskola 
senare omvandlas till skola eller annan verksamhet beroende på områdets behov. Under hela 
tiden ska dessa lokaler även kunna nyttjas av näringsliv och föreningar när skolan inte 
nyttjar dem till exempel på kvällar, helger eller lov.  
Studier visar att en täthet på upp till 15 000 invånare per kvadratkilometer krävs nära våra 
pendelstationer för att näringslivet ska klara av att erbjuda samtliga fem servicekategorier: 
livsmedelsbutiker, kulturverksamheter, restauranger, sällanköpshandel och övrig 
kommersiell service. Bostadspriserna är ofta högre i en tätare stad, men beror även på hur 
attraktivt läget är vad det gäller närhet till exempelvis station, park, vatten och service. 
Utifrån försäljningsstatistik värderar köpare exempelvis närheten till park med 3 300 kronor 
per kvadratmeter och närheten till spår- eller expressbusshållplats med 1 600 kronor per 
kvadratmeter. 
 
Behöver vi gröna ytor och mellanrum? 

Det kan vara lätt att tro att en tätare stad innebär att det bara är byggnader överallt. I Strategi 
2040 pekar vi på att vi vill koncentrera våra nytillkommande bostäder till våra stationslägen. 
Samtidigt vill vi värna naturområden och främja ett attraktivt friluftsliv. Genom att bygga 
högre byggnader närmast våra stationer får vi en tillräcklig täthet som skapar förutsättning 
för näringslivet och dess service samtidigt som vi skapar möjligheter för de viktiga 
mellanrummen. Vi får plats för bostäder och verksamheter och samtidigt gröna ytor och 
mötesplatser som därmed tillfredsställer våra behov av utbud, mångfald och puls. En större 
andel gröna ytor skapar också möjlighet att ta hand om det nederbörd som vi ser ökar i 
samband med klimatförändringarna. Kungsbacka vill även i fortsättningen kunna erbjuda 
fristående villor men enligt strategin innebär det att de flesta behöver ligga i våra tätorter. 
En högre täthet är också önskvärd från näringslivets sida samtidigt som fler människor och 
mer aktivitet på en plats ökar dess attraktion. 
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När vi bygger högre och tätare behöver vi vara noggranna med placering och utformning för 
att minimera negativa effekter på närmiljön som exempelvis skuggning. 
 

Planförslag, nollalternativ och spridd bebyggelse 
Översiktsplanens förslag gentemot alternativa utvecklingsscenarion av kommunen.  

 
Förslag till översiktsplan 
Planförslaget innebär att stationsorterna Anneberg, Kungsbacka och Åsa prioriteras kraftigt 
för fortsatt utveckling. Utanför utpekade utvecklingsorter innebär planförslaget en större 
restriktivitet för bostadsbebyggelse. Ny bebyggelse på landsbygden ska därför alltid 
lokaliseras intill mark som redan är tagen i anspråk av annan bebyggelse, längs med vägar. 
Inom kustbygden och de västra delarna av landsbygden är efterfrågan på mark stor och 
många områden har redan idag tät bebyggelse, planförslaget föreslår därför endast ny 
bebyggelse inom utpekade orter. Översiktsplanen innehåller även riktlinjer för att bevara 
viktig grön infrastruktur och höga naturvärden samt åtgärder kopplade till 
klimatanpassning och hantering av miljökvalitetsnormerna för vatten.  
 
Styrka/möjlighet 

+ Möjlighet till socialt hållbara orter när centrumområden kompletteras med 
underrepresenterade boendeformer, exempelvis mindre lägenheter oftast hyresrätter. 

+ Möjlighet till omflyttning inom orter när de kompletteras med underrepresenterade 
boendeformer. 

+ Möjlighet till ökat underlag för bibehållen eller utökad vardagsservice kan nås om 
utvecklingsorternas befolkning ökar. 

+ Fler får möjlighet till hållbart resande om de prioriterade utvecklingsorternas 
befolkning ökar. 

+ Fler får möjlighet till kortare restider om de prioriterade utvecklingsorternas 
befolkning ökar. 

+ Möjlighet till förbättrad gång-, cykel-, och kollektivtrafik när utvecklingsorterna 
förtätas. 

+ Begränsad påverkan på grön infrastruktur, samt natur- och kulturlandskapet. 
+ Genom att bostadsbebyggelsen i stor utsträckning styrs till utvecklingsorterna kan 

landsbygden sparas som en resurs. 
+ Genom att bostadsbebyggelsen i stor utsträckning styrs till utvecklingsorterna kan 

viktig jordbruksmark sparas. 
 

Svaghet/risk 

- Möjligheten att själv bygga friliggande småhus är begränsad. 
- Det finns en risk att fler personer blir utsatta för trafikbuller.  
- Utmaningar för vattenkvaliteten i framförallt Kungsbackaån och Kungsbackafjorden 
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- En utveckling av Kungsbacka stad innebär risker med höga vattennivåer.  
- Barriäreffekter av ny infrastruktur i stråket väg 158.  
- Utveckling av utpekade kustcentra kan innebära risker för naturvärden 

 
Nollalternativ 
Översiktsplanen från 2006 (ÖP06) liknar i stor utsträckning förslaget på ny översiktsplan. 
Enligt ÖP06 ska expansionen ske i ett mittstråk från Anneberg i norr, via Kungsbacka, Fjärås 
och Åsa, till Frillesås i söder. ÖP06 innehåller ingen tydlig viktning mellan var utveckling 
ska prioriteras och saknar riktlinjer kring bland annat för hantering av grön infrastruktur, 
jordbruksmark och risker i ett förändrat klimat.  
 
Styrka/möjlighet 

+ Möjlighet till ökat underlag för bibehållen eller utökad vardagsservice kan nås om 
utvecklingsorternas befolkning ökar. 

+ Genom att bostadsbebyggelsen i stor utsträckning styrs till utvecklingsorterna kan 
landsbygden sparas som en resurs.  

+ Genom att bostadsbebyggelsen i stor utsträckning styrs till utvecklingsorterna kan 
viktig jordbruksmark sparas. 

+ Begränsad påverkan på natur- och kulturlandskapet. 
 

Svaghet/risk 

- Bebyggelse spridd på fler utvecklingsorter ger ekonomiska konsekvenser. 
- Möjligheten att själv bygga friliggande småhus är begränsad. 
- Risk för att försvåra möjligheten att utveckla centrum i takt med att utvecklingsorten 

växer.  
- Utmaningar för vattenkvaliteten i framförallt Kungsbackaån och Kungsbackafjorden 
- En utveckling av Kungsbacka stad innebär risker med höga vattennivåer.  
- Barriäreffekter av ny infrastruktur i stråket väg 158.  

 
Jämförelsealternativ spridd bebyggelse 
Ett scenario med spridd bebyggelse innebär att exploatering sker i kommunens samtliga 
orter. Det innebär även att etableringar i stor utsträckning sker utanför tätort genom 
nybyggnation på landsbygden.  
 
Styrka/möjlighet 

+ Större möjlighet att bygga många småhus. 
+ Låg exponering för buller och luftföroreningar i den nya bebyggelsen. 
+ Mindre belastning av dagvatten på enskilda recipienter. 

Svaghet/risk 
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- Dålig samordning mellan bebyggelse och trafik. 
- Stora trafikinvesteringar i alla delar av kommunen. 
- Spridd bebyggelse ger mer trafik och ökat bilberoende med dess konsekvenser. 
- Svårt och dyrt att genomföra god kollektivtrafik, både kommunalt och regionalt. 
- Påverkan på natur- och kulturmiljöområden. 
- Risk för förstärkt ensidighet i bostadsbeståndet. 
- Dålig hushållning med mark. 
- Risk för en utarmning av serviceutbudet i kommunen. 
- Risk för sämre förutsättningar för jordbruk och andra näringar som kan innebära 

konflikt med spridd bostadsbebyggelse. 
- Sämre framkomlighet som följd av ökad trafik. 
- Stor klimatpåverkan via ökade transporter 

 
Slutsats 
Översiktsplanens målsättning är att kommunen långsiktigt och hållbart ska kunna använda 
mark och vatten så att våra invånare har ett gott liv samtidigt som förutsättningarna för våra 
naturresurser inte försämras utan helst förbättras. Översiktsplanen ska dessutom utifrån de 
demografiska utmaningarna om möjligt bidra till att minska samhällets kostnader för 
infrastruktur och service. 
Utifrån ovanstående bedömning av de olika alternativen har vi kommit fram till att 
planförslaget med riktlinjerna för strategi 2040 är det alternativ som bäst lever upp till 
kommunens målsättning med kommande översiktsplan, Vårt framtida Kungsbacka. 
 

Översiktsplanen i relation till andra mål och strategier 
En översiktsplan reglerar kommunens användning av den fysiska miljön. Den fysiska miljön 
påverkar förutsättningar för både människor och natur på många sätt. Det är därför viktigt 
att analysera hur vårt förslag till översiktsplan möter regionala, nationella och globala, 
planer, konventioner, strategier och målsättningar. Områden som ofta bedöms som relevanta 
för översiktsplanen är bland annat följande:  

• Barnkonventionen – Förenta nationernas (FN) konvention om barns rättigheter är lag 
i Sverige sedan 1 januari 2020 och innehåller bestämmelser om barns mänskliga 
rättigheter. 

• Sveriges miljömål - består av ett generationsmål och 16 miljökvalitetsmål inom 
områden som luftföroreningar, klimat och giftfria miljöer. 

• Sveriges friluftsmål – består av tio mål för friluftspolitiken med utgångspunkt i att 
friluftslivet ger oss hälsa, naturupplevelse och regional utveckling.  

• Energi- och klimatstrategi för Hallands län – strategin ska bidra till att riksdagens 
fastställda energi- och klimatpolitiska målen uppnås. 

• FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning - innehåller 
50 artiklar som beskriver vilka mänskliga rättigheter som personer med 
funktionsnedsättning har och vad som krävs för att inte kränka dessa rättigheter. 
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• Sveriges folkhälsomål – består av elva målområden som fokuserar på att så stor del 
av befolkningen som möjligt kan lära sig om och förbättra sin allmänna hälsa. 

• En långsiktig livsmedelsstrategi för Sverige - ska bidra till att potentialen för hela 
livsmedelskedjan nyttjas fullt ut. Det innebär en ökad och hållbar produktion av mat 
som kan leda till fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet och ge konsumenter, 
oavsett bakgrund, bättre förutsättningar att göra medvetna val. 
 

Vi anser att FN:s globala hållbarhetsmål (Agenda 2030) täcker in ovanstående mål, strategier 
och konventioner. Till exempel fångas barnkonventionen upp i flera av hållbarhetsmålen. 
Därför har vi valt att bara bedöma planens konsekvenser utifrån de 17 globala 
hållbarhetsmålen.  
Längre ned i hållbarhetsbedömningen bedöms översiktsplanens miljökonsekvenser på en 
mer detaljerad nivå. Läs mer om det under kapitlet Miljökonsekvenser.  
                                           

Hållbarhetsbedömning enligt FN:s Globala mål – Agenda 
2030 
FN:s globala hållbarhetsmål visar vad vi behöver uppnå och jobba med i kommunerna för 
att bli långsiktigt hållbara. Vår översiktsplan visar hur vi vill använda mark och vatten i 
kommunen. Den strategiska inriktningen i översiktsplanen behöver därför vägas mot de 
globala målen. Traditionellt brukar hållbarhetsarbetet delas upp i tre perspektiv: 
ekologiskt, socialt och ekonomiskt. Vill man känna igen detta synsätt i de nya globala 
målen kan vi ”sortera” målen så att de miljömässiga målen placeras underst, då dessa 
utgör basen och inte är förhandlingsbara - de sätter ramarna (se bild 1). Hanterar vi miljön 
klokt och ger människorna förutsättning för ett gott liv skapar vi också förutsättning för 
ekonomisk utveckling. 
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Bild 1. Globala målen med den miljömässiga hållbarheten som sätter ramarna och som inte är förhandlingsbar. 
Målfiguren visar vilka globala mål som kopplas till den miljömässiga, sociala respektive den ekonomiska 
hållbarheten. 

 

I detta avsnitt beskriver vi planförslagets strategiska inriktning och dess effekt på de 17 
globala hållbarhetsmålen. 
 

Mål 1 Ingen Fattigdom  
Fattigdom omfattar fler dimensioner än den ekonomiska. Fattigdom innebär 
bland annat även brist på frihet, makt, inflytande, hälsa, utbildning och fysisk 
säkerhet. 

 

Översiktsplanens effekt på målet Ingen Fattigdom  

I ett globalt perspektiv är inte fattigdom ett prioriterat område i Kungsbacka, däremot 
behöver lokala inkomstskillnader hanteras. Strategi 2040 innebär koncentration av 
bebyggelse till våra stationsorter. En koncentration av bebyggelse, arbete och service gör det 
enklare och framförallt billigare att leva och resa. I de flesta fall så gynnas de med svagare 
ekonomi och hälsa om de har närhet till många samhällsfunktioner.  

Bedömning: Översiktsplanen bidrar till att målet Ingen fattigdom uppnås.  

 

Mål 2 Ingen Hunger 
Avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning och förbättrad 
nutrition samt främja ett hållbart jordbruk. 

 

Översiktsplanens effekt på målet Ingen Hunger 

I ett globalt perspektiv är inte hunger ett prioriterat område i Kungsbacka. Strategi 2040 
innebär en koncentration av bebyggelse till våra stationsorter vilket skapar bättre 
förutsättningar att bibehålla och utveckla de areella näringarna. De är i sin tur nödvändiga 
för att möjliggöra en högre självförsörjningsgrad av livsmedel. Lägre kostnader för resor och 
boende ökar möjligheterna för de med svagare ekonomi och därmed minskar risken att barn 
ska behöva vara hungriga.  
Bedömning: Översiktsplanen bidrar till att målet Ingen Hunger uppnås.  
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Mål 3 Hälsa och välbefinnande 
Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar. 

 

 

Översiktsplanens effekt på målet Hälsa och välbefinnande 

Strategi 2040 ger bra förutsättningar för en aktiv befolkning som mår väl psykiskt och 
fysiskt. Detta genom kombinationen av tillgång till tätortsnära friluftsliv, större 
naturområden, kusten och det rika utbudet av sociala mötesplatser, sammanhang, service 
och kultur som förtätade stadslika miljöer vanligtvis innebär. 
I en tätare stad har de med svagare ekonomi lättare att både välja vårdgivare och att ta sig till 
den. En stadsmiljö som erbjuder närhet till många typer av service vilket bland annat bidrar 
till ökad delaktighet och livskvalitet för personer med funktionsvarianter. En koncentration 
av bebyggelsen till våra stationsorter minskar samhällskostnaderna jämfört med en spridd 
bebyggelse vilket ökar möjligheten att finansiera vård, skola och omsorg. En mer 
koncentrerad stad underlättar för de som vill gå och cykla vilket i sin tur gynnar hälsan. 
Bedömning: Översiktsplanen bidrar till att målet Hälsa och välbefinnande uppnås.  

 

Mål 4 God utbildning för alla 
Säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och 
främja livslångt lärande för alla. 

 

Översiktsplanens effekt på målet God utbildning för alla 

Generellt bör ett större upptagningsunderlag för skolor ge bättre förutsättningar för att möta 
varje elev där hen är, och på så sätt erbjuda en likvärdig skola för alla. Större skolenheter 
medger fler funktioner och kompetenser exempelvis skolsköterska, psykolog och fler 
specialpedagoger. Större skolenheter kan också skapa underlag för idrottshallar som även 
kan nyttjas av föreningslivet. 
Kungsbacka kan fortsatt erbjuda en variation av tillgängliga skolor och läromiljöer som är 
inkluderande och trygga för alla, både i staden och i kommunens större orter. 
Bedömning: Översiktsplanen påverkar endast marginellt att målet God utbildning för alla 
uppnås.  

 

Mål 5 Jämställdhet 
Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt. 
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Översiktsplanens effekt på målet Jämställdhet 

Storleken på den lokala arbetsmarknadsregion för kvinnor är statistiskt mindre än för män, 
vilket innebär att män reser längre och befinner sig mindre tid i hemmet än kvinnor. En 
koncentration av befolkningen till förtätade och lättillgängliga områden och en tydlig 
strategi för näringslivet innebär bättre förutsättningar för ökad lokal företagsamhet och ett 
diversifierat näringsliv. Detta och möjligheten att nå arbetsmarknaden med kollektiva 
färdmedel bör rimligtvis förbättra förutsättningar för en jämställd arbetsmarknad. 
Bedömning: Översiktsplanen påverkar endast marginellt att målet Jämställdhet uppnås. 

 

Mål 6 Rent vatten och sanitet 
Säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten och sanitet för 
alla. 

 

Översiktsplanens effekt på målet Rent vatten och sanitet 

Befolkningsprognosen visar att år 2040 kan Kungsbacka kommun ha runt 120 000 invånare.  
En koncentration av invånare till stationsorterna i västkuststråket gör att en stor del av 
invånarantalet kan försörjas genom kommunalt vatten från Lygnern. Samtidigt kan 
omhändertagande av avloppsvatten göras samlat och med bästa möjliga teknik. En spridd 
bebyggelse riskerar vattenkvaliteten på grund- och ytvattenförekomster. Sannolikheten för 
ett säkert dricksvatten är större i tätorterna där kommunen ansvarar för kvaliteten. 
Översiktsplanen framhåller Lygnernområdet och dess grundvattenförekomster som särskilt 
viktiga för dricksvattenproduktion. Intresset väger tungt och målet är att säkerställa 
dricksvattenförsörjningen i ett flergenerationsperspektiv. 
Kungsbacka har i likhet med andra västkustkommuner stora utmaningar med 
vattendirektivets krav om god kemisk och ekologisk status. Den absoluta merparten av 
kommunens sjöar, vattendrag, grundvattenbassänger och kustvatten når inte beslutat mål. 
Ett åtgärdsinriktat arbete tillsammans med andra aktörer i landskapet behövs för att nå 
beslutade miljökvalitetsnormer.  
Bedömning: Översiktsplanen bidrar till att målet Rent vatten och sanitet uppnås.  

 

Mål 7 Hållbar energi för alla 
Säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, hållbar och 
modern energi för alla. 

 

Översiktsplanens effekt på målet Hållbar energi för alla 

En koncentrerad bebyggelse där vi också bygger på höjden underlättar för att minimera 
energianvändningen per boendeyta samtidigt som skog- och jordbruksmark bevaras för att 
kunna användas för olika typer av energiproduktion. 



KUNGSBACKA KOMMUN 
 

70 
 
Kommunens klimatstrategi innehåller aktiviteter som främjar hållbar energiförsörjning. 
Bedömning: Översiktsplanen bidrar till att målet Hållbar energi för alla uppnås.  

 

Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 
Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och 
produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla. 

 

Översiktsplanens effekt på målet Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 

En koncentration av befolkningen till förtätade och lättillgängliga områden innebär bättre 
förutsättningar för ökad företagsamhet i olika typer av näringsliv. Det kan i sin tur bidra till 
att unga får utbildning, praktik och anställning. En bredd på näringslivet ger en bättre 
ekonomi och en mer hållbar tillväxt. 
En större och mer tätbebyggd stad ökar förutsättningarna för fler branscher, vilket i sin tur 
skapar förutsättningar för olika typer av arbeten med olika krav på kvalifikation. 
En större stad med fler branscher och därmed fler arbetsplatser ökar möjligheterna för 
personer med funktionsvarianter att bli inkluderade på arbetsmarknaden. 
Bedömning: Översiktsplanen bidrar till att målet Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk 
tillväxt uppnås.  

 

Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur 
Bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar 
industrialisering samt främja innovation. 

 

Översiktsplanens effekt på målet Hållbar industri, innovationer och infrastruktur 

Möjligheten att etablera nya företag i Kungsbacka ökar möjligheten för alla arbetande i en 
familj att bo och arbeta i regionen. Fler lokala företag minskar behovet av regionala resor. En 
tätare stad skapar också underlag för olika former av företagande. En utbyggd, hållbar, 
motståndskraftig och inkluderande infrastruktur möjliggör mer hållbara resor. 

Bedömning: Översiktsplanen bidrar till att målet Hållbar industri, innovationer och 
infrastruktur uppnås.  

 

Mål 10 Minskad ojämlikhet 
Minska ojämlikheten inom och mellan länder. 
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Översiktsplanens effekt på målet Minskad ojämlikhet 
En större mer tätbebyggd stad ökar förutsättningarna för fler branscher. Vilket i sin tur ökar 
förutsättningarna för många olika slags jobb med olika krav på kvalifikationer, vilket även 
gynnar och inkluderar personer med funktionsvarianter på arbetsmarknaden. Kungsbacka 
har relativt stora inkomstskillnader jämfört med snittet i Sverige. Strategi 2040 bidrar till att 
utjämna inkomstskillnaderna något, men inte tillräckligt, för att nå Sveriges snitt, till år 2040. 
Bedömning: Översiktsplanen påverkar endast marginellt att målet Minskad ojämlikhet 
uppnås. 

 

Mål 11 Hållbara städer och samhällen 
Göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och 
hållbara. 

 

Översiktsplanens effekt på målet Hållbara städer och samhällen 

En koncentration av bebyggelse till staden och stationsorterna medför ökade möjligheter för 
näringslivet, minskar restiderna och minskar samhällskostnaderna samtidigt som de areella 
näringarna kan utvecklas maximalt.  
Strategin ger förutsättningar för en hållbar och inkluderande urbanisering med olika typer 
av bostäder samt säkra och inkluderande grönområden för alla. Strategin främjar en regional 
utvecklingsplanering gällande såväl naturområden, infrastruktur och bostäder.  
En koncentration av tillkommande bebyggelse i anslutning till kommunens stationsorter ger 
förutsättningar för hållbara resor utan påverkan på luftkvaliteten. En ökande befolkning och 
tätare stad skapar samtidigt risker för försämrad luftkvalitet. Prognosen med fler fossilfria 
bilar och då speciellt elbilar minskar förtätningens risker med luftkvalitet.  
En fortsatt stark efterfrågan på exploateringsområden skapar incitament att sanera 
förorenade områden. Kommunen har till stor del kännedom om förorenade områden och 
nedlagda deponier. Följs planens riktlinjer kan det undvikas att föroreningarna sprids 
ytterligare till mark och vatten vid eventuell översvämning, skred eller erosion. 
Översiktsplanen anger att de aktuella områdena ska riskbedömas vid eventuell 
planläggning. För att staden, även i framtiden, ska kunna ha attraktiva bebyggelsemiljöer i 
markplan är kommunens inriktning att förhindra att höjda havsnivåer påverkar staden 
negativt.  
Översiktsplanen har ingen särskild bäring på miljömålet säker strålmiljö. Översiktsplanen 
redovisar kartskikt med radon. Det finns rutiner för att säkerställa att radonhalten klarar 
uppsatta riktvärden vid nybyggnation. 
En koncentration av bebyggelsen till kommunens stationsorter skapar goda möjligheter med 
närhet till arbete, service och fritidsaktiviteter vilket kan leda till en hälsosam vardag och 
hållbara resor. En stadsmiljö erbjuder närhet till många olika typer av service vilket bland 
annat bidrar till ökad delaktighet och livskvalitet personer med funktionsvariationer. Genom 
att värna kusten bibehålls attraktionskraften som kustkommun. 
Bedömning: Översiktsplanen bidrar till att målet Hållbara städer och samhällen uppnås.  
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Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion 
Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster. 

 

 

Översiktsplanens effekt på målet Hållbar konsumtion och produktion 

Strategin medför att kollektivtrafiken utvecklas och att behovet av bilar och bilresor indirekt 
minskar. Smarta tekniska och digitala lösningar som underlättar resandet samt möjligheten 
att dela på resurser bidrar till ett hållbart resande. Tekniska och digitala lösningar innebär 
erfarenhetsmässigt inte en minskad konsumtion och inriktningarna i övrigt bedöms inte 
heller påverka konsumtionen. 
Översiktsplanen har en restriktiv hållning till exploatering på jordbruksmark med undantag 
för områden där andra samhällsintressen väger tyngre. Genom att bibehålla utrymme för de 
areella näringarna finns förutsättningar för utveckling av lantbruksföretagen. 
Konsumtionens påverkan bedöms även fortsättningsvis påverka våra klimatsläpp negativt 
och strategi 2040 bedöms inte kunna påverka detta avsevärt. 
Bedömning: Översiktsplanen påverkar endast marginellt att målet Hållbar konsumtion och 
produktion uppnås. 

 

Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna 
Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess 
konsekvenser. 

 

Översiktsplanens effekt på målet Bekämpa klimatförändringarna 

Koldioxidutsläppen kommer i ett kort perspektiv sannolikt att öka även om vi koncentrerar 
bebyggelsen till våra stationsorter och fler har möjlighet att resa kollektivt. Övergången till 
fossilfria fordon tar relativt lång tid och fram till dess kommer befolkningsökningen att bidra 
till att koldioxidutsläppen sannolikt i början kommer att öka. Allteftersom vi får fossilfria 
resor och uppvärmning kommer vi att minska totalutsläppen av koldioxid. Fordon som 
drivs med fossila drivmedel, framförallt diesel, släpper ut farliga avgaser och om vi inte 
minskar dessa utsläpp framförallt i våra tätorter riskeras vår hälsa genom bland annat ökade 
halter av partiklar i luften. 
För att arbeta med klimatanpassning behöver frågorna inkluderas i alla delar i planeringen 
där de är relevanta. Till att börja med inkluderar vi klimatanpassning i kommunens risk- och 
sårbarhetsanalys samt i den fysiska planeringen. Specifika åtgärder hanteras framför allt i de 
processerna. 
Kungsbacka kommun ligger nära havet och Kungsbacka stad ligger dessutom längs 
Kungsbackaån, där Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har pekat ut ett 
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område med särskilt stor översvämningsrisk. Detta gör att Kungsbacka måste ta extra stor 
hänsyn till klimatförändringar i sin fysiska planering. Vi måste antingen stoppa vattnet från 
att nå bebyggelsen eller så måste vi bygga där vattnet inte når upp till våra bostäder. En 
högre exploateringsgrad där vi bygger högre medger större andel grönytor som bland annat 
kan ta hand om ökande nederbördsmängder och skyfall.  
Konsumtionen kommer sannolikt att vara den stora utmaningen för Kungsbacka och hela 
vårt samhälle när det gäller att minska klimatutsläppen. 
Bedömning: Översiktsplanen bidrar till att målet Bekämpa klimatförändringarna uppnås.  

 

Mål 14 Hav och marina resurser 
Bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt för en 
hållbar utveckling. 

 

Översiktsplanens effekt på målet Hav och marina resurser 

Koncentrationen av bebyggelse till våra stationsorter minskar risken för fragmenterad kust. 
Vi får dessutom större möjlighet att ta hand om avloppsvatten på ett bra sätt. Utvecklingen 
av kustnära värden stärker våra marina resurser. 
En fortsatt utveckling av kommunens tätorter innebär storskalig avloppshantering med hög 
reningsgrad. Samtidigt innebär en sådan utveckling att utsläpp av renat avloppsvatten sker 
på ett fåtal platser där miljön lokalt kan riskeras att försämras.  
Översiktsplanens intention är att värna kustzonens värden och karaktär genom möjlig 
utveckling i utpekade centrum vid kusten. Kommunen ska förhålla sig till 
överenskommelserna i Göteborgsregionens gemensamma kustzonsplanering. 
Bedömning: Översiktsplanen påverkar endast marginellt att målet Hav och marina resurser 
uppnås.  

 

Mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald 
Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade 
ekosystem, hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida 
tillbaka markförstöringen samt hejda förlusten av biologisk mångfald. 

Översiktsplanens effekt på målet Ekosystem och biologisk mångfald 

Koncentrationen av bebyggelse till våra stationsorter och därmed skyddet av jord- och 
skogsbruksområden ökar möjligheten för den biologiska mångfalden. I en attraktiv region 
med hög exploatering finns risker med att naturområden blir isolerade öar i landskapet. 
Översiktsplanen uppmärksammar områden med höga naturvärden som bör undvikas att bli 
exploaterade. Strategikartan visar på vikten av fortsatt arbete med grön infrastruktur samt 
att knyta ihop större naturområden som är kopplade till andra kommuner, för att öka djur 
och växters möjlighet att breda ut sig.  
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Översiktsplanen pekar ut områden med höga natur- och friluftsvärden och föreslår 
kontinuerligt arbete för att säkerställa och utveckla skogsområden med natur- och 
friluftslivsvärden. Det generella strandskyddet vid alla vattendrag och sjöar medför en 
restriktivitet mot etableringar som motverkar en försämring av vattenmiljöerna och dess 
närområde. Utmaningar finns när utveckling av stationsorterna innebär konflikter med 
vattenmiljöer. 
Uppföljning av naturvärden görs genom regional och kommunal miljöövervakning och 
speciellt av utpekade naturtyper som vi har särskilt ansvar för att bevara. 
Bedömning: Översiktsplanen bidrar till att målet Ekosystem och biologisk mångfald uppnås.  

 

Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen  
Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, 
tillhandahålla tillgång till rättvisa för alla samt bygga upp effektiva, och 
inkluderande institutioner med ansvarsutkrävande på alla nivåer. 

Översiktsplanens effekt på målet Fredliga och inkluderande samhällen 

Översiktsplanens strategi kring trygga förtätade områden med blandade boendeformer bör 
innebära goda förutsättningar för ett tryggt och inkluderande samhälle. En grundpelare i det 
socialt hållbara samhället är att skapa förutsättningar för ett aktivt näringsliv vilket i sin tur 
kan skapa sociala sammanhang som är tillgängliga för alla, oavsett kön, ålder, bakgrund, 
funktionsvariation, språk eller socioekonomiska skillnader. 
Bedömning: Översiktsplanen bidrar till att målet Fredliga och inkluderande samhällen 
uppnås.  

 

Mål 17 Genomförande och globalt partnerskap 
Stärka genomförandemedlen och återvitalisera det globala partnerskapet för 
hållbar utveckling. 

 

Översiktsplanens effekt på målet Genomförande och globalt partnerskap 

Översiktsplanens strategi har ingen direkt påverkan på det globala samarbetet. Men 
förtätade områden med fler invånare och ett mer diversifierat näringsliv kan utgöra en bra 
grund för nya och effektiva partnerskap mellan offentlig, privat och ideell sektor. 
Bedömning: Översiktsplanen påverkar endast marginellt att målet Genomförande och 
globalt partnerskap uppnås.  
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Miljökonsekvenser av planförslaget 
Kungsbacka kommun påbörjade arbetet med att ta fram en ny översiktsplan 2018. Arbetet 
med miljöbedömningsprocessen inleddes med att analysera vilka planeringsaspekter som 
kan medföra risk för betydande miljöpåverkan. 
 

Avgränsningar av miljökonsekvensbeskrivning 
Ett avgränsningssamråd av miljökonsekvensbeskrivningen genomfördes med Länsstyrelsen 
i Hallands län under hösten 2019. Inom fyra större områden bedömdes översiktsplanens 
genomförande innebära risk för så kallad betydande miljöpåverkan. Likt många globala 
miljöproblem är det risker som sker samlat över tid och som innebär försämringar. Sådana 
kumulativa effekter är många gånger svårhanterliga och behöver uppmärksammas och 
kontrolleras på övergripande nivå.  

• Påverkan på vatten, kvalitet och kvantitet samt miljökvalitetsnormer för vatten 
• Resursanvändning, med fokus på jordbruksmark 
• Förändrat klimat, översvämningsproblematik 
• Trafik och transporter, dess påverkan på bland annat buller, klimat och möjligheten 

till hållbara kommunikationer 
 
Tidshorisont 
Bedömningarna i miljökonsekvensbeskrivningen fokuserar på läget år 2040 med utblick till 
2060, vilket är samma tidsutsträckning som i översiktsplanen. 
 
Geografisk utbredning 
Beskrivningen och bedömningen av miljöpåverkan hanteras i två geografiska nivåer. Den 
första utgörs av kommungränsen och den andra med mer odefinierbar gräns men som kan 
bedömas vara översiktsplanens influensområde, det vill säga det område som kan påverkas 
av översiktsplanen. Influensområdet kan variera med respektive miljöaspekt, men kan 
innefatta påverkan utifrån ett mellankommunalt eller regionalt perspektiv och gälla till 
exempel luftföroreningar eller vattenföroreningar.  
 
Nivåavgränsning 
Miljökonsekvensbeskrivningen fångar i första hand upp de strategiskt viktigaste 
problemställningarna. Frågor som utifrån sin detaljeringsgrad bättre eller mer 
ändamålsenligt hanteras i andra beslutsprocesser eller rådgivande dokument, till exempel 
fördjupning av översiktsplanen, detaljplan eller vägplan hanteras inte i 
miljökonsekvensbeskrivningen.  
 
Metodik 
Istället för att låta en extern part bedöma konsekvenserna av översiktsplanen så har 
Kungsbacka kommun valt att arbeta med hålbarhetsbedömningen internt. För att säkerställa 
att miljöaspekterna belyses under hela processen med översiktsplanen har flera 
tjänstepersoner i översiktsplanens arbetsgrupp en bakgrund inom miljöbedömning, ekologi 
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och miljöstrategiska frågor. På så sätt anser vi att översiktsplanens eventuella negativa 
konsekvenser på miljön och människors hälsa tidigare kan belysas och den valda 
inriktningen kan justeras för att minimera dessa konsekvenser.  
Under framtagandet av förslag till översiktsplan har arbetsgruppen kontinuerligt analyserat 
riktlinjerna så att de i tillräcklig omfattning styr mot strategin 2040. Målet med processen har 
varit att identifiera brister och återföra det genom bearbetning av planförslagets 
kartunderlag och tillhörande riktlinjer. På så sätt finns det förutsättningar att ha en 
integrerad miljöbedömningsprocess som samverkar med planprocessen. 
 
Påverkan på vatten samt miljökvalitetsnormer för vatten 
Miljökvalitetsnormer för vatten omfattar ytvatten (sjöar, vattendrag och kustvatten) och 
grundvatten. Syftet med normerna är att säkra Sveriges vattenkvalitet och normerna är 
juridiskt bindande enligt Miljöbalken. Enligt miljökvalitetsnormerna får inte kvaliteten på 
vattnet påverkas negativt. Tvärtom måste kvaliteten förbättras, särskilt i de försurade eller 
övergödda vattendragen och i kustvattnet. Vattensystemen följer inte våra administrativa 
kommun- och länsgränser och i Kungsbacka delar vi många vatten med andra kommuner. 
För att uppnå miljökvalitetsnormerna krävs utvecklat samarbete över administrativa 
gränser.  
Vattenkvaliteten påverkas i stor utsträckning av markanvändningen i ett avrinningsområde. 
Jord- och skogsbruket påverkar sjöar, hav och vattendrag genom sina brukningsmetoder 
men vattenkvaliteten påverkas också av urbana miljöer med sina många hårdgjorda ytor.  
Planförslaget medger en fortsatt exploatering inom kommunen vilket innebär ökad andel 
hårdgjord yta och en ökad mängd dagvatten att ta hand om. Mängden dagvatten förväntas 
öka i delar av kommunen, vilket kan leda till negativa konsekvenser för känsliga 
vattenmiljöer. Dagvattnets innehåll styrs av markanvändningen för området och 
reningsmetoderna måste anpassas efter förväntat innehåll.  
Med befintliga planeringsinstrument som detaljplan finns det risk för negativa adderande 
effekter på vattenmiljön. Varje exploateringsprojekt påverkar endast i liten utsträckning men 
den samlade påverkan på vattenkvaliteten kan äventyras om merparten projekt styr i fel 
riktning.  Det är därför viktigt att varje detaljplaneprojekt har en dagvattenhantering som 
inte innebär försämrad vattenkvalitet. Parallellt bör det finnas ett systematiskt arbete utifrån 
avrinningsområden, först då finns det förutsättningar att klara miljökvalitetsnormerna.   
Flera vattenförekomster påverkas av föreslagen översiktsplan. Dagvatten från tätorter samt 
utsläpp från enskilda vatten- och avloppsanläggningar kan påverka vattenförekomsterna. En 
betydande del av föreslagen exploatering ska ske inom Kungsbackaåns avrinningsområde 
där både Kungsbacka stad och Anneberg ingår. Kungsbackaån har i sin tur sitt utlopp i Inre 
Kungsbackafjorden. Både Kungsbackaån och Inre Kungsbackafjorden är i dag negativt 
påverkade av bland annat näringsämnen.  Kungsbackaån har måttlig ekologisk status och 
Inre Kungsbackafjorden har otillfredsställande ekologisk status. Båda vattenförekomsterna 
har som miljökvalitetsnorm att uppnå god ekologisk status senast 2027.  Ny bebyggelse i 
anslutning till vattendrag kan medföra att stabiliseringsåtgärder måste vidtas, vilket kan 
påverka ån negativt. Även infrastrukturprojekt kan innebära att vattendrag kulverteras eller 
att vägdagvatten orsakar grumling och utsläpp av förorenande ämnen och mikroplaster. 
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Prioriterade utvecklingsorter 
Kungsbacka och Anneberg 
Kungsbacka stad och Anneberg ligger inom Kungsbackaåns huvudavrinningsområde och 
berör närmast ytvattenförekomsterna Kungsbackaån (Mynningen till Lillån), Kungsbackaån 
(Lillån till Finnebäcken) och Lillån. Vid Kungsbackaåns mynning ligger vattenförekomsten 
Inre Kungsbackafjorden. Det finns ingen grundvattenförekomst inom eller i anslutning till 
tätorterna.  
Miljökvalitetsnormerna för Kungsbackaån (Mynningen till Lillån) och Lillån är god 
ekologisk status till 2027 och 2021 för Kungsbackaån (Lillån till Finnebäcken), men det finns 
undantag för god kemisk status. Slutrecipienten Inre Kungsbackafjorden ska uppnå god 
ekologisk status 2027.  
Kungsbackaån (Mynningen till Lillån) har måttlig ekologisk status. Bedömningen baseras 
huvudsakligen på kvalitetsfaktorerna övergödning samt morfologiska förändringar och 
kontinuitet (konnektivitet) som bedöms visa måttlig status. Kungsbackaån (Lillån till 
Finnebäcken) har god ekologisk status. Status har förbättrats från måttlig i förra cykeln vilket 
beror på ett bättre underlag för hydromorfologin jämfört med tidigare. Lillån har måttlig 
ekologisk status. Bedömningen baseras huvudsakligen på kvalitetsfaktorerna övergödning 
samt morfologiska förändringar och kontinuitet (konnektivitet) som bedöms visa måttlig 
status. Inre Kungsbackafjorden har måttlig ekologisk status. Bedömningen baseras på den 
biologiska kvalitetsfaktorn makroalger och den stödjande kvalitetsfaktorn näringsämnen.  
Planförslaget innebär förtätning av Kungsbacka stad och Anneberg samt en viss utveckling 
av tätorternas yttre gräns vilket innebär att naturområden och åkermark kan bebyggas. Detta 
leder till ökad dagvattenavrinning och kan även medföra ökad tillförsel av föroreningar från 
bland annat fordon. Genom omställning av jordbruksmark till bostäder och verksamheter 
förväntas tillförseln av näringsämnen minska, samtidigt som utsläppen från det lokala 
avloppsreningsverket till Kungsbackaån kan öka.  
Konsekvenserna av ökad dagvattentillrinning och förändrad belastning av näringsämnen på 
Kungsbackaåns vattenkvalitet och Kungsbackafjorden bedöms bli begränsade. Det finns en 
risk att bebyggelse inom svämplanet påverkar vattenförekomsterna. Det är därför viktigt att 
fördjupade utredningar tas fram i samband med detaljplaneläggning inom dessa ytor. 
Sammantaget bedöms planförslaget inte påverka förutsättningarna att uppnå eller bibehålla 
god ekologisk och kemisk status i de berörda vattenförekomsterna.  
 
Åsa 
Översiktsplanens utvecklingsort Åsa ligger inom flera mindre avrinningsområden. Tätortens 
yt- och dagvatten rinner i mindre vattendrag och diken som inte är vattenförekomster. 
Däremot medför ortens havsnära läge att kustvattenförekomster påverkas av 
markanvändningen på land. Merparten av dagvattnet från Åsa rinner ut i 
kustvattenförekomsten Vändelsöarkipelagen. Vändelsöarkipelagen har måttlig ekologisk 
status med miljökvalitetsnorm att uppnå god ekologisk status 2027. Det lokala 
avloppsreningsverket, Ölmanäs reningsverk, har sin utsläppspunkt i kustvattenförekomsten 
Yttre Kungsbackafjorden. Yttre Kungsbackafjorden har måttlig ekologisk status med 
miljökvalitetsnorm att uppnå god ekologisk status till 2027. Bedömningen för de båda 



KUNGSBACKA KOMMUN 
 

78 
 
kustvattenförekomsterna baseras på den biologiska kvalitetsfaktorn bottenfauna och den 
stödjande kvalitetsfaktorn näringsämnen. 
Planförslaget innebär förtätning av Åsa samt en utveckling av tätorten mot Åsa station. Detta 
leder till ökad dagvattenavrinning och kan även medföra ökad tillförsel av föroreningar från 
bland annat fordon. Genom omställning av jordbruksmark till bostäder och verksamheter 
förväntas tillförseln av näringsämnen minska, samtidigt som utsläppen från Ölmanäs 
reningsverk till Yttre Kungsbackafjorden kan öka.  
Med en god dagvattenhantering bedöms konsekvenserna av ökad dagvattentillrinning och 
förändrad belastning av näringsämnen på kustvattenförekomsterna bli begränsade. 
Sammantaget bedöms planförslaget inte påverka förutsättningarna att uppnå god ekologisk 
och kemisk status i de berörda vattenförekomsterna.  
 
Övriga utvecklingsorter 
Inom övriga utvecklingsorter, Kullavik, Särö, Vallda, Onsala, Fjärås och Frillesås, föreslås 
inte samma bebyggelseutveckling som det görs i de prioriterade utvecklingsorterna. Inom de 
övriga utvecklingsorterna kommer ny bebyggelse främst ske genom förtätning. Detta kan 
leda till en ökad dagvattenavrinning och det kan även medföra ökad tillförsel av 
föroreningar från bland annat fordon.  
De flesta vattenförekomsterna som berörs av dagvattnet från utvecklingsorterna har idag 
måttlig ekologisk status med miljökvalitetsnorm att uppnå god ekologisk status 2027. Några 
av vattenförekomsterna har dock otillfredsställande ekologisk status och de har 
miljökvalitetsnorm att uppnå god ekologisk status till 2033.  
Men med en god dagvattenhantering bedöms konsekvenserna av ökad dagvattentillrinning 
och förändrad belastning av näringsämnen på vattenförekomsterna bli begränsade. 
Sammantaget bedöms planförslaget inte påverka förutsättningarna att uppnå god ekologisk 
och kemisk status i de berörda vattenförekomsterna.  
Kungsbacka kommuns yta består till mer än hälften av hav. Havet och kusten har höga 
sociala, ekonomiska och ekologiska värden. Översiktsplanen föreslår endast utveckling i 
utpekade kustcentra och då ska syftet vara att stärka servicen på aktuell plats. Den 
restriktiva hållningen skapar förutsättningar att bromsa den kustnära negativa påverkan 
från exploateringsprojekt. Det finns dock andra påverkanskällor som försvårar uppfyllelsen 
av miljökvalitetsnormerna i kustvatten. Fysisk påverkan, fisketryck och miljögifter är 
områden som inte kan hanteras inom översiktlig planering. Det kustnära friluftslivet kan 
innebära ett slitage på marina miljöer. Bland annat kan en utbyggnad av småbåtshamnar och 
ökat båtliv innebära negativa konsekvenser för värdefulla naturmiljöer. Buller, svallvågor 
och ankring är exempel på störningar där kumulativa effekter kan innebära stor negativ 
påverkan på arter och naturtyper.  
Med avstamp i de riktlinjer som är kopplade till vattenmiljöer i översiktsplanen finns det 
goda förutsättningar att planförslaget åtminstone inte innebär en försämring av vare sig 
ekologisk eller kemisk status i kommunens vattenförekomster. Det bör dock tydliggöras att 
omfattande arbete krävs inom vattenförvaltning, både inom samhällsplaneringssektorn och 
inom andra sektorer som påverkar vattenkvaliteten.   
 
Relevanta riktlinjer i planförslaget 
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• Vi arbetar enligt överenskommelserna i Göteborgsregionens fördjupade strukturbild 
för kustzonen. 

• Varje exploateringsprojekt ska bidra till att god vattenstatus på sikt uppnås. 
• Vattenstatusen i kommunens sjöar, vattendrag och marina områden ska vara god. I 

de fall statusen är sämre än god ska lokala åtgärdsprogram upprättas.  
 
Åtgärder 

• Översyn av kommunens dagvattenpolicy. Uppmärksamma och använda 
ekosystemtjänster för dagvattenhantering. Genom att skapa mångfunktionella ytor 
kan avrinningen begränsas genom infiltration, upptag i växter och avdunstning, 
vilket även leder till att vattnet renas, fördröjs och utjämnas. Det måste finnas ytor 
som kan tillåtas att översvämmas, fördröja samt lokalt omhänderta det dagvatten 
som uppkommer. För att minska risken för negativa kumulativa effekter behöver 
dagvattenfrågor hanteras inom avrinningsområden snarare än planområden. 

• Identifiera vilka vattendrag som bedöms vara ekologiskt särskilt känsliga områden 
enligt 3:3 miljöbalken. 

• Ökad mellankommunal samverkan kring vattenförvaltning. Kan ske inom ramen för 
befintliga samverkansorgan som vattenråden men kan också ske i andra former.  

• Översyn och identifiering av friluftslivets påverkan på marina miljöer. Utredningen 
kan bland annat analysera behov av utökade områdesskydd till havs. 

• Utveckling av lokal kustzonsplanering utifrån Göteborgsregionens fördjupade 
strukturbild för kusten och tillhörande överenskommelser. 

 
Uppföljning  

• Fortsatt deltagande i den samordnade recipientkontrollen som sker genom 
vattenråden samt kustvattenkontrollen för Halland.  

 
Resursanvändning, med fokus på jordbruksmark 
Jordbruksmark är en ändlig resurs som även i ett långt perspektiv kommer att vara 
ovärderlig för jordens samlade befolkning. Jordbruk är tillsammans med skogsbruk och fiske 
den viktigaste areella näringsgrenen. Planförslaget innebär en koncentration av bebyggelse 
till våra tätorter vilket skapar bättre förutsättningar att bibehålla och utveckla areella 
näringar, som i sin tur är nödvändiga för att möjliggöra en högre självförsörjningsgrad av 
livsmedel, biobränslen och material.  
För att spara på resursen åkermark bör i första hand en samlad bebyggelse eftersträvas 
eftersom den förbrukar mindre markarealer inte bara för bebyggelsen utan även för vägar 
och annan infrastruktur. 
Flera av kommunens tätorter omgärdas eller gränsar i flera fall till jordbruksmark. 
Kommunen ska vara restriktiv till att tillåta ny bebyggelse eller anläggningar på 
jordbruksmark och planförslagets ambition är att i första hand förtäta och omvandla i 
anslutning till utpekade tätorter. I lägen där andra samhällsplaneringsaspekter bedöms väga 
tyngre kommer fortfarande jordbruksmark tas i anspråk för tätortsutveckling. Att 
koncentrera utbyggnad till stationssamhällena gör att delar av jordbruksmarken måste tas i 
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anspråk, en i sig negativ miljökonsekvens. Samtidigt gör samma strategi att 
förutsättningarna för fungerande jordbruk säkras i andra delar. För att begränsa påverkan är 
det avgörande att marken utnyttjas effektivt. Lågeffektivt markutnyttjande kan leda till att 
ytterligare mark behöver tas i anspråk vilket både leder till större påverkan på 
landskapsbilden och tar mer av jordbruksmarken i anspråk.  
I översiktsplanen finns tre verksamhetsområden utpekade som möjliga för framtida 
utveckling varav två ligger i anslutning till väg E6 och på jordbruksmark. Att samla 
transportintensiva verksamheter till större trafikplatser bedömer kommunen vara ett 
samhällsintresse som väger tyngre än att bevara jordbruksmark. En koncentration av 
störande eller transportintensiva verksamheter till några få platser i kommunen leder till 
färre störningar i form av till exempel buller i andra områden. Samtidigt är 
transportintensiva verksamheter ytkrävande och tar ofta stora arealer i anspråk vilket 
motiverar resurs- och yteffektiva verksamhetsområden.  
På landsbygden finns det förutom de areella näringarna även en potential för andra framtida 
markanspråk, till exempel energiproduktion eller annan naturresursutvinning. Även havet 
är en resurs som i stor utsträckning fortfarande är oplanerad men som har många olika 
intresseanspråk. Framigenom finns sannolikt behov av fördjupad planering av det 
havsområde som ingår i det kommunala planeringsansvaret. 
 
Relevanta riktlinjer i planförslaget 

• Ny bebyggelse prioriteras inom utvecklingsorter och verksamhetsområden. I 
utvecklingsorter får därför i avtagande prioritetsordning från stations- och 
centrumnära lägen jordbruksmark tas i anspråk.  

• Inom lands- och kustbygd samt i områden för landsbygdsutveckling så prioriteras 
areella näringar, småskalig kommersiell service, turism, friluftsliv och biologisk 
mångfald.  

• Ny bostadsbebyggelse inom landsbygdsutveckling sker endast genom enstaka 
lokaliseringsprövningar (förhandsbesked) och ska i första hand ske 
genom komplettering där bebyggelse redan finns. Jordbrukslandskapet ska inte 
fragmenteras. 

• Inom kust- och landsbygd tillämpas restriktiv hållning till nya bostadshus på ny plats. 
Inom ytor för grön infrastruktur ska friluftsliv, turism, biologisk mångfald och areella 
näringar prioriteras. Generellt tillåts ingen ny bostadsbebyggelse. 
 
Åtgärder 

• Säkerställa att den jordbruksmark som tas i anspråk för samhällsutveckling nyttjas 
effektivt.  

Uppföljning  
• Utvärdering av geografisk spridning av bygglov. 
• Utvärdering av blockdatabasen och eventuell minskning av jordbruksmarksareal.  
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Förändrat klimat, översvämningsproblematik 
Jordens medeltemperatur ökar och innebär att havsnivån stiger. I vår del av världen innebär 
det också mer nederbörd och fler tillfällen med extrema väderhändelser. Samtidigt som det 
blir mer vatten att hantera kommer det även bli vanligare med värmeböljor och torrperioder. 
Vilka klimatförändringar som kan förväntas i Kungsbacka och vilka effekter de kan innebära 
beskrivs närmare i kommunens klimat- och sårbarhetsanalys från 2018. Utifrån 
översiktsplanens tidshorisont är ökande översvämningsrisk den effekt av 
klimatförändringarna som i första hand påverkas av översiktsplanens förslag. 
Utveckling enligt översiktsplanen innebär konsekvenser när det gäller översvämningsrisk. 
Den största andelen tillkommande bebyggelse är tänkt att hamna i Kungsbacka stad. Det står 
i konflikt med att staden i anslutning till Kungsbackaån är utpekad av Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap (MSB) som ett område med betydande översvämningsrisk. 
Översvämningsrisken är kopplad till höga flöden i Kungsbackaån och dess biflöden samt till 
höga havsnivåer i samband med stormar. Till det kommer översvämningsrisk på grund av 
skyfall. Utveckling enligt översiktsplanen förutsätter därför möjligheter att reglera 
vattennivån i ån eller andra storskaliga åtgärder för att skydda såväl befintlig som 
tillkommande bebyggelse och infrastruktur. Andra åtgärder kan vara att undvika utbyggnad 
inom vissa områden eller kräva en viss höjdsättning av byggnader och tillfartsvägar. Mer 
nederbörd och fler skyfall i mer samlad bebyggelse innebär också ökande krav på långsiktigt 
hållbara dagvattensystem. 
Kunskapsnivån inom kommunen är god när det gäller risk för översvämning på grund av 
höga flöden eller hög havsnivå. Det finns ett prognossystem för översvämningsrisk med 
rutiner för temporära skydd och åtgärder. Det har påbörjats en utbyggnad av 
översvämningsskydd längs Kungsbackaån och det har gjorts en utredning om 
förutsättningarna för att anlägga ett yttre översvämningsskydd mot höga havsvattenstånd. 
Inom det här området behöver arbetet drivas vidare mot att genomföra fler åtgärder. När det 
gäller översvämningsrisk på grund av skyfall är kunskapsnivån lägre. Inom det området 
behöver kommunen ta fram mer kunskapsunderlag för att sedan kunna gå vidare med 
planer och åtgärdsförslag.  
 
Relevanta riktlinjer i planförslaget 

• I första hand ska nya byggnader placeras på översvämningssäker marknivå och 
avsteg från det ska motiveras. I andra hand ska tekniska åtgärder användas som 
översvämningsskydd.  

• System för dagvatten ska utformas så att de förbättrar vattenkvaliteten och minskar 
risken för översvämning. Dessa bör så långt som möjligt samordnas med ytor för 
rekreation och biologisk mångfald. 

 

Åtgärder 
• Ta fram en översvämningsstrategi med inriktningar och mål om hur samhället, på 

kort och lång sikt, ska säkras mot översvämningar. Den ska beskriva vägval och 
ställningstaganden som krävs för att målen ska nås. 
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• Ta fram en skyfallskartering; översiktlig för hela kommunen och mer detaljerad för 
Kungsbacka stad. 

 
Uppföljning 

• Översvämningsrisk följs upp i kommunens risk- och sårbarhetsanalys. En ny tas fram 
varje mandatperiod. Kommunen deltar även när Länsstyrelsen uppdaterar 
riskhanteringsplanen för översvämningar i Kungsbackaån. Riskhanteringsplanen är 
en del av arbetet utifrån att Kungsbacka är utpekat som ett område med betydande 
översvämningsrisk. 

 
Trafik, transporter och hållbara kommunikationer 
Planförslaget innebär en koncentration av bebyggelse till kommunens stationsorter. Planen 
vill även stärka kopplingarna till Onsala och Fjärås. Vidare finns reserverad mark för 
framtida utveckling av transportstråk i väster längs väg 158. Ny bebyggelse föreslås främst 
till Kungsbacka stad, Åsa och Anneberg som samtliga har stationer på Västkustbanan.  
Befolkningsutvecklingen i regionen och Kungsbacka kommer att kräva en förstärkning av 
infrastrukturen framförallt kopplat till spårbunden kollektivtrafik. Nytillkommande 
pendlare väljer i första hand kollektiva alternativ främst med anledning av att Göteborg inte 
har plats för en ökad mängd bilar. Buller från järnvägar och vägar är ett omfattande 
miljöproblem som påverkar många människor i Sverige och i världen. Omkring två miljoner 
människor i Sverige bedöms vara exponerade för trafikbuller som överskrider riktvärdet för 
ekvivalent ljudnivå utomhus vid sina bostäder.  I Kungsbacka finns bullerproblematik från 
både väg och järnväg. Genom att kraftsamla utbyggnaden av infrastrukturen till redan 
befintliga stråk minimerar vi spridning av trafikbullerproblematik. Att förtäta och bygga ut 
tätorterna medför dock risk för bullerrelaterade problem i orterna.  
Likartat mönster gäller för luftföroreningar. Kungsbacka har relativt goda marginaler till de 
gränsvärden som finns för luftföroreningar. En befolkningsökning kan medföra ökade 
transporter och mer luftföroreningar. En teknikutveckling som möjliggör hög andel fossilfria 
transporter ger sannolikt positiva klimatrelaterade effekter men behöver inte innebära 
förbättringar inom buller- och luftföroreningsproblematiken. Samtidigt är översiktsplanens 
målsättning att i första hand ta hand om befolkningsökningens resandebehov genom att 
skapa goda förutsättningar till spårbunden kollektivtrafik vilket minimerar infrastrukturens 
negativa luft- och klimatpåverkan. 
En eventuell utveckling av stråket vid väg 158 innebär risker för negativ påverkan på 
naturmiljö och grön infrastruktur genom ökade barriäreffekter och fysiska ingrepp.  
 
Relevanta riktlinjer i planförslaget  

• Transportintensiv eller på annat sätt störande verksamhet ska lokaliseras i anslutning 
till E6 och Västkustbanan. 

• Vi arbetar för ett ökat utbud av attraktiv kollektivtrafik och infrastruktur mellan 
kommunens utvecklingsorter. 

• Vi arbetar för attraktiva gång- och cykelvägar med hög framkomlighet, säkerhet och 
komfort inom och mellan utvecklingsorter såväl som över kommungränser.  
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• Vi ska eftersträva god ljudkvalitet i parker och naturområden.  
 

Åtgärder  
• Vid förtätning av utvecklingsorterna är det viktigt att skapa goda förutsättningar för 

trafikslag som gång och cykel. En större andel förflyttningar med gång och cykel ger 
en mindre negativ påverkan av buller- och luftproblematik. Åtgärder för att minska 
negativa effekter från trafik och transporter hanteras vidare i fördjupning av 
översiktsplan för respektive utvecklingsort.  

• För att minska befintliga och tillkommande barriäreffekter kan ekodukter eller 
liknande studeras. 
 

Uppföljning  
• Uppföljning av luftkvaliteten i Kungsbacka stad sker genom att delta i 

Göteborgsregionens luftvårdsförbund. Programmet omfattar både kontinuerliga 
mätningar och beräkningar.  

• Kommunen har ett bullersaneringsprogram som omfattar det trafikbuller där 
kommunen är ansvarig som väghållare i Kungsbacka stad.  

• Uppföljning av bostäders geografiska spridning utanför utvecklingsorterna bör följas 
upp och redovisas som en del av ÖP-uppföljningen. Bebyggelse utanför orterna 
skapar ett bilberoende med negativa kumulativa effekter inom många 
hållbarhetsaspekter.  

• I förordningen om omgivningsbuller ställs krav på att Trafikverket och kommuner 
med mer än 100 000 invånare ska kartlägga buller och upprätta åtgärdsprogram vart 
femte år. 
 

Övriga miljökonsekvenser 
Under följande kapitel beskrivs övriga konsekvenser som översiktsplanen kan ha på miljön 
och skyddade områden.  

 
Strandskydd 
Förutsättningar 
Vid hav, sjöar och vattendrag gäller generellt strandskydd som omfattar land- och 
vattenområdet intill 100 meter från strandlinjen. Längs med kusten och runt Lygnern har 
strandskyddet utvidgats till 300 meter och runt Stensjön, Sundsjön och Stora Hornsjön har 
strandskyddet utvidgats till 200 meter. Konflikter med strandskyddsbestämmelserna är 
vanliga i Kungsbacka, mycket på grund av ett högt bebyggelsetryck i kombination med att 
alla vatten omfattas av generellt eller utökat strandskydd.  
Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång 
till strandområden och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. 
Strandskydd regleras i Miljöbalken och åtgärder inom strandskyddat område kan kräva 
dispens.  
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Konsekvenser 
Enligt planförslaget ska tillkommande bostäder i första hand lokaliseras till Kungsbacka 
stad, Anneberg och Åsa. Kungsbacka stad och Anneberg påverkas främst av strandskyddet 
från Kungsbackaån och dess biflöden medan Åsa ligger inom strandskyddet från havet. 
Inom orterna kommer sannolikt detaljplaner upprättas inom strandskyddat området. I dessa 
planer är det viktigt att säkerställa att strandskyddets syften tillgodoses. Både så att 
allmänhetens tillgänglighet till strandområdena säkerställs och utvecklas samt att den gröna 
infrastrukturen längs med vattendragen bibehålls.  
I översiktsplanen pekas flera områden ut som kustcentra. Inom kustcentra ska det vara 
möjligt att etablera verksamheter som utvecklar kustens attraktivitet. De utpekade 
kustcentren ligger till stor del inom strandskyddat område vilket innebär att en utveckling 
av ett kustcentrum vanligtvis kommer att kräva en dispens eller ett upphävande av 
strandskyddet i detaljplan. Om det för utvecklingen av ett kustcentrum krävs nya bryggor 
eller pirer så är det ytterst viktigt att de placeras på ett sätt så att de marina naturvärdena 
inte påverkas negativt. Arbeten i vatten kräver många gånger, förutom dispens från 
strandskyddet, även tillstånd för vattenverksamhet.  
 
Åtgärdsförslag 

• När vi tar fram nya fördjupade översiktsplaner bör stråken längs med och till 
strandområdena kartläggas och säkerställas så att tillgången till vattnet inte byggs 
bort.    

• När strandområden tillgängliggörs för rekreation bör det ske utan negativ påverkan 
på den biologiska mångfalden.  

 
Luftmiljö 
Förutsättningar 
Luftföroreningar är gaser och partiklar i luften som har en negativ påverkan på människan 
och miljön. Luftföroreningar kommer från många olika utsläppskällor, bland annat från 
trafiken, uppvärmning, energiproduktion och industriproduktion. För luftföroreningar finns 
både miljökvalitetsnormer för luft som är lagstadgade och måste uppfyllas och det nationella 
miljökvalitetsmålet Frisk luft som är en långsiktig målsättning.  
Kungsbacka är medlemmar av Göteborgsregionens luftvårdsförbund. I luftvårdsförbundets 
regi sker regelbundna mätningar och beräkningar av luftkvaliteten i Kungsbacka stad. Vid 
Råö sker även en nationell mätning för att fastställa bakgrundshalten av luftföroreningar.  
Generellt sett är luftkvaliteten god i Kungsbacka kommun.  
 
Konsekvenser 
Med en ökad tonvikt på bebyggelse i Kungsbacka stad finns risken att den högre och tätare 
bebyggelsen skapar mer instängda vägområden. En förtätning kan därför leda till att 
koncentrationen av partiklar och kväveoxider ökar i vissa områden. Ambitionen i 
översiktsplanen syftar till att skapa förutsättningar för att gynna gång-, cykel-, och 
kollektivtrafik vilket kan medföra att utsläppen från biltrafiken kan minska. Planeringen av 
gaturummen är avgörande för luftkvaliteten i de centrala delarna av staden. Fortsatta 
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mätningar och beräkningar behövs för att följa trenden och kunna agera om det så behövs. I 
Göteborgsregionens luftvårdsförbunds regi sker regelbundna mätningar och beräkningar av 
luftkvaliteten i Kungsbacka stad. Men det kan även behövas separata utredningar när större 
förtätningsprojekt sker längs med vältrafikerade vägar.  
 
Åtgärdsförslag 

• Fortsatt uppföljning och bevakning av luftmiljön.  
• Att kommunen vid förtätningsprojekt nyttjar de ekosystemtjänster som kan användas 

för att bibehålla en god luftkvalitet, det kan till exempel handla om att plantera träd, 
anlägga gröna tak och gröna väggar.  
 

Buller och vibrationer 
Förutsättningar 
Buller har stor påverkan på vår hälsa och den kan påverka vår möjlighet till en god 
livskvalitet. I dag finns flera studier som pekar på att långvarig exponering för flyg- och 
vägtrafikbuller kan öka risken för hjärt- och kärlsjukdomar. För kommuner med över 100 000 
invånare inträder miljökvalitetsnormer för buller. Samtliga kommuner ska förhålla sig till en 
bullerförordning beslutad av riksdagen. I Kungsbacka finns risk för höga bullernivåer från 
främst väg och järnväg. Det förekommer i vissa fall även höga ljudnivåer från 
verksamhetsområden och även störningar från flygtrafik förekommer i vissa glesbebyggda 
områden i närheten av Landvetter flygplats.   
Kungsbacka har ett handlingsprogram för vägtrafikbuller i Kungsbacka stad där kommunen 
är huvudman för vägarna och därmed ansvarig för vägtrafikbuller.  
I närheten av framförallt väg och järnväg kan det förekomma problematik med vibrationer. 
Det kan utgöra en olägenhet för närboende. Det går att förebygga vibrationsproblematik 
genom att utreda vid planläggning och låta grundläggning och konstruktion styras av 
förutsättningarna. 
 
Konsekvenser 
Med en ökad tonvikt på bebyggelse och förtätning i Kungsbacka stad och stationsorterna 
finns risken att fler blir utsatta för höga ljudnivåer. Planeringen av staden och 
infrastrukturen är avgörande för bullersituationen.  
Planförslaget har en restriktiv syn på tillkommande bebyggelse inom influensområde från 
Landvetter flygplats, för att minska risken för etableringar som riskerar höga ljudnivåer från 
flygtrafiken.   
 
Åtgärdsförslag 
Se över möjligheten att omlokalisera befintliga bullerstörande verksamheter.  
 
Ras, skred och erosion 
Förutsättningar 
Jordlagren inom stora delar av Kungsbacka kommun består av finkorniga jordarter, främst 
lera. Det har inte inträffat några större skred i kommunen som har drabbat bebyggda 
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områden men de förekommer, främst längs vattendrag. Att det inte inträffar fler skred i 
bebyggda områden beror till stor del på att man tar hänsyn till stabilitet när man planerar 
och bygger. Klimatförändringar kommer innebära högre havsnivå och mer nederbörd vilket 
leder till ökad risk för ras, skred och erosion. 
 
Konsekvenser  
En ökad koncentration av bebyggelse till Kungsbacka och Anneberg innebär mer bebyggelse 
i anslutning till Kungsbackaån. Det ställer ökande krav på att frågor om stabilitet hanteras 
vid planering av ny bebyggelse. Det innebär också ökande behov av förstärkningsåtgärder 
som utöver att vara kostsamma även kan innebära målkonflikter i relation till naturvärden 
och miljökvalitetsnormerna för vatten. 
 
Åtgärdsförslag 
Vi ska fortsätta att ta stor hänsyn till risker för ras, skred och erosion i samband med fysisk 
planering och vi ska vara medvetna om att riskerna kan öka på grund av klimatförändringar. 
 
Biologisk mångfald 
Kungsbacka kommun har en varierande natur med allt från täta granskogar till öppna 
hedlandskap och marina grundområden. Variationen av naturtyper medför att kommunen 
har en relativt hög biologisk mångfald i jämförelse med rena inlandskommuner. Biologisk 
mångfald är en av de viktigaste ekosystemtjänsterna och grunden till många av de andra 
ekosystemtjänsterna. Utan en variation av olika insekter som pollinerar exempelvis 
fruktodlingar skulle skördarna försämras.  
 
Konsekvenser 
Det finns fortfarande en kunskapsbrist över var värdefulla livsmiljöer finns för den 
biologiska mångfalden, men vi ser att kunskapen ökar. Genom att koncentrera bebyggelsen 
till utpekade utvecklingsorter så tas färre naturområden i anspråk för bebyggelse och 
infrastruktur. Men oavsett var bebyggelsen hamnar så är det viktigt att i förväg undersöka 
områdenas naturvärden samt säkerställa att viktiga stråk för den gröna infrastrukturen inte 
byggs bort.  
Planförslaget har en direkt konflikt i anslutning till Bolsheden. Området har pekats ut för 
möjlig centrumutveckling samtidigt som angränsande skogsområde har höga naturvärden.  
Planförslaget innehåller inga förslag på utökade områdesskydd vilket hade varit en 
möjlighet för att säkerställa anpassad skötsel och markanvändning i områden med höga 
naturvärden. Kommunen saknar styrdokument samt uppdaterad vägledning i hur 
kommunens områden med höga naturvärden ska omhändertas. Över tid kan avsaknaden av 
en aktiv naturvårdsplanering medföra att värdefulla områden och dess ekosystemtjänster 
utarmas.  
Föreslagna riktlinjer rörande hantering av områden med höga naturvärden ger ett visst 
skydd men bör kompletteras med hur kommunen avser att hantera så kallade 
naturvärdesobjekt med visst (klass 4) och påtagligt (klass 3) naturvärde.  
 



KUNGSBACKA KOMMUN 
 

87 
 
Åtgärdsförslag 
Fortsatta inventeringar av naturvärden är en viktig del för att kunna minska exploateringens 
påverkan på den biologiska mångfalden. 
En metodik baserad på skadelindringshierarkin eller motsvarande bör utarbetas i syfte att 
värna kommunens värdefulla områden till havs och på land. 
 
Natura 2000 
Natura 2000 är ett nätverk av Europeiska Unionens (EU) mest skyddsvärda naturområden 
med syfte att bidra till bevarandet av den biologiska mångfalden. Nätverket ska bestå av 
områden som innehåller tillräckligt av de naturtyper och arter som listas i EU:s Fågeldirektiv 
och Art- och habitatdirektiv, för att deras fortsatta förekomst långsiktigt ska vara säkrad. I 
Sverige har dessa områden skydd i miljöbalken. Reglerna motsvarar delar i EU:s 
Fågeldirektiv och Art- och Habitatdirektiv. 
För Natura 2000-områden gäller att gynnsam bevarandestatus ska säkras, vilket innebär att 
en åtgärd inte får påverka områdets utpekade värden negativt vare sig den ligger innanför 
eller utanför Natura 2000-gränsen. Om ändå så blir fallet kan åtgärden få genomföras om 
den är av stort allmänt intresse och kompensationsåtgärder utförs. Bevarandeplaner för varje 
område finns upprättade av länsstyrelsen. Vid utbyggnad av bostäder och anläggningar med 
avrinning till Natura 2000-området kan särskilda åtgärder behöva vidtas för att förhindra att 
dagvattenutsläpp påtagligt påverkar områdets kvaliteter och status. 
Nedan följer en tabell med de Natura 2000-områden som är utpekade i kommunen samt en 
bedömning huruvida de påverkas av översiktsplanens genomförande.  
 

Natura 2000 Bedömning 

 
Fladen Påverkas ej 
Gäddevik Påverkas ej 
Hördalen Påverkas ej 
Kungsbackafjorden Risk för påverkan 
Käringemossarna och Store mosse Påverkas ej 
Nidingen Påverkas ej 
Oxhagen Påverkas ej 
Rinnamossen Påverkas ej 
Rolfsån Påverkas ej 
Rossared Påverkas ej 
Sandsjöbacka Påverkas ej 
Svängehallar-Fjärehals Påverkas ej 
Särö Västerskog Påverkas ej 
Vallda Sandö Påverkas ej 

 

Bedömning 
Det enda Natura 2000-område som kommunen bedömer skulle kunna komma i konflikt med 
genomförandet av översiktsplanen är Kungsbackafjorden. Detta på grund av att 
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Kungsbackaån mynnar i Kungsbackafjorden och Kungsbackaån tar emot merparten av 
dagvattnet från Kungsbacka stad samt från Anneberg. Dessutom mynnar kommunens 
största reningsverk, Hammargårds reningsverk, ut i ån. Om utbyggnaden av staden sker 
utan tillräckligt bra dagvattenhantering finns en risk att bevarandestatusen försämras. 
Översiktsplanen pekar ut två utredningsområden för bebyggelse vid Kullavik och vid Särö. 
Båda dessa utredningsområden gränsar till Sandsjöbackas Natura 2000-område. Om det blir 
aktuellt att planera bebyggelse i utredningsområdet bör en tillräcklig buffertzon till Natura 
2000-området lämnas för att bebyggelsen inte ska riskera att påverka Sandsjöbackas växt- 
och djurliv.  
 
Åtgärdsförslag 

• En översyn av kommunens dagvattenpolicy. 
• Bättre nyttjande av de ekosystemtjänster som kan bidra till minskad 

dagvattenpåverkan på Kungsbackafjorden.  
 

Riksintressen 
Ett område som har pekats ut som riksintresse ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan 
skada dess värden, det vill säga värden som har betydelse från allmän synpunkt och som 
inte kan återskapas om de förstörs. Hänsyn ska tas till riksintresset oavsett om en planerad 
verksamhet sker innanför eller utanför riksintressets område. Översiktsplanen ska redovisa 
hur kommunen avser att tillgodose riksintressena.  
I tabellen nedan listas de riksintressen som finns i eller i anslutning till kommunen och en 
bedömning huruvida översiktsplanens genomförande riskerar att påverka riksintresset. 

Riksintresse för friluftsliv Bedömning 
Lygnern-Rolfsån Påverkas ej 
Sandsjöbacka Påverkas ej 
Särö skärgård – Vallda Sandö Påverkas ej 
Onsalalandet – Kungsbackafjorden – 
Tjolöholm 

Påverkas ej 

  
Riksintresse för kulturmiljövård Bedömning 
Särö Påverkas ej 
Vallda kyrkby Risk för påverkan 
Kungsbacka innerstad Risk för påverkan 
Hjälm – Rossared Påverkas ej 
Onsala Sandö Påverkas ej 
Mönsters lotsplats Påverkas ej 
Nidingens fyrplats Påverkas ej 
Mårtagården och Apelhögen Påverkas ej 
Onsala kyrkby Risk för påverkan 
Fjärås bräcka Påverkas ej 
Äskhults by Påverkas ej 
Tjolöholm Påverkas ej 



KUNGSBACKA KOMMUN 
 

89 
 

  
Riksintresse för naturvård Bedömning 
Stora och Lilla Middelsgrund – Fladen – 
Rödebanke 

Påverkas ej 

Kungsbackafjorden – Södra Onsalahalvön – 
Nidingen – Rolfsån 

Risk för påverkan 

Kärringemossarna och Store Mosse Påverkas ej 
Rammsjöhall Påverkas ej 
Lyngmosse Påverkas ej 
Äskhult Påverkas ej 
Lygnern – Fjärås bräcka Påverkas ej 
Sandsjöbacka Påverkas ej 
Särö väster- och nordanskog Påverkas ej 
Vallda Sandö – Hördalen Påverkas ej 
Bolgenområdet Påverkas ej 
Ubbhult Påverkas ej 
  
Riksintresse för kommunikationer – 
järnväg 

Bedömning 

Västkustbanan Risk för påverkan 
  
Riksintresse för kommunikationer – vägar Bedömning 
Väg E6 Risk för påverkan 
Väg E20 Risk för påverkan 
Väg 158 Risk för påverkan 
  
Riksintresse för kommunikationer – 
luftfart 

Bedömning 

Landvetter flygplats Påverkas ej 
  
Riksintresse för kommunikationer – 
sjöfart 

Bedömning 

Sträckan Nidingen – Rivöfjorden Påverkas ej 
Sträckan Oslofjorden – Öresund Påverkas ej 
  
Riksintresse för totalförsvaret Bedömning 
Riksintresse för totalförsvaret Påverkas ej 
  
Riksintresse för vattenförsörjning Bedömning 
Fjärås – bräcka vattenverk Påverkas ej 
  
Riksintresse för rörligt 
friluftsliv/Högexploaterad kust 

Bedömning 
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Riksintresse för rörligt 
friluftsliv/Högexploaterad kust 

Påverkas ej 

 

Bedömning 
Översiktsplanens inriktning är att riksintressena ska respekteras och att inga åtgärder ska 
tillåtas som påtagligen kan skada riksintressenas värden negativt. Vissa av riksintressena 
kan komma att påverkas när fler bostäder och verksamheter ska lokaliseras i kommunen. De 
riksintressen där det finns en risk för påverkan av planförslaget är riksintresset för 
kulturmiljövård i Kungsbacka innerstad och Vallda kyrkby; riksintresset för naturvård i 
Kungsbackafjorden samt samtliga riksintressen för kommunikationer.  
Kungsbackafjorden är ett riksintresse för naturvård tack vare områdets botaniska, 
zoologiska, fiskeribiologiska och ornitologiska värden som är omfattande och delvis unika. 
Det finns en risk att riksintresset påverkas av den utbyggnad som föreslås i Kungsbacka och 
Anneberg. Detta på grund av att Kungsbackaån mynnar i Kungsbackafjorden och 
Kungsbackaån tar emot merparten av dagvattnet från Kungsbacka stad samt från Anneberg. 
Dessutom mynnar kommunens största reningsverk, Hammargårds reningsverk, ut i ån. Om 
utbyggnaden av staden sker utan tillräckligt bra dagvattenhantering finns en risk att 
bevarandestatusen försämras. Men om dagvattenhanteringen är god och bidrar till att 
miljökvalitetsnormerna för vattenförekomsten Kungsbackafjorden uppnås så kommer inte 
heller riksintresset påverkas negativt.  
Riksintresset för kulturmiljövård i Kungsbacka innerstad kan påverkas när det sker en än 
tydligare fokusering på att bygga en tätare stad. Hur riksintressets värden ska säkerställas 
kommer att hanteras i den kommande fördjupade översiktsplanen för Kungsbacka stad.  
För riksintresset kulturmiljövård i Vallda kyrkby har ett förtydligande av riksintresset tagits 
fram. Utredningen pekar på några få platser som är mindre känsliga för komplettering av 
bebyggelsen. Området längs Valldavägen ska kompletteras med verksamheter. Varje ny 
etablering ska prövas mot förtydligande av riksintresse för kulturmiljövård.    
 
För att säkerställa riksintressena för kommunikationer är en fortsatt god dialog med 
Trafikverket viktig.  
 
Uppföljning 
En stor utmaning för Kungsbacka och andra städer och samhällen är att utvecklas hållbart. 
En av strategierna för att nå framgång är att utvecklas smart. Detta ska ske bland annat 
genom förtätning av befintlig bebyggelse, utbyggnad i kollektivtrafiknära lägen och 
värnande av landsbygdens värden. 
Översiktsplanen ska fungera som inriktningsdokument och som stöd för bland annat 
detaljplanering och bygglov. För att analysera hur planering och byggande följer 
översiktsplanens intentioner och riktlinjer måste det ske en kontinuerlig uppföljning, särskilt 
viktigt är detta när det gäller frågor som berör motstående intressen. Resultatet av 
uppföljningen kan användas för att återkoppla och föra en dialog kring den fysiska 
planeringens mål och inriktning. Uppföljningarna ska också underlätta kommande 
aktualitetsförklaringar av översiktsplanen och ge kunskap om vilka delar som eventuellt har 
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behov av revidering eller nya politiska ställningstaganden. Flera indikatorer som ingår i 
kommunens årliga mål- och budgetuppföljning kan också användas för utvärdering av 
översiktsplanens effekter. 
 
Nedan listas förslag på vad en kontinuerlig uppföljning kan innehålla. 

• Geografisk spridning av ny bebyggelse 
• Täthet vid nyproduktion 
• Mark för näringslivet 
• Miljökvalitetsnormer 
• Exploaterad mark 
• Natur- och rekreationsområden 
• Sociala indikatorer  

 
Under kapitlet betydande miljöpåverkan finns parametrar för respektive delområde som avses 
att följas upp för att följa utvecklingen av riskerna.  
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§ 45 Dnr 2017-00565  
Samråd om ny översiktsplan för Kungsbacka 

Beslut 
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att samråda kring 
översiktsplanen Vårt framtida Kungsbacka, daterad 2020-02-19. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt plan- och bygglagen, 3 kap § 1, ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan. 
Översiktsplanen är en strategisk plan som beskriver kommunens avsikter när det 
gäller framtida mark- och vattenanvändning i form av exempelvis strategier för 
bebyggelseutveckling, trafikförsörjning, naturmiljöer med flera intressen.  

Det övergripande målet med översiktsplanen är att kommunen långsiktigt och 
hållbart ska kunna använda mark och vatten för våra invånares bästa samtidigt som 
förutsättningarna för våra naturresurser inte försämras utan helst förbättras. Ett annat 
viktigt mål med översiktsplanen är att utifrån de demografiska utmaningarna bidra 
till att minska samhällets kostnader för infrastruktur och service. Översiktsplanen ska 
medverka till att uppfylla Kungsbacka Vision 2030 genom att utarbeta övergripande 
strategier för hur utveckling av mark- och vattenområden ska ske för kommunens 
tätorter, landsbygden och kustområden. Översiktsplanen är digital och GIS-baserad. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-10, § 81 
Samhällsbyggnadskontoret tjänsteskrivelse, 2020-02-19 
Översiktsplanen Vårt framtida Kungsbacka: 
https://karta.kungsbacka.se/oversiktsplan, 2020-02-19 
Kommunstyrelsen 2017-11-21, § 263 

Beslutsgång 
Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadskontoret 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Uppföljning av nämnden för Individ & Familjeomsorgs arbete med budget i balans, 
februari 2021 
 

Förslag till beslut i Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 
Som en del i Kommunstyrelsens uppsiktsplikt träffar kommundirektör, biträdande kommundirektör 
och ekonomichef varje månad Individ & Familjeomsorgs förvaltningschef och ekonomi- och 
utvecklingschef för att stödja och följa att arbetet med ekonomi i balans senast vid utgången av 2022 
går enligt plan.  

På mötet den 11 februari konstateras att trots pandemin har nämnden för Individ & Familjeomsorg 
under 2020 haft stort fokus på åtgärdsplanen för ekonomi i balans. Åtgärdsplanen har berört alla 
verksamheter och handlar om effektiviseringar, översyn av arbetssätt och metoder samt en översyn av 
stödfunktioner och administration, vilket lett till neddragningar inom flera verksamheter. Inom bostad 
med särskild service och daglig verksamhet har ett stort arbete gjorts med att anpassa personalstyrkan 
efter stödbehovsmätning. Arbetet med åtgärdsplanen har gett resultat. Underskottet som vid 
apriluppföljningen prognostiserades till 44 miljoner kronor minskade kraftigt och blev vid årets slut 
6,7 miljoner, vilket är en avvikelse mot budget med 1 procent. 

En fortsatt stor utmaning framöver är brist på bostäder med särskild service, vilket gör att 
förvaltningen måste köpa externa boendelösning då det inte kan erbjudas i kommunal regi. Under 2020 
fick förvaltningen dessutom betala 2 miljoner kronor i särskild avgift på grund av ej verkställda beslut 
inom bostad med särskild service.  

Nämnden har under 2020 fått ersättning från staten för kostnader på grund av covid-19. Av denna 
ersättning bedöms att 7 miljoner inte motsvara extra kostnader. Utifrån 2020 års ekonomiska resultat 
bedömer därför förvaltningen att nämnden behöver effektivera verksamheten med motsvarande 14 
miljoner för att få ekonomi i balans. 
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Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-02-15 

Nämnden för Individ & Familjeomsorgs sammanträdesprotokoll § 5, 2021-02-18 

Individ & Familjeomsorgs tjänsteskrivelse ”Uppföljning av åtgärdsplan för budget i balans, februari 
2021”, 2021-02-10 

 

Beslutet skickas till 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg 

 

 

 

Malin Aronsson     Anders Johansson 

Kommundirektör     Biträdande Kommundirektör 
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§ 5 Dnr 2020-00048  
Uppföljning av åtgärdsplan för budget i balans, februari 2021 

Beslut 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg noterar informationen till protokollet. 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg förklarar paragrafen omedelbart justerad. 

Sammanfattning av ärendet 
Den 20 februari 2020 antog Nämnden för Individ & Familjeomsorg en åtgärdsplan 
för budget i balans. Enligt planen ska nämnden för Individ & Familjeomsorg ha en 
budget i balans senast vid utgången av 2022.   

Förvaltningen ser en stadigt ökande volym både inom insatser enligt lag om stöd och 
service till vissa funktionshindrade, LSS och bistånd enligt socialtjänstlagen, SoL. 
Orosanmälningar gällande barn och unga har ökat med 45 % från 2018 till 2019. Då 
tilldelning i budget inte motsvarar inte den ökade volymen, behöver ständiga 
effektiviseringar och förbättringar ske kontinuerligt. 

En stor del av de underskott som nämnden har och haft de senaste åren beror på 
strukturella faktorer motsvarande 11 miljoner kronor, främst när det gäller 
boendestrukturen med en hög andel gruppboenden kontra serviceboenden och 
tillgången på bostäder med särskild service i kommunen. Individ & Familjeomsorg 
styr inte över byggnation av bostäder i kommunen, utan informerar varje år om vilket 
behov förvaltningen har till förvaltningen för Service. Kostnaderna för köpta platser 
inom bostad med särskild service har ökat från ca 35 mnkr 2017 till 62,5 mnkr 2020. 

I maj uppdrog kommunstyrelsen åt Nämnden för Individ & Familjeomsorg att 
intensifiera sitt arbete så att det ekonomiska resultatet i handlingsplanen nämnden 
tagit beslut om uppnås. För att säkerställa att resultatet uppnås inom utsatt tid har 
därför åtgärder vidtagits som ligger utanför åtgärdsplan.  

2020 var nämndens underskott -6,7 miljoner kronor. Nämnden har fått ersättning från 
staten under 2020 för kostnader på grund av covid-19. Nämnden bedömer att ca 7 
miljoner är ersättning som inte motsvarar extra utgifter. Bedömningen är att 
förvaltningen behöver effektivisera verksamheten med ca 14 miljoner med 
utgångspunkt ur 2020 års siffror för att få en budget i balans. Den stora utmaningen 
för nämnden är att kompensera för de strukturella faktorerna. Detta innebär att 
förändringar behöver göras inom samtliga verksamheter, även de verksamheter som 
redan har fullföljt åtgärder i enlighet med beslutad åtgärdsplan.  

Beslutsunderlag 
Se förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-02-10, där det föreslås att nämnden noterar 
informationen till protokollet. 
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forts. § 5 

Beslutsgång 
Ordförande Kalle Påsse Sundvall (M) föreslår nämnden att notera informationen till 
protokollet samt att förklara paragrafen omedelbart justerad. 

Förslagen antas. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

 

  
 



  

Datum 

2021-02-10 
Diarienummer 

IF 2020-00048 
 

 

 
 
Karin Martinsson 
0700833547 
 

1 (3)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 
Besöksadress 

Stadshuset, Storgatan 37 
Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Uppföljning av åtgärdsplan för budget i balans, februari 2021 
 

Förslag till beslut i nämnden för Individ & Familjeomsorg 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
 
Den 20 februari 2020 antog Nämnden för Individ & Familjeomsorg en åtgärdsplan för budget i balans. 
Enligt planen ska nämnden för Individ & Familjeomsorg ha en budget i balans senast vid utgången av 
2022.   
 
Förvaltningen ser en stadigt ökande volym både inom insatser enligt lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade, LSS och bistånd enligt socialtjänstlagen, SoL. Orosanmälningar gällande barn och 
unga har ökat med 45 % från 2018 till 2019. Då tilldelning i budget inte motsvarar inte den ökade 
volymen, behöver ständiga effektiviseringar och förbättringar ske kontinuerligt. 
 
En stor del av de underskott som nämnden har och haft de senaste åren beror på strukturella faktorer 
motsvarande 11 miljoner kronor, främst när det gäller boendestrukturen med en hög andel 
gruppboenden kontra serviceboenden och tillgången på bostäder med särskild service i kommunen. 
Individ & Familjeomsorg styr inte över byggnation av bostäder i kommunen, utan informerar varje år 
om vilket behov förvaltningen har till förvaltningen för Service. Kostnaderna för köpta platser inom 
bostad med särskild service har ökat från ca 35 mnkr 2017 till 62,5 mnkr 2020. 
 
I maj uppdrog Kommunstyrelsen åt nämnden för Individ & Familjeomsorg att intensifiera sitt arbete så 
att det ekonomiska resultatet i handlingsplanen nämnden tagit beslut om uppnås. För att säkerställa att 
resultatet uppnås inom utsatt tid har därför åtgärder vidtagits som ligger utanför åtgärdsplan.  
 
2020 var nämndens underskott -6,7 miljoner kronor. Nämnden har fått ersättning från staten under 
2020 för kostnader på grund av covid-19. Nämnden bedömer att ca 7 miljoner är ersättning som inte 
motsvarar extra utgifter. Bedömningen är att förvaltningen behöver effektivisera verksamheten med ca 
14 miljoner med utgångspunkt ur 2020 års siffror för att få en budget i balans. Den stora utmaningen 
för nämnden är att kompensera för de strukturella faktorerna. Detta innebär att förändringar behöver 
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göras inom samtliga verksamheter, även de verksamheter som redan har fullföljt åtgärder i enlighet 
med beslutad åtgärdsplan.  
 

Beslutsunderlag 
Förvaltningen för Individ & Familjeomsorgs tjänsteskrivelse, 2021-02-10 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Beskrivning av ärendet 
Pågående och planerade åtgärder 
 Översyn av resurser inom arbetsledning, administration och stödresurser 

Förvaltningen har minskat antalet stödfunktioner och administration. Förvaltningen har en 
pågående översyn av resurser som kommer att leda till ytterligare minskning av antalet 
medarbetare. Om medarbetare inom stödfunktioner, administration och arbetsledning avslutar 
sin anställning görs alltid en utvärdering av om det är nödvändigt att tillsätta tjänsten eller om 
arbetsuppgifterna kan omfördelas. 
 

 Genomlysning av beslut om läger och korttidsvistelse 
Ta fram nya rutiner för handläggning av ärenden inom läger och korttidsvistelse. Förvaltningen 
har en hög volym och en hög servicegrad inom området.  
 

 Införande av centraliserad bemanningsplanering 
Förvaltningen kommer att införa en centraliserad bemanningsplanering. Under 2020 bedrivs 
detta som ett projekt med delfinansiering från Kommunledningskontoret. Under projekt- och 
införandeperioden beräknas extra kostnader uppkomma för nämnden. Det nya arbetssättet 
beräknas leda till lägre kostnader med full effekt 2022.  
 

 Se över och säkerställa processer och rutiner för bedömningar, utredningar, uppföljning 
och verkställighet inom samtliga enheter 
Samtliga verksamheter har i uppdrag att genomföra processkartläggningar med syfte att nå 
budget i balans, möjliggöra digitalisering och säkerställa att nämnden investerar resurser rätt. 
 

 Konkurrensutsättningsplan 
Nämnden kommer att fatta beslut om årsplan för konkurrensutsättningsplan under 2021.Vilken 
ekonomisk effekt en eventuell konkurrensutsättning kommer att ha är i dagsläget oklart då det 
behöver göras utredningar kring de ekonomiska effekterna.   
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Uppföljning av budget sker månadsvis på varje enhet för att noggrant följa eventuella avvikelser. Vid 
avvikelse gentemot budget ska enhetschef upprätta en handlingsplan. 
 

 
Karin Martinsson     Fillitsa Grönberg 
Förvaltningschef     Ekonomi- och utvecklingschef 
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§ 59 Dnr 2021-00082  
Kommunstyrelsens ombudgetering av drifts- och investeringsprojekt 
2020 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner begäran om ombudgetering för driften med 4 581 000 
kronor 

Kommunstyrelsen godkänner begäran om ombudgetering för investeringar med 
380 000 kronor 

Sammanfattning av ärendet 
Till det kommunövergripande utvecklingsarbetet finns en årlig avsatt projektbudget 
på 5 000 000 kronor, tillkommer gör ombudgetposter. De stora projekten löper oftast 
över flera år och kostnaderna fluktuerar därför stort mellan åren. Under 2020 var 
kostnaderna för portföljen lägre än budget med ett överskott på 3 264 000 kronor. 
Under 2021 kommer många kostnadsdrivande projekt att genomföras där 2021 års 
avsatta projektmedel bedöms vara otillräckliga. Exempel på projekt som påbörjats 
under 2020 och fortsätter under 2021 är översiktsplanen, ny webbplats och BI-
systemet. 

Efter likvidationen av Innerstadsbolaget avgick hela skifteslikviden till Kungsbacka 
kommun och kommunstyrelsen fick motsvarande belopp i budgetförstärkning under 
slutet av 2017 dedikerade till näringslivsenhetens arbete med platsutveckling av 
innerstaden. Av dessa medel har 158 000 kronor inte förbrukats under 2020 och 
arbetet behöver därför fortgå även under 2021. 

HR på kommunstyrelsens förvaltning har under 2020 haft 625 000 i riktade 
projektmedel för att minska sjukfrånvaron. Av dessa medel återstår 349 000 kr som 
förs över till 2021 för att fortsätta arbetet med projektet. 

Kommunen har ingått i ett avtal med Aranäs fastigheter kring cityutveckling i 
Kungsbacka. Aranäs delfinansierar projektet med totalt 250 000 kr. Av dessa medel 
återstår 153 000 kr som förs över till 2021 för att fortsätta arbetet med projektet. 

Ledardagen kunde inte genomföras enligt plan 2020 på grund av situationen med 
pandemin. För att kunna genomföra projektet fullt ut 2021 förs överskottet på 62 000 
kr över. 

Kommunstyrelsen har en budget på 595 000 kr för helelektrifierad stadsbusstrafik, 
enligt ordförandebeslut 2018-07-02. Eftersom budgeten inte ingår i 
kommunstyrelsens fasta ram behöver beloppet ombudgeteras till 2021. 

Investeringen i nya ortsskyltar som är budgeterad till 380 000 kronor har ännu inte 
genomförts. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse, 2021-01-22 
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Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
kommunledningskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det. 



  

Datum 

2021-01-22 
Diarienummer 

KS 2021-00082 
 

 

 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Jakob Strand 
 
Controller 

1 (2)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 
Besöksadress 

Stadshuset, Storgatan 37 
Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Kommunstyrelsens ombudgetering av drifts- och investeringsprojekt 2020 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner begäran om ombudgetering för driften med 4 581 000 kronor 

Kommunstyrelsen godkänner begäran om ombudgetering för investeringar med 380 000 kronor 

Sammanfattning av ärendet 
Ombudgetering drift 

Till det kommunövergripande utvecklingsarbetet finns en årlig avsatt projektbudget på 5 000 000 
kronor, tillkommer gör ombudgetposter. De stora projekten löper oftast över flera år och kostnaderna 
fluktuerar därför stort mellan åren. Under 2020 var kostnaderna för portföljen lägre än budget med ett 
överskott på 3 264 000 kronor. Under 2021 kommer många kostnadsdrivande projekt att genomföras 
där 2021 års avsatta projektmedel bedöms vara otillräckliga. Exempel på projekt som påbörjats under 
2020 och fortsätter under 2021 är översiktsplanen, ny webbplats och BI-systemet. 

Efter likvidationen av Innerstadsbolaget avgick hela skifteslikviden till Kungsbacka kommun och 
kommunstyrelsen fick motsvarande belopp i budgetförstärkning under slutet av 2017 dedikerade till 
näringslivsenhetens arbete med platsutveckling av innerstaden. Av dessa medel har 158 000 kronor 
inte förbrukats under 2020 och arbetet behöver därför fortgå även under 2021. 

HR på kommunstyrelsens förvaltning har under 2020 haft 625 000 i riktade projektmedel för att 
minska sjukfrånvaron. Av dessa medel återstår 349 000 kr som förs över till 2021 för att fortsätta 
arbetet med projektet. 

Kommunen har ingått i ett avtal med Aranäs fastigheter kring cityutveckling i Kungsbacka. Aranäs 
delfinansierar projektet med totalt 250 000 kr. Av dessa medel återstår 153 000 kr som förs över till 
2021 för att fortsätta arbetet med projektet. 

Ledardagen kunde inte genomföras enligt plan 2020 på grund av situationen med pandemin. För att 
kunna genomföra projektet fullt ut 2021 förs överskottet på 62 000 kr över. 

Kommunstyrelsen har en budget på 595 000 kr för helelektrifierad stadsbusstrafik, enligt 
ordförandebeslut 2018-07-02. Eftersom budgeten inte ingår i kommunstyrelsens fasta ram behöver 
beloppet ombudgeteras till 2021. 
Ombudgetering investering 

u 
Kungsbacka 
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Investeringen i nya ortsskyltar som är budgeterad till 380 000 kronor har ännu inte genomförts. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse, 2021-01-22 

Beslutet skickas till 
KLK ekonomi 

 

Malin Aronsson     Anders Johansson 

Kommundirektör     Biträdande kommundirektör 
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§ 62 Dnr 2020-01061  
Fördelning av medel till extraordinära insatser med anledning av covid-
19 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar enligt kommundirektörens förslag att från de generella 
statsbidragen 2021 fördela 7 500 000 kronor till nämnden för Kultur & Fritid, 
1 000 000 kronor till nämnden för Individ & Familjeomsorg, 500 000 kronor till 
nämnden för Service, 500 000 kronor till nämnden för Vård & Omsorg samt 500 000 
kronor till Kommunstyrelsen. De extra pengarna ska användas i enlighet med 
kommundirektörens förslag och insatserna ska inte vara ramhöjande.  

Kommunstyrelsen ger nämnderna i uppdrag att återrapportera hur insatserna 
genomförts inom ramen för ordinarie rapportering vid delår- och årsbokslut. 

Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att verkställa fördelningen av de 
generella statsbidragen till nämnderna.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 8 december 2020 att under 2021 kommuncentralt 
avsätta 10 miljoner kronor av de generella statsbidragen för att stimulera och 
underlätta nämndernas arbete med aktiviteter i syfte att minimera coronapandemins 
påverkan psykiskt och trygghetsmässigt hos invånarna samt att arbeta 
brottsförebyggande.  

Kommundirektören har i dialog med förvaltningscheferna identifierat olika områden 
som berörs och särskilt drabbats av pandemin och föreslagit områden att fördela de 
10 miljonerna till för tillfälliga satsningar.  

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-01-28 

Kommunfullmäktige 2020-12-08, §182 

Initiativ Extraordinära satsningar, M, C, L och KD, 2020-11-24 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Eva Borg (S) yrkar att: 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg tilldelas totalt 3 miljoner kronor varav 1 
000 000 kronor riktas direkt till Kvinnojouren i Kungsbacka och 1 miljon kronor till 
projekt för personer med funktionsnedsättning  

Nämnden för Kultur & Fritid tilldelas 500 000 kronor till projekt för stödgrupper för 
våldsutsatta och för främjande av sunda relationer. 

Finansiering sker från de generella statsbidragen 2021. 
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Område Eva Borgs 
yrkande 
belopp 
kronor 

Belopp 
kronor 

Samordnande 
nämnd 

Främja psykisk hälsa hos barn och 
ungdomar 

5 000 000 5 000 000 Kultur & Fritid 

Tillfällig bemanning utomhus för att 
stötta barn och ungdomar 

500 000 500 000 Kultur & Fritid 

Tillfälligt helgöppet på aktivitetshuset 
Regnbågen 

1 000 000 1 000 000 Individ & 
Familjeomsorg 

Projekt för utökad volontärverksamhet 500 000 500 000 Kultur & Fritid 

Projekt för digitala satsningar för äldre 500 000 500 000 Kultur & Fritid 

Projekt för stöd för våldsutsatta och för 
sunda relationer 

500 000 1 000 000 Kultur & Fritid 

Projekt för personer med 
funktionsnedsättning  

1 000 000  Individ & 
Familjeomsorg 

Kvinnojouren i Kungsbacka 1 000 000  Individ & 
Familjeomsorg 

Tillfällig förstärkning av ekonomisk 
rådgivning 

500 000 500 000 Service 

Extra insatser för att stödja näringslivet 500 000 500 000 Kommunstyrelsen 

Förebyggande och hälsofrämjande arbete 
inom vård och omsorg 

500 000 500 000 Vård & Omsorg 

Summa 11 500 000 10 000 000  

 

Fredrik Hansson (C), Thure Sandén (M), Mobica Neptun (M) och ordförande Lisa 
Andersson (M) yrkar bifall till kommunledningtskontorets förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns två förslag till beslut, 
kommunledningskontorets, respektive Eva Borgs (S). Ordföranden (M) prövar 
förslagen och finner att arbetsutskottet bifaller kommunledningskontorets förslag. 



  

Datum 

2021-01-28 
Diarienummer 

KS 2020-01061 
 

 

 
Christina Hermansson 
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 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 
Besöksadress 

Stadshuset, Storgatan 37 
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Fördelning av medel till extraordinära insatser med anledning av covid-19 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar enligt kommundirektörens förslag att från de generella statsbidragen 2021 
fördela 7 500 000 kronor till nämnden för Kultur & Fritid, 1 000 000 kronor till nämnden för Individ & 
Familjeomsorg, 500 000 kronor till nämnden för Service, 500 000 kronor till nämnden för Vård & 
Omsorg samt 500 000 kronor till Kommunstyrelsen. De extra pengarna ska användas i enlighet med 
kommundirektörens förslag och insatserna ska inte vara ramhöjande.  

Kommunstyrelsen ger nämnderna i uppdrag att återrapportera hur insatserna genomförts inom ramen 
för ordinarie rapportering vid delår- och årsbokslut. 

Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att verkställa fördelningen av de generella 
statsbidragen till nämnderna.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 8 december 2020 att under 2021 kommuncentralt avsätta 10 
miljoner kronor av de generella statsbidragen för att stimulera och underlätta nämndernas arbete med 
aktiviteter i syfte att minimera coronapandemins påverkan psykiskt och trygghetsmässigt hos 
invånarna samt att arbeta brottsförebyggande.  

Kommundirektören har i dialog med förvaltningscheferna identifierat olika områden som berörs och 
särskilt drabbats av pandemin och föreslagit områden att fördela de 10 miljonerna till för tillfälliga 
satsningar.  

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-01-28 

Kommunfullmäktige 2020-12-08, §182 

Initiativ Extraordinära satsningar, M, C, L och KD, 2020-11-24 

Beslutet skickas till 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg 

Nämnden för Kultur & Fritid 

u 
Kungsbacka 
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Nämnden för Service 

Nämnden för Vård & Omsorg 

Kommunledningskontoret, Näringsliv 

Kommunledningskontoret, Styrning & Ekonomi 

 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige har beslutat att avsätta 10 miljoner kronor kommuncentralt från de generella 
statsbidragen under 2021 i syfte att underlätta nämndernas arbete för att minimera coronapandemins 
påverkan psykiskt och trygghetsmässigt hos invånarna samt arbeta brottsförebyggande. Samtidigt fick 
kommundirektören i uppdrag att ta fram underlag på områden och föreslå fördelning av de 10 
miljonerna till olika coronaprojekt och tillfälliga satsningar för att förebygga att större kostnader 
uppstår längre fram i tiden med koppling till pandemin.  

Pandemin är påfrestande för de flesta i samhället. Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen, 
analyserar ur ett brett folkhälsoperspektiv och avser att under våren 2021 presentera en samlad bild av 
den kunskap som finns av hur pandemin påverkat folkhälsoarbetet. De grupper som löper störst risk att 
drabbas av ohälsa utifrån det folkhälsopolitiska målet om god och jämlik hälsa är personer som tillhör 
riskgrupp med ohälsa sedan tidigare eller som är över 70 år, men också barn, ungdomar och vuxna 
med särskilda behov i skolarbetet, som lever med funktionsnedsättning, har osäkra arbetsvillkor eller 
begränsade ekonomiska resurser. Det kan också handla om förändrade livsvillkor och 
levnadsförhållanden till följd av pandemin exempelvis mat, fysisk aktivitet, alkohol och narkotika, 
tobak, spel om pengar, frågor om relationer eller miljöhälsa.  

Många är frustrerade för att ingen vet hur det kommer bli, oroliga för att bli smittade samt förlora sina 
jobb. Ensamhet är ett problem när man ska undvika att träffa andra. De som hade sämre förutsättningar 
exempelvis i skolan och på arbetsmarknaden innan pandemin har det än svårare nu. 

Vissa branscher inom näringslivet har drabbats särskilt mycket och företag har gått i konkurs eftersom 
de saknar reserver och inte klarar sig med stora intäktsbortfall. Många anställda har blivit permitterade 
varav flera senare också förlorat sina arbeten. Med arbetslöshet följer svårigheter att försörja sig och 
sin familj. 

Mot bakgrund av undersökningar och statistik från framförallt Folkhälsomyndigheten och BRÅ, samt 
den samlade erfarenheten från kommunens förvaltningar om hur olika grupper påverkas av pandemin 
hittills föreslår kommundirektören följande områden för extraordinära insatser. Dessa områden ska ses 
som en inriktning och enskild aktivitet som nämns som exempel. Det kan således ske vissa justeringar 
i genomförandet.  
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Extra insatser för att främja psykisk hälsa hos barn och ungdomar (5 mnkr) 
Många barn och unga drabbas hårt av pandemins följder. Det kan exempelvis bero på en hemsituation 
med social och ekonomisk otrygghet, ökad alkoholkonsumtion i hemmen, våld i nära relation och oro 
över att inte klara sin skolgång. BRIS och andra frivilligorganisationer har ett ökat söktryck från barn 
och deras familjer. Här behövs en bred satsning mellan Kultur & Fritid, Förskola & Grundskola, 
Gymnasium & Arbetsmarknad samt Region Halland och som omfattar alla barn och ungdomar i 
kommunen som påverkats mycket negativt av pandemin. Insatserna skulle kunna ske inom de koncept 
som redan finns för att snabbt få effekt för dem det berör. De kan handla om stöd från exempelvis 
elevhälsan, aktivitets- och friskvårdsgrupperna dit Region Halland kan remissa, Tillsammans för varje 
barn, samt den ordinarie verksamheten Ung i Kungsbacka som kan göra särskilda insatser utanför 
skoltid. Kön till friskvårdsgrupperna är lång och en tillfällig insats för att korta den skulle vara 
betydelsefullt. Det finns stort behov av uppsökande verksamhet för barn och ungdomar med hög 
skolfrånvaro, liksom av aktiviteter under sommarskolan. Efterfrågan på förstärkt föräldrastöd är stor. 

Tillfällig bemanning utomhus för att stötta barn och ungdomar (0,5 miljoner kronor) 

Att stötta barn och ungdomar utomhus skulle förutom uppmuntran till utelek och rörelse också ge ökad 
trygghet och minskad smittspridning. Det finns fortfarande begränsningar på idrott och aktiviteter 
inomhus. Den nybyggda idrottsparken vid badhuset/ishallen som öppnade innan jul är uppskattad och 
har många besökare. Förslagsvis bemannas idrottsparken och/eller andra platser som attraherar barn 
och ungdomar under perioden mars till september.  

Tillfälligt helgöppet på aktivitetshuset Regnbågen (1 mnkr) 

Individer med psykisk sjukdom är en grupp som är särskilt utsatta under pandemin. Även i normalläget 
finns en stor risk för isolering, vilken nu blivit betydligt större. Genom att ha helgöppet på Regnbågen 
minskar vi risken för att den här gruppen mår ännu sämre.  

Projekt för utökad volontärverksamhet (0,5 mnkr) 

Pandemin har byggt upp behov av att engagera fler i volontäruppdrag där kommunen tar större ansvar 
för detta än att hänvisa till andra organisationer. För en sådan satsning behövs digitalt system för att 
synliggöra volontäruppdrag och möjliggöra volontärmatchning, men också projektledningsresurs för 
omedelbart igångsättande av utvecklingsprojekt. 

Projekt för digitala satsningar för äldre (0,5 mnkr) 

Syfte är att få fler äldre att klara sig själva med exempelvis näthandel av mat och ha sociala kontakter 
via nätet. Insatsen skulle handla om kunskapshöjning och lån av utrustning såsom surfplattor samt IT-
fixare. För denna satsning behövs materialinköp samt projektanställd IT-fixare under ett år som 
förstärker befintlig personal. 

Projekt för stödgrupper för våldsutsatta och för främjande av sunda relationer (1 mnkr) 

Många är hemma mer än vanligt, vilket kan vara både skönt och jobbigt i en familj. Situationen med 
isolering innebär dock ökad risk för våld i nära relationer. Statistiken visar att suicid ökat. Detsamma 
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gäller hedersrelaterat våld och förtryck. Syftet med denna satsning är att främja sunda relationer och 
hantera våld i nära relation innan det dyker upp. Det skulle kunna handla om samtalsgrupp som riktar 
sig till både de personer som är i riskgrupp att utsätta någon för våld och även de som är osäkra på vad 
en sund relation är. Satsningen kan också innebära stöd till dem som är våldsutsatta samt stöd till 
organisationer vars uppdrag är att stödja våldsutsatta.  

Tillfällig förstärkning av ekonomisk rådgivning (0,5 mnkr) 
Arbetslöshet, minskad inkomst och oförmåga att betala skulder visade starka samband med psykisk 
ohälsa, enligt tidigare forskning efter finanskrisen. Redan innan pandemin var belastningen stor på 
Ekonomisk Rådgivning och nu har den ökat ytterligare. Kötiden är för närvarande cirka sju månader 
för att få hjälp. Serviceförvaltningen kommer stärka upp med en tidsbegränsad resurs under 2021, men 
det kommer inte räcka. Det finns behov av att satsa på fler informationsinsatser, ”hjälp till självhjälp”, 
vilket inte hinns med för närvarande då allt fokus är på dem som redan sökt hjälp. Behov finns därför 
av ytterligare förstärkning under 2021.  

Extra insatser för att stödja näringslivet (0,5 mnkr) 
Coronakrisen fortsätter att påverka näringslivet. Enligt Företagarpanelen som genomfördes 20–21 
januari och omfattar 2 850 av Svenskt näringslivs medlemsföretag i landet har vart tredje företag 
finansierings- eller likviditetsproblem1. Besöksnäringen har drabbats värst. Problemet är att många 
företag inte har några reserver och därmed inte klarar sig mer än några månader. Sedan våren 2020 har 
en rad olika ekonomiska stödåtgärder genomförts från statens sida. I Kungsbacka skulle kommunen 
kunna fortsätta stötta det lokala näringslivet genom kampanjerna ”support your locals” och ”take away 
& take care” samt växla upp ”Hemesterkampanjen”. Om/när restriktionerna lättar efter sommaren kan 
återhämtningen underlättas genom extra satsning på Höstfesten och Jul i Kungsbacka.  

Förebyggande och hälsofrämjande arbete inom vård och omsorg (0,5 mnkr) 
För många äldre har den psykiska ohälsan ökat i spåren av covid-19. Vård & Omsorg har i uppdrag att 
förstärka det förebyggande och hälsofrämjande arbetet i stort för att bidra till mindre behov av 
omfattande insatser som vi står inför i ett samhälle där de äldre invånarna blir förhållandevis fler och 
äldre. Förvaltningen påbörjar förändringsarbetet med att bygga en gemensam enhet under 2021 för att i 
ett tidigare skede än vad som varit möjligt hittills nå brukare, anhöriga och kommuninvånare. Det 
främjande arbetet behöver utvecklas i samverkan med andra aktörer. Uppsökande verksamhet kan 
göras tillsammans med Kultur & Fritid och Kultur för Äldre i Halland. Här ingår även samverkan med 
anhörigstöd inom Individ & Familjeomsorg. För att nå bästa resultat för de vi är till för föreslås en 
satsning på handledning för personalen som kommer arbeta i nya enheten.  

 

Kommundirektören föreslår att de 10 miljonerna fördelas enligt följande på de identifierade områdena 
och att samordnande nämnd enligt nedan får tillskott i sin budget med motsvarande belopp: 

 
1 Svenskt Näringsliv, ”Krisande företag överlever inte sommaren” 2021-01-26 
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Område Belopp 
(kronor) 

Samordnande nämnd 

Främja psykisk hälsa hos barn och ungdomar 5 000 000 Kultur & Fritid 

Tillfällig bemanning utomhus för att stötta barn och ungdomar 500 000 Kultur & Fritid 

Tillfälligt helgöppet på aktivitetshuset Regnbågen 1 000 000 Individ & Familjeomsorg 

Projekt för utökad volontärverksamhet 500 000 Kultur & Fritid 

Projekt för digitala satsningar för äldre 500 000 Kultur & Fritid 

Projekt för stöd för våldsutsatta och för sunda relationer 1 000 000 Kultur & Fritid 

Tillfällig förstärkning av ekonomisk rådgivning 500 000 Service 

Extra insatser för att stödja näringslivet 500 000 Kommunstyrelsen 

Förebyggande och hälsofrämjande arbete inom vård och omsorg 500 000 Vård & Omsorg 

Summa 10 000 000  

 

 

 

 

Malin Aronsson     Anders Johansson 

Kommundirektör     Biträdande kommundirektör 
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§ 182 Dnr 2020-01061  
Svar på initiativ från Lisa Andersson (M) m.fl. om extraordinära 
satsningar med anledning av covid-19 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att 10 miljoner kronor avsätts kommuncentralt 2021 
för att stimulera och underlätta nämndernas arbete med aktiviteter i syfte att 
minimera Coronapandemins påverkan psykiskt och trygghetsmässigt hos våra 
invånare, samt att arbeta brottsförebyggande. Detta finansieras genom den ökning av 
de generella statsbidrag som kommunerna erhåller under 2021 under förutsättning att 
beslut om dessa statsbidrag fattas av Riksdagen i höstbudgeten. 

Kommundirektören får i uppdrag att ta fram underlag på de områden som är mest 
prioriterade med samband till pandemin, samt utarbeta hur fördelningen till olika 
”Coronaprojekt” ska ske. 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att besluta om fördelningen till de olika 
Coronaprojekten. 

Reservation 
Eva Borg (S), Johan Tolinsson (S), Magdalena Sundqvist (S), Elisabeth Lyckevall 
(S), Kent Stenhammar (S), Sara Heikkinen Breitholtz (S), Richard Wäst (S), Maj-
Britt Rane-Andersson (S), Gert Svensson (S), Maria Losman (MP), Clas Rosander 
(MP), Stefan Jägnert (SD), Tommy Bech (SD), Susanne Andersson (SD), Roger 
Krantz (SD), Kenth Wallin (SD), Tobias Eriksson (SD), Hampus Jägnert (SD) och 
Ulf Svärdh (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden.  

Sammanfattning av ärendet 
Lisa Andersson (M), Fredrik Hansson (C), Ulrika Landergren (L) och Niklas 
Mattsson (KD) väckte vid kommunstyrelsens sammanträde den 24 november ett 
initiativ om extraordinära satsningar med anledning av covid-19.  

Förslagsställarna menar att besöksrestriktionerna som rekommenderas kan leda till 
ökad ensamhet bland invånarna vilket riskerar att försämra den psykiska hälsan, detta 
särskilt om dessa restriktioner blir långvariga. Ovisshet och ensamhet kan också 
försämra tryggheten vilket tenderar att leda till att våld i nära relationer ökar. Vidare 
kan det bli svårare att nå ut till de som behöver kommunens stöd.  

För att stimulera och underlätta nämndernas arbete med aktiviteter i syfte att 
minimera Coronapandemins påverkan psykiskt och trygghetsmässigt hos 
kommunens invånare, samt att arbeta brottsförebyggande, föreslår Alliansen att  
10 miljoner kronor avsätts för projekt under 2021. Förslagsställarna vill att 
kommundirektören tar fram underlag på de områden som är mest prioriterade och 
som har ett tydligt samband med pandemin samt att kommunstyrelsen får i uppdrag 
att besluta om fördelningen till de olika Coronaprojekten. 
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 2020-11-24, § 285 
Initiativ från Lisa Andersson (M), Fredrik Hansson (C), Ulrika Landergren (L) och 
Niklas Mattsson (KD) om extraordinära satsningar med anledning av covid-19, 
2020-11-24 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Eva Borg (S) yrkar att 25 miljoner kronor ska användas för Extraordinära satsningar. 
Detta finansieras genom den ökning av statsbidrag som kommunen får under 2021. 

Kommundirektören tar fram ett underlag på de områden som är mest prioriterade i 
samband till pandemin och utarbetar förslag hur fördelningen till olika Coronaprojekt 
kan se ut. 

KS beslutar om fördelningen till de olika Coronaprojekten. 

Maria Losman (MP) yrkar på följande tillägg: 
- De extra statsbidragen till följd av pandemin ska tydligt användas till det de 

är avsedda för och också tydligt redovisas så att invånare kan följa hur de 
använts. 

Maria Losman (MP) yrkar också bifall till Eva Borgs (S) yrkande. 

Eva Borg (S) yrkar bifall till Maria Losmans (MP) yrkande. 

Maria Rasmussen (V) yrkar bifall till Eva Borgs (S) yrkande samt bifall till Maria 
Losmans (MP) yrkande. 

Johan Tolinsson (S), Roger Larsson (KB) och Magdalena Sundqvist (S) yrkar bifall 
till Eva Borgs (S) yrkande. 

Stefan Jägnert (SD) yrkar att stycke 1 och 3 under yrkanden, tas bort i sin helhet samt 
brödtexten avsätts 10 miljoner för projekt under 2021. 

Ulrika Landergren (L), Fredrik Hansson (C), Niklas Mattsson (KD), Stephan 
Philipson (M), Thure Sandén (M), Filip Berndtsson (M) och Franklin Eck (M) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) finner att det finns fyra förslag till beslut, det vill 
säga kommunstyrelsens förslag, Eva Borgs (S) m.fl. yrkande, Maria Losmans (MP) 
m.fl. tilläggsyrkande och Stefan Jägnerts (SD) yrkande. 

Ordföranden ställer först proposition på kommunstyrelsens förslag, Eva Borgs (S) 
m.fl. yrkande och Stefan Jägnerts (SD) yrkande, och finner att kommunfullmäktige 
bifaller kommunstyrelsens förslag. 

Omröstning begärs och verkställs. 

Ordföranden utser kommunstyrelsens förslag till huvudförslag i kommande 
huvudomröstning. 
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Ordföranden ställer sedan proposition på Eva Borgs (S) m.fl. yrkande och Stefan 
Jägnerts (SD) yrkande för att få fram ett motförslag till kommunstyrelsens förslag i 
huvudomröstningen, och finner att kommunfullmäktige utser Eva Borgs (S) m.fl. 
yrkande till motförslag i huvudomröstningen. 

Ordföranden redovisar sedan följande propositionsordning för huvudomröstningen 
som kommunfullmäktige godkänner: 

Ja-röst innebär att bifalla kommunstyrelsens förslag. 
Nej-röst innebär att bifalla Eva Borgs (S) m.fl. yrkande. 

Omröstningsresultat 
Ordföranden finner att kommunfullmäktige, med 38 ja-röster mot 15 nej-röster, 7 
som avstår och 1 frånvarande, beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Ledamöter Parti Kret
 

Ersättare Ja Nej Avst Frånv 
Lisa Andersson                               (M)        Alla                                       X    
Eva Borg                                 (S)        Alla                                                 X   
Carita Boulwén                           (SD)       Alla       Hampus Jägnert                                         X    
Fredrik Hansson                          (C)        Alla                                                X    
Andreas Johansson                   (M)        Alla                                                X    
Ulrika Landergren                        (L)        Alla                           X    
Christian Johansson                      (M)        Alla                                                X    
Johan Tolinsson                          (S)        Alla                                                 X   
Stefan Jägnert                           (SD)       Alla                                                  X  
Niklas Mattsson                          (KD)       Alla                                                X    
Kristina Karlsson                        (C)        Alla                            X    
Maria Gathendahl                         (M)        Alla                                                X    
Maria Losman                             (MP)       Alla                                            X   
Peder Kirsten                               (L)        Alla       Tord Du Hane                   X    
Magdalena Sundqvist                      (S)        Alla                                                 X   
Roger Larsson                            (KB)       Alla                                                 X   
Tommy Bech                               (SD)       Alla                                              X  
Marianne Pleijel                         (M)        Alla                                                X    
Bengt Alderin                            (C)        Alla                                                X    
Maria Rasmussen                          (V)        Alla                                                 X   
Filip Berndtsson                         (M)        Alla                                                X    
Lars Eriksson                            (S)        Alla       Gert Svensson                                X   
Susanne Andersson                        (SD)       Alla                                                  X  
Kalle Påsse Sundvall                     (M)        Alla                                                X    
Henrik Arnesson                          (C)        Alla                                         X    
Marie Wadström                           (KD)       Alla                                                X    
Monica Neptun                            (L)        Alla                                                X    
Stephan Philipson                        (M)        Alla                                                X    
Elisabeth Lyckevall                      (S)        Alla                                                 X   
Roger Krantz                             (SD)       Alla                                                 X  
Thure Sandén                             (M)        Alla                                                X    
Anders Eriksson                          (C)        Alla                                                X    
Hravn Forsne                             (M)        Alla                                                X    
Kent Stenhammar                          (S)        Alla                                    X   
Jan Eric Knutas                          (L)        Alla                                                X    
Clas Rosander                            (MP)       Alla                                                X   
Charlotte Wallenstein                    (M)        Alla        X    
Bengt Fransson                           (SD)       Alla       Ulf Svärdh                                        X  
Agnetha Ernegård                         (-)       Alla                                                 X   
Annika Hedman                         (C)        Alla                                              X    
Axel Storckenfeldt                       (M)        Alla        X    
Sara Heikkinen Breitholtz                (S)        Alla         X   
Peter Wesley                             (KD)       Alla                                                X    



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (1) 
Kommunfullmäktige Datum  

2020-12-08 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

Peter Söderberg                          (M)        Alla                                                X    
Kenth Wallin                             (SD)       Alla          X  
Kristina Rasmussen                       (V)        Alla         X   
Franklin Eck                             (M)        Alla        X    
Elin Hysén                               (L)        Alla                                                X    
Rickard Wäst                             (S)        Alla                                                 X   
Heinrich Kaufmann                        (C)        Alla        X    
Per-Axel Carlsson            (M)        Alla        X    
Tobias Eriksson                          (SD)       Alla                            X  
Berit Bergström                          (M)        Alla        X    
Maj-Britt Rane-Andersson                 (S)        Alla                                 X   
Karin Green                              (C)        Alla                                        X    
Ann-Helene Reimertz                      (M)        Alla                                X    
Madelene Höök                            (L)        Alla                                              X    
Thord Brynielsson                        (SD)       Alla                                          X 
Per Stenberg                             (M)        Alla                             X    
Ulrika Högstrand                         (KD)       Alla                                                X    
Anders Ekström                           (M)        Alla                                                X    

SUMMA: 38 15 7 1 

 

Ordföranden ställer sedan proposition på Maria Losmans (MP) m.fl. tilläggsyrkande 
mot avslag, och finner att kommunfullmäktige avslår Maria Losmans (MP) m.fl. 
tilläggsyrkande. 

Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder, Kommunledningskontoret: ekonomi 



Extraordinära satsningar 

Vi är mitt uppe i en omvälvande tid. Under våren 2020 när pandemin slog till var det få som kunde 
föreställa sig hur omfattande och långvarig den skulle bli. De rådande omständigheterna av Covid-
19 är något vi alla är starkt påverkade av men en del påverkas extra mycket. 

Kungsbacka kommun har höga ambitioner för att våra kommuninvånare ska känna sig trygga, på 
många olika plan. Trygga att våga gå där man vill, trygga i sin vardag- i sitt hem, trygga med att få 
stöd och hjälp när det behövs. Kungsbacka kommun arbetar också med att stärka den psykiska 
hälsan hos unga som gamla. 

Under rådande pandemi avråds vi från fysiska kontakter och att delta i sociala aktiviteter, de som 
kan uppmanas till att arbeta hemifrån. Uppmaningar till besöksrestriktioner kan leda till ökad 
ensamhet. Härmed finns en risk att den psykiska hälsan försämras om dessa restriktioner blir 
långvariga och ovisshet och ensamhet kan försämra tryggheten samt att våld i nära relationer 
tenderar att öka. Det kan dessutom vara svårare att nå ut till de som behöver kommunens stöd. 

Vårt skatteunderlag har minskat på grund av att våra invånare har fått minskade inkomster och att 
befolkningsunderlaget blivit lägre än beräknat. Staten har varit generös i att ge oss ersättning för 
kostnader som vi har haft för pandemin och kompensation för till exempel sjukersättningen. Detta 
har bidragit till att Kungsbacka gör ett bra resultat 2020. Redan innan pandemin har Kungsbacka en 
stabil ekonomi och vi ser ett behov av att stödja grupper som drabbats hårt av Covid-19. 

Vi i Alliansen vill därför att vi avsätter ett antal miljoner för prioriterade och speciella behov. Dessa 
medel finansieras genom ökade statsbidrag 2021. Alliansen anser att den enskildes välmående och 
trygghet och ett arbete att gå till, är en förutsättning för en stabil samhällsutveckling. För att 
stimulera och underlätta nämndernas arbete med aktiviteter i syfte att minimera Corona 
pandemins påverkan psykiskt och trygghetsmässigt hos våra invånare, samt att arbeta 
brottsförebyggande avsätts 10 miljoner för projekt under 2021. Vi vill att kommundirektören tar 
fram underlag på de områden som är mest prioriterade och som har ett tydligt samband med 
pandemin. 

Yrkande 

- Kommunfullmäktige föreslås besluta att 10 miljoner kronor avsätts kommuncentralt 2021 
för att stimulera och underlätta nämndernas arbete med aktiviteter i syfte att minimera 
Coronapandemins påverkan psykiskt och trygghetsmässigt hos våra invånare, samt att 
arbeta brottsförebyggande. Detta finansieras genom den ökning av de generella statsbidrag 
som kommunerna erhåller under 2021 under förutsättning att beslut om dessa statsbidrag 
fattas av Riksdagen i höstbudgeten  

- Kommundirektören får i uppdrag att ta fram underlag på de områden som är mest 
prioriterade med samband till pandemin, samt utarbeta hur fördelningen till olika 
”Coronaprojekt” ska ske. 

- Kommunstyrelsen får i uppdrag att besluta om fördelningen till de olika Coronaprojekten. 
 

Lisa Andersson (M) Fredrik Hansson (C)  Ulrika Landergren (L)   

Niklas Mattsson (KD) 
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§ 42 Dnr 2020-01190  
Omfördelning av budget i lokalplan Björkris utbildningslokaler etapp 1 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner utökad budget för Björkris utbildningslokaler etapp 1 
med 75 miljoner kronor. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen tog 26 maj 2020 beslut om att starta upp Björkris 
utbildningslokaler etapp 1. Projektet omfattar nya utbildningslokaler för 400 barn 
med en planerad driftstart höstterminen 2023. I lokalplan 2021–2025 finns 
budgetmedel avsatta för etapp 2 som också omfattar lokaler för 400 elever och där 
driftstarten är planerad till höstterminen 2025. Etapp 2 har ännu inte startats upp. 

I förstudien för etapp 1 har förvaltningen för Förskola & Grundskola utifrån 
befolkningsprognos (levererad av kommunledningskontoret maj 2020) bedömt att 
lokalerna behöver ha kapacitet för cirka 600 elever vid tidpunkten för driftstart. 
Bedömningen tar hänsyn till kapaciteterna vid tidpunkten för befintliga 
utbildningslokaler i närområdet (Älvsåkerskolan, Hedeskolan och Björkrisskolan). 

Ovanstående innebär att projektet Björkris utbildningslokaler etapp 1 behöver utökas 
i omfattning, från 400 till ca 600 elever. Budgeten behöver därmed utökas i 
motsvarande omfattning.  

Björkris utbildningslokaler etapp 2 minskar då i omfattning, från 400 till ca 200 
elever/barn. Budgeten minskar också i motsvarande omfattning vilket innebär att den 
totala budgeten för båda etapperna blir oförändrad. 

Finansiering sker inom befintlig investeringsbudget och genom omfördelning av 
budgetmedel från projekt 231 Björkris utbildningslokaler etapp 2 i lokalplan 2021–
2025. Budgeten för Björkris utbildningslokaler etapp 2 minskar i motsvarande 
omfattning vilket innebär att den totala budgeten för båda etapperna blir oförändrad. 
Ingen utökad upplåning krävs med denna förändring. 

Hänvisning görs till kommunens ekonomistyrprinciper som ingår som en del i 
beslutad Kommunbudget 2021, plan 2022–2025. ”Investeringsbudget och 
hyresmedel för lokaler och boende tillhör kommunstyrelsen och kommunstyrelsen 
kan justera mellan olika lokalprojekt under året. Projekt som överstiger 15 miljoner 
kronor ska beslutas av kommunstyrelsen” 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2020-12-22 

Lokalplan 2021–2025 

Kommunstyrelsen 2020-05-26, § 117 
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Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
samhällsbyggnadskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det. 
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Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2020-12-22. 

Kommunstyrelsen 2020-05-26, § 117 

Beslutet skickas till 
Kommunledningskontoret: ekonomi och nämnden för Service. 

 

 

Malin Aronsson     Emma Kjernald 

Kommundirektör     Samhällsbyggnadschef 



LOKALPLAN

Kommunen har en omfattande verksamhet som bedrivs i 
olika lokaler. Dessutom förmedlar kommunen olika slags 
boenden för grupper i samhället som har svårt att få bostad 
på vanligt sätt. Det kan handla om boenden för äldre, per
soner med funktionsnedsättning, nyanlända samt socialt 
utsatta personer. Kommunen både äger och hyr in lokaler 
och boenden.

Kommunfullmäktige har antagit följande lokalpolicy:
Kommunen ska genom aktiv lokalförsörjning tillhandahålla och 
bibehålla ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler över tiden.

Varje år beslutar nämnderna om bedömt lokalbehov de 
kommande fem åren baserat på befolkningsprognoser och 
lokalprognoser. Dessa behov sammanställs i en behovslista 
som bearbetas vidare till en lokalplan som ska vara möjlig 
att genomföra ekonomiskt, tidsmässigt och fysiskt. Lokal
planen utgör del av kommunens flerårsbudget.

Lokalbehov
Nämnderna i Kungsbacka kommun har lämnat in bostads 
och lokalbehov för perioden 2021–2025.  Nämndernas 
beslutade behov bestod av en sammanfattning av lokal
behoven uttryckt i form av volymmått, till exempel antal 
platser, antal elever eller antal förskolebarn. Behoven har 
därefter kostnadsbedömts utifrån nyckeltal framtagna av 
Service avseende både investeringsutgifter samt driftskost
nader. Lokalplanen har sedan beretts utifrån ett plane
rings och genomförandeperspektiv samt med utgångs
punkt i nedanstående politiska prioriteringar. 

Lokalbehoven har prioriterats och omfördelats enligt den 
så kallade fyrstegsmodellen vilket innebär: 

1. Inte tillgodose behovet alls
2. Leda om ”strömmar” av elever, boende etc. till ledig 

kapacitet i befintliga lokaler
3. Bygga om eller till befintliga lokaler
4. Bygga nya lokaler

Lokalbehoven har också kategoriserats i fallande ordning 
utifrån om behoven avser: 

• Besparingsmöjligheter, strukturomvandlingar
• Volymutökning befintlig plats
• Expansion nya områden
• Icke lagstyrd verksamhet
• Kvalitetshöjningar befintliga lokaler

Behoven har därefter kostnadsbedömts utifrån nyckeltal 
framtagna av Service avseende både investeringsutgifter 
och driftkostnader.

Nya hyror för lokalinvesteringar samt inhyrda boenden 
budgeteras centralt och nämnden erhåller ram motsva
rande 80 procent av hyran när lokalen är klar att tas i bruk. 
Resterande 20 procent finansieras inom respektive nämnds 
ram. Ramtilldelning utgår inte för verksamhetsanpass
ningar av lokaler.

Investeringsbudget och hyresmedel för lokaler och boen
den tillhör kommunstyrelsen och kommunstyrelsen kan 
justera mellan olika lokalprojekt under året.

Byggprojekt i Lokalplanen får startas upp om de understi
ger 15 miljoner i investeringsbelopp. För projekt som 
överstiger 15 miljoner kronor ska igångsättning beslutas av 
kommunstyrelsen. Igångsättningsbeslut krävs även för de 
hyresobjekt som ligger i lokalplanen.

I samband med kommunens investering i nya lokaler 
avsätts 1 procent av byggutgiften till konstnärlig utsmyck
ning. Nämnden för Kultur & Fritid får ansvaret att upp
handla och besluta om den konstnärliga utsmyckningen. 
Ett särskilt belopp avsätts som kan fördelas olika mellan 
de lokaler som byggs. Det innebär att det inte alltid blir 
1 procent i konstnärlig utsmyckning per lokal utan det 
kan variera mellan olika lokaler men det blir alltid max 1 
procent totalt per år. Gäller bara byggnaderna.

Vid investeringar i infrastruktur (gator och vägar mm) 
samt i de fall kommunen hyr in lokal från extern fastig
hetsägare får ställning tas till konstnärlig utsmyckning i 
varje enskilt projekt

Lokaler och boenden
Kungsbacka kommun är en attraktiv tillväxtkommun, geografiskt placerad i en av 
Sveriges starkaste tillväxt- och arbetsmarknadsregioner . Antalet invånare ökar kraf-
tigt varje år och nya lokaler behövs för att möta behovet från befolkningsökningen .
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LOKALPLAN

Sammanfattningen av kommunens planering för lokaler och boenden presenteras i följande tabeller. Lokalplanen inne-
fattar projekt i både egna lokaler samt inhyrda lokaler och boenden. Lokalplanerna presenteras i form av volymmått, till 
exempel antal boendeplatser eller antal elever. De lokaler som kommunen själv bygger samt investeringar i inredning 
och utrustning av nya lokaler planeras under 2021 innebär investeringar på 603,7 miljoner kronor. Under 2022 planerar 
vi investera 442,6 miljoner kronor i nya lokaler. 

Investeringsbudget för nya lokaler och boenden, belopp i tusen kronor

Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

603 708 442 630 416 150 228 400 149 917

Beräknade hyreskostnader samt kapitalkostnader för inventarier, nya lokaler och boenden, belopp i tusen kronor

Hyror Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

80 procent 48 631 22 378 19 890 16 740 22 875

20 procent
Varav: 
KFT
FG
IF
VO
ÖVR

1 853

463
285

1 315
-210

5 594

144
801
285

3 581
783

4 973

373
1 227

227
1 807
1 339

4 185

1 689
887
607
288
714

5 719

1 471
1 468

606
1 459

715

100 procent 50 484 27 972 24 863 20 925 28 594

Till hyreskostnaderna tillkommer kostnader av engångskaraktär för exempelvis sanering, restvärden, paviljonghyror 
och inredning. Beloppen ovan kan komma att förändras i de fall då kommunen erhåller ersättning för dold moms.

Fritidsanläggningar och kulturlokaler
Fritidsanläggningarna är kommunens anläggningar för idrotts- och fritidsaktiviteter samt kulturlokaler. 

Lokaltyp och beskrivning 2021 2022 2023 2024 2025

128 Varlaskolans fullmåtts idrottshall x

131 Inlag arenahall x

136 Björkris fullmåtts idrottshall x

137 Elektronen permanent och tillf. lösning x

Noter
128 Varlaskolan fullmåtts idrottshall
Varlaskolans idrottshall behöver ersättas med en ny fullmåttshall som tillgodoser skolverksamhetens och föreningslivets 
behov. Samordning sker med projekt 324 Varlaskolans tillbyggnad.

131 Inlag arena
Arenahall med placering söder om Kungsbacka Sportcenter.

136 Björkris fullmåtts idrottshall
I samband med en ny skola planeras ny fullmåtts idrottshall som tillgodoser skolverksamhetens och föreningslivets 
behov. Samordning sker med projekt 331 Björkris skola.

137 Elektronen permanent och tillfällig lösning
Verksamheten i Elektronen behöver flyttas då området ska exploateras. Utredning pågår för att hitta en optimal lösning.

Lokalplan
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LOKALPLAN

Utbildningslokaler
Kommunens behov av utbyggnad av förskolor beskrivs nedan, uttryckt i antal barn. Lokalerna planeras också för att 
 fungera som skollokaler. Kommunens behov om utbyggnad av förskolor uttrycks nedan i antalet barn.

Lokaltyp och beskrivning 2021 2022 2023 2024 2025

221 Gällinge förskola 40

224 a Gårdskulla förskola avveckling -40

224 b Liljans förskola avveckling -40

226 Anneberg förskola 120

230 Björkris utbildningslokaler etapp 1 400

232 Trollelyckan förskola avveckling -40

233 Frillesås förskola 160

234 Klockaregårdens förskola avveckling -160

231 Björkris utbildningslokaler etapp 2 400

306 Norra Bräckaskolan avetablering -220

310 Frillesåsskolan om- och nybyggnad 
inklusive bibliotek

290

334 Frillesås paviljonger avveckling x

324 Varlaskolan tillbyggnad 300

329 Toråsskolan tillf. paviljong avveckling -100

332 Björkrisskola paviljong avveckling -100

333 Åsaskolan matsal och klassrum x

128 Varlaskolan fullmåtts idrottshall x

136 Björkris fullmåtts idrottshall x

Summa antal förskolebarn 70 160 260 0 520

Noter

221 Gällinge förskola
Området är föremål för exploatering av nya bostäder. Dess-
utom behöver förskolan täcka behovet av befintliga försko-
lebarn som idag använder skollokaler men på sikt ökar över 
elevantalet och då behövs skollokalerna för skolverksamhet. 
Åtgärder behöver göras i befintligt kök för att klara av ökad 
kapacitet.

224 a Gårdskulla förskola avveckling
Förskola i centrala Kungsbacka måste ersättas på grund av 
den tekniska livslängden har nått sitt mål.

224 b Liljans förskola avveckling
Förskola i centrala Kungsbacka måste ersättas på grund av 
att tillfälligt bygglov.

226 Anneberg förskola
Området är föremål för exploatering av nya bostäder. Nya 
förskolelokaler måste därför byggas. Samordning sker med 
projekt 807 Anneberg vård- och omsorgsboende.

230 Björkris utbildningslokaler etapp 1
Området är föremål för exploatering av nytt bostadsområde. 
Nya utbildningsplatser måste därför byggas.

231 Björkris utbildningslokaler etapp 2
Området är föremål för exploatering av nytt bostadsområde. 
Nya utbildningsplatser måste därför byggas.

232 Trollelyckan förskola avveckling
Förskola i Frillesås avvecklas på grund av ej ändamålsenliga 
lokaler samt att den tekniska livslängden har nått sitt mål.

233 Frillesås förskola
Ny förskola byggs för att ersätta Klockaregårdens paviljong 
förskola.

234 Klockaregårdens förskola avveckling
Paviljong avvecklas när ny förskola i Frillesås står färdig

306 Norra Bräckaskolan avetablering
I samband med driftsättning av nya Bräckaskolan kommer 
de tillfälliga skollokalerna att avvecklas.
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LOKALPLAN

Foto: Ciprian Gorga,  
Kungsbacka kommun

310 Frillesåsskolan om- och nybyggnad inklusive bibliotek
I takt med att befolkningen i Frillesås ökar blir det allt mer 
aktuellt att möta utvecklingen med utökning av och mer 
ändamålsenliga skollokaler.  Som en konsekvens av ny- och 
ombyggnadsprojektet kommer befintliga tillfälliga lokaler 
att kunna avvecklas.

324 Varlaskolan tillbyggnad
Om- och tillbyggnation av skola för att ersätta befintliga 
specialsalar som nått sin tekniska livslängd och ta hand 
om ökat elevantal inom de centrala delarna av Kungsbacka. 
Samordning sker med projekt 128 Varlaskolan fullmåtts 
idrottshall
 
329 Toråsskolan tillfälliga paviljong - avveckling
Paviljong måste ersättas på grund av att tillfälligt bygglov 
upphör.

 
332 Björkris skola paviljong avvecklas
I samband med ny skola kan en paviljong i Björkris lämnas.

333 Åsaskolan matsal och klassrum
Behov att öka antalet platser i matsal och klassrum för att 
skapa god arbetsmiljö för pedagoger och elever.

334 Frillesåsskolans paviljonger avveckling
När ny skolbyggnad står färdig så avvecklas 4 st paviljonger. 

128 Varlaskolan fullmåtts idrottshall
Varlaskolans idrottshall behöver ersättas med en ny full-
måttshall som tillgodoser skolverksamhetens och förenings-
livets behov. Samordning sker med projekt 324 Varlaskolans 
tillbyggnad.

136 Björkris fullmåtts idrottshall
I samband med en ny skola planeras ny fullmåtts idrotts-
hall som tillgodoser skolverksamhetens och föreningslivets 
behov. Samordning sker med projekt 331 Björkris skola.
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LOKALPLAN

Kommunala boenden med särskild service (BMSS)
Gruppbostäder är boenden för personer med omfattande stödbehov på grund av fysiska eller socialpsykiatriska funk-
tionsnedsättningar. Gruppbostäderna består av ca 6 lägenheter med tillhörande lokaler för gemensamma aktiviteter samt 
personalutrymmen. Kommunens behov uttrycks nedan i form av antal boendeplatser.

Servicebostäder är boenden för personer med mindre omfattande stödbehov på grund av fysiska eller socialpsykiatriska 
funktionsnedsättningar. Dessa bostäder kan med fördel tillskapas inom flerfamiljshus och behöver inte nödvändigtvis 
ligga samlade utan kan spridas ut över flera trapphus. Normalt sett placeras 10 servicebostäder inom ett område med en 
lokal för personalstöd i närheten. Kommunens behov av nya servicebostäder uttrycks nedan i form av antal lägenheter.

Utformning av boende med särskild service kan vara att man bygger 12 stycken bostäder som antingen kan nyttjas som 6 st 
gruppbostad och 6 st som servicebostad eller att alla 12 nyttjas som servicebostad.

Lokaltyp och beskrivning 2021 2022 2023 2024 2025

405 BMSS LSS Vallda 12

413 Gruppbostad barn 4

414 BMSS Anneberg 12

415 BMSS Kolla 14

502 Servicebostad Söderstaden 10   

504 Servicebostad Björkris 10

505 Särskild bostadsförmedling (SBF)  10 10 10 10 10

507 BMSS 12

508 BMSS 20

509 BMSS 20

Summa boendeplatser och lägenheter 46 10 26 52 30

Noter

405 BMSS LSS Vallda
Behov av gruppbostäder eller servicelägenheter planeras in i 
kommande område.

413 Gruppbostad barn
Gruppbostad för barn, 4 platser. Lokalisering krävs.

414 BMSS Anneberg
Behov av gruppbostäder planeras in i kommande nya 
område.

415 Gruppbostad Kolla
Behov av gruppbostäder planeras in i kommande nya 
område.

502 Servicebostad Söderstaden
Servicebostäder med gemensam lokal för personalstöd.

504 Servicebostad Björkris
Servicebostäder med gemensam lokal för personalstöd

505 Särskild bostadsförmedling (SBF)
Särskild bostadsförsörjningskö är avsedd för personer som 
inte själv kan skaffa en bostad på grund av starka sociala 
och/eller medicinska skäl. Referensboende hyrs ut till kom-
muninvånare som har starkt behov av en bostad och inte på 
egen hand har förmåga att lösa sin situation.

507 BMSS
Utformning av boende med särskild service kan vara att 
man bygger 12 st bostäder som antingen kan nyttjas som 6 
st gruppbostad och 6 st som servicebostad eller att alla 12 
nyttjas som servicebostad.

508 BMSS
Utformning av boende med särskild service kan vara att 
man bygger 12 stycken bostäder som antingen kan nyttjas 
som 6 st gruppbostad och 6 st som servicebostad eller att 
alla 12 nyttjas som servicebostad.

509 BMSS
Utformning av boende med särskild service kan vara att 
man bygger 12 st bostäder som antingen kan nyttjas som 6 
st gruppbostad och 6 st som servicebostad eller att alla 12 
nyttjas som servicebostad.
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Lokaltyp och beskrivning 2021 2022 2023 2024 2025

803 Björkris vård- och omsorgsboende 120

805 Ekhaga vård- och omsorgsboende -26 40

806 Särö vård- och omsorgsboende 80

807 Anneberg vård- och omsorgsboende 80

808 Bukärrsgården -48

809 Hemtjänstlokal x

Summa boendeplatser 80 120 -74 80 40

Lokaltyp och beskrivning 2021 2022 2023 2024 2025

1202 Tillfälliga lokaler x x x x x

1404 Parkeringshus kvarter Aranäs x

1405 Ersättningslokaler för tillfälliga bygglov x x x x x

1406 Klovstens omlastningsstation x

1408 Skyddsrum ersättning simhallen x

1409 Administrativa lokaler etapp 1 x

1410 Engångskostnader x

Vård- och omsorgsboende
Vård- och omsorgsboende är boenden för äldre med behov av särskilt stöd enligt socialtjänstlagen. Ett vård- och omsorgs-
boende består av bostadslägenheter, gemensamma lokaler samt personalutrymmen.  Kommunens behov av nya vård- och 
omsorgsboende uttrycks nedan i form av antal platser.

Noter

803 Björkris vård- och omsorgsboende
Planering av nytt vård- och omsorgsboende med 120 lägen-
heter i kommunen. Planeras för en hemtjänstlokal i boendet, 
projekt 809.

805 Ekhaga vård- och omsorgsboende
Modernisering befintligt eller nybyggnad av boendet. 
Avveckling av 26 lägenheter samt nybyggnation av 40 nya 
lägenheter.

806 Särö vård- och omsorgsboende
Planering av nytt vård- och omsorgsboende med 80 lägen-
heter i Särö. I samband med nybyggnationen avvecklas 
Bukärrsgårdens vård-och omsorgsboende i Särö.

807 Anneberg vård- och omsorgsboende
Planering av nytt vård- och omsorgsboende med 80 lägen-
heter i kommunen.

808 Bukärrsgården
Planeras att avvecklas.

Övrigt

Noter

1202 Tillfälliga lokaler
Medel för tillfälliga lokaler eller enskilda lösningar på kort 
sikt.

1404 Parkeringshus kvarter Aranäs
Parkeringshus behöver byggas för att kunna utveckla 
Söderstaden/Centrum med bland annat fler bostäder.

1405 Ersättningslokaler för lokaler med tillfälliga bygglov

1406 Klovstens omlastningscentral
Vid utbyggnad av Klovstens område behöver omlastnings-
station ny plats, lokalisering pågår.

1408 Skyddsrum ersättning simhallen

1409 Administrativa lokaler etapp 1
Avveckling delar av administrativa lokaler.

1410 Engångskostnader
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§ 117 Dnr 2020-00350  
Uppstart av projekt Björkris utbildningslokaler 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner uppstart av projekt Björkris utbildningslokaler. 

Beslut om uppstart av projektet sker under förutsättning av att kommunfullmäktige i 
beslut om kommunbudget 2021 inkluderar projekt Björkris utbildningslokaler i 
Lokalplan 2021–2025. 

Sammanfattning av ärendet 
I förslag till lokalplan för kommunbudget 2021 som behandlades i 
kommunstyrelsens arbetsutskott 12 maj, finns medel avsatta för byggnation av 
utbildningslokaler i Björkris. Projektet är inplanerat att vara färdigställt år 2023 i 
lokalplan för perioden 2021–2025, löpnummer 230.  

Den nya utbildningslokalen planeras för flexibel användning för att möjliggöra 
användning av lokalen för förskoleverksamhet likväl skolverksamhet. Detta projekt 
utgör den första av två etapper av nybyggnation av utbildningslokaler i området 
vilket innebär att viss hänsyn under förstudien och projekteringen behöver tas till 
utbyggnadsetapp 2. Projektet behöver samordnas med projektet Björkris idrottshall 
som också ska lokaliseras inom samma fastighet. 

Uppstartsbeslut av projekt som överstiger 15 miljoner kronor ska fattas av 
kommunstyrelsen.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-12 § 130 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-04-23 
Förslag till Lokalplan 2021-2025 

Beslutsgång 
Ordförande Fredrik Hansson (C) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill 
säga kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det. 

Beslutet skickas till  
Nämnden för Service, Kommunledningskontoret: ekonomienheten 
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§ 38 Dnr 2020-01141  
Uppstart av projekt i lokalplan Anneberg förskola 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner uppstart av projekt Anneberg förskola. 

Sammanfattning av ärendet 
I lokalplan för kommunbudget 2021 finns medel avsatta för byggnation av förskola i 
Anneberg. Projektet är inplanerat att vara färdigställt år 2025 i lokalplan för perioden 
2021-2025, löpnummer 226. 

Lokalbehovet omfattar lokaler för 120 barn inklusive kök, utemiljö och parkering. 
Projektet ska samordnas med projekt Anneberg boende med särskild service och 
Anneberg vård- och omsorgsboende som också ska lokaliseras inom samma 
fastighet. Uppstart av projektet behöver ske under kvartal 1 år 2021. 

Hänvisning görs till kommunens ekonomistyrprinciper som ingår som en del i 
beslutad Kommunbudget 2021, plan 2022–2025. ”Investeringsbudget och 
hyresmedel för lokaler och boende tillhör kommunstyrelsen och kommunstyrelsen 
kan justera mellan olika lokalprojekt under året. Projektet som överstiger 15 miljoner 
kronor ska beslutas av kommunstyrelsen”. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2020-12-22 

Lokalplan för 2021-2025 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
samhällsbyggnadskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det. 



  

Datum 

2020-12-22 
Diarienummer 

KS 2020-01141 
 

 

 
Kungsbacka kommun 
Maria Carlsson 
Tel 0300-83 41 28 
maria.carlsson@kungsbacka.se 
 
 
 

1 (1)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 
Besöksadress 

Stadshuset, Storgatan 37 
Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Uppstart av projekt i lokalplan Anneberg förskola 
 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner uppstart av projekt Anneberg förskola. 

Sammanfattning av ärendet 
I lokalplan för kommunbudget 2021 finns medel avsatta för byggnation av förskola i Anneberg. 
Projektet är inplanerat att vara färdigställt år 2025 i lokalplan för perioden 2021-2025, löpnummer 226. 
Lokalbehovet omfattar lokaler för 120 barn inklusive kök, utemiljö och parkering. Projektet ska 
samordnas med projekt Anneberg boende med särskild service och Anneberg vård- och 
omsorgsboende som också ska lokaliseras inom samma fastighet. Uppstart av projektet behöver ske 
under kvartal 1 år 2021. 
 

Hänvisning görs till kommunens ekonomistyrprinciper som ingår som en del i beslutad 
Kommunbudget 2021, plan 2022–2025. ”Investeringsbudget och hyresmedel för lokaler och boende 
tillhör kommunstyrelsen och kommunstyrelsen kan justera mellan olika lokalprojekt under året. 
Projektet som överstiger 15 miljoner kronor ska beslutas av kommunstyrelsen”. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2020-12-22 

Lokalplan för 2021-2025 

 

Beslutet skickas till 
Kommunledningskontoret ekonomi, nämnden för Service. 

 

Malin Aronsson    Emma Kjernald 

Kommundirektör    Samhällsbyggnadschef 



LOKALPLAN

Kommunen har en omfattande verksamhet som bedrivs i 
olika lokaler. Dessutom förmedlar kommunen olika slags 
boenden för grupper i samhället som har svårt att få bostad 
på vanligt sätt. Det kan handla om boenden för äldre, per-
soner med funktionsnedsättning, nyanlända samt socialt 
utsatta personer. Kommunen både äger och hyr in lokaler 
och boenden.

Kommunfullmäktige har antagit följande lokalpolicy:
Kommunen ska genom aktiv lokalförsörjning tillhandahålla och 
bibehålla ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler över tiden.

Varje år beslutar nämnderna om bedömt lokalbehov de 
kommande fem åren baserat på befolkningsprognoser och 
lokalprognoser. Dessa behov sammanställs i en behovslista 
som bearbetas vidare till en lokalplan som ska vara möjlig 
att genomföra ekonomiskt, tidsmässigt och fysiskt. Lokal-
planen utgör del av kommunens flerårsbudget.

Lokalbehov
Nämnderna i Kungsbacka kommun har lämnat in bostads- 
och lokalbehov för perioden 2021–2025.  Nämndernas 
beslutade behov bestod av en sammanfattning av lokal-
behoven uttryckt i form av volymmått, till exempel antal 
platser, antal elever eller antal förskolebarn. Behoven har 
därefter kostnadsbedömts utifrån nyckeltal framtagna av 
Service avseende både investeringsutgifter samt driftskost-
nader. Lokalplanen har sedan beretts utifrån ett plane-
rings- och genomförandeperspektiv samt med utgångs-
punkt i nedanstående politiska prioriteringar. 

Lokalbehoven har prioriterats och omfördelats enligt den 
så kallade fyrstegsmodellen vilket innebär: 

1. Inte tillgodose behovet alls
2. Leda om ”strömmar” av elever, boende etc. till ledig 

kapacitet i befintliga lokaler
3. Bygga om- eller till befintliga lokaler
4. Bygga nya lokaler

Lokalbehoven har också kategoriserats i fallande ordning 
utifrån om behoven avser: 

• Besparingsmöjligheter, strukturomvandlingar
• Volymutökning befintlig plats
• Expansion nya områden
• Icke lagstyrd verksamhet
• Kvalitets-höjningar befintliga lokaler

Behoven har därefter kostnadsbedömts utifrån nyckeltal 
framtagna av Service avseende både investeringsutgifter 
och driftkostnader.

Nya hyror för lokalinvesteringar samt inhyrda boenden 
budgeteras centralt och nämnden erhåller ram motsva-
rande 80 procent av hyran när lokalen är klar att tas i bruk. 
Resterande 20 procent finansieras inom respektive nämnds 
ram. Ramtilldelning utgår inte för verksamhetsanpass-
ningar av lokaler.

Investeringsbudget och hyresmedel för lokaler och boen-
den tillhör kommunstyrelsen och kommunstyrelsen kan 
justera mellan olika lokalprojekt under året.

Byggprojekt i Lokalplanen får startas upp om de understi-
ger 15 miljoner i investeringsbelopp. För projekt som 
överstiger 15 miljoner kronor ska igångsättning beslutas av 
kommunstyrelsen. Igångsättningsbeslut krävs även för de 
hyresobjekt som ligger i lokalplanen.

I samband med kommunens investering i nya lokaler 
avsätts 1 procent av byggutgiften till konstnärlig utsmyck-
ning. Nämnden för Kultur & Fritid får ansvaret att upp-
handla och besluta om den konstnärliga utsmyckningen. 
Ett särskilt belopp avsätts som kan fördelas olika mellan 
de lokaler som byggs. Det innebär att det inte alltid blir 
1 procent i konstnärlig utsmyckning per lokal utan det 
kan variera mellan olika lokaler men det blir alltid max 1 
procent totalt per år. Gäller bara byggnaderna.

Vid investeringar i infrastruktur (gator och vägar mm) 
samt i de fall kommunen hyr in lokal från extern fastig-
hetsägare får ställning tas till konstnärlig utsmyckning i 
varje enskilt projekt

Lokaler och boenden
Kungsbacka kommun är en attraktiv tillväxtkommun, geografiskt placerad i en av 
Sveriges starkaste tillväxt- och arbetsmarknadsregioner. Antalet invånare ökar kraf-
tigt varje år och nya lokaler behövs för att möta behovet från befolkningsökningen.
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Sammanfattningen av kommunens planering för lokaler och boenden presenteras i följande tabeller. Lokalplanen inne-
fattar projekt i både egna lokaler samt inhyrda lokaler och boenden. Lokalplanerna presenteras i form av volymmått, till 
exempel antal boendeplatser eller antal elever. De lokaler som kommunen själv bygger samt investeringar i inredning 
och utrustning av nya lokaler planeras under 2021 innebär investeringar på 603,7 miljoner kronor. Under 2022 planerar 
vi investera 442,6 miljoner kronor i nya lokaler. 

Investeringsbudget för nya lokaler och boenden, belopp i tusen kronor

Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

603 708 442 630 416 150 228 400 149 917

Beräknade hyreskostnader samt kapitalkostnader för inventarier, nya lokaler och boenden, belopp i tusen kronor

Hyror Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

80 procent 48 631 22 378 19 890 16 740 22 875

20 procent
Varav: 
KFT
FG
IF
VO
ÖVR

1 853

463
285

1 315
-210

5 594

144
801
285

3 581
783

4 973

373
1 227

227
1 807
1 339

4 185

1 689
887
607
288
714

5 719

1 471
1 468

606
1 459

715

100 procent 50 484 27 972 24 863 20 925 28 594

Till hyreskostnaderna tillkommer kostnader av engångskaraktär för exempelvis sanering, restvärden, paviljonghyror 
och inredning. Beloppen ovan kan komma att förändras i de fall då kommunen erhåller ersättning för dold moms.

Fritidsanläggningar och kulturlokaler
Fritidsanläggningarna är kommunens anläggningar för idrotts- och fritidsaktiviteter samt kulturlokaler. 

Lokaltyp och beskrivning 2021 2022 2023 2024 2025

128 Varlaskolans fullmåtts idrottshall x

131 Inlag arenahall x

136 Björkris fullmåtts idrottshall x

137 Elektronen permanent och tillf. lösning x

Noter
128 Varlaskolan fullmåtts idrottshall
Varlaskolans idrottshall behöver ersättas med en ny fullmåttshall som tillgodoser skolverksamhetens och föreningslivets 
behov. Samordning sker med projekt 324 Varlaskolans tillbyggnad.

131 Inlag arena
Arenahall med placering söder om Kungsbacka Sportcenter.

136 Björkris fullmåtts idrottshall
I samband med en ny skola planeras ny fullmåtts idrottshall som tillgodoser skolverksamhetens och föreningslivets 
behov. Samordning sker med projekt 331 Björkris skola.

137 Elektronen permanent och tillfällig lösning
Verksamheten i Elektronen behöver flyttas då området ska exploateras. Utredning pågår för att hitta en optimal lösning.

Lokalplan
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Utbildningslokaler
Kommunens behov av utbyggnad av förskolor beskrivs nedan, uttryckt i antal barn. Lokalerna planeras också för att 
 fungera som skollokaler. Kommunens behov om utbyggnad av förskolor uttrycks nedan i antalet barn.

Lokaltyp och beskrivning 2021 2022 2023 2024 2025

221 Gällinge förskola 40

224 a Gårdskulla förskola avveckling -40

224 b Liljans förskola avveckling -40

226 Anneberg förskola 120

230 Björkris utbildningslokaler etapp 1 400

232 Trollelyckan förskola avveckling -40

233 Frillesås förskola 160

234 Klockaregårdens förskola avveckling -160

231 Björkris utbildningslokaler etapp 2 400

306 Norra Bräckaskolan avetablering -220

310 Frillesåsskolan om- och nybyggnad 
inklusive bibliotek

290

334 Frillesås paviljonger avveckling x

324 Varlaskolan tillbyggnad 300

329 Toråsskolan tillf. paviljong avveckling -100

332 Björkrisskola paviljong avveckling -100

333 Åsaskolan matsal och klassrum x

128 Varlaskolan fullmåtts idrottshall x

136 Björkris fullmåtts idrottshall x

Summa antal förskolebarn 70 160 260 0 520

Noter

221 Gällinge förskola
Området är föremål för exploatering av nya bostäder. Dess-
utom behöver förskolan täcka behovet av befintliga försko-
lebarn som idag använder skollokaler men på sikt ökar över 
elevantalet och då behövs skollokalerna för skolverksamhet. 
Åtgärder behöver göras i befintligt kök för att klara av ökad 
kapacitet.

224 a Gårdskulla förskola avveckling
Förskola i centrala Kungsbacka måste ersättas på grund av 
den tekniska livslängden har nått sitt mål.

224 b Liljans förskola avveckling
Förskola i centrala Kungsbacka måste ersättas på grund av 
att tillfälligt bygglov.

226 Anneberg förskola
Området är föremål för exploatering av nya bostäder. Nya 
förskolelokaler måste därför byggas. Samordning sker med 
projekt 807 Anneberg vård- och omsorgsboende.

230 Björkris utbildningslokaler etapp 1
Området är föremål för exploatering av nytt bostadsområde. 
Nya utbildningsplatser måste därför byggas.

231 Björkris utbildningslokaler etapp 2
Området är föremål för exploatering av nytt bostadsområde. 
Nya utbildningsplatser måste därför byggas.

232 Trollelyckan förskola avveckling
Förskola i Frillesås avvecklas på grund av ej ändamålsenliga 
lokaler samt att den tekniska livslängden har nått sitt mål.

233 Frillesås förskola
Ny förskola byggs för att ersätta Klockaregårdens paviljong 
förskola.

234 Klockaregårdens förskola avveckling
Paviljong avvecklas när ny förskola i Frillesås står färdig

306 Norra Bräckaskolan avetablering
I samband med driftsättning av nya Bräckaskolan kommer 
de tillfälliga skollokalerna att avvecklas.
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Foto: Ciprian Gorga,  
Kungsbacka kommun

310 Frillesåsskolan om- och nybyggnad inklusive bibliotek
I takt med att befolkningen i Frillesås ökar blir det allt mer 
aktuellt att möta utvecklingen med utökning av och mer 
ändamålsenliga skollokaler.  Som en konsekvens av ny- och 
ombyggnadsprojektet kommer befintliga tillfälliga lokaler 
att kunna avvecklas.

324 Varlaskolan tillbyggnad
Om- och tillbyggnation av skola för att ersätta befintliga 
specialsalar som nått sin tekniska livslängd och ta hand 
om ökat elevantal inom de centrala delarna av Kungsbacka. 
Samordning sker med projekt 128 Varlaskolan fullmåtts 
idrottshall
 
329 Toråsskolan tillfälliga paviljong - avveckling
Paviljong måste ersättas på grund av att tillfälligt bygglov 
upphör.

 
332 Björkris skola paviljong avvecklas
I samband med ny skola kan en paviljong i Björkris lämnas.

333 Åsaskolan matsal och klassrum
Behov att öka antalet platser i matsal och klassrum för att 
skapa god arbetsmiljö för pedagoger och elever.

334 Frillesåsskolans paviljonger avveckling
När ny skolbyggnad står färdig så avvecklas 4 st paviljonger. 

128 Varlaskolan fullmåtts idrottshall
Varlaskolans idrottshall behöver ersättas med en ny full-
måttshall som tillgodoser skolverksamhetens och förenings-
livets behov. Samordning sker med projekt 324 Varlaskolans 
tillbyggnad.

136 Björkris fullmåtts idrottshall
I samband med en ny skola planeras ny fullmåtts idrotts-
hall som tillgodoser skolverksamhetens och föreningslivets 
behov. Samordning sker med projekt 331 Björkris skola.
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Kommunala boenden med särskild service (BMSS)
Gruppbostäder är boenden för personer med omfattande stödbehov på grund av fysiska eller socialpsykiatriska funk-
tionsnedsättningar. Gruppbostäderna består av ca 6 lägenheter med tillhörande lokaler för gemensamma aktiviteter samt 
personalutrymmen. Kommunens behov uttrycks nedan i form av antal boendeplatser.

Servicebostäder är boenden för personer med mindre omfattande stödbehov på grund av fysiska eller socialpsykiatriska 
funktionsnedsättningar. Dessa bostäder kan med fördel tillskapas inom flerfamiljshus och behöver inte nödvändigtvis 
ligga samlade utan kan spridas ut över flera trapphus. Normalt sett placeras 10 servicebostäder inom ett område med en 
lokal för personalstöd i närheten. Kommunens behov av nya servicebostäder uttrycks nedan i form av antal lägenheter.

Utformning av boende med särskild service kan vara att man bygger 12 stycken bostäder som antingen kan nyttjas som 6 st 
gruppbostad och 6 st som servicebostad eller att alla 12 nyttjas som servicebostad.

Lokaltyp och beskrivning 2021 2022 2023 2024 2025

405 BMSS LSS Vallda 12

413 Gruppbostad barn 4

414 BMSS Anneberg 12

415 BMSS Kolla 14

502 Servicebostad Söderstaden 10   

504 Servicebostad Björkris 10

505 Särskild bostadsförmedling (SBF)  10 10 10 10 10

507 BMSS 12

508 BMSS 20

509 BMSS 20

Summa boendeplatser och lägenheter 46 10 26 52 30

Noter

405 BMSS LSS Vallda
Behov av gruppbostäder eller servicelägenheter planeras in i 
kommande område.

413 Gruppbostad barn
Gruppbostad för barn, 4 platser. Lokalisering krävs.

414 BMSS Anneberg
Behov av gruppbostäder planeras in i kommande nya 
område.

415 Gruppbostad Kolla
Behov av gruppbostäder planeras in i kommande nya 
område.

502 Servicebostad Söderstaden
Servicebostäder med gemensam lokal för personalstöd.

504 Servicebostad Björkris
Servicebostäder med gemensam lokal för personalstöd

505 Särskild bostadsförmedling (SBF)
Särskild bostadsförsörjningskö är avsedd för personer som 
inte själv kan skaffa en bostad på grund av starka sociala 
och/eller medicinska skäl. Referensboende hyrs ut till kom-
muninvånare som har starkt behov av en bostad och inte på 
egen hand har förmåga att lösa sin situation.

507 BMSS
Utformning av boende med särskild service kan vara att 
man bygger 12 st bostäder som antingen kan nyttjas som 6 
st gruppbostad och 6 st som servicebostad eller att alla 12 
nyttjas som servicebostad.

508 BMSS
Utformning av boende med särskild service kan vara att 
man bygger 12 stycken bostäder som antingen kan nyttjas 
som 6 st gruppbostad och 6 st som servicebostad eller att 
alla 12 nyttjas som servicebostad.

509 BMSS
Utformning av boende med särskild service kan vara att 
man bygger 12 st bostäder som antingen kan nyttjas som 6 
st gruppbostad och 6 st som servicebostad eller att alla 12 
nyttjas som servicebostad.
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Lokaltyp och beskrivning 2021 2022 2023 2024 2025

803 Björkris vård- och omsorgsboende 120

805 Ekhaga vård- och omsorgsboende -26 40

806 Särö vård- och omsorgsboende 80

807 Anneberg vård- och omsorgsboende 80

808 Bukärrsgården -48

809 Hemtjänstlokal x

Summa boendeplatser 80 120 -74 80 40

Lokaltyp och beskrivning 2021 2022 2023 2024 2025

1202 Tillfälliga lokaler x x x x x

1404 Parkeringshus kvarter Aranäs x

1405 Ersättningslokaler för tillfälliga bygglov x x x x x

1406 Klovstens omlastningsstation x

1408 Skyddsrum ersättning simhallen x

1409 Administrativa lokaler etapp 1 x

1410 Engångskostnader x

Vård- och omsorgsboende
Vård- och omsorgsboende är boenden för äldre med behov av särskilt stöd enligt socialtjänstlagen. Ett vård- och omsorgs-
boende består av bostadslägenheter, gemensamma lokaler samt personalutrymmen.  Kommunens behov av nya vård- och 
omsorgsboende uttrycks nedan i form av antal platser.

Noter

803 Björkris vård- och omsorgsboende
Planering av nytt vård- och omsorgsboende med 120 lägen-
heter i kommunen. Planeras för en hemtjänstlokal i boendet, 
projekt 809.

805 Ekhaga vård- och omsorgsboende
Modernisering befintligt eller nybyggnad av boendet. 
Avveckling av 26 lägenheter samt nybyggnation av 40 nya 
lägenheter.

806 Särö vård- och omsorgsboende
Planering av nytt vård- och omsorgsboende med 80 lägen-
heter i Särö. I samband med nybyggnationen avvecklas 
Bukärrsgårdens vård-och omsorgsboende i Särö.

807 Anneberg vård- och omsorgsboende
Planering av nytt vård- och omsorgsboende med 80 lägen-
heter i kommunen.

808 Bukärrsgården
Planeras att avvecklas.

Övrigt

Noter

1202 Tillfälliga lokaler
Medel för tillfälliga lokaler eller enskilda lösningar på kort 
sikt.

1404 Parkeringshus kvarter Aranäs
Parkeringshus behöver byggas för att kunna utveckla 
Söderstaden/Centrum med bland annat fler bostäder.

1405 Ersättningslokaler för lokaler med tillfälliga bygglov

1406 Klovstens omlastningscentral
Vid utbyggnad av Klovstens område behöver omlastnings-
station ny plats, lokalisering pågår.

1408 Skyddsrum ersättning simhallen

1409 Administrativa lokaler etapp 1
Avveckling delar av administrativa lokaler.

1410 Engångskostnader
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§ 39 Dnr 2020-01142  
Uppstart av projekt i lokalplan Boende med särskild service Anneberg 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner uppstart av projekt Boende med särskild service 
Anneberg. 

Sammanfattning av ärendet 
I lokalplanen för kommunbudget 2021 finns medel avsatta för byggnation av boende 
med särskild service i Anneberg. Projektet är inplanerat att vara färdigställt år 2024 i 
lokalplan för perioden 2021–2025, löpnummer 414.  

Lokalbehovet omfattar lokaler med 12 boenderum och gemensamhetsutrymmen. 
Projektet ska samordnas med projektet Anneberg förskola och Anneberg vård- och 
omsorgsboende som också ska lokaliseras inom samma fastighet. Uppstart av 
projektet behöver ske under kvartal 1 år 2021. 

Hänvisning görs till kommunens ekonomistyrprinciper som ingår som en del i 
beslutad Kommunbudget 2021, plan 2022–2025.”Investeringsbudget och hyresmedel 
för lokaler och boende tillhör kommunstyrelsen och kommunstyrelsen kan justera 
mellan olika lokalprojekt under året. Projekt som överstiger 15 miljoner kronor ska 
beslutas av kommunstyrelsen”. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2020-12-22 

Lokalplan 2021–2025 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
samhällsbyggnadskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det. 
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Uppstart av projekt i lokalplan Boende med särskild service Anneberg 
 

Förslag till beslut i Boende med särskild service Anneberg 
Kommunstyrelsen godkänner uppstart av projekt Boende med särskild service Anneberg. 

Sammanfattning av ärendet 
I lokalplanen för kommunbudget 2021 finns medel avsatta för byggnation av boende med särskild 
service i Anneberg. Projektet är inplanerat att vara färdigställt år 2024 i lokalplan för perioden 2021–
2025, löpnummer 414.  
Lokalbehovet omfattar lokaler med 12 boenderum och gemensamhetsutrymmen. Projektet ska 
samordnas med projektet Anneberg förskola och Anneberg vård- och omsorgsboende som också ska 
lokaliseras inom samma fastighet. Uppstart av projektet behöver ske under kvartal 1 år 2021. 
 

Hänvisning görs till kommunens ekonomistyrprinciper som ingår som en del i beslutad 
Kommunbudget 2021, plan 2022–2025.”Investeringsbudget och hyresmedel för lokaler och boende 
tillhör kommunstyrelsen och kommunstyrelsen kan justera mellan olika lokalprojekt under året. 
Projekt som överstiger 15 miljoner kronor ska beslutas av kommunstyrelsen”. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2020-12-22 

Lokalplan 2021–2025 

Beslutet skickas till 
Kommunledningskontoret: ekonomi och nämnden för Service. 

 

 

Malin Aronsson    Emma Kjernald 

Kommundirektör    Samhällsbyggnadschef 



LOKALPLAN

Kommunen har en omfattande verksamhet som bedrivs i 
olika lokaler. Dessutom förmedlar kommunen olika slags 
boenden för grupper i samhället som har svårt att få bostad 
på vanligt sätt. Det kan handla om boenden för äldre, per-
soner med funktionsnedsättning, nyanlända samt socialt 
utsatta personer. Kommunen både äger och hyr in lokaler 
och boenden.

Kommunfullmäktige har antagit följande lokalpolicy:
Kommunen ska genom aktiv lokalförsörjning tillhandahålla och 
bibehålla ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler över tiden.

Varje år beslutar nämnderna om bedömt lokalbehov de 
kommande fem åren baserat på befolkningsprognoser och 
lokalprognoser. Dessa behov sammanställs i en behovslista 
som bearbetas vidare till en lokalplan som ska vara möjlig 
att genomföra ekonomiskt, tidsmässigt och fysiskt. Lokal-
planen utgör del av kommunens flerårsbudget.

Lokalbehov
Nämnderna i Kungsbacka kommun har lämnat in bostads- 
och lokalbehov för perioden 2021–2025.  Nämndernas 
beslutade behov bestod av en sammanfattning av lokal-
behoven uttryckt i form av volymmått, till exempel antal 
platser, antal elever eller antal förskolebarn. Behoven har 
därefter kostnadsbedömts utifrån nyckeltal framtagna av 
Service avseende både investeringsutgifter samt driftskost-
nader. Lokalplanen har sedan beretts utifrån ett plane-
rings- och genomförandeperspektiv samt med utgångs-
punkt i nedanstående politiska prioriteringar. 

Lokalbehoven har prioriterats och omfördelats enligt den 
så kallade fyrstegsmodellen vilket innebär: 

1. Inte tillgodose behovet alls
2. Leda om ”strömmar” av elever, boende etc. till ledig 

kapacitet i befintliga lokaler
3. Bygga om- eller till befintliga lokaler
4. Bygga nya lokaler

Lokalbehoven har också kategoriserats i fallande ordning 
utifrån om behoven avser: 

• Besparingsmöjligheter, strukturomvandlingar
• Volymutökning befintlig plats
• Expansion nya områden
• Icke lagstyrd verksamhet
• Kvalitets-höjningar befintliga lokaler

Behoven har därefter kostnadsbedömts utifrån nyckeltal 
framtagna av Service avseende både investeringsutgifter 
och driftkostnader.

Nya hyror för lokalinvesteringar samt inhyrda boenden 
budgeteras centralt och nämnden erhåller ram motsva-
rande 80 procent av hyran när lokalen är klar att tas i bruk. 
Resterande 20 procent finansieras inom respektive nämnds 
ram. Ramtilldelning utgår inte för verksamhetsanpass-
ningar av lokaler.

Investeringsbudget och hyresmedel för lokaler och boen-
den tillhör kommunstyrelsen och kommunstyrelsen kan 
justera mellan olika lokalprojekt under året.

Byggprojekt i Lokalplanen får startas upp om de understi-
ger 15 miljoner i investeringsbelopp. För projekt som 
överstiger 15 miljoner kronor ska igångsättning beslutas av 
kommunstyrelsen. Igångsättningsbeslut krävs även för de 
hyresobjekt som ligger i lokalplanen.

I samband med kommunens investering i nya lokaler 
avsätts 1 procent av byggutgiften till konstnärlig utsmyck-
ning. Nämnden för Kultur & Fritid får ansvaret att upp-
handla och besluta om den konstnärliga utsmyckningen. 
Ett särskilt belopp avsätts som kan fördelas olika mellan 
de lokaler som byggs. Det innebär att det inte alltid blir 
1 procent i konstnärlig utsmyckning per lokal utan det 
kan variera mellan olika lokaler men det blir alltid max 1 
procent totalt per år. Gäller bara byggnaderna.

Vid investeringar i infrastruktur (gator och vägar mm) 
samt i de fall kommunen hyr in lokal från extern fastig-
hetsägare får ställning tas till konstnärlig utsmyckning i 
varje enskilt projekt

Lokaler och boenden
Kungsbacka kommun är en attraktiv tillväxtkommun, geografiskt placerad i en av 
Sveriges starkaste tillväxt- och arbetsmarknadsregioner. Antalet invånare ökar kraf-
tigt varje år och nya lokaler behövs för att möta behovet från befolkningsökningen.
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Sammanfattningen av kommunens planering för lokaler och boenden presenteras i följande tabeller. Lokalplanen inne-
fattar projekt i både egna lokaler samt inhyrda lokaler och boenden. Lokalplanerna presenteras i form av volymmått, till 
exempel antal boendeplatser eller antal elever. De lokaler som kommunen själv bygger samt investeringar i inredning 
och utrustning av nya lokaler planeras under 2021 innebär investeringar på 603,7 miljoner kronor. Under 2022 planerar 
vi investera 442,6 miljoner kronor i nya lokaler. 

Investeringsbudget för nya lokaler och boenden, belopp i tusen kronor

Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

603 708 442 630 416 150 228 400 149 917

Beräknade hyreskostnader samt kapitalkostnader för inventarier, nya lokaler och boenden, belopp i tusen kronor

Hyror Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

80 procent 48 631 22 378 19 890 16 740 22 875

20 procent
Varav: 
KFT
FG
IF
VO
ÖVR

1 853

463
285

1 315
-210

5 594

144
801
285

3 581
783

4 973

373
1 227

227
1 807
1 339

4 185

1 689
887
607
288
714

5 719

1 471
1 468

606
1 459

715

100 procent 50 484 27 972 24 863 20 925 28 594

Till hyreskostnaderna tillkommer kostnader av engångskaraktär för exempelvis sanering, restvärden, paviljonghyror 
och inredning. Beloppen ovan kan komma att förändras i de fall då kommunen erhåller ersättning för dold moms.

Fritidsanläggningar och kulturlokaler
Fritidsanläggningarna är kommunens anläggningar för idrotts- och fritidsaktiviteter samt kulturlokaler. 

Lokaltyp och beskrivning 2021 2022 2023 2024 2025

128 Varlaskolans fullmåtts idrottshall x

131 Inlag arenahall x

136 Björkris fullmåtts idrottshall x

137 Elektronen permanent och tillf. lösning x

Noter
128 Varlaskolan fullmåtts idrottshall
Varlaskolans idrottshall behöver ersättas med en ny fullmåttshall som tillgodoser skolverksamhetens och föreningslivets 
behov. Samordning sker med projekt 324 Varlaskolans tillbyggnad.

131 Inlag arena
Arenahall med placering söder om Kungsbacka Sportcenter.

136 Björkris fullmåtts idrottshall
I samband med en ny skola planeras ny fullmåtts idrottshall som tillgodoser skolverksamhetens och föreningslivets 
behov. Samordning sker med projekt 331 Björkris skola.

137 Elektronen permanent och tillfällig lösning
Verksamheten i Elektronen behöver flyttas då området ska exploateras. Utredning pågår för att hitta en optimal lösning.

Lokalplan
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Utbildningslokaler
Kommunens behov av utbyggnad av förskolor beskrivs nedan, uttryckt i antal barn. Lokalerna planeras också för att 
 fungera som skollokaler. Kommunens behov om utbyggnad av förskolor uttrycks nedan i antalet barn.

Lokaltyp och beskrivning 2021 2022 2023 2024 2025

221 Gällinge förskola 40

224 a Gårdskulla förskola avveckling -40

224 b Liljans förskola avveckling -40

226 Anneberg förskola 120

230 Björkris utbildningslokaler etapp 1 400

232 Trollelyckan förskola avveckling -40

233 Frillesås förskola 160

234 Klockaregårdens förskola avveckling -160

231 Björkris utbildningslokaler etapp 2 400

306 Norra Bräckaskolan avetablering -220

310 Frillesåsskolan om- och nybyggnad 
inklusive bibliotek

290

334 Frillesås paviljonger avveckling x

324 Varlaskolan tillbyggnad 300

329 Toråsskolan tillf. paviljong avveckling -100

332 Björkrisskola paviljong avveckling -100

333 Åsaskolan matsal och klassrum x

128 Varlaskolan fullmåtts idrottshall x

136 Björkris fullmåtts idrottshall x

Summa antal förskolebarn 70 160 260 0 520

Noter

221 Gällinge förskola
Området är föremål för exploatering av nya bostäder. Dess-
utom behöver förskolan täcka behovet av befintliga försko-
lebarn som idag använder skollokaler men på sikt ökar över 
elevantalet och då behövs skollokalerna för skolverksamhet. 
Åtgärder behöver göras i befintligt kök för att klara av ökad 
kapacitet.

224 a Gårdskulla förskola avveckling
Förskola i centrala Kungsbacka måste ersättas på grund av 
den tekniska livslängden har nått sitt mål.

224 b Liljans förskola avveckling
Förskola i centrala Kungsbacka måste ersättas på grund av 
att tillfälligt bygglov.

226 Anneberg förskola
Området är föremål för exploatering av nya bostäder. Nya 
förskolelokaler måste därför byggas. Samordning sker med 
projekt 807 Anneberg vård- och omsorgsboende.

230 Björkris utbildningslokaler etapp 1
Området är föremål för exploatering av nytt bostadsområde. 
Nya utbildningsplatser måste därför byggas.

231 Björkris utbildningslokaler etapp 2
Området är föremål för exploatering av nytt bostadsområde. 
Nya utbildningsplatser måste därför byggas.

232 Trollelyckan förskola avveckling
Förskola i Frillesås avvecklas på grund av ej ändamålsenliga 
lokaler samt att den tekniska livslängden har nått sitt mål.

233 Frillesås förskola
Ny förskola byggs för att ersätta Klockaregårdens paviljong 
förskola.

234 Klockaregårdens förskola avveckling
Paviljong avvecklas när ny förskola i Frillesås står färdig

306 Norra Bräckaskolan avetablering
I samband med driftsättning av nya Bräckaskolan kommer 
de tillfälliga skollokalerna att avvecklas.
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Foto: Ciprian Gorga,  
Kungsbacka kommun

310 Frillesåsskolan om- och nybyggnad inklusive bibliotek
I takt med att befolkningen i Frillesås ökar blir det allt mer 
aktuellt att möta utvecklingen med utökning av och mer 
ändamålsenliga skollokaler.  Som en konsekvens av ny- och 
ombyggnadsprojektet kommer befintliga tillfälliga lokaler 
att kunna avvecklas.

324 Varlaskolan tillbyggnad
Om- och tillbyggnation av skola för att ersätta befintliga 
specialsalar som nått sin tekniska livslängd och ta hand 
om ökat elevantal inom de centrala delarna av Kungsbacka. 
Samordning sker med projekt 128 Varlaskolan fullmåtts 
idrottshall
 
329 Toråsskolan tillfälliga paviljong - avveckling
Paviljong måste ersättas på grund av att tillfälligt bygglov 
upphör.

 
332 Björkris skola paviljong avvecklas
I samband med ny skola kan en paviljong i Björkris lämnas.

333 Åsaskolan matsal och klassrum
Behov att öka antalet platser i matsal och klassrum för att 
skapa god arbetsmiljö för pedagoger och elever.

334 Frillesåsskolans paviljonger avveckling
När ny skolbyggnad står färdig så avvecklas 4 st paviljonger. 

128 Varlaskolan fullmåtts idrottshall
Varlaskolans idrottshall behöver ersättas med en ny full-
måttshall som tillgodoser skolverksamhetens och förenings-
livets behov. Samordning sker med projekt 324 Varlaskolans 
tillbyggnad.

136 Björkris fullmåtts idrottshall
I samband med en ny skola planeras ny fullmåtts idrotts-
hall som tillgodoser skolverksamhetens och föreningslivets 
behov. Samordning sker med projekt 331 Björkris skola.
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Kommunala boenden med särskild service (BMSS)
Gruppbostäder är boenden för personer med omfattande stödbehov på grund av fysiska eller socialpsykiatriska funk-
tionsnedsättningar. Gruppbostäderna består av ca 6 lägenheter med tillhörande lokaler för gemensamma aktiviteter samt 
personalutrymmen. Kommunens behov uttrycks nedan i form av antal boendeplatser.

Servicebostäder är boenden för personer med mindre omfattande stödbehov på grund av fysiska eller socialpsykiatriska 
funktionsnedsättningar. Dessa bostäder kan med fördel tillskapas inom flerfamiljshus och behöver inte nödvändigtvis 
ligga samlade utan kan spridas ut över flera trapphus. Normalt sett placeras 10 servicebostäder inom ett område med en 
lokal för personalstöd i närheten. Kommunens behov av nya servicebostäder uttrycks nedan i form av antal lägenheter.

Utformning av boende med särskild service kan vara att man bygger 12 stycken bostäder som antingen kan nyttjas som 6 st 
gruppbostad och 6 st som servicebostad eller att alla 12 nyttjas som servicebostad.

Lokaltyp och beskrivning 2021 2022 2023 2024 2025

405 BMSS LSS Vallda 12

413 Gruppbostad barn 4

414 BMSS Anneberg 12

415 BMSS Kolla 14

502 Servicebostad Söderstaden 10   

504 Servicebostad Björkris 10

505 Särskild bostadsförmedling (SBF)  10 10 10 10 10

507 BMSS 12

508 BMSS 20

509 BMSS 20

Summa boendeplatser och lägenheter 46 10 26 52 30

Noter

405 BMSS LSS Vallda
Behov av gruppbostäder eller servicelägenheter planeras in i 
kommande område.

413 Gruppbostad barn
Gruppbostad för barn, 4 platser. Lokalisering krävs.

414 BMSS Anneberg
Behov av gruppbostäder planeras in i kommande nya 
område.

415 Gruppbostad Kolla
Behov av gruppbostäder planeras in i kommande nya 
område.

502 Servicebostad Söderstaden
Servicebostäder med gemensam lokal för personalstöd.

504 Servicebostad Björkris
Servicebostäder med gemensam lokal för personalstöd

505 Särskild bostadsförmedling (SBF)
Särskild bostadsförsörjningskö är avsedd för personer som 
inte själv kan skaffa en bostad på grund av starka sociala 
och/eller medicinska skäl. Referensboende hyrs ut till kom-
muninvånare som har starkt behov av en bostad och inte på 
egen hand har förmåga att lösa sin situation.

507 BMSS
Utformning av boende med särskild service kan vara att 
man bygger 12 st bostäder som antingen kan nyttjas som 6 
st gruppbostad och 6 st som servicebostad eller att alla 12 
nyttjas som servicebostad.

508 BMSS
Utformning av boende med särskild service kan vara att 
man bygger 12 stycken bostäder som antingen kan nyttjas 
som 6 st gruppbostad och 6 st som servicebostad eller att 
alla 12 nyttjas som servicebostad.

509 BMSS
Utformning av boende med särskild service kan vara att 
man bygger 12 st bostäder som antingen kan nyttjas som 6 
st gruppbostad och 6 st som servicebostad eller att alla 12 
nyttjas som servicebostad.
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Lokaltyp och beskrivning 2021 2022 2023 2024 2025

803 Björkris vård- och omsorgsboende 120

805 Ekhaga vård- och omsorgsboende -26 40

806 Särö vård- och omsorgsboende 80

807 Anneberg vård- och omsorgsboende 80

808 Bukärrsgården -48

809 Hemtjänstlokal x

Summa boendeplatser 80 120 -74 80 40

Lokaltyp och beskrivning 2021 2022 2023 2024 2025

1202 Tillfälliga lokaler x x x x x

1404 Parkeringshus kvarter Aranäs x

1405 Ersättningslokaler för tillfälliga bygglov x x x x x

1406 Klovstens omlastningsstation x

1408 Skyddsrum ersättning simhallen x

1409 Administrativa lokaler etapp 1 x

1410 Engångskostnader x

Vård- och omsorgsboende
Vård- och omsorgsboende är boenden för äldre med behov av särskilt stöd enligt socialtjänstlagen. Ett vård- och omsorgs-
boende består av bostadslägenheter, gemensamma lokaler samt personalutrymmen.  Kommunens behov av nya vård- och 
omsorgsboende uttrycks nedan i form av antal platser.

Noter

803 Björkris vård- och omsorgsboende
Planering av nytt vård- och omsorgsboende med 120 lägen-
heter i kommunen. Planeras för en hemtjänstlokal i boendet, 
projekt 809.

805 Ekhaga vård- och omsorgsboende
Modernisering befintligt eller nybyggnad av boendet. 
Avveckling av 26 lägenheter samt nybyggnation av 40 nya 
lägenheter.

806 Särö vård- och omsorgsboende
Planering av nytt vård- och omsorgsboende med 80 lägen-
heter i Särö. I samband med nybyggnationen avvecklas 
Bukärrsgårdens vård-och omsorgsboende i Särö.

807 Anneberg vård- och omsorgsboende
Planering av nytt vård- och omsorgsboende med 80 lägen-
heter i kommunen.

808 Bukärrsgården
Planeras att avvecklas.

Övrigt

Noter

1202 Tillfälliga lokaler
Medel för tillfälliga lokaler eller enskilda lösningar på kort 
sikt.

1404 Parkeringshus kvarter Aranäs
Parkeringshus behöver byggas för att kunna utveckla 
Söderstaden/Centrum med bland annat fler bostäder.

1405 Ersättningslokaler för lokaler med tillfälliga bygglov

1406 Klovstens omlastningscentral
Vid utbyggnad av Klovstens område behöver omlastnings-
station ny plats, lokalisering pågår.

1408 Skyddsrum ersättning simhallen

1409 Administrativa lokaler etapp 1
Avveckling delar av administrativa lokaler.

1410 Engångskostnader
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§ 40 Dnr 2020-01143  
Uppstart av projekt i lokalplan Anneberg vård och omsorgsboende 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner uppstart av projekt Anneberg vård- och 
omsorgsboende.  

Sammanfattning av ärendet 
I lokalplanen för kommunbudget 2021 finns medel avsatta för byggnation av 
Anneberg vård- och omsorgsboende. Projektet är inplanerat att vara färdigställt år 
2024 i lokalplan för perioden 2021–2025, löpnummer 807. 

Lokalbehovet omfattar lokaler med 80 platser. Projektet ska samordnas med 
projektet Anneberg boende med särskild service och Anneberg förskola som också 
ska lokaliseras inom samma fastighet. Uppstart av projektet behöver ske under 
kvartal 1 år 2021. 

Hänvisning görs till kommunens ekonomistyrprinciper som ingår som en del i 
beslutad Kommunbudget 2021, plan 2022–2025. ”Investeringsbudget och 
hyresmedel för lokaler och boende tillhör kommunstyrelsen och kommunstyrelsen 
kan justera mellan olika lokalprojekt under året. Projekt som överstiger 15 miljoner 
kronor ska beslutas av kommunstyrelsen”. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2020-12-22. 

Lokalplan 2021–2025 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
samhällsbyggnadskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det. 
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Uppstart av projekt i lokalplan Anneberg vård och omsorgsboende 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner uppstart av projekt Anneberg vård- och omsorgsboende.  

Sammanfattning av ärendet 
I lokalplanen för kommunbudget 2021 finns medel avsatta för byggnation av Anneberg vård- och 
omsorgsboende. Projektet är inplanerat att vara färdigställt år 2024 i lokalplan för perioden 2021–
2025, löpnummer 807. 

Lokalbehovet omfattar lokaler med 80 platser. Projektet ska samordnas med projektet Anneberg 
boende med särskild service och Anneberg förskola som också ska lokaliseras inom samma fastighet. 
Uppstart av projektet behöver ske under kvartal 1 år 2021. 
Hänvisning görs till kommunens ekonomistyrprinciper som ingår som en del i beslutad 
Kommunbudget 2021, plan 2022–2025. ”Investeringsbudget och hyresmedel för lokaler och boende 
tillhör kommunstyrelsen och kommunstyrelsen kan justera mellan olika lokalprojekt under året. 
Projekt som överstiger 15 miljoner kronor ska beslutas av kommunstyrelsen”. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2020-12-22. 

Lokalplan 2021–2025 

 

Beslutet skickas till 
Kommunledningskontoret: ekonomi och nämnden för Service. 

 

 

Malin Aronsson      Emma Kjernald 

Kommundirektör      Samhällsbyggnadschef   



LOKALPLAN

Kommunen har en omfattande verksamhet som bedrivs i 
olika lokaler. Dessutom förmedlar kommunen olika slags 
boenden för grupper i samhället som har svårt att få bostad 
på vanligt sätt. Det kan handla om boenden för äldre, per-
soner med funktionsnedsättning, nyanlända samt socialt 
utsatta personer. Kommunen både äger och hyr in lokaler 
och boenden.

Kommunfullmäktige har antagit följande lokalpolicy:
Kommunen ska genom aktiv lokalförsörjning tillhandahålla och 
bibehålla ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler över tiden.

Varje år beslutar nämnderna om bedömt lokalbehov de 
kommande fem åren baserat på befolkningsprognoser och 
lokalprognoser. Dessa behov sammanställs i en behovslista 
som bearbetas vidare till en lokalplan som ska vara möjlig 
att genomföra ekonomiskt, tidsmässigt och fysiskt. Lokal-
planen utgör del av kommunens flerårsbudget.

Lokalbehov
Nämnderna i Kungsbacka kommun har lämnat in bostads- 
och lokalbehov för perioden 2021–2025.  Nämndernas 
beslutade behov bestod av en sammanfattning av lokal-
behoven uttryckt i form av volymmått, till exempel antal 
platser, antal elever eller antal förskolebarn. Behoven har 
därefter kostnadsbedömts utifrån nyckeltal framtagna av 
Service avseende både investeringsutgifter samt driftskost-
nader. Lokalplanen har sedan beretts utifrån ett plane-
rings- och genomförandeperspektiv samt med utgångs-
punkt i nedanstående politiska prioriteringar. 

Lokalbehoven har prioriterats och omfördelats enligt den 
så kallade fyrstegsmodellen vilket innebär: 

1. Inte tillgodose behovet alls
2. Leda om ”strömmar” av elever, boende etc. till ledig 

kapacitet i befintliga lokaler
3. Bygga om- eller till befintliga lokaler
4. Bygga nya lokaler

Lokalbehoven har också kategoriserats i fallande ordning 
utifrån om behoven avser: 

• Besparingsmöjligheter, strukturomvandlingar
• Volymutökning befintlig plats
• Expansion nya områden
• Icke lagstyrd verksamhet
• Kvalitets-höjningar befintliga lokaler

Behoven har därefter kostnadsbedömts utifrån nyckeltal 
framtagna av Service avseende både investeringsutgifter 
och driftkostnader.

Nya hyror för lokalinvesteringar samt inhyrda boenden 
budgeteras centralt och nämnden erhåller ram motsva-
rande 80 procent av hyran när lokalen är klar att tas i bruk. 
Resterande 20 procent finansieras inom respektive nämnds 
ram. Ramtilldelning utgår inte för verksamhetsanpass-
ningar av lokaler.

Investeringsbudget och hyresmedel för lokaler och boen-
den tillhör kommunstyrelsen och kommunstyrelsen kan 
justera mellan olika lokalprojekt under året.

Byggprojekt i Lokalplanen får startas upp om de understi-
ger 15 miljoner i investeringsbelopp. För projekt som 
överstiger 15 miljoner kronor ska igångsättning beslutas av 
kommunstyrelsen. Igångsättningsbeslut krävs även för de 
hyresobjekt som ligger i lokalplanen.

I samband med kommunens investering i nya lokaler 
avsätts 1 procent av byggutgiften till konstnärlig utsmyck-
ning. Nämnden för Kultur & Fritid får ansvaret att upp-
handla och besluta om den konstnärliga utsmyckningen. 
Ett särskilt belopp avsätts som kan fördelas olika mellan 
de lokaler som byggs. Det innebär att det inte alltid blir 
1 procent i konstnärlig utsmyckning per lokal utan det 
kan variera mellan olika lokaler men det blir alltid max 1 
procent totalt per år. Gäller bara byggnaderna.

Vid investeringar i infrastruktur (gator och vägar mm) 
samt i de fall kommunen hyr in lokal från extern fastig-
hetsägare får ställning tas till konstnärlig utsmyckning i 
varje enskilt projekt

Lokaler och boenden
Kungsbacka kommun är en attraktiv tillväxtkommun, geografiskt placerad i en av 
Sveriges starkaste tillväxt- och arbetsmarknadsregioner. Antalet invånare ökar kraf-
tigt varje år och nya lokaler behövs för att möta behovet från befolkningsökningen.
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Sammanfattningen av kommunens planering för lokaler och boenden presenteras i följande tabeller. Lokalplanen inne-
fattar projekt i både egna lokaler samt inhyrda lokaler och boenden. Lokalplanerna presenteras i form av volymmått, till 
exempel antal boendeplatser eller antal elever. De lokaler som kommunen själv bygger samt investeringar i inredning 
och utrustning av nya lokaler planeras under 2021 innebär investeringar på 603,7 miljoner kronor. Under 2022 planerar 
vi investera 442,6 miljoner kronor i nya lokaler. 

Investeringsbudget för nya lokaler och boenden, belopp i tusen kronor

Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

603 708 442 630 416 150 228 400 149 917

Beräknade hyreskostnader samt kapitalkostnader för inventarier, nya lokaler och boenden, belopp i tusen kronor

Hyror Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

80 procent 48 631 22 378 19 890 16 740 22 875

20 procent
Varav: 
KFT
FG
IF
VO
ÖVR

1 853

463
285

1 315
-210

5 594

144
801
285

3 581
783

4 973

373
1 227

227
1 807
1 339

4 185

1 689
887
607
288
714

5 719

1 471
1 468

606
1 459

715

100 procent 50 484 27 972 24 863 20 925 28 594

Till hyreskostnaderna tillkommer kostnader av engångskaraktär för exempelvis sanering, restvärden, paviljonghyror 
och inredning. Beloppen ovan kan komma att förändras i de fall då kommunen erhåller ersättning för dold moms.

Fritidsanläggningar och kulturlokaler
Fritidsanläggningarna är kommunens anläggningar för idrotts- och fritidsaktiviteter samt kulturlokaler. 

Lokaltyp och beskrivning 2021 2022 2023 2024 2025

128 Varlaskolans fullmåtts idrottshall x

131 Inlag arenahall x

136 Björkris fullmåtts idrottshall x

137 Elektronen permanent och tillf. lösning x

Noter
128 Varlaskolan fullmåtts idrottshall
Varlaskolans idrottshall behöver ersättas med en ny fullmåttshall som tillgodoser skolverksamhetens och föreningslivets 
behov. Samordning sker med projekt 324 Varlaskolans tillbyggnad.

131 Inlag arena
Arenahall med placering söder om Kungsbacka Sportcenter.

136 Björkris fullmåtts idrottshall
I samband med en ny skola planeras ny fullmåtts idrottshall som tillgodoser skolverksamhetens och föreningslivets 
behov. Samordning sker med projekt 331 Björkris skola.

137 Elektronen permanent och tillfällig lösning
Verksamheten i Elektronen behöver flyttas då området ska exploateras. Utredning pågår för att hitta en optimal lösning.

Lokalplan
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Utbildningslokaler
Kommunens behov av utbyggnad av förskolor beskrivs nedan, uttryckt i antal barn. Lokalerna planeras också för att 
 fungera som skollokaler. Kommunens behov om utbyggnad av förskolor uttrycks nedan i antalet barn.

Lokaltyp och beskrivning 2021 2022 2023 2024 2025

221 Gällinge förskola 40

224 a Gårdskulla förskola avveckling -40

224 b Liljans förskola avveckling -40

226 Anneberg förskola 120

230 Björkris utbildningslokaler etapp 1 400

232 Trollelyckan förskola avveckling -40

233 Frillesås förskola 160

234 Klockaregårdens förskola avveckling -160

231 Björkris utbildningslokaler etapp 2 400

306 Norra Bräckaskolan avetablering -220

310 Frillesåsskolan om- och nybyggnad 
inklusive bibliotek

290

334 Frillesås paviljonger avveckling x

324 Varlaskolan tillbyggnad 300

329 Toråsskolan tillf. paviljong avveckling -100

332 Björkrisskola paviljong avveckling -100

333 Åsaskolan matsal och klassrum x

128 Varlaskolan fullmåtts idrottshall x

136 Björkris fullmåtts idrottshall x

Summa antal förskolebarn 70 160 260 0 520

Noter

221 Gällinge förskola
Området är föremål för exploatering av nya bostäder. Dess-
utom behöver förskolan täcka behovet av befintliga försko-
lebarn som idag använder skollokaler men på sikt ökar över 
elevantalet och då behövs skollokalerna för skolverksamhet. 
Åtgärder behöver göras i befintligt kök för att klara av ökad 
kapacitet.

224 a Gårdskulla förskola avveckling
Förskola i centrala Kungsbacka måste ersättas på grund av 
den tekniska livslängden har nått sitt mål.

224 b Liljans förskola avveckling
Förskola i centrala Kungsbacka måste ersättas på grund av 
att tillfälligt bygglov.

226 Anneberg förskola
Området är föremål för exploatering av nya bostäder. Nya 
förskolelokaler måste därför byggas. Samordning sker med 
projekt 807 Anneberg vård- och omsorgsboende.

230 Björkris utbildningslokaler etapp 1
Området är föremål för exploatering av nytt bostadsområde. 
Nya utbildningsplatser måste därför byggas.

231 Björkris utbildningslokaler etapp 2
Området är föremål för exploatering av nytt bostadsområde. 
Nya utbildningsplatser måste därför byggas.

232 Trollelyckan förskola avveckling
Förskola i Frillesås avvecklas på grund av ej ändamålsenliga 
lokaler samt att den tekniska livslängden har nått sitt mål.

233 Frillesås förskola
Ny förskola byggs för att ersätta Klockaregårdens paviljong 
förskola.

234 Klockaregårdens förskola avveckling
Paviljong avvecklas när ny förskola i Frillesås står färdig

306 Norra Bräckaskolan avetablering
I samband med driftsättning av nya Bräckaskolan kommer 
de tillfälliga skollokalerna att avvecklas.
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Foto: Ciprian Gorga,  
Kungsbacka kommun

310 Frillesåsskolan om- och nybyggnad inklusive bibliotek
I takt med att befolkningen i Frillesås ökar blir det allt mer 
aktuellt att möta utvecklingen med utökning av och mer 
ändamålsenliga skollokaler.  Som en konsekvens av ny- och 
ombyggnadsprojektet kommer befintliga tillfälliga lokaler 
att kunna avvecklas.

324 Varlaskolan tillbyggnad
Om- och tillbyggnation av skola för att ersätta befintliga 
specialsalar som nått sin tekniska livslängd och ta hand 
om ökat elevantal inom de centrala delarna av Kungsbacka. 
Samordning sker med projekt 128 Varlaskolan fullmåtts 
idrottshall
 
329 Toråsskolan tillfälliga paviljong - avveckling
Paviljong måste ersättas på grund av att tillfälligt bygglov 
upphör.

 
332 Björkris skola paviljong avvecklas
I samband med ny skola kan en paviljong i Björkris lämnas.

333 Åsaskolan matsal och klassrum
Behov att öka antalet platser i matsal och klassrum för att 
skapa god arbetsmiljö för pedagoger och elever.

334 Frillesåsskolans paviljonger avveckling
När ny skolbyggnad står färdig så avvecklas 4 st paviljonger. 

128 Varlaskolan fullmåtts idrottshall
Varlaskolans idrottshall behöver ersättas med en ny full-
måttshall som tillgodoser skolverksamhetens och förenings-
livets behov. Samordning sker med projekt 324 Varlaskolans 
tillbyggnad.

136 Björkris fullmåtts idrottshall
I samband med en ny skola planeras ny fullmåtts idrotts-
hall som tillgodoser skolverksamhetens och föreningslivets 
behov. Samordning sker med projekt 331 Björkris skola.
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Kommunala boenden med särskild service (BMSS)
Gruppbostäder är boenden för personer med omfattande stödbehov på grund av fysiska eller socialpsykiatriska funk-
tionsnedsättningar. Gruppbostäderna består av ca 6 lägenheter med tillhörande lokaler för gemensamma aktiviteter samt 
personalutrymmen. Kommunens behov uttrycks nedan i form av antal boendeplatser.

Servicebostäder är boenden för personer med mindre omfattande stödbehov på grund av fysiska eller socialpsykiatriska 
funktionsnedsättningar. Dessa bostäder kan med fördel tillskapas inom flerfamiljshus och behöver inte nödvändigtvis 
ligga samlade utan kan spridas ut över flera trapphus. Normalt sett placeras 10 servicebostäder inom ett område med en 
lokal för personalstöd i närheten. Kommunens behov av nya servicebostäder uttrycks nedan i form av antal lägenheter.

Utformning av boende med särskild service kan vara att man bygger 12 stycken bostäder som antingen kan nyttjas som 6 st 
gruppbostad och 6 st som servicebostad eller att alla 12 nyttjas som servicebostad.

Lokaltyp och beskrivning 2021 2022 2023 2024 2025

405 BMSS LSS Vallda 12

413 Gruppbostad barn 4

414 BMSS Anneberg 12

415 BMSS Kolla 14

502 Servicebostad Söderstaden 10   

504 Servicebostad Björkris 10

505 Särskild bostadsförmedling (SBF)  10 10 10 10 10

507 BMSS 12

508 BMSS 20

509 BMSS 20

Summa boendeplatser och lägenheter 46 10 26 52 30

Noter

405 BMSS LSS Vallda
Behov av gruppbostäder eller servicelägenheter planeras in i 
kommande område.

413 Gruppbostad barn
Gruppbostad för barn, 4 platser. Lokalisering krävs.

414 BMSS Anneberg
Behov av gruppbostäder planeras in i kommande nya 
område.

415 Gruppbostad Kolla
Behov av gruppbostäder planeras in i kommande nya 
område.

502 Servicebostad Söderstaden
Servicebostäder med gemensam lokal för personalstöd.

504 Servicebostad Björkris
Servicebostäder med gemensam lokal för personalstöd

505 Särskild bostadsförmedling (SBF)
Särskild bostadsförsörjningskö är avsedd för personer som 
inte själv kan skaffa en bostad på grund av starka sociala 
och/eller medicinska skäl. Referensboende hyrs ut till kom-
muninvånare som har starkt behov av en bostad och inte på 
egen hand har förmåga att lösa sin situation.

507 BMSS
Utformning av boende med särskild service kan vara att 
man bygger 12 st bostäder som antingen kan nyttjas som 6 
st gruppbostad och 6 st som servicebostad eller att alla 12 
nyttjas som servicebostad.

508 BMSS
Utformning av boende med särskild service kan vara att 
man bygger 12 stycken bostäder som antingen kan nyttjas 
som 6 st gruppbostad och 6 st som servicebostad eller att 
alla 12 nyttjas som servicebostad.

509 BMSS
Utformning av boende med särskild service kan vara att 
man bygger 12 st bostäder som antingen kan nyttjas som 6 
st gruppbostad och 6 st som servicebostad eller att alla 12 
nyttjas som servicebostad.
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Lokaltyp och beskrivning 2021 2022 2023 2024 2025

803 Björkris vård- och omsorgsboende 120

805 Ekhaga vård- och omsorgsboende -26 40

806 Särö vård- och omsorgsboende 80

807 Anneberg vård- och omsorgsboende 80

808 Bukärrsgården -48

809 Hemtjänstlokal x

Summa boendeplatser 80 120 -74 80 40

Lokaltyp och beskrivning 2021 2022 2023 2024 2025

1202 Tillfälliga lokaler x x x x x

1404 Parkeringshus kvarter Aranäs x

1405 Ersättningslokaler för tillfälliga bygglov x x x x x

1406 Klovstens omlastningsstation x

1408 Skyddsrum ersättning simhallen x

1409 Administrativa lokaler etapp 1 x

1410 Engångskostnader x

Vård- och omsorgsboende
Vård- och omsorgsboende är boenden för äldre med behov av särskilt stöd enligt socialtjänstlagen. Ett vård- och omsorgs-
boende består av bostadslägenheter, gemensamma lokaler samt personalutrymmen.  Kommunens behov av nya vård- och 
omsorgsboende uttrycks nedan i form av antal platser.

Noter

803 Björkris vård- och omsorgsboende
Planering av nytt vård- och omsorgsboende med 120 lägen-
heter i kommunen. Planeras för en hemtjänstlokal i boendet, 
projekt 809.

805 Ekhaga vård- och omsorgsboende
Modernisering befintligt eller nybyggnad av boendet. 
Avveckling av 26 lägenheter samt nybyggnation av 40 nya 
lägenheter.

806 Särö vård- och omsorgsboende
Planering av nytt vård- och omsorgsboende med 80 lägen-
heter i Särö. I samband med nybyggnationen avvecklas 
Bukärrsgårdens vård-och omsorgsboende i Särö.

807 Anneberg vård- och omsorgsboende
Planering av nytt vård- och omsorgsboende med 80 lägen-
heter i kommunen.

808 Bukärrsgården
Planeras att avvecklas.

Övrigt

Noter

1202 Tillfälliga lokaler
Medel för tillfälliga lokaler eller enskilda lösningar på kort 
sikt.

1404 Parkeringshus kvarter Aranäs
Parkeringshus behöver byggas för att kunna utveckla 
Söderstaden/Centrum med bland annat fler bostäder.

1405 Ersättningslokaler för lokaler med tillfälliga bygglov

1406 Klovstens omlastningscentral
Vid utbyggnad av Klovstens område behöver omlastnings-
station ny plats, lokalisering pågår.

1408 Skyddsrum ersättning simhallen

1409 Administrativa lokaler etapp 1
Avveckling delar av administrativa lokaler.

1410 Engångskostnader
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§ 41 Dnr 2020-01144  
Uppstart av projekt i lokalplan Klovstens omlastningscentral med 
lokalisering inom Duveheds verksamhetsområde 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner uppstart av lokalplanens projekt Klovstens 
omlastningscentral. 

Sammanfattning av ärendet 
I lokalplanen för kommunbudget 2021 finns medel avsatta för byggnation av 
omlastningscentral i Klovsten. Den 26 november 2019 beslutade dock 
kommunstyrelsen att omlastningscentralen ska etableras i Duveheds 
verksamhetsområde i Fjärås.  

Enligt kommunstyrelsens beslut föll valet på Duvehed bland annat med bakgrund till 
att etableringen behöver ske inom ett område där det finns förutsättningar på plats för 
att hantera omlastning av hushållsnära avfall. Naturvårdsverket har bestämt att 
hushållsnära insamling av förpackningar ska fasas in med start 2021 för att få full 
effekt några år senare. Omlastningsstationen ska kunna möta behovet från den 
ökande befolkningsmängden i kommunen och möjliggöra att mellanlastning av olika 
fraktioner av avfall. 

Uppstart av projektet behöver ske under kvartal 1 år 2021. Projekt 
omlastningscentral är inplanerat att vara färdigställt år 2022 i lokalplan för perioden 
2021–2025 och har löpnummer 1406. 

Hänvisning görs till kommunens ekonomistyrprinciper som ingår som en del i 
beslutad Kommunbudget 2021, plan 2022–2025. ”Investeringsbudget och 
hyresmedel för lokaler och boende tillhör kommunstyrelsen och kommunstyrelsen 
kan justera mellan olika lokalprojekt under året. Projekt som överstiger 15 miljoner 
kronor ska beslutas av kommunstyrelsen” 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2020-12-22. 

Lokalplan 2021–2025 

Kommunstyrelsen 2019-11-26, § 279 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
samhällsbyggnadskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det. 
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Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner uppstart av lokalplanens projekt Klovstens omlastningscentral. 
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behöver ske inom ett område där det finns förutsättningar på plats för att hantera omlastning av 
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LOKALPLAN

Kommunen har en omfattande verksamhet som bedrivs i 
olika lokaler. Dessutom förmedlar kommunen olika slags 
boenden för grupper i samhället som har svårt att få bostad 
på vanligt sätt. Det kan handla om boenden för äldre, per-
soner med funktionsnedsättning, nyanlända samt socialt 
utsatta personer. Kommunen både äger och hyr in lokaler 
och boenden.

Kommunfullmäktige har antagit följande lokalpolicy:
Kommunen ska genom aktiv lokalförsörjning tillhandahålla och 
bibehålla ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler över tiden.

Varje år beslutar nämnderna om bedömt lokalbehov de 
kommande fem åren baserat på befolkningsprognoser och 
lokalprognoser. Dessa behov sammanställs i en behovslista 
som bearbetas vidare till en lokalplan som ska vara möjlig 
att genomföra ekonomiskt, tidsmässigt och fysiskt. Lokal-
planen utgör del av kommunens flerårsbudget.

Lokalbehov
Nämnderna i Kungsbacka kommun har lämnat in bostads- 
och lokalbehov för perioden 2021–2025.  Nämndernas 
beslutade behov bestod av en sammanfattning av lokal-
behoven uttryckt i form av volymmått, till exempel antal 
platser, antal elever eller antal förskolebarn. Behoven har 
därefter kostnadsbedömts utifrån nyckeltal framtagna av 
Service avseende både investeringsutgifter samt driftskost-
nader. Lokalplanen har sedan beretts utifrån ett plane-
rings- och genomförandeperspektiv samt med utgångs-
punkt i nedanstående politiska prioriteringar. 

Lokalbehoven har prioriterats och omfördelats enligt den 
så kallade fyrstegsmodellen vilket innebär: 

1. Inte tillgodose behovet alls
2. Leda om ”strömmar” av elever, boende etc. till ledig 

kapacitet i befintliga lokaler
3. Bygga om- eller till befintliga lokaler
4. Bygga nya lokaler

Lokalbehoven har också kategoriserats i fallande ordning 
utifrån om behoven avser: 

• Besparingsmöjligheter, strukturomvandlingar
• Volymutökning befintlig plats
• Expansion nya områden
• Icke lagstyrd verksamhet
• Kvalitets-höjningar befintliga lokaler

Behoven har därefter kostnadsbedömts utifrån nyckeltal 
framtagna av Service avseende både investeringsutgifter 
och driftkostnader.

Nya hyror för lokalinvesteringar samt inhyrda boenden 
budgeteras centralt och nämnden erhåller ram motsva-
rande 80 procent av hyran när lokalen är klar att tas i bruk. 
Resterande 20 procent finansieras inom respektive nämnds 
ram. Ramtilldelning utgår inte för verksamhetsanpass-
ningar av lokaler.

Investeringsbudget och hyresmedel för lokaler och boen-
den tillhör kommunstyrelsen och kommunstyrelsen kan 
justera mellan olika lokalprojekt under året.

Byggprojekt i Lokalplanen får startas upp om de understi-
ger 15 miljoner i investeringsbelopp. För projekt som 
överstiger 15 miljoner kronor ska igångsättning beslutas av 
kommunstyrelsen. Igångsättningsbeslut krävs även för de 
hyresobjekt som ligger i lokalplanen.

I samband med kommunens investering i nya lokaler 
avsätts 1 procent av byggutgiften till konstnärlig utsmyck-
ning. Nämnden för Kultur & Fritid får ansvaret att upp-
handla och besluta om den konstnärliga utsmyckningen. 
Ett särskilt belopp avsätts som kan fördelas olika mellan 
de lokaler som byggs. Det innebär att det inte alltid blir 
1 procent i konstnärlig utsmyckning per lokal utan det 
kan variera mellan olika lokaler men det blir alltid max 1 
procent totalt per år. Gäller bara byggnaderna.

Vid investeringar i infrastruktur (gator och vägar mm) 
samt i de fall kommunen hyr in lokal från extern fastig-
hetsägare får ställning tas till konstnärlig utsmyckning i 
varje enskilt projekt

Lokaler och boenden
Kungsbacka kommun är en attraktiv tillväxtkommun, geografiskt placerad i en av 
Sveriges starkaste tillväxt- och arbetsmarknadsregioner. Antalet invånare ökar kraf-
tigt varje år och nya lokaler behövs för att möta behovet från befolkningsökningen.
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Sammanfattningen av kommunens planering för lokaler och boenden presenteras i följande tabeller. Lokalplanen inne-
fattar projekt i både egna lokaler samt inhyrda lokaler och boenden. Lokalplanerna presenteras i form av volymmått, till 
exempel antal boendeplatser eller antal elever. De lokaler som kommunen själv bygger samt investeringar i inredning 
och utrustning av nya lokaler planeras under 2021 innebär investeringar på 603,7 miljoner kronor. Under 2022 planerar 
vi investera 442,6 miljoner kronor i nya lokaler. 

Investeringsbudget för nya lokaler och boenden, belopp i tusen kronor

Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

603 708 442 630 416 150 228 400 149 917

Beräknade hyreskostnader samt kapitalkostnader för inventarier, nya lokaler och boenden, belopp i tusen kronor

Hyror Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

80 procent 48 631 22 378 19 890 16 740 22 875

20 procent
Varav: 
KFT
FG
IF
VO
ÖVR

1 853

463
285

1 315
-210

5 594

144
801
285

3 581
783

4 973

373
1 227

227
1 807
1 339

4 185

1 689
887
607
288
714

5 719

1 471
1 468

606
1 459

715

100 procent 50 484 27 972 24 863 20 925 28 594

Till hyreskostnaderna tillkommer kostnader av engångskaraktär för exempelvis sanering, restvärden, paviljonghyror 
och inredning. Beloppen ovan kan komma att förändras i de fall då kommunen erhåller ersättning för dold moms.

Fritidsanläggningar och kulturlokaler
Fritidsanläggningarna är kommunens anläggningar för idrotts- och fritidsaktiviteter samt kulturlokaler. 

Lokaltyp och beskrivning 2021 2022 2023 2024 2025

128 Varlaskolans fullmåtts idrottshall x

131 Inlag arenahall x

136 Björkris fullmåtts idrottshall x

137 Elektronen permanent och tillf. lösning x

Noter
128 Varlaskolan fullmåtts idrottshall
Varlaskolans idrottshall behöver ersättas med en ny fullmåttshall som tillgodoser skolverksamhetens och föreningslivets 
behov. Samordning sker med projekt 324 Varlaskolans tillbyggnad.

131 Inlag arena
Arenahall med placering söder om Kungsbacka Sportcenter.

136 Björkris fullmåtts idrottshall
I samband med en ny skola planeras ny fullmåtts idrottshall som tillgodoser skolverksamhetens och föreningslivets 
behov. Samordning sker med projekt 331 Björkris skola.

137 Elektronen permanent och tillfällig lösning
Verksamheten i Elektronen behöver flyttas då området ska exploateras. Utredning pågår för att hitta en optimal lösning.

Lokalplan
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Utbildningslokaler
Kommunens behov av utbyggnad av förskolor beskrivs nedan, uttryckt i antal barn. Lokalerna planeras också för att 
 fungera som skollokaler. Kommunens behov om utbyggnad av förskolor uttrycks nedan i antalet barn.

Lokaltyp och beskrivning 2021 2022 2023 2024 2025

221 Gällinge förskola 40

224 a Gårdskulla förskola avveckling -40

224 b Liljans förskola avveckling -40

226 Anneberg förskola 120

230 Björkris utbildningslokaler etapp 1 400

232 Trollelyckan förskola avveckling -40

233 Frillesås förskola 160

234 Klockaregårdens förskola avveckling -160

231 Björkris utbildningslokaler etapp 2 400

306 Norra Bräckaskolan avetablering -220

310 Frillesåsskolan om- och nybyggnad 
inklusive bibliotek

290

334 Frillesås paviljonger avveckling x

324 Varlaskolan tillbyggnad 300

329 Toråsskolan tillf. paviljong avveckling -100

332 Björkrisskola paviljong avveckling -100

333 Åsaskolan matsal och klassrum x

128 Varlaskolan fullmåtts idrottshall x

136 Björkris fullmåtts idrottshall x

Summa antal förskolebarn 70 160 260 0 520

Noter

221 Gällinge förskola
Området är föremål för exploatering av nya bostäder. Dess-
utom behöver förskolan täcka behovet av befintliga försko-
lebarn som idag använder skollokaler men på sikt ökar över 
elevantalet och då behövs skollokalerna för skolverksamhet. 
Åtgärder behöver göras i befintligt kök för att klara av ökad 
kapacitet.

224 a Gårdskulla förskola avveckling
Förskola i centrala Kungsbacka måste ersättas på grund av 
den tekniska livslängden har nått sitt mål.

224 b Liljans förskola avveckling
Förskola i centrala Kungsbacka måste ersättas på grund av 
att tillfälligt bygglov.

226 Anneberg förskola
Området är föremål för exploatering av nya bostäder. Nya 
förskolelokaler måste därför byggas. Samordning sker med 
projekt 807 Anneberg vård- och omsorgsboende.

230 Björkris utbildningslokaler etapp 1
Området är föremål för exploatering av nytt bostadsområde. 
Nya utbildningsplatser måste därför byggas.

231 Björkris utbildningslokaler etapp 2
Området är föremål för exploatering av nytt bostadsområde. 
Nya utbildningsplatser måste därför byggas.

232 Trollelyckan förskola avveckling
Förskola i Frillesås avvecklas på grund av ej ändamålsenliga 
lokaler samt att den tekniska livslängden har nått sitt mål.

233 Frillesås förskola
Ny förskola byggs för att ersätta Klockaregårdens paviljong 
förskola.

234 Klockaregårdens förskola avveckling
Paviljong avvecklas när ny förskola i Frillesås står färdig

306 Norra Bräckaskolan avetablering
I samband med driftsättning av nya Bräckaskolan kommer 
de tillfälliga skollokalerna att avvecklas.
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Foto: Ciprian Gorga,  
Kungsbacka kommun

310 Frillesåsskolan om- och nybyggnad inklusive bibliotek
I takt med att befolkningen i Frillesås ökar blir det allt mer 
aktuellt att möta utvecklingen med utökning av och mer 
ändamålsenliga skollokaler.  Som en konsekvens av ny- och 
ombyggnadsprojektet kommer befintliga tillfälliga lokaler 
att kunna avvecklas.

324 Varlaskolan tillbyggnad
Om- och tillbyggnation av skola för att ersätta befintliga 
specialsalar som nått sin tekniska livslängd och ta hand 
om ökat elevantal inom de centrala delarna av Kungsbacka. 
Samordning sker med projekt 128 Varlaskolan fullmåtts 
idrottshall
 
329 Toråsskolan tillfälliga paviljong - avveckling
Paviljong måste ersättas på grund av att tillfälligt bygglov 
upphör.

 
332 Björkris skola paviljong avvecklas
I samband med ny skola kan en paviljong i Björkris lämnas.

333 Åsaskolan matsal och klassrum
Behov att öka antalet platser i matsal och klassrum för att 
skapa god arbetsmiljö för pedagoger och elever.

334 Frillesåsskolans paviljonger avveckling
När ny skolbyggnad står färdig så avvecklas 4 st paviljonger. 

128 Varlaskolan fullmåtts idrottshall
Varlaskolans idrottshall behöver ersättas med en ny full-
måttshall som tillgodoser skolverksamhetens och förenings-
livets behov. Samordning sker med projekt 324 Varlaskolans 
tillbyggnad.

136 Björkris fullmåtts idrottshall
I samband med en ny skola planeras ny fullmåtts idrotts-
hall som tillgodoser skolverksamhetens och föreningslivets 
behov. Samordning sker med projekt 331 Björkris skola.
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Kommunala boenden med särskild service (BMSS)
Gruppbostäder är boenden för personer med omfattande stödbehov på grund av fysiska eller socialpsykiatriska funk-
tionsnedsättningar. Gruppbostäderna består av ca 6 lägenheter med tillhörande lokaler för gemensamma aktiviteter samt 
personalutrymmen. Kommunens behov uttrycks nedan i form av antal boendeplatser.

Servicebostäder är boenden för personer med mindre omfattande stödbehov på grund av fysiska eller socialpsykiatriska 
funktionsnedsättningar. Dessa bostäder kan med fördel tillskapas inom flerfamiljshus och behöver inte nödvändigtvis 
ligga samlade utan kan spridas ut över flera trapphus. Normalt sett placeras 10 servicebostäder inom ett område med en 
lokal för personalstöd i närheten. Kommunens behov av nya servicebostäder uttrycks nedan i form av antal lägenheter.

Utformning av boende med särskild service kan vara att man bygger 12 stycken bostäder som antingen kan nyttjas som 6 st 
gruppbostad och 6 st som servicebostad eller att alla 12 nyttjas som servicebostad.

Lokaltyp och beskrivning 2021 2022 2023 2024 2025

405 BMSS LSS Vallda 12

413 Gruppbostad barn 4

414 BMSS Anneberg 12

415 BMSS Kolla 14

502 Servicebostad Söderstaden 10   

504 Servicebostad Björkris 10

505 Särskild bostadsförmedling (SBF)  10 10 10 10 10

507 BMSS 12

508 BMSS 20

509 BMSS 20

Summa boendeplatser och lägenheter 46 10 26 52 30

Noter

405 BMSS LSS Vallda
Behov av gruppbostäder eller servicelägenheter planeras in i 
kommande område.

413 Gruppbostad barn
Gruppbostad för barn, 4 platser. Lokalisering krävs.

414 BMSS Anneberg
Behov av gruppbostäder planeras in i kommande nya 
område.

415 Gruppbostad Kolla
Behov av gruppbostäder planeras in i kommande nya 
område.

502 Servicebostad Söderstaden
Servicebostäder med gemensam lokal för personalstöd.

504 Servicebostad Björkris
Servicebostäder med gemensam lokal för personalstöd

505 Särskild bostadsförmedling (SBF)
Särskild bostadsförsörjningskö är avsedd för personer som 
inte själv kan skaffa en bostad på grund av starka sociala 
och/eller medicinska skäl. Referensboende hyrs ut till kom-
muninvånare som har starkt behov av en bostad och inte på 
egen hand har förmåga att lösa sin situation.

507 BMSS
Utformning av boende med särskild service kan vara att 
man bygger 12 st bostäder som antingen kan nyttjas som 6 
st gruppbostad och 6 st som servicebostad eller att alla 12 
nyttjas som servicebostad.

508 BMSS
Utformning av boende med särskild service kan vara att 
man bygger 12 stycken bostäder som antingen kan nyttjas 
som 6 st gruppbostad och 6 st som servicebostad eller att 
alla 12 nyttjas som servicebostad.

509 BMSS
Utformning av boende med särskild service kan vara att 
man bygger 12 st bostäder som antingen kan nyttjas som 6 
st gruppbostad och 6 st som servicebostad eller att alla 12 
nyttjas som servicebostad.
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Lokaltyp och beskrivning 2021 2022 2023 2024 2025

803 Björkris vård- och omsorgsboende 120

805 Ekhaga vård- och omsorgsboende -26 40

806 Särö vård- och omsorgsboende 80

807 Anneberg vård- och omsorgsboende 80

808 Bukärrsgården -48

809 Hemtjänstlokal x

Summa boendeplatser 80 120 -74 80 40

Lokaltyp och beskrivning 2021 2022 2023 2024 2025

1202 Tillfälliga lokaler x x x x x

1404 Parkeringshus kvarter Aranäs x

1405 Ersättningslokaler för tillfälliga bygglov x x x x x

1406 Klovstens omlastningsstation x

1408 Skyddsrum ersättning simhallen x

1409 Administrativa lokaler etapp 1 x

1410 Engångskostnader x

Vård- och omsorgsboende
Vård- och omsorgsboende är boenden för äldre med behov av särskilt stöd enligt socialtjänstlagen. Ett vård- och omsorgs-
boende består av bostadslägenheter, gemensamma lokaler samt personalutrymmen.  Kommunens behov av nya vård- och 
omsorgsboende uttrycks nedan i form av antal platser.

Noter

803 Björkris vård- och omsorgsboende
Planering av nytt vård- och omsorgsboende med 120 lägen-
heter i kommunen. Planeras för en hemtjänstlokal i boendet, 
projekt 809.

805 Ekhaga vård- och omsorgsboende
Modernisering befintligt eller nybyggnad av boendet. 
Avveckling av 26 lägenheter samt nybyggnation av 40 nya 
lägenheter.

806 Särö vård- och omsorgsboende
Planering av nytt vård- och omsorgsboende med 80 lägen-
heter i Särö. I samband med nybyggnationen avvecklas 
Bukärrsgårdens vård-och omsorgsboende i Särö.

807 Anneberg vård- och omsorgsboende
Planering av nytt vård- och omsorgsboende med 80 lägen-
heter i kommunen.

808 Bukärrsgården
Planeras att avvecklas.

Övrigt

Noter

1202 Tillfälliga lokaler
Medel för tillfälliga lokaler eller enskilda lösningar på kort 
sikt.

1404 Parkeringshus kvarter Aranäs
Parkeringshus behöver byggas för att kunna utveckla 
Söderstaden/Centrum med bland annat fler bostäder.

1405 Ersättningslokaler för lokaler med tillfälliga bygglov

1406 Klovstens omlastningscentral
Vid utbyggnad av Klovstens område behöver omlastnings-
station ny plats, lokalisering pågår.

1408 Skyddsrum ersättning simhallen

1409 Administrativa lokaler etapp 1
Avveckling delar av administrativa lokaler.

1410 Engångskostnader
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KUNGSBACKA KOMMUN PROTOKOLLSUTDRAG 

Kommunstyrelsen Datum 
2019-11-26 

   

 

  Expedierat/bestyrkt 

   

 

 
§ 279 

Uppdrag att lokalisera omlastningscentral till Duveheds 
verksamhetsområde 
Dnr KS/2018:7 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att ta fram förslag på 
lokalisering av omlastningscentral inom Duveheds verksamhetsområde. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Inom verksamhetsområdet Klovsten finns i dag kommunens omlastningscentral 
för hushållsavfall. Denna verksamhet behöver flyttas för att det ska vara möjligt 
att genomföra förslagen i detaljplanen för det nya verksamhetsområdet i 
Klovsten. Anläggningen är föråldrad och behöver uppdateras för att möta 
framtidens krav på insamling av hushållsavfall samt hushållsnära insamling av 
förpackningar. 
Naturvårdsverket har bestämt att hushållsnära insamling av förpackningar ska 
fasas in med start 2021 för att få full effekt några år senare. För att kunna möta 
detta behov bör lokaliseringen av en ny anläggning ske inom ett område där det 
finns förutsättningar på plats för att detta ska gå att genomföra. 
 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-11-05, § 362 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2019-10-15  
 

Beslutsgång 
Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill 
säga kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller 
det. 
 

Beslutet skickas till 
Nämnden för Teknik 
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§ 76 Dnr 2017-00689  
Avslut av uppdrag att sälja Kolla 5:7 samt Vallda 9:38 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen förklarar uppdraget att sälja Kolla 5:7 samt Vallda 9:38 som 
avslutat. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen gav, i beslut 2017-12-19 §296, kommundirektören i uppdrag att 
inleda projekt att försälja Kolla 5:7 och Vallda 9:38. Fastigheten Vallda 9:38 är 
avstyckad och överlämnad till Service fastighet för uppförandet av gruppbostäder 
enligt lokalplanen.  

Kolla 5:7 är nu såld i två separata affärer, en del till Eksta bostad AB och en till BJC 
Group AB.  

Kolla 5:7 har sålts till Eksta Bostads AB efter beslut i kommunstyrelsen den 29 maj 
2018. Köpeskillingen bestämdes till 13 110 000 kronor. På fastigheten ska Eksta 
Bostad AB bygga hyresrätter. Totalt 40 lägenheter i flerbostadshus och sex 
lägenheter i parhus. Inflyttningen skedde hösten 2019. Eksta Bostads AB betalar 
utöver köpeskillingen 655 500kr i exploateringsbidrag för utbyggnad av allmän plats.  

Del av Kolla 5:7 har sålts till BJC Kolla Parkstad AB efter beslut i kommunstyrelsen 
den 29 maj 2018. Försäljningen har genomförts genom en markanvisningstävling. 
Köpeskillingen bestämdes genom val av vinnande anbud i markanvisningstävlingen 
och uppgick till 27 000 000 kronor.  markanvisningstävling till 27 000 000 kronor, 
Ursprungligen innehöll projektet 110 lägenheter med hyresrätt varav 80 procent 
skulle förmedlas via komunens bostadskö. Efter beslut i kommunstyrelsen 20 
oktober 2020, får BJC Kolla Parkstad AB rätt att upplåta 23 lägenheter med 
bostadsrätt. Anledningen till detta är att projektet drabbats av oförutsedda kostnader 
då den i projektet anlitade totalentreprenören drabbats hårt av pandemin och gått  i 
konkurs. I utbyte ska samtliga hyresrätter förmedlas via kommunen. Tidplanen 
förskjuten och är i dagsläget oklar. Förhoppningsvis blir hyresrätterna klara i höst. 

I och med att Vallda 9:38 är överlämnad för kommunala behov och byggrätterna 
inom Kolla 5:7 är sålda i de två ovan nämnda ärendena så anses uppdraget vara 
avslutat. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-01-15 

Kommunstyrelsen 2018-05-29 §131 

Kommunstyrelsen  2018-05-29 §151 

Kommunstyrelsen  2020-10-20 §241 
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Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
samhällsbyggnadskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det. 



  

Datum 

2021-01-15 
Diarienummer 

KS 2017-00689 
 

 

 
Samhällsbyggnadskontoret 
Magnus Uvnäs 
072-995 30 15 
 

1 (2)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 
Besöksadress 

Stadshuset, Storgatan 37 
Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Avslut av uppdrag att sälja Kolla 5:7 samt Vallda 9:38 
 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen  
Kommunstyrelsen förklarar uppdraget att sälja Kolla 5:7 samt Vallda 9:38 som avslutat. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen gav, i beslut 2017-12-19 §296, kommundirektören i uppdrag att inleda projekt att 
försälja Kolla 5:7 och Vallda 9:38. Fastigheten Vallda 9:38 är avstyckad och överlämnad till Service 
fastighet för uppförandet av gruppbostäder enligt lokalplanen.  

Kolla 5:7 är nu såld i två separata affärer, en del till Eksta bostad AB och en till BJC Group AB.  

Kolla 5:7 har sålts till Eksta Bostads AB efter beslut i kommunstyrelsen den 29 maj 2018. 
Köpeskillingen bestämdes till 13 110 000 kronor. På fastigheten ska Eksta Bostad AB bygga 
hyresrätter. Totalt 40 lägenheter i flerbostadshus och sex lägenheter i parhus. Inflyttningen skedde 
hösten 2019. Eksta Bostads AB betalar utöver köpeskillingen 655 500kr i exploateringsbidrag för 
utbyggnad av allmän plats.  

Del av Kolla 5:7 har sålts till BJC Kolla Parkstad AB efter beslut i kommunstyrelsen den 29 maj 2018. 
Försäljningen har genomförts genom en markanvisningstävling. Köpeskillingen bestämdes genom val 
av vinnande anbud i markanvisningstävlingen och uppgick till 27 000 000 kronor.  
markanvisningstävling till 27 000 000 kronor, Ursprungligen innehöll projektet 110 lägenheter med 
hyresrätt varav 80 procent skulle förmedlas via komunens bostadskö. Efter beslut i kommunstyrelsen 
20 oktober 2020 , får BJC Kolla Parkstad AB rätt att upplåta 23 lägenheter med bostadsrätt. 
Anledningen till detta är att projektet drabbats av oförutsedda kostnader då den i projektet anlitade 
totalentreprenören drabbats hårt av pandemin och gått  i konkurs. I utbyte ska samtliga hyresrätter 
förmedlas via kommunen. Tidplanen förskjuten och är i dagsläget oklar. Förhoppningsvis blir 
hyresrätterna klara i höst. 

I och med att Vallda 9:38 är överlämnad för kommunala behov och byggrätterna inom Kolla 5:7 är 
sålda i de två ovan nämnda ärendena så anses uppdraget vara avslutat. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-01-15 
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Kommunstyrelsen 2018-05-29 §131 

Kommunstyrelsen  2018-05-29 §151 

Kommunstyrelsen  2020-10-20 §241 

 

 

Malin Aronsson     Emma Kjernald 

Kommundirektör     Samhällsbyggnadschef 
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§ 131 

 

Försäljning av del av fastigheten Kolla 5:7 

KS/2018:44 7.2 

 

Beslut  

Kommunstyrelsen godkänner förslag till köpeavtal inklusive bilagor avseende försäljning av 
fastigheten Kolla 5:7 till Eksta Bostads AB, undertecknat av Eksta Bostads AB 2018-05-09. 

Kommunstyrelsen utser kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören eller deras 
respektive ställföreträdare att för kommunens räkning underteckna samtliga i ärendet nödvändiga 
handlingar. 

Kommunstyrelsen justerar paragrafen omedelbart. 

 

Sammanfattning av ärendet 

I Kolla Parkstad äger kommunen bland annat fastigheten Kolla 5:7 som avses säljas till Eksta 
Bostads AB. Fastigheten består av fyra kvarter och får enligt detaljplanen bebyggas med 
flerbostadshus i två våningar, maximalt 4370 m2 BTA. 

Kommunens och Ekstas fokus i projektet har varit att få fram billiga hyresrätter på kort tid, 
eftersom behovet av den typen av lägenheter är stort i Kungsbacka. Eksta avser att påbörja 
byggnationen så snart de får startbesked och köpeavtalet är undertecknat. Inflyttning i de nya 
bostäderna sker i två etapper, preliminärt juni respektive september 2019. Lägenheterna ska 
förmedlas genom den kommunala bostadsförmedlingens kö. 

Köpeavtalet innehåller villkor om att lägenheterna ska upplåtas med hyresrätt och att normhyran 
inte får överstiga 1450 kr per m2 BOA och år. Eksta avser att söka statligt investeringsstöd för 
projektet. Köpeskillingen, 13 110 000 kronor, har anpassats till stödet och dess villkor för det 
aktuella projektets förutsättningar. Utöver köpeskillingen ska Eksta betala 655 500 kr i 
exploateringsbidrag för utbyggnad av allmän plats. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2018-05-15, § 201, Förslag: Kommunstyrelsen godkänner 
förslag till köpeavtal inklusive bilagor avseende försäljning av fastigheten Kolla 5:7 till Eksta 
Bostads AB. Avtalet är undertecknat av Eksta Bostads AB 2018-05-09. Kommunstyrelsen utser 
kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören eller deras respektive ställföreträdare att 
för kommunens räkning underteckna samtliga i ärendet nödvändiga handlingar. 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2018-05-08 
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Köpeavtal, undertecknat av Eksta 2018-05-09 
Kartbilaga till köpeavtal 

 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ulrika Landergren (L) yrkar bifall till arbetsutskottet förslag. 

 

Beslutsgång 

Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
arbetsutskottets förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det. 

 

Beslutet skickas till 

Eksta Bostads AB 
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§ 151 

 

Antagande av anbud för del av fastigheten Kolla 5:7 

KS/2017:639 7.2 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen antar anbud från BJC Group AB att förvärva fastigheten Kolla 5:150 för 
byggnation av hyresrätter och lokaler inom Kolla Parkstad för en köpeskilling om 27 000 000 kr. 

Kommundirektören får i uppdrag att upprätta avtal avseende överlåtelse och villkor för 
genomförande av projektet. 

 

Jäv  

Peter Söderberg (M) och Franklin Eck (M) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av 
jäv.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Totalt fem anbud med förslag till byggnation inom del av fastigheten Kolla 5:7 har inkommit till 
kommunen. Under anbudstiden har det aktuella kvarteret avstyckats till en separat fastighet, 
Kolla 5:150, som nu avses överlåtas.  

Kommunen säljer marken till den anbudsgivare som uppvisar det bästa förslaget utifrån en 
sammanvägd bedömning av ställda krav, kriterier samt givet anbud. Vid utvärderingen har 
kommunen även bedömt anbudsgivarens ekonomiska stabilitet, prestationer i tidigare projekt 
samt modell för långsiktigt ägande och förvaltning av hyresrätter samt lokaler.  

Sammantaget bedöms anbudet från BJC Group vara det mest fördelaktiga avseende ekonomi, 
gestaltning och övriga kriterier som ställts upp i anbudsinbjudan och i gällande detaljplan för 
Kolla Parkstad. 

Beslutet innebär att BJC Group AB:s anbud antas och att bolaget uppför ca 112 bostäder i 
blandade lägenhetsstorlekar inom fastigheten. Samtliga bostäder ska upplåtas med hyresrätt till en 
normhyra om 1450 kr/kvm BOA. Minst 80% ska förmedlas via den kommunala 
bostadsförmedlingens kö. Bostäderna förväntas vara inflyttningsklara inom 1 år från beviljat 
bygglov och startbesked. Utformning av bebyggelsen ska vid ansökan om bygglov följa ritningar, 
intentioner och gestaltningsidéer i antaget anbud. 

Anbudssumman/köpeskillingen uppgår till 27 000 000 kr. Därutöver tillkommer 
exploateringsbidrag för utförande av allmän plats med 1 200 000 kr.  
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Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse, 2018-05-29, Förslag: Kommunstyrelsen antar anbud från 
BJC Group AB att förvärva fastigheten Kolla 5:150 för byggnation av hyresrätter och lokaler 
inom Kolla Parkstad för en köpeskilling om 27 000 000 kr. Kommundirektören får i uppdrag att 
upprätta avtal avseende överlåtelse och villkor för genomförande av projektet. 
Markanvisning Kolla Parkstad, del av fastigheten Kolla 5:7 
Redogörelse för utvärdering av inkomna anbud Kolla 5:7, 2018-05-29 
Utvärdering avseende gestaltning 

 

Förslag till beslut  
Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
samhällsbyggnadskontorets förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det.  

 

Beslutet skickas till 

BJC Group AB 
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§ 241 Dnr 2017-00639  
Ändring av villkor i avtal om marköverlåtelse och genomförande, Kolla 
5:150 

Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner förslag till tilläggsavtal ”Tillägg 3 till avtal om 
marköverlåtelse och genomförande” mellan kommunen och BJC Kolla Parkstad AB, 
undertecknat av bolaget 2020-09-29. 

Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören eller deras respektive 
ställföreträdare utses att för kommunens räkning underteckna tilläggsavtalet. 

Sammanfattning av ärendet 
Den rådande pandemin, med sviktande efterfrågan har orsakat stora problem för 
BJC:s totalentreprenör, som nu är under rekonstruktion. Entreprenadkontraktet är 
hävt och all byggverksamhet på fastigheten är stoppad i väntan på utredningar och 
beslut från berörda försäkringsbolag.  

Bottenplattor är färdiga för fyra av fem byggnader och bostadsmoduler är lyfta på 
plats på tre av fem. Byggnaderna är dock inte färdigställda med fasader, tak och 
installationer. Händelsen har orsakat oförutsedda kostnader för BJC, som bedömer 
att projektet inte går att slutföra om samtliga bostäder ska upplåtas med hyresrätt.  

Hyresbostäderna som ska anvisas till kommunen är ett viktigt led i den kommunala 
bostadsförsörjningen. För att säkerställa att projektet genomförs och att kommunen 
på så sätt erhåller så många hyresrätter som möjligt, föreslås att projektets ekonomi 
stärks genom att bostäderna inom två hus ska få upplåtas med bostadsrätt eller för 
annat önskat ändamål som gällande detaljplan medger. I utbyte ska 100 procent av 
hyresbostäderna som byggs, förmedlas/anvisas via den kommunala 
bostadsförmedlingens kö. 

BJC ska verka för att hyresbostäderna byggs ut och färdigställs i etapper, med en 
huskropp i taget, så att bostäder kan anvisas till kommunen så snart som möjligt.  

BJC ska betala en tilläggsköpeskilling till kommunen för den yta (m2 BTA) som 
upplåts med bostadsrätt. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-13, § 291 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2020-09-29 
Tillägg 3 till avtal om marköverlåtelse och genomförande, undertecknat av BJC, 
2020-09-29 
Tillägg 2 till avtal om marköverlåtelse och genomförande, 2019-07-18 
Tillägg till avtal om marköverlåtelse och genomförande, 2019-04-24 
Avtal om marköverlåtelse och genomförande, 2018-10-31 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Fredrik Hansson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det. 

Beslutet skickas till 
BJC Kolla Parkstad AB 



Skala 1:25000
1 km

   2021-02-11

Kartan har ingen rättsverkan. Jämför med beslut i lantmäterihandlingar. Aktualitet och noggrannhet kan variera.

© Kungsbacka kommun
© Lantmäteriet



Skala 1:2500
100 m

   2021-02-11

Kartan har ingen rättsverkan. Jämför med beslut i lantmäterihandlingar. Aktualitet och noggrannhet kan variera.

© Kungsbacka kommun
© Lantmäteriet

maguvn
Oval



Skala 1:2500
100 m

   2021-02-11

Kartan har ingen rättsverkan. Jämför med beslut i lantmäterihandlingar. Aktualitet och noggrannhet kan variera.

© Kungsbacka kommun
© Lantmäteriet

maguvn
Oval
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§ 52 Dnr 2020-01131  
Uppdrag att ta fram detaljplan för Kungsbacka 4:52 och 4:66 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner projektbeställning för upprättande av detaljplan för 
verksamheter i södra Inlag inom fastigheterna Kungsbacka 4:53 och 4:66 i 
Kungsbacka stad, daterad 2021-01-13. 

Kommunstyrelsen överlämnar till byggnadsnämnden att ta fram förslag till detaljplan 
för verksamheter i södra Inlag inom fastigheterna Kungsbacka 4:53 och 4:66 i 
Kungsbacka stad. 

Jäv 
Fredrik Hansson (C) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen ställde sig positiv till ansökan om planbesked 22 oktober 2019 för 
fastigheterna Kungsbacka 4:52 och 4:66 i Kungsbacka stad. Uppdraget innebar att 
pröva möjligheten att planlägga för kommersiella verksamheter och service, vilket 
stämmer överens med kommunens översiktsplan (ÖP06) och fördjupad översiktsplan 
för Kungsbacka stad (Föp09).  

Projektet ska upprätta en detaljplan för verksamheter i södra Inlag inom fastigheterna 
Kungsbacka 4:53 och 4:66. Projektet innebär att handelsområdet i södra Inlag utökas 
till att omfattas av ytterligare två fastigheter vid korsningen Hantverksgatan - 
Inlagsleden. Utökningen ska komplettera befintligt handelsområde inom Inlag och 
ingå i en mer robust handelsstruktur inom hela Kungsbacka stad.  

I uppdraget ingår att koppla samman fastigheterna Kungsbacka 4:52 och 4:66 med 
intilliggande handelsområde och studera helheten på en översiktlig nivå för att det 
nya området ska fungera tillfredställande vad gäller innehåll, trafik, mobilitet och 
parkering. Projektet ska kopplas till befintligt gång- och cykelstråk mot centrum och 
södra delarna av Kungsbacka stad. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-01-13 

Projektbeställning, Detaljplan för verksamheter i södra Inlag inom fastigheterna 
Kungsbacka 4:53 och 4:66 i Kungsbacka stad, 2021-01-13 

Karta över Kungsbacka 4:53 och 4:66, 2021-01-13 

Kommunstyrelsen 2019-10-22, § 250 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum  

2021-02-02 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
samhällsbyggnadskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det. 



  

Datum 

2021-01-13 
Diarienummer 

KS 2020-01131 
 

 

 
Kungsbacka kommun 
Maria Malone 
0300-834041 
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 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 
Besöksadress 

Stadshuset, Storgatan 37 
Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Uppdrag att ta fram detaljplan för verksamheter i södra Inlag inom fastigheterna 
Kungsbacka 4:52 och 4:66 i Kungsbacka stad 
 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner projektbeställning för upprättande av detaljplan för verksamheter i södra 
Inlag inom fastigheterna Kungsbacka 4:53 och 4:66 i Kungsbacka stad, daterad 2021-01-13. 
Kommunstyrelsen överlämnar till byggnadsnämnden att ta fram förslag till detaljplan för verksamheter 
i södra Inlag inom fastigheterna Kungsbacka 4:53 och 4:66 i Kungsbacka stad. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen ställde sig positiv till ansökan om planbesked 22 oktober 2019 för fastigheterna 
Kungsbacka 4:52 och 4:66 i Kungsbacka stad. Uppdraget innebar att pröva möjligheten att planlägga 
för kommersiella verksamheter och service, vilket stämmer överens med kommunens översiktsplan 
(ÖP06) och fördjupad översiktsplan för Kungsbacka stad (Föp09).  

Projektet ska upprätta en detaljplan för verksamheter i södra Inlag inom fastigheterna Kungsbacka 
4:53 och 4:66. Projektet innebär att handelsområdet i södra Inlag utökas till att omfattas av ytterligare 
två fastigheter vid korsningen Hantverksgatan - Inlagsleden. Utökningen ska komplettera befintligt 
handelsområde inom Inlag och ingå i en mer robust handelsstruktur inom hela Kungsbacka stad.  

I uppdraget ingår att koppla samman fastigheterna Kungsbacka 4:52 och 4:66 med intilliggande 
handelsområde och studera helheten på en översiktlig nivå för att det nya området ska fungera 
tillfredställande vad gäller innehåll, trafik, mobilitet och parkering. Projektet ska kopplas till befintligt 
gång- och cykelstråk mot centrum och södra delarna av Kungsbacka stad. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-01-13 

Projektbeställning, Detaljplan för verksamheter i södra Inlag inom fastigheterna Kungsbacka 4:53 och 
4:66 i Kungsbacka stad, 2021-01-13 

Karta över Kungsbacka 4:53 och 4:66, 2021-01-13 

Kommunstyrelsen 2019-10-22, § 250 
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Beslutet skickas till 
Byggnadsnämnden, Kungsbacka Lastbilcentral Fastighets AB 

 

 

 

Malin Aronsson    Emma Kjernald 
Kommundirektör    Samhällsbyggnadschef 



Kungsbacka kommun 
Postadress Besöksadress Telefon Webbplats 
434 81 Kungsbacka Stadshuset, Storgatan 37 0300-83 40 00 www.kungsbacka.se 
    
 
 

PROJEKTBESTÄLLNING 
SAMHÄLLSBYGGNAD 
 

 
 1 (4) 
        
Projektnamn 
 

Detaljplan för verksamheter i södra Inlag inom Kungsbacka 4:52 och 4:66 i Kungsbacka stad 

Beställare 
Namn och roll E-postadress Telefon 
Emma Kjernald Emma.Kjernald@kungsbacka.se       

Status 
Beställningen är Datum 

 Färdigställd       
 

BAKGRUND 
Kommunstyrelsen ställde sig positiv till ansökan om planbesked 22 oktober 2019 för fastigheterna 
Kungsbacka 4:52 och 4:66 i Kungsbacka stad. Uppdraget innebär att pröva möjligheten att planlägga för 
kommersiella verksamheter och service, vilket stämmer överens med kommunens översiktsplan (ÖP 06) 
och fördjupad översiktsplan för Kungsbacka stad (Föp09).  
Fastighetsägaren Kungsbacka Lastbilcentral Fastighets AB planerar att flytta befintlig 
industriverksamhet till Klovsten när detaljplanen är klar. Fastighetsägaren vill med utveckling av sina 
fastigheter stärka handelsplatsen i södra Inlagsområdet med kompletterande handel, kontor och service 
samt samordna trafiklösning och parkering för hela handelsplatsen för att skapa en positiv utveckling. 
 

FÖRVÄNTAD NYTTA 
En omvandling av södra Inlagsområdet från logistik, industri och annan ytkrävande verksamhet till 
kommersiell verksamhet och service är lämpligt med hänsyn till att handelsplatsen i södra Inlag, med 
Coop, Willys med flera, redan är etablerade. Att samla och komplettera handelsområdet bedömer 
kommunen som en bra utveckling. Handelsplatsen i södra Inlag ska ses som ett komplement till centrala 
Kungsbacka och handelsplatsen Borgås i norra Kungsbacka och medverka till en mer robust 
handelsstruktur för hela Kungsbacka stad. 
Enligt kommunens översiktsplan (ÖP06) ingår Inlag i ett område där det på lång sikt ska ske 
omvandling av befintliga industriella verksamhetsområde i centrumnära lägen till bostäder och icke 
omgivnings påverkande verksamheter. Enligt fördjupad översiktsplan för Kungsbacka stad (Föp09) ska 
staden förtätas längs infartslederna som är en attraktiv miljö för företag, exempelvis för effektiv 
markanvändning och marknadsföring. Genom att bygga ut fastigheten vid Inlagsleden får staden en mer 
stadsmässig entré och området kan fungera i stadsdelen även efter framtida omvandling. 
 

PROJEKTETS UPPDRAG 
Projektet ska upprätta en detaljplan för verksamheter i södra Inlag inom Kungsbacka 4:52 och 4:66. 
Projektet innebär att handelsområdet i Inlag utökas till att omfattas av ytterligare två fastigheter på östra 
sidan av Hantverksgatan vid korsningen Hantverksgatan - Inlagsleden.  
I uppdraget ingår att koppla samman fastigheterna Kungsbacka 4:52 och 4:66 med intilliggande 
handelsområde och studera helheten på en översiktlig nivå för att det nya området ska fungera 
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tillfredställande vad gäller innehåll, trafik, mobilitet och parkering. Projektet ska kopplas till befintligt 
gång- och cykelstråk mot centrum och södra delarna av Kungsbacka stad.   
Med hänsyn till områdets läge är det viktigt att höga krav ställs på gestaltning av bebyggelse, för att på 
så sätt bli ett positivt inslag för både närliggande verksamheter och förbipasserande på Inlagsleden.  
 
Prioritering 
I framtagandet av detaljplanen prioriteras kvalitet och ekonomi som viktigas. Det är viktigt att få ett bra 
och fungerande område som komplettera befintligt handelsområde.  

 
 

PROJEKTETS LEVERANSER 
1. Projektbeställning   SBK/KS 
2. Principavtal   KS 
3. Projektplan   SBK/Samhällsbyggnadsledning 
4. Samrådshandlingar   BN 
5. Granskningshandlingar  BN 
6. Exploateringsavtal   KS 
7. Antagandehandlingar  BN 

Detaljplanen upprättas med standardförfarande. Fastigheterna berörs idag av två detaljplaner för 
industriändamål. Ny detaljplan för fastigheterna bedöms har ett mindre allmänt intresse och följer både 
översiktsplanen och fördjupad översiktsplan för Kungsbacka stad, därav kan detaljplanen antas av 
byggnadsnämnden.  

 

AVGRÄNSNINGAR 
Planområdet avgränsas mot Inlagsleden i söder och Hantverksgatan i väster samt mot industriområden i 
norr och öster. Väster om Hantverksgatan ligger befintliga handelsområdet i Inlag med bl a Coop, 
Willys, Blomsterlandet och Nordic Wellness. Söder om Inlagleden ligger en bowlinghall med restaurang 
och sporthall.  
Detaljplanen kommer att hantera: 

- lämplig storlek på byggrätt för verksamhet- och serviceområde 

- utformning av byggnaden 

- typ av kompletterande handel 

- lämpligheten med kontor 

- trafiklösning 
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- parkeringsnorm 

- påverkan på befintliga verksamheter i området 

- VA och dagvattenhantering  

- inmätning av osäker fastighetsgräns mot Inlagsleden 
 
Frågor som inte ingår i projektet: 

- risk från järnvägen 

- buller 

- innehåll i övriga Inlagsområdet 
 

 

TIDPLAN 
Q1 2021 Uppdragsbeslut BNAU 
Q4 2021 Samråd 
Q2 2022 Granskning 
Q3 2022 Antagande  
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FÖRSLAG TILL PROJEKTBUDGET 
Kostnaden för framtagandet av detaljplanen med tillhörande utredningar bekostas av Kungsbacka 
Lastbilcentral Fastighets AB. 
Uppskattad tidsåtgång är cirka 570 timmar. 
 

FINANSIERING 
Den tid som kommunens handläggare arbetar med projektet samt utredningar som berör planområdet 
bekostas av Kungsbacka Lastbilcentral Fastighets AB. 

 

KOMMUNALA KOSTNADER 
Kommunen, genom förvaltningen för Teknik, kan få en kostnad för utbyggnad av allmän plats (eventuell 
cirkulation och gång- och cykelbana).  
 

KOMMUNALA INTÄKTER 
Kommunen, genom förvaltningen för Teknik, får intäkter i form av exploateringsbidrag för utbyggnad 
av allmän plats.  
 

DRIFTSKOSTNADER  
Kommunen, genom förvaltningen för Teknik, kan få ökade driftkostnader till följd av de nya 
anläggningarna inom allmän plats. 
 

ÖVERLÄMNING VID PROJEKTSLUT 
Efter att detaljplanen vunnit laga kraft sker ett överlämnande till förvaltningen för Bygg och Miljö för 
bygglovsprövning samt till Teknik för utbyggnad av allmän plats.  
 

UTVÄRDERING AV FÖRVÄNTAD NYTTA 
Projektet bör utvärderas i flera steg. Detaljplanen kan utvärderas under arbetets gång samt när den vunnit 
laga kraft. Utvärdering kan även ske utifrån hur detaljplanen fungerar i genomförandeskedet och när 
området är utbyggt i sin helhet kan en utvärdering göras huruvida detaljplanens intentioner är uppfyllda. 
 



Planområde för Detaljplan för handel i södra Inlag inom fastigheterna Kungsbacka 4:52 och 4:66.



KUNGSBACKA KOMMUN PROTOKOLLSUTDRAG 

Kommunstyrelsen Datum 
2019-10-22 

   

 

  Expedierat/bestyrkt 

   

 

 
§ 250 

Planbesked för Kungsbacka 4:52 och 4:66 
Dnr KS/2019:597 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen lämnar beskedet att kommunen avser att pröva den begärda 
åtgärden och inleda en planeringsprocess för fastigheterna Kungsbacka 4:52 och 
4:66 i Kungsbacka stad.  
Kommunstyrelsen överlämnar åt byggnadsnämnden att upprätta förslag till 
detaljplan med syftet att möjliggöra för handel, kontor och service inom 
fastigheterna Kungsbacka 4:52 och 4:66 enligt kommunstyrelsens begäran. 
 

Beslutsmotivering 
Förfrågan innebär att möjliggöra för utökning av handel, kontor och service i 
södra Inlagsområdet och stämmer överens med kommunens fördjupade 
översiktsplan för Kungsbacka stad (FÖP 09), varför kommunen ställer sig positiv 
till förfrågan.  
En omvandling av södra Inlagsområdet från logistik, industri och annan 
ytkrävande verksamhet till handel, kontor och service är lämpligt med hänsyn till 
att handelsplatsen i södra Inlag med Coop, Willys med flera redan är etablerad 
intill aktuella fastigheter. Att samla och komplettera Inlags handelsområde med 
ytterligare handel, kontor och service bedömer kommunen som en bra utveckling 
av området. Handelsplatsen i södra Inlag ska ses som ett komplement till centrala 
Kungsbacka och handelsplatsen Borgås i norra Kungsbacka. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Ägarna till fastigheterna Kungsbacka 4:52 och 4:66 har genom ombud den 30 
augusti 2019 ansökt om planbesked för handel, kontor och service inom 
fastigheterna. Syftet med förfrågan är att möjliggöra för handel inom en byggnad 
om cirka 40-50 procent av fastighetsytan innehållande handel, 
samhällsfunktioner såsom vårdcentral, tandläkare och kontor. Intentionen är att 
stärka handelsplatsen med kompletterande handel och samordna trafiklösning 
och parkering för hela handelsplatsen för att skapa en positiv utveckling. 



KUNGSBACKA KOMMUN PROTOKOLLSUTDRAG 

Kommunstyrelsen Datum 
2019-10-22 

   

 

  Expedierat/bestyrkt 

   

 

Fastigheterna är centralt placerade intill korsningen Inlagsleden/Hantverksgatan 
och befintligt handelsområde. Fastigheten är i dag av industriell karaktär och 
inom fastigheterna bedrivs bland annat åkeriverksamhet. Fastigheten omfattas i 
sin helhet i dag av detaljplan K44 (1964-12-13) som medger industri. Tillfarten 
till området sker via Hantverksgatan. Enligt fördjupad översiktsplan för 
Kungsbacka stad ingår området i sin helhet av område för stadsomvandling på 
lång sikt. 
 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-01, § 303 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2019-09-05  
Ansökan 2019-08-30 
 

Beslutsgång 
Ordförande Fredrik Hansson (C) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill 
säga kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och att kommunstyrelsen bifaller 
det. 
 

Beslutet skickas till 
Sökande 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum  

2021-02-09 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 75 Dnr 2017-00450  
Godkännande av planprogram för Kyvik 1:119 m.fl - Ekekullsområdet 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner Planprogram för Norra Kyvik- och Ekekullsområdet i 
Kullavik, upprättat i augusti 2020, reviderat i januari 2021.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 26 september 2017 att ge kommundirektören i uppdrag 
att utarbeta förslag till planprogram för Norra Kyvik- och Ekekullsområdet i 
Kullavik.  

Programmet ska enligt uppdraget inrikta sig på att identifiera områden lämpliga för 
ny bebyggelse med hänsyn tagen till befintliga naturvärden, rekreationsområden och 
strukturer för dagvattenhantering samt rådande trafikförhållanden inom 
utredningsområdet. Utgångspunkten är att de tomtplatser som föreslås för 
enbostadshus ska vara minst 2 000 kvadratmeter.  

Programområdet ligger nordväst om Kullavik centrum, är cirka 38 hektar stort och 
omfattar cirka 130 fastigheter. Ägobilden i området är splittrad då fastigheterna i 
området ägs av ett stort antal privatpersoner. Kungsbacka kommun äger ingen mark 
inom programområdet.   

Planeringsförutsättningarna i området har kartlagts med hjälp av ett antal utredningar 
och inventeringar. Resultatet redovisas i planprogramförslaget med hjälp av en 
programkarta där markens framtida användning inom utredningsområdet finns 
illustrerad. Användningen har delats in i tre kategorier: grönstruktur att bevara, 
kvartersstruktur att bevara och ny bebyggelse.  

Planprogrammet för Norra Kyvik- och Ekekullsområdet i Kullavik är kommunens 
strategi för markanvändningen inom området. Den markanvändning som 
programmet föreslår ska ligga till grund för den fortsatta planeringen i syfte att få en 
kontrollerad bostadsutveckling och plats för kommunal service i området. Strategin 
innebär att kommunen kommer att få stå för merparten av plankostnaderna för de 
områden där få fastighetsägare har nytta av en detaljplan, men där kommunen anser 
det nödvändigt att fastställa planprogrammets idé i en detaljplan.   

Under perioden 6 oktober till 8 november 2020 hölls samråd. De 76 yttranden som 
lämnades in har sammanställts i en samrådsredogörelse. Som ett resultat av samrådet 
har planprogrammet reviderats. Ändringar som föreslås finns redogjorda för i 
samrådsredogörelsen. 

Beslutsunderlag 
Kungsbacka kommuns tjänsteskrivelse, 2021-01-20 

Planprogram för Norra Kyvik- och Ekekullsområdet, upprättat i augusti 2020, 
reviderat i januari 2021 
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Samrådsredogörelse, 2021-02-08 

Länsstyrelsens samrådsyttrande, 2020-11-06 

Samtliga yttranden som inkom under samrådet, numrerade enligt samrådsredogörelse 

Trafikutredning för planprogram, Kyvik 1:119 m fl, AFRY, 2020-06-17 

Underlag till planprogram, Kyvik 1:119 m fl Kungsbacka kommun, WSP, 2020-03-
18  

Dagvattenutredning norra Kyvik och Ekekullsområdet, Tyréns, 2019-01-18 

Kommunstyrelsen 2017-09-26, § 201 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
samhällsbyggnadskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det. 



  

Datum 

2021-01-20 
Diarienummer 

KS 2017-00450 
 

 

 
Kungsbacka kommun 
Stina Wikström 
0300-834024 
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 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 
Besöksadress 

Stadshuset, Storgatan 37 
Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 
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Godkännande av Planprogram för Norra Kyvik- och Ekekullsområdet i Kullavik 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner Planprogram för Norra Kyvik- och Ekekullsområdet i Kullavik, 
upprättat i augusti 2020, reviderat i januari 2021.  

  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 26 september 2017 att ge kommundirektören i uppdrag att utarbeta 
förslag till planprogram för Norra Kyvik- och Ekekullsområdet i Kullavik.  

Programmet ska enligt uppdraget inrikta sig på att identifiera områden lämpliga för ny bebyggelse med 
hänsyn tagen till befintliga naturvärden, rekreationsområden och strukturer för dagvattenhantering 
samt rådande trafikförhållanden inom utredningsområdet. Utgångspunkten är att de tomtplatser som 
föreslås för enbostadshus ska vara minst 2 000 kvadratmeter.  

Programområdet ligger nordväst om Kullavik centrum, är cirka 38 hektar stort och omfattar cirka 130 
fastigheter. Ägobilden i området är splittrad då fastigheterna i området ägs av ett stort antal 
privatpersoner. Kungsbacka kommun äger ingen mark inom programområdet.   

Planeringsförutsättningarna i området har kartlagts med hjälp av ett antal utredningar och 
inventeringar. Resultatet redovisas i planprogramförslaget med hjälp av en programkarta där markens 
framtida användning inom utredningsområdet finns illustrerad. Användningen har delats in i tre 
kategorier: grönstruktur att bevara, kvartersstruktur att bevara och ny bebyggelse.  

Planprogrammet för Norra Kyvik- och Ekekullsområdet i Kullavik är kommunens strategi för 
markanvändningen inom området. Den markanvändning som programmet föreslår ska ligga till grund 
för den fortsatta planeringen i syfte att få en kontrollerad bostadsutveckling och plats för kommunal 
service i området. Strategin innebär att kommunen kommer att få stå för merparten av plankostnaderna 
för de områden där få fastighetsägare har nytta av en detaljplan, men där kommunen anser det 
nödvändigt att fastställa planprogrammets idé i en detaljplan.   

Under perioden 6 oktober till 8 november 2020 hölls samråd. De 76 yttranden som lämnades in har 
sammanställts i en samrådsredogörelse. Som ett resultat av samrådet har planprogrammet reviderats. 
Ändringar som föreslås finns redogjorda för i samrådsredogörelsen. 
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Beslutsunderlag 
Kungsbacka kommuns tjänsteskrivelse, 2021-01-20 

Planprogram för Norra Kyvik- och Ekekullsområdet, upprättat i augusti 2020, reviderat i januari 2021 

Samrådsredogörelse, 2021-01-28 

Länsstyrelsens samrådsyttrande, 2020-11-06 

Samtliga yttranden som inkom under samrådet, numrerade enligt samrådsredogörelse 

Trafikutredning för planprogram, Kyvik 1:119 m fl, AFRY, 2020-06-17 

Underlag till planprogram, Kyvik 1:119 m fl Kungsbacka kommun, WSP, 2020-03-18  

Dagvattenutredning norra Kyvik och Ekekullsområdet, Tyréns, 2019-01-18 

Kommunstyrelsen 2017-09-26, § 201 

 

Beslutet skickas till 
Byggnadsnämnden 

 

Beskrivning av ärendet  
Planprogrammet för Norra Kyvik- och Ekekullsområdet i Kullavik är kommunens strategi för 
markanvändningen inom området. Den markanvändning som programmet föreslår ska ligga till grund 
för den fortsatta planeringen av området Norra Kyvik och Ekekullen samt för andra beslut som rör 
markanvändningen, till exempel vid lokaliseringsprövning genom förhandsbesked.  
Planprogrammet har tagits fram av Samhällsbyggnadskontoret efter uppdrag från kommunstyrelsen. 
Enligt uppdraget ska planprogrammet inrikta sig på att identifiera områden lämpliga för ny bebyggelse 
med hänsyn tagen till befintliga naturvärden, rekreationsområden och strukturer för dagvattenhantering 
samt rådande trafikförhållanden inom utredningsområdet. Utgångspunkten är att de tomtplatser som 
föreslås för enbostadshus ska vara minst 2000 kvadratmeter.  
Planeringsförutsättningarna i området har kartlagts med hjälp av ett antal utredningar och inventeringar 
inom dagvatten, miljö och trafik. Resultatet har sedan legat till grund för planprogrammets förslag om 
lämplig markanvändning.  
Planprogrammet har identifierat områden som domineras av skogs-, ängs, och hällmarker och som inte 
är bebyggda. Dessa områden kallas i planprogrammet för Grönstruktur att bevara. Områdena har 
betydelse för vardagsnära rekreation och lek, för naturmiljön i ett större landskapsrum samt för 
naturlig fördröjning och rening av dagvatten. Dessa områden bör inte exploateras utan fortsätta 
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utvecklas i riktning som gynnar ekosystemtjänster, framförallt kopplat till vattenbalans, rekreation och 
biologisk mångfald.  
Inom programområdet finns en utbredd bostadsbebyggelse längs med smala och slingrande gator. 
Bebyggelsen har vuxit fram utan reglering av detaljplan vilket i många fall gett området en luftig 
karaktär. Stora fastigheter har gett förutsättningar för byggnader att anpassas väl till den i vissa fall 
dramatiska terrängen. Dessa områden kallas i programmet för Kvartersstruktur att bevara. Här föreslås 
inte någon ny bebyggelse.  
Planprogrammet föreslår platser för Ny bebyggelse utifrån sju principer. Principerna har sin grund i 
uppdragsbeställningen från kommunstyrelsen och de förutsättningar som kartlagts med hjälp av 
utredningar och inventeringar. Sammanlagt föreslås elva platser för ny bebyggelse. Två av dessa 
platser omfattar större ytor i ett centrumnära läge och bedöms rymma ett större antal bostäder i 
exempelvis flerbostadshus. Området närmast centrum kan också vara lämpligt för utbildningslokaler 
eller annan kommunal service. Övriga nio platser är lämpliga för enbostadshus, sammanlagt 12 
bostäder.  

Den markanvändning som programmet föreslår ska ligga till grund för den fortsatta planeringen i syfte 
att få en kontrollerad bostadsutveckling och plats för kommunal service i området. Strategin innebär 
att kommunen kommer att få stå för merparten av plankostnaderna för de områden där få 
fastighetsägare har nytta av en detaljplan, men där kommunen anser det nödvändigt att fastställa 
planprogrammets idé i en detaljplan.  
Det är kommunens bedömning att en markanvändning i enlighet med programförslaget kan ske utan 
betydande miljöpåverkan. Exploateringen som föreslås är låg och förutsatt en god dagvattenhantering 
bedöms planprogramförslaget inte försvåra möjligheten att nå beslutade miljökvalitetsnormer för 
vatten.  

 

 

Malin Aronsson    Emma Kjernald 

Kommundirektör    Samhällsbyggnadschef 
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Vad är ett planprogram? 

Innan kommunen påbörjar ett detaljplanearbete kan ett planprogram behöva tas fram för att 
översiktligt utreda förutsättningar och visioner.
I planprogrammet anger kommunen sin viljeinriktning genom att formulera utgångspunk-
ter och riktlinjer som blir vägledande för den fortsatta planeringen innan uppdrag om att 
upprätta detaljplan. Programmet är en möjlighet för kommunen att göra strategiska vägval 
om markanvändningen inom ett område och att belysa avgörande planerings- och genom-
förandefrågor i ett tidigt skede.

När tas ett planprogram fram?
Planprogram görs ofta över ett större område och ger en struktur för bebyggelse, vägnät och 
grönytor. Det kan vara en fördel att upprätta ett program för komplicerade planer som berör 
många intressenter och som innehåller starka motstående intressen. 
Ett annat skäl att upprätta ett särskilt program är om planområdet saknar stöd i översikts-
planen. Som regel behöver ett program inte upprättas om planområdet uppfyller de formella 
förutsättningarna för att hanteras med ett standardförfarande (standardförfarande är hur 
detaljplaneprocessen regleras enligt plan- och bygglagen, PBL) liksom om detaljplanen har 
stöd i en aktuell fördjupning av översiktsplanen.

Planprogrammets olika steg
När ett förslag till planprogram tagits fram ställs det ut för samråd. Under samrådstiden får 
allmänheten och områdets fastighetsägare och boende, myndigheter och föreningar möjlig-
het att få information och lämna skriftliga synpunkter på förslaget.
Efter samrådstidens slut sammanställs inkomna synpunkter i en samrådsredogörelse och 
planprogrammet revideras. Samrådsredogörelsen och planprogrammet ska sedan godkännas 
av kommunstyrelsen. Ett planprogram är inte juridiskt bindande men det är vägledande i 
kommande skeden. Nedan visas processen för planprogram.

ÖVERSIKTSPLAN

PLANPROGRAM

DETALJPLAN

PROGRAM
SAMRÅD

GODKÄNT 
PLANPROGRAM

Synpunkter
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Sammanfattning
Planprogrammet för Norra Kyvik- och Ekekullsområdet i Kullavik är kommunens strategi 
för markanvändningen inom området. Den markanvändning som programmet föreslår ska 
ligga till grund för den fortsatta planeringen av området Norra Kyvik- och Ekekullsområdet 
samt för andra beslut som rör markanvändningen, till exempel vid lokaliseringsprövning 
genom förhandsbesked.
Planprogrammet har tagits fram av Samhällsbyggnadskontoret efter uppdrag från kom-
munstyrelsen. Enligt uppdraget ska planprogrammet inrikta sig på att identifiera områden 
lämpliga för ny bebyggelse med hänsyn tagen till befintliga naturvärden, rekreationsom-
råden och strukturer för dagvattenhantering samt rådande trafikförhållanden inom utred-
ningsområdet. Utgångspunkten är att de tomtplatser som föreslås för enbostadshus ska vara 
minst 2000 kvadratmeter. 
Planeringsförutsättningarna i området har kartlagts med hjälp av ett antal utredningar och 
inventeringar inom dagvatten, miljö och trafik. Resultatet har sedan legat till grund för 
planprogrammets förslag om lämplig markanvändning. 
Planprogrammet har identifierat områden som domineras av skogs-, ängs, och hällmarker 
och som inte är bebyggda. Dessa områden kallas i planprogrammet för Grönstruktur att be-
vara. Områdena har betydelse för vardagsnära rekreation och lek, för naturmiljön i ett större 
landskapsrum samt för naturlig fördröjning och rening av dagvatten. Dessa områden bör 
inte exploateras utan fortsätta utvecklas i riktning som gynnar ekosystemtjänster, framförallt 
kopplat till vattenbalans, rekreation och biologisk mångfald. 
Inom programområdet finns en utbredd bostadsbebyggelse längs med smala och slingrande 
gator. Bebyggelsen har vuxit fram utan reglering av detaljplan vilket i många fall gett områ-
det en luftig karaktär. Stora fastigheter har gett förutsättningar för byggnader att anpassas 
väl till den i vissa fall dramatiska terrängen. Dessa områden kallas i programmet för Kvar-
tersstruktur att bevara. Här föreslås inte någon ny bebyggelse.
Planprogrammet föreslår platser för Ny bebyggelse utifrån sju principer. Principerna har sin 
grund i uppdragsbeställningen från kommunstyrelsen och de förutsättningar som kartlagts 
med hjälp av utredningar och inventeringar. Sammanlagt föreslås elva platser för ny bebyg-
gelse. Två av dessa platser omfattar större ytor i ett centrumnära läge och bedöms rymma ett 
större antal bostäder i exempelvis flerbostadshus. Området närmast centrum kan också vara 
lämpligt för utbildningslokaler eller annan kommunal service. Övriga sju platser är lämpliga 
för enbostadshus. 
Det är kommunens bedömning att en markanvändning i enlighet med programförslaget kan 
ske utan betydande miljöpåverkan. Exploateringen som föreslås är låg och förutsatt en god 
dagvattenhantering bedöms planprogramförslaget inte försvåra möjligheten att nå beslutade 
miljökvalitetsnormer för vatten. 
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Information:

Programarbetet startade 2017-09-26, § 201
Planprogrammet upprättas i enlighet med plan- och bygglagen (2010:900)
Kommunstyrelsen beslutade om samråd 2020-09-22 § 210
• Kommunstyrelsens beslutade också att programhandlingen före samråd skulle uppdateras 

med information om att cirka hälften av område 1a ska utredas för kommunal service. 
Programhandlingen har uppdaterats 2020-09-30, i enlighet med kommunstyrelsens 
beslut. 

Planprogrammet har varit ute på samråd under tiden 6 oktober till 8 november 2020 

Handlingar:

• Planprogram, denna handling, upprättat augusti 2020, reviderat januari 2021

Bilagor:

• Underlag till planprogram, Kyvik 1:119 m fl Kungsbacka kommun (WSP 2020-03-18)
• Dagvattenutredning norra Kyvik och Ekekullsområdet (Tyréns, 2019-01-18)
• Trafikutredning för planprogram, Kyvik 1:119 m fl (AFRY, 2020-06-17)

Följande personer inom Kungsbacka kommun har deltagit i arbetet med att ta 
fram planprogrammet:

Stina Wikström, Planarkitekt
Björn Vikström, Planarkitekt
Susanne Calming, Exploateringsingenjör
Anders Lund, Samhällsplanerare
Andrea Palmberg, Trafikingenjör
Frida Moberg, Projektledare, VA planering
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Bakgrund
Kullavik ligger vid kusten i den nordvästra delen av Kungsbacka kommun. Orten är en av 
kommunens större med drygt 6000 invånare som bor inom det område som enligt över-
siktsplanen ÖP06 är utvecklingsområde för Kullavik. Här finns viss kommersiell service i 
form av bland annat livsmedelsbutik och frisör. Kommunal service finns i form av förskola, 
grundskola F-9 och bibliotek.
Kullavik består till största del av tät villabebyggelse med detaljplaner framför allt framtagna 
på 1970-, 80- och 90-talet. Programområdet ligger centralt i Kullavik men saknar helt 
detaljplan. Undantaget är ett mindre ängsområde i den södra delen som omfattas av detalj-
plan för jordbruksändamål. Trots avsaknad av detaljplan har en förhållandevis tät bebyg-
gelse vuxit fram under åren och antal hushåll inom området är idag uppe i drygt 85 stycken. 
Ortens närhet till Göteborgs stad och dess arbetsmarknad, samt närheten till havet, gör att 
bebyggelsetrycket är högt. 
Nylokalisering av enbostadshus inom området har under lång tid skett med stor restriktivi-
tet. Byggnadsnämnden har nekat förhandsbesked med hänvisning till att det höga bebyggel-
setrycket kräver att lokalisering av ny bebyggelse sker genom detaljplan. Under senare år har 
överprövande myndighet, Mark- och miljödomstolen och Mark- och miljööverdomstolen, 
upphävt ett antal av byggnadsnämndens beslut med hänvisning till att kravet på detaljplan 
hävdats under en allt för lång tid. Kommunen måste nu välja väg; fortsätta med en indivi-
duell prövning av varje förhandsbesked alternativt styra bebyggelseutvecklingen i området 
genom planprogram och detaljplaner.  

Uppdrag och inriktning
Med ovanstående som bakgrund fick Samhällsbyggnadskontoret i september 2017 i upp-
drag1 av kommunstyrelsen att ta fram ett planprogram för området som kallas Norra Ky-
vik- och Ekekullsområdet. Programmet ska, enligt uppdraget, inrikta sig på att identifiera 
områden lämpliga för ny bebyggelse med hänsyn tagen till befintliga naturvärden, rekrea-
tionsområden och strukturer för dagvattenhantering samt rådande trafikförhållanden inom 
utredningsområdet. Utgångspunkten är att de tomtplatser som föreslås för enbostadshus ska 
vara minst 2000 kvadratmeter.
Planprogrammet är kommunens strategi för markanvändningen inom området och ska ligga 
till grund för den fortsatta planeringen av området Norra Kyvik- och Ekekullsområdet.

Läge, areal och markägoförhållanden
Programområdet ligger nordväst om Kullavik centrum, är cirka 38 hektar stort och omfattar 
cirka 130 fastigheter. Ägobilden i området är splittrad då fastigheterna i området ägs av ett 
stort antal privatpersoner. Kungsbacka kommun äger ingen mark inom programområdet.  
Vägarna i området är enskilda och ingår i två gemensamhetsanläggningar, Kyvik ga:16 och 
ga:17 som förvaltas av Kyviks Samfällighetsförening respektive Ekekullens Samfällighets-
förening. Samfällighetsföreningarna ansvarar för vägarnas drift och underhåll och tar beslut 
i samtliga frågor som berör vägarnas förvaltning. Angränsande grönytor och gångstigar 
ingår inte i samfällighetsföreningarnas ansvar. 

 

1 2017-09-26, § 201, Kommunstyrelsen
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Figur 1. Kartan redovisar programområdets utbredning samt de vägar som ingår i Kyviks Samfällighetsförening (blå 
linjer) och Ekekullens Samfällighetsförening (orange linjer) 
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Tidigare ställningstaganden

Översiktliga planer 

Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen. Översiktspla-
nen är inte bindande men ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska 
användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Programområdet 
ingår enligt kommunens översiktsplan, ÖP06, i tätorten Kullavik och dess framtida utveck-
lingsområde. Inom utvecklingsområdena är det kommunens målsättning att många typer 
av boendeformer ska kunna erbjudas. I Kullavik är villor den dominerande boendetypen. År 
2018 utgjorde villor drygt 80 procent av bostadsbeståndet och vid ny planering är det därför 
andra boendeformer som prioriteras.  
Kungsbackas bostadsförsörjningsprogram 2019–2025 (KF 2020-05-05, § 46) är kommu-
nens riktlinjer för bostadsförsörjningen. Enligt dessa riktlinjer ska kommunen planera för 
20 nya bostäder i Kullavik per år under perioden 2019–2025. Målsättningen om 20 nya 
bostäder har varit den samma sen 2014 och under perioden fram till 2019 har det färdig-
ställts cirka 190 bostäder i Kullavik. Fram till år 2025 finns alltså ett utrymme för planering 
av cirka 50 bostäder. Våren 2020 godkände kommunstyrelsen ett planprogram för Spårhaga 
1:9 innehållande mellan 12–15 bostäder. Genom planprogrammet för Norra Kyvik- och 
Ekekullsområdet kan planeringsförutsättningarna för ytterligare bostäder inom området 
kartläggas. 

Lokaliseringsprövning i förhandsbesked

För alla bygglovspliktiga åtgärder finns det möjlighet att ansöka om förhandsbesked innan 
bygglov söks. Ett förhandsbesked innebär att byggnadsnämnden prövar om den aktuella 
åtgärden kan tillåtas på platsen. Som en del av en prövning av förhandsbesked för områden 
som ligger utanför detaljplanelagt område ska det alltid göras en lokaliseringsprövning. 
Syftet med lokaliseringsprövningen är att avgöra om marken är lämplig för den åtgärd som 
ansökan gäller. Byggnadsnämnden ska bland annat pröva om marken ur allmän synvinkel 
är lämplig att bebygga. Det ska också alltid göras en bedömning av om en detaljplan måste 
upprättas. Det kan även bli aktuellt att pröva kravet på skydd av bebyggelseområdets vär-
den, kravet på varsamma ändringar och tillägg i bebyggelsen, förvanskningsförbudet samt 
varsamhetskravet.  Prövningen ska inte enbart omfatta den aktuella platsen, utan hela det 
område som åtgärden kan påverka.  
Byggnadsnämnden i Kungsbacka får varje år in många ansökningar om förhandsbesked runt 
om i kommunen. Kommunen är mer tätbefolkad i de västra delarna än i de östra delarna och 
efterfrågan på mark för bostäder är störst i staden, i de större tätorterna och längs med kus-
ten. Det höga bebyggelsetrycket beror till stor del på kommunens läge i Göteborgsregionen. 
I Kullavik orsakas det höga bebyggelsetrycket främst av närhet till Göteborgs stad och dess 
arbetsmarknad men närheten till havet spelar också roll. Intresset av att bygga i Kullavik har 
visat sig i det höga antalet ansökningar om bland annat förhandsbesked som kommer till 
kommunen varje år. 
Det höga bebyggelsetrycket ställer stora krav på kommunen att hantera och planera för ex-
empelvis hållbara transporter och tillfredsställande samhällsservice i form av vård, skola och 
omsorg. Även mindre åtgärder, som enstaka nya bostadshus, behöver därför sättas i ett större 
perspektiv eftersom byggnadsnämndens beslut om förhandsbesked kan få prejudicerande ef-
fekt.  Sammantaget gör därför kommunen bedömningen att markens lämplighet för bebyg-
gelse inom nu aktuellt programområde bör prövas genom detaljplan. Denna inställning har 
också stöd i kommunens översiktsplan och bedöms inte som oproportionerlig.  
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Kommunala beslut i övrigt

I kommunens strategi för tätortsnära friluftsliv beskrivs avgörande vägval och ställningsta-
ganden för att Kungsbacka kommun ska utvecklas till en hälsosam kommun med tillgängli-
ga områden för friluftsliv och natur enligt uppställda nationella mål. Bland annat bör platser 
med höga natur- och rekreationsvärden skyddas långsiktigt, genom exempelvis detaljplane-
läggning, för att garantera att de finns kvar. 

Figur 2. Området som omfattas av planprogrammet ligger i Kullavik. Området omfattas inte av någon detaljplan. 



10  Planprogram Planprogram  11

Förutsättningar
Planeringsförutsättningarna i området har kartlagts med hjälp av ett antal utredningar och 
inventeringar. Urvalet har gjorts utifrån vad som angavs i uppdraget från kommunstyrelsen, 
det vill säga att identifiera områden lämpliga för ny bebyggelse med hänsyn tagen till befint-
liga naturvärden, rekreationsområden och strukturer för dagvattenhantering samt rådande 
trafikförhållanden inom området. Detta har mynnat ut i tre separata rapporter; 
• Dagvattenutredning norra Kyvik och Ekekullsområdet (Tyréns, 2019-01-18)
• Underlag till planprogram, Kyvik 1:119 m fl Kungsbacka kommun (WSP, 2020-03-18)
• Trafikutredning för planprogram, Kyvik 1:119 m fl (AFRY, 2020-06-17)

Resultatet från utredningarna sammanfattas nedan samt ligger som bilagor till planpro-
grammet. Utöver dessa utredningar har projektgruppen inom kommunen gjort platsbesök. 

Figur 3. Planeringsförutsättningarna i området har 
kartlagts med hjälp av utredningar och invente-
ringar. 
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Riksintressen
Riksintressen gäller geografiska områden som pekats ut därför att de innehåller nationellt 
viktiga värden och kvaliteter. Programområdet berör riksintresset för friluftsliv, rörligt fri-
luftsliv och högexploaterad kust. 
Ett par hundra meter väster om programområdet ligger ett riksintresseområde för friluftsliv 
(FN 01 Särö skärgård-Vallda Sandö). Riksintresset utgör ett område med särskilt goda för-
utsättningar för berikande upplevelser i natur- och/eller kulturmiljöer samt vattenanknutna 
friluftsaktiviteter. För att bevara områdets värde för friluftslivet bör skärgårdens och strän-
dernas tillgänglighet bibehållas. Underhåll av stigmarkeringar, skyltning, stigröjning och 
promenader utgör några förutsättningar för bevarande och utveckling av områdets värden. 
Även om programområdet inte berör riksintresset direkt kan områdets bebyggelse och pla-
nering indirekt påverka riksintresset genom att exempelvis möjliggöra för god tillgänglighet 
till riksintresseområdet. I de södra delarna av programområdet finns exempelvis en gång-  
och cykelbana längs Kyviksvägen som förbinder programområdets södra del med riksintres-
set. 
Hela programområdet omfattas av riksintresse för rörligt friluftsliv (Kustområdet i Halland). 
Här ska turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen särskilt beaktas 
vid bedömning av vad som kan tillåtas vad gäller exploatering eller andra ingrepp i miljön 
inom området. Detta riksintresse utgör dock inte något hinder för utveckling av befintliga 
tätorter eller av det lokala näringslivet. 
Hela programområdet omfattas också av riksintresse för högexploaterad kust (Kustområdet 
i Halland). Detta innebär att fritidshusbebyggelse endast får komma till stånd i form av 
komplettering av befintlig bebyggelse. Inte heller detta riksintresse utgör något hinder för 
utveckling av befintliga tätorter eller av det lokala näringslivet.

Figur 4. Många värdesätter att få bosätta sig havsnära vilket gett en hög exploatering längs med Kungsbackas kust.  
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Bebyggelse och miljö

Landskap

Kyvik ligger med närhet till havet och skärgården. Landskapet är varierande, där topografin, 
odlingsmarker, villabebyggelse och vegetationen skiftar påtagligt men med småskaligheten 
som ett sammanbindande element. Själva programområdet består i söder av en öppen och 
relativt flack yta, i form av den öppna och gröna ytan Toften. Där Toften slutar i norr över-
går programområdet till en alltmer kuperad terräng med berg i dagen, uppvuxen vegetation 
och spridd bebyggelse. 
Kyviksvägen, som går genom programområdet är ett viktigt stråk som förbinder samhället 
med havet. Även Dalbergavägen är en del av ett viktigt stråk som förbinder området med 
havet och med småbåtshamnen. 
Området Toften (område 1 i figur 5) består mestadels av en öppen gräsyta och väg. Toften 
ramas in av villabebyggelse och vegetation. Dessa ligger till stor del högre upp än Toften och 
ramar således in platsen som upplevs som ett öppet rum. Området har en relativt låg kom-
plexitet och variation. Däremot kan den öppna karaktären ses som en viktig komponent i 
Kyviks komplexitet som helhet. 
Norr om Toften ligger ett område som nås via ett småskaligt vägnät i form av Källbackevä-
gen, Bockekullevägen och Norra Kyviksvägen (område 2 i figur 5). Här reser sig landskapet 
och blir småkuperat med hällmarker i dagen. Här finns ett större sammanhängande löv-
skogsområde som innehåller både äldre ekar och bokar. I utkanten av skogsområdet ligger 
spridda villor. Området har en förhållandevis låg komplexitet.
Ett ytterligare steg norr ut finns ett område som består av en flackare del och omgärdas av 
höjder (område 3 i figur 5). Inom området finns två landskapsrum som skapar en variation 
mellan öppet och slutet samt ger siktlinjer över delar av området. Området ökar komplexite-
ten i programområdet som helhet då den innehåller landskapsrum som i övrigt saknas i den 
norra delen av programområdet. 
Den norra och nordöstra delen av programområdet (område 4 i figur 5) består av berg i 
dagen, villabebyggelse med trädgårdar, slingrande vägar och naturlig vegetation som går 
från lummig och tät till karg och gles ovanpå berg i dagen. De hus som finns i denna del 
av programområdet har anpassats till de höjdskillnader som finns i området vilket påverkat 
bebyggelsestrukturen. Landskapet är småskaligt i sin karaktär, med slingrande mindre vägar 
och myllrande bebyggelse. Mellan huskroppar och vägnät finns små gröna ytor, ofta med 
berg i dagen, vilket bidrar till småskaligheten. Området är komplext på grund av sin små-
skalighet och variation i bebyggelse med olika ålder, samt stor variation mellan bebyggelse 
och vegetation. Variationen i topografin, med höjdkullar och höjdryggar, bidrar också till 
komplexiteten.

Kulturmiljö  

En kulturmiljöutredning har utförts genom arkivstudier. Genom att jämföra äldre kartor 
har kulturmiljöstrukturer identifierats inom området. Äldre gårdslägen och odlingsmarker 
från 1830 har karterats, såväl som byggnader som legat på samma plats sen 1920. Kartering-
en visar också att flertalet vägar inom programområdet har haft samma dragning sen 1920. 
Bebyggelsen i området har inte inventerats eller fått en kulturhistorisk värdering. Sedan 
tidigare, under åren 2005-2009, har Kulturmiljö Halland i samarbete med Länsstyrelsen 
i Halland och Hallands kommuner dock utfört en inventering av all bebyggelse i länet för 
att identifiera byggnadernas kulturhistoriska värden. I inventeringen graderades byggnader 
i tre klasser; A, B och C, där klass A är den högst klassningen och klass C den lägsta. Inom 
programområdet finns totalt 8 byggnader som ingår i inventeringen. Sju av dessa har blivit 
klassificerad enligt klass C och en som klass B. 
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Figur 5. Fyra olika landskapstyper har identifierats inom programområdet

1.

2.

3. 4.
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Fornlämningar 

Inom programområdet finns tre kända fornlämningar som alla består av lämningar av 
stenåldersboplatser, se figur 6. Avgränsningarna är inte exakta. För en av dem (Släp 193:2) 
har en arkeologisk förundersökning gjorts i form av schaktningsövervakning i samband med 
nedläggning av VA-ledningar. 
I anslutning till programområdet finns ett antal kulturhistoriska lämningar som kategori-
seras som övriga. En övrig kulturhistorisk lämning är en lämning som inte har ett automa-
tiskt skydd i enlighet med kulturmiljölagen. Här krävs ett samråd med länsstyrelsen för en 
bedömning av just denna lämning, om den av särskilda skäl bör fastställas som fornlämning 
eller om bedömningen övrig kulturhistorisk lämning kan kvarstå. 
Relativt få arkeologiska undersökningar har genomförts i programområdet. Med tanke 
på den relativt rikliga förekomsten av såväl stenålders- som bronsålderslämningar i såväl 
programområdet som i närområdet är det troligt att det finns fler lämningar från denna tid i 
programområdet. Med tanke på platsens kontinuitet är det även möjligt att det finns okända 
lämningar från järnålder och medeltid. 

Figur 6. Inom programområdet finns 
tre kända fornlämningar, markerade 
med grönt i kartan
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Figur 7. Centralt i utredningsområdet finns ett större sammanhängande lövskogsområde med påtagligt naturvärde. 

Natur och miljö

Naturmiljö 

Området utgörs till stor del av bebyggelse bestående av villor med tillhörande trädgårdar. 
Mellan husen finns ett flertal bergiga, på sina ställen ganska svårtillgängliga, skogsområden 
dominerade av tall och ek med mycket hällar, klippor och branter. Centralt i utredningsom-
rådet finns ett större sammanhängande lövskogsområde med påtagligt naturvärde dominerat 
av grövre ekar och bokar. Detta skogsområde bedöms vara ett populärt rekreationsområde 
som genomkorsas av ett flertal större stigar. I södra delen av området finns öppna jordbruks-
områden.

Vatten 

I det centrala skogsområdet finns en 
mindre bäck. Programområdet inne-
håller också flera småvatten, varav flera 
inne på tomtmark. Småvatten bidrar 
till att skapa variation i landskapet 
och är alltid viktiga för den biologiska 
mångfalden och vattenbalansen i 
avrinningsområdet. 
Vattendrag och småvatten kan om-
fattas av generellt strandskydd. En 
kommande detaljplan kan utreda för-
utsättningarna kring strandskydd och 
om särskilda skäl finns att upphäva 
(Miljöbalken 7 kap § 18 punkt c). 

Figur 8. Öster om Källbackevägen finns en mindre damm som, enligt 
uppgifter från boende i området, alltid är vattenfylld. 
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Naturvärdesinventering

Inom ramen för miljöutredningen har en naturvärdesinventering gjorts. Totalt avgränsa-
des 12 naturvärdesobjekt. Tre av dessa har påtagligt naturvärde och de övriga nio har visst 
naturvärde. Sammantaget hyser utredningsområdet inga höga naturvärden. 
Ett större sammanhängande blandskogsområde centralt i utredningsområdet har påtagliga 
naturvärden. Här finns gamla och grova träd och gott om strukturer som är gynnsamma för 
biologisk mångfald, som t.ex. branter och block, död ved och ett genomkorsande vattendrag. 
Här finns också de fridlysta arterna murgröna och idegran, som är relativt vanligt förekom-
mande i hela utredningsområdet. 
I direkt anslutning till detta område finns ett bergsbrantsområde med stora ekar, där den 
rödlistade svampen korallticka påträffades. Också detta område har påtagligt naturvärde. 
Det tredje objektet med påtagliga naturvärden är en liten damm i öppet läge i nordöstra de-
len av området. Småvatten bidrar till att skapa variation i landskapet och är alltid viktiga för 
den biologiska mångfalden. Utöver denna damm finns ytterligare några dammar i trädgår-
dar som skulle kunna hysa högre naturvärden, till exempel som potentiella grodvatten. Då 
dessa ligger inne på tomtmark har de dock inte naturvärdesbedömts utan endast listas som 
värdeelement. 
Inom området finns nio objekt med visst naturvärde, till stor del beroende på att de består 
av relativt svårtillgänglig berg- och skogsterräng som skapar refugier i den omkringliggande 
bebyggelsen för växter och djur. En allé av oxlar i en trädgård på Bockekullevägen i södra 
delen av området omfattas sannolikt av det generella biotopskyddet och eventuella ingrepp 
kan kräva dispens från Länsstyrelsen. De fridlysta arterna som hittades under inventering-
arna är i regionen ganska allmänt förekommande arter som är vanliga i landskapens skogs-
marker. Arterna har en god bevarandestatus nationellt och en god bevarandestatus i regio-
nen. Möjligheterna till dispens, om så krävs, bedöms därför som goda.
De generella rekommendationerna för området är:
• Spara gärna tallar i sydvända exponerade lägen. Tallar gör sig bra både som solitärer och i 

grupp i bebyggelse.
• Befintliga större lövträd (framförallt ek, men även bok och enstaka lönn och lind) får 

gärna bevaras som solitärer. För dessa träd är det gynnsamt om de står i solbelysta lägen. 
Om träden stått inträngt i skogen kan de behöva frihuggas successivt.

• De få stenmurar som finns får gärna sparas. I solbelysta lägen är stenmurar potentiell 
viloplats och spridningsväg för flera insekter, groddjur och kräldjur.

• Blandskogarna med naturvärden i centrala delen av området kan med fördel bevaras som 
friluftsområden. Dessa intressen går ofta bra ihop.

Buller 

Programområdet innehåller endast lokalgator där trafikrörelserna är relativt få och hastig-
heterna låga. Trafikbuller bedöms därför inte vara ett problem. Tillkommande exploatering 
i området medför fler trafikrörelser vilket i sin tur innebär att risken för bullerstörningar 
inom området ökar.

Förorenad mark 

Det finns inga indikationer på att programområdet har en historik eller nuvarande markan-
vändning som innebär risk för markföroreningar.  
Däremot angränsar området i nordväst, längs Kullaviks Korshamnsväg, till fastighet Kyvik 
3:129 där det bedrivits en mindre verksamhet med riskklass 4, det vill säga liten risk. Hur 
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eventuella föroreningar från denna verksamhet påverkar kommande områden för bebyggelse 
har inte utretts vidare i planprogrammet. Frågan om risk för markföroreningar kommer att 
hanteras vidare i en kommande detaljplan. 

Gator och trafik

Vägnät i området

Den sydvästra delen av programområdet har Kyviksvägen och Norra Kyviksvägen som 
huvudgata och ansluter i söder till den statliga vägen Kullaviksvägen (väg 958). Ytterligare 
två vägar leder in i området; Ekekullsvägen och Östra Kyviksvägen i öst som ansluter till 
den statliga vägen Gamla Särövägen (väg 953). Östra Kyviksvägen med anslutande gator 
ger begränsad tillgänglighet till området och då endast för gående och cyklister. Det saknas 
tvärgående länkar som från huvudstråket Kyviksvägen - Norra Kyviksvägen ansluter till 
Gamla Särövägen (väg 953) österut. 
Gatorna i området sköts av två enskilda väghållare, Kyviks Samfällighetsförening och 
Ekekullens Samfällighetsförening. Gator i området är smala, har till största del endast ett 
körfält och är reglerade med hastighetsbegränsning på 30 km/h. 
Topografin i området varierar. I söder vid Kyviksvägen och Dalbergavägen är marken 
relativt plan. Där bedöms framkomlighet och trafiksäkerhet för fordonstrafikanter överlag 
vara acceptabel även om enstaka undantag finns. Delar av Källbackevägen har exempelvis 
mycket dålig sikt. Tillsammans med brant lutning, smal vägbredd och skarp kurva resulterar 
det i bedömning om mindre god framkomlighet och tillgänglighet. Även Bockekullevägen 
är smal med mindre bra sikt i vissa delar. I nordväst är en stor del av området kuperat med 
branta sluttningar. Brännefjällsvägen, del av Norra Kyviksvägen, del av Norra Ekekullsvä-
gen och Västra Ekekullsvägen är primärt de vägar som bedöms som extra smala och/eller 
med dålig sikt/brant lutning. Gator med stor lutning riskerar försämrad sikt och att hastig-
heter kan påverkas. Mötesplatser i området bedöms generellt vara av acceptabel storlek för 
möte mellan personbilar men otillräckliga för möten med eller mellan tunga fordon.
Framkomligheten för tunga fordon bedöms som acceptabel längs områdets huvudgator, 
det vill säga Kyviksvägen, Norra Kyviksvägen fram till och med korsning Kullaviks Kors-
hamnsväg, Ekekullsvägen fram till och med korsning med Lilla Ekekullsvägen och Östra 
Kyviksvägen. Generellt bedöms framkomligheten vara något bättre i områdets södra delar, 
medan framkomligheten överlag är sämre i de norra delarna av programområdet. Orsaken 
är inte enbart vägarnas bredd och standard utan även topografin och vägars dragning där 
siktproblematik finns på enstaka platser.  
En allmän bedömning är att vägar är rimligt utformade och reglerade utifrån områdets 
förutsättningar även om standarden avseende linjeföring och sikt inte är hög. I Trafikut-
redningen har förbättringsförslag identifierats som både leder till högre trafiksäkerhet och 
bättre framkomlighet. Enkla åtgärder på beskrivna brister, som reflexmarkering och beskär-
ning av buskage, rekommenderas att utföras på kort sikt. 

Trafikalstring 

Ett trafikalstringstal har tagits fram för att kunna bedöma hur mycket trafik varje ny bostad 
kommer att tillföra. Alstringstalet är beräknat dels med Trafikverkets trafikalstringsverktyg, 
dels utifrån dagens befolkning, antal bostäder och utförda trafikmätningar. Baserat på en 
sammanvägning av källorna rekommenderas ett alstringstal, inklusive nyttotrafik, på cirka 
5 fordonsrörelser per bostad och dygn. Känslighetsanalys med upp till 7 fordonsrörelser per 
bostad och dygn kan övervägas beroende på storlek på bostaden som planeras. 
Kapaciteten i korsningarna som ansluter till statligt vägnät är god och bedöms vara fortsatt 
god även 2040 med utrymme för viss exploatering. 



18  Planprogram Planprogram  19

Gång- och cykelvägar 

I området och i närområdet finns få cykelvägar. Det är primärt längst med Norra Kyviks-
vägen och Kyviksvägen som separerade cykelvägar finns. Det finns också cykelvägar genom 
området i öst samt parallellt med Kullaviksvägen och Gamla Särövägen. På övriga vägar i 
området och närområdet sker cykling i blandtrafik. 
I området finns flera stigar som förbinder bostadsområden sinsemellan och möjliggör anslut-
ning till områdets målpunkter inklusive busshållplatser. Stigarnas standard varierar men är 
viktiga för tillgängligheten till målpunkter för oskyddade trafikanter eftersom gatorna ofta 
inte går raka vägen. Standarden varierar, flertalet saknar beläggning och avslutas mot gator 
med grindar, chikaner eller andra liknande hinder. Stigarna bedöms i varierande grad vara 
möjliga att använda för cyklister. 

Figur 9. Kartan visar de huvudsakliga gatorna inom utredningsområdet. Bilderna till höger visar exempel på hur vägarna i området ser ut.

Bockekullevägen

Dalbergavägen

Källbackevägen
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Bockekullevägen

Dalbergavägen

Källbackevägen

Vid enstaka vägavsnitt kan dålig sikt, branta lutningar och smal vägsektion skapa en otrygg 
miljö för oskyddade trafikanter överlag men kanske särskilt för barn, de med barnvagn och 
de med rörelsehinder om möte med fordonstrafik skulle uppstå. Samtidigt kan smala vägar 
med bebyggelse i anslutning till vägen vara bra då utformningen uppmuntrar till låga hastig-
heter. 
Det bedöms att en ökad mängd oskyddade trafikanter i området medför behov av tillgäng-
lighetsanpassade tvärgående och norr-södergående gång- och cykelanslutningar för att 
skapa förutsättningar att nå till målpunkter och infrastruktur för alla oskyddade trafikanter, 
oavsett behov, ålder eller funktionsvariationer. 

Kollektivtrafik 

Buss trafikerar Gamla Särövägen och Kullaviksvägen. Hållplatserna längs med Gamla Särö-
vägen trafikeras av Blå express som går från Göteborg via Kullaviks centrum eller fortsatt 
söder ut mot Särö med avgångar med 10–15 min mellanrum i högtrafik. Kullaviksvägen 
trafikeras dessutom av linje 720 som körs mellan Kungsbacka och Kullaviks hamn. Blå 
express har på denna linjesträcka avgångar med 30 minuters mellanrum och samma intervall 
gäller för 720. Det är endast den södra delen av programområdet som ligger inom 400 meter 
från en busshållplats vilket kan betraktas som kollektivtrafiknära. 

Teknisk försörjning
Generellt har utbyggnaden av kommunala ledningar för vatten, spillvatten och dagvatten 
under många år följt ett VA-saneringsprogram, numera VA-utbyggnadsplan, där cirka 150 
fastigheter per år har anslutits till kommunalt VA. Vilka områden som ska omfattas av kom-
munalt verksamhetsområde för VA framgår av Lag om allmänna vattentjänster. Det handlar 
om fastigheter som ingår i samlad bebyggelse och som har behov av en eller flera vatten-
tjänster (vatten/spillvatten/dagvatten).

Dagvatten

Framtagen dagvattenutredningen omfattar inventering och redovisning av områdets befint-
liga dagvattenhantering. Rapporten identifierar instängda områden och ytliga rinnvägar, 
två aspekter som är viktiga att ta hänsyn till vid exploatering för att skydda både ny och 
befintlig bebyggelse mot höga flöden och översvämningar. Området har delats in i 14 avrin-
ningsområden som beskrivs och analyseras var för sig. Ett antal platser har identifierats där 
ytterligare utredning krävs för att klargöra förutsättningarna för befintlig dagvattenavled-
ning inom området. 
Den norra delen av programområdet (Ekekullsområdet) ligger delvis inom kommunalt 
verksamhetsområde för dagvatten och här finns utbyggt ledningsnät för dagvatten. Övriga 
delar av programområdet ligger utanför verksamhetsområde för dagvatten, men kommunalt 
ledningsnät för dagvatten är till stora delar utbyggt.  
Marken inom programområdet består till stora delar av berg och lera och man kan inte 
förvänta sig att dagvatten går att infiltrera i någon större utsträckning. Istället bör man satsa 
på fördröjning och flödesutjämning nära källan innan dagvattnet leds vidare i öppna diken 
och rinnstråk. 
För att skydda bebyggelse mot översvämningar vid kraftigare regn och skyfall är det viktigt 
att det finns fria rinnvägar på markytan som dagvatten kan ta när ledningsnätets kapacitet 
inte räcker till. Det är också nödvändigt att spara ytor som tillåtas svämma över utan att det 
får negativa konsekvenser, detta kan till exempel vara i form av lågt liggande grönområden. 
Bebyggelse i lågpunkter och instängda områden bör därför undvikas. 
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Programområdet avvattnas i huvudsak till ett dike eller mindre bäck som rinner söderut från 
Norra Kyviksvägen till Kyviksvägen. Diket fortsätter sedan västerut utmed Kyrkvägen och 
mynnar i Kyviken. Befintliga ledningssystem, diken, utlopp/recipienter, avrinningsvägar 
och naturlig fördröjning inom området redovisas översiktligt i figur 10 och kritiska punkter 
beskrivs övergripande i den efterföljande texten. 

Figur 10. Kartan visar ytliga rinnvägar och instängda 
områden för dagvatten. 

• I norra delen av området finns ett 
dagvatteninlopp som tar hand om 
ett drygt 18 ha stort områden (om-
råde A i figur 10). Det är oklart var 
denna ledning har sitt utlopp. Det är 
viktigt att utreda denna ledning för 
att identifiera förutsättningarna för 
bebyggelse i området. 

• Vid Kullaviks korshamnsväg finns ett 
instängt område som kan lämpa sig 
för anläggning av en damm eller ett 
magasin om detta område exploateras 
(område B i figur 10). Man bör även 
vara vaksam på att här behöver finnas 
en ytlig rinnväg vid skyfall. 

• Även runt Kyviksvägen finns in-
stängda områden som utgör lämplig 
placering av fördröjningsmagasin 
eller dammar samt översvämningsy-
tor för att hantera skyfall (område C 
i figur 10). 

• I ett kuperat och bergigt område runt 
Västra Ekekullsvägen har ett flertal 
instängda områden identifierats. 
Dessa fungerar sannolikt som ytvat-
tenmagasin och bör bevaras. Går 
magasinen förlorade, riskerar lägre 
liggande fastigheter att få problem 
med ökade dagvattenflöden (område 
D i figur 10). 

Vatten och spillvatten 

De bebyggda delarna av planområdet omfattas av verksamhetsområde för vatten och spill-
vatten och kommunalt ledningsnät för vatten och spillvatten är utbyggt. 

Brandvatten

Huvuddelen av vattenledningarna inom planområdet har en dimension som innebär en 
brandvattenkapacitet om minst 10 l/s. Täckningsgraden, dvs avståndet mellan brandpos-
terna, motsvarar dock inte kraven för ett konventionellt system enligt VAV P83. Om det 
blir aktuellt med ny bebyggelse inom planområdet måste behov av komplettering med nya 
brandposter utredas i samband med detaljplan.
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Planprogramförslag
Planprogrammet redovisar, med hjälp av en programkarta, markens framtida användning 
inom utredningsområdet. Användningen har delats in i tre kategorier – grönstruktur att 
bevara, kvartersstruktur att bevara och ny bebyggelse – och ska ses som ett kommunalt stra-
tegiskt ställningstagande inför en fortsatt planering av området.

Grönstruktur att bevara Kvarterstruktur att bevara Ny bebyggelse

Planprogrammets indelning av området i Kvarterstruktur att bevara, Grönstruktur att 
bevara och Ny bebyggelse ska inte förväxlas med användningsbestämmelser såsom kvarters-
mark och allmän plats för natur som kan regleras i en detaljplan. I en kommande detaljplan 
kommer områden som utgör Grönstruktur att bevara inte per automatik att bli allmän plats 
för grönområde. Dessa områden kan bli en del av kvartersmarken men detaljplanen kan 
reglera att de inte får bebyggas. 
Plan- och bygglagen, PBL, ställer krav på att det ska finnas tillräckligt stor friyta lämplig 
för lek och utevistelse vid bostäder. Behovet av lämpliga platser för lek och utevistelse är ett 
allmänt intresse som vid planläggning ska tillgodoses inom eller i nära anslutning till områ-
den med sammanhållen bebyggelse. Vid planläggning av området Norra Kyvik- och Eke-
kullsområdet kommer det alltså bli aktuellt att reglera viss mark för att den ska vara allmänt 
tillgänglig.
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Programkarta
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Grönstruktur att bevara
Inom de gröna områdena på programkartan föreslås oförändrad markanvändning och ingen 
ny bebyggelse. Områden som identifierades i naturvärdesinventeringen och dagvattenutred-
ningen återfinns i stor utsträckning inom det gröna kartavsnittet och bedöms utgöra viktig 
grönstruktur. 
Det grönmarkerade området bör inte exploateras utan fortsätta utvecklas i riktning som 
gynnar ekosystemtjänster, framförallt kopplat till vattenbalans, rekreation och biologisk 
mångfald. Dessa områden är också viktiga för landskapsbilden
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Grönstrukturen inom programområdet har betydelse för naturmiljön i ett större landskaps-
avsnitt och har en funktion för den gröna infrastrukturen, mellan olika bebyggda områden, 
se figur 11. Grön infrastruktur är ekologiskt funktionella nätverk av livsmiljöer och struktu-
rer, naturområden samt anlagda element, exempelvis trädgårdstomter, som utformas, brukas 
och förvaltas på ett sätt så att biologisk mångfald bevaras och för samhället viktiga ekosys-
temtjänster främjas i hela landskapet.

Figur 11. Pilarna i figuren illustrerar kopplingarna mellan grönområden i angränsande detaljplaner och 
programområdets gröna stråk. 
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Grönområdena fyller även en funktion på lokal nivå, inte minst som viktiga grönområden 
för vardagsnära rekreation och lek. I det centrala skogsområdet finns ett välutvecklat stigsys-
tem som påvisar en hög användningsgrad.
Grönstrukturen inom området sammanfaller på flera ställen med höjdpartier och berg i 
dagen. Dessa områden är otillgängliga och har på ett naturligt sätt förblivit obebyggda. De 
skapar karaktär till området och utgör i många fall ett visuellt stöd till bebyggelsen som 
vuxit fram vid dess fot. 

Figur 12. Från Källbackevägen leder en stig in i det centrala skogsområdet. Detta är en av många stigar som leder in i området.

Figur 13. Terrängen inom programområdet är på sina ställen dramatisk med branta bergsslänter. Nya vägar som anläggs 
i den här typen av miljö får ofta negativa effekter på landskapsbilden. 
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Figur 15. Inom de norra delarna av programområdet 
finns flera dammar, ytliga rinnvägar och instängda 
områden. 

Figur 14. Karta från dagvattenutredningen 
som redovisar ytliga rinnvägar, instängda 
områden och dammar inom program-
området.

Grönstrukturen i området sammanfaller naturligt med den blå infrastrukturen, framförallt 
i nordsydlig riktning där viktiga rinnvägar som bidrar med en rad ekosystemtjänster t.ex. 
naturlig fördröjning och vattenrening av dagvatten. I dagvattenutredningen förklaras hur 
ekosystemtjänsterna fungerar och vilken funktion de har. 
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Kvarterstruktur att bevara 
Inom de blåa områdena på programkartan föreslås ingen ny bebyggelse då dessa delar anses 
vara färdigutbyggda och utgöra en kvartersstruktur som ska bevaras. Inom dessa områ-
den karaktäriseras landskapet och bebyggelsen av att framväxten skett utan reglering av en 
detaljplan. Bebyggelsen består uteslutande av friliggande villor, ofta på större tomter vilket 
ger området en luftig karaktär. Byggnaderna är i många fall väl anpassade till terrängen och 
placerade så att landskapets naturliga förutsättningar tillvaratas. Bebyggelsen angörs via 
smala och slingrande gator vilket också bidrar till karaktären. 
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Figur 16. Byggnader placerade uti-
från de naturliga förutsättningarna 
på platsen

Figur 17. Genom en lokaliseringspröv-
ning i förhandsbesked har området 
kompletterats med ny bebyggelse.

Figur 18. Smala vägar, anpassade 
utifrån terrängens förutsättningar, 
slingrar sig genom området.

En viss förtätning av området har skett, framför allt under 1990-talet och framåt, genom 
att mindre fritidshus ersatts med större åretrunthus samt genom nylokalisering i förhands-
besked. Luftigheten som karaktäriserar området har minskat men är fortfarande påtaglig 
på många ställen. Ytterligare exploatering inom dessa områden riskerar att få en negativ 
påverkan på landskapsbilden. 
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Ny bebyggelse
Inom de gula områdena på programkartan föreslår programmet ny bebyggelse. 
Programmet har identifierat ett större område, kallat 1a, i den södra delen som med sitt läge 
kan utgöra en lämplig komplettering till Kullaviks centrum. Detta område ligger strategiskt 
väl till i Kullavik vilket stödjer en utveckling med tätare bostadsbebyggelse på den här plat-
sen. Bostäder i flerbostadshus skulle dessutom komplettera det befintliga bostadsbeståndet i 

1a.

1b.

2a.

2b.

2c.
2d.2e.

2f.

3a.
3b.

3c.
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Kullavik. I anslutning till detta område återfinns område 1b. Även här föreslår programmet 
bostäder i flerbostadshus. Inom dessa två områden frångås principen att en tomtplats ska 
kunna bildas om minst 2000 kvadratmeter eftersom den bebyggelse som föreslås här inte är 
fristående enbostadshus. 
Programmet föreslår nio platser, 2a-f och 3a-c, för kompletterande bebyggelse med enbo-
stadshus. Platserna har identifierats utifrån sju principer som har sin grund i uppdraget från 
kommunstyrelsen, om att ta fram ett planprogram. Principerna bygger på att hänsyn tas till 
befintliga naturvärden, rekreationsområden och strukturer för dagvattenhantering, rådande 
trafikförhållanden inom området samt att de tomtplatser som föreslås för fristående enbo-
stadshus ska vara minst 2000 kvadratmeter. 
De gulmarkerade ytorna 2a-f och 3a-c är platser som bedömts vara lämpliga för ny bebyg-
gelse. Bedömningen är att dessa platser kan bebyggas utan att områdets karaktär, med 
luftighet och väl platsanpassade byggnader, påverkas negativt. Det blir en varsam komplet-
tering av befintlig bebyggelse som ställer få krav på åtgärder på exempelvis infrastruktur för 
vatten, spillvatten och trafik. 
Planprogrammet föreslår ny, kompletterande bebyggelse på platser utifrån följande princi-
per: 

1. En fastighet om minst 2000 kvadratmeter kan bildas och utgöra tomtplats 

För att kunna bibehålla småskaligheten och karaktären av området har utgångspunkten 
varit att ny bebyggelse ska placeras inom möjlig fastighet om minst 2000 kvadratmeter. 
Inom programområdet finns det idag cirka 130 fastigheter, varav de flesta redan i dagslä-
get är bebyggda med bostadshus. Av dessa 130 fastigheter är cirka 30 fastigheter teore-
tiskt möjliga för avstyckning enbart utifrån principen att fastigheterna ska vara minst 
2000 kvadratmeter.

2. Tomtplatsen kan angöras från befintligt vägnät 

För att minska behovet av nya vägar inom området och på så sätt minimera den negativa 
inverkan en ny väg har på landskapsbilden, befintliga naturvärden, rekreationsområden 
och dagvattenstråk ska ny bebyggelse placeras så att angöring kan ske direkt från befint-
ligt internt vägnät. 
Möjlighet att belasta vägnätet med ytterligare trafikanter bedöms överlag som god vid 
delar av Kyviksvägen och Dalbergavägen i söder. För ökad belastning på övrigt vägnät 
som ingår i programområdet bedöms möjligheten att belasta vägnätet med ytterligare 
trafik som mindre god. Ökningen av trafik som en enstaka villa alstrar bedöms dock 
inte utgöra ett generellt trafiksäkerhets- eller framkomlighetsproblem. Däremot kan 
den tunga trafik som en exploatering skulle medföra utgöra både framkomlighets- och 
trafiksäkerhetsutmaningar under tiden exploateringen pågår. Vid ny exploatering ska en 
trafikutredning av påverkan på vägnätet i varje enskilt fall göras eftersom förutsättning-
arna skiljer sig inom området. 

3. Fastigheten kan anslutas till kommunalt vatten och spillvatten

För att minimera den negativa inverkan som ny ledningsdragning har på befintliga 
naturvärden, rekreationsområden och dagvattenstråk ska ny bebyggelse företrädesvis 
placeras nära befintligt kommunalt ledningsnät för vatten och spillvatten. 
De bebyggda delarna av planområdet omfattas av verksamhetsområde för vatten och 
spillvatten. Om ytterligare byggnation tillkommer utökas verksamhetsområde för vatten 
och spillvatten så att det även omfattar ny bebyggelse. Kommunalt vatten och spillvatten 
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byggs ut fram till fastighetsgräns. Om ny bebyggelse inom ett delområde omfattar fler 
än ett fåtal fastigheter behöver kapaciteten för befintligt ledningsnät kontrolleras. 

4. Tomtplatsen inkräktar inte på område med betydelse för naturlig fördröj-
ning av dagvatten eller ytliga rinnvägar för dagvatten

För att minska risken för negativ påverkan från dagvatten på omkringliggande bebyg-
gelse ska ny bebyggelse placeras så att ytliga rinnvägar och områden med naturlig avled-
ning och fördröjning av dagvatten i huvudsak bevaras. 

5. Inom tomtplatsen finns förutsättningar för fördröjning av dagvatten

För att förhindra att ny byggnation påverkar befintlig bebyggelse negativt, genom snab-
bare dagvattenavrinning, ska förutsättning finnas för att fördröja dagvatten inom varje 
fastighet, innan det leds vidare. Förutsättningarna att hitta en lämplig placering av dag-
vattenfördröjning blir bättre om fastigheten är 2000 kvadratmeter eller större. 
Där en kommunal ledning för dagvatten finns är det framför allt det naturligt förekom-
mande dagvattnet som behöver fördröjas. 
Endast en mindre del av planområdet omfattas idag av kommunalt verksamhetsområde 
för dagvatten. Övriga delar av planområdet ligger utanför kommunalt verksamhetsom-
råde för dagvatten, men kommunalt ledningsnät för dagvatten är till stora delar utbyggt. 
En bedömning behöver göras för varje plats, för att se om det är möjligt att ansluta ny 
bebyggelse till kommunala dagvattenledningar. Om detta inte är möjligt behöver lokalt 
omhändertagande av dagvatten ordnas, så att befintlig bebyggelse inte påverkas negativt 
av en ökad exploatering. 

6. Tomtplatsen innehåller inte område med påtagligt naturvärde eller stor 
koncentration av objekt som är identifierade som värdeelement

För att minska den negativa påverkan på befintliga naturvärden ska exploatering och 
ianspråktagande av mark inte ske inom ytor som klassificeras till klass 3 eller högre i 
naturvärdesinventering. Hänsyn ska också, i möjligaste mån, tas till befintliga värdeele-
ment för att undvika permanent skada på befintliga naturvärden.

7. Tomtplatsen utgör ett lämpligt komplement till befintlig bebyggelsestruk-
tur och kulturmiljö samt tar hänsyn till landskapsbilden

För att bibehålla och värna områdets karaktär och luftighet ska nya byggnader placeras 
så att de följer den rytm och struktur som finns i befintliga gaturum. På så sätt värnas 
landskapsbilden och ny bebyggelse blir ett positivt komplement till rådande bebyggelse-
struktur. 

De platser som föreslås för ny bebyggelse har delats in i tre huvudområden utifrån vilken väg 
de angörs ifrån. Område 1 angörs från Kyviksvägen, område 2 från Norra Kyviksvägen och 
område 3 från Ekekullsvägen. Här följer en beskrivning av respektive huvudområde samt de 
delområden för ny bebyggelse som föreslås. 
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Kyviksvägen 
Nya fastigheter inom detta område har sin infart via Kyviksvägen och vidare via Dalberga-
vägen eller Källbackevägen. Vägarna är enskilda och ingår i gemensamhetsanläggningen 
Kyvik ga:16 som förvaltas av Kyviks samfällighetsförening. Nya fastigheter måste inträda 
som delägare i Kyvik ga:16 och i samband med detta betala inträdesersättning till samfäl-
lighetsföreningen. Inträde kan ske genom frivillig överenskommelse med föreningen eller 
genom lantmäteriförrättning. 

1a.

1b.
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Kyviksvägen - område 1a

Förutsättningar

Området ligger i programområdets södra del intill Nya Kullaviksskolan, Kyvikshus äldrelä-
genheter och i närheten av Kullavik centrum. Området omfattar 5,7 hektar och består idag 
av jordbruksmark som under senare år använts till vallodling. Platsen utgör ett öppet land-
skapsrum i programområdets södra del. 
Landskapsrummet avgränsas i norr till det centrala skogsområdet och omsluts i övriga delar 
av bebyggelse. Området korsas av Kyviksvägen och Dalbergavägen som leder vidare ner mot 
havet. Området innehåller inte några avgränsade naturvärdesobjekt men ett fåtal värdeele-
ment återfinns i randen mot bebyggelsen runt om. 
Från det centrala skogsområdet mynnar en mindre bäck i områdets östra del. Bäcken utgör 
gräns mot villatomterna öster om ängarna. Längs med Kyviksvägen och Dalbergavägen 
finns diken och ytliga rinnvägar för dagvatten. I områdets södra del  och i korsningen Ky-
viksvägen - Källbackevägen indikerar dagvattenutredningen att det finns instängt område 
där vatten riskerar att ansamlas vid kraftig nederbörd. 
I närområdet finns flera bostadshus som återfinns i den kulturhistoriska bebyggelseinvente-
ringen som länsstyrelsen gjort under åren 2005-2009. Byggnaderna har den lägsta klassen, 
klass C. Norr om Kyviksvägen finns ett område med fornlämningar där fynd som gjorts 
antyder en boplats (Riksantikvarieämbetet, RAÄ-nummer Släp 193:2). En framtida exploa-
tering av platsen behöver föregås av en arkeologisk förundersökning. 
Enligt jordartskartan från Sveriges Geologiska Undersökning, SGU, består jordlagren inom 
området av glacial lera. 

Förslag

En kommande exploatering av platsen ska ses som en utveckling av ett centrumnära läge i 
Kullavik. Detta innebär att tillkommande bebyggelse kan bli tätare och högre än omkring-
liggande villakvarter. Området omfattar en större sammanhängande yta som kan planeras i 
ett sammanhang vilket skapar goda förutsättningar för en bebyggelse i samspel, både inom 
och i förhållande till angränsande områden. Här kan bebyggelse i form av mindre flerbo-
stadshus med bostadsrätter och hyresrätter komplettera den nu dominerande upplåtelsefor-
men i Kullavik. Byggnadernas placering, volymer och formspråk tar hänsyn till befintlig 
bebyggelse i syfte att tillföra positiva värden till platsen, såsom trygga gång- och cykelstråk 
och förtydligade siktlinjer. 
Med tanke på det centrumnära läget i Kullavik kan området också vara lämpligt för boende 
med särskild service. Områdets närhet till befintlig skolverksamhet gör det även lämpligt för 
en utbyggnad av utbildningslokaler. Skolans behov av detta bör därför utredas initialt och 
därefter utgöra grund för en fortsatt planering som inkluderar både kommunal service och 
bostäder. Utgångspunkten är att cirka hälften av den södra delen av området ska utredas för 
kommunal service. 
Området nås via Kyviksvägen och Dalbergavägen som enligt trafikutredningen bedöms ha 
en god möjlighet att hantera ett ökat trafikflöde. Området är kollektivtrafiknära och skol-  
och centrumnära vilket ger bra förutsättningar för hållbara resvanor i vardagen. Vid detalj-
planeläggning bör särskilt gång- och cykelvägskopplingar studeras till busshållplatsen utmed 
Kullaviksvägen.
Kapaciteten för befintliga vatten- och spillvattenledningar bedöms vara tillräcklig för an-
slutning av ytterligare upp till 50 lägenheter. Om fler än 50 lägenheter byggs krävs eventu-
ellt en uppdimensionering av vatten- och spillvattenledningar till området. En noggrannare 
kontroll behöver göras i samband med att en detaljplan tas fram. Inom området behöver 
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ledningar för vatten och spillvatten byggas ut. Anslutning kan ske antingen till ledningar i 
Dalbergavägen eller norr om Kyviksvägen. Området norr om Kyviksvägen kan anslutas till 
vatten och spillvatten via ledningar längs Kyviksvägens norra sida. 
Naturliga rinnvägar och diken för dagvatten finns längs kanterna av området. I den södra 
och den västra delen av området finns lågpunkter/instängda områden. Lågpunkten i söder 
har troligtvis inte har någon funktion för fördröjning av dagvatten eftersom ytan inte sam-
manfaller med någon ytlig rinnväg. Vid en planering av området behöver hänsyn tas till 

1a
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befintliga rinnvägar och diken, och dagvatten behöver fördröjas och renas inom området 
innan det leds vidare. 
Vattendraget i områdets östra del har tydlig dikeskaraktär och vid en eventuell omvandling 
av pågående markanvändning kan vattendraget utvecklas i syfte att förbättra relevanta eko-
systemtjänster. Det kan handla om att stärka bäckens vattenhållande förmåga samt förbättra 
för växt och djurliv genom biotopvård.
Planprogrammet medger att exploatering prövas på jordbruksmark. En utförligare lokalise-
ringsutredning får genomföras i samband med eventuellt detaljplaneuppdrag. Bedömningen 
är dock att jordbruksområdet i södra delen av programområdet utgör en lämplig centrum-
utveckling i direkt anslutning till skola och service där jämförbara lokaliseringar i Kulla-
vik saknas. Aktuellt område utgör ett mindre brukningsskifte och den enda kvarvarande 
jordbruksmarken i direkt anslutning till Kullavik centrum. Alternativa lokaliseringar skulle 
teoretiskt finnas söder om Kullaviksvägen där ett större skogsområde återfinns och vars 
norra del är centrumnära. Skogsområdet hyser dock höga naturvärden (klass 2) och bedöms 
inte utgöra ett lämpligare alternativ. 

Direktiv till detaljplanen

Hela området bör omfattas av en och samma detaljplan för att säkerställa ett genomförande 
av frågor kopplade till framför allt trafik, dagvatten och grönområden. Detaljplanen behöver 
också säkerställa viktiga siktlinjer samt gång- och cykelstråk inom och genom området. 
Området bör planeras för bostäder och kommunal service.
Detaljplanen bör reglera att bostäder i huvudsak möjliggörs i flerbostadshus. Med hänsyn till 
omkringliggande bebyggelse kan flerbostadshus kompletteras med radhus där detaljplanen 
bedömer det som lämpligt. Området bör inte planeras för fristående enbostadshus. 
Detaljplanen bör utreda möjligheten att spara ett större landskapsrum, eventuellt av parkka-
raktär, då större gröna och öppna ytor inom Kullavik är få i antal.
Ny bebyggelse bör placeras med hänsyn till bergsbrantsområdet i norr som, med sitt solbe-
lysta läge och stora ekar, har ett påtagligt naturvärde. 
Kyviksvägen och Dalbergavägens sträckningar genom området bör behållas då de utgjort 
visuella gränser och siktlinjer i och genom landskapet under mycket lång tid och är en del av 
kulturmiljön.
En kommande detaljplan bör utreda möjligheten att utveckla vattendraget i den östra delen 
av området. 
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Kyviksvägen - område 1b 

Förutsättningar

Området ligger i ett skogsbryn och är idag bebyggt med äldre ekonomibyggnader, ladugård 
och hönshus, som vittnar om det tidigare jordbruk som bedrivits i Kullavik. Idag brukas inte 
jorden inom området och byggnaderna används istället som förråd och dylikt. 
Området omfattar cirka 6000 kvadratmeter 
och ligger i anslutning till ett större skogs-
område, med naturvärden, samt villabebyg-
gelse. Byggnaderna inom området är relativt 
storskaliga jämfört med övrig bebyggelse i 
programområdet. 
Ett fåtal naturvärdesobjekt finns och ef-
tersom området utgör jordbruksmark kan 
det innehålla strukturer som omfattas av 
generellt biotopskydd. 
Enligt jordartskartan från Sveriges Geolo-
giska Undersökning, SGU, består jordlagren 
inom området av sand. Området kan därför 
antas vara ett inströmningsområde där 
naturligt dagvatten infiltreras vilket gyn-
nar grundvattenbalansen. Platsen innehål-
ler inga instängda områden för dagvatten men från områdets mitt löper en ytlig rinnväg 
söderut. Denna tar dock enbart flöde från fastigheten.
I den norra delen av området finns en känd fornlämning som består av lämning av stenål-
dersboplats. Lämningens exakta avgränsning är inte känd. 

Förslag

Då området i dagsläget består av storskaligare bebyggelse kan det framöver tänkas vara 
lämpligt för bebyggelse i liknande storlek, exempelvis i form av flerbostadshus som genom 
volym och formspråk knyter an till platsens historia. Genom att ta till vara befintliga bygg-
nader eller ersätta dem med nya byggnader kan kulturmiljön bevaras även efter att behovet 
av de gamla ekonomibyggnaderna inte finns kvar. 
En kommande exploatering av platsen ska ses som en utveckling av ett centrumnära läge 
i Kullavik. Detta innebär att tillkommande bebyggelse kan bli högre och ges en tätare 
struktur än omkringliggande villakvarter. Här kan bebyggelse i form av mindre flerbostads-
hus med bostadsrätter eller hyresrätter komplettera den nu dominerande upplåtelseformen i 
Kullavik.
Området nås via Kyviksvägen och Källbackevägen. Kyviksvägen bedöms ha en god möjlig-
het att hantera ett ökat trafikflöde men Källbackevägen, med brant lutning, smal vägbredd 
och skarp kurva, ger mindre god framkomlighet och tillgänglighet. Vid detaljplaneläggning 
ska framkomligheten studeras och förbättringar möjliggöras. Trafiksäkerhetshöjande åtgär-
der på Källbackevägen är en förutsättning för hur omfattningen av en kommande exploate-
ring kan bli. 
Om förutsättningar saknas för att uppnå en ökad trafiksäkerhet och framkomlighet på Käll-
backevägen kan platsen vara lämplig att utreda vidare för upp till tre enbostadshus. Detta 
minskar belastningen på vägen men behov av åtgärder på vägen kan ändå kvarstå. 
Området betraktas inte som kollektivtrafiknära men skol- och centrumnära vilket ger rela-
tivt bra förutsättningar för hållbara resvanor i vardagen.
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Söder om området finns ledningar för vatten, spillvatten och dagvatten till vilka det är möj-
ligt att ansluta. Ledningarna har tillräcklig kapacitet för anslutning av ytterligare upp till 15 
lägenheter. 

Direktiv till detaljplanen

Området bör planeras för i första hand lägenheter i flerbostadshus och i andra hand tre 
fristående enbostadshus. 
Detaljplanen ska säkerställa att Källbackevägen kan utformas tillfredsställande utifrån tra-
fiksäkerhet- och framkomlighetsperspektiv. 
Detaljplanen bör reglera utformningen av ny bebyggelse i syfte att värna de kulturhistoriska 
värden på platsen.
Detaljplanen bör säkerställa allmänhetens tillgång till det centrala naturområdet. 
Vid en detaljplaneläggning behöver en arkeologisk förundersökning genomföras. 
En kommande detaljplan behöver utreda områdets inverkan på grundvattenbalansen och vid 
behov reglera andelen ytor som får hårdgöras. 

1b.

Kyviksvägen

Kyvikshus äldreboende

Kyviksvägen
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Norra Kyviksvägen 
Nya fastigheter inom detta område har sin huvudsakliga infart via Norra Kyviksvägen. 
Vägarna är enskilda och ingår i gemensamhetsanläggningen Kyvik ga:16 som förvaltas av 
Kyviks samfällighetsförening. Nya fastigheter måste inträda som delägare i Kyvik ga:16 och 
i samband med detta betala inträdesersättning till samfällighetsföreningen. Inträde kan ske 
genom frivillig överenskommelse med föreningen eller genom lantmäteriförrättning. 

2a.

2b.

2c.
2d.

2f.

2e.
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Norra Kyviksvägen – område 2a  

Förutsättningar

Området ligger utmed Bockekullvägen och utgör en obebyggd plats längs med den i övrigt 
bebyggda sydvästra sidan av Bockekullevägen. Platsen omfattar cirka 2000 kvadratmeter 
och består av enstaka uppvuxna träd, täta partier av sly, hällmark och gräsvegetation. I den 
södra delen av området finns en större ek. 
Enligt jordartskartan från Sveriges Geologiska Undersökning, SGU, består jordlagren inom 
området av berg. Marken är förhållandevis plan men sluttar något mot sydväst. Området 
innehåller, enligt dagvattenutredningen, inga instängda områden eller ytliga rinnvägar för 
dagvatten. 
Väster om området, inom område 1a, finns fornlämningar där fynd som gjorts antyder en 
boplats (Riksantikvarieämbetet, RAÄ-nummer Släp 193:2). 
Förslag

Området kan vara lämpligt för ett enbo-
stadshus som i volym och uttryck anpassas 
till omkringliggande bebyggelse och kom-
pletterar landskapsbilden på ett positivt sätt. 
Ny bebyggelse ska placeras så att eventuella 
befintliga utblickar från vägen mot det 
öppna landskapet i väster bevaras samt nya 
öppnas upp. 
Området nås via Kyviksvägen, Norra 
Kyviksvägen och Bockekullevägen. Ky-
viksvägen bedöms ha en god möjlighet att 
hantera ett ökat trafikflöde men Bockekul-
levägen, med smal vägbredd och skarp 
kurva, ger mindre god framkomlighet och 
tillgänglighet. Vid detaljplaneläggning ska 
framkomligheten studeras och förbättringar 
möjliggöras. Området betraktas inte som 
kollektivtrafiknära men skol- och centrum-
nära vilket ger relativt bra förutsättningar 
för hållbara resvanor i vardagen.
Ledningar för vatten, spillvatten och dag-
vatten finns i direkt anslutning till fastighe-
ten, både i fastighetens nordvästra hörn och 
längs södra sidan av fastigheten.
Direktiv till detaljplan

Området bör planeras för ett, fristående, enbostadshus.
En framtida exploatering av platsen kan behöva föregås av en arkeologisk förundersökning, 
med hänvisning till närliggande fornlämningar. 
Detaljplanen bör utreda behov och göra det möjligt att genomföra trafiksäkerhetshöjande 
åtgärder på Bockekullevägen. 

Kyviksvägen

Norra Kyviksvägen

Bockekullevägen

Kyviksvägen

Kyvikshus äldreboende

Nya Kullaviksskolan

2a.
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Norra Kyviksvägen – område 2b

Förutsättningar

Området ligger utmed Norra Kyviksvägen och utgör en obebyggd plats i raden av villor som 
kantar vägen. Platsen omfattar cirka 2000 kvadratmeter och består av uppvuxna träd, täta 
partier av sly och gräsvegetation. Historiska kartor visar dock att området troligtvis använts 
för odling sen tidigt 1800-tal. Marken är förhållandevis plan och ligger något lägre än nivån 
för Norra Kyviksvägen. I den västra delen längs med områdets kant löper en ytlig rinnväg. 
I väster ansluter platsen till ett naturområde och längs med områdets södra gräns finns en 
gångstig som förbinder Norra Kyviksvägen med Bockekullevägen. 
Enligt jordartskartan från Sveriges Geologiska Undersökning, SGU, består jordlagren inom 
området av glacial lera. 

2b.

Norra Kyviksvägen

Förslag

Området kan vara lämpligt för ett enbo-
stadshus som i volym och uttryck anpassas 
till omkringliggande bebyggelse och kom-
pletterar landskapsbilden på ett positivt sätt. 
Ny bebyggelse ska placeras så att den hem-
fridszon som bildas kring den nya bostaden 
inte inkräktar på den allemansrättsliga 
tillgängligheten till gångstigen i söder. 
Området nås via Kyviksvägen och Norra 
Kyviksvägen. Kyviksvägen bedöms ha en 
god möjlighet att hantera ett ökat trafik-
flöde och Norra Kyviksvägen har godtagbar 
standard med separerad gång- och cykelväg. 
Området betraktas inte som kollektivtra-
fiknära men skol- och centrumnära vilket 
ger relativt bra förutsättningar för hållbara 
resvanor i vardagen. 
Ledningar för vatten, spill- och dagvatten 
finns längs områdets västra gräns. Ett fram-
tida bostadshus kan ansluta till dessa. 
I området finns en känd fornlämning som 
består av lämning av stenåldersboplats. 
Lämningens exakta avgränsning är inte 
känd. 

Direktiv till detaljplanen

Området bör planeras för ett, fristående, enbostadshus.
En framtida exploatering av platsen behöver föregås av en arkeologisk förundersökning. 
Detaljplanen bör säkerställa att gående och cyklister kan rör sig mellan Norra Kyviksvägen 
och Bockekullevägen via befintlig gångstig.
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Norra Kyviksvägen – område 2c 

Förutsättningar

Området ligger utmed Brännefjällsvägen och utgör ett cirka 2500 kvadratmeter stort om-
råde. Här är terrängen kuperad och vegetationen tät. Platsen angränsar till ett mindre antal 
bostadshus. Sydost om det utpekade området ligger en sex meter hög berghäll och vägen 
intill vittnar om de drastiska åtgärder, i form av sprängning, som en gång krävdes för att 
anlägga vägen i det kuperade landskapet. 
Hela området är i naturvärdesinventeringen utpekad som område med visst naturvärde. Här 
har ett flertal naturvärdesobjekt identifierats, framförallt träd av olika slag samt murgröna. 
Längs områdets nordöstra gräns mot Brännefjällsvägen löper en stenmur. Den norra delen 
av området är en del av det utpekade dagvattenstråket med ytliga rinnvägar. 
Förslag

Området kan vara lämpligt för ett enbo-
stadshus som i volym och uttryck anpas-
sas till omkringliggande bebyggelse. Den 
kuperade terrängen ställer krav på bygg-
nadens terränganpassning, både utifrån ett 
gestaltnings- och tillgänglighetsperspektiv. 
Genom en god terränganpassning kan en 
ny byggnad komplettera landskapsbilden på 
ett positivt sätt. Placeringen av ny bebyg-
gelse ska ske så att hänsyn tas till de natur-
värdesobjekt som identifierats. Likaså ska 
bebyggelse och väganslutning planeras så 
att största möjliga hänsyn tas till det stråk 
för naturlig dagvattenavrinning som finns 
i områdets norra del. Detta bedöms som 
möjligt eftersom en framtida fastighet kan 
omfatta drygt 2000 kvadratmeter vilket ger 
flexibilitet. 
Området nås via Kyviksvägen, Norra Ky-
viksvägen och Brännefjällsvägen. Kyviksvä-
gen bedöms ha en god möjlighet att hantera 
ett ökat trafikflöde och Norra Kyviksvägen 

2c.

Norra Kyviksvägen

Brännefjällsv
ägen

har godtagbar standard med separerad gång- och cykelväg. Brännefjällsvägen, med smal 
vägbredd och skarp kurva ger dock en mindre god framkomlighet och tillgänglighet. Vid 
detaljplaneläggning ska framkomligheten studeras och förbättringar möjliggöras. Området 
betraktas inte som kollektivtrafiknära men skol- och centrumnära vilket ger relativt bra 
förutsättningar för hållbara resvanor i vardagen.
Det finns möjlighet att ansluta vatten, spill och dagvatten till ledningar söder om området. 

Direktiv till detaljplan

Området bör planeras för ett, fristående, enbostadshus.
Detaljplanen bör utreda behov och göra det möjligt att genomföra trafiksäkerhetshöjande 
åtgärder på Brännefjällsvägen. 
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Norra Kyviksvägen – område 2d 

Förutsättningar 

Området ligger utmed Brännefjällsvägen och utgör en cirka 3000 kvadratmeter stor yta. 
Här är terrängen delvis lätt kuperad men i områdets norra gräns sluttar berget brant uppåt. 
Sett från vägen utgör området en obebyggd plats i raden av villor som kantar vägen på båda 
sidor. Endast ett mycket nedgånget fritidshus kan skymtas. Längre in på tomten finns dock 
ett fallfärdigt bostadshus. Stora delar av området är igenvuxet med större och mindre träd, 
sly och gräs. Inga lågpunkter eller naturliga rinnvägar finns inom området.
Ett flertal naturvärdesobjekt i form av grov tall och ek finns inom området, som också är en 
del av ett identifierat naturområde med visst värde. 
Enligt jordartskartan från Sveriges Geologiska Undersökning, SGU, består jordlagren inom 
området av berg. Närmast vägen finns glacial lera. 

Förslag

Området kan vara lämpligt för ett enbo-
stadshus som i volym och uttryck anpas-
sas till omkringliggande bebyggelse och 
kompletterar landskapsbilden på ett positivt 
sätt. Placeringen av ny bebyggelse ska ske 
så att hänsyn tas till de naturvärdesobjekt 
som identifierats. Detta bedöms som möjligt 
eftersom platsen är förhållandevis stor.
Området nås via Kyviksvägen, Norra Ky-
viksvägen och Brännefjällsvägen. Kyviksvä-
gen bedöms ha en god möjlighet att hantera 
ett ökat trafikflöde och Norra Kyviksvägen 
har godtagbar standard med separerad gång-  
och cykelväg. Brännefjällsvägen, som är 
smal, ger dock en mindre god framkomlig-
het och tillgänglighet. Vid detaljplanelägg-
ning ska framkomligheten studeras och för-
bättringar möjliggöras. Området betraktas 
inte som kollektivtrafiknära men skol- och 
centrumnära vilket ger relativt bra förutsätt-
ningar för hållbara resvanor i vardagen.
Det finns möjlighet att ansluta vatten, 
spill- och dagvatten till ledningar söder om 
området. 

Direktiv till detaljplan

Området bör planeras för ett, fristående, enbostadshus.
Detaljplanen bör utreda behov och göra det möjligt att genomföra trafiksäkerhetshöjande 
åtgärder på Brännefjällsvägen. 

2d.

Brännefjällsv
ägen

Norra Kyviksvägen
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Norra Kyviksvägen – området 2e 

Förutsättningar

Området omfattar cirka 3500 kvadratmeter och utgörs av en äng. Platsen har en naturlig 
avgränsning genom villabebyggelsen i norr och väster och naturområdet i söder och öster. 
En ytlig rinnväg för dagvatten löper genom området och i den västra delen finns även en 
instängd yta där vatten samlas vid större skyfall.  Eftersom området utgör jordbruksmark 
kan det innehålla strukturer som omfattas av generellt biotopskydd.
Enligt jordartskartan från Sveriges Geologiska Undersökning, SGU, består jordlagren inom 
området av glacial lera. 
Förslag

Området kan vara lämpligt för ett eller två 
enbostadshus som i volym och uttryck an-
passas till omkringliggande bebyggelse och 
kompletterar landskapsbilden på ett positivt 
sätt. 
Den grusade gångvägen söder om området 
är viktig för det rörliga friluftslivet i områ-
det och ny bebyggelse ska därför placeras så 
att den hemfridszon som bildas kring den 
nya bostaden inte inkräktar på den alle-
mansrättsliga tillgängligheten till gångvä-
gen. 
Området nås via Kyviksvägen och Norra 
Kyviksvägen. Kyviksvägen bedöms ha en 
god möjlighet att hantera ett ökat trafik-
flöde och Norra Kyviksvägen har godtagbar 
standard med separerad gång- och cykelväg. 
Från Norra Kyviksvägen angörs området 
genom en förlängning av befintlig skaftväg 
från norr. Denna väg är smal och ger därför 
en sämre framkomlighet och tillgänglighet. Vid detaljplaneläggning ska framkomligheten 
studeras och förbättringar möjliggöras. Området betraktas inte som kollektivtrafiknära men 
skol- och centrumnära vilket ger relativt bra förutsättningar för hållbara resvanor i vardagen.
Det finns möjlighet att ansluta vatten, spill- och dagvatten väster om området. Vid de-
taljplaneläggning måste hänsyn tas till det instängda området i väster samt den naturliga 
rinnvägen för dagvatten som finns inom området. Om platsen planeras för två bostäder kan 
lösningar och åtgärder för fördröjning av dagvatten samordnas vilket ger möjlighet till ef-
fektiv användning av ytan. 

Direktiv till detaljplan

Området bör planeras för ett eller två, fristående, enbostadshus.
Detaljplanen bör möjliggöra för bättre framkomlighet på skaftväg från Norra Kyviksvägen. 
Detaljplanen bör säkerställa den allemansrättsliga tillgängligheten till skogsområdet söder 
om platsen. 
En framtida exploatering av platsen kan behöva föregås av en arkeologisk förundersökning, 
med hänvisning till närliggande fornlämningar och platsens geologi. 

2e.

Norra Kyviksvägen

Källbackevägen
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Norra Kyviksvägen – område 2f 

Förutsättningar

Området omfattar cirka 6000 kvadratmeter och ligger längs med Kullaviks Korshamnsväg. 
Platsen består av ängsmark som i väster ansluter till ett lövskogsparti. I områdets södra del 
finns ett äldre enbostadshus med tillhörande komplementbyggnader. I den norra delen av 
området finns en ytlig rinnväg för dagvatten som leder till ett instängt område öster om. 
Här ansamlas vatten vid höga flöden. 
Lövskogspartiet är i naturvärdesinventeringen utpekat som en yta med visst värde knutet 
till de grova och döende träd som finns där. Eftersom området utgör jordbruksmark kan det 
innehålla strukturer som omfattas av generellt biotopskydd. 
Enligt jordartskartan från Sveriges Geologiska Undersökning, SGU, består jordlagren inom 
området av glacial lera. 
Förslag

Området kan vara lämpligt för två eller tre 
enbostadshus, varav ett då utgör ersättning 
för befintligt bostadshus. Alternativt kan 
befintligt bostadshus behållas och de nya 
husen placeras på var sida om det befintliga. 
Byggnadernas placering ska ske med hän-
syn tagen till områdets karaktär som öppet 
landskapsrum och placeras med stöd av 
lövskogsridån i väster. 
Området nås via Kyviksvägen, Norra 
Kyviksvägen och Kullviks Korshamnsväg. 
Kyviksvägen bedöms ha en god möjlighet 
att hantera ett ökat trafikflöde och Norra 
Kyviksvägen har godtagbar standard med 
separerad gång- och cykelväg. Kullaviks 
Korshamnsväg är smal men har godtagbar 
standard. Området betraktas inte som kol-
lektivtrafiknära men skol- och centrumnära 
vilket ger relativt bra förutsättningar för hållbara resvanor i vardagen.
Det finns möjlighet att ansluta vatten och spillvatten till ledningar norr om fastigheten. 
Det finns en privat dagvattenledning norr om Kullaviks Korshamnsväg som inte redovisas 
i dagvattenutredningen. Det finns i dagsläget dock ingen kommunal dagvattenledning som 
området kan anslutas till. Vid detaljplaneläggning måste hänsyn tas till det instängda om-
råde i öster samt den naturliga rinnvägen för dagvatten som finns inom området. Dagvatten 
behöver fördröjas inom området innan det leds vidare för att förhindra att omkringliggande 
bebyggelse påverkas negativt.
Norr om område 2f, inom fastighet Kyvik 3:129, har det tidigare bedrivits verksamhet i risk-
klass 4. I samband med detaljplaneläggning behöver eventuella förekomster av markförore-
ningar från denna verksamhet utredas. 

Direktiv till detaljplan

Området bör planeras för två eller tre, fristående, enbostadshus.
Detaljplanen behöver utreda platsens betydelse för fördröjning av dagvatten, framför allt vid 
skyfall, och vid behov möjliggöra för en fortsatt lösning. 
Detaljplanen behöver utreda risken för markföroreningar. 

2f.
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Ekekullsvägen 
Ny fastighet inom detta område har sin infart via Ekekullsvägen. Vägarna är enskilda och 
ingår i gemensamhetsanläggningen Kyvik ga:17 som förvaltas av Ekekullens samfällig-
hetsförening. Ny fastighet måste inträda som delägare i Kyvik ga:17 och i samband med 
detta betala inträdesersättning till samfällighetsföreningen. Inträde kan ske genomfrivillig 
överenskommelse med föreningen eller genom lantmäteriförrättning. 

3a.
3b.

3c.
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Ekekullsvägen – område 3a

Förutsättningar

Området ligger i den norra delen av programområdet, längs med Norra Ekekullsvägen. 
Området omfattar cirka 2000 kvadratmeter, är lätt kuperat och är i sin helhet beklätt med 
vegetation. Runtom platsen finns bostadsbebyggelse där den senaste bostaden tillkom så sent 
som 2020. En stor del av området ingår i ett område som i naturvärdesinventeringen pekats 
ut som en yta med visst värde knutet till de branter, hällar och dammar som finns där. Inga 
värdeelement har identifierats inom område 3a. I anslutning till området har Norra Eke-
kullsvägen en svacka som har en instängande effekt på ytvatten vid skyfall. 

Förslag

Området kan vara lämpligt för ett enbo-
stadshus som i volym och uttryck anpassas 
till omkringliggande bebyggelse. Den lätt 
kuperade terrängen ställer krav på bygg-
nadens terränganpassning, både utifrån ett 
gestaltnings- och tillgänglighetsperspektiv. 
Genom en god terränganpassning kan en ny 
byggnad komplettera landskapsbilden på ett 
positivt sätt. 
Området nås via Ekekullesvägen och Norra 
Ekekullsvägen. Ekekullsvägen bedöms ha 
en god möjlighet att hantera ett ökat trafik-
flöde. Ekekullsvägen och Norra Ekekullsvä-
gen har godtagbar standard men i trafikut-
redningen har flera förslag på åtgärder som 
förbättrar framkomlighet och säkerhet på 
Ekekullsvägarna föreslagits. Vid detaljpla-
neläggning ska framkomligheten studeras 
och förbättringar göras. Området betraktas 
varken som kollektivtrafiknära eller skol- 
och centrumnära vilket inte ger bra förut-
sättningar för hållbara resvanor i vardagen.
Det finns möjlighet att ansluta vatten och spillvatten norr om området. Det finns inga kom-
munala dagvattenledningar i närheten av området. Vid en kommande detaljplaneläggning 
måste dagvattenfrågan utredas för att säkerställa att dagvatten från en ny fastighet kan tas 
om hand på ett tillfredställande sätt och inte skapa olägenhet för omkringliggande fastighe-
ter. 

Direktiv till detaljplan

Området bör planeras för ett, fristående, enbostadshus.
Detaljplanen bör utreda behov och göra det möjligt att genomföra trafiksäkerhetshöjande 
åtgärder på Norra Ekekullsvägen. 

Norra Ekekullsvägen
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Ekekullsvägen - Område 3b

Förutsättningar

Området ligger i den norra delen av programområdet, i korsningen Norra Ekekullsvägen - 
Ekekullsvägen. Området omfattar cirka 2000 kvadratmeter och är förhållandevis kuperat. 
Platsen inrymmer såväl en klippt gräsmatta som berg i dagen och tät växtlighet. 
Längs gatorna Norra och Västra Ekekullsvägen är bostadshusen glest placerade och det 
kuperade landskapet, med branter och hällar, är framträdande. En del av området ingår i ett 
område som i naturvärdesinventeringen pekats ut som en yta med visst värde knutet till de 
branter, hällar och dammar som finns där. Inga värdeelement har identifierats inom område 
3b. Den östra delen av området utgör en svacka som har en instängande effekt på ytvatten 
vid skyfall. Svackan sammanfaller med en ytlig rinnväg med naturligt fall mot nordost.   

Norra Ekekullsvägen
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3b.

Förslag

Området kan vara lämpligt för ett enbo-
stadshus som i volym och uttryck anpassas 
till omkringliggande bebyggelse. Den ku-
perade terrängen ställer krav på byggnadens 
terränganpassning, både utifrån ett gestalt-
nings- och ett tillgänglighetsperspektiv. 
Genom en god terränganpassning kan en ny 
byggnad komplettera landskapsbilden och 
gaturummet på ett positivt sätt. 
Området nås via Ekekullesvägen och Västra 
Ekekullsvägen. Ekekullsvägen bedöms ha 
en god möjlighet att hantera ett ökat tra-
fikflöde. Ekekullsvägen och Västra Eke-
kullsvägen har godtagbar standard men 
i trafikutredningen har flera förslag på 
åtgärder som förbättrar framkomlighet och 
säkerhet på Ekekullsvägarna föreslagits. Vid 
detaljplaneläggning ska framkomligheten 
studeras och förbättringar göras. Området 
betraktas varken som kollektivtrafiknära 
eller skol- och centrumnära vilket inte ger 
bra förutsättningar för hållbara resvanor i 
vardagen.
Det finns möjlighet att ansluta vatten, spillvatten och dagvatten till kommunala ledningar 
sydost om området. Vid en kommande detaljplaneläggning måste dagvattenfrågan utredas 
för att säkerställa att dagvatten från en ny fastighet kan tas om hand på ett tillfredställande 
sätt och inte skapa olägenhet för omkringliggande fastigheter. 

Direktiv till detaljplan

Området bör planeras för ett, fristående, enbostadshus.
Detaljplanen bör utreda behov och göra det möjligt att genomföra trafiksäkerhetshöjande 
åtgärder på Västra Ekekullsvägen. 
Detaljplanen behöver utreda platsens betydelse för fördröjning av dagvatten, framför allt vid 
skyfall, och vid behov möjliggöra för en fortsatt lösning. 
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Ekekullsvägen - Område 3c

Förutsättningar

Området ligger i den nordöstra delen av programområdet, väster om Sydvästra Ekekullsvä-
gen. Området omfattar cirka 3200 kvadratmeter och är högt beläget inom programområdet. 
Hela platsen utgörs av berg i dagen och växtligheten är karg och gles. 
Vägen är smal och slingrar sig fram mellan husen som placerats med stor omsorg i förhål-
lande till branter och hällar. Detta karaktärsdrag är gemensamt för hela Ekekullsområdet. 
Område 3c hyser inte några höga naturvärden frånsett två dammar som var och en har en 
öppen vattenyta om cirka 40 kvadratmeter. Båda dammarna har identifierats som värdeele-
ment i naturvärdesinventeringen. En av dammarna utgör dessutom ett påtagligt naturvärde 
enligt samma utredning. Det finns inga ytliga rinnvägar genom området men de båda dam-
marna ger en lokal fördröjning av dagvatten från området. 
Förslag

Området kan vara lämpligt för ett enbo-
stadshus som i volym och uttryck anpassas 
till omkringliggande bebyggelse. Det höga 
läget i landskapet ställer krav på byggnadens 
gestaltning. En till platsen väl anpassad och 
gestaltad ny byggnad kan komplettera land-
skapsbilden och gaturummet på ett positivt 
sätt. 
Då området hyser två dammarna är platsen 
som föreslås för ny bebyggelse väl tilltagen. 
En kommande detaljplan behöver utreda var 
ett nytt bostadshus får sin bästa placering 
både utifrån ett naturvärdesperspektiv och 
utifrån landskapsbilden. Förutsättningarna 
att hitta en bra lösning ses som goda då den 
stora ytan ger flexibilitet.  
Området nås via Ekekullesvägen och 
Sydvästra Ekekullsvägen. Ekekullsvägen 
bedöms ha en god möjlighet att hantera ett 
ökat trafikflöde. Ekekullsvägen och Sydvästra Ekekullsvägen har godtagbar standard men 
i trafikutredningen har flera förslag på åtgärder som förbättrar framkomlighet och säker-
het på Ekekullsvägarna föreslagits. Vid detaljplaneläggning ska framkomligheten studeras 
och förbättringar göras. Området betraktas varken som kollektivtrafiknära eller skol- och 
centrumnära vilket inte ger bra förutsättningar för hållbara resvanor i vardagen.
Det finns möjlighet att ansluta vatten, spillvatten och dagvatten till kommunala ledningar 
sydost om området. Vid en kommande detaljplaneläggning måste dagvattenfrågan utredas 
för att säkerställa att dagvatten från en ny fastighet kan tas om hand på ett tillfredställande 
sätt och inte skapa olägenhet för omkringliggande fastigheter. 

Direktiv till detaljplan

Området bör planeras för ett, fristående, enbostadshus.
Detaljplanen bör utreda behov och göra det möjligt att genomföra trafiksäkerhetshöjande 
åtgärder på Sydvästra Ekekullsvägen. 
Detaljplanen bör utreda byggrättens placering utifrån befintliga naturvärden och landskaps-
bilden. 
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Överväganden och konsekvenser

Miljökonsekvenser

Förenligt med 3, 4 och 5 kap i miljöbalken 

Ett genomförande av programförslaget bedöms inte innebära konflikt med bestämmelserna i 
3-4 kap MB utan kan ses som tätortsutveckling. Inga riksintressen bedöms påverkas nega-
tivt vid en vidare planering i enlighet med programmet. 
Planprogrammet medger att exploatering prövas på jordbruksmark. En utförligare lokalise-
ringsutredning får genomföras i samband med eventuellt detaljplaneuppdrag. Bedömningen 
är dock att jordbruksområdet i södra delen av programområdet utgör en lämplig centrum-
utveckling i direkt anslutning till skola och service där jämförbara lokaliseringar i Kullavik 
saknas. 

Natura 2000 

Närmaste Natura 2000-område är Sandsjöbacka, cirka 3 km från programområdet. En 
utveckling av området påverkar varken Sandsjöbackaområdet eller något annat Natura 
2000-område negativt.  

Miljökvalitetsnormer för yt-och grundvatten, 5 kap miljöbalken 

Dagvatten från föreslaget programområde leds till Kyviken som utgör en del av kustvatten-
förekomsten Kräklingeområdet. Vattenförekomsten har klassificerats till Måttlig ekologisk 
status samt Uppnår ej god kemisk status. Miljökvalitetsnormen är bestämd till God eko-
logisk status till 2027. Programmet uppmärksammar viktiga stråk för ytvatten och dag-
vattenhantering och föreslår en låg exploateringsgrad som bedöms ha marginell effekt på 
recipienten, förutsatt en god dagvattenhantering. Således bedöms inte en utbyggnad enligt 
programmet försvåra möjligheten att nå beslutade miljökvalitetsnormer för Kräklingeområ-
det. 

Miljökvalitetsnormer för luft, 5 kap miljöbalken 

Miljökvalitetsnormen för luft överskrids främst i anslutning till betydligt mer trafikerade 
vägar än vad som finns inom programområdet. Erfarenhetsmässigt kan därför bedömningen 
göras att MKN för luftkvalitet inte äventyras utan underskrids med marginal. 

Undersökning

När en ny detaljplan tas fram ska kommunen ta ställning till om genomförandet av de-
taljplanen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan, vilket görs genom en så kallad 
undersökning. Ett planprogram omfattas inte av kraven på undersökning och miljöbedöm-
ning men kan ge viktiga inriktningar för fortsatt planering, som i sin tur har betydelse för 
detaljplanens miljöpåverkan. Vid en undersökning ska identifieringen av omständigheter 
som talar för eller emot en betydande miljöpåverkan bland annat utgå ifrån:
• Miljöproblem som är relevanta för planen, programmet eller ändringen
• De sannolika miljöeffekternas och det påverkade områdets utmärkande egenskaper
• I vilken utsträckning det går att avhjälpa de sannolika miljöeffekterna

Kommunen har med stöd av framtagna utredningar identifierat trafik, dagvatten och natur-
miljö som särskilt viktiga för områdets miljöpåverkan. Programmets föreslagna inriktning 
syftar till att minimera risken för negativ påverkan och kommunen gör bedömningen att 
programförslaget skapar ett ramverk som gör att efterföljande detaljplaneprocess inte medför 
betydande miljöpåverkan.
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Genomförandebeskrivning
Den markanvändning som planprogrammet föreslår ska ligga till grund för den fortsatta 
planeringen av området Norra Kyvik- och Ekekullsområdet samt för andra beslut som berör 
markanvändningen, till exempel lokaliseringsprövning i förhandsbesked. Platserna där ny 
bebyggelse är möjlig beskrivs utförligt under rubriken Programförslag. 

Områden för detaljplaner och tidplan
Planprogrammet föreslår att hela programområdet planläggs men att detta sker områdesvis, 
se figur 19. Områdena är föreslagna framför allt utifrån ett genomförandeperspektiv. Frågor 
som rör exempelvis trafik eller dagvatten behöver i de flesta fall lösas gemensamt. 
Områdesindelningen som föreslås är preliminär och kan komma att ändras. Områdena kan 
också komma att delas upp i mindre om det finns anledning till detta. Programmet föreslår 
inte i vilken ordning detaljplaneläggningen ska ske. 

Figur 19. Planprogrammet 
föreslår att detaljplaner tas 
fram för olika områden. 
Indelningen är endast ett 
förslag och kan komma att 
ändras. 
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Område 1a, som innebär en större exploatering i ett centrumnära läge bör prioriteras utifrån 
de mål som finns uppställda i kommunens bostadsförsörjningsprogram. Övriga områden 
innebär sammantaget ett litet tillskott av bostäder och kan därför planeras mer oberoende 
från bostadsförsörjningsmålen. För dessa områden innebär programmet att ny bebyggelse 
kan komma till under mer kontrollerade former än vid lokalisering genom förhandsbesked. 
Det är dock troligt att viss bebyggelse skulle kommit till även utan planprogram och detalj-
planer. 

Detaljplan
Detaljplaner inom programområdet kan initieras av fastighetsägare, genom ansökan om 
planbesked. Kommunen kan också på eget initiativ inleda arbetet med en detaljplan. Detta 
kan bli aktuellt när ett enskilt intresse om att bebygga en plats inte ligger i linje med den 
kommunala strategin som detta planprogram redovisar. 
Kommunstyrelsen beslutar om att inleda en planeringsprocess under förutsättning att:
• Lokaliseringen överensstämmer med den markanvändning som anges i planprogram-

met, det vill säga att marken är utpekad för ny bebyggelse, se programkarta sida 21. 
• Ansökan om planbesked avser den typ av bebyggelse som planprogrammet föreslår.

Organisatoriska frågor

Markägoförhållanden

Programområdet omfattar cirka 130 fastigheter som samtliga är i privat ägo. Kungsbacka 
kommun äger inga fastigheter inom området.
I respektive detaljplan kommer det utredas om det finns några rättighetshavare inom plan-
området samt hur dessa påverkas och hur de ska hanteras. 

Huvudmannaskap och ansvarsfördelning

Anläggningar inom allmän plats
Som huvudprincip ska det vara enskilt huvudmannaskap för allmän plats inom kommande 
detaljplaner. Det innebär att exploatören/fastighetsägarna inom planområdet tillsammans är 
ansvariga för iordningställande samt framtida drift och underhåll av anläggningar inom all-
män plats, såsom till exempel vägar och grönområden. Fastighetsägarnas ansvar för allmän 
plats hanteras vanligtvis genom en gemensamhetsanläggning och samfällighetsförening, där 
berörda fastigheter är medlemmar.
Infart till nya fastigheter förutsätts ske via befintligt vägnät. Exploateringen inom program-
området förväntas därmed inte medföra något behov av nya vägar inom allmän plats. Däre-
mot kan det bli aktuellt att utföra förbättringsåtgärder på befintliga vägar samt utbyggnad av 
nya gång- och cykelvägar, vilket ska utredas närmare i kommande planarbeten. 
Anläggningar inom kvartersmark
Exploatören/fastighetsägaren ansvarar för utbyggnad av anläggningar inom kvartersmark i 
sin kommande detaljplan vad avser utförande, kostnader samt framtida drift och underhåll. 
Ansvaret omfattar samtliga anläggningar inom kvartersmark såsom till exempel bostadshus, 
dagvattenanläggningar, parkeringar för bil och cykel, miljöhus/förråd och gemensamma 
gårdar. Exploatörerna ansvarar även för rivning av befintliga byggnader och anläggningar 
inom sina egna fastigheter.
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Kommunen genom Serviceförvaltningen ansvarar för utbyggnad samt drift och underhåll av 
eventuella byggnader för kommunal service, såsom till exempel förskola, skola, gruppbostad 
samt vård- och omsorgsboende.

Fastighetsrättsliga konsekvenser

Mark ingående i allmän plats m m

Mark som planläggs för allmän plats med enskilt huvudmannaskap inom respektive detalj-
plan ska upplåtas till den gemensamhetsanläggning/samfällighetsförening som får ansvar 
för att förvalta den allmänna platsen. Tillträde till marken sker genom lantmäteriförrättning 
(anläggningsbeslut), där även fastighetsägarens rätt till ersättning för upplåtelsen hanteras. 
De områden som eventuellt läggs ut för kommunala verksamheters behov avser kommunen 
att förvärva av respektive exploatör/fastighetsägare. 

Gemensamhetsanläggningar

Vägarna inom programområdet är enskilda och ingår i två gemensamhetsanläggningar, 
Kyvik ga:16 och ga:17 som förvaltas av Kyviks samfällighetsförening respektive Ekekullens 
samfällighetsförening. Samfällighetsföreningarna ansvarar för vägarnas drift och underhåll 
och tar beslut i samtliga frågor som berör vägarnas förvaltning. 
Eventuella förbättringsåtgärder på vägarna måste därför beslutas om och utföras av fören-
ingarna, men kan helt eller delvis bekostas av exploatören inom respektive detaljplan. Nya 
gång- och cykelvägar kan utföras av exploatören för att sedan överlämnas till samfällighets-
föreningen. 
Om åtgärder på befintliga gemensamhetsanläggningar innebär att ny mark tas i anspråk 
måste en omprövning av lantmäteribeslutet ske för att ge samfällighetsföreningen tillträde 
till marken. Lantmäteriförrättning krävs också om anläggningarnas omfattning ändras, till 
exempel utökas med nya gång- och cykelvägar eller grönområden. 
Nya fastigheter måste bli delägare i Kyvik ga:16 respektive Kyvik ga:17 för att få rätt att an-
vända vägarna. I samband med detta ska de betala en inträdesersättning till samfällighets-
föreningen. Inträde kan ske genom frivillig överenskommelse med föreningen eller genom 
lantmäteriförrättning.

Ledningsrätt

Kommunen kommer att säkra rättighet till kommunala allmännyttiga ledningar (VA och 
bredband) genom ledningsrätt eller annan rättighet. Övriga ledningsägare förutsätts att 
själva söka ledningsrätt eller annan rättighet för sina ledningar. 

Avtal

Plankostnadsavtal

Innan detaljplanearbete startas ska ett plankostnadsavtal tecknas med exploatören/fastig-
hetsägaren inom respektive detaljplaneområde. Avtalet reglerar att exploatören/fastighetsä-
garen bekostar framtagande av detaljplanen och de erforderliga utredningar som behöver tas 
fram i planarbetet.
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Principavtal och exploateringsavtal

Ett principavtal kommer vid behov att tecknas med exploatören/fastighetsägaren innan 
detaljplanearbete startas. Principavtalet avser bland annat att reglera eventuella behov av 
kommunal service (förskola, skola, vård- och omsorgsboende, gruppboende m m) inom pla-
nområdet, markförvärv för kommunala ändamål och andra genomförandefrågor.
Principavtalet kan komma att ersättas av ett exploateringsavtal, som reglerar genomförande-
frågorna mer i detalj.  Exploateringsavtalet ska vara tecknat innan detaljplanen kan antas. 

Köpeavtal 

I de detaljplaner där kommunen behöver förvärva mark för kommunal service ska ett köpe-
avtal tecknas innan detaljplanen antas. 

Avtal mellan exploatören och samfällighetsförening

Inom områden med enskilt huvudmannaskap för allmän plats har kommunen inget ansvar 
för förvaltning av anläggningarna eller för att genomföra erforderliga förändringar. Det 
innebär att alla åtgärder på befintliga vägar m m, som krävs för att genomföra en exploate-
ring, måste ske i samarbete mellan aktuell exploatör/fastighetsägare och berörd samfällig-
hetsförening.
Exploatören/fastighetsägaren förväntas vara den drivande parten som ansvarar för att ta 
fram erforderliga avtal med samfällighetsföreningen samt stå för hela eller delar av kostna-
derna för genomförandet. Avtal som säkerställer genomförandet måste vara tecknade innan 
detaljplanen antas. 
Det kan också bli aktuellt med avtal som reglerar att föreningen ska ta ansvar för nya gång- 
och cykelbanor som byggs ut inom planområdet eller avtal som reglerar ansvar för utförande 
och kostnader för förbättringsåtgärder på befintliga vägar.
Avtal bör också tecknas angående de nya fastigheternas inträde i befintliga gemensamhets-
anläggningar, vilket ger dem rätt att använda befintliga vägar som tillfart.

Dispenser och tillstånd
Exploatören/fastighetsägaren ansvarar för att ansöka om och bekosta samtliga tillstånd 
och dispenser som krävs för att genomföra detaljplanen. Exempel på detta är tillstånd för 
arkeologiska utredningar och undersökningar samt dispenser från biotopskydd, artskydd och 
strandskydd.

Tekniska frågor

Trafik och parkering

Ny bebyggelse ska placeras så att angöring kan ske direkt från befintligt vägnät. Det blir 
därmed inte aktuellt att anlägga några nya vägar inom kommande detaljplaneområden. 
Däremot kan det bli aktuellt att utföra förbättringsåtgärder på befintliga vägar för att öka 
trafiksäkerheten och tillgängligheten, vilket ska utredas närmare i kommande planarbeten.
En ökad mängd oskyddade trafikanter i området medför behov av nya tillgänglighetsanpas-
sade gång- och cykelvägar, vilket också ska utredas i kommande planarbeten.
All parkering för den nya bebyggelsens behov ska anordnas och bekostas av exploatören/
fastighetsägaren inom egen kvartersmark i respektive detaljplan. 
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Dricksvatten, spillvatten samt dagvatten

Utgångspunkten är att kommunen anlägger samtliga nya dricksvatten- och spillvattenled-
ningar inom programområdet och att anslutningsavgift kommer att debiteras fastighetsäga-
ren enligt vid debiteringstillfället gällande VA-taxa. 
Omhändertagandet av dagvatten kommer att utredas vidare i respektive detaljplan. Ut-
gångspunkten är att fördröjning av dagvattnet ska ske inom varje fastighet innan det an-
tingen kopplas på kommunens dagvattennät alternativt leds ut i befintliga diken. Exploatö-
ren/fastighetsägaren utför och bekostar erforderlig fördröjning och den ska ske inom egen 
kvartersmark.

Ekonomiska frågor

Ekonomiska konsekvenser för kommunen

När detaljplanerna inom programområdet ska genomföras kan kommunen få kostnader 
för utbyggnad av nya vatten- och spillvattenledningar samt nya anslutningspunkter, vilket 
finansieras genom uttag av anslutningsavgifter.
Kommunen kan också få kostnader för köp av mark till kommunala ändamål samt för upp-
förande av nya kommunala servicebyggnader inom programområdet.
Om det vid kommande planläggning framkommer att kommunen ska ta ansvar för öppna/
naturliga dagvattenanläggningar i området, bör den marken planläggas som allmän plats 
med kommunalt huvudmannaskap. Kommunen får då kostnader för inlösen av mark samt 
förvaltning av anläggningarna.

Ekonomiska konsekvenser för exploatören

Exploatören/fastighetsägaren ska svara för alla kostnader som hör till utvecklingen av kvar-
tersmarken inom varje detaljplans planområde samt svara för de kostnader som hör samman 
med kopplingen av planområdets kvartersmark till angränsande allmän plats. Vidare får 
exploatören/fastighetsägaren kostnader för bygglov, lantmäteriförrättningar, dispenser/till-
stånd, anslutningsavgifter till el-, tele/bredband-, VA-ledningar m m. 
Exploatören/fastighetsägaren ska helt eller delvis bekosta de åtgärder på angränsande vägar 
som är nödvändiga för att kunna genomföra detaljplanen samt erforderlig utbyggnad av 
gång- och cykelvägar. 
Hur kostnader för åtgärder på vägarna ska fördelas är en fråga som i första hand ska hante-
ras mellan samfällighetsföreningen och exploatören och i andra hand av lantmäteriet i sam-
band med förrättning. Kostnadsfördelningen kan bli olika beroende på vilken åtgärd som 
avses och vilka som har nytta av åtgärden. I de fall där vägarna redan idag är i behov av den 
aktuella åtgärden kan det vara rimligt att samfällighetsföreningen tar en del av kostnaden.
Kostnad för lantmäteriförrättning (omprövning av gemensamhetsanläggning) och ersätt-
ning för upplåtelse av mark, bör också finansieras av exploatören/fastighetsägaren och berörd 
samfällighetsförening gemensamt.

Ekonomiska konsekvenser för fastighetsägare och samfällighetsföreningar

Fastighetsägarna inom programområdet kan få kostnader för förbättringsåtgärder på befint-
liga vägar samt för markåtkomst och skötsel av grönområden om de planläggs som allmän 
plats i kommande detaljplaner.
Inom områden med enskilt huvudmannaskap för allmän plats är det fastighetsägarnas 
ansvar att tillsammans äga och förvalta den allmänna platsen i området, t ex vägar och 
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grönområden. Detta görs vanligtvis genom en gemensamhetsanläggning och samfällig-
hetsförening där samtliga fastigheter som har nytta av anläggningarna är delägare. Inom 
programområdet finns redan två gemensamhetsanläggningar och samfällighetsföreningar 
som ansvarar för vägarna. Föreningarna skulle kunna ta ansvar för grönområden också, om 
det blir aktuellt. Ersättning till fastighetsägare som upplåter mark till väg eller grönområde 
hanteras av lantmäteriet i samband med förrättning och betalas av de fastigheter som ingår i 
gemensamhetsanläggningen, enligt andelstal.
Exploatering inom programområdet kommer sannolikt medföra krav på att förbättringsåt-
gärder på befintliga vägar utförs. 
Hur kostnader för åtgärder på vägarna ska fördelas är en fråga som i första hand ska hante-
ras mellan samfällighetsföreningen och exploatören och i andra hand av lantmäteriet i sam-
band med förrättning. Kostnadsfördelningen kan bli olika beroende på vilken åtgärd som 
avses och vilka som har nytta av åtgärden. I de fall där vägarna redan idag är i behov av den 
aktuella åtgärden kan det vara rimligt att samfällighetsföreningen tar en del av kostnaden. 
Samfällighetsföreningens andel av kostnaderna ska normalt sett fördelas mellan alla deläga-
re i gemensamhetsanläggningen, enligt de andelstal som fastställts i lantmäteriförrättning.
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Samrådsredogörelse över Planprogram för Norr Kyvik- och Ekekullsområdet i 
Kullavik 
 
Genomförande 
Kommunstyrelsen beslutade den 22 september 2020, § 210, att genomföra samråd för 
planprogramförslaget. Planprogramförslaget har varit utställt för samråd i Stadshuset i 
Kungsbacka under tiden 6 oktober till 8 november 2020. 
Programförslaget har under samma tid sänts till berörda myndigheter, nämnder, föreningar och 
sakägare för yttrande. 
Den 19 - 20 oktober 2020 hölls totalt fem samrådsmöten med allmänheten. Sammanlagt deltog 
68 personer på dessa samrådsmöten.  
Den 21 oktober 2020 hölls muntligt samråd med Länsstyrelsens plangrupp. 
 

Allmänt om programmet 
Programmet ska, enligt uppdraget, inrikta sig på att identifiera områden lämpliga för ny 
bebyggelse med hänsyn tagen till befintliga naturvärden, rekreationsområden och strukturer för 
dagvattenhantering samt rådande trafikförhållanden inom utredningsområdet. Utgångspunkten är 
att de tomtplatser som föreslås för enbostadshus ska vara minst 2000 kvadratmeter. 
Planprogrammet är kommunens strategi för markanvändningen inom området och ska ligga till 
grund för den fortsatta planeringen av området Norra Kyvik- och Ekekullsområdet. 
Allmänt kan sägas att programhandlingen är framtagen som ett förslag, av en projektgrupp 
bestående av tjänstepersoner från flera förvaltningar inom kommunen. I samband med att 
kommunstyrelsen beslutar om att programhandlingen ska gå ut på samråd, ställer de sig bakom 
programhandlingen som samrådsförslag. Detta innebär att kommunstyrelsen tar ägarskap över de 
redogörelser och bedömningar som finns med i programmet och i praktiken gör de till sina.  
Efter samrådet kan kommunstyrelsen besluta om att ändringar ska göras i programhandlingen. 
Det kan både handla om förtydliganden och justeringar i de bedömningar som tidigare gjorts. 
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Tjänstepersoner kan föreslå ändringar men direktiv om ändringar kan också komma direkt från 
kommunstyrelsen.  
Kommunens ansvar för samhällsplanering generellt och bostadsförsörjning specifikt är 
långtgående. Planering måste ske hållbart och strategiskt. Planprogrammets förslag på 
markanvändning innebär inte att nuvarande markanvändning hindras. Det kan hos 
fastighetsägarna finnas en förväntan om en annan användning, som exempelvis för 
bostadsbebyggelse, men det är kommunens ansvar och rätt att besluta om lämplig 
markanvändning. Planprogrammet är kommunens bedömning av vad som är lämpligt. 
 

Sammanfattning 
Under samrådstiden inkom 77 skrivelser.  
Synpunkter och råd från Länsstyrelsen och andra myndigheter kommer att hanteras i den fortsatta 
planeringsprocessen.  
Många synpunkter från fastighetsägare i området fokuserar framför allt på föreslagen 
fastighetsstorlek, 2000 kvadratmeter, som de anser är en mycket begränsande faktor för hur 
området kan byggas ut och exploateras. Samtidigt framförs från flera håll oro att kostnader för 
vägombyggnad kopplade till framtida exploateringar kommer att belasta även dem som inte får 
del av vinster vid försäljning av nya fastigheter. Många beskriver också upplevelsen av att 
vägnätet inom området har begränsningar redan idag.  
Samhällsbyggnadskontoret har bedömt att planförslaget ska revideras. Revideringen innebär att:  

• Området i programområdets södra del, kallat Toften, lämnas öppen för framtida planering 
med hänsyn tagen till platsen strategiska läge i Kullavik. Information och kunskaper som 
inhämtats under programarbetet skickas med som direktiv till en fortsatt planering genom 
detaljplan.  

• Programmet ändras på så sätt att område 1b kan prövas för upp till tre enbostadshus som 
alternativ till flerbostadshus. Anledningen är de befarade svårigheterna med att hitta 
lämpliga och genomförbara åtgärder för att öka framkomligheten och trafiksäkerheten på 
Källbackevägen.  

• Programmet ändras på så sätt att område 2f kan prövas för upp till tre enbostadshus. 

• Programmet föreslår ny bebyggelse med enbostadshus på två nya platser, kallade 
Ekekullsvägen område 3b och 3c. 

• Programhandlingen förtydligas i de delar där detta efterfrågats eller där de synpunkter 
som inkommit indikerar att ett förtydligande behövs. 

• Programmet föreslår att all ny bebyggelse måste föregås av en detaljplaneläggning. 
Tidigare förslag om att pröva vissa platser genom förhandsbesked har tagits bort.  
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Inkomna synpunkter och förvaltningens kommentarer 
Inkomna synpunkter har sammanfattats nedan. Personnamn anges inte. Samtliga synpunkter 
ligger med som bilaga till samrådsredogörelsen.  
 

Statliga och regionala myndigheter 
 

1. Länsstyrelsen 
Länsstyrelsen lämnar följande råd om tillämpning av plan- och bygglagen (PBL): 
Arkeologi: Vid undersökning av fornlämningen L1997:5377 (norr om område 1b) som gjordes 
mellan åren 1922 – 1924 påträffades ett mycket omfattande fyndmaterial från stenåldern, bland 
annat en stor mängd stenyxor. Detta indikerar att det i området kan finnas fyndrika, ännu ej 
upptäckta, boplatser. Detta motiverar en arkeologisk förundersökning för område 1a, 1b och 2a. 
Det kan också bli aktuellt med arkeologiska utredningar för övriga områden där större ytor ska 
tas i anspråk för bebyggelse.  
Kulturmiljö: Planprogrammet hanterar huvudsakligen kulturmiljövärden inom området på ett 
bra sätt och det är tydligt att miljöutredningen ligger till grund för planprogrammets förslag på 
lämpliga exploateringsområden. Länsstyrelsen efterfrågar dock ett förtydligande av 
resonemangen som lett fram till att rekommendationer i miljöutredningen frångåtts. Detta gäller 
särskilt område 1b. Länsstyrelsen skulle också gärna se att det inom ramen för kommande 
detaljplanearbete görs en ny inventering av området för att bland annat se status på den tidigare 
utpekade bebyggelsen och identifiera kulturmiljöstrukturer som kan tas till vara i 
detaljplaneringen. På så sätt kan kulturmiljön och kulturvärdena på platsen värnas, främjas och 
utvecklas.   
Jordbruksmark: Länsstyrelsen saknar en tydlig utredning om brukningsvärde, annan 
lokalisering och samhällsnytta för de platser som föreslås för bebyggelse på mark som idag är 
jordbruksmark.  
Biotopskydd: Planprogrammet bör förtydliga att stenmurar, småvatten, rösen mm kan omfattas 
av generellt biotopskydd och att det krävs dispens hos länsstyrelsen för skadliga åtgärder i dessa.  
Naturvärden: Länsstyrelsen tycker att det är positivt att hänsyn tagits till befintliga grönområden 
och att dessa föreslås finnas kvar vid eventuell exploatering. Detta med hänvisning till att 
området omfattas av riksintresse för rörligt friluftsliv. Generellt bör ny bebyggelse placeras med 
hänsyn till de natur- och friluftsvärden som identifierats.  
Skyddade-, rödlistade- och signalarter: Länsstyrelsen uppmärksammar att det inom området 
som utretts hittats skyddade-, rödlistade- och signalarter. Vid kommande planering och 
exploatering måste hänsyn tas till detta, som i sig indikerar ett högt naturvärde i området.  
Invasiva främmande arter (LAS): I miljöutredningen har följande två invasiva arter påträffats - 
jätteslide och jättebalsamin. Länsstyrelsen vill förtydliga att det inte bara är olämpligt utan även 
olagligt att återanvända massor där det finns rester av invasiva arter som är upptagna på EU-
förteckningen över invasiva främmande arter. Jätteslide är i dagsläget inte upptagen på varken 
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EU-förordning eller någon svensk motsvarighet, men om man vill schakta på ett område där den 
växer bör den behandlas som de invasiva arter som är upptagna på EU-listan, det vill säga med 
stor försiktighet så att den inte ska sprida sig mer. 
Förorenat område: Länsstyrelsen anser att kommunen i ett tidigt skede bör bedöma om 
förorenade områden kan påverka planområdet. Detta med anledning av att miljöutredningen 
uppmärksammar att det i anslutning till programområdet finns en mindre verksamhet med 
riskklass 4. Om så är fallet, behöver utredningar eller miljötekniska markundersökningar utföras. 
Detta för att utreda omfattning samt risker med föroreningarna. Utredningsunderlaget behövs för 
att kommunen ska kunna bedöma detaljplanens lämplighet utifrån risk för människors hälsa och 
miljö.  
Dagvatten och MKN för vatten: Länsstyrelsen lyfter i sitt yttrande vikten av att följa de förslag 
som framkommit i dagvattenutredningen samt programförslaget. De förslag som framkommit är 
bland annat fördröjning av dagvatten inom varje fastighet samt tekniska lösningarna med en 
fördröjande effekt i syfte att minska risken för översvämning vid skyfall. Det är även viktigt att 
inte bebygga ytliga rinnvägar och instängda områden där vatten kan fördröjas idag. Det är också 
viktigt att vid varje bygglov och/eller detaljplan för området noga utreda dagvattnets påverkan på 
recipienten. 
Trafikbuller: I kommande detaljplaner bör det säkerställas att riktvärden för buller enligt 
förordningen (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader följs.  
Kommentar: 
Länsstyrelsens råd tas med som underlag till den fortsatta planeringen.  
 

2. Lantmäteriet 
Lantmäteriet uppmärksammar värdet av att de gränser som berörs har en god kvalitet, att 
samfälligheter som är lokaliserade inom vad som ska utgöra kvartersmark avregistreras/delvis 
överförs innan detaljplanen vunnit laga kraft samt att det är utrett vilka befintliga rättigheter som 
finns inom område som är aktuellt för planläggning.  
Lantmäteriet anser också att kommunen redan i detta skede ska ange vilka särskilda skäl som 
finns för att kommande detaljplan ska ha enskilt huvudmannaskap.  
Ändringar i planprogrammet: 
Planprogrammet kompletteras med resonemang kring enskilt huvudmannaskap.  
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3. Trafikverket 

Trafikverket tycker det är positivt att kommunen utreder området som en helhet inför framtida 
planering. Detta ger kommunen en större möjlighet att leverera en hållbar lösning för utveckling 
av området.  

Trafikverket efterfrågar dock en redovisning av hur många fordonsrörelser programområdet 
förväntas alstra för att de ska kunna ta ställning till programförslaget.  

Trafikverket lyfter också den begränsade kapaciteten i befintlig infrastruktur nära planområdet. 
Åtgärdsvalsstudie, ÅVS, om väg 158 kommer att föreslå åtgärdsförslag till det befintliga 
vägsystemet för att förbättrad trafiksäkerhet och framkomlighet men kapaciteten är inte tillräcklig 
för att tillåta större exploatering inom området i nuläget. 

Trafikverket anser vidare att kommunen måste säkerställa säkra gång- och cykelvägar i samband 
med detaljplanering. Likaså måste detaljplanen säkerställa att riktvärden enligt förordningen 
(2015:2016) om trafikbuller vid bostadsbyggnader inte överskrids.  

Dagvatten från området får inte påverka de statliga vägområdenas diken för vägavvattning.  

Trafikverket lyfter också frågan om väghållarskap. Med anledning kommunens ambition att 
utveckla Kullavik måste förutsättningarna för det framtida väghållarskapet utredas omgående. 
Trafikverket brukar t.ex. generellt inte vara väghållare för vägar/gator där 
hastighetsbegränsningen sänks till 40 km/h. 

Kommentar: 

Planprogram är en tidig del i planeringsprocessen. Antalet bostäder som ryms inom området är 
inte fastställt. I den fortsatta planeringen kommer samråd att hållas med Trafikverket med fokus 
på den trafikalstring som ett nytt bostadsområde genererar. Kommunen är medveten om de 
begränsningar som väg 158 innebär och att detta kan påverka omfattningen av och tidplan för en 
kommande planering.  

Möjligheten att anordna stråk för oskyddade trafikanter, såsom gång- och cykelväg, kommer att 
studeras i detaljplaneskedet. Det samma gäller frågor som rör dagvatten och buller från trafik.  
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4. Räddningstjänsten Storgöteborg 

Räddningstjänsten Storgöteborg anser att handlingen bör förtydligas kring framkomlighet med 
räddningsfordon. Det borde tydligt framgå om räddningsfordon ingår i "tunga fordon" och även 
om någon av de mindre vägarna är i så dåligt skick att de inte bedöms som framkomliga. 
Frågan kring brandvatten borde belysas redan i planprogrammet. Kapacitet och resonemang kring 
eventuell komplettering beroende på hur ny bebyggelse i senare skede kommer prövas borde 
framgå. 
Kommentar 
Som en del av arbetet med kommande detaljplaner kommer framkomligheten för 
räddningsfordon att utredas.  
Ändringar i planprogrammet: 
Planprogrammet kompletteras med uppgifter om förutsättningarna för brandvatten inom området. 

 

5. Statens Geotekniska Institut 

SGI rekommenderar att geotekniska säkerhetsfrågor avseende ras, skred (jord och berg) och 
erosion tydliggörs i planprogrammet eftersom dessa frågor alltid ska klarläggas i samband med 
framtagande av ny detaljplan för ett område. Det är värdefullt att i planprogrammet lyfta fram 
dessa områden och tydliggöra hur frågeställningarna kan hanteras i efterföljande detaljplaner. 
Hur långt man väljer att utreda frågorna i planprogrammet avgörs av omfattningen av 
identifierade risker samt vad som är möjligt att hantera inom ramen för enskilda detaljplaner samt 
vad som behöver vara klarlagt innan detaljplaneringen påbörjas. 

Ändringar i planprogrammet: 
Planprogrammet kompletteras med övergripande information om de geotekniska 
förutsättningarna för de platser som föreslås för ny bebyggelse.  
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Sakägare, inom programområdet 
 

6. Kyvik 1:7, fastighetsägare 1 (1 av 16 ägare) 
Fastighetsägaren emotsätter sig programförslaget, som för dem bara innebär skyldigheter, 
kostnader samt restriktioner och obetydliga rättigheter. 
Fastighetsägaren uppfattar att föreslaget planprogram innebär en mycket begränsad möjlighet till 
byggnation av bostäder inom området Norra Kyvik- och Ekekullsområdet. Fastighetsägaren 
känner sig orättvist behandlad med hänvisning till omkringliggande detaljplaner som tillåter 
betydligt mindre fastigheter än 2000 kvm.  
I skrivelsen uttrycks också oro för kostnader kopplade till detaljplaner som vägföreningen 
kommer att bli betalningsskyldiga för samt oro för att kommunen ska tvångsinlösa delar av 
fastigheter som planläggs för allmän plats. Ersättningen vid inlösen är mycket låg i förhållande 
till värdet av en byggbar fastighet.  
I synpunkterna framförs vidare att det borde få plats mer bebyggelse i området än vad som 
föreslås med tanke på att trafikutredningen visar på kapacitet i vägsystemet.  
Kommentar: 
Planprogrammet föreslår ny bebyggelse utifrån de hänsynstaganden som uppdraget formulerade. 
Utgångspunkten att möjliga tomtplatser ska kunna vara minst 2000 kvadratmeter har varit känt 
sen uppdragsbeslutet 2017. Resultatet blir en varsam komplettering av befintlig bebyggelse med 
få krav på åtgärder på exempelvis vägar och annan infrastruktur. Detta får direkt inflytande över 
de åtgärder som samfällighetsföreningarna kan bli ålagda att göra.  
Hur kostnader för åtgärder på vägarna ska fördelas är en fråga som i första hand ska hanteras 
mellan samfällighetsföreningen och exploatören/fastighetsägaren och i andra hand av lantmäteriet 
i samband med förrättning. Kostnadsfördelningen kan bli olika beroende på vilken åtgärd som 
avses och vilka som har nytta av åtgärden. I de fall där vägarna redan idag är i behov av den 
aktuella åtgärden kan det vara rimligt att samfällighetsföreningen tar en del av kostnaden. 
Det stämmer att trafikutredningen inte innebär några hinder för en mer omfattande byggnation i 
området. Däremot visar trafikutredningen på vägavsnitt som behöver förbättras både utifrån ett 
framkomlighets- och trafiksäkerhetsperspektiv som en följd av ytterligare bebyggelse.  
Planprogrammets indelning av området i Kvarterstruktur att bevara, Grönstruktur att bevara och 
Ny bebyggelse ska inte förväxlas med användningsbestämmelser såsom kvartersmark och allmän 
plats för natur som kan regleras i en detaljplan. I en kommande detaljplan kommer områden som 
utgör Grönstruktur att bevara inte per automatik att bli allmän plats för grönområde. Plan- och 
bygglagen, PBL, ställer dock krav på att det ska finnas tillräckligt stor friyta lämplig för lek och 
utevistelse vid bostäder. Behovet av lämpliga platser för lek och utevistelse är ett allmänt intresse 
som vid planläggning ska tillgodoses inom eller i nära anslutning till områden med sammanhållen 
bebyggelse. Vid planläggning av området Norra Kyvik- och Ekekullsområdet kommer det alltså 
bli aktuellt att reglera viss mark för att den ska vara allmänt tillgänglig.  
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Kommunen kommer inte vara huvudman för allmän plats i området och därmed blir det inte 
aktuellt för kommunen att lösa in mark. Vid enskilt huvudmannaskap för allmän plats är det 
istället samfällighetsföreningen som ska skaffa sig rätten att nyttja och förvalta marken. Detta 
görs genom en gemensamhetsanläggning där alla fastigheter som har nytta av den allmänna 
platsen ska delta. Ersättning till berörda fastighetsägare hanteras av lantmäteriet i samband med 
förrättning och betalas av de fastigheter som ingår i gemensamhetsanläggningen. 
Förslag på ändring i planprogrammet 
Omfattningen och utbredningen av en framtida bebyggelse på ängarna i anslutning till 
Kullaviksskolan lämnas öppen för vidare utredning under detaljplaneskedet. Programmet ändras 
och kompletteras med information om detta. Detta berör fastigheten Kyvik 1:7. 
 

7. Kyvik 1:7, fastighetsägare 2 (1 av 16 ägare) 
Fastighetsägaren emotsätter sig programförslaget, som för dem bara innebär skyldigheter, 
kostnader samt restriktioner och obetydliga rättigheter. 
Fastighetsägaren uppfattar att föreslaget planprogram innebär en mycket begränsad möjlighet till 
byggnation av bostäder inom området Norra Kyvik- och Ekekullsområdet. Fastighetsägaren 
känner sig orättvist behandlad med hänvisning till omkringliggande detaljplaner som tillåter 
betydligt mindre fastigheter än 2000 kvm.  
I skrivelsen uttrycks också oro för kostnader kopplade till detaljplaner som vägföreningen 
kommer att bli betalningsskyldiga för samt oro för att kommunen ska tvångsinlösa delar av 
fastigheter som planläggs för allmän plats. Ersättningen vid inlösen är mycket låg i förhållande 
till värdet av en byggbar fastighet.  
I synpunkterna framförs vidare att det borde få plats mer bebyggelse i området än vad som 
föreslås med tanke på att trafikutredningen visar på kapacitet i vägsystemet.  
Kommentar: 
Planprogrammet föreslår ny bebyggelse utifrån de hänsynstaganden som uppdraget formulerade. 
Utgångspunkten att möjliga tomtplatser ska kunna vara minst 2000 kvadratmeter har varit känt 
sen uppdragsbeslutet 2017. Resultatet blir en varsam komplettering av befintlig bebyggelse med 
få krav på åtgärder på exempelvis vägar och annan infrastruktur. Detta får direkt inflytande över 
de åtgärder som samfällighetsföreningarna kan bli ålagda att göra.  
Hur kostnader för åtgärder på vägarna ska fördelas är en fråga som i första hand ska hanteras 
mellan samfällighetsföreningen och exploatören/fastighetsägaren och i andra hand av lantmäteriet 
i samband med förrättning. Kostnadsfördelningen kan bli olika beroende på vilken åtgärd som 
avses och vilka som har nytta av åtgärden. I de fall där vägarna redan idag är i behov av den 
aktuella åtgärden kan det vara rimligt att samfällighetsföreningen tar en del av kostnaden. 
Det stämmer att trafikutredningen inte innebär några hinder för en mer omfattande byggnation i 
området. Däremot visar trafikutredningen på vägavsnitt som behöver förbättras både utifrån ett 
framkomlighets- och trafiksäkerhetsperspektiv som en följd av ytterligare bebyggelse.  
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Planprogrammets indelning av området i Kvarterstruktur att bevara, Grönstruktur att bevara och 
Ny bebyggelse ska inte förväxlas med användningsbestämmelser såsom kvartersmark och allmän 
plats för natur som kan regleras i en detaljplan. I en kommande detaljplan kommer områden som 
utgör Grönstruktur att bevara inte per automatik att bli allmän plats för grönområde. Plan- och 
bygglagen, PBL, ställer dock krav på att det ska finnas tillräckligt stor friyta lämplig för lek och 
utevistelse vid bostäder. Behovet av lämpliga platser för lek och utevistelse är ett allmänt intresse 
som vid planläggning ska tillgodoses inom eller i nära anslutning till områden med sammanhållen 
bebyggelse. Vid planläggning av området Norra Kyvik- och Ekekullsområdet kommer det alltså 
bli aktuellt att reglera viss mark för att den ska vara allmänt tillgänglig.  
Kommunen kommer inte vara huvudman för allmän plats i området och därmed blir det inte 
aktuellt för kommunen att lösa in mark. Vid enskilt huvudmannaskap för allmän plats är det 
istället samfällighetsföreningen som ska skaffa sig rätten att nyttja och förvalta marken. Detta 
görs genom en gemensamhetsanläggning där alla fastigheter som har nytta av den allmänna 
platsen ska delta. Ersättning till berörda fastighetsägare hanteras av lantmäteriet i samband med 
förrättning och betalas av de fastigheter som ingår i gemensamhetsanläggningen. 
Förslag på ändring i planprogrammet 
Omfattningen och utbredningen av en framtida bebyggelse på ängarna i anslutning till 
Kullaviksskolan lämnas öppen för vidare utredning under detaljplaneskedet. Programmet ändras 
och kompletteras med information om detta. Detta berör fastigheten Kyvik 1:7. 
 

8. Kyvik 1:7, fastighetsägare 3 (1 av 16 ägare) 
Fastighetsägaren emotsätter sig programförslaget, som för dem bara innebär skyldigheter, 
kostnader samt restriktioner och obetydliga rättigheter. 
Fastighetsägaren uppfattar att föreslaget planprogram innebär en mycket begränsad möjlighet till 
byggnation av bostäder inom området Norra Kyvik- och Ekekullsområdet. Fastighetsägaren 
känner sig orättvist behandlad med hänvisning till omkringliggande detaljplaner som tillåter 
betydligt mindre fastigheter än 2000 kvm.  
I skrivelsen uttrycks också oro för kostnader kopplade till detaljplaner som vägföreningen 
kommer att bli betalningsskyldiga för samt oro för att kommunen ska tvångsinlösa delar av 
fastigheter som planläggs för allmän plats. Ersättningen vid inlösen är mycket låg i förhållande 
till värdet av en byggbar fastighet.  
I synpunkterna framförs vidare att det borde få plats mer bebyggelse i området än vad som 
föreslås med tanke på att trafikutredningen visar på kapacitet i vägsystemet.  
Kommentar: 
Planprogrammet föreslår ny bebyggelse utifrån de hänsynstaganden som uppdraget formulerade. 
Utgångspunkten att möjliga tomtplatser ska kunna vara minst 2000 kvadratmeter har varit känt 
sen uppdragsbeslutet 2017. Resultatet blir en varsam komplettering av befintlig bebyggelse med 
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få krav på åtgärder på exempelvis vägar och annan infrastruktur. Detta får direkt inflytande över 
de åtgärder som samfällighetsföreningarna kan bli ålagda att göra.  
Hur kostnader för åtgärder på vägarna ska fördelas är en fråga som i första hand ska hanteras 
mellan samfällighetsföreningen och exploatören/fastighetsägaren och i andra hand av lantmäteriet 
i samband med förrättning. Kostnadsfördelningen kan bli olika beroende på vilken åtgärd som 
avses och vilka som har nytta av åtgärden. I de fall där vägarna redan idag är i behov av den 
aktuella åtgärden kan det vara rimligt att samfällighetsföreningen tar en del av kostnaden. 
Det stämmer att trafikutredningen inte innebär några hinder för en mer omfattande byggnation i 
området. Däremot visar trafikutredningen på vägavsnitt som behöver förbättras både utifrån ett 
framkomlighets- och trafiksäkerhetsperspektiv som en följd av ytterligare bebyggelse.  
Planprogrammets indelning av området i Kvarterstruktur att bevara, Grönstruktur att bevara och 
Ny bebyggelse ska inte förväxlas med användningsbestämmelser såsom kvartersmark och allmän 
plats för natur som kan regleras i en detaljplan. I en kommande detaljplan kommer områden som 
utgör Grönstruktur att bevara inte per automatik att bli allmän plats för grönområde. Plan- och 
bygglagen, PBL, ställer dock krav på att det ska finnas tillräckligt stor friyta lämplig för lek och 
utevistelse vid bostäder. Behovet av lämpliga platser för lek och utevistelse är ett allmänt intresse 
som vid planläggning ska tillgodoses inom eller i nära anslutning till områden med sammanhållen 
bebyggelse. Vid planläggning av området Norra Kyvik- och Ekekullsområdet kommer det alltså 
bli aktuellt att reglera viss mark för att den ska vara allmänt tillgänglig.  
Kommunen kommer inte vara huvudman för allmän plats i området och därmed blir det inte 
aktuellt för kommunen att lösa in mark. Vid enskilt huvudmannaskap för allmän plats är det 
istället samfällighetsföreningen som ska skaffa sig rätten att nyttja och förvalta marken. Detta 
görs genom en gemensamhetsanläggning där alla fastigheter som har nytta av den allmänna 
platsen ska delta. Ersättning till berörda fastighetsägare hanteras av lantmäteriet i samband med 
förrättning och betalas av de fastigheter som ingår i gemensamhetsanläggningen. 
Förslag på ändring i planprogrammet 
Omfattningen och utbredningen av en framtida bebyggelse på ängarna i anslutning till 
Kullaviksskolan lämnas öppen för vidare utredning under detaljplaneskedet. Programmet ändras 
och kompletteras med information om detta. Detta berör fastigheten Kyvik 1:7. 
 

9. Kyvik 1:7 och 1:19, gemensam skrivelse (7 av 16 ägare av Kyvik 1:7, samtliga ägare 
av Kyvik 1:19) 

Fastighetsägarna uppfattar att föreslaget planprogram innebär en mycket begränsad möjlighet till 
byggnation av bostäder inom området Norra Kyvik- och Ekekullsområdet. Det vanliga är att 
tomter är 1000 kvadratmeter eller mindre och att detta är en lämplig storlek att ta hand om. Om 
planprogrammet följs blir det många ytor som blir oanvändbara och omöjliga att sälja. De tycker 
också att det är slöseri med infrastruktur att inte möjliggöra för fler bostäder längs med befintliga 
vägar och VA-ledningar.  
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Vidare uttrycks att planprogrammet är ett oproportionerligt ingrepp i äganderätten. En 
fastighetsägare måste ha rätt att bestämma över sin mark. Att politikerna, i ett så tidigt skede, ger så 
exakta direktiv för planprogrammet, som i sig undantar ett stort antal markområden för byggnation, 
och som av handlingarna att döma inte är möjliga att ändra, och utan dialog med markägare, synes 
kraftigt och respektlöst inskränka på den privata äganderätten.  

Fastighetsägarna tycker att flera delar av fastigheterna Kyvik 1:7 och 1:19 uppfyller de principer 
som planprogrammet utgått ifrån, med undantag för principen att en fastighet ska kunna bildas 
som är 2000 kvadratmeter. I skrivelsen presenteras denna analys mer noggrant.  
Kommentar: 
I planprogrammet föreslås ny bebyggelse utifrån de hänsynstaganden som uppdraget 
formulerade. Utgångspunkten att möjliga tomtplatser ska kunna vara minst 2000 kvadratmeter 
har varit känt sen uppdragsbeslutet 2017. Resultatet blir en varsam komplettering av befintlig 
bebyggelse med få krav på åtgärder på exempelvis vägar och annan infrastruktur.  
Kommunens ansvar för samhällsplanering generellt och bostadsförsörjning specifikt är 
långtgående. Planering måste ske hållbart och strategiskt. Planprogrammets förslag på 
markanvändning innebär inte att nuvarande markanvändning hindras. Det kan hos 
fastighetsägarna finnas en förväntan om en annan användning, som exempelvis för 
bostadsbebyggelse, men det är kommunens ansvar och rätt att besluta om lämplig 
markanvändning. Planprogrammet är kommunens bedömning av vad som är lämpligt.  
Det stämmer att det ur ett VA-perspektiv ofta är positivt med förtätning då man kan ansluta till ett 
redan utbyggt ledningsnät. Men kommunens planering av bostäder måste ske utifrån fler 
perspektiv än detta.  
Beträffande fastigheterna Kyvik 1:7 och 1:19 så kan flera delar av dem omfattas av det generella 
strandskyddet från bäck. Detta kan i praktiken påverka den byggbara ytan.  
Förslag på ändring i planprogrammet 
Omfattningen och utbredningen av en framtida bebyggelse på ängarna i anslutning till 
Kullaviksskolan lämnas öppen för vidare utredning under detaljplaneskedet. Programmet ändras 
och kompletteras med information om detta. Detta berör fastigheten Kyvik 1:7. 
 

10. Kyvik 1:9 och 4:4 
Synpunkter lämnas rörande del av Kyvik 1:9 och den del som i planprogrammet benämns 2f. 
Denna del av Kyvik 1:9 borde kunna bebyggas med fler än 2 bostäder. Vidare ifrågasätts att delar 
av fastigheten är ett instängt område för ansamling av dagvatten.  
Kommentar:  
Denna del av fastigheten Kyvik 1:9 är en del av ett mindre landskapsrum längs Kullaviks 
Korshamnsväg. Den öppna platsen har betydelse för kulturmiljö men också för att skapa variation 
i landskapet längs med Kullaviks Korshamnsväg som för övrigt präglas av en tät bebyggelse. 
Kommunen gör dock bedömningen att området kan omfatta en större yta och ändå bibehålla ett 
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rum i landskapet. Programmet har därför reviderats och område 2f föreslås nu utredas för upp till 
tre enbostadshus.  
I dagvattenutredningen är det tydligt att den östra delen av fastigheten är en lågpunkt och ett 
instängt område. I dagvattenutredningen saknas en privat dagvattenledning vilket kan påverka 
vattnets rinnväg och hur situationen på 1:9 ser ut. En kommande detaljplan behöver utreda mer i 
detalj hur dagvattensituationen ser ut på platsen och möjliggöra för de fördröjande funktioner 
som finns behov av. 
 
Förslag på ändring i planprogrammet 
Planprogrammet ändras så att område 2f kan prövas för upp till tre enbostadshus istället för två.  
 

11. Kyvik 1:12 
Fastighetsägaren ifrågasätter lämpligheten i att bebygga området öster om Källbackevägen, i 
planprogrammet kallat område 1b, med flerbostadshus. Detta med tanke på den dåliga 
vägstandarden. Bebyggelsen skulle också förstöra gångstigar och lövskogen. Det område som i 
planprogrammet kallas 2e, föreslås angöras från Norra Kyviksvägen vilket skulle förstöra en 
mycket uppskattad promenadväg genom grönområdet.  
Kommentar:  
Det är kommunens intention att genom framtida planering säkerställa allmänhetens tillgång till 
gångstråk och rekreationsområden, inte förstöra och förhindra tillgänglighet. För båda område 1b 
och 2e har platserna valts för att undvika konflikt med gångstråk och värdefull naturmiljö. 
Område 2e föreslås att angöras norr ifrån via befintlig skaftväg och inte via gångstigen öster om.   
Beträffande Källbackevägen och trafiksäkerhet så är detta en fråga för detaljplanen att lösa. Hur 
omfattande bebyggelsen kan bli inom område 1b har en direkt koppling till vilken möjlighet som 
finns att förbättra säkerhet och framkomlighet på Källbackevägen.  
Förslag på ändring i planprogrammet 
Texten i programhandlingen omarbetas för att förtydliga att detta är en förutsättning för bostäder 
på platsen. 
 

12. Kyvik 1:17 och 1:7 
Fastighetsägaren emotsätter sig programförslaget, som för dem bara innebär skyldigheter, 
kostnader samt restriktioner och obetydliga rättigheter. 
Fastighetsägaren uppfattar att föreslaget planprogram innebär en mycket begränsad möjlighet till 
byggnation av bostäder inom området Norra Kyvik- och Ekekullsområdet. Fastighetsägaren 
känner sig orättvist behandlad med hänvisning till omkringliggande detaljplaner som tillåter 
betydligt mindre fastigheter än 2000 kvm.  
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I skrivelsen uttrycks också oro för kostnader kopplade till detaljplaner som vägföreningen 
kommer att bli betalningsskyldiga för. 
I synpunkterna framförs vidare att det borde få plats mer bebyggelse i området än vad som 
föreslås med tanke på att trafikutredningen visar på kapacitet i vägsystemet.  
Kommentar: 
I planprogrammet föreslås ny bebyggelse utifrån de hänsynstaganden som uppdraget 
formulerade. Utgångspunkten att möjliga tomtplatser ska kunna vara minst 2000 kvadratmeter 
har varit känt sen uppdragsbeslutet 2017. Resultatet blir en varsam komplettering av befintlig 
bebyggelse med få krav på åtgärder på exempelvis vägar och annan infrastruktur. Detta får direkt 
inflytande över de åtgärder som samfällighetsföreningarna kan bli ålagda att göra.  
Hur kostnader för åtgärder på vägarna ska fördelas är en fråga som i första hand ska hanteras 
mellan samfällighetsföreningen och exploatören/fastighetsägaren och i andra hand av lantmäteriet 
i samband med förrättning. Kostnadsfördelningen kan bli olika beroende på vilken åtgärd som 
avses och vilka som har nytta av åtgärden. I de fall där vägarna redan idag är i behov av den 
aktuella åtgärden kan det vara rimligt att samfällighetsföreningen tar en del av kostnaden.  
Det stämmer att trafikutredningen inte innebär några hinder för en mer omfattande byggnation i 
området. Däremot visar trafikutredningen på vägavsnitt som behöver förbättras både utifrån ett 
framkomlighets- och trafiksäkerhetsperspektiv som en följd av ytterligare bebyggelse.  
 

13. Kyvik 1:39 
Fastighetsägaren motsätter sig kommunens bedömning att fastigheteten inte är lämplig för 
ytterligare bebyggelse. Utifrån de principer som använts i planprogrammet för att identifiera 
platser för ny bebyggelse uppfyller fastigheten samtliga kriterier med undantag för fastigheternas 
möjliga storlekar. I skrivelsen finns en redogörelse för detta.  
Kommentar: 

Kommunen delar inte fastighetsägarens bedömning om att fastigheten rymmer ytterligare ett 
bostadshus. Den norra delen av fastigheten är kraftigt kuperad och anses inte kunna utgöra en 
användbar del för en framtida fastighet.  
 

14. Kyvik 1:46 
Fastighetsägaren tycker sammantaget att planprogrammet är bra men ifrågasätter lämpligheten i 
att bebygga område 1b så tätt som det föreslås. Flerbostadshus är inte lämpligt på den platsen då 
det påverkar natur- och kulturvärdena och det rörliga friluftslivet negativt. Utöver dessa skäl 
klarar Källbackevägen inte mer trafik, enligt fastighetsägaren till Kyvik 1:46. 
Kommentar:  
Bebyggelsen som bedömts som lämplig inom område 1b är inte mer omfattande till yta och höjd 
än de byggnader som finns där idag. Tanken med att föreslå bostäder på platsen har sin grund i 
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viljan att värna den kulturmiljö som finns på platsen och som befintliga ekonomibyggnader är en 
del av. Genom att ta till vara befintliga byggnader eller ersätta dem med nya byggnader som i 
storlek och formspråk påminner om de som finns där idag kan kulturmiljön bevaras även efter att 
behovet av de gamla ekonomibyggnaderna inte finns kvar.  
Beträffande Källbackevägen och trafiksäkerhet så är detta en fråga för detaljplanen att lösa. Hur 
omfattande bebyggelsen kan bli inom område 1b har en direkt koppling till vilken möjlighet som 
finns att förbättra säkerhet och framkomlighet på Källbackevägen.  
Det är kommunens intention att genom framtida planering säkerställa allmänhetens tillgång till 
gångstråk och rekreationsområden, inte förstöra och förhindra tillgänglighet. Område 1b är 
placerat för att undvika konflikt med gångstråk och värdefull naturmiljö. 
Ändringar i planprogrammet: 
Programhandlingen förtydligas i de delar som rör Källbackevägen och föreslagen bebyggelsen 
inom område 1b. Programmet föreslår, som alternativ till mindre flerbostadshus, att platsen kan 
prövas för upp till tre enbostadshus.  
 

15. Kyvik 1:47 
Fastighetsägaren tycker sammantaget att planprogrammet är bra men anser att den bebyggelse 
som föreslås inom område 1b är oacceptabel. Den bebyggelse som föreslås kommer att förändra 
karaktären i närområdet på ett icke önskvärt sätt. Utöver dessa skäl klarar Källbackevägen inte 
mer trafik. Bättre att bebygga ängarna vid Dalbergavägen och Kyviksvägen.  
Kommentar: 
Bebyggelsen som bedömts som lämplig inom område 1b är inte mer omfattande till yta och höjd 
än de byggnader som finns där idag. Tanken med att föreslå bostäder på platsen har sin grund i 
viljan att värna den kulturmiljö som finns på platsen och som befintliga ekonomibyggnader är en 
del av. Genom att ta till vara befintliga byggnader eller ersätta dem med nya byggnader som i 
storlek och formspråk påminner om de som finns där idag kan kulturmiljön bevaras även efter att 
behovet av de gamla ekonomibyggnaderna inte finns kvar.  
Beträffande Källbackevägen och trafiksäkerhet så är detta en fråga för detaljplanen att lösa. Hur 
omfattande bebyggelsen kan bli inom område 1b har en direkt koppling till vilken möjlighet som 
finns att förbättra säkerhet och framkomlighet på Källbackevägen.  
Det är kommunens intention att genom framtida planering säkerställa allmänhetens tillgång till 
gångstråk och rekreationsområden, inte förstöra och förhindra tillgänglighet. Område 1b är 
placerat för att undvika konflikt med gångstråk och värdefull naturmiljö. 
Ändringar i planprogrammet: 
Programhandlingen förtydligas i de delar som rör Källbackevägen och föreslagen bebyggelsen 
inom område 1b. Programmet föreslår, som alternativ till mindre flerbostadshus, att platsen kan 
prövas för upp till tre enbostadshus.  
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16. Kyvik 1:48 
Fastighetsägaren tycker sammantaget att planprogrammet är bra och platserna för ny bebyggelse 
är valda med omsorg, med undantag för den bebyggelse som föreslås inom område 1b. 
Anledningen är Källbackevägen, som inte klarar mer trafik. Källbackevägen är skolväg för 
många barn och mer trafik skulle göra vägen än mindre trygg. Att föreslå något annat än villor på 
1b vore att gå emot planprogrammets goda ambitioner att värna karaktär och småskalighet.  
Kommentar:  
Bebyggelsen som bedömts som lämplig inom område 1b är inte mer omfattande till yta och höjd 
än de byggnader som finns där idag. Tanken med att föreslå bostäder på platsen har sin grund i 
viljan att värna den kulturmiljö som finns på platsen och som befintliga ekonomibyggnader är en 
del av. Genom att ta till vara befintliga byggnader eller ersätta dem med nya byggnader som i 
storlek och formspråk påminner om de som finns där idag kan kulturmiljön bevaras även efter att 
behovet av de gamla ekonomibyggnaderna inte finns kvar.  
Beträffande Källbackevägen och trafiksäkerhet så är detta en fråga för detaljplanen att lösa. Hur 
omfattande bebyggelsen kan bli inom område 1b har en direkt koppling till vilken möjlighet som 
finns att förbättra säkerhet och framkomlighet på Källbackevägen.  
Det är kommunens intention att genom framtida planering säkerställa allmänhetens tillgång till 
gångstråk och rekreationsområden, inte förstöra och förhindra tillgänglighet. Område 1b är 
placerat för att undvika konflikt med gångstråk och värdefull naturmiljö. 
Ändringar i planprogrammet: 
Programhandlingen förtydligas i de delar som rör Källbackevägen och föreslagen bebyggelsen 
inom område 1b. Programmet föreslår, som alternativ till mindre flerbostadshus, att platsen kan 
prövas för upp till tre enbostadshus.  
 

17. Kyvik 1:119 m.fl. gemensam skrivelse  
Synpunkterna är inlämnade som en gemensam skrivelse från fastighetsägare som tillsammans 
äger stora delar av de obebyggda, centrumnära fastigheterna som ingår i det aktuella området 
(Kyvik 1:119, Kyvik 3:38, Kyvik 3:55, Kyvik 3:6 och Kyvik 3:7). 
De anser att planprogrammet inte tillräckligt fokuserar på att se hur man kan stärka och 
komplettera Kullaviks centrum med nya bostäder, i synnerhet inte i de mer centrala delarna som 
fastigheterna är en del av. De anser vidare att fastigheterna har en större samhällelig potential än 
vad programmet föreslår, bland annat med hänvisning till förslaget till ny översiktsplan. 
Funktioner för dagvatten och områden för rekreation bör kunna samsas med ny bebyggelse i ett 
centrumnära läge i Kullavik.  
Fastighetsägarna äger också mark väster om programområdet, söder om Kyviksvägen. Detta 
område bör också utredas för bebyggelse i kombination med lösningar för exempelvis 
dagvattenhanteringen.  
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Fastighetsägaren tycker också att det i planprogrammet ska förtydligas att kravet på 
fastighetsstorlek om minst 2000 kvadratmeter inte gäller område 1a och 1b samt att platserna är 
lämpliga för gruppbyggda mindre enbostadshus.  
Fastighetsägaren föreslår ett antal förändringar av planprogrammet. De tycker bland annat att 
hela programområdet kan innehålla fler platser för ny bebyggelse, exempelvis längs med den 
västra sidan av Norra Kyviksvägen, och att område 2e rymmer fler bostäder än de två som 
föreslås. 
Vidare uppmärksammas att gångvägen söder om område 2e felaktigt markerats som att den ingår 
i Kyviks Samfällighetsförening vilket den inte gör.  
Kommentar: 
Synpunkter som berör fastigheternas potential i en framtida utveckling av Kullaviks centrum är 
relevanta i de delar som gäller ängarna i anslutning till Kullaviksskola och 
samhällsbyggnadskontoret tar till sig dessa.  
Gränserna för programområdet kommer inte att ändras men detta hindrar inte att fastigheter som 
ligger utanför planprogrammet tas med i en framtida detaljplan, exempelvis i syfte att 
omhänderta behov av ytor för dagvattenhantering från de områden som möjliggörs för 
bebyggelse.  
I övrigt är omfattningen av den bebyggelse som föreslås i programmet ett resultat av 
programmets ramar som har sitt ursprung i uppdraget från kommunstyrelsen. Resultatet blir en 
varsam komplettering som är väl anpassad till befintlig bebyggelsestruktur och som ställer små 
krav på förändring av befintlig infrastruktur.  
Ändringar i planprogrammet: 
Omfattningen och utbredningen av en framtida bebyggelse på ängarna i anslutning till 
Kullaviksskolan lämnas öppen för vidare utredning under detaljplaneskedet. Programmet ändras 
och kompletteras med information om detta.  
Kartan som visar samfälliga vägar ses över och korrigeras där fel smugit sig in.  
 

18. Kyvik 1:119 m.fl. fastighetsägare 1 
Fastighetsägaren har lämnat synpunkter i gemensam skrivelse, se under punkt 17, men önskar 
komplettera. I yttrandet framhålls område 1b som lämpligt för flerbostadshus, så som 
programmet föreslår. Gärna med inslag av lägenheter med mindre boarea och en elbilspool. 
Grusvägen som går förbi område 2e kan flyttas eller tas bort om det är en fördel. Längs den 
västra sidan av Norra Kyviksvägen finns plats för mer bebyggelse.  
Kommentar: 
Vad som är en lämplig exploatering inom område 1b måste prövas i en detaljplan. Antalet 
bostäder är framför allt kopplat till Källbackevägens utformning och en detaljplan måste hitta 
lösningar för en bättre trafiklösning till området än den som finns idag.  
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Grusvägen längs med område 2e har i programmet lyft som en tillgång, som ger tillgänglighet 
och fungerar som en tydlig gräns mellan privat och allmänt, som bör finnas kvar även efter en 
eventuell exploatering av området.  
I övrigt är omfattningen av den bebyggelse som föreslås i programmet ett resultat av 
programmets ramar som har sitt ursprung i uppdraget från kommunstyrelsen. Resultatet blir en 
varsam komplettering som är väl anpassad till befintlig bebyggelsestruktur och som ställer små 
krav på förändring av befintlig infrastruktur. Utöver detta så är de delar av Kyvik 1:119 som 
ligger längs med Norra Kyviksvägen utpekade i naturvärdesinventeringen som en del av det 
centrala naturområdet med påtagligt naturvärde. Därför föreslås planprogrammet inte någon ny 
bebyggelse inom dessa delar.  

19. Kyvik 1:139 m.fl. gemensam skrivelse 
Fastighetsägarna tycker att ängarna i anslutning till Kullaviksskola har en större potential än vad 
planprogrammet visar. Området ligger centrumnära och det borde finnas utrymme för ytterligare 
bebyggelse här.  
Fastighetsägarna ifrågasätter att politiker beslutar om minsta fastighetsstorlek då detta borde 
avgöras i varje enskilt fall. Det bevarande av småskalighet, karaktär och luftighet som 
eftersträvas riskerar att inte bli verklighet då det är vanligt att fastigheter hägnas in med staket, 
häckar och murar. Större fastigheter leder också till dyrare fastigheter som i sin tur kan bidra till 
segregation.  
Fastighetsägarna tycker också att det ligger en orättvisa i att möjligheten som gets till ett antal 
fastighetsägare genom åren, att stycka fastigheter mindre än 2000 kvadratmeter, nu är borta.  
Kommentar: 
Synpunkten som rör potentialen hos de fastigheter som ligger i anslutning till Kullaviksskola och 
norr ut är relevanta och samhällsbyggnadskontoret tar till sig dessa.  
I planprogrammet föreslås ny bebyggelse utifrån de hänsynstaganden som uppdraget 
formulerade. Utgångspunkten att möjliga tomtplatser ska kunna vara minst 2000 kvadratmeter 
har sitt ursprung i uppdraget. Resultatet blir en varsam komplettering som är väl anpassad till 
befintlig bebyggelsestruktur och som ställer små krav på förändring av befintlig infrastruktur. 
Genom att begränsa bebyggelsen kan vi också minska den påverkan som nya byggnader och 
hårdgjorda ytor har på dagvattenflöden.  
Ändringar i planprogrammet: 
Omfattningen och utbredningen av en framtida bebyggelse på ängarna i anslutning till 
Kullaviksskolan lämnas öppen för vidare utredning under detaljplaneskedet. Programmet ändras 
och kompletteras med information om detta.  
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20. Kyvik 1:142 
Fastighetsägaren är positivt inställd till förslag till planprogram undantaget föreslagen bebyggelse 
inom område 1b. Området bör inte förtätas med flerbostadshus utan bör snarare byggas ut med 
villor enligt planprogrammets principer. En förtätning av området 1b passar inte in med övrig 
bebyggelse i området och Källbackevägen är inte anpassad för den mängden trafik som ett 
flerbostadshus tillskapar. Det är då lämpligare att förtäta ängarna vid Dalbergavägen och 
Kyviksvägen. Här finns redan utbyggd infrastruktur och en tätare bebyggelse runt omkring. 
Dessutom stämmer inte en förtätning av 1b överens med planprogrammets intentioner om att 
bibehålla naturvärden och en luftig karaktär. 
Fastighetsägaren är även kritisk till hur kommunen samrått förslag till planprogram. 
Fastighetsägare som berörs av förslaget har inte fått ta del av utskicket och själva utskicket 
innehöll bristande information om förslaget. Det är dåligt att kommunen inte erbjöd någon 
möjlighet till digitala samrådsmöten under pågående pandemi, vilket inneburit att samtliga 
fastighetsägare inte kunnat ta del av samrådet i sin helhet. Vidare är det dåligt att kommunen vid 
samrådsmötena inte förde något protokoll. 
Kommentar: 
Bebyggelsen som bedömts som lämplig inom område 1b är inte mer omfattande till yta och höjd än 
de byggnader som finns där idag. Tanken med att föreslå bostäder på platsen har sin grund i viljan att 
värna den kulturmiljö som finns på platsen och som befintliga ekonomibyggnader är en del av. 
Genom att ta till vara befintliga byggnader eller ersätta dem med nya byggnader som i storlek och 
formspråk påminner om de som finns där idag kan kulturmiljön bevaras även efter att behovet av de 
gamla ekonomibyggnaderna inte finns kvar.  

Beträffande Källbackevägen och trafiksäkerhet så är detta en fråga för detaljplanen att lösa. Endast 
om detaljplanen kan möjliggöra för förbättringar av säkerhet och framkomlighet kan det bli aktuellt 
att bebygga platsen med bostäder. Texten i programhandlingen omarbetas för att förtydliga att detta 
är en förutsättning för bostäder på platsen. 

Beträffande kritiken mot genomfört samråd - Vi har gjort utskick till samtliga fastighetsägare som 
ingår i programområdet. För att nå även de som inte har en fastighet inom programområdet, men ändå 
kan ha intresse av planprogrammet, annonserade vi om programsamrådet i GöteborgsPosten och 
Norra Halland tisdagen den 6 oktober. Vi kungjorde också samrådet på kommunens digitala 
anslagstavla. Informationsutskicket bestod av en mycket kort sammanfattning av planprogrammet 
men med en tydlig hänvisning till kommunens hemsida där samtliga handlingar och relevanta beslut 
fanns att ta del av. Samrådsmöten ordnades med ett begränsat antal deltagare vid varje möte. För den 
som inte ville delta vid dessa möten fanns möjligheten att ta kontakt med planarkitekter för att ställa 
frågor direkt till dem. För framtida behov tittar vi just nu över möjligheten att hålla helt digitala 
samrådsmöten. Det är dock inte ett lagkrav att hålla samrådsmöten.  

Ändringar i planprogrammet: 
Programhandlingen förtydligas i de delar som rör Källbackevägen och föreslagen bebyggelsen 
inom område 1b. Programmet föreslår, som alternativ till mindre flerbostadshus, att platsen kan 
prövas för upp till tre enbostadshus.  
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21. Kyvik 1:173 

Fastighetsägaren är positivt inställd till förslag till planprogram undantaget föreslagen bebyggelse 
inom område 1b. Området 1b bör inte förtätas med flerbostadshus utan bör byggas ut med villor 
enligt planprogrammets principer. En förtätning av området 1b passar inte in med övrig 
bebyggelse i området och Källbackevägen är inte anpassad för den mängden trafik som ett 
flerbostadshus tillskapar. Det är då lämpligare att förtäta ängarna vid Dalbergavägen och 
Kyviksvägen. Här finns redan utbyggd infrastruktur och en tätare bebyggelse runt omkring. 
Kommentar: 
Bebyggelsen som bedömts som lämplig inom område 1b är inte mer omfattande till yta och höjd 
än de byggnader som finns där idag. Tanken med att föreslå bostäder på platsen har sin grund i 
viljan att värna den kulturmiljö som finns på platsen och som befintliga ekonomibyggnader är en 
del av. Genom att ta till vara befintliga byggnader eller ersätta dem med nya byggnader som i 
storlek och formspråk påminner om de som finns där idag kan kulturmiljön bevaras även efter att 
behovet av de gamla ekonomibyggnaderna inte finns kvar.  
Beträffande Källbackevägen och trafiksäkerhet så är detta en fråga för detaljplanen att lösa. 
Endast om detaljplanen kan möjliggöra för förbättringar av säkerhet och framkomlighet kan det 
bli aktuellt att bebygga platsen med bostäder. Texten i programhandlingen omarbetas för att 
förtydliga att detta är en förutsättning för bostäder på platsen. 
Ändringar i planprogrammet: 
Programhandlingen förtydligas i de delar som rör Källbackevägen och föreslagen bebyggelsen 
inom område 1b. Programmet föreslår, som alternativ till mindre flerbostadshus, att platsen kan 
prövas för upp till tre enbostadshus.  
 

22. Kyvik 1:175 
Fastighetsägaren ställer sig negativ till förslag om att bebygga ängarna (område 2e och 2f) och 
längs med Norra Kyviksvägen. Detsamma gäller längs med Källbackevägen eftersom det 
kommer leda till kostnader för att förstärka vägen. 
Kommentar: 
Hur kostnader för åtgärder på vägarna ska fördelas är en fråga som i första hand ska hanteras 
mellan samfällighetsföreningen och exploatören/fastighetsägaren och i andra hand av lantmäteriet 
i samband med förrättning. Kostnadsfördelningen kan bli olika beroende på vilken åtgärd som 
avses och vilka som har nytta av åtgärden. I de fall där vägarna redan idag är i behov av den 
aktuella åtgärden kan det vara rimligt att samfällighetsföreningen tar en del av kostnaden. 
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23. Kyvik 1:187 
Fastighetsägaren ställer sig positiv till förslag till planprogram och ståndpunkten att nya 
fastigheter ska vara minst 2000 kvadratmeter. På så sätt värnas befintliga naturvärden och 
områdets luftiga karaktär. 
Däremot ställer sig fastighetsägaren negativ till förslag om att förtäta de södra delarna av 
programområdet. Det är bättre att genomföra en varsam utbyggnad av hela området där det 
befintliga vägnätet kan nyttjas och inte kräver någon utbyggnad. Därför bör ytterligare områden 
utredas för möjlig avstyckning som följer planprogrammets intentioner istället för förslagen 
förtätning. En sådan lösning innebär även att markområden för infrastruktur inte behöver lösas in 
vilket annars skapar osäkerhet för fastighetsägare.   
Kommentar: 
De områden i anslutning till Kullviksskolan där planprogrammet föreslår en tätare exploatering 
ligger inom en kilometers gångavstånd till Kullaviks centrum. Ännu närmare är det till 
Kullaviksskolan och busshållplatsen vid Kullaviksvägen. Detta område ligger alltså strategiskt 
väl till i Kullavik vilket stödjer en utveckling med tätare bostadsbebyggelse på den här platsen. 
Bostäder i flerbostadshus skulle dessutom komplettera det befintliga bostadsbeståndet i Kullavik.  

24. Kyvik 1:188 
Fastighetsägaren anser att planprogrammet i stora delar är väl avvägt undantaget område 1b. 
Föreslagen bebyggelse inom området förhåller sig inte till befintlig bebyggelse och karaktär och 
påverkar därför området negativt. Naturvärden och rekreationsområden kommer gå förlorade om 
platsen exploateras. Tillfartsvägen har inte kapacitet för föreslagen exploatering. Det är mer 
passande att exploatera med tätare bebyggelse på ängarna runt om Kyviksvägen och 
Dalbergavägen. Därför bör snarare det området undersökas ytterligare istället för att exploatera 
1b. Inom 1b är det mer lämpligt med villatomter. 
Kommentar: 
Bebyggelsen som bedömts som lämplig inom område 1b är inte mer omfattande till yta och höjd 
än de byggnader som finns där idag. Tanken med att föreslå bostäder på platsen har sin grund i 
viljan att värna den kulturmiljö som finns på platsen och som befintliga ekonomibyggnader är en 
del av. Genom att ta till vara befintliga byggnader eller ersätta dem med nya byggnader som i 
storlek och formspråk påminner om de som finns där idag kan kulturmiljön bevaras även efter att 
behovet av de gamla ekonomibyggnaderna inte finns kvar.  
Beträffande Källbackevägen och trafiksäkerhet så är detta en fråga för detaljplanen att lösa. 
Endast om detaljplanen kan möjliggöra för förbättringar av säkerhet och framkomlighet kan det 
bli aktuellt att bebygga platsen med bostäder. Texten i programhandlingen omarbetas för att 
förtydliga att detta är en förutsättning för bostäder på platsen. 
  



KUNGSBACKA KOMMUN 

21 (70) 

 

 

Ändringar i planprogrammet: 
Programhandlingen förtydligas i de delar som rör Källbackevägen och föreslagen bebyggelsen 
inom område 1b. Programmet föreslår, som alternativ till mindre flerbostadshus, att platsen kan 
prövas för upp till tre enbostadshus.  
 

25. Kyvik 1:192 och 1:7 
Fastighetsägaren ifrågasätter planprogrammets förfarande och motsätter sig planförslaget vilket 
enbart innebär skyldigheter, kostnader samt restriktioner och obetydliga rättigheter. Tidigare har 
kommunen signalerat att fastighetsägare ska få möjlighet att presentera egna förslag, något de nu 
inte fått. Förslag till planprogram innebär att få fastigheter kommer kunna styckas av och att en 
”död hand” läggs över programområdet. 
Tidigare har kommunen signalerat att det är dålig resurshållning med större fastigheter med tanke 
på utförd VA-sanering och vägnät och en förtätning således är positivt. I närliggande områden 
som är planlagd och har liknande struktur gäller helt andra bestämmelser gällande 
fastighetsstorlek vilket är diskriminerande. 
Föreslagen fastighetsstorlek om 2000 kvadratmeter går inte att härleda till något objektivt 
underlag och det verkar endast vara tyckande från politiker. Att det får ske är oroande och den 
privata äganderätten respekteras inte. Det framgår heller inte hur man kommit fram till 
indelningen av programområdet. Underlag till förslag till planprogram innehåller dessutom en rad 
felaktigheter beträffande fornminnesfynd. 
Fastighetsägaren förutsätter även att politiker som kan ses som jäviga inte deltar i processen eller 
vid beslut. 
Kommentar: 
I Planprogrammet föreslås ny bebyggelse utifrån de hänsynstaganden som uppdraget 
formulerade. Utgångspunkten att möjliga tomtplatser ska kunna vara minst 2000 kvadratmeter 
har varit känt sen uppdragsbeslutet 2017. Resultatet blir en varsam komplettering av befintlig 
bebyggelse med få krav på åtgärder på exempelvis vägar och annan infrastruktur.  
Det stämmer att det ur ett VA-perspektiv ofta är positivt med förtätning då man kan ansluta till ett 
redan utbyggt ledningsnät. Men kommunens planering av bostäder måste ske utifrån fler 
perspektiv än detta. 
Hur kostnader för åtgärder på vägarna ska fördelas är en fråga som i första hand ska hanteras 
mellan samfällighetsföreningen och exploatören/fastighetsägaren och i andra hand av lantmäteriet 
i samband med förrättning. Kostnadsfördelningen kan bli olika beroende på vilken åtgärd som 
avses och vilka som har nytta av åtgärden. I de fall där vägarna redan idag är i behov av den 
aktuella åtgärden kan det vara rimligt att samfällighetsföreningen tar en del av kostnaden. 
Kommunens ansvar för samhällsplanering generellt och bostadsförsörjning specifikt är 
långtgående. Planering måste ske hållbart och strategiskt. Planprogrammets förslag på 
markanvändning innebär inte att nuvarande markanvändning hindras. Det kan hos 
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fastighetsägarna finnas en förväntan om en annan användning, som exempelvis för 
bostadsbebyggelse, men det är kommunens ansvar och rätt att besluta om lämplig 
markanvändning. Planprogrammet är kommunens bedömning av vad som är lämpligt. 
Förslag till planprogram har tagits fram utifrån underlag från utredningar i kombination med 
platsbesök. Resultatet förhåller sig till de ramar som uppdragsbeslutet formulerat. Dialogen med 
fastighetsägarna i området har skett inom ramen för samrådet.  
 

26. Kyvik 4:28 
Fastighetsägaren är på det stora hela positiv till planprogrammet, då det blir tydligt vad som 
gäller för grönområden samt minskar skövling och sprängningar i området. Programmet kan även 
bidra till att styra upp exploateringen av området. 
Däremot motsätter sig fastighetsägaren förslaget till minsta fastighetsstorlek och förslagen 
kvarterstruktur att bevara. De anser att det är negativt att låsa upp fastighetsstorleken så tidigt och 
hänvisar till omkringliggande detaljplaner som tillåter en minsta fastighetstorlek om mellan 600–
1200 kvadratmeter. Förslaget stämmer såldes inte överens med ambitionen att bibehålla områdets 
karaktär. Karaktären i området är varierande och avstyckning bör därför bedömas i varje enskilt 
fall i samband med detaljplanearbete och med hänsyn till omgivande områdens fastighetsstorlek. 
Det är även orättvist att vissa nu inte får stycka av sina fastigheter när andra i området fått göra 
det.  
Fastighetsägaren tycker också att föreslagen kvarterstruktur är godtyckligt avgränsad. Det 
framgår att kvartersstrukturen ”anses” vara färdigutbyggd men det framgår inte vem som anser 
detta. Detta är högst subjektivt. Samma sak kan sägas om ”luftig karaktär”. 
Fastighetsägaren motsätter sig kommunens bedömning att deras fastighet inte är lämplig för 
ytterligare bebyggelse utan ingår i det område som anses färdigbyggt. Utifrån de principer som 
använts i planprogrammet för att identifiera platser för ny bebyggelse uppfyller fastigheten 
samtliga kriterier med undantag för fastigheternas möjliga storlekar. Om minsta fastighetsstorlek 
anpassas till vad som är tillåtet i angränsande detaljplaner så är det fullt möjligt att bebygga 
fastigheten utan att påverka områdets karaktär.  
Programområdet ingår dessutom inom ett utvecklingsområde enligt översiktsplanen varför 
restriktiv hållning är anmärkningsvärd. Det är även svårt att förstå varför 3a är lämplig för 
bebyggelse med tanke att området är utpekat i naturvärdesinventeringen. En exploatering här 
skulle innebära att befintliga värden försvinner i likhet med nyligen exploaterad mark i området. 
Från kommunstyrelsen protokoll angående beslut om samråd av planprogrammet går att utläsa att 
en politiker som bor i närheten av området närvarat. Det är ett tydligt exempel på jäv även om 
politikern inte deltog i beslutet. Politikern i fråga har tidigare utryckt sitt stöd för minsta 
fastighetsstorlek om 2000 kvadratmeter. 
Vidare är äganderätten viktig i rättsordningen men som nu hotas av godtyckliga inskränkningar 
genom det kommunala planmonopolet. Man kan tycka att styrande politiker borde vara för och 
främja denna rättighet. 
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Kommentar:  
I Planprogrammet föreslås ny bebyggelse utifrån de hänsynstaganden som uppdraget 
formulerade. Utgångspunkten att möjliga tomtplatser ska kunna vara minst 2000 kvadratmeter 
har varit känt sen uppdragsbeslutet 2017. Resultatet blir en varsam komplettering av befintlig 
bebyggelse med få krav på åtgärder på exempelvis vägar och annan infrastruktur.  
Kommunens ansvar för samhällsplanering generellt och bostadsförsörjning specifikt är 
långtgående. Planering måste ske hållbart och strategiskt. Planprogrammets förslag på 
markanvändning innebär inte att nuvarande markanvändning hindras. Det kan hos 
fastighetsägarna finnas en förväntan om en annan användning, som exempelvis för 
bostadsbebyggelse, men det är kommunens ansvar och rätt att besluta om lämplig 
markanvändning. Planprogrammet är kommunens bedömning av vad som är lämpligt. 
Kommunen delar inte fastighetsägarens bedömning att fastigheten Kyvik 4:28 är lämplig för 
ytterligare bebyggelse. Fastigheten omfattas idag både av tomtmark och vägmark. Den yta som 
utgör tomtmark är cirka 2500 kvadratmeter vilket omöjliggör en delning utifrån principen att en 
fastighet ska vara minst 2000 kvadratmeter.  
Uppdragsbeslutet togs av Kommunstyrelsen 2017-09-26 och vid beslutet medverkade inte 
politikern som bor i närområdet. Det går därför inte att hävda att en enskild politikers ställning 
påverkat uppdragsbeslutet. 
 

27. Kyvik 4:51 och 4:17 
Fastighetsägaren anser att avgöranden mellan enskilda och allmänna intressen inte kan avgöras i 
ett planprogram, utan det kan endast ske i en detaljplaneprocess. Skulle en avvägning ske till den 
enskildes nackdel måste det finnas möjlighet att överklaga. Något som inte skett i programskedet. 
Avvägningen som görs i planprogrammet är felaktigt och vilseledande där mottagaren upplever 
att saken redan är avgjord. 
Fastighetsägare reagerar också på att kommunen inte har för avsikt att detaljplanelägga området 
på eget initiativ. Tveksamt om planprogrammet då kommer förverkligas med tanke på att 
fastighetsägare som är tvungna att bekosta kommande detaljplanering inte kommer få sina 
önskemål tillgodosedda. Fastighetsägaren uppfattar planprogrammets genomförandebeskrivning 
som ett försök från kommunen sida att återinföra tätbebyggelseförbudet från den gamla 
bygglagstiftningen före 1987. 
Fastighetsägaren tycker också att det är svår att förstå den restriktiva hållningen i 
planprogrammet med tanke på att området är en del av utvecklingsområdet för Kullavik, enligt 
nuvarande översiktsplan.  
Fastigheten Kyvik 4:51 är enligt ägaren bebyggd med ett bostadshus och en ansökan om bygglov 
för att ersätta detta med ett nytt har lämnats in till byggnadsnämnden. Fastighetsägaren motsätter 
sig därför att fastigheten ingår i det som planprogrammet kallar Grönstruktur att bevara.  
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Fastighetsägaren anser också att det saknas tydliga motiv och redovisning av överväganden som 
gjorts i samband med definitionen av den kvartersstruktur som anses färdigutbyggd. 
Fastighetsägaren anser inte att området är unikt eller bevarandevärt.  
Fastighetsägaren motsätter sig också att fastigheter ska vara 2000 kvadratmeter. Detta bör istället 
bedömas utifrån förutsättningarna på varje plats. 
Kommentar: 
Ett planprogram tas fram och samråds i enlighet med reglering i plan- och bygglagen (PBL). Vid 
prövningen av frågor enligt PBL ska hänsyn tas till både allmänna och enskilda intressen. Därför 
är det rätt av kommunen att göra avvägningar redan i planprogrammet. Avvägningar mellan 
allmänna och enskilda intressen görs också i detaljplanen, vilka sedan kan överklagas av den som 
tycker annorlunda.  
Planprogrammet föreslår att detaljplaneläggning i första hand ska ske efter initiativ från 
fastighetsägare. Men det kan också bli aktuellt att kommunen beslutar om planläggning utan 
fastighetsägarens samtycke i syfte att fastställa planprogrammets intentioner.  
Kommunen gör i planprogrammet bedömningen att fastigheten Kyvik 4:51 inte är ianspråktagen 
för bostadsändamål. Fastigheten är styckad 1929, då i syfte att bebyggas med en bostad, men 
fastigheten utgör idag inte någon bostadstomt och platsen saknade vid kommunens inventering 
anslutning till väg. Fastigheten är en del av en större sammanhängande grönstruktur med 
blandskog, bitvis kuperad terräng och med öppna hällar och branta partier. Kommunens 
bedömning i planprogrammet kvarstår.  

28. Kyvik 4:56 
Fastighetsägaren är positiv till programförslaget då det tar tillvara områdets unika och dramatiska 
terräng, naturvärden och omhändertar dagvattenfrågor. Däremot ifrågasätts lämpligheten av en 
exploatering inom område 1b eftersom förslaget om att bygga flerbostadshus inte passar in i det 
området. Bättre vore att utöka område 1a.  
Boende inom fastigheten uttrycker i ett separat yttrande sitt stöd till planprogrammet som på ett 
föredömligt sätt visar förståelse för, och tar till vara på, områdets särart och unika förutsättningar.  
Kommentar: 
Bebyggelsen som bedömts som lämplig inom område 1b är inte mer omfattande till yta och höjd 
än de byggnader som finns där idag. Tanken med att föreslå bostäder på platsen har sin grund i 
viljan att värna den kulturmiljö som finns på platsen och som befintliga ekonomibyggnader är en 
del av. Genom att ta till vara befintliga byggnader eller ersätta dem med nya byggnader som i 
storlek och formspråk påminner om de som finns där idag kan kulturmiljön bevaras även efter att 
behovet av de gamla ekonomibyggnaderna inte finns kvar.  
Ändringar i planprogrammet: 
Området i programområdets södra del, kallat Toften, lämnas öppen för framtida planering med 
hänsyn tagen till platsen strategiska läge i Kullavik. Information och kunskaper som inhämtats 
under programarbetet skickas med som direktiv till en fortsatt planering genom detaljplan.  
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Programmet ändras på så sätt att område 1b kan prövas för upp till tre enbostadshus som 
alternativ till flerbostadshus. Anledningen är de befarade svårigheterna med att hitta lämpliga och 
genomförbara åtgärder för att öka framkomligheten och trafiksäkerheten på Källbackevägen.  
 

29. Kyvik 4:69 
Fastighetsägaren tycker att det är olämpligt att bebygga område 2b och anser att det blir för trångt 
då det redan byggs nya hus i området. Får 2b bebyggas kommer ytterligare trafik tillkomma på 
Norra Kyviksvägen där trafiken ökat de senaste åren. 
Kommentar: 
Planprogrammet förslår område 2b som en lämplig plats att bebygga baserat på de sju principer 
som ställts upp för att utgöra bedömningsgrund. Bedömningen är att platsen uppfyller samtliga 
uppställda kriterier.  
Genomförd trafikutredning visar att det är möjligt med kompletterande bebyggelse inom 
programområdet.  
 

30. Kyvik 4:70 
Fastighetsägaren anser att programmet är defensivt och inte tillfredsställer de boende i området 
som vill stycka av sina stora tomter på ett organiserat sätt. Fastighetsägaren har nyligen styckat 
en fastighet från Kyvik 4:70 och har för avsikt att stycka av en till. Då fastigheten omgärdas av 
bebyggelse saknas poäng att bevara området som en del av den grönstruktur som föreslås i 
programmet.  
Fastighetsägaren motsätter sig också att fastigheter ska vara 2000 kvadratmeter. Detta bör istället 
bedömas utifrån förutsättningarna på varje plats i samband med detaljplanearbetet. Fastigheter 
om 1000 kvadratmeter är mer lämpligt. Fastighetsägaren motsätter sig generellt den klassificering 
som gjorts av området i ”kvartersmark” och ”grönområde”. Med hänvisning till lagkommentaren 
till kap 5, 10 § Plan- och bygglagen, om syftet med att ta fram ett planprogram, anser 
fastighetsägaren att kommunen går händelserna i förväg när man bestämmer minsta 
fastighetsstorlek.  
Kommentar:  
I planprogrammet föreslås ny bebyggelse utifrån de hänsynstaganden som uppdraget 
formulerade. Utgångspunkten att möjliga tomtplatser ska kunna vara minst 2000 kvadratmeter 
har varit känt sen uppdragsbeslutet 2017. Detta kan ses som ett förslag till inriktning för 
kommande detaljplaner och samrådet av planprogrammet är diskussionen kring denna inriktning. 
Om kommunen beslutar att hålla fast vid att det runt ny bebyggelse ska kunna bildas fastigheter 
om minst 2000 kvadratmeter blir resultatet en varsam komplettering av befintlig bebyggelse med 
få krav på åtgärder på exempelvis vägar och annan infrastruktur.   
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Kommunens ansvar för samhällsplanering generellt och bostadsförsörjning specifikt är 
långtgående. Planering måste ske hållbart och strategiskt. Planprogrammets förslag på 
markanvändning innebär inte att nuvarande markanvändning hindras. Det kan hos 
fastighetsägarna finnas en förväntan om en annan användning, som exempelvis för 
bostadsbebyggelse, men det är kommunens ansvar och rätt att besluta om lämplig 
markanvändning. Planprogrammet är kommunens bedömning av vad som är lämpligt.  
Planprogrammets indelning av området i Kvarterstruktur att bevara, Grönstruktur att bevara och 
Ny bebyggelse ska inte förväxlas med användningsbestämmelser såsom kvartersmark och allmän 
plats för natur som kan regleras i en detaljplan. I en kommande detaljplan kommer områden som 
utgör Grönstruktur att bevara inte per automatik att bli allmän plats för grönområde.  
 

31. Kyvik 4:75 
Fastighetsägaren emotsätter sig stark detta planförslag som för dem bara innebär skyldigheter, 
kostnader samt restriktioner och obetydliga rättigheter, varför det lika gärna kan vara oplanerat. 
Fastighetsägaren anser vidare att förslag till planprogram tagits fram på ett dåligt sätt. Tidigare 
har kommunen informerat fastighetsägare om planarbetet och dess konsekvenser. I detta förslag 
har ingen sådan hänsyn tagits. Förslaget innebär till stor del att fastigheter antingen ses som 
färdigutbyggda eller som grönområde. De fastigheter som kan bebyggas enligt förslaget ska vara 
2000 kvadratmeter och uppfylla en rad kriterier. Inom planlagda områden intill programområdet 
råder andra förutsättningar trots samma struktur. Det är oklart hur man kan föreslå bebyggelse för 
15 bostäder intill ett område med höga naturvärden och samtidigt vara restriktiv till ny 
bebyggelse.  
Planförslaget innebär även att fastighetsägare som ingår i samfälligheten kommer få vara med 
och bekosta utbyggnad av vägar samt eventuell inlösen av grönområde som planeras för allmän 
plats.  
Kommentar: 
Genom åren har kommunen på olika sätt gjort försök med att inleda en planeringsprocess för 
området, men utan framgång. Det i samrådet redovisade planprogramförslaget är upprättat i 
enlighet med det uppdrag som samhällsbyggnadskontoret fick från kommunstyrelsen 2017. 
Genom att samla olika kompetenser inom kommunen – planarkitekter, lantmätare, ekologer, 
trafikingenjörer och VA-ingenjörer – samt ta in externa och oberoende utredningar för dagvatten, 
miljö och trafik, har vi tagit fram en produkt utan påverkan från vare sig konservativa eller 
progressiva intressen inom området.  
Kommunens ansvar för samhällsplanering generellt och bostadsförsörjning specifikt är 
långtgående. Planering måste ske hållbart och strategiskt. Planprogrammets förslag på 
markanvändning innebär inte att nuvarande markanvändning hindras. Det kan hos 
fastighetsägarna finnas en förväntan om en annan användning, som exempelvis för 
bostadsbebyggelse, men det är kommunens ansvar och rätt att besluta om lämplig 
markanvändning. Planprogrammet är kommunens bedömning av vad som är lämpligt.  
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I planprogrammet föreslås ny bebyggelse utifrån de hänsynstaganden som uppdraget 
formulerade. Utgångspunkten att möjliga tomtplatser ska kunna vara minst 2000 kvadratmeter 
har varit känt sen uppdragsbeslutet 2017. Detta kan ses som ett förslag till inriktning för 
kommande detaljplaner och samrådet av planprogrammet är diskussionen kring denna inriktning. 
Om kommunen beslutar att hålla fast vid att det runt ny bebyggelse ska kunna bildas fastigheter 
om minst 2000 kvadratmeter blir resultatet en varsam komplettering av befintlig bebyggelse med 
få krav på åtgärder på exempelvis vägar och annan infrastruktur.  
Hur kostnader för åtgärder på vägarna ska fördelas är en fråga som i första hand ska hanteras 
mellan samfällighetsföreningen och exploatören/fastighetsägaren och i andra hand av lantmäteriet 
i samband med förrättning. Kostnadsfördelningen kan bli olika beroende på vilken åtgärd som 
avses och vilka som har nytta av åtgärden. I de fall där vägarna redan idag är i behov av den 
aktuella åtgärden kan det vara rimligt att samfällighetsföreningen tar en del av kostnaden. 
Planprogrammets indelning av området i Kvarterstruktur att bevara, Grönstruktur att bevara och 
Ny bebyggelse ska inte förväxlas med användningsbestämmelser såsom kvartersmark och allmän 
plats för natur som kan regleras i en detaljplan. I en kommande detaljplan kommer områden som 
utgör Grönstruktur att bevara inte per automatik att bli allmän plats för grönområde.  
Gällande område 1b så föreslår programmet inte 15 bostäder. Däremot finns kapacitet i 
ledningsnätet att ta emot ytterligare spillvatten från cirka 15 lägenheter.  
För fastigheten Kyvik 4:75 innebär planprogrammet inte några restriktioner då fastigheten har en 
areal om 790 kvadratmeter.  
 

32. Kyvik 4:76 
Fastighetsägaren ställer sig positiv till föreslagen fastighetsstorlek om 2000 kvadratmeter. 
Däremot är det negativt att fastighetsägare med större, bebyggda fastigheter ska bli klassade som 
grönområden eller ges prickad mark eftersom detta påverkar utvecklingen och värdet av 
fastigheten negativt. 
Kommentar: 
I planprogrammet föreslås ny bebyggelse utifrån de hänsynstaganden som uppdraget 
formulerade. Utgångspunkten att möjliga tomtplatser ska kunna vara minst 2000 kvadratmeter 
har varit känt sen uppdragsbeslutet 2017. Detta kan ses som ett förslag till inriktning för 
kommande detaljplaner och samrådet av planprogrammet är diskussionen kring denna inriktning. 
Om kommunen beslutar att hålla fast vid att det runt ny bebyggelse ska kunna bildas fastigheter 
om minst 2000 kvadratmeter blir resultatet en varsam komplettering av befintlig bebyggelse med 
få krav på åtgärder på exempelvis vägar och annan infrastruktur.   
Kommunens ansvar för samhällsplanering generellt och bostadsförsörjning specifikt är 
långtgående. Planering måste ske hållbart och strategiskt. Planprogrammets förslag på 
markanvändning innebär inte att nuvarande markanvändning hindras. Det kan hos 
fastighetsägarna finnas en förväntan om en annan användning, som exempelvis för 
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bostadsbebyggelse, men det är kommunens ansvar och rätt att besluta om lämplig 
markanvändning. Även om detta får oönskade konsekvenser för den enskilde fastighetsägaren.  
 

33. Kyvik 4:77 
Fastighetsägaren emotsätter sig programförslaget, som för dem bara innebär skyldigheter, 
kostnader samt restriktioner och obetydliga rättigheter. 
Fastighetsägaren uppfattar att föreslaget planprogram innebär en mycket begränsad möjlighet till 
byggnation av bostäder inom området Norra Kyvik- och Ekekullsområdet. Fastighetsägaren 
känner sig orättvist behandlad med hänvisning till omkringliggande detaljplaner som tillåter 
betydligt mindre fastigheter än 2000 kvm.  
I skrivelsen uttrycks också oro för kostnader kopplade till detaljplaner som vägföreningen 
kommer att bli betalningsskyldiga för samt oro för att kommunen ska tvångsinlösa delar av 
fastigheter som planläggs för allmän plats. Ersättningen vid inlösen är mycket låg i förhållande 
till värdet av en byggbar fastighet.  
I synpunkterna framförs vidare att det borde få plats mer bebyggelse i området än vad som 
föreslås med tanke på att trafikutredningen visar på kapacitet i vägsystemet.  
Kommentar: 
Planprogrammet föreslås ny bebyggelse utifrån de hänsynstaganden som uppdraget formulerade. 
Utgångspunkten att möjliga tomtplatser ska kunna vara minst 2000 kvadratmeter har varit känt 
sen uppdragsbeslutet 2017. Resultatet blir en varsam komplettering av befintlig bebyggelse med 
få krav på åtgärder på exempelvis vägar och annan infrastruktur. Detta får direkt inflytande över 
de åtgärder som samfällighetsföreningarna kan bli ålagda att göra. Hur kostnader för åtgärder på 
vägarna ska fördelas är en fråga som i första hand ska hanteras mellan samfällighetsföreningen 
och exploatören/fastighetsägaren och i andra hand av lantmäteriet i samband med förrättning. 
Kostnadsfördelningen kan bli olika beroende på vilken åtgärd som avses och vilka som har nytta 
av åtgärden. I de fall där vägarna redan idag är i behov av den aktuella åtgärden kan det vara 
rimligt att samfällighetsföreningen tar en del av kostnaden. 
Det stämmer att trafikutredningen inte innebär några hinder för en mer omfattande byggnation i 
området. Däremot visar trafikutredningen på vägavsnitt som behöver förbättras både utifrån ett 
framkomlighets- och trafiksäkerhetsperspektiv som en följd av ytterligare bebyggelse.  
Planprogrammets indelning av området i Kvarterstruktur att bevara, Grönstruktur att bevara och 
Ny bebyggelse ska inte förväxlas med användningsbestämmelser såsom kvartersmark och allmän 
plats för natur som kan regleras i en detaljplan. I en kommande detaljplan kommer områden som 
utgör Grönstruktur att bevara inte per automatik att bli allmän plats för grönområde. Plan- och 
bygglagen, PBL, ställer dock krav på att det ska finnas tillräckligt stor friyta lämplig för lek och 
utevistelse vid bostäder. Behovet av lämpliga platser för lek och utevistelse är ett allmänt intresse 
som vid planläggning ska tillgodoses inom eller i nära anslutning till områden med sammanhållen 
bebyggelse. Vid planläggning av området Norra Kyvik- och Ekekullsområdet kommer det alltså 
bli aktuellt att reglera viss mark för att den ska vara allmänt tillgänglig.  
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Kommunen kommer inte vara huvudman för allmän plats i området och därmed blir det inte 
aktuellt för kommunen att lösa in mark. Vid enskilt huvudmannaskap för allmän plats är det 
istället samfällighetsföreningen som ska skaffa sig rätten att nyttja och förvalta marken. Detta 
görs genom en gemensamhetsanläggning där alla fastigheter som har nytta av den allmänna 
platsen ska delta. Ersättning till berörda fastighetsägare hanteras av lantmäteriet i samband med 
förrättning och betalas av de fastigheter som ingår i gemensamhetsanläggningen. 
 

34. Kyvik 4:78 
Fastighetsägaren tycker förslag till planprogram är positivt, speciellt förslaget om minsta 
fastighetsstorlek. Med för tät bebyggelse riskerar området att förlora sin natursköna karaktär och 
historia. Det är tråkigt att detta förslag inte kommit tidigare då stora ingrepp i området redan 
gjorts, som inneburit negativa konsekvenser för naturmiljön.  
I trafikutredningen som gjorts i samband med planprogrammet konstaterar man att vid framtida 
detaljplanering bör hänsyn tas till eventuella förbättringar. Fastighetsägaren motsätter sig detta då 
de slingrande vägarna utgör en del av områdets karaktär och utgör naturliga farthinder där bilar 
och gående kan samsas om vägutrymmet. Att bygga ut Norra Kyviksvägen skulle innebära ett 
ingrepp på terräng och skada naturen. 
Kommentar: 
Genom de intentioner för kompletterande bebyggelse som föreslås i planprogrammet är det 
kommunens förhoppning att områdets karaktär ska värnas. 
I samband med framtagandet av en detaljplan kommer vägarnas utformning att studeras och 
detaljplanen kan sedan möjliggöra för trafiksäkerhetshöjande åtgärder. Exempel på en sådan 
åtgärd som detaljplanen kan möjliggöra för är mötesfickor. En detaljplan kan också möjliggöra 
för en breddning av vägen där detta är lämpligt, men det praktiska genomförandet av en sådan 
förändring måste hanteras av väghållaren, dvs samfällighetsföreningen. 
 

35. Kyvik 4:83 
Fastighetensägaren anser att fastigheten Kyvik 4:83 borde rymma två enbostadshus och kunna 
delas i två fastigheter, inte bara en så som planprogrammet föreslår. Fastigheten är nästan 5000 
kvadratmeter och kan därför styckas av till två fastigheter utan att påverka de naturvärden som 
finns inom fastigheten. Planprogrammet bör därför revideras för att möjliggöra två fastigheter 
inom område 2d samt att hela fastigheten föreslås som lämplig för ny bebyggelse. 
Generellt sett är fastighetsägaren positiv till föreslaget planprogram där hänsyn tagits till natur- 
och kulturvärden, speciellt till ängarna i södra delen av programområdet. Det öppna landskapet är 
det sista som påminner om områdets historia och det är även viktigt med tanke på framtida 
livsmedelsförsörjning.  
  



KUNGSBACKA KOMMUN 

30 (70) 

 

 

Kommentar: 
I planprogrammet görs bedömningen att det inte ryms två tomtplatser om minst 2000 
kvadratmeter vardera inom fastigheten. Anledningen är den norra delen av fastigheten, som är 
kraftigt kuperad och inte anses kunna utgöra en användbar del för en framtida fastighet. Även om 
fastigheten är stor, nästan 5000 kvadratmeter, utgörs drygt 1400 kvadratmeter av ett kuperat 
område som är en del av ett större sammanhängande höjdparti i den här delen av södra 
Ekekullsområdet. Enligt naturvärdesinventeringen är området svårtillgängligt och innehåller berg 
med djupa sprickor och branta stup. Här finns mycket kala hällar men också växtlighet i form av 
tall och ek. Kommunens bedömning om platsens lämplighet för ett enbostadshus kvarstår.  
 

36. Kyvik 4:84 
Fastighetsägaren motsätter sig programförslaget, som för dem bara innebär skyldigheter, 
kostnader samt restriktioner och obetydliga rättigheter. De äger en fastighet inom området och 
har väntat länge på att få stycka den. De upplever att kommunen under lång tid lovat att 
planlägga området utifrån gällande regler om tomtstorlek.  
Fastighetsägaren uppfattar att föreslaget planprogram innebär en mycket begränsad möjlighet till 
byggnation av bostäder inom området Norra Kyvik- och Ekekullsområdet. Fastighetsägaren 
känner sig orättvist behandlad med hänvisning till omkringliggande detaljplaner som tillåter 
betydligt mindre fastigheter än 2000 kvm.  
I skrivelsen uttrycks också oro för kostnader kopplade till detaljplaner som vägföreningen 
kommer att bli betalningsskyldiga för samt oro för att kommunen ska tvångsinlösa delar av 
fastigheter som planläggs för allmän plats. Ersättningen vid inlösen är mycket låg i förhållande 
till värdet av en byggbar fastighet.  
I synpunkterna framförs vidare att det borde få plats mer bebyggelse i området än vad som 
föreslås med tanke på att trafikutredningen visar på kapacitet i vägsystemet. De motsätter sig 
också ett öppnande för genomfartstrafik mellan Brännefjällsvägen och Västra Dalenvägen.  
Kommentar: 
Planprogrammet föreslås ny bebyggelse utifrån de hänsynstaganden som uppdraget formulerade. 
Utgångspunkten att möjliga tomtplatser ska kunna vara minst 2000 kvadratmeter har varit känt 
sen uppdragsbeslutet 2017. Resultatet blir en varsam komplettering av befintlig bebyggelse med 
få krav på åtgärder på exempelvis vägar och annan infrastruktur. Detta får direkt inflytande över 
de åtgärder som samfällighetsföreningarna kan bli ålagda att göra. Hur kostnader för åtgärder på 
vägarna ska fördelas är en fråga som i första hand ska hanteras mellan samfällighetsföreningen 
och exploatören/fastighetsägaren och i andra hand av lantmäteriet i samband med förrättning. 
Kostnadsfördelningen kan bli olika beroende på vilken åtgärd som avses och vilka som har nytta 
av åtgärden. I de fall där vägarna redan idag är i behov av den aktuella åtgärden kan det vara 
rimligt att samfällighetsföreningen tar en del av kostnaden. 
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Det stämmer att trafikutredningen inte innebär några hinder för en mer omfattande byggnation i 
området. Däremot visar trafikutredningen på vägavsnitt som behöver förbättras både utifrån ett 
framkomlighets- och trafiksäkerhetsperspektiv som en följd av ytterligare bebyggelse.  
Planprogrammets indelning av området i Kvarterstruktur att bevara, Grönstruktur att bevara och 
Ny bebyggelse ska inte förväxlas med användningsbestämmelser såsom kvartersmark och allmän 
plats för natur som kan regleras i en detaljplan. I en kommande detaljplan kommer områden som 
utgör Grönstruktur att bevara inte per automatik att bli allmän plats för grönområde. Plan- och 
bygglagen, PBL, ställer dock krav på att det ska finnas tillräckligt stor friyta lämplig för lek och 
utevistelse vid bostäder. Behovet av lämpliga platser för lek och utevistelse är ett allmänt intresse 
som vid planläggning ska tillgodoses inom eller i nära anslutning till områden med sammanhållen 
bebyggelse. Vid planläggning av området Norra Kyvik- och Ekekullsområdet kommer det alltså 
bli aktuellt att reglera viss mark för att den ska vara allmänt tillgänglig.  
Kommunen kommer inte vara huvudman för allmän plats i området och därmed blir det inte 
aktuellt för kommunen att lösa in mark. Vid enskilt huvudmannaskap för allmän plats är det 
istället samfällighetsföreningen som ska skaffa sig rätten att nyttja och förvalta marken. Detta 
görs genom en gemensamhetsanläggning där alla fastigheter som har nytta av den allmänna 
platsen ska delta. Ersättning till berörda fastighetsägare hanteras av lantmäteriet i samband med 
förrättning och betalas av de fastigheter som ingår i gemensamhetsanläggningen. 
Frågan som rör genomfartstrafik mellan Brännefjällsvägen och Västra Dalenvägen hindras i 
dagsläget av gällande detaljplan Sp123. Den kompletterande bebyggelse som planprogrammet 
föreslår ställer inte krav på genomfartstrafik i detta läge.  
 

37. Kyvik 4:85 
Fastighetsägaren anser att planförslaget med 2000 kvadratmeter är orimligt och bestrider 
programförslaget.  
Kommentar: 
Planprogrammet föreslås ny bebyggelse utifrån de hänsynstaganden som uppdraget formulerade. 
Utgångspunkten att möjliga tomtplatser ska kunna vara minst 2000 kvadratmeter har varit känt 
sen uppdragsbeslutet 2017. Resultatet blir en varsam komplettering av befintlig bebyggelse med 
få krav på åtgärder på exempelvis vägar och annan infrastruktur. Detta får direkt inflytande över 
de åtgärder som vägföreningarna kan bli ålagda att göra. 
 

38. Kyvik 4:89 
Fastighetsägaren har haft en önskan att stycka av sin fastighet under en längre tid och inväntat 
detaljplan. När VA drogs fram var fastighetsägare i området tvungna att ansluta sig och då 
förutsattes att en detaljplan skulle tas fram. Under åren har antalet avstyckningar ökat och nyligen 
styckades en fastighet i närheten trots pågående planprogram. Nyligen har flera fastigheter 
styckats av vilka alla är under 2000 kvadratmeter. Fastighetsägarens fastighet omfattar cirka 5600 
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kvadratmeter och det finns därför ingen logik i varför deras fastighet inte får styckas av när andra 
fastighetsägare fått göra det. Delar av fastigheten anges vara grönstruktur för rekreation och lek 
vilket är anmärkningsvärt med tanke på att platsen inte lämpar sig för lek.  
Fastighetsägaren anser att fastigheten visst är lämplig för ny bebyggelse och uppfyller alla de 
principer som använts för att bedöma platsens lämplighet för ny bebyggelse. Vidare ska 
kommuninvånare behandlas enligt likabehandlingsprincipen. Trots detta är det stor skillnad på 
hur kommunen hanterar avstyckningar i kommunen. 
Kommentar: 
Planprogrammet föreslås ny bebyggelse utifrån de hänsynstaganden som uppdraget formulerade. 
Utgångspunkten att möjliga tomtplatser ska kunna vara minst 2000 kvadratmeter har varit känt 
sen uppdragsbeslutet 2017. Resultatet blir en varsam komplettering av befintlig bebyggelse med 
få krav på åtgärder på exempelvis vägar och annan infrastruktur. Detta får direkt inflytande över 
de åtgärder som samfällighetsföreningarna kan bli ålagda att göra. 
Beträffande utbyggnaden av ledningar för kommunalt vatten och spillvatten så har den följt ett så 
kallat VA-saneringsprogram, numera VA-utbyggnadsplan, där cirka 150 fastigheter per år har 
anslutits till kommunalt VA. Vilka områden som ska omfattas av kommunalt verksamhetsområde 
för VA framgår av Lag om allmänna vattentjänster. Det handlar om fastigheter som ingår i 
samlad bebyggelse och som har behov av en eller flera vattentjänster 
(vatten/spillvatten/dagvatten). Utbyggnad av kommunalt VA betyder inte att alla fastigheter som 
ansluts är lämpliga att stycka av och inte heller att det garanterat görs en detaljplan. 
I planprogrammet görs bedömningen att det inte ryms två tomtplatser om minst 2000 
kvadratmeter vardera inom fastigheten Kyvik 4:89. Anledningen är den sydöstra delen av 
fastigheten som är kraftigt kuperad och inte anses kunna utgöra en användbar del för en framtida 
fastighet. Dessa delar av fastigheten är en del av en större sammanhängande grönstruktur med 
blandskog, mycket kuperad terräng och med öppna hällar och branta partier. Att 
fastighetsstorleken skiljer sig åt har därför inget med likabehandlingsprincipen att göra utan varje 
område bedöms utifrån dess förutsättningar. Kommunens bedömning i planprogrammet kvarstår.   

39. Kyvik 4:93 
Fastighetsägaren noterar att förslag på fastighetsstorlek om 2000 kvadratmeter kommer från 
uppdragsbeslut taget av politiken. Att en av politikerna då bor i närområdet gör att 
planprogrammet kan ifrågasättas. Vidare är det få fastighetsägare som vill sköta om så stora 
fastigheter. I närbelägna områden finns inga restriktioner på fastighetsstorlek och det är viktigt att 
kommunen utgår från likabehandlingsprincipen och inte från enskilda politikers intressen. 
Kommentar:  
Uppdragsbeslutet togs av Kommunstyrelsen 2017-09-26 och vid beslutet medverkade inte 
politikern som bor i närområdet. Det går därför inte att hävda att en enskild politikers ställning 
påverkat uppdragsbeslutet.  
Kommunen är medveten om att det under senare år har styckats fastigheter i området trots 
kommunens restriktiva hållning till detta. Planprogrammet och kommande detaljplaner är 
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kommunens möjlighet att styra bebyggelseutvecklingen i området, bland annat genom att reglera 
minsta fastighetsstorlek. Utanför programområdet är större delen av Kullavik detaljplanelagt. I 
samband med detaljplaneläggning utanför programområdet har ställningstaganden gjorts 
angående lämplig fastighetsstorlek i likhet med vad som nu görs i förslag till planprogram. Att 
fastighetsstorleken skiljer sig åt har därför inget med likabehandlingsprincipen att göra utan varje 
område bedöms utifrån dess förutsättningar. 
 

40. Kyvik 4:94 
Fastighetsägaren ställer sig negativ till föreslaget planprogram då det motarbetar en utveckling av 
området och medför mer negativa konsekvenser än positiva. Planprogrammet har ingen 
rättsverkan förens det fastställs som detaljplan, varför fastighetsägaren önskar att ingen detaljplan 
upprättas. 
Vidare anser fastighetsägaren att en bedömning av lämplig fastighetsstorlek bör ske utifrån varje 
enskilt fall och i samråd med kommun och Lantmäteriet. Med tanke på rådande bostadsbrist och 
en yngre generation som vill bo i närhet av familj och vänner borde en ökad byggnation och 
följaktligen avstyckning i området vara rimligt. På så sätt kan generationsboenden skapas vilket 
ökar möjliga boendeformer. Äganderätten borde respekteras, beaktas och främjas av politiker. 
Det är orättvist att föreslå grönområde över privat mark när fastigheter i direkt anslutning med 
liknande förutsättningar kunnat bygga. 
År 2010 drogs VA fram inom området. VA-ledningar drogs även fram i transportvägen, som 
använts vid utbyggnaden av VA, som framtida avstyckade fastigheter skulle kunna ansluta sig 
till. Inom fastighetsägarens fastighet finns ytor för avrinning av dagvatten vilka kan utvecklas 
ytterligare vid avstyckning. Det framgår inte i planprogrammet hur kommunen resonerat kring 
anslutningsavgift för VA. Nyligen har fastighetsägaren betalat en anslutningsavgift enligt 
maxtaxan och bara grundat på det borde avstyckning likt övriga fastighetsägare gjort vara 
möjligt. 
Förutsättningarna inom fastigheten möjliggör för en anpassad utbyggnad där områdets karaktär 
bibehålls och anpassas till området i stort. I samband med att fastighetsägaren bebyggde 
fastigheten anlades infiltrationsbäddar och en damm för att hantera dagvatten, vilka har kapacitet 
för ytterligare fastigheter. Fastigheten har underhållits för att möjliggöra framtida avstyckningar. 
Kommentar: 
Planprogrammet föreslås ny bebyggelse utifrån de hänsynstaganden som uppdraget formulerade. 
Utgångspunkten att möjliga tomtplatser ska kunna vara minst 2000 kvadratmeter har varit känt 
sen uppdragsbeslutet 2017. Resultatet blir en varsam komplettering av befintlig bebyggelse med 
få krav på åtgärder på exempelvis vägar och annan infrastruktur, vilket var avsikten med 
programmet.  
Om en plats ska tas i anspråk för ny bostadsbebyggelse behöver det först göras en 
lokaliseringsprövning. För Norra Kyvik- och Ekekullsområdet utgör planprogrammet den 
lokaliseringsprövningen. Det faktum att kommunen dragit fram ledningar för kommunalt vatten 
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och spillvatten utgör inte enskilt en grund för att platsen är lämplig för bebyggelse. Möjligheten 
att ansluta ett nytt bostadshus till kommunalt VA har varit en av sju principer utifrån vilka 
programmet föreslagit lämpliga platser för ny bebyggelse. Endast de platser som uppfyller 
samtliga sju principer har föreslagits för ny bebyggelse i programmet. Den lokaliseringsprövning 
som gjorts i planprogrammet kan sedan fastställas i en detaljplan vilket slutligen ger en laglig rätt 
att bebygga platsen enligt detaljplanens bestämmelser.  
Stora delar av fastigheten Kyvik 4:94 i Ekekullsområdet är en del av det stråk som 
dagvattenutredningen pekar ut som viktigt för dagvattenhantering. Området är en lågpunkt som 
erbjuder en naturlig fördröjning av dagvatten från omkringliggande fastigheter. Det är viktigt att 
dagvatten från Ekekullsområdet har en stabil fördröjning för att inte skapa olägenhet för 
bostadsfastigheter nedströms. Detta har planprogrammet tagit hänsyn till.  
PBL möjliggör redan idag generationsboende genom att ett enbostadshus kan inredas med 
ytterligare en bostad genom de så kallade Attefallsreglerna. Det är också möjligt att pröva 
startbesked för ett fristående komplementbostadshus om 30 kvadratmeter.  
 

41. Kyvik 4:109 
Fastighetsägaren emotsätter sig stark detta planförslag som för dem bara innebär skyldigheter, 
kostnader samt restriktioner och obetydliga rättigheter, varför det lika gärna kan vara oplanerat. 
Fastighetsägaren anser vidare att förslag till planprogram tagits fram på ett dåligt sätt. Tidigare 
har kommunen informerat fastighetsägare om planarbetet och dess konsekvenser. I detta förslag 
har ingen sådan hänsyn tagits. Förslaget innebär till stor del att fastigheter antingen ses som 
färdigutbyggda eller som grönområde. De fastigheter som kan bebyggas enligt förslaget ska vara 
2000 kvadratmeter och uppfylla en rad kriterier. Inom planlagda områden intill programområdet 
råder andra förutsättningar trots samma struktur. Det är oklart hur man kan föreslå bebyggelse för 
15 bostäder intill ett område med höga naturvärden och samtidigt vara restriktiv till ny 
bebyggelse.  
Planförslaget innebär även att fastighetsägare som ingår i samfälligheten kommer få vara med 
och bekosta utbyggnad av vägar samt eventuell inlösen av grönområde som planeras för allmän 
plats.  
Kommentar: 
Genom åren har kommunen på olika sätt gjort försök med att inleda en planeringsprocess för 
området, men utan framgång. Det i samrådet redovisade planprogramförslaget är upprättat i 
enlighet med det uppdrag som samhällsbyggnadskontoret fick från kommunstyrelsen 2017. 
Genom att samla olika kompetenser inom kommunen – planarkitekter, lantmätare, ekologer, 
trafikingenjörer och VA-ingenjörer – samt ta in externa och oberoende utredningar för dagvatten, 
miljö och trafik, har vi tagit fram en produkt utan påverkan från vare sig konservativa eller 
progressiva intressen inom området.  
Kommunens ansvar för samhällsplanering generellt och bostadsförsörjning specifikt är 
långtgående. Planering måste ske hållbart och strategiskt. Planprogrammets förslag på 
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markanvändning innebär inte att nuvarande markanvändning hindras. Det kan hos 
fastighetsägarna finnas en förväntan om en annan användning, som exempelvis för 
bostadsbebyggelse, men det är kommunens ansvar och rätt att besluta om lämplig 
markanvändning. Planprogrammet är kommunens bedömning av vad som är lämpligt.  
I planprogrammet föreslås ny bebyggelse utifrån de hänsynstaganden som uppdraget 
formulerade. Utgångspunkten att möjliga tomtplatser ska kunna vara minst 2000 kvadratmeter 
har varit känt sen uppdragsbeslutet 2017. Detta kan ses som ett förslag till inriktning för 
kommande detaljplaner och samrådet av planprogrammet är diskussionen kring denna inriktning. 
Om kommunen beslutar att hålla fast vid att det runt ny bebyggelse ska kunna bildas fastigheter 
om minst 2000 kvadratmeter blir resultatet en varsam komplettering av befintlig bebyggelse med 
få krav på åtgärder på exempelvis vägar och annan infrastruktur. Hur kostnader för åtgärder på 
vägarna ska fördelas är en fråga som i första hand ska hanteras mellan samfällighetsföreningen 
och exploatören/fastighetsägaren och i andra hand av lantmäteriet i samband med förrättning. 
Kostnadsfördelningen kan bli olika beroende på vilken åtgärd som avses och vilka som har nytta 
av åtgärden. I de fall där vägarna redan idag är i behov av den aktuella åtgärden kan det vara 
rimligt att samfällighetsföreningen tar en del av kostnaden. 
Gällande område 1b så föreslår programmet inte 15 bostäder. Däremot finns kapacitet i 
ledningsnätet att ta emot ytterligare spillvatten från cirka 15 lägenheter. Den plats som 
planprogrammet föreslår för bebyggelse inom område 1b inkräktar inte på något påtagligt 
naturvärde.  
Planprogrammets indelning av området i Kvarterstruktur att bevara, Grönstruktur att bevara och 
Ny bebyggelse ska inte förväxlas med användningsbestämmelser såsom kvartersmark och allmän 
plats för natur som kan regleras i en detaljplan. I en kommande detaljplan kommer områden som 
utgör Grönstruktur att bevara inte per automatik att bli allmän plats för grönområde.  
 

42. Kyvik 4:126 
Fastighetsägaren emotsätter sig programförslaget, som för dem bara innebär skyldigheter, 
kostnader samt restriktioner och obetydliga rättigheter. 
Fastighetsägaren uppfattar att föreslaget planprogram innebär en mycket begränsad möjlighet till 
byggnation av bostäder inom området Norra Kyvik- och Ekekullsområdet. Fastighetsägaren 
känner sig orättvist behandlad med hänvisning till omkringliggande detaljplaner som tillåter 
betydligt mindre fastigheter än 2000 kvm.  
I skrivelsen uttrycks också oro för kostnader kopplade till detaljplaner som vägföreningen 
kommer att bli betalningsskyldiga för samt oro för att kommunen ska tvångsinlösa delar av 
fastigheter som planläggs för allmän plats. Ersättningen vid inlösen är mycket låg i förhållande 
till värdet av en byggbar fastighet.  
I synpunkterna framförs vidare att det borde få plats mer bebyggelse i området än vad som 
föreslås med tanke på att trafikutredningen visar på kapacitet i vägsystemet.  



KUNGSBACKA KOMMUN 

36 (70) 

 

 

Fastighetsägaren vill avstycka sin fastighet i tre delar, alternativ i två fastigheter. Fastigheten är i 
planprogrammet markerad som grönstruktur att bevara men den saknar naturvärden. Det är inte 
tydligt beskrivit varför enskild fastighetsägare ska upprätthålla grönområden för allmänheten och 
vad detta innebär för skyldigheter. 
Fastigheten omfattar cirka 4700 kvadratmeter och är för stor för en enskild fastighetsägare att 
sköta. Fastigheten är lämplig att avstycka för ytterligare två fastigheter vilka kan angöras från 
befintlig infrastruktur, både vad gäller gata, VA och dagvatten.  
Fastighetsägaren motsätter sig förslaget om att nybildade fastigheter ska vara minst 2000 
kvadratmeter eftersom det bildats mindre fastigheter i närheten och för att det hindrar möjligheten 
till en småskalig och försiktig utbyggnad av området. Fastighetsägaren vill möjliggöra för två 
fastigheter på 1000 kvadratmeter vardera alternativt en fastighet på mellan 1000 – 2000 
kvadratmeter. Ny bebyggelse kan anpassas till omkringliggande bebyggelse genom en god 
terränganpassning och bidra positivt till landskapsbilden. 
Ägaren anser att fastigheten på nytt borde bedömas utifrån de principer som planprogrammet 
utgår ifrån eftersom fastigheten uppfyller alla kriterier för en avstyckning. Fastigheten möjliggör 
för en avstyckning på 2000 kvadratmeter och ny fastighet kan nås via befintligt vägnät. 
Kommunalt vatten och spillvatten finns utbyggt och ny fastighet kan därför ansluta sig. 
Fastigheten påverkar inte naturlig fördröjning av dagvatten eller ytliga rinnvägar. Fastigheten 
innehåller tre värdeelement, dels de två dammarna och ett stenröse. Dessa kommer inte påverkas 
av en byggnation. Platsen utgör ett lämpligt komplement till bebyggelsestrukturen längs med 
vägen. Ny byggnation kan genom terränganpassning och volym anpassas till omkringliggande 
bebyggelse och komplettera landskapsbilden. 
Kommentar: 
Planprogrammet föreslår ny bebyggelse utifrån de hänsynstaganden som uppdraget formulerade. 
Utgångspunkten att möjliga tomtplatser ska kunna vara minst 2000 kvadratmeter har varit känt 
sen uppdragsbeslutet 2017. Resultatet blir en varsam komplettering av befintlig bebyggelse med 
få krav på åtgärder på exempelvis vägar och annan infrastruktur. Detta får direkt inflytande över 
de åtgärder som samfällighetsföreningarna kan bli ålagda att göra. Hur kostnader för åtgärder på 
vägarna ska fördelas är en fråga som i första hand ska hanteras mellan samfällighetsföreningen 
och exploatören/fastighetsägaren och i andra hand av lantmäteriet i samband med förrättning. 
Kostnadsfördelningen kan bli olika beroende på vilken åtgärd som avses och vilka som har nytta 
av åtgärden. I de fall där vägarna redan idag är i behov av den aktuella åtgärden kan det vara 
rimligt att samfällighetsföreningen tar en del av kostnaden. 
Det stämmer att trafikutredningen inte innebär några hinder för en mer omfattande byggnation i 
området. Däremot visar trafikutredningen på vägavsnitt som behöver förbättras både utifrån ett 
framkomlighets- och trafiksäkerhetsperspektiv som en följd av ytterligare bebyggelse.  
Planprogrammets indelning av området i Kvarterstruktur att bevara, Grönstruktur att bevara och 
Ny bebyggelse ska inte förväxlas med användningsbestämmelser såsom kvartersmark och allmän 
plats för natur som kan regleras i en detaljplan. I en kommande detaljplan kommer områden som 
utgör Grönstruktur att bevara inte per automatik att bli allmän plats för grönområde. Plan- och 
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bygglagen, PBL, ställer dock krav på att det ska finnas tillräckligt stor friyta lämplig för lek och 
utevistelse vid bostäder. Behovet av lämpliga platser för lek och utevistelse är ett allmänt intresse 
som vid planläggning ska tillgodoses inom eller i nära anslutning till områden med sammanhållen 
bebyggelse. Vid planläggning av området Norra Kyvik- och Ekekullsområdet kommer det alltså 
bli aktuellt att reglera viss mark för att den ska vara allmänt tillgänglig.  
Kommunen kommer inte vara huvudman för allmän plats i området och därmed blir det inte 
aktuellt för kommunen att lösa in mark. Vid enskilt huvudmannaskap för allmän plats är det 
istället samfällighetsföreningen som ska skaffa sig rätten att nyttja och förvalta marken. Detta 
görs genom en gemensamhetsanläggning där alla fastigheter som har nytta av den allmänna 
platsen ska delta. Ersättning till berörda fastighetsägare hanteras av lantmäteriet i samband med 
förrättning och betalas av de fastigheter som ingår i gemensamhetsanläggningen. 
Ändringar i planprogrammet: 
Planprogrammet justeras på så sätt att fastigheten Kyvik 4:126 inrymmer en plats för ny 
bebyggelse. För vidare beskrivning av platsen, se planprogramhandlingen.  

 
43. Kyvik 4:127 

Fastighetsägaren köpte sin fastighet som en delbar fastighet. Förberedande arbete för en 
avstyckning gjordes på 70-talet men avstyckningen kunde inte genomföras förrän VA kommit på 
plats vilket nu finns. Intill fastigheten finns flertalet fastigheter som är mindre än 1000 
kvadratmeter vilka bebyggts relativt nyligen, däribland en fastighet på 2000 kvadratmeter som 
såldes som delbar. På samma fastighet har byggnation av hus inneburit sprängningar och 
ytterligare byggnation kommer troligtvis kräva ytterligare sprängningar. Det kan inte ses som att 
naturvärden bevaras. 
Fastighetsägarens önskemål är att få dela fastigheten vilket de uppfattat att Kungsbacka kommun 
sagt att de ska få göra. På grund av planprogrammet är det nu inte möjligt. Det framgår inte hur 
man kommit fram till att nya fastigheter måste vara minst 2000 kvadratmeter. I angränsande 
områden och i kommunen får fastigheter vara 1000 kvadratmeter eller mindre. 
Planförslaget är inte rättvist och innebär bara skyldigheter, kostnader samt restriktioner och 
obetydliga rättigheter. Fastighetsägaren vill att politiker som står bakom planförslaget förklarar 
hur man kommit fram till planförslaget. 
Kommentar: 
Planprogrammet föreslås ny bebyggelse utifrån de hänsynstaganden som uppdraget formulerade. 
Utgångspunkten att möjliga tomtplatser ska kunna vara minst 2000 kvadratmeter har varit känt 
sen uppdragsbeslutet 2017. Resultatet blir en varsam komplettering av befintlig bebyggelse med 
få krav på åtgärder på exempelvis vägar och annan infrastruktur. Detta får direkt inflytande över 
de åtgärder som samfällighetsföreningarna kan bli ålagda att göra. Hur kostnader för åtgärder på 
vägarna ska fördelas är en fråga som i första hand ska hanteras mellan samfällighetsföreningen 
och exploatören/fastighetsägaren och i andra hand av lantmäteriet i samband med förrättning. 
Kostnadsfördelningen kan bli olika beroende på vilken åtgärd som avses och vilka som har nytta 
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av åtgärden. I de fall där vägarna redan idag är i behov av den aktuella åtgärden kan det vara 
rimligt att samfällighetsföreningen tar en del av kostnaden. 
Huruvida en fastighet är delbar eller ej avgörs genom en lokaliseringsprövning. För Norra Kyvik- 
och Ekekullsområdet utgör planprogrammet den lokaliseringsprövningen. Det faktum att 
kommunen dragit fram ledningar för kommunalt vatten och spillvatten utgör inte enskilt en grund 
för att platsen är lämplig för bebyggelse. Möjligheten att ansluta ett nytt bostadshus till 
kommunalt VA har varit en av sju principer utifrån vilka programmet föreslagit lämpliga platser 
för ny bebyggelse. Endast de platser som uppfyller samtliga sju principer har föreslagits för ny 
bebyggelse i programmet. Den lokaliseringsprövning som gjorts i planprogrammet kan sedan 
fastställas i en detaljplan vilket slutligen ger en laglig rätt att bebygga platsen enligt detaljplanens 
bestämmelser. I planprogrammet gör kommunen bedömningen att fastigheten Kyvik 4:127 inte är 
delbar.   
 

44. Kyvik 4:148 
Fastighetsägaren emotsätter sig programförslaget, som för dem bara innebär skyldigheter, 
kostnader samt restriktioner och obetydliga rättigheter. 
Fastighetsägaren uppfattar att föreslaget planprogram innebär en mycket begränsad möjlighet till 
byggnation av bostäder inom området Norra Kyvik- och Ekekullsområdet. Fastighetsägaren 
känner sig orättvist behandlad med hänvisning till omkringliggande detaljplaner som tillåter 
betydligt mindre fastigheter än 2000 kvm.  
I skrivelsen uttrycks också oro för kostnader kopplade till detaljplaner som vägföreningen 
kommer att bli betalningsskyldiga för samt oro för att kommunen ska tvångsinlösa delar av 
fastigheter som planläggs för allmän plats. Ersättningen vid inlösen är mycket låg i förhållande 
till värdet av en byggbar fastighet.  
I synpunkterna framförs vidare att det borde få plats mer bebyggelse i området än vad som 
föreslås med tanke på att trafikutredningen visar på kapacitet i vägsystemet.  
Kommentar: 
Planprogrammet föreslås ny bebyggelse utifrån de hänsynstaganden som uppdraget formulerade. 
Utgångspunkten att möjliga tomtplatser ska kunna vara minst 2000 kvadratmeter har varit känt 
sen uppdragsbeslutet 2017. Resultatet blir en varsam komplettering av befintlig bebyggelse med 
få krav på åtgärder på exempelvis vägar och annan infrastruktur. Detta får direkt inflytande över 
de åtgärder som samfällighetsföreningarna kan bli ålagda att göra. Hur kostnader för åtgärder på 
vägarna ska fördelas är en fråga som i första hand ska hanteras mellan samfällighetsföreningen 
och exploatören/fastighetsägaren och i andra hand av lantmäteriet i samband med förrättning. 
Kostnadsfördelningen kan bli olika beroende på vilken åtgärd som avses och vilka som har nytta 
av åtgärden. I de fall där vägarna redan idag är i behov av den aktuella åtgärden kan det vara 
rimligt att samfällighetsföreningen tar en del av kostnaden. 
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Det stämmer att trafikutredningen inte innebär några hinder för en mer omfattande byggnation i 
området. Däremot visar trafikutredningen på vägavsnitt som behöver förbättras både utifrån ett 
framkomlighets- och trafiksäkerhetsperspektiv som en följd av ytterligare bebyggelse.  
Planprogrammets indelning av området i Kvarterstruktur att bevara, Grönstruktur att bevara och 
Ny bebyggelse ska inte förväxlas med användningsbestämmelser såsom kvartersmark och allmän 
plats för natur som kan regleras i en detaljplan. I en kommande detaljplan kommer områden som 
utgör Grönstruktur att bevara inte per automatik att bli allmän plats för grönområde. Plan- och 
bygglagen, PBL, ställer dock krav på att det ska finnas tillräckligt stor friyta lämplig för lek och 
utevistelse vid bostäder. Behovet av lämpliga platser för lek och utevistelse är ett allmänt intresse 
som vid planläggning ska tillgodoses inom eller i nära anslutning till områden med sammanhållen 
bebyggelse. Vid planläggning av området Norra Kyvik- och Ekekullsområdet kommer det alltså 
bli aktuellt att reglera viss mark för att den ska vara allmänt tillgänglig.  
Kommunen kommer inte vara huvudman för allmän plats i området och därmed blir det inte 
aktuellt för kommunen att lösa in mark. Vid enskilt huvudmannaskap för allmän plats är det 
istället samfällighetsföreningen som ska skaffa sig rätten att nyttja och förvalta marken. Detta 
görs genom en gemensamhetsanläggning där alla fastigheter som har nytta av den allmänna 
platsen ska delta. Ersättning till berörda fastighetsägare hanteras av lantmäteriet i samband med 
förrättning och betalas av de fastigheter som ingår i gemensamhetsanläggningen. 
  

45. Kyvik 4:150 
Fastighetsägaren emotsätter sig programförslaget, som för dem bara innebär skyldigheter, 
kostnader samt restriktioner och obetydliga rättigheter. 
Fastighetsägaren uppfattar att föreslaget planprogram innebär en mycket begränsad möjlighet till 
byggnation av bostäder inom området Norra Kyvik- och Ekekullsområdet. Fastighetsägaren 
känner sig orättvist behandlad med hänvisning till omkringliggande detaljplaner som tillåter 
betydligt mindre fastigheter än 2000 kvm.  
I skrivelsen uttrycks också oro för kostnader kopplade till detaljplaner som vägföreningen 
kommer att bli betalningsskyldiga för samt oro för att kommunen ska tvångsinlösa delar av 
fastigheter som planläggs för allmän plats. Ersättningen vid inlösen är mycket låg i förhållande 
till värdet av en byggbar fastighet.  
I synpunkterna framförs vidare att det borde få plats mer bebyggelse i området än vad som 
föreslås med tanke på att trafikutredningen visar på kapacitet i vägsystemet.  
Kommentar: 
Planprogrammet föreslås ny bebyggelse utifrån de hänsynstaganden som uppdraget formulerade. 
Utgångspunkten att möjliga tomtplatser ska kunna vara minst 2000 kvadratmeter har varit känt 
sen uppdragsbeslutet 2017. Resultatet blir en varsam komplettering av befintlig bebyggelse med 
få krav på åtgärder på exempelvis vägar och annan infrastruktur. Detta får direkt inflytande över 
de åtgärder som samfällighetsföreningarna kan bli ålagda att göra Hur kostnader för åtgärder på 
vägarna ska fördelas är en fråga som i första hand ska hanteras mellan samfällighetsföreningen 
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och exploatören/fastighetsägaren och i andra hand av lantmäteriet i samband med förrättning. 
Kostnadsfördelningen kan bli olika beroende på vilken åtgärd som avses och vilka som har nytta 
av åtgärden. I de fall där vägarna redan idag är i behov av den aktuella åtgärden kan det vara 
rimligt att samfällighetsföreningen tar en del av kostnaden. 
Det stämmer att trafikutredningen inte innebär några hinder för en mer omfattande byggnation i 
området. Däremot visar trafikutredningen på vägavsnitt som behöver förbättras både utifrån ett 
framkomlighets- och trafiksäkerhetsperspektiv som en följd av ytterligare bebyggelse.  
Planprogrammets indelning av området i Kvarterstruktur att bevara, Grönstruktur att bevara och 
Ny bebyggelse ska inte förväxlas med användningsbestämmelser såsom kvartersmark och allmän 
plats för natur som kan regleras i en detaljplan. I en kommande detaljplan kommer områden som 
utgör Grönstruktur att bevara inte per automatik att bli allmän plats för grönområde. Plan- och 
bygglagen, PBL, ställer dock krav på att det ska finnas tillräckligt stor friyta lämplig för lek och 
utevistelse vid bostäder. Behovet av lämpliga platser för lek och utevistelse är ett allmänt intresse 
som vid planläggning ska tillgodoses inom eller i nära anslutning till områden med sammanhållen 
bebyggelse. Vid planläggning av området Norra Kyvik- och Ekekullsområdet kommer det alltså 
bli aktuellt att reglera viss mark för att den ska vara allmänt tillgänglig.  
Kommunen kommer inte vara huvudman för allmän plats i området och därmed blir det inte 
aktuellt för kommunen att lösa in mark. Vid enskilt huvudmannaskap för allmän plats är det 
istället samfällighetsföreningen som ska skaffa sig rätten att nyttja och förvalta marken. Detta 
görs genom en gemensamhetsanläggning där alla fastigheter som har nytta av den allmänna 
platsen ska delta. Ersättning till berörda fastighetsägare hanteras av lantmäteriet i samband med 
förrättning och betalas av de fastigheter som ingår i gemensamhetsanläggningen. 
 

46. Kyvik 4:164 
Fastighetsägaren är emot planförslaget då det enbart innebär skyldigheter, kostnader samt 
restriktioner och obetydliga rättigheter. Vidare innebär det skillnader och orättvisor mellan 
programområdet och befintliga detaljplaner i närområdet. 
Fastighetsägare anser att det inte varken motiveras eller finns motiv varför kommande fastigheter 
ska vara minst 2000 kvadratmeter stora. Det upplevs snarare vara helt godtyckligt och baserar sig 
bara på byggnationsmål inom kommunen. Ingen hänsyn till området verkar ha tagits. 
Fastighetsägaren tycker att det vore mer lämpligt att nya fastigheter ska kunna bildas om 1000 
kvadratmeter.  
Fastighetsägaren hänvisar också till området Sandlyckan som nyligen bebyggts och som har en 
hög exploatering. Varför är det lämpligt med hög exploatering där och inte inom 
programområdet? Områdena utnyttjar samma infrastruktur. Här tillämpar kommunen inte 
likabehandlingsprincipen.  
Fastighetsägaren uppfattar det som att planprogrammet inte möjliggör för Attefallshus, vilket 
skulle kunna ge både generationsboenden och hyresbostäder som är anpassade till områdets 
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karaktär. Större flerbostadshus skulle förändra karaktären på området och därför borde 
Attefallshus se som den mest lämpliga lösningen för att få till fler hyresbostäder i området. 
Planprogrammet skiljer sig väldigt mycket gentemot det underlag som kommunen själva tog fram 
inför uppdragsbeslutet. Förslagsvis justeras planprogrammet för att mer överensstämma med 
tidigare förslag. 
I kommunens bostadsförsörjningsprogram är målsättningen att 20 nya bostäder per år får byggas 
inom Kullavik. Kommunen har därför genom detta program kompenserat för befintliga 
detaljplaner som är mer generösa genom att ha en strikt hållning inom programområdet. Det är 
inte rimligt att kommunen använder ett planprogram för att uppnå kortsiktiga mål och 
kompensera för befintliga detaljplaner. Det rimliga är snarare att ändra befintliga detaljplaner i 
närområdet så man får en balans mellan detaljplaner och programområdet och därmed undvika att 
bestraffa ett enskilt område. 
Omkringliggande detaljplaner nyttjar samma grönområden, samhällsservice och infrastruktur. 
Ändå är det skillnad på fastighetsstorlek om man bor inom eller utanför programområdet. Det är 
helt orimligt och det blir en godtycklig snedfördelning. Därför bör minsta fastighetsstorlek 
snarare anpassas utifrån omkringliggande detaljplaner. 
Planprogrammet innebär även att enskilda fastighetsägare kommer drabbas av kostnader eftersom 
vägar, grönområden med mera behöver byggas ut. Medlemmar i vägföreningen är alla delägare 
varför alla kommer bli betalningsskyldiga för kostnaderna. Detta drabbar alla inom 
programområdet. I normala fall kompenseras detta av att fastigheten får ett ökat värde, enligt 
förslaget blir det tvärtom. 
Kommentar: 
Planprogrammet föreslås ny bebyggelse utifrån de hänsynstaganden som uppdraget formulerade. 
Utgångspunkten att möjliga tomtplatser ska kunna vara minst 2000 kvadratmeter har varit känt 
sen uppdragsbeslutet 2017. Resultatet blir en varsam komplettering av befintlig bebyggelse med 
få krav på åtgärder på exempelvis vägar och annan infrastruktur.  
Undantaget är område 1a och 1b där programmet föreslår en tätare bebyggelse med 
flerbostadshus och radhus. Området omfattar en större sammanhängande yta som kan planeras i 
ett sammanhang vilket skapar goda förutsättningar för en bebyggelse i samspel, både inom 
och i förhållande till angränsande områden. Samhällsbyggnadskontoret har gjort bedömningen att 
en motsvarande exploateringsgrad inte är möjligt inom de övriga delarna av programområdet.   
Den exploatering som kommer att möjliggöras genom en detaljplan får direkt inflytande över de 
åtgärder som samfällighetsföreningarna kan bli ålagda att göra. Hur kostnader för åtgärder på 
vägarna ska fördelas är en fråga som i första hand ska hanteras mellan samfällighetsföreningen 
och exploatören/fastighetsägaren och i andra hand av lantmäteriet i samband med förrättning. 
Kostnadsfördelningen kan bli olika beroende på vilken åtgärd som avses och vilka som har nytta 
av åtgärden. I de fall där vägarna redan idag är i behov av den aktuella åtgärden kan det vara 
rimligt att samfällighetsföreningen tar en del av kostnaden. 
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Fastighetsägaren hänvisar till en bilaga till uppdragsbeslutet där en kartläggning av byggbar mark 
redovisas. Detta ska inte tolkas som om denna mark har bedömts som lämplig för bebyggelse 
utan snarare en kartläggning av mark som kan bli föremål för lokaliseringsprövning genom 
förhandsbesked om inte någon detaljplan för området tas fram.  
Den förhållandevis glesa bebyggelse som planprogrammet föreslår är inte en effekt av att de 
omkringliggande detaljplanerna tillåter en tätare bebyggelse. Det är ett resultat av platsens 
förutsättningar och uppdragets ramar. 
Det är en missuppfattning att planprogrammet och kommande detaljplan kommer att hindra 
prövning av så kallade Attefallsåtgärder. Tvärtom är detta något som mycket väl kan lämpa sig 
inom området.  
 

47. Kyvik 4:165 
Fastighetsägaren är emot förslaget till planprogram eftersom det hindrar fastighetsägare att stycka 
av och utveckla området. Fastighetsägarens egen fastighet är cirka 3000 kvadratmeter och med 
tanke på befintligt hus och dess placering finns det goda förutsättningar för en avstyckning i 
likhet med andra fastigheter inom programområdet.  
Planprogrammet har ingen rättsverkan förrän förslaget har fastställts i en detaljplan och 
fastighetsägaren hoppas därför att det inte upprättas någon detaljplan med planprogrammet som 
utgångspunkt. 
Fastighetsägaren anser att det funnits politiker som tagit del av förslaget vid planläggningen som 
varit jäviga. Fastighetsägaren anser att det är anmärkningsvärt att politiker godkänner att ta privat 
mark i anspråk för grönområden med de begränsningar som det innebär. Detta är ett stort 
ingripande i den privata äganderätten. 
Fastighetsägaren skriver vidare att inom Ekekullsområdet finns inga allmänna grönytor som är 
allmänt tillgängliga. I samband med framtagandet av planprogrammet har ingen dialog förts med 
fastighetsägare som nu drabbas av planprogrammet och föreslagen grönstruktur.  
Fastigheter har genom åren förberetts för avstyckning och år 2010 tvingades fastigheter att 
ansluta sig till VA och dagvattenledningar. Genom att ansluta sig gavs en möjlighet för framtida 
avstyckning och byggrätter. Många valde att betala extra för dagvattenledningar för att 
möjliggöra en avstyckning av fastigheten. Vid samma tillfälle tvingades många fastighetsägare 
investera i dagvattenanläggningar för att det var positivt för en framtida exploatering. Dessa 
anläggningar kan utvecklas och förbättras utan att påverka ekosystemtjänster, vattenbalans med 
mera. 
Med anledning av behovet av bostäder och att det tillåts fastigheter till en yta av 700 
kvadratmeter i andra delar av kommunen borde det vara möjligt för fastigheter i liknande storlek 
inom programområdet. Det är en stor orättvisa att det skiljer sig åt så mycket beroende på om 
man bor inom eller utanför programområdet. Förutsättningarna är precis likadana utanför 
programområdet där mindre fastigheter tillåts. Det är inte klarlagt hur fastighetsägare som inte 
har intresse att stycka sin fastighet påverkas av grönområdena. Är det exempelvis möjligt att 
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bygga Attefallshus och ekonomibyggnader här? Det framgår heller inte vilken fastighetsstorlek 
som ska gälla för fastigheter där grönområde föreslås och hur mycket man får bygga samt hur 
grönområdena ska nås då det generellt sätt saknas vägar och allmänna ytor. 
Kommentar: 
Planprogrammet föreslås ny bebyggelse utifrån de hänsynstaganden som uppdraget formulerade. 
Utgångspunkten att möjliga tomtplatser ska kunna vara minst 2000 kvadratmeter har varit känt 
sen uppdragsbeslutet 2017. Resultatet blir en varsam komplettering av befintlig bebyggelse med 
få krav på åtgärder på exempelvis vägar och annan infrastruktur. Detta får direkt inflytande över 
de åtgärder som samfällighetsföreningarna kan bli ålagda att göra. 
Uppdragsbeslutet togs av Kommunstyrelsen 2017-09-26 och vid beslutet medverkade inte 
politikern som bor i närområdet. Det går därför inte att hävda att en enskild politikers ställning 
påverkat uppdragsbeslutet. 
Planprogrammets indelning av området i Kvarterstruktur att bevara, Grönstruktur att bevara och 
Ny bebyggelse ska inte förväxlas med användningsbestämmelser såsom kvartersmark och allmän 
plats för natur som kan regleras i en detaljplan. I en kommande detaljplan kommer områden som 
utgör Grönstruktur att bevara inte per automatik att bli allmän plats för grönområde. Plan- och 
bygglagen, PBL, ställer dock krav på att det ska finnas tillräckligt stor friyta lämplig för lek och 
utevistelse vid bostäder. Behovet av lämpliga platser för lek och utevistelse är ett allmänt intresse 
som vid planläggning ska tillgodoses inom eller i nära anslutning till områden med sammanhållen 
bebyggelse. Vid planläggning av området Norra Kyvik- och Ekekullsområdet kommer det alltså 
bli aktuellt att reglera viss mark för att den ska vara allmänt tillgänglig. Däremot kommer det inte 
ställas krav på fastighetsreglering – allmän plats för natur kan vara en del av en privat fastighet.  
Huruvida en fastighet är delbar eller ej avgörs genom en lokaliseringsprövning. För Norra Kyvik- 
och Ekekullsområdet utgör planprogrammet den lokaliseringsprövningen. Det faktum att 
kommunen dragit fram ledningar för kommunalt vatten och spillvatten, och efter beställning från 
fastighetsägaren anlagt en servis, gör i sig inte platsen lämplig för bebyggelse. Möjligheten att 
ansluta ett nytt bostadshus till kommunalt VA har varit en av sju principer utifrån vilka 
programmet föreslagit lämpliga platser för ny bebyggelse. Endast de platser som uppfyller 
samtliga sju principer har föreslagits för ny bebyggelse i programmet. Den lokaliseringsprövning 
som gjorts i planprogrammet kan sedan fastställas i en detaljplan vilket slutligen ger en laglig rätt 
att bebygga platsen enligt detaljplanens bestämmelser. I planprogrammet gör kommunen 
bedömningen att fastigheten Kyvik 4:165 inte är delbar. 
Det är en missuppfattning att planprogrammet och kommande detaljplan kommer att hindra 
prövning av så kallade Attefallsåtgärder. Tvärtom är detta något som mycket väl kan lämpa sig 
inom området.  
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48. Kyvik 4:166 
Fastighetsägaren anser att två fastigheter kan bildas på sydvästra Ekekullsvägen förutsatt att de 
anpassas höjdmässigt till övrig bebyggelse och natur. 
Kommentar: 
Kommunen antecknar informationen samt hänvisar till kommentar under punkt 49. 
 

49. Kyvik 4:167 
Fastighetsägaren har lämnat ett yttrande som utgår från de sju grundprinciper som använts i 
bedömning när ny mark för byggnation pekats ut i planprogrammet. Fastighetsägaren 
argumenterar utifrån principerna om varför deras fastighet kan avstyckas till ytterligare två 
fastigheter.  
Fastighetsägarens fastighet omfattar över 6000 kvadratmeter och kan därför styckas av till 
ytterligare två fastigheter enligt principen i planprogrammet. Dessutom anser de att föreslagen 
fastighetsstorlek är för väl tilltagen och det viktiga är inte fastighetsstorleken utan att fastigheter 
anpassas efter förutsättningar och omgivande bebyggelse. 
Vid en avstyckning skulle fastigheterna kunna angöras från befintlig väg och den trafik som 
tillkommande bebyggelse genererar bedöms enligt trafikutredningen inte utgöra några problem. 
VA finns framdraget till fastigheterna och en anslutningspunkt finns redan i dagsläget. 
Tillkommande fastigheter utgörs främst av berg och innehåller inga lågpunkter eller rinnvägar 
enligt framtagen utredning. Inom fastigheten finns platser som lämpar sig för bebyggelse och 
som innebär ett minimalt ingrepp på dagvattenfördröjningen. Fördröjning av dagvatten är en 
teknisk fråga som enkelt går att hantera. 
Inom fastigheten finns ett naturvärdesobjekt i form av en damm med påtagligt naturvärde. 
Fastighetsägaren konstaterar att naturvärdesobjektet inte är bunden till en specifik plats eftersom 
den nödvändigtvis inte har en betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på regional, 
nationell eller global nivå, utan det viktiga är att dess areal bibehålls eller utökas samt att dess 
ekologiska kvalitet upprätthålls eller förbättras. Därför är det möjligt att flytta dammen och 
tillskapa en liknande yta på annan del av fastigheten. Dock lyfter utredningen fram att dammens 
kanter är för branta och därför inte lämpar sig för exempelvis groddjur. Dammen är dessutom 
anlagd och därför inte en naturligt unik damm. Enligt Boverkets byggregler ska dammar ha ett 
skydd för att begränsa risken för personskador. För att minska risken för olycka kan exempelvis 
ett staket runt om dammen uppföras. Med tanke på dammens vertikala kanter och säkerhetsrisken 
bör dammen fyllas igen alternativ omlokaliseras. Dammen ligger i närheten av ett bostadshus och 
risken är därför stor att en olycka sker. Vidare anser fastighetsägaren att klassningen av 
naturvärdesobjektet är felaktigt. 
Fastigheten är den enda fastigheten längs med gatan som inte byggts ut. Den utgör en del av en 
bebyggelsestruktur som redan har påverkat landskapsbilden och infrastruktur finns redan på plats, 
en utbyggnad kan därmed ses som hushållning av resurser. En utbyggnad bör kunna genomföras 
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genom att byggnader anpassas till topografin och värden i området. Det finns ytor inom 
fastigheten som gör att ny byggnation kan komma på plats utan större ingrepp än normalt, det vill 
säga schaktning och sprängning. Vidare konstaterar utredningen att området kan vara lämplig för 
bebyggelse. 
Kommentar: 
I Planprogrammet föreslås ny bebyggelse utifrån de hänsynstaganden som uppdraget 
formulerade. Utgångspunkten att möjliga tomtplatser ska kunna vara minst 2000 kvadratmeter 
har varit känt sen uppdragsbeslutet 2017. Resultatet blir en varsam komplettering av befintlig 
bebyggelse med få krav på åtgärder på exempelvis vägar och annan infrastruktur.  
Kommunen håller med om att två fastigheter om minst 2000 kvadratmeter teoretiskt går att bilda, 
att fastigheterna går att ansluta med väg från befintligt vägnät, Ekekullsvägen, och att 
möjligheten finns att ansluta till kommunalt vatten och spillvatten utan risk för negativ påverkan 
på landskapsbilden. Det finns också möjlighet att ansluta till kommunal dagvattenledning. 
Kommunen vidhåller dock bedömningen att en av de dammar som finns inom fastigheten har ett 
påtagligt naturvärde. Dammen finns med på flygfotografier från 1963, då området längs 
Ekekullsvägen var sparsamt exploaterat med fritidshus. Fastigheten Kyvik 4:167 var vid denna 
tidpunkt inte bebyggd. Dammen har alltså funnit på platsen under lång tid, mer än 60 år, och 
utgör därför med stor sannolikhet en naturlig sänka i berget. Kungsbacka kommun har anlitat 
miljökonsulter för att göra en objektiv bedömning av naturvärden inom programområdet. Av 
rapporten (Underlag till planprogram, WSP, 2020-03-18) framgår att damen har ett påtagligt 
naturvärde. Utifrån fastighetsägarens yttrande går det inte att dra slutsatsen att gjord bedömning 
av naturvärdesobjektet är felaktig. Det är således kommunens bedömning att dammen har en 
viktig funktion, både för naturmiljön och dagvattnet, och potentiellt även för grundvattnet. Därför 
är det olämpligt att föreslå ny bebyggelse i nära anslutning till dammen för att inte riskera att dess 
funktion och värde påverkas negativt.  
Inom fastigheten finns, utöver ovan nämnda damm, ytterligare en damm som i 
naturvärdesinventeringen registrerats som ett värdeelement. Ny bebyggelse bör ta hänsyn även 
till den dammen.  
Utifrån ovanstående resonemang gör kommunen bedömningen att det inom fastigheten Kyvik 
4:167 kan prövas ytterligare ett enbostadshus med en placering och utformning utan negativ 
påverkan på vare sig dammar eller landskapsbild.  
Ändringar i planprogrammet 
Planprogrammet justeras på så sätt att fastigheten Kyvik 4:167 inrymmer en plats för ny 
bebyggelse. För vidare beskrivning av platsen, se planprogramhandlingen. 
 

50. Kyvik 4:176 och 4:25 
Fastighetsägaren anser att planprogrammet motarbetar en utveckling av området och motsätter 
sig därför hela planprogrammet och en kommande planläggning i enlighet med det.  
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Fastighetsägaren konstaterar att programområdet varit föremål för en kommande planering under 
en lång tid där kommunen i dialog med fastighetsägare diskuterat vägen framåt. I förslag till 
planprogram har någon sådan dialog inte förts vilket är negativt då programmet utgör en grund 
för en kommande detaljplanering. Ett flertal domslut har fastställt att kommunen inte kan hindra 
en bebyggelseutveckling utan att ta fram en detaljplan. När nu kommunen väljer att ta fram ett 
planprogram saknar fastighetsägaren en tydlig uppdragsbeskrivning som kan vara till hjälp när 
programförslaget ska tolkas och förstås.  
I förslag till planprogram uppfattar fastighetsägaren att Kvyik 4:176 och 4:25 har markerats som 
grönstruktur som ska bevaras. Fastigheterna består främst av berg och saknar därför de värden 
som tillskrivs grönstruktur att bevara.  
Fastighetsägaren anser vidare att platsen utgör en lucka i den befintliga bebyggelsestrukturen, en 
så kallad lucktomt, som bör bebyggas. Den bebyggelsestruktur som finns idag förstörs genom att 
göra grönstruktur av delar av fastigheten. Att inte låta detta område bebyggas innebär att enskilda 
inte ska ha eller får möjligheten att hantera sin egendom på ett sätt som är både möjligt och 
rimligt. Istället borde hänsyn tas till den befintliga bebyggelsestrukturen och bygga vidare på den.  
Intill fastigheterna Kyvik 4:176 och 4:25 föreslås ny bebyggelse på område 2f. De positiva 
förutsättningarna för ny bebyggelse inom 2f kan likväl beskriva för dessa fastigheter. Däremot är 
de negativa förutsättningarna på 2f större än vad de är på fastighetsägarens fastighet. Ny 
bebyggelse inom 2f kommer även sannolikt inte erbjuda någon spännande arkitektur på det vis 
terränganpassade hus gör inom Kyvik 4:176 och 4:25. 
Fastighetsägaren konstaterar vidare att i en detaljplan ska avvägningar göras mellan allmänna och 
enskilda intressent. I planprogrammet verkar denna avvägning åsidosatts då det privata intresset 
är att möjliggöra för bostäder i likhet med vad övriga fastighetsägare runtom redan gjort. Oavsett 
äger allmänheten ingen rätt att använda fastigheten för lek och rekreation. Här bör rimligtvis det 
enskilda intresset väga tyngre än det allmänna. Att planlägga fastigheten för naturmark innebär 
även att fastighetsägaren inte får möjlighet att uppföra Attefallshus vilket begränsar den enskilde 
medborgarens intresse.  
Kommunen bör vid samrådsmöten och i dialog med boenden redovisat hur de ser på 
omkringliggande områden och varför dessa inte har samma begränsningar för att minska risken 
för att planförslaget feltolkas och upplevs som diskriminerande. Fastighetsägaren konstaterar att 
det är stora skillnader i vad som anses vara byggbart i detta förslag gentemot förslaget från 2017 
och att det är svårt att förstå anledningen till detta. Här hänvisas till en kartbilaga med markerade 
ytor som benämns ”byggbar mark”.  
Slutligen konstatera fastighetsägaren att planprogrammet inte stämmer överens med kommunens 
övergripande mål om ett medskapande samhälle och öppen attityd. Förslaget innebär 
restriktioner, skyldigheter och en värdeminskning av fastigheter samt små rättigheter som 
fastighetsägare. Kullavik är utpekat som ett utvecklingsområde varför det är konstigt att 
kommunen ställer sig så restriktiv till att tillåta nya bostäder inom området.  
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Kommentar: 
Fastighetsägaren yttrande gäller för fastigheterna Kyvik 4:176 och Kyvik 4:25. Båda 
fastigheterna är idag bebyggda och programmet anger därför dessa två platser som en del av den 
kvartersstruktur som ska bevaras. Detta innebär i praktiken att båda fastigheterna idag har en 
byggrätt och planprogrammet föreslår inte någon förändring av detta.  
Genom åren har kommunen på olika sätt gjort försök med att inleda en planeringsprocess för 
området, men utan framgång. Det i samrådet redovisade planprogramförslaget är upprättat i 
enlighet med det uppdrag som samhällsbyggnadskontoret fick från kommunstyrelsen 2017. 
Genom att samla olika kompetenser inom kommunen – planarkitekter, lantmätare, ekologer, 
trafikingenjörer och VA-ingenjörer – samt ta in externa och oberoende utredningar för dagvatten, 
miljö och trafik, har vi tagit fram en produkt utan påverkan från vare sig konservativa eller 
progressiva intressen inom området.  
Kommunens ansvar för samhällsplanering generellt och bostadsförsörjning specifikt är 
långtgående. Planering måste ske hållbart och strategiskt. Planprogrammets förslag på 
markanvändning innebär inte att nuvarande markanvändning hindras. Det kan hos 
fastighetsägarna finnas en förväntan om en annan användning, som exempelvis för 
bostadsbebyggelse, men det är kommunens ansvar och rätt att besluta om lämplig 
markanvändning. Planprogrammet är kommunens bedömning av vad som är lämpligt.  
I planprogrammet föreslås ny bebyggelse utifrån de hänsynstaganden som uppdraget 
formulerade. Utgångspunkten att möjliga tomtplatser ska kunna vara minst 2000 kvadratmeter 
har varit känt sen uppdragsbeslutet 2017. Detta kan ses som ett förslag till inriktning för 
kommande detaljplaner och samrådet av planprogrammet är diskussionen kring denna inriktning. 
Om kommunen beslutar att hålla fast vid att det runt ny bebyggelse ska kunna bildas fastigheter 
om minst 2000 kvadratmeter blir resultatet en varsam komplettering av befintlig bebyggelse med 
få krav på åtgärder på exempelvis vägar och annan infrastruktur.   
Grönstrukturen ska inte enbart ses som plats för rekreation och lek utan det handlar även om 
naturmiljön i ett större landskapsavsnitt och har en betydelse för den gröna konnektiviteten 
mellan olika bebyggda områden. Det innebär således inte att allmänheten nödvändigtvis ska ha 
tillträde till området utan det kan likväl innebära att området har betydelse för naturmiljön. 
Vidare innebär grönstrukturen inte nödvändigtvis att platsen ska förses med naturmark vid 
detaljplanering. Det kan även handla om att begränsa byggrätten, exempelvis genom prickmark, 
för att på så vis skydda grönstrukturen. På prickmark får Attefallshus uppföras. 
Beträffande det fastighetsägaren skriver om lucktomt så stämmer det att det finns en praxis för så 
kallade ”lucktomter” och att dessa kan prövas med bygglov om de inte kan antas medföra en 
betydande miljöpåverkan. Om de frågor som aktualiseras till följd av en bygglovspliktig åtgärd är 
så komplexa att det inte är möjligt att utreda dem inom ramen för ett bygglovsärende, finns det ett 
behov av att pröva åtgärden genom detaljplan. Att det råder stor efterfrågan på mark för 
bebyggelse inom ett område är enskilt en faktor som gör frågan så komplex att markens 
lämplighet ska prövas inom ramen för en detaljplan.   
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Kommunen delar inte fastighetsägarens bedömning i frågan om att fastigheten har liknande 
förutsättningar som område 2f. Den främsta skillnaden är att område 2f utgörs av ängsmark utan 
större värden. Det område som föreslås för bebyggelse inom 2f har anpassats utifrån instängda 
områden samt naturvärden och följer således de principer som använts för att bedöma platsen 
lämplighet. Området omfattas heller inte av något generellt biotopskydd. Delar av fastigheterna 
Kyvik 4:176 och 4:25 utgörs av en hög bergskam med brant sluttning mot nordväst. Ett 
bostadshus i det här läget skulle dominera landskapsbilden och få en negativ påverkan på de 
naturvärden som identifierats i naturvärdesinventeringen. Här är det just den otillgängliga 
bergsstrukturen, med gott om hällar, branter och vegetation, som ger värdet, bland annat som 
tillflyktsort för fåglar.  
Vidare går det inte att uttala sig om ny bebyggelse kommer vara arkitektonisk intressant eller 
inte. Detta beror snarare på fastighetsägarens ambition och betraktaren.  
Fastighetsägaren hänvisar till en bilaga till uppdragsbeslutet där en kartläggning av byggbar mark 
redovisas. Detta ska inte tolkas som om denna mark har bedömts som lämplig för bebyggelse 
utan snarare en kartläggning av mark som kan bli föremål för lokaliseringsprövning genom 
förhandsbesked om inte någon detaljplan för området tas fram.  
Det stämmer att Kullavik är en utvecklingsort enligt översiktsplanen. Översiktsplanen beskriver 
dock att befolkningstillväxt i kommunen främst kommer ske i de prioriterade utvecklingsorterna, 
det vill säga Kungsbacka, Åsa och Anneberg. Enligt kommunens bostadsförsörjningsprogram 
finns det en målsättning att planera för fler bostäder i Kullavik. Denna planering bör ske i 
strategiskt rätt lägen. Delar av programområdets södra delar är ett sådant läge.  
 

51. Kyvik 4:246 
Fastighetsägaren ställer sig positiv till programförslaget och anser att förslaget är viktigt för att 
bevara den unika boendemiljön för både nuvarande och kommande generation. Sedan en tid 
tillbaka har landskapsbilden i Ekekullen förändrats då många bergshällar och klippor sprängts 
ned till plana ytor. Därför är det viktigt att återgå till en mer restriktiv hållning för att kunna 
bevara Ekekullens karaktär, undantaget de områden som föreslås i planprogrammet. 
Planprogrammet bör följas och det ska därför inte vara möjligt för ytterligare byggnation utanför 
områden som anges vara lämpliga för byggnation i planprogrammet. Det är viktigt att bevara den 
natur och miljö som finns kvar i Kullaviksområdet som ger alla en bättre boendemiljö. Den bidrar 
även till att skapa en mångfald inom ett annars likformigt område. 
Kommentar: 
Kommunen noterar yttrandet. 
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52. Kyvik 4:251 
Fastighetsägaren är positiv till att planprogrammet reglerar kommande fastigheter till minst 2000 
kvadratmeter. Det gör att tillkommande exploatering passar ihop med befintlig bebyggelse. 
Fastighetsägaren anser att en ökad exploatering längs Brännefjällsvägen innebär en stor ökning 
av bostäder med tillkommande trafik. Vägen är smal och hårt trafikerad. Även Norra 
Kyviksvägen har en hög trafikmängd och det finns en risk att ökad exploatering förvärrar 
situationen. Fastighetsägaren är inte intresserad av att betala åtgärder på vägarna, som kan bli 
aktuella till följd av nya bostäder. 
Kommentar: 
Det stämmer att Brännefjällsvägen har en sämre standard. Den är dock inte så dålig att ny 
exploatering inte är möjlig. Vid ny exploatering ska en utredning tas fram som visar påverkan på 
vägnätet i varje enskilt fall eftersom förutsättningarna skiljer sig inom området. Enligt utförd 
trafikutredning finns det ingen större problematik med kapacitet eller säkerhet längs med Norra 
Kyviksvägen, undantaget ett smalare parti längre norrut på vägen. Däremot visar 
trafikutredningen på vägavsnitt inom programområdet som behöver förbättras både utifrån ett 
framkomlighets- och trafiksäkerhetsperspektiv som en följd av ytterligare bebyggelse. 
Hur kostnader för åtgärder på vägarna ska fördelas är en fråga som i första hand ska hanteras 
mellan samfällighetsföreningen och exploatören/fastighetsägaren och i andra hand av lantmäteriet 
i samband med förrättning. Kostnadsfördelningen kan bli olika beroende på vilken åtgärd som 
avses och vilka som har nytta av åtgärden. I de fall där vägarna redan idag är i behov av den 
aktuella åtgärden kan det vara rimligt att samfällighetsföreningen tar en del av kostnaden. 
Ändringar i planprogrammet: 
Programhandlingen förtydligas i beskrivningen om vad framtida utredning av vägnätet innebär vid 
exploatering. 

 
53. Kyvik 4:252 

Fastighetsägarna ställer sig positiva till planförslaget. De är dock kritiska till att fastigheter 
begränsas till 2000 kvadratmeter. Fastigheterna bör rimligtvis snarare vara mellan 1000 – 1500 
kvadratmeter. Fastighetsägare som påverkas av planförslaget bör även kompenseras ekonomiskt. 
Kommentar: 
Utgångspunkten att möjliga tomtplatser ska kunna vara minst 2000 kvadratmeter har sitt ursprung 
i uppdraget. Vidare har ytterligare sex principer framarbetats med hjälp av de utredningar som 
gjorts. Resultatet blir en varsam komplettering som är väl anpassad till befintlig 
bebyggelsestruktur och som ställer små krav på förändring av befintlig infrastruktur. Genom att 
begränsa bebyggelsen kan vi också minska den påverkan som nya byggnader och hårdgjorda ytor 
har på dagvattenflöden. 
Kommunens ansvar för samhällsplanering generellt och bostadsförsörjning specifikt är 
långtgående. Planering måste ske hållbart och strategiskt. Planprogrammets förslag på 
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markanvändning innebär inte att nuvarande markanvändning hindras. Det kan hos 
fastighetsägarna finnas en förväntan om en annan användning, som exempelvis för 
bostadsbebyggelse, men det är kommunens ansvar och rätt att besluta om lämplig 
markanvändning. Planprogrammet är kommunens bedömning av vad som är lämpligt. 
 

54. Kyvik 4:254 
Fastighetsägaren tackar för en väl genomarbetad utredning. De uttrycker sin uppskattning över att 
det fina kulturlandskapet kommer bevaras, och att hänsyn tas till befintliga naturvärden, 
rekreationsområden och strukturer för dagvattenhantering samt rådande trafikförhållanden inom 
området. 
Kommentar: 
Kungsbacka kommun noterar yttrandet. 
 

55. Kyvik 4:258 
Fastighetsägaren ställer sig positiv till en förtätning av programområdet eftersom fler hus längs 
med vägarna ökar tryggheten och säkerheten i området. Förslagen fastighetsstorlek på 2000 
kvadratmeter är för stort och det borde vara andra faktorer som styr var ett hus kan byggas. Att 
inte fler får möjlighet att bygga inom området är tråkigt. 
Kommentar: 
Utgångspunkten att möjliga tomtplatser ska kunna vara minst 2000 kvadratmeter har sitt ursprung 
i uppdraget. Vidare har ytterligare sex principer framarbetats med hjälp av de utredningar som 
gjorts. Resultatet blir en varsam komplettering som är väl anpassad till befintlig 
bebyggelsestruktur och som ställer små krav på förändring av befintlig infrastruktur. Genom att 
begränsa bebyggelsen kan vi också minska den påverkan som nya byggnader och hårdgjorda ytor 
har på dagvattenflöden. 
 

56. Kyvik 4:263 
Fastighetsägaren ställer sig kritiskt till hur planförslaget kommunicerats ut till sakägare då 
kommunen begränsat möjligheten att medverka på de möten som hölls. Kommunen borde gjort 
det möjligt att delta på mötena digitalt. Vidare fördes inga protokoll under mötestillfällena. 
Det framgår inte hur kommunen kommit fram till fördelningen av föreslagen användning och 
varför fastigheter ska vara minst 2000 kvadratmeter stora. Den enskilda fastighetens 
förutsättningar borde ligga till grund för hur stor fastigheten bör vara. 
Grönstruktur upptar en stor del av området och ligger på enskilda fastigheter klassade som 
småhusenheter. För att nå dessa ytor som föreslås behöver man i många fall gå på enskilda 
fastigheters trädgård vilket är en del av hemfridszonen vilken inte får nyttjas utan 
fastighetsägarens lov. Det framgår inte om man tagit hänsyn till detta i planförslaget. Här vill 
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fastighetsägaren hävda att den enskildes intresse är starkare än det allmänna intresset. Under 
samrådsmötet som hölls framhöll kommunen att det allmänna intresset ska gå före det privata. 
Det framgår dock inte hur kommunen resonerat när man gjort denna avvägning i utformningen av 
planprogrammet. 
Att föreslå 15 stycken bostäder vid område 1b. är inte lämpligt då detta inte passar in med övriga 
bebyggelse. Dessutom stämmer det inte överens med kommunens sätt att värdera områdets 
kvartersstruktur. Vidare påverkar det andra fastighetsägares möjlighet att bygga i området. 
Det är heller inte rätt av kommunen att låta samfällighetsföreningen och i vidare mening enskilda 
fastighetsägare bära kostnaden för inlösen av grönområden för allmän plats och utbyggnad av 
vägar. 
Intilliggande bostadsområden som är planlagda har helt andra krav vad gäller fastighetsstorlek 
och liknande, trots att områdena ligger precis intill planprogramsområdet och har samma struktur. 
Trots detta är förutsättningarna för exploatering helt olika vilket är diskriminerande. 
Planförslaget innebär i princip att området kommer vara som i dagsläget och därför vill 
fastighetsägaren mena på att det lika gärna kan vara oplanerat. Programmet motarbetar en 
utveckling av området och innebär i princip enbart kostnader och restriktioner för fastighetsägare, 
något de ställer sig starkt emot. Ett nytt förslag på planprogram bör tas fram. 
Kommentar: 
Beträffande kritiken mot genomfört samråd - Vi har gjort utskick till samtliga fastighetsägare 
som ingår i programområdet. För att nå även de som inte har en fastighet inom programområdet, 
men ändå kan ha intresse av planprogrammet, annonserade vi om programsamrådet i 
GöteborgsPosten och Norra Halland tisdagen den 6 oktober. Vi kungjorde också samrådet på 
kommunens digitala anslagstavla. Informationsutskicket bestod av en mycket kort 
sammanfattning av planprogrammet men med en tydlig hänvisning till kommunens hemsida där 
samtliga handlingar och relevanta beslut fanns att ta del av. Samrådsmöten ordnades med ett 
begränsat antal deltagare vid varje möte. För den som inte ville delta vid dessa möten fanns 
möjligheten att ta kontakt med planarkitekter för att ställa frågor direkt till dem. För framtida 
behov tittar vi just nu över möjligheten att hålla helt digitala samrådsmöten. Det är dock inte ett 
lagkrav att hålla samrådsmöten. Samrådsmötet är ett tillfälle att ställa frågor kring 
planprogrammet. Det är också möjligt att uttrycka sin åsikt kring det som kommunen föreslår. 
Men vi för inga protokoll under mötet. Vi är övertygade om att du som fastighetsägare bäst själv 
formulerar dina tankar och lämnar in till oss skriftligen. På detta sätt blir det också tydligare vem 
som tycker vad.  
Utgångspunkten att möjliga tomtplatser ska kunna vara minst 2000 kvadratmeter har sitt ursprung 
i uppdraget. Vidare har ytterligare sex principer framarbetats med hjälp av de utredningar som 
gjorts. Resultatet blir en varsam komplettering som är väl anpassad till befintlig 
bebyggelsestruktur och som ställer små krav på förändring av befintlig infrastruktur. Genom att 
begränsa bebyggelsen kan vi också minska den påverkan som nya byggnader och hårdgjorda ytor 
har på dagvattenflöden.  
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En varsam komplettering, så som planprogrammet föreslår, får alltså en direkt effekt på de 
åtgärder som samfällighetsföreningarna kan bli ålagda att göra. Kostnaderna för de åtgärder på 
vägarna som en detaljplan kräver och möjliggör ska belasta de som har nytta av åtgärden. Här 
kan det bli aktuellt att kostnaden fördelas mellan exploatör och samfällighetsförening. Detta 
gäller särskilt i de fall där vägarna redan idag är i behov av den aktuella åtgärden.   
Inom områden med enskilt huvudmannaskap för allmän plats är det per definition 
fastighetsägarnas ansvar att tillsammans äga och förvalta den allmänna platsen i området, t ex 
vägar och grönområden, Detta görs vanligtvis genom en gemensamhetsanläggning och 
samfällighetsförening där samtliga fastigheter som har nytta av anläggningarna är delägare. Inom 
programområdet finns redan två gemensamhetsanläggningar och samfällighetsföreningar som 
ansvarar för vägarna. De skulle kunna ta ansvar för grönområden också, om det blir aktuellt. Vid 
enskilt huvudmannaskap har kommunen ingen rätt eller skyldighet att förvalta/bygga ut 
anläggningarna eller att lösa in mark. 
Grönstrukturen ska inte enbart ses som plats för rekreation och lek utan det handlar även om 
naturmiljön i ett större landskapsavsnitt och har en betydelse för den gröna konnektiviteten 
mellan olika bebyggda områden. Det innebär således inte att allmänheten nödvändigtvis ska ha 
tillträde till området utan det kan likväl innebära att området har betydelse för naturmiljön. Denna 
avvägning har gjorts med hjälp av framtagna utredningar. 
Bebyggelsen som bedömts som lämplig inom område 1b är inte mer omfattande till yta och höjd än 
de byggnader som finns där idag. Tanken med att föreslå bostäder på platsen har sin grund i viljan att 
värna den kulturmiljö som finns på platsen och som befintliga ekonomibyggnader är en del av. 
Genom att ta till vara befintliga byggnader eller ersätta dem med nya byggnader som i storlek och 
formspråk påminner om de som finns där idag kan kulturmiljön bevaras även efter att behovet av de 
gamla ekonomibyggnaderna inte finns kvar. 

Kommunens ansvar för samhällsplanering generellt och bostadsförsörjning specifikt är 
långtgående. Planering måste ske hållbart och strategiskt. Planprogrammets förslag på 
markanvändning innebär inte att nuvarande markanvändning hindras. Det kan hos 
fastighetsägarna finnas en förväntan om en annan användning, som exempelvis för 
bostadsbebyggelse, men det är kommunens ansvar och rätt att besluta om lämplig 
markanvändning. Planprogrammet är kommunens bedömning av vad som är lämpligt. 

 

57. Kyvik 4:65 
Fastighetsägaren ställer sig positiv till att reglera upp området och förslaget om fastigheter med 
en storlek på minst 2000 kvadratmeter. De känner en oro över kommande exploatering längs 
Brännefjällsvägen då de är direkt påverkade av trafik på vägen. Vidare upplever fastighetsägaren 
att trafiken på Norra Kyviksvägen är högre än vad trafikutredning redovisar och vill därför att 
detta framgår i rapporten och tillhörande diskussion. Som ett förslag föreslås att trafik till område 
2e leds via Källbackevägen istället för Norra Kyviksvägen. 
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I trafikrapporten rekommenderas att det vid ny exploatering görs en utredning av påverkan på 
vägnätet i varje enskilt fall eftersom förutsättningarna skiljer sig inom området. Vad detta faktiskt 
innebär framgår inte i planprogrammet. 
Fastighetsägaren har i samband med planprogrammet fått ta del av ett utskick från 
samfällighetsföreningen som beskriver vilka konsekvenser förslaget får för boenden som ingår i 
föreningen. De motsätter sig att det faktum att endast boenden inom planområdet skulle få ökade 
kostnader för utbyggnad av vägar och grönområden då dessa nyttjas av alla inom samfälligheten. 
Det är även underligt att boende i området ska få ökade kostnader när det är kommunen som är 
initiativtagare till något som dessutom påverkar deras livsmiljö negativt. 
Kommentar: 
Fastighetsägaren är generellt positiva till att utbyggnaden inom området styrs upp och att minsta 
tomtstorlek är satt till 2000 kvadratmeter.  
Genomförd trafikutredningen visar att det är möjligt med kompletterande bebyggelse inom 
programområdet men att det finns vägavsnitt inom programområdet som behöver förbättras både 
utifrån ett framkomlighets- och trafiksäkerhetsperspektiv som en följd av ytterligare bebyggelse. 
Enligt utredningen finns det ingen större problematik med kapacitet eller säkerhet längs med 
Norra Kyviksvägen, undantaget ett smalare parti längre norrut på vägen. Däremot har delar av 
Källbackevägen dålig sikt och är samtidigt smal. Kommunen delar därför inte fastighetsägarens 
synpunkt att det vore bättre att leda trafiken från område 2e via Källbackevägen.  
Hur kostnader för åtgärder på vägarna ska fördelas är en fråga som i första hand ska hanteras 
mellan samfällighetsföreningen och exploatören/fastighetsägaren och i andra hand av lantmäteriet 
i samband med förrättning. Kostnadsfördelningen kan bli olika beroende på vilken åtgärd som 
avses och vilka som har nytta av åtgärden. I de fall där vägarna redan idag är i behov av den 
aktuella åtgärden kan det vara rimligt att samfällighetsföreningen tar en del av kostnaden. 
Samfällighetsföreningens andel av kostnaderna ska normalt sett fördelas mellan alla delägare i 
gemensamhetsanläggningen, enligt de andelstal som fastställts i lantmäteriförrättning. Om man 
vill begränsa kostnadsansvaret för en viss åtgärd till en mindre fastighetsägarkrets måste detta ha 
stöd i lantmäteribeslutet, till exempel genom att vägnätet är indelat i olika sektioner. 
Ändringar i planprogrammet: 
Programhandlingen förtydligas i beskrivningen om vad framtida utredning av vägnätet innebär vid 
exploatering. 
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Sakägare, utanför programområdet 
 

58. Kyvik 1:71 
Fastighetsägarens bor i närheten av programområdet i en gammal hallandsgård som är utpekad i 
den inventering av kulturhistorisk värdefull bebyggelse som genomfördes mellan åren 2006–
2009. Utöver det finns det ytterligare två gårdar som ligger i närheten av område 1a som är 
utpekade i samma inventering. Enligt Riksantikvarieämbetet har kommunen ett ansvar för vård 
av kulturmiljö i samband med planering och utöver det ska kommunen enligt miljöbalken 
tillgodose riksintressena. 
Därför anser fastighetsägaren att förslaget om att 1a kan bebyggas med tätare och högre 
bebyggelse än omkringliggande villakvarter strider mot kommunens ansvar. Därför önskar 
fastighetsägaren att planprogrammet revideras och att område 1a endast får bebyggas med 
byggnader med en våningshöjd på max ett och ett halvt plan och på så sätt inte påverkar 
kulturmiljön negativt. 
Vidare bör området kunna anslutas direkt till Kullaviksvägen via området sydöstra kant istället 
för via Dalbergavägen. En sådan lösning innebär att minskad belastning på korsningen Norra 
Kyviksvägen – Kullaviksvägen samt att man undviker ökad trafik längs med skolan. 
Kommentar: 
Område 1a förutsätter en fortsatt planering av området i form av en detaljplan. Planprogrammet 
kommer då utgöra ett underlag till detaljplanen. I samband med detaljplanering utreds alltid 
förutsättningarna för det som föreslås och det är i samband med denna planläggning eventuella 
utredningar genomförs. Frågan kring ny bebyggelse påverkan på kulturmiljön hanteras således i 
detaljplaneskedet. 
De områden i anslutning till Kullaviksskolan där planprogrammet föreslår en tätare exploatering 
ligger inom en kilometers gångavstånd till Kullaviks centrum. Ännu närmare är det till 
Kullaviksskolan och busshållplatsen vid Kullaviksvägen. Detta område ligger alltså strategiskt 
väl till i Kullavik vilket stödjer en utveckling med tätare bostadsbebyggelse på den här platsen. 
Bostäder i flerbostadshus skulle dessutom komplettera det befintliga bostadsbeståndet i Kullavik.  
Vidare delar kommunen inte åsikten att det vore mer lämpligt att ansluta område 1a direkt till 
Kyviksvägen. Möjligheten att belasta vägnätet med ytterligare trafik bedöms överlag som god vid 
delar av Kyviksvägen och Dalbergavägen. Det gäller även för korsningen Kyviksvägen - 
Kullaviksvägen. 
 

59. Kyvik 1:152 
Fastighetsägaren angör sin fastighet via Källbackevägen och påverkas därför av eventuell 
exploatering inom område 1b. Vägen är smal och det är inte möjligt att släppa förbi mötande 
trafik. Därför ställer sig fastighetsägaren frågande varför platsen bedömts lämplig för ny 
bebyggelse när trafikutredningen konstaterar att möjligheten att belasta vägnätet med ytterligare 
trafik som mindre god. Detsamma kan sägas utifrån miljöutredningen som konstaterar att 
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området inte bör exploateras. Om området skulle exploateras är det mer lämpligt med småskalig 
bebyggelse än flerbostadshus för att inte förvärra trafiksituationen mer än nödvändigt. 
Kommentar: 
Bebyggelsen som bedömts som lämplig inom område 1b är inte mer omfattande till yta och höjd än 
de byggnader som finns där idag. Tanken med att föreslå bostäder på platsen har sin grund i viljan att 
värna den kulturmiljö som finns på platsen och som befintliga ekonomibyggnader är en del av. 
Genom att ta till vara befintliga byggnader eller ersätta dem med nya byggnader som i storlek och 
formspråk påminner om de som finns där idag kan kulturmiljön bevaras även efter att behovet av de 
gamla ekonomibyggnaderna inte finns kvar. 

Beträffande Källbackevägen och trafiksäkerhet så är detta en fråga för detaljplanen att lösa. Endast 
om detaljplanen kan möjliggöra för förbättringar av säkerhet och framkomlighet kan det bli aktuellt 
att bebygga platsen med bostäder. Texten i programhandlingen omarbetas för att förtydliga att detta 
är en förutsättning för bostäder på platsen. 

Ändringar i planprogrammet: 
Programhandlingen förtydligas i de delar som rör Källbackevägen och föreslagen bebyggelsen 
inom område 1b. Programmet föreslår, som alternativ till mindre flerbostadshus, att platsen kan 
prövas för upp till tre enbostadshus.  

 
60. Kyvik 1:153 

Fastighetsägaren ifrågasätter förslaget om att bebygga område 1b då det inte är lämpligt med 
tanke på begränsningar i befintlig väg och natur- och miljövärdena som finns på platsen. Istället 
borde jordbruksmarken nedanför 1b bebyggas. 
Kommentar: 
Bebyggelsen som bedömts som lämplig inom område 1b är inte mer omfattande till yta och höjd än 
de byggnader som finns där idag. Tanken med att föreslå bostäder på platsen har sin grund i viljan att 
värna den kulturmiljö som finns på platsen och som befintliga ekonomibyggnader är en del av. 
Genom att ta till vara befintliga byggnader eller ersätta dem med nya byggnader som i storlek och 
formspråk påminner om de som finns där idag kan kulturmiljön bevaras även efter att behovet av de 
gamla ekonomibyggnaderna inte finns kvar. 

Beträffande Källbackevägen och trafiksäkerhet så är detta en fråga för detaljplanen att lösa. Endast 
om detaljplanen kan möjliggöra för förbättringar av säkerhet och framkomlighet kan det bli aktuellt 
att bebygga platsen med bostäder. Texten i programhandlingen omarbetas för att förtydliga att detta 
är en förutsättning för bostäder på platsen. Synpunkten som rör potentialen hos de fastigheter som 
ligger i anslutning till Kullaviksskolan och norrut är relevanta och samhällsbyggnadskontoret tar 
till sig dessa.  
Ändringar i planprogrammet: 
Programhandlingen förtydligas i de delar som rör Källbackevägen och föreslagen bebyggelsen 
inom område 1b. Programmet föreslår, som alternativ till mindre flerbostadshus, att platsen kan 
prövas för upp till tre enbostadshus.  
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Omfattningen och utbredningen av en framtida bebyggelse på ängarna i anslutning till 
Kullaviksskolan lämnas öppen för vidare utredning under detaljplaneskedet. Programmet ändras 
och kompletteras med information om detta. 
 

61. Kyvik 1:156 
Fastighetsägaren ifrågasätter lämpligheteten i att angöra område 1a via Dalbergavägen och 
Kyviksvägen. Man anser också att trafikalstringstalet på fem fordonsrörelser per bostad och dygn 
i verkligheten ligger på närmare 15-20 fordonsrörelser. Med föreslagen lösning behöver trafiken 
passera flera korsningar, entrén till skolan och ett äldreboende. Det är därför bättre att ansluta 
området direkt till Kullaviksvägen. Vidare påpekar fastighetsägaren att diken vid Dalbergavägen 
vid ett par tillfällen varje år inte lyckas hantera mängden nederbörd. Slutligen påpekas att det 
finns ett flertal äldre gårdar intill område 1a och för att inte förstöra området karaktär bör ny 
bebyggelse inte vara högre än omkringliggande bebyggelse. 
Kommentar: 
Trafikalstringen är framtagen utifrån Trafikverkets alstringsverktyg samt utifrån utförda 
trafikmätningar på plats. Kommunen delar därför inte fastighetsägarens synpunkt. Vidare delar 
kommunen inte åsikten att det vore mer lämpligt att ansluta område 1a direkt till Kullaviksvägen. 
Möjligheten att belasta vägnätet med ytterligare trafikanter bedöms överlag som god vid delar av 
Kyviksvägen och Dalbergavägen. 
Område 1a förutsätter en fortsatt planering av området i form av en detaljplan. Planprogrammet 
kommer då utgöra ett underlag till detaljplanen. I samband med detaljplanering utreds alltid 
förutsättningarna för det som föreslås och i samband med planläggningen kan det därför bli 
aktuellt att utreda trafikfrågan ytterligare samt dagvatten och påverkan på kulturmiljö. 
 

62. Kyvik 1:167 
Fastighetsägaren ställer sig frågande varför de inte fått ta del av planförslaget i samband med att 
planförslaget skickades ut till sakägare och inte blivit tillfrågade innan planprogrammet 
påbörjades. Utskicket borde skickats till samtliga berörda och inte enbart boenden inom 
programområdet. Vidare borde finnas handlingar tillgängliga gällande politiska beslut kopplat till 
ärendet. 
Fastighetsägaren har främst synpunkter gällande lämpligheten att bebygga område 2a. Området 
innehåller många naturvärden och är välbesökt av olika fåglar och djur året runt och en 
exploatering kommer därför påverka natur- och djurliv negativt. Området ligger intill deras 
fastighet och de har tidigare fått information av kommunen att platsen intill inte kommer 
bebyggas.  
Att bebygga platsen är negativt med tanke på att Bockekullevägen redan idag har dålig standard. 
Vägen går inte att bredda och det är redan problematiskt med befintlig trafikmängd och när 
lastbilar samt räddningsfordon ska nyttja vägen. En exploatering kommer endast leda till 
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ytterligare utsläpp från biltrafik och förorenad närmiljö. Utöver biltrafik trafikeras vägen även av 
gående och cyklister och som det ser ut i dagsläget är det inte trafiksäkert. 
Fastighetsägaren håller inte med om att tillkommande bebyggelse kompletterar landskapsbilden 
positivt. 
Slutligen undrar fastighetsägaren om Norra Kyviksvägen verkligen har kapacitet för ytterligare 
exploatering som planförslaget föreslår och hur detta påverkar säkerheten och miljön. Vidare 
tycker fastighetsägaren att planläggning på 1a och 1b är positivt men att det är mycket att ta 
ställning till innan detaljplaneläggning kan påbörjas. 
Kommentar: 
Beträffande kritiken mot genomfört samråd - Vi har gjort utskick till samtliga fastighetsägare 
som ingår i programområdet. För att nå även de som inte har en fastighet inom programområdet, 
men ändå kan ha intresse av planprogrammet, annonserade vi om programsamrådet i 
GöteborgsPosten och Norra Halland tisdagen den 6 oktober. Vi kungjorde också samrådet på 
kommunens digitala anslagstavla. Informationsutskicket bestod av en mycket kort 
sammanfattning av planprogrammet men med en tydlig hänvisning till kommunens hemsida där 
samtliga handlingar och relevanta beslut fanns att ta del av. Samrådsmöten ordnades med ett 
begränsat antal deltagare vid varje möte. För den som inte ville delta vid dessa möten fanns 
möjligheten att ta kontakt med planarkitekter för att ställa frågor direkt till dem. För framtida 
behov tittar vi just nu över möjligheten att hålla helt digitala samrådsmöten. Det är dock inte ett 
lagkrav att hålla samrådsmöten. 
Allt sedan samhällsbyggnadskontoret fick i uppdrag från kommunstyrelsen att ta fram ett 
planprogram för Norra Kyvik- och Ekekullsområdet har aktuell information om projektet funnits 
på kungsbacka.se. Under samrådet har alla de handlingar som hör till planprogrammet funnits 
tillgängliga där och dessa handlingar ligger kvar där än. Här finns även uppdragsbeslut och 
tjänsteskrivelse som hör till detta program. 
Område 2a anses vara lämplig för bebyggelse utifrån de principer som beskrivs i 
planprogrammet. Det finns ingen dokumentation som stödjer påståendet om att kommunen 
tidigare lovat att område 2a inte kommer bebyggas. Kommunen delar inte fastighetsägarens 
bedömning om att landskapsbilden kommer påverkas negativt eftersom intentionen är att bebyggelsen 
ska anpassas så att utblickar från vägen fortsatt är möjligt. 
I samband med framtagandet av planprogrammet har en naturvärdesinventering tagits fram. 
Utförd inventering beskriver inte område 2a som ett område med några större naturvärden. Med 
tanke på den mycket sparsamma komplettering av bebyggelsen som planprogrammet föreslår 
finns flera naturområden som kan sparas som de är, bland annat ett alldeles norr om område 2a.  
Vid ny exploatering ska en trafikutredning av påverkan på vägnätet i varje enskilt fall göras 
eftersom förutsättningarna skiljer sig inom området. 
Med tanke på det som framkommer beträffande framkomlighet och trafiksäkerhet på 
Bockekullevägen rekommenderar kommunen fastighetsägaren att ta en kontakt med 
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samfällighetsföreningen, då det kan finnas anledning till att göra åtgärder även utan en framtida 
exploatering.  

 
63. Kyvik 4:80 

Fastighetsägaren anser det som föreslås i planprogrammet är positivt. Det är idag brister i 
framkomligheten på vägarna i området, framförallt under vissa tider på dagen och när tunga 
transporter ska in i området. Förslaget med stora fastigheter löser denna problematik. 
Nybyggnationen i området har begränsat antalet promenadvägar inom området. Vidare uppskattar 
fastighetsägaren att hänsyn tagits till befintliga fornlämningar vilket gör att de få grönområden 
som finns i området bevaras och att området fortsätter vara något mer än bara ett trångt 
bostadsområde. 
Kommentar: 
Kungsbacka kommun noterar yttrandet. 
Med tanke på det som framkommer beträffande framkomlighet och trafiksäkerhet på 
Bockekullevägen rekommenderar kommunen fastighetsägaren att ta en kontakt med 
samfällighetsföreningen, då det kan finnas anledning till att göra åtgärder även utan en framtida 
exploatering.  
 

64. Kyvik 4:84 
Fastighetsägaren motsätter sig att Brännefjällsvägen öppnas upp till Västra Dalenvägen då detta 
kommer påverka fastighetsvärdet och medföra kostnader form av anläggning av vägen. 
Kommentar: 
Planprogrammet föreslår inte att Brännefjällsvägen och Västra Dalenvägen ska byggas samman. I 
planprogrammet ska utpekade områden för bebyggelse kunna anslutas via befintligt vägnät. 
Hur kostnader för åtgärder på vägarna ska fördelas är en fråga som i första hand ska hanteras 
mellan samfällighetsföreningen och exploatören/fastighetsägaren och i andra hand av lantmäteriet 
i samband med förrättning. Kostnadsfördelningen kan bli olika beroende på vilken åtgärd som 
avses och vilka som har nytta av åtgärden. I de fall där vägarna redan idag är i behov av den 
aktuella åtgärden kan det vara rimligt att samfällighetsföreningen tar en del av kostnaden. 
 

65. Kyvik 4:115 
Fastighetsägaren ställer sig frågande varför de inte fått ta del av planförslaget i samband med att 
planförslaget skickades ut till sakägare. Fastighetsägare längs Ekekullsvägen borde fått 
information om planförslaget skickat till sig och önskar att kommunen tar detta i beaktning vid 
framtida planering. 
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Kommentar: 
Beträffande kritiken mot genomfört samråd - Vi har gjort utskick till samtliga fastighetsägare 
som ingår i programområdet. För att nå även de som inte har en fastighet inom programområdet, 
men ändå kan ha intresse av planprogrammet, annonserade vi om programsamrådet i 
GöteborgsPosten och Norra Halland tisdagen den 6 oktober. Vi kungjorde också samrådet på 
kommunens digitala anslagstavla. Samrådsmöten ordnades med ett begränsat antal deltagare vid 
varje möte. För den som inte ville delta vid dessa möten fanns möjligheten att ta kontakt med 
planarkitekter för att ställa frågor direkt till dem. För framtida behov tittar vi just nu över 
möjligheten att hålla helt digitala samrådsmöten. Det är dock inte ett lagkrav att hålla 
samrådsmöten. 
Vi är alltid angelägna om att kommunicera på ett sätt som gör att så många som möjligt som 
berörs får ta del av den information som finns. Här gjorde vi avvägningen att bara skicka fysiska 
brev till de fastighetsägare som äger en fastighet inom området.  

 
66. Kyvik 4:124 

Fastighetsägaren anser att det inte bör ske någon byggnation i korsningen Kyviksvägen - 
Dalberga för att bevara fri sikt. Vidare bör gärdsgården, markerat i blått, bevaras. Exploatör 
alternativt fastighetsägare ska stå för kostnader som är nödvändiga för att kunna genomföra 
eventuell detaljplan, exempelvis utbyggnad och förbättring av väg. 
Kommentar: 
Föreslagen bebyggelse inom område 1a förutsätter en fortsatt planering av området i form av en 
detaljplan. Planprogrammet kommer då utgöra ett underlag till detaljplanen. I samband med 
detaljplanering utreds alltid förutsättningarna för det som föreslås och det är i samband med 
denna planläggning som frågor om exempelvis trafik och bevarande av gärdsgård utreds. 
Hur kostnader för åtgärder på vägarna ska fördelas är en fråga som i första hand ska hanteras 
mellan samfällighetsföreningen och exploatören/fastighetsägaren och i andra hand av lantmäteriet 
i samband med förrättning. Kostnadsfördelningen kan bli olika beroende på vilken åtgärd som 
avses och vilka som har nytta av åtgärden. I de fall där vägarna redan idag är i behov av den 
aktuella åtgärden kan det vara rimligt att samfällighetsföreningen tar en del av kostnaden. 
 

67. Kyvik 4:213 
Fastighetsägaren lyfter frågor som rör brister i trafiksäkerheten i området. Särskilt för oskyddade 
trafikanter, såsom skolbarn på väg till och från skolan. En gång- och cykelväg bör prioriteras för 
att säkerställa en säker väg till och från skolan. 
Kommentar: 

Trafiksäkerhet är en viktig fråga där kommunen i vissa fall, genom en detaljplan, kan möjliggöra 
för trafiksäkerhetshöjande åtgärder. Eftersom kommunen inte är huvudman för allmän plats 
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kommer frågor som rör genomförande av dessa åtgärder att landa hos samfällighetsföreningen i 
samarbete med exploatören/fastighetsägaren.  
Med tanke på det som framkommer beträffande framkomlighet och trafiksäkerhet i området 
rekommenderar kommunen fastighetsägaren att ta en kontakt med samfällighetsföreningen, då 
det kan finnas anledning till att göra åtgärder även utan en framtida exploatering.  
 

68. Kyvik 4:260 
Vi i egenskap av ägare till Kyvik 4:260 motsätter oss kommunens förslag att inte tillåta fler 
tomter längs Sydvästra Ekekullsvägen. Gatan har kapacitet och det hade gjort sig väl med 3-4 
ytterligare tomter/hus. 
Kommentar: 
I Planprogrammet föreslås ny bebyggelse utifrån de hänsynstaganden som uppdraget 
formulerade. Utgångspunkten att möjliga tomtplatser ska kunna vara minst 2000 kvadratmeter 
har varit känt sen uppdragsbeslutet 2017. Resultatet blir en varsam komplettering av befintlig 
bebyggelse med få krav på åtgärder på exempelvis vägar och annan infrastruktur. 
Kommunens ansvar för samhällsplanering generellt och bostadsförsörjning specifikt är 
långtgående. Planering måste ske hållbart och strategiskt. Planprogrammets förslag på 
markanvändning innebär inte att nuvarande markanvändning hindras. Det kan hos 
fastighetsägarna finnas en förväntan om en annan användning, som exempelvis för 
bostadsbebyggelse, men det är kommunens ansvar och rätt att besluta om lämplig 
markanvändning. Planprogrammet är kommunens bedömning av vad som är lämpligt. 
 

69. Släps-Kullen 2:345-2:349, 2:351-2:360, 2:362-2:363 m.fl. 
Yttrandet är en gemensam skrivelse från 17 fastighetsägare. Yttrandet gäller främst området som 
kallas 1a i planprogrammet. Fastighetsägarna menar att ett godkänt planprogram kommer 
påverka dem i hög grad på grund av föreslagen framtida markanvändning inom område 1a. Det är 
därför viktigt att fastighetsägare och boenden intill området får ta del av information om vad 
planprogrammet innebär i form av informationstillfällen och annonsering. 
Det är viktigt att bevara befintlig grönstruktur som idag består av skog eller jordbruksmark. 
Planprogrammet föreslår att delar av jordbruksmarken bebyggs med ett större antal bostäder med 
en struktur som är tätare och högre än omkringliggande bebyggelse. Fastighetsägarna anser att 
bebyggelsen snarare bör anpassas till befintlig bebyggelse och inte bli högre än två våningar. I 
Kullavik centrum finns idag inga byggnader högre än två och en halv våning och tillkommande 
bebyggelse bör därför inte överskrida denna utan snarare vara lägre. En variation på antal 
våningar mellan en till två våningar kan underlätta för att behålla den öppna karaktären av 
området. Utöver det bör det finnas en grön zon mellan tillkommande bebyggelse och befintlig 
bebyggelse längs Astrid Anderssons väg. Det är viktigt att kvällssolen bevaras och att 
skuggeffekter minimeras. Vidare är barnperspektivet viktigt vid framtida planering av området. 
Allmän plats inom området bör vara kommunalt och inte enskilt. 
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Innan planprogrammet godkänns bör en miljökonsekvensbeskrivning tas fram för att säkerställa 
att kommande exploatering inte medför betydande miljöpåverkan. Programmet bör förespråka en 
låg bebyggelse och god dagvattenhantering där grönområden bevaras. Utöver det bör 
dagvattenlösningar redovisas och hur avledning av dagvatten från skyfall ska hanteras. Det är 
viktigt att befintliga naturvärden bevaras i så hög utsträckning som möjligt. 

En utredning gällande befintligt vägnät bör genomföras för att säkerställa att befintliga vägar som 
ingår i samfällighetsföreningen kan utökas för att hantera kommande trafik och att samfälligheten 
ställer sig positiv till utökningen. Utöver det bör gång- och cykelvägar byggas ut inom 
programområdet. 

Bullerfrågor ska utredas inför kommande exploatering. Bebyggelsen bör utformas så den får en 
avskärmande effekt för befintlig bebyggelse och belysning får inte påverka befintliga fastigheter 
negativt. Ytterligare arkeologiska undersökningar för området bör genomföras. 
Kommentar: 
Föreslagen bebyggelse inom område 1a förutsätter en fortsatt planering av området i form av en 
detaljplan. Planprogrammet kommer då utgöra ett underlag till detaljplanen. I samband med 
detaljplanering utreds alltid förutsättningarna för det som föreslås och det är i samband med 
denna planläggning som frågor om exempelvis dagvatten, buller och trafik utreds. I samband med 
detaljplanen kan man också studera hur nya byggnader kan påverka skuggbildning på 
omkringliggande fastigheter. Fornlämningar och miljökonsekvenser är också frågor som utreds 
mer ingående i ett senare skede, men före ett antagande av en detaljplan.  
Detsamma kan sägas om kommande byggnaders placering, struktur och höjder. Det går därför 
inte i dagsläget att säga hur området kommer att se ut. Detta utreds och hanteras i 
detaljplaneprocessen. I samband med detaljplanen kommer både samråd och granskning att hållas 
där sakägare får möjlighet att tycka till om förslaget. 
Generellt kan sägas att de områden i anslutning till Kullviksskolan där planprogrammet föreslår 
en tätare exploatering ligger inom en kilometers gångavstånd till Kullaviks centrum. Ännu 
närmare är det till Kullaviksskolan och busshållplatsen vid Kullaviksvägen. Detta område ligger 
alltså strategiskt väl till i Kullavik vilket stödjer en utveckling med tätare bostadsbebyggelse på 
den här platsen. Bostäder i flerbostadshus skulle dessutom komplettera det befintliga 
bostadsbeståndet i Kullavik.  
 

70. Släps-Kullen 2:354 
Fastighetsägaren ställer sig frågande till flera punkter i planprogrammet gällande området 1a. Det 
är inte tydliggjort hur dagvatten och skyfall ska hanteras och hur kommande bebyggelse påverkar 
befintliga bostäder söder om område 1a. Jordbruksytan fångar idag upp dagvatten och skyfall 
men trots det ansamlas vatten intill bostadskvarteret. 
En exploatering kommer leda till ökad trafik både förbi Kullaviksskolan och äldreboendet vilket 
får konsekvenser. Dessa konsekvenser är inte tydliggjorda. 
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Det finns en upptrampad stig mellan Dalbergavägen och skolans idrottsplats, över ängarna, vilket 
är ett viktigt gångstråk som bör bevaras i sitt nuvarande läge. Ny bebyggelse bör placeras med 
avstånd till befintlig bebyggelse för att minska risk för insyn och intrångskänsla. Vidare bör det 
finns siktlinjer från befintlig bebyggelse längs med Astrids Anderssons väg till bakomliggande 
grönområden. 
Område 1a är en del av det öppna jordbrukslandskapet som är viktigt att bevara då det utgör ett 
andhål för människor och natur. De ytor som anges som grönstruktur i planprogrammet räcker 
inte till för en exploatering likt den i Sandlyckan. Området har ett rikt djurliv och är en del av ett 
ekosystem, något som diskuteras allt mer i vårt samhälle. Hur en exploatering påverkar detta är 
inte klargjort. 
Skolan består av byggnader i ett och ett halvt plan. Ny bebyggelse bör rimligtvis anpassas till 
denna volym och omkringliggande bostäder för att inte påverkar ljusinsläpp till befintlig 
bebyggelse.  
Kommentar:  
Föreslagen bebyggelse inom område 1a förutsätter en fortsatt planering av området i form av en 
detaljplan. Planprogrammet kommer då utgöra ett underlag till detaljplanen. I samband med 
detaljplanering utreds alltid förutsättningarna för det som föreslås och det är i samband med 
denna planläggning som frågor om exempelvis dagvatten, hantering av vatten vid skyfall och 
trafik utreds. 
Detsamma kan sägas om kommande byggnaders placering, struktur och höjder. Det går därför 
inte i dagsläget att säga hur området kommer att se ut. Detta utreds och hanteras i 
detaljplaneprocessen. I samband med detaljplanen kommer både samråd och granskning att hållas 
där sakägare får möjlighet att tycka till om förslaget. 
Generellt kan sägas att de områden i anslutning till Kullviksskolan där planprogrammet föreslår 
en tätare exploatering ligger inom en kilometers gångavstånd till Kullaviks centrum. Ännu 
närmare är det till Kullaviksskolan och busshållplatsen vid Kullaviksvägen. Detta område ligger 
alltså strategiskt väl till i Kullavik vilket stödjer en utveckling med tätare bostadsbebyggelse på 
den här platsen. Bostäder i flerbostadshus skulle dessutom komplettera det befintliga 
bostadsbeståndet i Kullavik.  
 

71. Släps-Kullen 2:361 
Fastighetsägaren är emot en exploatering inom de områden i Kullavik som i dag är öppna ängar. 
Att bebygga jordbruksmarken innebär att man förstör ett område med stort naturvärde, något som 
kommunen redan gjort i samband med att Kyviksskolan byggdes. Hela området ligger inom 
riksintresse för kustzon. När skolan byggdes lovade kommunen att kvarvarande jordbruksmark, 
som utgör ett värdefullt landskapsrum, skulle bevaras. Denna planering innebär att kommunen 
inte fullföljer det löftet. 
Jordbruksmarken har en viktig funktion för framtida ekosystem och biologisk mångfald med 
mera. Med intilliggande konstgräsplan har redan en stor yta förstörts och denna släpper ut 
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mikroplatser i en damm bredvid. Vattnet rinner senare vidare till Kullaviksbäcken som tidigare 
varit viktig för havsöringen. 
Vid tidigare utbyggnad av området har utsläppen ökat och därtill trafik med tillhörande 
bullerstörningar. Med ytterligare exploatering skadar man påtagligt områdets natur- och 
kulturvärden. Det kommer leda till ökade vattenförorening, trafik och bullerstörningar. 
Istället för en exploatering borde kommunen skapa en träffpunkt i Kullavik, något som orten idag 
saknar. En park skulle kunna vara en sådan mötesplats där Kullaviks centrum knyts samman med 
övriga delar av orten. I parken kan skulle även barn från skolan kunna få lära sig om odling och 
bli en naturlig mötesplats för unga och gamla.  
Fastighetsägaren önskar även att en miljökonsekvensutredning tas fram och att invånarna i 
Kullavik informeras och engageras i frågan. 
Fastighetsägaren anser att boende i områden som angränsar till planprogrammet borde fått ta del 
av informationen i samband med utskick av planprogrammet. 
Kommentar: 
Beträffande kritiken mot genomfört samråd - Vi har gjort utskick till samtliga fastighetsägare 
som ingår i programområdet. För att nå även de som inte har en fastighet inom programområdet, 
men ändå kan ha intresse av planprogrammet, annonserade vi om programsamrådet i 
GöteborgsPosten och Norra Halland tisdagen den 6 oktober. Vi kungjorde också samrådet på 
kommunens digitala anslagstavla. Samrådsmöten ordnades med ett begränsat antal deltagare vid 
varje möte. För den som inte ville delta vid dessa möten fanns möjligheten att ta kontakt med 
planarkitekter för att ställa frågor direkt till dem.  
I samband med framtagandet av planprogrammet har en naturvärdesinventering tagits fram. 
Utförd inventering beskriver inte omnämnt område som ett område med några större naturvärden. 
Enligt riksintresset ska turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen 
särskilt beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra ingrepp i 
miljön. Bestämmelserna i 4 kap. första stycket 2 och i 2–6 §§ miljöbalken utgör inte hinder för 
utvecklingen av befintliga tätort. 
De områden i anslutning till Kullviksskolan där planprogrammet föreslår en tätare exploatering 
ligger inom en kilometers gångavstånd till Kullaviks centrum. Ännu närmare är det till 
Kullaviksskolan och busshållplatsen vid Kullaviksvägen. Detta område ligger alltså strategiskt 
väl till i Kullavik vilket stödjer en utveckling med tätare bostadsbebyggelse på den här platsen. 
Bostäder i flerbostadshus skulle dessutom komplettera det befintliga bostadsbeståndet i Kullavik.  
Plan- och bygglagen, PBL, ställer krav på att det ska finnas tillräckligt stor friyta lämplig för lek 
och utevistelse vid bostäder. Behovet av lämpliga platser för lek och utevistelse är ett allmänt 
intresse som vid planläggning ska tillgodoses inom eller i nära anslutning till områden med 
sammanhållen bebyggelse. Vid planläggning av området Norra Kyvik- och Ekekullsområdet 
kommer det alltså bli aktuellt att reglera viss mark för att den ska vara allmänt tillgänglig.  
I framtida detaljplanering utreds området mer i detalj och först i detta skede utreds möjliga 
användningar, likt park. Utifrån utförd naturvärdesinventering finns det inget som talar för att det 
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skulle krävas en miljökonsekvensutredning varför någon sådan inte tagits fram i detta läge. Men 
precis som vid all detaljplanering kommer vi att göra en strategisk miljöbedömning som ger svar 
på om en exploatering som detaljplanen möjliggör innebär en betydande miljöpåverkan. 
 

72. Spårhaga 2:125 och Bångsbo 4:1 
Fastighetsägaren anser inte att Spårhaga 2:125 är lämpligt för, eller villiga, att ta emot ökad 
avrinning av dagvatten från Kyvik vid en ökning av byggrätter. Kostnad för breddning av 
Ekekullsvägen och trottoar ska samfällighetsföreningen bekosta då den är ett resultat av ett ökat 
antal byggrätter. Kungsbacka kommun bör överta del av dikningsföretaget Lindås-Bångsbo då 
Kungsbacka kommun mottagit anslutningsavgifter för dagvatten som är kopplade till 
dikningsföretaget. 
Kommentar:  
I samband med att detaljplaner tas fram för området kommer också dagvattenfrågan att utredas 
ytterligare. Dikningsföretaget Lindås-Bångsbo, som ansvarar för Kyviksbäcken, ska informeras 
om åtgärder som kan påverka dess verksamhet. 
Hur kostnader för åtgärder på vägarna ska fördelas är en fråga som i första hand ska hanteras 
mellan samfällighetsföreningen och exploatören/fastighetsägaren och i andra hand av lantmäteriet 
i samband med förrättning. Kostnadsfördelningen kan bli olika beroende på vilken åtgärd som 
avses och vilka som har nytta av åtgärden. I de fall där vägarna redan idag är i behov av den 
aktuella åtgärden kan det vara rimligt att samfällighetsföreningen tar en del av kostnaden. 
 

Organisationer och föreningar 
 

73. Kyviks Samfällighetsförening  
Kyviks samfällighetsförening anser att tillvägagångssättet för planprogrammet varit felaktigt då 
varken samfällighetsförening eller fastighetsägare i området blivit informerade om 
planprogrammets konsekvenser. Vidare har kommunen inte undersökt hur berörda ställer sig till 
en eventuell planläggning, något som kommunstyrelsen beslutade om 2011. 
Vid samrådsmötet framkom att det inte finns några förda protokoll från kommunstyrelsen eller 
projektgruppen som tagit fram planprogrammet. Eftersom det inte finns några protokoll är det 
svårt att veta hur projektgruppen kommit fram till sina avväganden samt varför det finns ett 
minimikrav på fastigheter på 2000 kvadratmeter. 
Vidare anser föreningen att information om planförslaget borde skickats ut tidigare för att öka 
möjligheten att ta del av information inför samrådsmöten. Att möten hölls under rådande 
pandemi har även begränsat tillgången till information för fastighetsägare. 
Att medlemmarna i styrelsen till samfällighetsföreningen inte blivit inbjuden till samrådsmöten är 
anmärkningsvärt då planprogrammet påverkar dem i hög utsträckning, exempelvis i form av 
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förvaltande av grönstruktur och upprustning av vägnät. Planprogrammet har även inneburit ökat 
merarbete för styrelsen då medlemmar frågat om planprogrammets konsekvenser. Mycket troligt 
är att det blir ökade kostnader. 
Kommentar: 
Förslag till planprogram har samråtts med berörda sakägare inom programområdet i samband 
med samrådet. Kungsbacka kommun har i samband med utskicket skickat information om förslag 
till planprogram till ordföranden i Kyviks samfällighetsförening. I utskicket framgick det att 
samrådsmöten skulle hållas. Kommunen anser sig har ombesörjt att Kyviks samfällighetsförening 
fått ta del av informationen.  
Behovet av att styra upp kommande exploateringar i området är stort. Därför skiljer sig 
tillvägagångssättet från 2011, då man gjorde en undersökning bland fastighetsägare i området för 
att se hur intresset för en planläggning såg ut. Den här gången har vi samlat olika kompetenser 
inom kommunen – planarkitekter, lantmätare, ekologer, trafikingenjörer och VA-ingenjörer – 
samt tagit in externa och oberoende utredningar för dagvatten, miljö och trafik, och tagit fram en 
produkt utan påverkan från vare sig konservativa eller progressiva intressen inom området. Helt i 
enlighet med uppdragsbeslutet från 2017. 
Protokoll från kommunstyrelsens möten finns att tillgå på kommunens hemsida eller via kontakt 
med Kungsbacka direkt. Inga protokoll redovisar dock diskussioner under sammanträden då det 
inte finns några lagkrav på att så ska göras. Vid projektgruppens möten har anteckningar förts, 
men detta är inte att betrakta som upprättade handlingar, utan är arbetsmaterial, och därför inte 
allmänna handlingar.  
I förslag till planprogram finns ett antal principer som beskriver kriterier som ska vara uppfyllda 
för att en fastighet ska anses vara lämplig för ny bebyggelse. Det framgår såldes hur 
ställningstaganden gjorts. 
Beträffande kritiken mot genomfört samråd - Vi har gjort utskick till samtliga fastighetsägare 
som ingår i programområdet. För att nå även de som inte har en fastighet inom programområdet, 
men ändå kan ha intresse av planprogrammet, annonserade vi om programsamrådet i 
GöteborgsPosten och Norra Halland tisdagen den 6 oktober. Vi kungjorde också samrådet på 
kommunens digitala anslagstavla. Informationsutskicket bestod av en mycket kort 
sammanfattning av planprogrammet men med en tydlig hänvisning till kommunens hemsida där 
samtliga handlingar och relevanta beslut fanns att ta del av. Samrådsmöten ordnades med ett 
begränsat antal deltagare vid varje möte. För den som inte ville delta vid dessa möten fanns 
möjligheten att ta kontakt med planarkitekter för att ställa frågor direkt till dem. För framtida 
behov tittar vi just nu över möjligheten att hålla helt digitala samrådsmöten. Det är dock inte ett 
lagkrav att hålla samrådsmöten.  
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Kommunala förvaltningar och nämnder   
 

74. Nämnden för Kultur & Fritid 
Nämnden för Kultur och fritid är positiva till planprogrammets förslag till grönstruktur som ska 
bevaras. Genom att möjliggöra för vardagsnära rekreation främjas invånarnas hälsa och 
välbefinnande.  
Det skulle vara positivt om det tillskapas fler gång- och cykelvägar i området.  
Områdets kulturhistoria bör tas till vara och värnas i den fortsatta planeringen. Det är positivt om 
område 1a kan ha en så begränsad yta som möjligt för att minska dess påverkan på det öppna 
landskapet och grönstrukturen.  
Kommentar:  
Synpunkterna från Nämnden för kultur och fritid tas med i den fortsatta planeringen.  
 

75. Nämnden för Service 
Nämnden för Service lyfter i sitt yttrande närheten till befintlig skolverksamhet och centrum i 
Kullavik. Dessa delar kan därför vara lämpliga för en utbyggnad av utbildningslokaler och 
boende med särskild service.  
Till det fortsatta planeringsarbetet görs medskicket att det finns behov av en ny förskola med 120 
platser samt 12 lägenheter med särskild service. Förskolan behöver en friyta om cirka 3600 
kvadratmeter och plats för en byggnad, gärna i två plan, om cirka 1600 kvadratmeter. Utöver 
detta behöver detaljplanen säkerställa tillgång till angöring och parkering med en trygg och säker 
utformning.  
Kommentar:  
Informationen från Servicenämnden tas med i den fortsatta planeringen.  
 

Övriga 
 

76. Barn som bor i området 
Synpunkter har inlämnats från fyra barn som bor i Ekekullsområdet. De skulle gärna se fler 
bostadshus i området. Ekekullsvägarna är inte upplysta och när det är mörkt känns det otryggt att 
röra sig längs vägarna. Fler hus läng gatan skulle göra att det känns tryggare att gå där. Fler 
bostadshus skulle också kunna innebära nya kompisar. 
Kommentar:  
Tack för era synpunkter! Vi uppskattar verkligen att ni som är unga engagerar er i frågor som rör 
hur vi bygger vårt samhälle.  
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Det är viktigt att barn och unga är trygga i de miljöer de vistas och rör sig i. Vid all 
samhällsplanering arbetar vi på kommunen med trygghetsfrågor. Det kan exempelvis handla om 
att en gång- och cykelväg placeras så att den är synlig från bostadshus där det vistas människor 
även under kvällstid. God belysning i de miljöer där människor rör sig är ofta något som upplevs 
som trygghetsskapande.  
Det är Ekekullsvägens samfällighetsförening som är ansvarig för vägarna i ert område. Därför 
uppmuntrar vi er till att ta en kontakt med Ekekullens samfällighetsförening och uppmärksamma 
dem på de brister kring belysning av vägarna som ni upplever och berätta att detta påverkar er 
trygghet.  
Det är roligt att läsa att ni ser positivt på att ny bebyggelse kommer till i ert område. Längs flera 
av Ekekullsområdets gator är bostadshusen placerade med stor hänsyn till naturen. Gatorna 
slingrar sig fram på ett sätt som ger området en fin karaktär. Därför är det viktigt att nya 
byggnader kommer till på platser som inte förstör den här karaktären. Efter samrådet har vi gjort 
justeringar i planprogrammet och föreslår nu ny bebyggelse på tre platser i ert område. Vem som 
flyttar in kan vi inte påverka men kanske att bebyggelsen i sig kan få en positiv effekt på 
upplevelsen av trygghet när ni rör er längs gatorna.   
 

Komplettering, Sakägare, inom programområdet 
  

77. Kyvik 4:262 
Fastighetsägaren anser att planprogrammet motarbetar en utveckling av området och motsätter 
sig därför hela planprogrammet och en kommande planläggning i enlighet med det. Programmet 
påverkar fastighetsägaren negativt på så sätt att det sätter stopp för framtida avstyckningar av 
fastigheten för bostadsändamål. Fastighetsägaren har länge haft en förväntan på att kunna stycka 
fastigheten, som varit i familjens ägor i mer än 60 år, och anser att det är fullt möjligt att dela 
fastigheten i tre delar och bebygga dessa med enbostadshus.  
Fastighetsägaren konstaterar vidare att programområdet varit föremål för en kommande planering 
under en lång tid där kommunen i dialog med fastighetsägare diskuterat vägen framåt, bland 
annat genom en enkätundersökning 2011. Anledningen till att man då inte inledde något 
detaljplanearbete var att 30 % av fastighetsägarna i området var emot en planläggning och att det 
inte fanns någon huvudman. Hur tänker kommunen idag?  
Fastighetsägaren undrar också hur man kommit fram till att fastigheter ska kunna bildas om minst 
2000 kvadratmeter och skulle gärna ta del av de resonemang som förts innan projektgruppen fick 
sitt uppdrag. Varför måste fastigheter vara 2000 kvadratmeter här när de kan vara mellan 400 och 
1000 kvadratmeter i exempelvis Sandlyckan.  
Vidare framförs kritik mot den korta tid som var mellan samrådsutskick och samrådsmöte, vilket 
medförde att inte alla kunde delta. På grund av Covid-19 var det också personer i riskgrupper 
som inte fick möjlighet att ställa frågor och få information. Fastighetsägaren tycker också att det 
var märkligt att det inte fördes protokoll på samrådsmötena.  
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Planprogrammet skiljer sig också väldigt mycket gentemot det underlag, en karta med byggbar 
mark, som kommunen själva tog fram inför uppdragsbeslutet. Hur kan det som tidigare ansågs 
vara byggbar mark nu, till så stor del, blivit grönstruktur att bevara? Högst anmärkningsvärt.  
Fastighetsägaren har också synpunkter på att den grönstruktur som föreslås bevaras ligger på 
enskild tomtmark. Dessa är inte möjliga att nå om man inte beträder den enskildes fastighet. Det 
är inte rimligt att enskildas fastigheter blir föremål för allmänhetens lek och rekreation. Och om 
nu denna mark planläggs som allmän plats och samfällighetsföreningen får ansvar att förvalta den 
marken, vem ersätter fastighetsägaren och hur räknas ersättningen ut?  
I skrivelsen ifrågasätts också varför enskilda fastighetsägare ska behöver upplåta mark för 
dagvattenhantering. Detta borde kommunen löst i samband med att området VA-sanerades för tio 
år seden.  
Fastighetsägaren tycker heller inte att man respekterat den enskilda egendomen när man i 
samband med utredningar gjort fältstudier som inneburit att man gått in på enskilda 
fastighetsägares mark.  
Fastighetsägaren ifrågasätter vidare den bedömning som gjorts av befintlig bebyggelse som en 
del av en kvarterstruktur som ska bevaras. Här finns fastigheter som är stora och ändå ingår i den 
här strukturen och därmed inte kan bebyggas mer.  
Programområdet ingår dessutom inom ett utvecklingsområde enligt översiktsplanen varför 
restriktiv hållning är anmärkningsvärd. Det är även svårt att förstå varför 1b är lämplig för 
bebyggelse av 15 bostäder då det ligger intill ett skogsområde med stora naturvärden och ligger 
otillgängligt längs en mindre och krokig väg. 
Från kommunstyrelsen protokoll angående beslut om samråd av planprogrammet går att utläsa att 
en politiker som bor i närheten av området närvarat. Det är ett tydligt exempel på jäv även om 
politikern inte deltog i beslutet. Politikern i fråga har tidigare utryckt sitt stöd för minsta 
fastighetsstorlek om 2000 kvadratmeter. Fastighetsägaren undrar om politikern på något vis har 
deltagit i framtagningen av planen och varit med och påverkat? 
Kommentar: 
Fastigheten Kyvik 4:262 är idag bebyggd med ett enbostadshus och programmet föreslår att den 
plats som är bebyggd är en del av den kvartersstruktur som ska bevaras. En del av fastigheten 
som inte är bebyggd idag föreslås kunna bebyggas med ett enbostadshus. Denna plats kallas i 
programmet område 2c. Förslaget tar bland annat hänsyn till de topografiska förhållandena på 
platsen, med branta berghällar, samt till den ytliga rinnväg för dagvatten som går genom 
fastigheten. Inom fastigheten Kyvik 4:262 möjliggör programmet alltså totalt två byggrätter 
vilket är en mer än vad som finns idag. I sammanhanget bör nämnas att det från fastigheten 
styckades en bostadstomt 2016 samt att resterande del klövs i två fastigheter för bostadsändamål 
år 2020. 
Genom åren har kommunen på olika sätt gjort försök med att inleda en planeringsprocess för 
området, men utan framgång. Det i samrådet redovisade planprogramförslaget är upprättat i 
enlighet med det uppdrag som samhällsbyggnadskontoret fick från kommunstyrelsen 2017. 
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Genom att samla olika kompetenser inom kommunen – planarkitekter, lantmätare, ekologer, 
trafikingenjörer och VA-ingenjörer – samt ta in externa och oberoende utredningar för dagvatten, 
miljö och trafik, har vi tagit fram en produkt utan påverkan från vare sig konservativa eller 
progressiva intressen inom området.  
Kommunens ansvar för samhällsplanering generellt och bostadsförsörjning specifikt är 
långtgående. Planering måste ske hållbart och strategiskt. Planprogrammets förslag på 
markanvändning innebär inte att nuvarande markanvändning hindras. Det kan hos 
fastighetsägarna finnas en förväntan om en annan användning, som exempelvis för 
bostadsbebyggelse, men det är kommunens ansvar och rätt att besluta om lämplig 
markanvändning. Planprogrammet är kommunens bedömning av vad som är lämpligt.  
I planprogrammet föreslås ny bebyggelse utifrån de hänsynstaganden som uppdraget 
formulerade. Utgångspunkten att möjliga tomtplatser ska kunna vara minst 2000 kvadratmeter 
har varit känt sen uppdragsbeslutet 2017. Detta kan ses som ett förslag till inriktning för 
kommande detaljplaner och samrådet av planprogrammet är diskussionen kring denna inriktning. 
Om kommunen beslutar att hålla fast vid att det runt ny bebyggelse ska kunna bildas fastigheter 
om minst 2000 kvadratmeter blir resultatet en varsam komplettering av befintlig bebyggelse med 
få krav på åtgärder på exempelvis vägar och annan infrastruktur.   
Beträffande kritiken mot samrådsmötena - dessa ordnades med ett begränsat antal deltagare vid 
varje möte. För den som inte ville delta vid dessa möten fanns möjligheten att ta kontakt med 
planarkitekter för att ställa frågor direkt till dem. För framtida behov tittar vi just nu över 
möjligheten att hålla helt digitala samrådsmöten. Det är dock inte ett lagkrav att hålla 
samrådsmöten. Samrådsmötet är ett tillfälle att ställa frågor kring planprogrammet. Det är också 
möjligt att uttrycka sin åsikt kring det som kommunen föreslår. Men vi för inga protokoll under 
mötet. Vi är övertygade om att du som fastighetsägare bäst själv formulerar dina tankar och 
lämnar in till oss skriftligen. På detta sätt blir det också tydligare vem som tycker vad.  
Fastighetsägaren hänvisar till en bilaga till uppdragsbeslutet där en kartläggning av byggbar mark 
redovisas. Detta ska inte tolkas som om denna mark har bedömts som lämplig för bebyggelse 
utan snarare en kartläggning av mark som kan bli föremål för lokaliseringsprövning genom 
förhandsbesked om inte någon detaljplan för området tas fram.  
Grönstrukturen som identifierats i planprogrammet ska inte enbart ses som plats för rekreation 
och lek utan det handlar även om naturmiljön i ett större landskapsavsnitt och har en betydelse 
för den gröna konnektiviteten mellan olika bebyggda områden. Det innebär således inte att 
allmänheten nödvändigtvis ska ha tillträde till området utan det kan likväl innebära att området 
har betydelse för naturmiljön. Vidare innebär grönstrukturen inte nödvändigtvis att platsen ska bli 
allmän plats för natur vid detaljplanering. Det kan även handla om att begränsa byggrätten, 
exempelvis genom prickmark, för att på så vis skydda grönstrukturen.  
Kommunen kommer inte vara huvudman för allmän plats i området och därmed blir det inte 
aktuellt för kommunen att lösa in mark. Vid enskilt huvudmannaskap för allmän plats är det 
istället samfällighetsföreningen som ska skaffa sig rätten att nyttja och förvalta marken. Detta 
görs genom en gemensamhetsanläggning där alla fastigheter som har nytta av den allmänna 
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platsen ska delta. Ersättning till berörda fastighetsägare hanteras av lantmäteriet i samband med 
förrättning och betalas av de fastigheter som ingår i gemensamhetsanläggningen. 
Beträffande dagvatten och kritiken mot att den mark som behövs för att hantera dessa flöden är i 
privat ägo, så kan det konstateras att det ligger i allas intresse att dagvatten kan tas om hand på ett 
kontrollerat sätt. Dagvatten är så mycket mer än det vatten som samlas upp i hängrännor på 
byggnader. Detta vatten tas i stor utsträckning omhand av de kommunala dagvattenledningarna i 
området. Till dagvatten räknas också det vatten som rinner över en gräsmatta eller en berghäll 
och som kan utgöras av stora mängder vatten vid kraftig nederbörd, då marken inte hinner 
infiltrera. Detta vatten tar sig idag fram längs lågpunkter i terrängen, så kallade ytliga rinnvägar. 
Dessa rinnvägar utgör idag en väsentlig funktion för det naturligt förekommande dagvattnet i 
området och är därför viktiga att värna. Detta kan en detaljplan tydliggöra.  
I samband med fältstudier har privata fastigheter beträtts men av underlaget från exempelvis 
WSP framgår också att man inte gått in på mark som utgjort trädgårdstomt.  
Det stämmer att Kullavik är en utvecklingsort enligt översiktsplanen. Översiktsplanen beskriver 
dock att befolkningstillväxt i kommunen främst kommer ske i de prioriterade utvecklingsorterna, 
det vill säga Kungsbacka, Åsa och Anneberg. Enligt kommunens bostadsförsörjningsprogram 
finns det en målsättning att planera för fler bostäder i Kullavik. Denna planering bör ske i 
strategiskt rätt lägen. Delar av programområdets södra delar är ett sådant läge. Gällande område 
1b så föreslår programmet inte 15 bostäder. Däremot finns kapacitet i ledningsnätet att ta emot 
ytterligare spillvatten från cirka 15 lägenheter.  
Angående jäv - uppdragsbeslutet togs av Kommunstyrelsen 2017-09-26 och vid beslutet 
medverkade inte politikern som bor i närområdet. Det går därför inte att hävda att en enskild 
politikers ställning påverkat uppdragsbeslutet.  
 
 

 

 
Ida Lennartsson     Stina Wikström 
Verksamhetschef Plan     Planarkitekt 
 
Björn Vikström      
Planarkitekt       
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Postadress Besöksadress E-post Telefon
301 86 HALMSTAD Slottsgatan 2 halland@lansstyrelsen.se 010 – 224 30 00

Samrådsyttrande över förslag till planprogram för norra Kyvik och 
Ekekullsområdet, Kungsbacka kommun

Ärendet
Programområdet ligger nordväst om Kullavik centrum, är ca 38 hektar stort och 
omfattar cirka 130 fastigheter. Programmet inriktar sig på att identifiera områden 
lämpliga för ny bebyggelse med hänsyn tagen till befintliga naturvärden, 
rekreationsområden och strukturer för dagvattenhantering samt rådande 
trafikförhållanden inom utredningsområdet. Utgångspunkten är att de tomtplatser som 
föreslås för enbostadshus ska vara minst 2000 kvadratmeter.

Gällande regleringar
Programområdet är idag inte detaljplanelagt.

I översiktsplanen från 2006 ingår programområdet i tätorten Kullavik och dess 
framtida utvecklingsområde. 

Programområdet omfattas av riksintresse för rörligt friluftsliv samt högexploaterad 
kust. Området kan även indirekt påverka ett näraliggande riksintresseområde för 
friluftsliv (FN 01 Särö skärgård-Vallda sandö).

Råd om tillämpningen av PBL 

Arkeologi
Inom programområdet finns tre registrerade fornlämningar, L1997:6174, L1997:6025 
och L1997:5377, vilka alla är boplatser. Särskilt anmärkningsvärd av dessa 
fornlämningar är L1997:5377 vars VSV delvis undersöktes mellan åren 1922 - 24 av 
Sarauw (dåvarande chef för Göteborgs arkeologiska museum). Inom de 
uppskattningsvis 100 m² som då undersöktes påträffades ett mycket omfattande 
fyndmaterial från stenåldern, där särskilt en stor mängd stenyxor av olika slag är värda 
att nämna. Undersökningen ger en indikation på att det i området kan finnas fyndrika, 
ännu ej upptäckta, boplatser. Gränsande till programområdet finns ytterligare fyra 
registrerade fornlämningar, tre boplatser och en uppgift om en grav. Av dessa är två 
undersökta arkeologiskt. L1997:6251 förundersöktes år 1990 och L1997:5448 
förundersöktes år 2002. Ingen av dessa fornlämningar underkastades ytterligare 
arkeologiska undersökningar efter avslutad förundersökning. 

Kungsbacka kommun
Samhällsbyggnadskontoret
434 81 Kungsbacka
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Kungsbacka kommun har inom planområdet angivit nio områden som möjliga för ny 
bebyggelse. De inom programområdet befintliga fornlämningarna befinner sig i 
anslutning till tre av de områden som angivits som möjliga nybyggnation, vilka utgörs 
av områdena 1a, 2a och 1b i planprogrammet. Inom dessa områden är det motiverat 
med arkeologiska förundersökningar enligt 2 Kap 12 och 13 §§ i kulturmiljölagen 
(KLM). När det rör övriga ytor inom programområdet är det motiverat med 
arkeologiska utredningar enligt 2 Kap 11 § i KLM inom de områden som kan vara 
föremål för bebyggelse och där större ytor skall tas i anspråk, framförallt med tanke på 
förekomsten av rika stenåldersboplatser inom planområdet.

Kulturmiljö
Planprogrammet hanterar huvudsakligen kulturmiljövärden inom området på ett bra 
sätt. Den miljöutredning som tagits fram inför planprogrammet är välarbetad vad 
gäller kulturmiljö och landskapsbild och utredningens resultat är delvis inarbetade i 
planprogrammet. Det är tydligt att miljöutredningen ligger till grund för 
planprogrammets förslag på lämpliga exploateringsområden. Där planprogrammet 
tydligt går emot bedömningen som gjorts i denna utredning borde kommunen 
förtydliga sitt resonemang med hänsyn till påverkan på kulturmiljö och landskapsbild. 
Ett exempel på detta är planprogrammets exploateringsområde 1b, inom lokalt 
karaktärsområde/landskapstyp 2, där kommunen konstaterar att det är lämpligt att 
bygga högt och tätt medan miljöutredningen gör bedömningen att området inte alls bör 
exploateras.

I det efterföljande detaljplanearbetet inom Norra Kyvik- och Ekekullsområdet har 
kommunen en chans att värna, främja och utveckla kulturmiljön och kulturvärden på 
platsen. Därför vore det en god idé att göra en ny inventering av området för att både 
se status för den tidigare utpekade bebyggelsen och även göra en ny bedömning av 
befintlig bebyggelse och identifierade kulturmiljöstrukturer, vilket också 
rekommenderas i miljöutredningen. I planprogrammet hade kommunen också kunnat 
redogöra tydligare för hur de planerar att tillgodose områdets kulturvärden i 
kommande detaljplaner. 

Jordbruksmark
Vad gäller ianspråktagande av jordbruksmark saknas tydlig utredning om 
brukningsvärde, annan lokalisering och samhällsnytta både i planprogram och ÖP. 
Det saknas även hänvisning till sådan utredning i planprogrammet. Jordbruksmarken 
1a beskrivs i miljöutredningen som ”Toften är i stort i avsaknad av visuella barriärer, 
då det är en öppen gräsyta som används till vallodling” och som ”Området Toften 
består mestadels av en öppen gräsyta och väg.” I planprogrammets beskrivning av 1a 
konstateras dock att området består av jordbruksmark/betesmark. Det bör tydligt 
framgå att det är ianspråktagande av jordbruksmark. Jordbrukarstöd söktes för 
marken 2016, som betesvall på åker, idag registrerat som inaktiverat jordbruksblock.
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Utifrån 3 kap 4 § MB behöver tre bedömningar redovisas om en förändrad 
markanvändning är föreslagen på jordbruksmark. Är det inte tidigare gjort bör det 
analyseras i det nu aktuella programmet:

•Är jordbruksmarken brukningsvärd?
•Är den aktuella förändrade markanvändningen av väsentligt samhällsintresse?
•Varför är förutsättningarna att ta annan mark i anspråk inte tillfredsställande?

Vad gäller brukningsvärd jordbruksmark så bör fokus vara om jordbruksmarken är 
brukningsvärd eller inte. Klassningen eller påstådd låg bördighet är inte avgörande 
(se bl.a. MÖD dom den 3 februari 2017, mål nr P 4848-16, vari negativt 
förhandsbesked fastställts på mark klass 1). Jordbruksmark med högre klass än 4-5 
förekommer endast undantagsvis utanför Skåne och Halland så den övervägande 
delen av jordbruksmark i landet som odlas är klass 1-4. En motivering av 
bebyggande av mark bara utifrån att den håller lägre klassning är därför inte 
tillräcklig. I bedömningen av om jordbruksmark är brukningsvärd eller inte ska 
hänsyn tas till jordbrukslandskapet och det framtida behovet av jordbruksproduktion, 
men inte till fastighetens rådande produktionsstatus, kvalitet eller om det vid tillfället 
finns ett reellt intresse av att bruka den. Att jordbruksmark överhuvudtaget inte 
används för jordbruk eller bete saknar också betydelse. Det avgörande är om marken 
är brukningsvärd för detta.

Analys av förutsättningar att ta annan mark i anspråk innebär att rimliga alternativ 
med hänsyn till planens eller programmets syfte och geografiska räckvidd också ska 
identifieras, beskrivas och bedömas. Alternativen kan handla om annan lokalisering 
av den typ av verksamhet som man planerar för. Syftet är att de alternativa 
lösningarna ska kunna bedömas på ett likvärdigt sätt som det valda alternativet.

Biotopskydd
I bilagan Miljöutredning, under Naturmiljö sid 14, står att området inte har inventerats 
med avseende på generella biotopskydd. Utöver den identifierade oxelallén i en 
trädgård på Bockekullevägen står det att några få stenmurar finns i planområdet. Det 
bör anges i planbeskrivningen att dessa stenmurar och eventuella övriga 
förekommande biotopskyddsområden i planområdet, såsom småvatten, rösen m.m., 
kan omfattas av det generella biotopskyddet och att ansökan om dispens hos 
länsstyrelsen krävs för skadliga åtgärder i dessa.

Naturvärden
Av planprogrammet att döma har hänsyn tagits till att befintliga grönområden ska 
finnas kvar vid eventuell exploatering, vilket är positivt då området också omfattas av 
riksintresset rörligt friluftsliv enligt 4 kap. MB. I synnerhet gäller det centralt belägna 
skogsområdet med flertalet påtagliga naturvärden som WSP har lyft i sin 
naturvärdesinventering.
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Inom områdena 2a-f och 3a vilka är utpekade som lämpliga för nybebyggelse finns 
flera naturvärden i form av till exempel signalarten murgröna, grova träd som tall och 
ek, döende träd, ängsmark, hällmarker, höga bergknallar samt objekt med generellt 
biotopskydd. Inom vissa av de utpekade områdena finns även dagvattenstråk med 
ytliga rinnvägar samt områden där vatten samlas vid större skyfall. På ett område 
nämns en gångväg som är viktig för friluftslivet i området. Placeringen av ny 
bebyggelse bör ske så att hänsyn tas till de natur- och friluftsvärden som identifierats.

Skyddade-, rödlistade- och signalarter
Kopparödla (Anguis fragilis) är fridlyst enligt 6 § artskyddsförordningen i hela landet, 
vilket innebär att det förbjudet att döda, skada, fånga eller på annat sätt samla in 
exemplar, och ta bort eller skada ägg, rom, larver eller bon.

Idegran (Taxus baccata) är fridlyst enligt 8 § i Halland, vilket innebär att det är 
förbjudet att plocka, gräva upp eller på annat sätt ta bort eller skada exemplar av 
växterna, och ta bort eller skada frön eller andra delar.

Enligt artskyddsförordningen får länsstyrelsen i det enskilda fallet ge dispens från 
förbuden i 6 och 8 §§ om det inte finns någon annan lämplig lösning och dispensen 
inte försvårar upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos artens bestånd i 
dess naturliga utbredningsområde.

Korallticka (Grifola frondosa) är listad på Rödlistad som nära hotad (NT). Att en art är 
upptagen på rödlistan ger inget skydd i sig, men det är olämpligt att ta bort eller 
förstöra växtplatsen för arten, då hela artens överlevnad kan vara hotad av att enstaka 
individer samt deras växtplatser förstörs.
 
Murgröna (Hedera helix) är inte fridlyst i Halland (enbart i fridlyst enligt 8 § i 
Jönköpings, Kronobergs, Stockholms, Södermanlands och Västra Götalands län) det är 
däremot en signalart. Definitionen av en signalart är följande: Naturvärdesindikatorer 
på objektsnivå, vilka inte är rödlistade men som är praktiskt användbara för att 
lokalisera och urskilja områden med höga naturvärden. Arternas signalvärde kan 
variera i olika delar av landet. Murgröna kan alltså indikera att dess växtplats har ett 
högt naturvärde.

Invasiva främmande arter (IAS)
I miljöutredningen har följande två invasiva arter påträffats: jätteslide och 
jättebalsamin. Invasiva arter är arter som har introducerats till miljöer utanför sina 
ursprungliga utbredningsområden och som kan ha negativa effekter på de ekosystem 
de introducerats till. Därför bör jordmassor där dessa växter funnits avyttras på 
lämpligt sätt, t.ex. förbränning. De får inte återanvändas. 

Länsstyrelsen vill förtydliga att det inte bara är olämpligt utan även olagligt att  
återanvända massor där det finns rester av invasiva arter som är upptagna på EU-
förteckningen över invasiva främmande arter. Enligt EU-förordningen är det förbjudet 



LÄNSSTYRELSEN SAMRÅDSYTTRANDE 5(6)

2020-11-06 402-7284-20

att importera, sälja, odla, föda upp, transportera, använda, byta, släppa ut i naturen 
eller hålla levande exemplar av de arter som finns upptagna på EU-förteckningen över 
invasiva främmande arter. Det är inte heller tillåtet att låta dessa arter växa eller 
reproducera sig. EU-förordningen och dess förbud är direkt tillämpliga för alla i 
Sverige. Det innebär att till exempel myndigheter, kommuner, olika privata aktörer 
såsom stora fastighetsägare, villaägare och andra privatpersoner har ett ansvar och en 
skyldighet att följa reglerna och hindra spridning av invasiva främmande arter. Utöver 
EU-förordningen regleras ansvaret i MB och i den svenska förordningen om invasiva 
främmande arter.

Har en fastighetsägare eller -innehavare fått kännedom om att det på deras fastighet 
växer en art som finns på EU:s förteckning över invasiva främmande arter har 
fastighetsägaren/-innehavaren alltså en skyldighet att bekämpa arten. Denna skyldighet 
gäller i alla typer av miljöer, både odlad miljö som t.ex. produktionsmark för 
skogsbruk, jordbruk och trädgårdar, men också orörd naturmiljö.

Jätteslide är i dagsläget inte upptagen på varken EU-förordning eller någon svensk 
motsvarighet, men om man vill schakta på ett område där den växer bör den behandlas 
som de invasiva arter som är upptagna på EU-listan, det vill säga med stor försiktighet 
så att den inte ska sprida sig mer.

Förorenat område
I planprogrammet anges att det inte finns indikationer på att programområdet har en 
historik eller nuvarande markanvändning som innebär risk för markföroreningar. I 
miljöutredningen sägs dock att det finns ett klass 4-objekt i anslutning till 
programområdet samt att verksamheten är mycket liten och tillverkar 
blodtrycksmätare m.m., använder kvicksilver och har riskklass 4 (liten risk). Företaget 
finns på fastighet Kyvik 3:129. Branschkategorin är övrig oorganisk kemisk industri. 
Verksamheten bedrivs i en källare av bostadshus sedan 1983 och var vid 
inventeringstillfället 2009 fortfarande verksam.

Länsstyrelsen anser att kommunen i ett tidigt skede bör bedöma om förorenade 
områden kan påverka planområdet. Om så är fallet, behöver utredningar eller 
miljötekniska markundersökningar utföras. Detta för att utreda omfattning samt risker 
med föroreningarna. Utredningsunderlaget behövs för att kommunen ska kunna 
bedöma detaljplanens lämplighet utifrån risk för människors hälsa och miljö.

Dagvatten och MKN för vatten
Då exploatering av programområdet kommer att leda till fler hårdgjorda ytor och 
därmed ett ökat flöde av dagvatten till Kyviksbäcken, som redan i dag är belastad av 
ett flertal dagvattenutlopp och är ett reproduktionsområde för havsöring, är det viktigt 
att följa de förslag som framkommit i dagvattenutredningen samt programförslaget. 
De förslag som framkommit är bland annat fördröjning av dagvatten inom varje 
fastighet samt tekniska lösningarna med en fördröjande effekt i syfte att minska risken 
för översvämning vid skyfall. Exempelvis installation av dagvattenkasetter, 
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infiltrationsytor, växtbäddar eller makadamdiken. Även lösningar med renande effekt 
för att förhindra att tillförsel av kemiska föroreningar och näringsämnen från trafik är 
viktiga att följa. 

Det är även viktigt att inte bebygga ytliga rinnvägar och instängda områden där vatten 
kan fördröjas idag.

Slutrecipienten för dagvattnet är vattenförekomsten Kräklingeområdet (WA78651254) 
en av de källor som kan ha betydande påverkan på vattenförekomstens MKN är urban 
markanvändning. Det är därför viktigt att vid varje bygglov och/eller detaljplan för 
området noga utreda dagvattnets påverkan på recipienten. 

Trafikbuller
I planprogrammet anges att programområdet endast innehåller lokalgator där 
trafikrörelserna är relativt få och hastigheterna låga. Trafikbuller bedöms därför inte 
vara ett problem. Tillkommande exploatering i området medför fler trafikrörelser 
vilket i sin tur innebär att risken för bullerstörningar inom området ökar. 

Vid planläggning av nya bostäder gäller förordningen (2015:216) om trafikbuller vid 
bostadsbyggnader. För bostäder upp till 35 kvm är riktvärdet 65 dBA vid fasad. För 
bostäder större än 35 kvm är riktvärdet till 60 dBA vid fasad. Om buller från vägar 
överskrider den ekvivalenta ljudnivån som anges ovan vid en bostadsbyggnads fasad, 
bör minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 55 dBA ekvivalent 
ljudnivå inte överskrids vid fasad, och minst hälften av bostadsrummen vara vända 
mot en sida där 70 dBA maximal ljudnivå inte överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 
vid fasad. Detta bör säkerställas i efterkommande detaljplaner.

Synpunkter i övrigt
Synpunkter från Lantmäteriet och Trafikverket ska beaktas.

Anna Nilsson Peter Svelenius

Detta yttrande har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrifter.

Så här hanterar vi dina personuppgifter

Information om hur vi hanterar dessa hittar du på 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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1 Inledning 
Den här trafikutredningen är framtagen av AFRY på uppdrag av Kungsbacka kommun som 

underlag till arbetet med ett planprogram för fastigheterna Kyvik 1:119 m.fl. i Kungsbacka 

kommun. 

Syftet med planprogrammet är att undersöka förutsättningarna för bostadsexploatering i 

området samt vilka konsekvenser detta skulle få. Det innebär bland annat att 

förutsättningarna avseende trafik ska utredas.  

1.1 Bakgrund 

Kungsbacka kommun arbetar med ett planprogram för ett större område i Kullavik cirka 10 

km nordväst om Kungsbacka stad. Den geografiska avgränsningen för programområdet är 

nordost om Ekekullsvägens korsning med Norra- och Västra Ekekullsvägen samt i sydväst 

söder om Dalbergavägen innan befintliga bostäder i anslutning till Anderssons väg, se Figur 

1.  

Den här trafikutredningen beskriver dagens trafiksituation samt generella förutsättningar 

för en exploatering i området. Befintliga brister samt behov som kan uppstå vid en 

exploatering redovisas. Möjliga åtgärder och förslag på fortsatt arbete beskrivs. 

 

Figur 1. Planprogrammets avgränsning. 
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1.2 Förutsättningar och avgränsningar 

Innehållet i utredningen utgår huvudsakligen får observationer på plats, tillgängligt 

underlag tillhandahållet av Kungsbacka kommun samt kartmaterial från nationella 

vägdatabasen (NVDB). 

Trafikräkningar har genomförts i korsningspunkterna Kullaviksvägen/Kyviksvägen samt 

Gamla Särövägen/Ekekullsvägen där området ansluter till statligt vägnät. Trafikräkningarna 

genomfördes under morgonens maxtimme mellan klockan 07.00 och 08.00 den 25 februari 

2020. Som komplement till trafikräkningarna har slangmätningar genomförts på 

Kyviksvägen och Ekekullsvägen under perioden 2020-03-04 – 2020-03-11. 

Trafikräkningarna och trafikmätningarna bedöms ha genomförts innan resandet minskade 

som följd av restriktioner på grund av coronaviruset. 

Gator i området har inventerats vid platsbesök utförda 2020-03-05 och 2020-03-18. 

Trafikutredningen omfattar gatorna i området samt de två gator som ansluter till de statliga 

vägarna Gamla Särövägen respektive Kullaviksvägen: Ekekullsvägen samt Kyviksvägen. 

Trafikutredning omfattar samtliga trafikslag. 

2  Nulägesbeskrivning 
Kyvik är ett område som domineras av enfamiljshus. Området har få lokala målpunkter 

utöver skola, förskola och ett mindre centrum med mataffär, restaurang med mera. 

Kungsbacka kommun har ett relativt högt bilinnehav på 69 % enligt Kungsbacka kommuns 

resevaneundersökningen från 2017, ingen exakt siffra finns för området men siffran antas 

här vara högre än medel i kommunen. 

Kollektivtrafik trafikerar Gamla Särövägen och Kullaviksvägen. Hållplatserna längs med 

Gamla Särövägen trafikeras av Blå express som går från Göteborg via Kullaviks centrum 

eller fortsatt söder ut mot Särö med avgångar med 10–15 min mellanrum i högtrafik1. 

Kullaviksvägen trafikeras dessutom av linje 720 som körs mellan Kungsbacka och Kullaviks 

hamn. Blå express har på denna linjesträcka avgångar med 30 minuters mellanrum och 

samma intervall gäller för 720. 

Topografin i området varierar. I söder vid Kyviksvägen och Dalbergavägen är marken 

relativt plan. I nordväst är en stor del av området kuperat med branta sluttningar. 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Blå Express går mellan Gråbo – Göteborg – Särö och omvänt. Vissa avgångar trafikerar inte Kullavik Hamn. 
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2.1 Målpunkter 

Det finns inga allmänna målpunkter inom det avgränsade området, se Figur 2 nedan.  

I norr ligger en förskola som för fordonstrafik nås primärt via Ekekullsvägen men också via 

Åsnekärrsvägen västerifrån. För oskyddade trafikanter är även anslutning norrifrån möjlig.  

I söder finns en förskola, en grundskola med idrottshall och konstgräsplan samt ett 

äldreboende. Vid äldreboendet finns även ett serviceboende och en mötesplats för 

pensionärer, ”Träffpunkten”. Nära verksamheterna finns en frisör.  

I väster finns en badplats som nås genom området. Sydost om området finns ett litet 

centrum med mataffär, restaurang med mera, två förskolor, en kyrka och 

återvinningsstation (ÅVS). Öster om området finns flera förskolor, ett äldreboende och en 

veterinär.  

 

Figur 2. Programområdet med målpunkter. 
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2.2 Vägnät 

Kyviksvägen som övergår till Norra Kyviksvägen är områdets huvudgata och ansluter i 

söder till den statliga vägen Kullaviksvägen (väg 958). Ytterligare två vägar leder in i 

området; Ekekullsvägen och Östra Kyviksvägen i öst som ansluter till Gamla Särövägen 

(väg 953). Östra Kyviksvägen med anslutande gator ger begränsad tillgänglighet till 

området och endast för oskyddade trafikanter. Tvärgående länkar som från huvudstråket 

Kyviksvägen-Norra Kyviksvägen ansluter till Gamla Särövägen österut saknas i övrigt. 

 

Figur 3. Upptagningsområde för de tre primära vägarna. 
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Inom området finns två vägföreningar, Kyviks vägförening och Ekekullsvägen 

samfällighetsförening. Gatorna i Torvmossens samfällighetsförening påverkas i mindre 

utsträckning2. Samtliga vägföreningar illustreras i Figur 4 nedan.  

 

Figur 4. De tre primära vägföreningarna i området 

Enligt nationella vägdatadasen (NVBD) består området av gator med hastighetsbegränsning 

på 30 km/h. Närområdet domineras av 30 km/h med undantag för några gator med 50 

km/h. På Kullaviksvägen och Gamla Särövägen är hastigheten begränsad till 40 km/h.  

Gatorna i de avgränsade området har inga angivna bredder i NVDB, detsamma gäller för 

det flesta närliggande gator. Vissa gator i området har stor lutning och detta medför risker 

då sikt och hastigheter kan påverkas. Observationer och problem avseende bland annat 

bredd och lutning beskrivs i avsnitt 3.  

2.3 Trafik och beteenden 

Det första platsbesöket genomfördes 2020-02-27 under morgonens maxtimme. 

Observationer från detta beskrivs nedan. Efterföljande platsbesök för att inventera 

gatunätet i området skedde dagtid och vid dessa tillfällen var det mycket lite människor i 

rörelse så inga observationer av vikt avseende beteenden gjordes vid dessa tillfällen. 

Vid tillfället för platsbesöket i februari drog ett snöoväder in över området vilket kan ha 

påverkat trafikbeteendet, till exempel genom att fler kan ha kört sina barn till skolan istället 

för att barnen gått eller cyklat själva.  

Korsningen vid Ekekullsvägen bedöms fungera bra. Vid ett tillfälle under timmen bildades 

kö från busshållplatsen och norrut fram till Ekekullsvägen och vänstersvängande kom då 

 
2 Oskyddade trafikanter kommer att behöva nyttja vägar i Torvmossens samfällighetsförening för att ta sig till- 

och från programområdet. 
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inte in och viss kö bildades även norrut. Situationen släppte dock snabbt och under resten 

av timmen flöt trafiken bra. När bussen stannade i timglashållplatsen blev det upp till 5–7 

fordon i kö men den avvecklades snabbt när bussen körde vidare. 

Vid Kyviksvägen södra del var trafiksituationen lugn större delen av platsbesöket. 

Cirkulationsplatsen på Kullaviksvägen ger en god framkomlighet från alla tillfarter. 

Undantaget är perioden på 15–20 minuter innan skolstart då det är mycket trafik till 

Kullaviksskolan. Trafiksituationen på Kullaviksvägen fungerade bra även då men på 

Kyviksvägen bildades kö av vänstersvängande till skolans parkeringsplatser. Köbildningen 

uppstod både på grund av mötande trafik på väg ut ur området och att omsättningen av 

parkeringar var stor så att bilar vid infart fick vänta på bilar som körde in eller ut ur 

parkeringsfickor. Köbildningen ledde vid det aktuella tillfället inte till några större problem 

eller fördröjningar men en ökad trafikmängd skulle kunna förstärka problemet. 

2.4 Gång- och cykelkopplingar 

 

Figur 5 Cykelväg i området och närområdet 

I området och i närområdet finns få cykelvägar vilket kan ses i Figur 5. Det är primärt 

längst med Norra Kyviksvägen och Kyviksvägen som cykelvägar finns avskilda från 

körbanan. Det finns också cykelvägar genom området i öst samt parallellt med 

Kullaviksvägen och Gamla Särövägen. På övriga vägar i området och närområdet sker 

cykling i blandtrafik. I området finns flera stigar som förbinder bostadsområden sinsemellan 

och möjliggör anslutning till områdets målpunkter inklusive busshållplatser. Stigarnas 

standard varierar.3   

 
3 Alla stigar illustreras inte i föreliggande utredning. Stigar som bedömts som relevanta i utredningen har 

inventerats och brister illustreras i text, bild och karta i avsnitt 4.  



 
  

 

Sida 7/27 

 

 

Kungsbacka kommun 

Trafikutredning Kyvik 1:119 m fl 781797 

2020-06-17 

 

2.5 Framkomlighet för tunga fordon 

Framkomligheten för tunga fordon bedöms som acceptabel längs områdets primärvägar, 

det vill säga Kyviksvägen, Norra Kyviksvägen fram t o m korsning Kullavik Korshamnsväg, 

Ekekullsvägen fram till och med korsning med Lilla Ekekullsvägen och Östra Kyviksvägen. 

Generellt bedöms framkomligheten vara något bättre i områdets södra delar, medan 

framkomligheten för tung trafik överlag är sämre i delar av det norra utredningsområdet. 

Orsaken är inte enbart vägarnas bredd och standard utan även topografin och vägars 

dragning där siktproblematik finns på enstaka platser. Smala och mindre framkomliga vägar 

beskrivs närmare under punkt 4.4 Fordonstrafik. Där beskrivs även generella utmaningar 

med mötesplatsers utformning i området.  

2.6 Tillbud 

Ett uttag ur Strada (Swedish Traffic Accident Data Acquisition) har gjorts för 

programområdet samt dess anslutningar till statligt vägnät. Strada är ett 

informationssystem för data om skador och olyckor inom vägtransportsystemet. Strada 

bygger på uppgifter från polis och sjukvård. Uttaget gjordes 2020-02-27 för perioden 2010–

2019. Det finns en risk att olyckor som inträffat under de sista månaderna av år 2019 ännu 

inte hunnits rapporterats in i Strada. Valt tidsintervall bedöms ändå ge en tydlig bild av 

olycksstatistiken i området.  

Urvalet genererade 25 träffar i Strada efter att olyckor som registrerats dubbelt eller 

utanför intresseområdet sorterats bort. Av dessa klassas 17 som lindriga, 4 som måttliga 

och 4 som allvarliga. Inga dödsolyckor har inträffat. Cirka hälften av olyckorna har inträffat 

på gång- och cykelbanor.  

Majoriteten av olyckorna är singelolyckor, då främst singelolyckor på cykel. Inom 

programområdet har cykelsingelolyckorna inträffat på grund av höga kanter, väjning för 

ouppmärksam fotgängare samt halka på grund av stora grusmängder. Det har även 

inträffat en olycka med moped på grund av halka på grus.  

På cykelbanan längs Kullaviksvägen har ett par cykelolyckor inträffat på grund av ojämn 

beläggning.  

I korsningspunkten Kullaviksvägen/Kyviksvägen har det skett 4 olyckor inom det 

analyserade tidsintervallet. Två cykel/moped-motorfordon samt en cykel singel och en 

moped singel. Kollisionsolyckorna har inträffat på grund av bristande uppmärksamhet från 

bilister som ej uppmärksammat cyklist/mopedist och därmed krockat. Korsningspunkten 

har under 2018 byggts om till cirkulationsplats. 

I korsningen Gamla Särövägen/Ekekullsvägen har en olycka skett med en fotgängare som 

halkat på väg från gång- och cykelbanan mot busshållplats.  

På Kyviksvägen i anslutning till Kullaviksskolan har totalt fyra olyckor inträffat. Två 

fotgängare singel samt två cykel singel. En av fotgängarolyckorna inträffade på grund av 

stora mängder grus som orsakade halka.  

Sammantaget finns det inget i olycksbeskrivningarna som antyder på större systematiska 

brister med trafiksäkerheten i närhet till programområdet. Ett flertal olyckor har dock 

inträffat på grund av halka på grus samt ojämnheter i underlag vilket kan tolkas som att 

drift och underhåll inte sköts tillräckligt bra. Den dominerande olyckstypen är singelolyckor 

där majoriteten varit lindriga.  
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3 Trafikanalys 
Kapacitetsanalyser har genomförts för korsningspunkterna Kyviksvägen/Kullaviksvägen 

samt Ekekullsvägen/Gamla Särövägen. Syftet var att undersöka belastningen i nuläget 

samt bedöma tillgängligt utrymme för ytterligare trafik. 

3.1 Trafikflöden 

En trafikräkning genomfördes i de två korsningspunkterna tisdagen den 25 februari 2020 

under förmiddagens maxtimme. Baserat på Trafikverkets trafikmätningar genomförda på de 

statliga vägarna antas förmiddagens maxtimme infalla mellan klockan 07.00 och 08.00. 

Under trafikräkningen noterades trafikmängder samt svängfördelning i de båda 

korsningspunkterna som ansluter till programområdet. Dessa trafikvolymer redovisas i 

kapacitetsanalysen. 

Trafikmätning med slang har också genomförts för perioden 2020-03-04-2020-03-11. 

Trafikräkning och trafikmätning bedöms ha genomförts innan resandet minskade till följd av 

restriktioner på grund av coronaviruset. Den manuella trafikräkningen i maxtimmen ger vid 

jämförelse något högre flöden än motsvarande timme, 07:00–08:00, i slangräkningen. 

Detta antas bero åtminstone delvis på att det under morgonen som trafik räknades 

manuellt snöade vilket kan ha fått fler att välja bilen, inte minst för att lämna barn vid skola 

eller förskola. 

Tabell 1. Trafikflöden från slangmätningar 2020-03-04-2020-03-11. 

Väg Trafikflöde vardag Trafikflöde helgdag 

Kyviksvägen ca 3300 fordon/dygn ca 2300 fordon/dygn 

Ekekullsvägen ca 700 fordon/dygn ca 500 fordon/dygn 

 

Till 2040 har trafikflöden räknats upp med Trafikverkets basprognos. En justering av 

prognosen har gjorts enligt linjär trend så att uppräkningen motsvarar åren 2020–2040 

istället för 2014–2040. Detta ger en trafikökning på ca 22 %. All trafik, även trafiken från 

lokalvägnätet, har räknats upp. Ingen ytterligare trafik har lagts till. 

3.2 Kapacitetsanalys av korsningspunkter 

Kapaciteten och belastningen i de båda korsningspunkterna har beräknats med hjälp av 

kapacitetsberäkningsprogrammet Capcal. Verktyget beräknar kapacitet och belastning efter 

korsningsutformning, trafikmängd och svängandelar. Belastningsgrad är ett mått på 

korsningens belastning i förhållande till kapacitet. Måttet beräknas i Capcal som baseras på 

Trafikverkets beräkningshandledning TRVMB Kapacitet och framkomlighetseffekter TRV 

2013:64346. Belastningsgraden jämförs med korsningens önskade servicenivå där 

Trafikverket har gränsvärden för önskvärd respektive godtagbar servicenivå, se Tabell 2.  

Tabell 2 Gränsvärden för bedömning av servicenivå från VGU Trv 2020:029 

Korsningstyp Önskvärd servicenivå Godtagbar servicenivå 

Cirkulationsplats b ≤0,8 b <1,0 

Korsning med väjningsplikt b ≤0,6 b <1,0 
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I båda de undersökta korsningspunkterna är belastningsgraderna i nuläget såväl som 2040 

enligt Trafikverkets prognos låga, med god marginal under gränsvärdet för önskvärd 

servicenivå. Trafikvolymer och belastningsgrader visas i Figur 6 - Figur 9. 

Något som inte syns i beräkningen i Capcal är att det på morgonen skedde viss köbildning 

in till skolans parkering. Denna köbildning nådde inte ut till Kullaviksvägen men om fler från 

Kullaviksvägen ska in till skolan riskerar detta att ske. Denna kö påverkas i viss mån också 

av ökad trafik ut från området eftersom trafiken till skolan svänger vänster och korsar 

utgående trafiks körväg. Detta problem skulle kunna lösas genom att hårdare styra in- och 

utfarter till skolans parkeringar, med infart endast längst bort så att ett kömagasin skapas. 

 

Figur 6. Trafikvolymer morgonens maxtimme och belastningsgrader vid Kyviksvägen. Nuläge. 
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Figur 7. Trafikvolymer morgonens maxtimme och belastningsgrader vid Kyviksvägen. 2040. 

 

Figur 8. Trafikvolymer morgonens maxtimme och belastningsgrader vid Ekekullsvägen. Nuläge. 

 



 
  

 

Sida 11/27 

 

 

Kungsbacka kommun 

Trafikutredning Kyvik 1:119 m fl 781797 

2020-06-17 

 

 

 

Figur 9. Trafikvolymer morgonens maxtimme och belastningsgrader vid Ekekullsvägen. 2040. 

3.3 Trafikalstringstal 

Ett trafikalstringstal har beräknats som underlag för att kunna bedöma hur mycket trafik 

varje bostad som eventuellt tillkommer kommer att tillföra. Alstringstalet är beräknat dels 

med Trafikverkets trafikalstringsverktyg, dels utifrån dagens befolkning, antal bostäder och 

utförda trafikmätningar. 

Trafikverkets alstringsverktyg ger 3,7 fordonsrörelser beräknat som årsmedeldygnstrafik 

(ÅDT) per bostad och 1,5 ÅDT per boende. Detta inkluderar inte nyttotrafik som 

hantverkare, sophämtning med mera. Det inkluderar inte heller fordonsrörelser som sker 

från verksamheter i området till exempel hantverkare som utgår från sitt eget hem. 

Utifrån dagens befolkning och slangmätningarna alstrar bostäder som ansluter till 

Kyviksvägen 8,2 fordonsrörelser per bostad eller 2,6 per boende för vardagsdygn. För 

Ekekullsvägen är motsvarande siffror 7,1 respektive 2,1. I båda fallen inkluderas dock 

verksamheter som skola och förskola i mätningarna vilket ger en högre siffra. 

Utifrån Kungsbacka kommuns resvaneundersökning (RVU) från 2017, område Släp, 

beräknas det ske 1,5 fordonsrörelser per boende vilket stämmer väl överens med 

trafikalstringsverktyget. Detta beräknas utifrån 2,5 resor per person och vardag, 70 % av 

dessa med bil och en samåkningsfaktor på 1,2. Inte heller detta tal inkluderar nyttotrafik. 

Baserat på en sammanvägning av källorna rekommenderas ett alstringstal, inklusive 

nyttotrafik, på ca 5 fordonsrörelser per bostad och dygn. Känslighetsanalys med upp till 7 

fordonsrörelser per bostad och dygn kan övervägas beroende på storlek på bostaden som 

planeras. 
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3.4 Utrymme för ytterligare trafik 

Analysen sker genom att man i Capcal beräknar kapaciteten för korsningen för varje tillfart 

beroende av trafiken från andra tillfarter. Beräknad kapacitet jämförs sedan med 

trafikvolymen. Det innebär att det utifrån den beräknade kapaciteten går att bedöma 

tillgängligt utrymme för ytterligare tillkommande trafik. Eftersom varje tillfart påverkar de 

andra tillfarterna har endast en översiktlig bedömning gjorts. För att få ett mer exakt svar 

behöver en volym tillkommande trafik tas fram att lägga till i beräkningen. Detta kräver i 

sin tur en tänkt exploateringsvolym vilket saknas i pågående programarbete. En specifik 

detaljerad analys kan i nuläget därför inte genomföras. 

Tabell 3. Trafikflöde och kapacitet vid Kyviksvägen i morgonens maxtimme 2020 

Tillfart Trafikflöde idag Maxkapacitet 

Kullaviksvägen V 396 fordon/timme 1059 fordon/timme 

Kyviksvägen 365 fordon/timme 1376 fordon/timme 

Kullaviksvägen Ö 271 fordon/timme 1399 fordon/timme 

 

Tabell 4. Trafikflöde och kapacitet vid Ekekullsvägen i morgonens maxtimme. 

Tillfart Trafikflöde idag Maxkapacitet 

Gamla Särövägen N 157 fordon/timme 1025 fordon/timme 

Ekekullsvägen 88 fordon/timme 1383 fordon/timme 

Gamla Särövägen S 396 fordon/timme 1006 fordon/timme 

 

I Tabell 3 och Tabell 4 redovisas dagens trafikflöde och maxkapacitet för varje tillfart i de 

undersökta korsningspunkterna. Som synes så är utrymmet för ytterligare trafik i 

maxtimmen stort. Eftersom tillfarterna påverkar varandra är det inte så enkelt som att 

maxkapacitet minus trafikflöde är kvarvarande kapacitet, men utifrån tabellerna ovan och 

belastningsgraderna kan slutsatsen dras att det finns kvarvarande utrymme i maxtimmen 

som kan mätas i hundratal fordon och därmed kan ett stort antal bostäder tillkomma i 

området baserat på det ovan beräknade alstringstalet. 
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4 Identifierade problempunkter  

4.1 Avgränsning  

Vid inventering och bedömning har fokus varit på programområdet, redovisad i Figur 2. I 

arbetet har vägar som ansluter till Gamla Särövägen och Kullaviksvägen inkluderats samt 

gång- och cykelkopplingar som möjliggör anslutning till målpunkter. Anslutningar som 

prioriterats är de som från programområdet leder söderut, till skola och mataffär etc. samt 

de som leder österut till Gamla Särövägen och hållplatser där. 

4.2 Allmän bedömning 

En allmän bedömning är att vägar är rimligt utformade och reglerade utifrån områdets 

förutsättningar även om standarden avseende linjeföring och sikt inte är hög. I vissa 

punkter har specifik förbättringspotential identifierats. De redovisas i efterföljande avsnitt.  

Vid platsbesök bedömdes växtlighet överlag inte utgöra ett hinder för god sikt. Enstaka 

undantag noterades. Det bör dock understrykas att platsbesöket skedde under vintern. 

Beskärning av växtlighet vid hustomter som ansluter till korsningar är vanligen en 

förutsättning för att bibehålla god sikt. 

På flertalet ställen i området har vägspeglar satts upp på platser där sikten är dålig. 

Vägspeglar är i sig ett tecken på dålig sikt eftersom spegeln fyller ett behov. Spegeln utgör 

dock i sig inte en bra lösning då det är svårare att bedöma avstånd och riktning i en spegel 

än vid direkt sikt. Oskyddade trafikanter kan också vara svåra att upptäcka då de blir små i 

en spegel. 

4.3 Oskyddade trafikanter 

Stigar i området är viktiga för tillgängligheten till målpunkter för oskyddade trafikanter 

eftersom gatorna ofta går omvägar. Standarden varierar, flertalet saknar beläggning och 

avslutas mot gator med grindar, chikaner eller andra liknande hinder. Stigarna bedöms i 

varierande grad vara möjliga att använda för cyklister. 

Vid enstaka vägavsnitt kan dålig sikt, branta lutningar och smal vägsektion skapa en otrygg 

miljö för oskyddade trafikanter överlag men kanske särskilt för barn, de med barnvagn, och 

de med rörelsehinder om möte med fordonstrafik skulle uppstå. Samtidigt kan smala vägar 

med bebyggelse i anslutning till vägen vara bra då utformningen uppmuntrar till låga 

hastigheter. Reglerad hastighetsgräns är 30 km/h. 

I Figur 10 visas punkter där brister som exempelvis buskage noterats och sträckor där 

förbättringsbehov gällande beläggning observerats. Varje numrerad punkt respektive 

sträcka beskrivs i efterföljande text. 
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Figur 10. Kartan visar brister för gång- och cykeltrafikanter. Bristerna beskrivs i text och bild 
nedan. Endast den del av en sträcka som bedömts problematisk visas i figuren. Vid eventuell 
åtgärd bör dock hela den aktuella förbindelsen studeras närmare.  

1. På Kyviksvägen, strax efter korsning med Norra Kyviksvägen, vid äldreboendet, finns 

det en GC-väg med en slänt mot körbanan. Gångbanan bör åtgärdas så att fallolyckor 

mot slänten förhindras. 

 

Figur 11. Punkt 1 i Figur 10. Norra Kyviksvägen. Gångbana utanför äldreboende. Slänt till 
höger om gångbanan i bilden. 
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2. På Norra Kyviksvägen ansluter en gångstig från Källebackvägen. Del av gångstigen 

saknar beläggning och är mindre tillgänglig. 

 

Figur 12. Punkt 2 i Figur 10. Norra Kyviksvägen. Gångstig av mindre god standard som 
ansluter till Källbackvägen. 

3. Mellan Norra Kyviksvägen och Norra Ekekullsvägen finns en gång- och cykelstig. Stigen 

är lerig och dagvatten samlas. Reflexmarkerad betongsugga och omärkt sten finns i 

stigens respektive ändar. 

 

Figur 13. Punkt 3 i Figur 10. Gång- och cykelstig mellan Norra Kyviksvägen och Norra 
Ekekullsvägen 
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4. Gång- och cykeltrafik kan via Åsnekärrsvägen ta sig till förskolan i norr vidare till 

Nordöstra Ekekullsvägen. Grinden är inte reflex- eller kontrastmarkerad och syns 

dåligt för den som är synsvag vilket kan orsaka olycka. Den är också trång för den 

som cyklar. Det överliggande röret i den bortre bommen på bild har ett vasst avslut 

som kan orsaka skada. 

 

Figur 14. Punkt 4 i Figur 10. Grind mellan Åsnekärrsvägen och Nordöstra Ekekullsvägen. 

5. Från Nordöstra Ekekullsvägen vid förskolan i norr till Spårhaga Intagsväg löper en 

stig som skapar anslutningsmöjlighet till område norrut. Stigen smalnar av vid 

anslutning till Spårhaga Intagsväg där buskage och en felvänd skylt syns. 

 

Figur 15. Punkt 5 Figur 10. Stig mellan Norra Ekekullsvägen och Spårhaga Intagsväg. 
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6. Från Nordöstra Ekekullsvägen löper en lerig stig till Timmeråsvägen. Stigen 

möjliggör för oskyddade trafikanter att ta sig till cykelbanan längs Gamla 

Särövägen. 

 

Figur 16. Punkt 6 i Figur 10. Stig mellan Nordöstra Ekekullsvägen och Timmeråsvägen. 

7. Vid Ekekullsvägens anslutning till Nordöstra Ekekullsvägen finns en gångvägsskylt 

utplacerad, men ingen gångväg. 

 

Figur 17. Punkt 7 i Figur 10. Gångvägsskylt vid Ekekullsvägen korsning med Nordöstra 
Ekekullsvägen. 
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8. Där Ekekullsvägen ansluter till Gamla Särövägen saknas anlagd anslutning till 

gång- och cykelvägen på gamla banvallen öster om Gamla Särövägens. Vid tidigare 

plats för busshållplats Ekekullen som nu är flyttad något söderut, finns en lerig stig 

över en kulle som ansluter till gång- och cykelvägen. 

 

Figur 18. Punkt 8 i Figur 10. Stig mellan Gamla Särövägen och gång- och cykelväg på 
gamla banvallen. 

9. Vid Ekekullens nya hållplatslägen saknas cykelställ. Närmaste anslutning för 

oskyddade trafikanter från hållplatsen till gång- och cykelvägen på gamla banvallen 

är vid Bångsbovägen ca 100 m söder om hållplatsen.  

 

Figur 19. Punkt 9 i Figur 10. Hållplats Ekekullsvägen. Cykelparkering saknas. Cykel 
”parkerad” i diket till höger i bilden. 
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10. Mellan Norra Dalenvägen och Albins väg finns en gångstig som i förlängningen 

ansluter till Gamla Särövägen. Grindar utan reflexmarkering samt stenblock finns i 

stigens anslutning till Norra Dalenvägen. Buskage gör upplevelsen av stigen mindre 

trygg. Skylt om att stigen ej vinterväghålls sitter i anslutning till stigen. 

 

Figur 20. Punkt 10 i Figur 10. Stig mellan Norra Dalenvägen och Albins väg 

11. En gång- och cykelstig med trasig asfaltsbeläggning förbinder Torvmossevägen 

med Norra Dalenvägen. Stigen slutar med en grind utan reflexmarkering mot Norra 

Dalenvägen. 

 

 

Figur 21. Punkt 11 i Figur 10. Stig mellan Torvmossevägen och Norra Dalenvägen. Grind 
vid stigens slut mot Norra Dalenvägen saknar kontrast- och reflexmarkering. 
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12. Trasig beläggning på gångstig mellan Torvmossevägen med Norra Dalenvägen 

utgör en olycksrisk. 

 

Figur 22. Punkt 12 i Figur 10. Stig mellan Torvmossen och Norra Dalenvägen är delvis 
asfalterad. Asfalten är sprucken och ojämnheter skapar risk för fallolycka. 

13. Mellan Lilla Ekekullsvägen och Östra Ekekullsvägen finns en anslutande gångväg 

med grind som saknar reflexmarkering. Skylt ”Endast gående” gör den dock något 

mer synlig från ett håll. Skylten saknar juridisk innebörd men ihop med grinden 

skapas ändå ett symboliskt och fysiskt hinder för cykeltrafik. Inga uppenbara 

särskilda skäl att inte tillåta cykeltrafik har kunnat observeras på platsen. 

 

Figur 23. Punkt 13 i Figur 10. Stig och grind mellan Lilla Ekekullsvägen och Östra 
Ekekullsvägen. 
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14. Tillgänglighetsmässigt bristfällig trappa med makadam på ömse sida förbinder 

Sydvästra Ekekullsvägen med Brännefjällsvägen. 

 

Figur 24. Punkt 14 i Figur 10. Brant och otillgänglig trappa mellan Sydvästra 
Ekekullsvägen och Brännefjällsvägen. 

15. Smal gångstig med trappsteg förbinder Norra Kyviksvägen och Västra 

Ekekullsvägen. Tät växtlighet bedöms göra stigen mörk och otrygg kvälls- och 

nattetid. Brant avslut mot Norra Kyviksvägen gör stigen svårtillgänglig. Från Västra 

Ekekullsvägen uppfattas stigen vid första anblick höra till intilliggande fastighet. 

 

Figur 25. Punkt 15 i Figur 10. Gångstig mellan Norra Kyviksvägen och Västra 
Ekekullsvägen. 
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4.4 Fordonstrafik 

I södra delen av utredningsområdet bedöms framkomlighet och trafiksäkerhet för 

fordonstrafikanter överlag vara acceptabel även om enstaka undantag finns. Delar av 

Källbackevägen har mycket dålig sikt. Tillsammans med brant lutning, smal vägbredd och 

skarp kurva resulterar det i bedömning om mindre god framkomlighet och tillgänglighet. 

Även Bockekullevägen är smal med mindre bra sikt i vissa delar. I norra delen av området 

är Brännefjällsvägen, del av Norra Kyviksvägen, del av Norra Ekekullsvägen och Västra 

Ekekullsvägen primärt de vägar som bedöms som extra smala och/eller med dålig 

sikt/brant lutning. Mötesplatser i området bedöms generellt vara av acceptabel storlek för 

möte mellan personbilar men otillräckliga för möten med eller mellan tunga fordon. 

 

Figur 26. Vägar/delar av vägar i utredningsområdet som bedöms vara särskilt smala och/eller ha 
dålig sikt. 

Vid ett fåtal punkter noterades förbättringsbehov. De illustreras och numreras i Figur 27 

nedan. Varje punkt beskrivs i texten som följer efter figuren. 
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Figur 27. Förbättringsmöjligheter beskrivs med markering och numrering ytterligare i text nedan. 

1. Vid Källbackevägen smala, branta krök finns ett antal skymmande buskar som bör 

beskäras ytterligare för att förbättra sikten. 

 

Figur 28. Punkt 1 i Figur 27. Källebackevägen. Dålig sikt och smal väg. Buskage längs 
vägen skymmer delvis sikten (ej buskaget i bilden). 
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2. Mellan Norra Kyviksvägens korsningar med Kullaviks Korshamnsväg och 

Asplyckevägen finns ett antal kurvor där sikten är dålig. Vägen är smal och utan 

vägrenar. På ett antal ställen ligger tomtmark med hus intill vägkroppen. Ett antal 

mötesplatser har skapats längs vägen. Mötesplatserna är av varierande standard.  

 

Figur 29. Punkt 2 i Figur 27. Norra Kyviksvägen. Delvis asfalterad mötesficka.  

 

Figur 30. Punkt 2 i Figur 27. Norra Kyviksvägen. Mötesplats till vänster i bild, 
skymmande häck till höger. 

3. Ekekullsvägens utformning bedöms vara acceptabel fram till och med korsning med 

Lilla Ekekullsvägen. Lilla Ekekullsvägen och västerut har finns en grusad breddning 

av Ekekullsvägen. De mindre mötesfickor som finns utplacerade regelbundet på 

Ekekullsvägen upplevs här utgöra en del av körbanan och reflexer vid 

hastighetsdämpande åtgärder upplevs stå mitt i densamma. Beläggningen på såväl 
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vägens asfalterade del som den grusade breddningen är på flera ställen skadad 

eller ojämn. Eftersom gångbana saknas på denna del av Ekekullsvägen skulle en 

bättre beläggning gynna även oskyddade trafikanter. 

 

Figur 31. Punkt 3 i Figur 27. Ekekullsvägen, ojämn breddning av vägen som saknar 
beläggning. Otydlig reglering. 

4. På Lilla Ekekullsvägen, som enligt NVDB är reglerad till 30 km/h har gatan smalnats 

av med felaktig skyltning 20 km/h. Skyltarna är bristfälligt reflexmarkerade 

bakifrån. 

 

Figur 32. Punkt 4 i Figur 27. Skyltar sedda bakifrån på Lilla Ekekullsvägen. Bristfällig 
reflexmarkering.  
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5. Det finns fler skyltar i området som behöver reflexmarkeras bättre. I bilden nedan 

visas skyltar på Ekekullsvägen.

 

Figur 33. Punkt 5 i Figur 27. Bristfällig reflexmarkering av vägskyltar vid Ekekullsvägen, 
nära anslutningen till Gamla Särövägen.  

6. Vid Kullaviksskolan vore det lämpligt att se över tillåtna in- och utfarter till 

parkeringsplatserna i syfte att bättre hantera köbildning och skapa magasin för 

denna. Detta bedöms endast vara ett problem 07–08 på vardagar. 

 

Figur 34. Sträckan förbi Kullaviksskolan med infarter till parkeringarna. Den stora 
infarten närmast cirkulationsplatsen är idag dubbelriktad och huvudsaklig orsak till 
köbildningen som observerades. Ortofoto: karta.kungsbacka.se 
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5 Behov av åtgärder samt åtgärdsförslag 
I avsnitt 4 ovan har problempunkter både för oskyddade trafikanter och för 

fordonstrafikanter beskrivits. Enkla åtgärder på beskrivna brister, som reflexmarkering och 

beskärning av buskage, rekommenderas att utföras på kort sikt. På lång sikt i samband 

med eventuell exploatering av området rekommenderas alla nämnda brister att åtgärdas. 

Detaljutformning av brister som identifierats görs, vid eventuell exploatering, i samråd med 

Kungsbacka kommun4. 

5.1 Saknade länkar 

Inga länkar för motorfordonstrafik bedöms saknas i dag. 

Eventuellt behov av kompletterande länkar i vägnätet är beroende av var en möjlig 

exploatering sker.  

6 Slutsats och rekommendation 
Möjlighet att belasta vägnätet med ytterligare trafikanter bedöms överlag som god vid delar 

av Kyviksvägen och Dalbergavägen i söder. För ökad belastning på övrigt vägnät som ingått 

i föreliggande utredning bedöms möjligheten att belasta vägnätet med ytterligare trafik som 

mindre god. En ökning av enstaka antal personbilar bedöms dock inte utgöra ett generellt 

trafiksäkerhets- eller framkomlighetsproblem. Däremot kan den tunga trafik som en 

exploatering skulle medföra utgöra både framkomlighets- och trafiksäkerhetsutmaningar 

under tiden exploateringen pågår. 

Det bedöms att en ökad mängd oskyddade trafikanter i området medför behov av 

tillgänglighetsanpassade tvärgående och norr-södergående gång- och cykelanslutningar för 

att skapa förutsättningar att nå till målpunkter och infrastruktur för alla oskyddade 

trafikanter, oavsett behov, ålder eller funktionsvariationer. 

Kapaciteten i korsningarna som ansluter till statligt vägnät är god och bedöms vara fortsatt 

god även 2040 med utrymme för viss exploatering. 

Trafiksituationen vid Kullaviksskolan avseende köbildning på morgonen bör följas upp om 

exploatering som har Kyviksvägen som anslutningsväg genomförs. 

Generellt rekommenderas att det vid ny exploatering görs en utredning av påverkan på 

vägnätet i varje enskilt fall eftersom förutsättningarna skiljer sig inom området. 

 
4 I Trafikverkets krav och regelverk beskrivna i Vägar och gators utformning (VGU) rekommenderas utformning 

som ofta följs av kommuner för kommunala vägar och gator. Trafikverkets regelverk är krav för statliga vägar 

men rådgivande för kommunala vägar. För bedömning av kvalitet och standard på områdets vägar avseende 

exempelvis mötesplatser har VGUs krav används som stöd. VGU ger stöd för användning av ett körfält med 

mötesmöjlighet för flertalet gator i en tätort.  Utformning av mötesplatser och frekvens av antal mötesplatser 

är avhängigt trafikflödesmätning per lokalgata. Sådana uppgifter saknas, därför beskrivs inte åtgärdsförslag i 

detalj. 
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1 INLEDNING 

Kungsbacka kommun har beslutat att ta fram ett planprogram för Kyvik 1:119 
m.fl. Programområdet utgörs idag av ca 25 hektar mark och 70 bebyggda 
fastigheter. Området ingår i utvecklingsområde för Kullavik, enligt ÖP 06.  

Föreliggande rapport är framtagen av WSP Sverige AB och utgör ett 
underlag till kommande planprogram. Två fältinventeringar har utförts i 
samband med framtagandet av detta underlag; en fältinventering som ligger 
till grund för naturvärdesinventeringen och en landskapsbildsanalys. 
Arkivstudier har även utförts gällande bland annat riksintressen, kulturmiljö, 
förorenad mark och vatten. 

2 RIKSINTRESSEN 

2.1 FRILUFTSLIV (3 KAP. 6 § MB) 
Ett par hundra meter väster om programområdet ligger ett 
riksintresseområde för friluftsliv (FN 01 Särö skärgård-Vallda Sandö), se 
Figur 1. 

 
Figur 1. Riksintresse för friluftsliv enligt 3 kap. 6 § miljöbalken. 
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Området omfattar totalt 5 100 ha varav 1 400 ha land och 3 700 ha vatten. 
Riksintresset utgör ett område med särskilt goda förutsättningar för:  

• berikande upplevelser i natur- och/eller kulturmiljöer  

• vattenanknutna friluftsaktiviteter och därmed berikande upplevelser. 

De kulturvärden som finns i området ger en god bild av människans 
utnyttjande av kustområdet i ett långt tidsperspektiv; från förhistoriska 
gravmonument, fornborgar, historiska fiskesamhällen till badturismens och 
1900-talets utveckling.  

För att bevara områdets värde för friluftslivet bör skärgården och strändernas 
tillgänglighet bibehållas. Underhåll av stigmarkeringar, skyltning, stigröjning 
och promenader utgör några förutsättningar för bevarande och utveckling av 
områdets värden. En gång- och cykelbana längs Kyviksvägen förbinder 
programområdets södra del med riksintresset.  

Programområde berör inte riksintresset direkt men indirekt påverkan kan 
uppstå. Enligt riksintressets värdebeskrivning kan en expansiv 
bebyggelseutveckling som inte tar hänsyn till den småskaliga och 
traditionella bebyggelsen samt upphörande/ändring av hävd menligt påverka 
den bild som de kulturhistoriska värdena ger av både förhistoriska och 
historiska epoker. Även nya anläggningar som förändrar landskapsbilden 
kan vara negativt.  

2.2 RÖRLIGT FRILUFTSLIV (4 KAP. 2 § MB) 
Hela programområdet omfattas av riksintresse för rörligt friluftsliv enligt 4 
kap. 2 § miljöbalken, Kustområdet i Halland. Området är ej markerat i Figur 1 
då riksintresset utgör hela kartans utbredning. Enligt 4 kap. 2 § miljöbalken 
skall turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen 
särskilt beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag 
eller andra ingrepp i miljön inom området. 

Bestämmelserna i 4 kap. första stycket 2 och i 2–6 §§ miljöbalken utgör inte 
hinder för utvecklingen av befintliga tätorter eller av det lokala näringslivet. 

2.3 HÖGEXPLOATERAD KUST (4 KAP. 4 § MB) 
Hela programområdet omfattas av riksintresse för högexploaterad kust enligt 
4 kap. 2 § miljöbalken, Kustområdet i Halland. Området är ej markerat i Figur 
1 då riksintresset utgör hela kartans utbredning. Enligt 4 kap. 4 § miljöbalken 
får fritidsbebyggelse endast komma till stånd i form av kompletteringar till 
befintlig bebyggelse. Om det finns särskilda skäl får dock annan 
fritidsbebyggelse komma till stånd, företrädesvis sådan som tillgodoser det 
rörliga friluftslivets behov eller avser enkla fritidshus i närheten av de stora 
tätortsregionerna. 

Bestämmelserna i 4 kap. första stycket 2 och i 2–6 §§ miljöbalken utgör inte 
hinder för utvecklingen av befintliga tätorter eller av det lokala näringslivet. 
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3 LANDSKAPSBILD 

3.1 REGIONAL LANDSKAPSTYP – MÖTET MELLAN 
TVÅ LÄN 

Kyvik tillhör Hallands län men ligger precis på gränsen till Västra Götaland 
vilket har krävt att underlag från båda länen studerats. För att placera Kyvik i 
sitt sammanhang vad gäller landskapstyp så har underlag från en pilotstudie 
från Trafikverket, Landskap i långsiktig planering, undersökts.  Kyvik befinner 
sig inom landskapstypen Kust- och skärgårdslandskap.  

Kusten består generellt inom denna regionala landskapstyp av ett småskaligt 
spricklandskap med tydliga dalgångar i sydvästlig-nordöstlig riktning. 
Betydelsefulla karaktärsdrag för området är det dramatiska spelet mellan blå 
eller gröna dalbottnar och de kala bergen, det småskaliga vägnätet med 
stengardister och fiskesamhällena i vikarna. Ytterligare ett karaktärsdrag är 
de lövrika skogsbårderna mellan dalbotten och berg samt de öppna 
ljunghedarna ut mot havet.  

3.2 REGIONALT KARAKTÄRSOMRÅDE  
Halland kan enligt en utredning av Länsstyrelsen i stort delas in i två olika 
landskapskaraktärer, vilka består av Klippig kust och Sprickdalslandskap. 
Den klippiga kusten består av en flikig skärgård med kala berg, vindpinade 
tallskogar, fritidsbebyggelse, strandängar samt tätbebyggda 
bostadsområden. Sprickdalslandskapet är ett hårt exploaterat landskap med 
uppodlade och bebyggda dalar som avgränsas av skogbeklädda branter. 
Sprickdalslandskapet är en vanlig företeelse i Sverige, men är i ett 
internationellt perspektiv ett ovanligt landskap.  

Spricklandskapets landsformer är dramatiska med stora höjdskillnader 
mellan de uppodlade dalarna och de skogbeklädda bergspartierna. Från 
höjdpartierna kan utsikten över dalarna och in kringliggande höjderna kännas 
oändliga. Även siktlinjerna i dalarna kan bli långa. I spricklandskapets dalar 
och dess odlingsområden finns tydliga spår efter ett laga skiftat landskap 
medan de större dalarna är ofta hårt rationaliserade.  

Friluftslivet inom Spricklandskapet är ofta knutet till de större naturreservaten 
och sjöar, ådalar samt ädellövsskogsområden samt till det småskaliga 
odlingslandskapet.  

3.3 KYVIK  
Kyvik ligger med närhet till havet och skärgården. Landskapet är varierande, 
där topografin, odlingsmarker, villabebyggelse och vegetationen skiftar 
påtagligt men med småskaligheten som ett sammanbindande element. 
Själva programområdet består i söder av en öppen och relativt flack yta, i 
form av den öppna och gröna ytan Toften. Där Toften slutar i norr övergår 
programområdet till en alltmer kuperad terräng med berg i dagen, uppvuxen 
vegetation och spridd bebyggelse.  

Genom Kyvik och genom programområdet leder Kyviksvägen (se bilaga 1), 
som är ett viktigt stråk som förbinder samhället till havet. Även 
Dalbergavägen är en del av ett viktigt stråk som förbinder området med 
havet och med småbåtshamnen. För att närmare specificera vad som 
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karakteriserar Kyvik och programområdet har platsen beskrivits med en 
fördjupning i olika karaktärsområden specifika för just detta område. Dessa 
beskrivs under punkt 3.4.  

3.4 FYRA LOKALA KARAKTÄRSOMRÅDEN 
Inom programområdet varierar karaktären av platsen och det innebär 
således att de olika delområdena, eller karaktärsområdena, har olika 
känsligheter. Området kan delas in i fyra lokala karaktärsområden, se Figur 
2. I bilaga 1 ges en överblick över viktiga stråk och vägar inom området. 

 
Figur 2. Programområdets fyra lokala karaktärsområden. 

Lokalt karaktärsområde 1 – Toften  
Området Toften består mestadels av en öppen gräsyta och väg. Toften 
ramas in av villabebyggelse och vegetation. Dessa ligger till stor del högre 
upp än Toften och ramar således in platsen som upplevs som ett öppet rum.  

Längs den östra delen av platsen angränsas området av en låg stenmur. 
Intill denna finns också en upptrampad gångstig som ansluter villaområdet 
vid Astrid Anderssons väg med både skolområde och Toften. Genom Toften 
går Kyviksvägen och Dalbergavägen, vilka båda är viktiga delar av stråk som 
leder ner mot havet och småbåtshamnen. Genom Toften går en GC-väg som 
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leder till ett större GC-nät från Särö till Kyvik. Detta nätverk av GC-vägar går 
även till Västra Lindås i norr. 

Toften angränsas i söder av förhållandevis nybyggda radhus med tät 
struktur, området intill Astrid Anderssons väg. Detta bostadsområde är i 
dagsläget avskuret från sin omgivning då inga gång- eller cykelbanor leder 
vidare västerut från platsen. Västerut angränsas Toften av bostäder som är 
arrangerade längs Dalbergavägen och Toftavägen. Bostäderna är i 
varierande uttryck och åldrar. Närmast Kyviksvägen, i den nordvästra delen 
av Toften, ligger ytterligare ett förhållandevis nybyggt område med tätare 
struktur. I sydöst angränsas Toften av skola och äldreboende.  

Toften är i stort i avsaknad av visuella barriärer, då det är en öppen gräsyta 
som används till vallodling. Landmärken som kan skymtas från platsen är 
Solbacka kulle i nordväst och höjdkullarna i Kullavik mot sydöst.  

Området saknar till stor del längre utblickar och siktlinjer ut från området, då 
det ligger lågt. Däremot skymtas höjder i sydöst och norr. Inom området 
Toften är siktlinjerna däremot förhållandevis långa och en av de mest 
påtagliga landskapselement är höjdryggen som går i väst-östlig riktning. 

Området har en relativt låg komplexitet och variation. Däremot kan den 
öppna karaktären ses som en viktig komponent i Kyviks komplexitet som 
helhet.  

 
Figur 3. Vy över Toften längs Kyviksvägen. Till vänster skymtar korsningen mot Dalbergavägen. 

Rekommendationer 

- Området söder om Kyviksvägen bedöms vara lämpligt för 
exploatering. Dock krävs hänsyn till områden med fornminnen, varav 
den nordöstra delen av Toften (se bilaga 2) föreslås bibehållas 
öppen. Marken är plan vilket möjliggör god terränganpassning. 

- De rekreativa värdena kan stärkas genom att förtydliga GC- och 
promenadstråkens sammanhang. GC-nätet skulle kunna stärkas 
genom en sammankoppling med det befintliga bostadsområdet kring 
Astrid Anderssons väg. 

- Rumsligheten på de öppna, gröna ytorna som lämnas kvar kan 
stärkas genom att mildra skalan av den öppna ytan.  
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- Eftersom stora, gröna ytor är relativt få i antal i området så blir det 
viktigt att bevara en del av denna även vid exploatering.  

- De rekreativa värdena skulle kunna stärkas ytterligare genom att 
skapa en öppen yta med mer av en parkkaraktär som inbjuder 
besökaren till att stanna kvar snarare än att endast promenera 
igenom området. Detta skulle också skulle gynna nivån av 
komplexitet och variation på platsen och stärka kopplingen vidare ut 
mot havet. Det garanterar även att området hålls öppet på sikt. 

Lokalt karaktärsområde 2 – kuperat grönt med spridda villor 
Karaktärsområde två ligger centralt i utredningsområdet. Landskapet reser 
sig och övergår i ett småkuperat landskap med hällmarker i dagen och 
består till stor del av ett större sammanhängande lövskogsområde. 
Skogsområdet innehåller i stort äldre ekar och bokar. Området verkar 
användas frekvent till friluftsliv då det genomkorsas av ett flertal stigar. Här 
finns också ett större sammanhängande blandskogsområde, väster om 
Norra Kyviksvägen, och ett bergbrantsområde med äldre ekar. Vegetationen 
är en del av en grön kil som sträcker sig norrut längs hela utredningsområdet 
och vidare norrut.  

Villor ligger spridda i utkanten av skogsområdet. Längs med 
Bockekullevägen, en smal väg, nås de flesta av dessa hus på den östra 
sidan. Bockekullevägen övergår till en smal upptrampad gångstig som leder 
fotgängaren genom ett slybuskage och anknyter till Norra Kyviksvägen. I den 
östra delen sker trafiken längs Källbackevägen.  

Området innehåller en variation av partier med uppvuxna träd och tät 
ungskog. Den sistnämnda utgör en svårgenomtränglig plats för människors 
rekreation. Området innehåller även hällmark.  

I områdets södra och sydvästra delar har de boende långa utblickar över det 
öppna landskapsrummet som Toften utgör. Siktlinjerna längs vägarna och 
inom området i övrigt är begränsade på grund av nivåskillnader och befintlig 
vegetation.  

Då området till stor del består av vegetation i form av skog med tät ungskog, 
saknas öppna landskapsrum inom området. Däremot utgör trädgårdarna intill 
rumsligheter.  

Vägnätet är småskaligt. I sin helhet är karaktärsområdet förhållandevis 
lågkomplext. 
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Figur 4. Karaktärsområde 2 är varierat i sin topografi. Här syns hällmark med tallinslag.  

 
Figur 5. Inom karaktärsområde 2 ligger villorna placerade förhållandevis glest utmed 
Bockekullevägen.  

 
Rekommendationer 

- Området bör inte exploateras. 
- Karaktärsområdet är småskaligt, kuperat med hällmarker i dagen 

och är därmed känsligt för ingrepp av typen skärningar i berg. Större 
ingrepp, såsom schaktning och fyllnader, kommer att påverka 
landskapsbilden negativt.  

- Områden med större träd och uppvuxen skog bör sparas vid 
eventuell exploatering. Detta gäller även enstaka, äldre och 
karaktärsfulla träd.  

- Den större grönytan mitt i karaktärsområdet kan vara mindre känsligt 
för ingrepp, då siktlinjerna i dagsläget är obefintliga. Däremot är 
denna plats känsligt för ingrepp på grund av sina rekreativa värden 
och dess stigsystem. Vid en eventuell exploatering kring 
grönområden kan dock tillfälle ges att tydliggöra åtkomsten till 
stigsystemen. 
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- Landskapet är känsligt för hård exploatering i dess ytterkant på 
grund av topografin och de långa siktlinjerna, se bilaga 1.  

Lokalt karaktärsområde 3 – flackt och öppet 
Område 3 består av en flackare del och omgärdas av höjder. Ett mindre 
antal hus är spridda inom området. 
Platsen avgränsas av Norra Kyviksvägen i öster, ett vegetationsområde mot 
söder, villabebyggelse i väst och Kullaviks Korshamnsväg i norr. De visuella 
barriärer som finns i landskapet i dagsläget är i huvudsak skogsdungen i den 
västra delen, och skogsbryn och vegetationsridå i den södra delen.  

De två landskapsrum som finns inom karaktärsområdet skapar en variation 
mellan öppet och slutet, samt ger siktlinjer över delar av karaktärsområdet. 
Det södra landskapsrummet definieras av den direkt intilliggande skogen mot 
söder och västerut. Närmast Norra Kyviksvägen står en vegetationsridå i öst-
västlig riktning som bryter av siktlinjen. Det norra landskapsrummet ramas in 
av skog i väst.  

Karaktärsområdet ökar komplexiteten i programområdet som helhet, då den 
bidrar väl avgränsade rumsligheter som till stor del saknas i de norra delarna 
av programområdet. 

 
Figur 6. Det norra öppna landskapsrummet inom karaktärsområde tre, med Kullaviks 
korshamnsväg till höger.  

 

Rekommendationer 

- Området är känsligt för större exploatering men lämpar sig för ett 
fåtal villor. 

- Landskapsrummen riskerar att förlora sina väggar och således sin 
rumslighet om allt för mycket av den högre vegetationen tas ned.  

- Även befintliga vegetationsridåer är viktiga element för lokalisering, 
rekreationsvärden och för att bryta av siktlinjer, vilket gör att de bör 
bevaras i möjligaste mån.  

- Om landskapsrummen bebyggs så riskerar befintliga siktlinjer, 
särskilt utmed Kullaviks Korshamnsväg, att störas.  

- De öppna ytorna är plana, vilket möjliggör god terränganpassning.  
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Lokalt karaktärsområde 4 – östra delen, gles villabebyggelse 
insprängda mellan vegetation och berg i dagen 
Område 4 består av berg i dagen, villabebyggelse med trädgårdar, 
slingrande vägar och befintlig vegetation. Vegetationen går från lummig och 
tät till karg och gles ovanpå berg i dagen. Den befintliga strukturen av hus 
har anpassats till de höjdskillnader som finns i landskapet. 
Vegetationsområdena är mestadels täta och svårgenomträngliga samt med 
stora höjdskillnader. En vegetationskil sträcker sig genom karaktärsområdet 
från söder till norr och en höjdrygg i programområdet sträcker sig från väster 
till norr.  

Området skiljs västerut mot omgivningen av Norra Kyviksvägen. Vägen 
markerar en förändring i höjd, då landskapet är högre öster om vägen. 
Höjdkullarna och den täta vegetationen fungerar också som en barriär till 
viss del, både visuellt och fysiskt. Söderut ramas karaktärsområdet in av en 
höjdrygg i väst-östlig riktning, placerad norr om Västra Dalenvägen. Norr om 
programområdet, bortom Åsnekärrsvägen, tar en tätare villabebyggelse vid.  

Siktlinjerna inom området, utmed vägar, blir generellt korta på grund av 
vegetation och höjdkullar. Från husen som ligger högst upp på höjderna ges 
utblickar. Inom området saknas öppna landskapsrum. 

Landskapet är småskaligt i sin karaktär, med slingrande mindre vägar och 
myllrande bebyggelse. Mellan huskroppar och vägnät finns små gröna ytor, 
ofta med berg i dagen, vilket bidrar till småskaligheten. Området är komplext 
på grund av sin småskalighet och variation i bebyggelse med olika ålder, 
samt stor variation mellan bebyggelse och vegetation. Variationen i 
topografin, med höjdkullar och höjdryggar, bidrar också till komplexiteten. 

 
Figur 7. Vy över Norra Kyviksvägen med karaktärsområde fyra till höger i bild.  
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Figur 8. Bebyggelse i kuperad terräng ger ofta upphov till bergskärningar. 

 
Figur 9. Bild som visar ett villaområde inom karaktärsområdet där de stora husen ligger på 
förhållandevis plan mark och med stora trädgårdar. Det här skiljer sig mot villabebyggelsen som 
är placerad på mer topografiskt varierad mark.  

 

Rekommendationer 

- Området bedöms kunna exploateras med enstaka byggnader som 
anpassas efter topografi och värden i landskapet. De platser som är 
möjliga att exploatera består mestadels av gröna ytor med berg i 
dagen. Dessa ytor kräver stora ingrepp för att kunna bebyggas, 
såsom schaktning och sprängning, vilket kommer att påverka 
landskapsbilden negativt.  

- Landskapet har på grund av sin småskalighet och topografi en 
känslighet för stora ingrepp. 

- Inga storskaliga ingrepp är möjliga inom området. 
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4 NATURMILJÖ 

4.1 OMRÅDESBESKRIVNING 
Området utgörs till stor del av bebyggelse bestående av villor och trädgårdar. 
Mellan husen finns ett flertal bergiga, på sina ställen ganska svårtillgängliga, 
skogsområden dominerade av tall och ek med mycket hällar, klippor och 
branter. Centralt i utredningsområdet finns ett större sammanhängande 
lövskogsområde dominerat av grövre ekar och bokar. Detta förefaller vara ett 
välanvänt friluftsområde och genomkorsas av ett flertal större stigar. I södra 
delen av området finns öppna gräsmarker med vallodling. På många platser 
är det svårt att avgöra var gränsen mellan tomtmark och skogsmark går, 
vilket i kombination med brant terräng ibland har gjort det svårt att ta sig runt 
i inventeringsområdet. 

4.2 NATURVÄRDESINVENTERING 
En naturvärdesinventering (NVI) av Norra Kyvik och Västra Ekekullsområdet 
har utförts av WSP Sverige AB. I samband med denna genomfördes en 
fältinventering den 29-30 augusti och 18 september 2018. 
naturvärdesinventering har utförts med detaljeringsgrad medel och med 
tilläggen 4.5.2 (naturvärdesklass 4) och 4.5.4 (värdeelement). Hela 
naturvärdesinventeringen kan läsas i sin helhet i bilaga 3. Området har dock 
inte inventerats med avseende på generellt biotopskydd. 

Resultat från förstudien 
Undersökningen omfattar en allmän inventering av bakgrundsinformation. 
Här ingår inventering av befintliga data som beskriver området, 
bakgrundsmaterial ifrån berörda myndigheter, kontakter med myndigheter 
och informationssök i öppna databaser som till exempel Artportalen. 

Förstudien visade att ingen del av området utgör naturreservat eller ingår i 
områden som omfattas av 7 kap. miljöbalken.  

Naturvårdsart är ett samlingsbegrepp för skyddade arter, fridlysta arter, 
rödlistade arter, typiska arter, ansvarsarter och signalarter. Dessa indikerar 
att ett område har högt naturvärde eller i sig själv är av särskild betydelse för 
biologisk mångfald. Sökningen i Artportalen visade bara ett fynd av 
naturvårdsarter inom inventeringsområdet. Detta var en observation av 
kopparödla i lövskogsområdet i centrala Kyvik. Kopparödlan är fridlyst i hela 
landet, liksom samtliga grod- och kräldjursarter.  

Resultat från inventering 
Totalt avgränsades 11 naturvärdesobjekt. Två av dessa har påtagligt 
naturvärde och de övriga 9 har visst naturvärde (se Figur 10). 
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Figur 10. Avgränsade naturvärdesobjekt. 

Sammantaget hyser utredningsområdet inga höga naturvärden. Väldigt få 
naturvårdsarter påträffades vid fältbesöken och det finns överhuvudtaget 
väldigt få fynd registrerade i artportalen. Det finns dock ett större 
sammanhängande blandskogsområde ganska centralt i utredningsområdet 
(på västra sidan om Norra Kyviksvägen) som har påtagliga naturvärden. Här 
finns gamla och grova träd och gott om strukturer som är gynnsamma för 
biologisk mångfald, som t.ex. branter och block, död ved och ett 
genomkorsande vattendrag. Här finns också de fridlysta arterna murgröna 
och idegran, som är relativt vanligt förekommande i hela utredningsområdet. 
I direkt anslutning till detta område finns också ett bergsbrantsområde med 
stora ekar, där den rödlistade svampen korallticka påträffades. Det tredje 
objektet med påtagliga naturvärden är en liten damm i öppet läge i nordöstra 
delen av området. Småvatten bidrar till att skapa variation i landskapet och 
är alltid viktiga för den biologiska mångfalden. Utöver denna damm finns 
ytterligare några dammar i trädgårdar som skulle kunna hysa högre 
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naturvärden, till exempel som potentiella grodvatten. Då dessa ligger inne på 
tomtmark har de dock inte naturvärdesbedömts utan endast listas som 
värdeelement. En groda (åkergroda eller vanlig groda) har observerats inom 
programområdet. 

Dessutom har ytterligare nio objekt i området visst naturvärde, till stor del 
beroende på att de består av relativt svårtillgänglig berg- och skogsterräng 
som skapar refugier i den omkringliggande bebyggelsen för växter och djur. 

En allé av oxlar i en trädgård på Bockekullevägen i södra delen av området 
omfattas sannolikt av det generella biotopskyddet och eventuella ingrepp kan 
kräva dispens från Länsstyrelsen. 

De fridlysta arterna som hittades under inventeringarna är i regionen ganska 
allmänt förekommande arter som är vanliga i landskapens skogsmarker. 
Arterna har en god bevarandestatus nationellt och en god bevarandestatus i 
regionen. Möjligheterna till dispens, om så krävs, bedöms därför som goda. 

Generella rekommendationer 
De generella rekommendationerna för området är: 

• Spara gärna tallar i sydvända exponerade lägen. Tallar gör sig bra 
både som solitärer och i grupp i bebyggelse. 

• Befintliga större lövträd (framförallt ek, men även bok och enstaka 
lönn och lind) får gärna bevaras som solitärer. För dessa träd är 
det gynnsamt om de står i solbelysta lägen. Om träden stått 
inträngt i skogen kan de behöva frihuggas successivt.  

• De få stenmurar som finns får gärna sparas. I solbelysta lägen är 
stenmurar potentiell viloplats och spridningsväg för flera insekter, 
groddjur och kräldjur.  

• Blandskogarna med naturvärden i centrala delen av området kan 
med fördel bevaras som friluftsområden. Dessa intressen går ofta 
bra ihop.  
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5 KULTURMILJÖ 

5.1 BESKRIVNING AV KULTURMILJÖN I OMRÅDET 
UTIFRÅN BEFINTLIGA UNDERLAG 

Förhistoriska sammanhang 

5.1.1.1 Stenålder 
Lämningarna visar på en lång kontinuitet av mänskligt brukade i området – 
troligtvis knuten till en extensiv form av brukande baserat på fångst och jakt. 
Inom programområdet finns flera lämningar av stenåldersboplatser, bland 
annat avslag av flinta. 

Enligt uppgift innehar en boende i Kyvik en yxa av lihultstyp och en pilspets 
av flinta. Lihultskulturen är en mesolitisk kulturgrupp som brukar knytas till 
perioden 6000-4000 f.Kr.  

För 6000 år sedan gick det in en skyddad havsvik vid Kyvik som gav goda 
förutsättningar för jakt och fiske, se Figur 11. Lämningar av dessa jägar- 
samlarkulturer är kopplade till detta sammanhang. 

 
Figur 11. Strandlinjekarta för 6 000 år sedan med överlägg av lämningar från stenålder i 
området. 
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5.1.1.2 Bronsålder och äldre järnålder 
Under yngre stenålder kan odling och boskapsskötsel ha etablerats i 
området. Jakt och fiske var dock de viktigaste näringarna.  

Människorna började förflytta sig längre sträckor och bedriva handel med 
andra regioner under bronsåldern.  

Olika gravtyper (rösen, stensättningar) visar på en stadigvarande bosättning i 
området. Placeringen är i höjdlägen vid dåvarande strandlinjer (se Figur 12), 
vilket visar på fiskets betydelse för människornas försörjning. Det var enbart 
de personer med högst status som begravdes i dessa gravar. 

Rösena är högar av stenar – ca 0,5 m till 1 m breda. Rösena i området har 
blivit mindre än ursprungligt då stenar tagits för att användas i husgrunder 
och andra sammanhang. Stensättningarna är runda, 6-7 meter i diameter, 
cirka 0,3 meter höga med fyllning av cirka 0,5 meter breda stenar. 

Det finns ett fåtal lämningar av hägnadssystem i området. Utöver det saknas 
kända lämningar av ett äldre jordbruk. 

 
Figur 12. Strandlinjer för 4000 år sedan med överlägg av bronsålderns och äldre järnålderns 
lämningar. 

5.1.1.3 Yngre järnålder 
En förändring skedde av bosättningsmönstret under yngre järnålder (ca 500-
1050 e.Kr.). Den äldre järnålderns boplatser övergavs och människorna 
flyttade sina gårdar till lägen som motsvarar dagens bytomter. Någon 
bebyggelseenhet vid dagens Kyvik kan inte beläggas från denna tid. 
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Historiska sammanhang 

5.1.1.4 Agrart landskap 
Släps socken 

Släps socken har sin bakgrund i medeltiden. Sockenkyrkan låg några 
kilometer söder om Kyvik i Kyrkobyn. Gamla Särövägen/Östra Särövägen 
går i partier i den gamla landsvägens sträckning och knyter samman Kyvik 
med socknens landskap. 

Kyviks by 

Namnet Kyvik kan enligt Ortnamnsregistret beläggas till 1500-talet.  

Dagens odlingslandskap i Kyvik är till väsentliga delar präglade av de 
skiftesreformer som genomfördes på 1800-talet.  

Storskiftet genomfördes 1809. Den medeltida skiftesstrukturen, präglad av 
solskiftet, kom då att ersättas med en mer ändamålsegen ägoindelning där 
varje hemman åtnjöt färre och mer sammanhållna ägostycken. 
Bebyggelsens lokalisering påverkades dock inte. Som en följd av 
lagaskiftesförordningen från 1827 blev skiftena radikalare. I idealfallet skulle 
varje gård inte ha fler än fyra åkerskiften och fyra utmarksskiften. 

Laga skifte genomfördes 1829 för de fyra gårdarna i Kyviks by (se Figur 13). 
En gård blev skyldig att flytta. Kring byn fanns inägorna bestående av åker 
och äng. Åkern var belägen i en remsa söder om bybebyggelsen i den 
väldränerade sluttningen, bland annat vid Toften. Ängen låg i de sankare 
lägre partierna. På de stenbundna och mindre bördiga markerna låg 
utmarkerna där djuren betade under sommarhalvåret. Utmarkerna nåddes 
bland annat genom en fägata som löpte från byplatsen mot nordväst.  

Kartmaterialet visar att det agrara landskapet alltid har präglats av småbruk i 
området. Viss utökning av åkerarealerna har skett vid slutet av 1800- och 
1900-talets första decennier inom programområdets norra delar (se Figur 
14). 
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Figur 13. Överlägg av programområdet ovanpå lagaskifteskartan från 1829. Bebyggelsen är 
samlad kring den gamla byvägen sydöst om programområdet. I samband med skiftet flyttades 
gårdar västerut inom programområdet. 

5.1.1.5 1900-talet 
Kullavik 

Efter Säröbanans tillkomst 1903 växte samhällen fram längs järnvägen, 
bland annat Kullavik. Även hållplatsen Sandlyckan öster om Kyviks by fick en 
smärre bebyggelse. I samband med detta blev viken i Kyvik en populär 
badplats för sommargäster. Från Kullaviks station var det ett kort avstånd till 
viken och längs denna väg samlades en småskalig sommarstugebebyggelse 
(se Figur 14). Inom programområdet var sommarstugorna än så länge 
fåtaliga. 
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Figur 14. Överlägg av programområdet på den häradsekonomiska kartan från 1920-talet. 
Gårdsbebyggelse omgiven av grönskande trädgårdar ligger inom programområdet. 

Sommarstugebebyggelse började uppföras i Kyvik och Kullavik längs de 
gamla vägsträckningarna genom området. Från efterkrigstiden och framåt 
har en allt större del av den nya bebyggelsen varit åretruntbostäder av lite 
större storlek än sommarstugorna.  

Gemensamt för bebyggelsen fram till 1960-talet är att den till största delen 
uppförts på impediment mellan åkrarna i anslutning till befintlig bebyggelse. 
Åkerpartierna i sluttningen söder om byn var fortfarande obebyggda 
jordbruksmarker (se Figur 15). Detta har skapat en blandad bebyggelse av 
gårdsmiljöer och nyare villor.  

På 1960- och 1970-talet lades områdets småskaliga lantbruk ner och 
åkermarkerna blev tillgängliga för nya bostadshus och institutioner. De 
samlade åkerpartierna söder om byn togs i anspråk på 1970- och 1980-talen 
av Kullaviksskolan samt några lägenhetshus och parhus. 

På 1960-talet fick Kullavik en båthamn i Kyvik.  
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Figur 15. Överlägg av programområdet på ekonomiska kartan från 1960-talet. En större mängd 
villor och sommarstugor har tillkommit, främst i det småkuperade landskapet i norra delen av 
programområdet. 

5.2 FÖRUTSÄTTNINGAR 

Fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar 
Fornlämningar är lämningar efter människors verksamhet under forna tider, 
de ska antas ha tillkommit innan år 1850 och ”genom äldre tiders bruk” samt 
vara ”varaktigt övergivna”. 

Fornlämningars skydd regleras i kulturmiljölagens andra kapitel. Det är 
förbjudet att på något sätt förändra, ta bort, skada eller täcka över en 
fornlämning utan tillstånd från länsstyrelsen. Denna tillståndsprocess 
regleras i 2 kap. 10-14 §§ kulturmiljölagen. Registrerade fornlämningar 
omges av ett fornlämningsområde som inte är markerat på kartan i FMIS. 
Även hittills oupptäckta fornlämningar omfattas av skyddet. Länsstyrelsen 
kan lämna tillstånd till borttagande av fornlämning om samhällsintresset 
överväger fornlämningens betydelse. 

Det finns tre kända fornlämningar inom programområdet (se Figur 16) – alla 
består av lämningar av stenåldersboplatser. Avgränsningarna är inte exakta. 
För en av dem (Släp 193:2) har en arkeologisk förundersökning gjorts i form 
av schaktningsövervakning i samband med nedläggning av VA-ledningar. 

En övrig kulturhistorisk lämning är en lämning som inte har ett automatiskt 
skydd i enlighet med kulturmiljölagen. Här krävs ett samråd med 
länsstyrelsen för en bedömning av just denna lämning, om den av särskilda 
skäl bör fastställas som fornlämning eller om bedömningen övrig 
kulturhistorisk lämning kan kvarstå. 
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Figur 16. Kända fornlämningar (lila), övriga kulturhistoriska lämningar (orange) och 
bevakningsobjekt (blå) i och omkring programområdet. 

5.2.1.1 Potential till nyfynd 
Relativt få arkeologiska undersökningar har genomförts i programområdet. 
Med tanke på den relativt rikliga förekomsten av såväl stenålders- som 
bronsålderslämningar i såväl programområdet som i närområdet är det troligt 
att det finns fler lämningar från denna tid i programområdet.  

Med tanke platsens kontinuitet är det även möjligt att det finns okända 
lämningar från järnålder och medeltid.  

Bebyggelse 
Inom denna kulturmiljöutredning har enbart en arkivstudie utförts. 
Bebyggelsen i området har inte inventerats eller fått en kulturhistorisk 
värdering.  

Särskilt värdefull bebyggelse får inte förvanskas enligt 8 kap. 13 § plan- och 
bygglagen (PBL). Det är bebyggelsens särskilt värdefulla karaktärsdrag som 
inte får förvanskas. Förvanskning kan ske genom ombyggnad, tillbyggnad, 
och genom ny bebyggelse i ett bebyggelseområde. Detta kan medföra en 
begränsning av vilka tekniska lösningar som är möjliga att genomföra. 

Generella varsamhetskrav enligt 8 kap. 17 § PBL gäller för all bebyggelse. 
Ändringar av byggnader, oavsett när de är uppförda, ska utföras varsamt och 
ta hänsyn till byggnadens speciella karaktär och arkitektoniska kvaliteter. 

Släp 193:2 
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En bebyggelseinventering krävs som identifierar byggnader och 
karaktärsdrag som omfattas av PBL 8:13 respektive PBL 8:17. 

Genom kartöverlägg har ett antal gårdsstrukturer identifierats som har en 
hög känslighet. Dessa gårdar har en oklar bevarandestatus idag. Även 
bebyggelselägen med kontinuitet från 1920-talets 
stationssamhälle/sommarstugebebyggelse behöver inventeras (se Figur 17). 
Nyare bebyggelse bör också inventeras vid samma tillfälle. 

5.3 REKOMMENDATIONER 

Fornlämningar 
- Exploateringar i området som kan påverka fornlämningar 

(Släp 193:2) kräver tillstånd från länsstyrelsen. Länsstyrelsen kan 
ställa krav på arkeologisk förundersökning. Samråd bör ske med 
länsstyrelsen även för övriga kulturhistoriska lämningar. 

Bebyggelse och landskap 
Befintliga strukturer 

- Äldre bystruktur fram till 1920 och odlingsmarker i området (se karta 
på nästa sida) behöver inventeras, beskrivas och värderas avseende 
PBL 8:13 och 8:17. Även nyare bebyggelse bör inventeras. 

- Äldre vägsträckningar bibehålls. Utblickar från vägen mot 
odlingslandskap och äldre bebyggelse vidmakthålls. 

Ny bebyggelse 

- Placeringar på impediment, i höjdlägen, prioriteras framför 
odlingsmarker och öppna landskapsrum. 

- Befintlig vegetation används för att inpassa ny bebyggelse i 
befintliga småskaliga landskapsrum. 

- Ny bebyggelse ansluter till omgivande bebyggelse, topografi och 
natur avseende volym, kulörer. Tomtavgränsningar och uppfarter 
utformas så att karaktär av naturtomter bibehålls. 



 
 

 

 
Underlag till planprogram • Kyvik 1:119 m.fl. Kungsbacka kommun | 25 

 
Figur 17. Utifrån kartöverlägg identifierade möjliga känsliga kulturmiljöstrukturer i området. En 
bevarad agrar struktur som går in i programområdet (blå polygon). Äldre gårdslägen och 
odlingsmarker från 1830 har karterats, såväl som bebyggelsens lägen 1920. Bevarandestatus 
för dessa strukturer är oklar och behöver inventeras och värderas genom platsbesök och 
kulturhistorisk värdering.  

6 VATTEN 

Miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten uttrycker den lägsta godtagbara 
miljökvalitet, både ekologisk och kemisk, som en vattenförekomst ska ha vid 
en viss tidpunkt. Det övergripande målet är att uppnå god status för samtliga 
vattenförekomster och att vattenkvaliteten inte får försämras. Målet i Sverige 
är att uppfylla MKN för god kemisk och ekologisk status till år 2021 eller år 
2027 och att statusen inte får försämras.  

Dagvatten från föreslaget programområde antas leda till Kyviksbäcken som 
är belägen söder om området, se Figur 18. Kyviksbäcken går igenom 
samhället Kullavik och är kulverterad genom den centrala delen. Ett flertal 
dagvattenutlopp från närbelägna gator och fastigheter är anslutna till bäcken. 
Recipient för Kyviksbäcken är kustområdet Kräklingeområdet. 
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Figur 18. Karta över programområdet, Kyviksbäcken och vattenförekomsten Kräklingeområdet. 

 

Kyviksbäcken omfattar reproduktionsområden för havsöring. I bäcken ska 
god vattenkvalitet bevaras. Under lågvattenperioder behöver vattenföringen i 
bäcken hållas tillräcklig. Reglering av vattennivån, avloppsutsläpp, 
grävningsarbeten och rensningsarbeten kan påverka bäcken negativt. 

En miljökvalitetsnorm för vattenförekomsten Kräklingeområdet beslutades år 
2017: 

Ekologisk status: 

• Status 2013: Måttlig 
• Kvalitetskrav: God ekologisk status 2027 

Kemisk ytvattenstatus: 

• Status 2015: Uppnår ej god kemisk ytvattenstatus 
• Kvalitetskrav: God kemisk ytvattenstatus 

Den ekologiska statusen god uppnås inte i nuläget på grund av förekomst av 
näringsämnen. Tillförsel av näringsämnena kommer till 60 procent från 
utsjön. 

Gällande den kemiska ytvattenstatusen så uppnår den inte god eftersom 
halten av kvicksilver bedöms överskrida den rådande miljökvalitetsnormen 
för Kräklingeområdet. Utöver det så tillåts inte halterna polybromerade 
difenyletrar (PBDE) öka. Gränsvärden för kvicksilver och PBDE överskrids i 
alla Sveriges ytvattenförekomster på grund av atmosfärisk deposition. Detta 
medför att samtliga ytvatten i Sverige klassificeras till uppnår ej god kemisk 
status med avseende på kvicksilver och PBDE. 



 
 

 

 
Underlag till planprogram • Kyvik 1:119 m.fl. Kungsbacka kommun | 27 

Programområdet består av skog, öppen mark och bebyggelse samt en 
mindre del odlad mark. Exploatering av programområdet kommer att leda till 
fler hårdgjorda ytor och därmed ett ökat flöde av dagvatten till Kyviksbäcken. 
Då Kyviksbäcken redan är belastad av ett flertal dagvattenutlopp förslås 
tekniska lösningar med en fördröjande effekt i syfte att minska risken för 
översvämning vid skyfall. Exempelvis installation av dagvattenkasetter, 
infiltrationsytor, växtbäddar eller makadamdiken. Vid eventuell anläggning av 
ny väg till befintliga fastigheter finns risk för ökad tillförsel av kemiska 
föroreningar och näringsämnen från trafik, därmed bör fördröjande tekniska 
lösningar även ha renande effekt. 

Ett ökat inflöde av dagvatten till Kyviksbäcken bedöms inte höja tillförseln av 
kvicksilver eller PBDE till Kräklingeområdet. Med föreslagna åtgärder 
bedöms ytterligare exploatering av programområdet eller anläggning av en 
väg inte ha negativ påverkan på vattenkvaliteten i Kyviksbäcken eller på 
miljökvalitetsnormen för Kräklingeområdet. 

Programområdet ligger utanför strandskyddat område. 

7 BULLER 

En ökad exploatering i området kan medföra ökad trafik vilket i sin tur 
innebär att buller inom området ökar. Området innehåller endast lokalgator 
och trafikmängderna bedöms som små. Buller bedöms därför inte vara ett 
problem inom området. 

8 LUFTKVALITET 

Miljökvalitetsnormer avseende luftkvalitet i utomhusluft får inte överskridas 
och har fastställts inom svensk lagstiftning, bland annat som en anpassning 
av EUs ramdirektiv, med avsikten att skydda människors hälsa. Det finns för 
närvarande miljökvalitetsnormer för kvävedioxid/kväveoxider, partiklar 
(PM10/PM2,5), marknära ozon, bensen, kolmonoxid, arsenik, kadmium, 
nickel och bens(a)pyren. Det finns även långsiktiga nationella miljömål för 
flertalet av ovan nämnda komponenter. 

Miljökvalitetsnormerna för luft överskrids inte i området i dagsläget. 

En ökad exploatering i området kan medföra ökad trafik vilket i sin tur 
innebär att utsläpp av luftföroreningar inom området kan öka något. 
Trafikmängderna bedöms dock som små. Miljökvalitetsnormen för luft 
överskrids främst i anslutning till betydligt mer trafikerade vägar varför 
bedömningen görs att MKN för luftkvalitet inte äventyras utan underskrids 
med marginal. 
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9 FÖRORENAD MARK 

Ett uttag ur länsstyrelsens EBH-stöd har gjorts och ett objekt, som ligger i 
anslutning till programområdet, identifierades, se Figur 19. Verksamheten är 
mycket liten och tillverkar blodtrycksmätare m.m. och använder kvicksilver 
och har riskklass 4 (liten risk). Företaget finns på fastighet Kyvik 3:129. 
Branschkategorin är övrig oorganisk kemisk industri. Verksamheten bedrivs i 
en källare av bostadshus sedan 1983 och var vid inventeringstillfället 2009 
fortfarande verksam. 

Risken för att något läckage eller utsläpp av kvicksilver skulle ha skett är 
minimal enligt inventeringen. Företaget hanterade endast små mängder 
kvicksilver innan de gick över till att använda indium-gallium istället. 
Kvicksilver används bara i speciella fall i dagsläget. 

 
Figur 19. Uttag ur EBH-registret över potentiellt förorenade områden. 
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10 SAMLAD BEDÖMNING 

 

10.1 OMRÅDE A 
Området har inga tydliga naturvärden. Det öppna rummet har dock ett värde 
och området mellan Kyviksvägen och den äldre bebyggelsen i norr bör 
lämnas obebyggt. Området söder om Kyviksvägen bedöms vara lämpligt för 
exploatering. Brynmiljöer på västra sidan av området kan med fördel 
bevaras.  
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10.2 OMRÅDE B 
Centralt i utredningsområdet finns ett större sammanhängande 
blandskogsområde (på västra sidan om Norra Kyviksvägen) som inte bör 
exploateras. Området är småskaligt, kuperat med hällmarker i dagen och är 
därmed känsligt för ingrepp. Området är flitigt använt som friluftsområde av 
närboende. Här finns också gott om strukturer som är gynnsamma för 
biologisk mångfald, som t.ex. äldre träd och lövträd, branter och block, död 
ved och ett genomkorsande vattendrag.  

10.3 OMRÅDE C 
Området är känsligt för större exploatering men lämpar sig för ett fåtal villor. 
Områdets södra gräns utgörs av en bergsbrant med ett flertal större ekar 
nedanför. Träden bör om möjligt sparas och ljusinsläppet till dem bibehållas. 
Hänsyn bör tas till befintliga fornminnen och äldre bystrukturer, se kapitel 5.  

10.4 OMRÅDE D 
Området bedöms kunna exploateras med enstaka byggnader som anpassas 
efter topografi och värden i landskapet. Hänsyn bör tas till natur- och 
kulturvärden efter ytterligare detaljstudier. Stora delar av detta område har 
visst naturvärde, kopplat till branter och hällmarker och enstaka äldre/grövre 
träd, främst ek och tall. Exploatering bedöms inte påverka 
bevarandestatusen av någon art ur ett regionalt perspektiv, men skogsmark 
inom bebyggda områden är ofta betydelsefull för den biologiska mångfalden 
då den många gånger innehåller en högre andel lövträd och äldre träd. 
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1 INLEDNING 

WSP Sverige AB har på uppdrag av Kungsbacka kommun utfört en 
naturvärdesinventering av Norra Kyvik och Västra Ekekullsområdet. 
Fältinventeringen genomfördes den 29-30 augusti samt 18 september 2018. 
Resultatet av fältinventeringen samt sammanställning av befintlig information 
presenteras i denna rapport. 

Syftet med en naturvärdesinventering är att identifiera och avgränsa de 
geografiska områden i landskapet som är av betydelse för biologisk 
mångfald samt att dokumentera och naturvärdesbedöma dessa. Identifierade 
områden redovisas i rapporten liksom en bedömning av eventuell påverkan 
vid en exploatering. 

Inventering och kartläggning av arters förekomst, utöver vad som behövs för 
att göra en naturvärdesbedömning, ingår normalt inte. Däremot kan 
naturvärdesinventeringen vid behov kompletteras med fördjupad 
artinventering. Denna naturvärdesinventering har utförts med 
detaljeringsgrad medel och med tilläggen 4.5.2 (naturvärdesklass 4) och 
4.5.4 (värdeelement). 

Rapportens mål är att belysa naturvärdena och ge rekommendationer för att 
minimera risken att negativa konsekvenser uppstår. 

1.1 OMFATTNING 
Naturinventering och naturvärdesbedömning omfattar: 

• Inventering av befintlig information rörande riksintressen, Natura 
2000-områden, områdets eventuella skyddsvärda biotoper, 
rödlistade arter, naturreservat, nyckelbiotoper, m.m. Denna 
information har bland annat hämtats in från Länsstyrelsen i Hallands 
län, ArtDatabanken och Skogsstyrelsen. 

• En naturvärdesinventering i fält genomfördes den 29-30 augusti 
samt 18 september 2018. Systematisk naturvärdesbedömning samt 
klassificering med avseende på naturvärde av intressanta områden 
som identifierats vid fältbesöket.  

• Vid en naturvärdesinventering börjar man med att definiera lämplig 
detaljnivå för inventeringen, se Tabell 1 nedan. En 
naturvärdesinventering inleds alltid med en förstudie.  
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Tabell 1. Naturvärdesinventering. Översikt detaljeringsnivåer, minsta karteringsenhet och 
exempel på användningsområde. 

Nivå Minsta 
karteringsenhet 

Exempel på 
användningsområde 

1. Fält översikt 1 ha eller 100*2 m • större områden 
• skogslandskap 
• val av lokaliseringsalternativ 
• vindkraftsetablering 

2. Fält medel 0,1 ha eller 50*0,5 m • mindre områden 
• väg och järnvägsplaner  
• vindkraftsetablering 

3. Fält detalj 10 m2 eller 10*0,5 m • väg- och järnvägsplaner - 
mer detaljer  

• detaljplaner  
• skötselplaner 

 
Det är viktigt att poängtera att naturvärdesbedömningen inte är några 
ställningstaganden av utredningsområdets lämplighet för en exploatering 
eller ej. Denna rapport innehåller bedömningar och rekommendationer ur 
naturhänseende. 

2 ALLMÄN BESKRIVNING 

Utredningsområdet består av Västra Ekekullsområdet och Norra 
Kyviksområdet i centrala Kullavik och är cirka 25 hektar stort (Figur 1). 
Området utgörs till stor del av bebyggelse bestående av villor och trädgårdar. 
Mellan husen finns ett flertal bergiga, på sina ställen ganska svårtillgängliga, 
skogsområden dominerade av tall och ek med mycket hällar, klippor och 
branter. Centralt i utredningsområdet finns ett större sammanhängande 
lövskogsområde dominerat av grövre ekar och bokar. Detta förefaller vara ett 
välanvänt friluftsområde och genomkorsas av ett flertal större stigar. I södra 
delen av området finns öppna gräsmarker med vallodling. På många platser 
är det svårt att avgöra var gränsen mellan tomtmark och skogsmark går, 
vilket i kombination med brant terräng ibland har gjort det svårt att ta sig runt 
i inventeringsområdet. 
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Figur 1. Utredningsområdets läge, nordväst om Kungsbacka i norra Halland. Underlagskarta © 
Lantmäteriet. 

3 METODIK 

Undersökningen omfattar dels allmän inventering av bakgrundsinformation 
och en systematisk bedömning av naturvärden enligt standardiserad metod.  

I den allmänna inventering av bakgrundsinformation ingår inventering av 
befintliga data som beskriver området, bakgrundsmaterial ifrån berörda 
myndigheter, kontakter med myndigheter och informationssök i öppna 
databaser. Aktuellt område inventeras sedan i fält med avseende på 
förkommande naturtyper och markanvändning.  

Den systematiska naturvärdesbedömningen syftar till att uppskatta 
underlaget för biologisk mångfald. Rödlistade arter, signalarter eller andra 
värdearter noteras. Naturvärdesbedömningen baseras på att mäta de 
egenskaper i naturen – strukturer, åldersfördelning, avdöende, topografi, 
bördighet, kulturpåverkan, m.m. – som är av betydelse för mängden 
kärlväxter, mossor, lavar, vedlevande svampar, fåglar, insekter och övriga 
djur d.v.s. biologisk mångfald.  
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Inom området förekommande naturtyper klassas på en gemensam skala 
utifrån naturvärde. Ett naturvärdesobjekts betydelse för biologisk mångfald, 
d.v.s. graden av naturvärde bedöms enligt en fastställd skala i olika 
naturvärdesklasser, där klasserna är: 
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Högsta naturvärde – (naturvärdesklass 1) störst positiv betydelse för 
biologisk mångfald. Varje enskilt område med denna naturvärdesklass 
bedöms vara av särskild betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på 
nationell eller global nivå. 

Högt naturvärde – (naturvärdesklass 2) stor positiv betydelse för biologisk 
mångfald. Varje enskilt område med denna naturvärdesklass bedöms vara av 
särskild betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på regional eller 
nationell nivå. Naturvärdesklass 2 motsvarar ungefär Skogsstyrelsens 
nyckelbiotoper, lövskogsinventeringens klass 1 och 2, ängs- och 
betesmarksinventeringens klass aktivt objekt, ängs- och 
hagmarksinventeringens klass 1–3, ädellövskogsinventeringen klass 1 och 2, 
skyddsvärda träd enligt åtgärdsprogrammet, våtmarksinventeringens klass 1 
och 2, rikkärrsinventeringens klass 1–3, limniska nyckelbiotoper, 
skogsbrukets klass urvatten, värdekärnor i naturreservat samt fullgoda Natura 
2000-naturtyper. Detta förutsatt att de inte uppfyller högsta naturvärde. 

Påtagligt naturvärde – (naturvärdesklass 3) påtaglig positiv betydelse för 
biologisk mångfald. Varje enskilt område av en viss naturtyp med denna 
naturvärdesklass behöver inte vara av särskild betydelse för att upprätthålla 
biologisk mångfald på regional, nationell eller global nivå, men det bedöms 
vara av särskild betydelse att den totala arealen av dessa områden bibehålls 
eller blir större samt att deras ekologiska kvalitet upprätthålls eller förbättras. 
Naturvärdesklass 3 motsvarar ungefär ängs- och betesmarksinventeringens 
klass restaurerbar ängs- och betesmark, Skogsstyrelsens objekt med 
naturvärde, lövskogsinventeringens klass 3, ädellövskogsinventeringens 
klass 3, våtmarksinventeringens klass 3 och 4 samt skogsbrukets klass 
naturvatten. 

Visst naturvärde – (naturvärdesklass 4) viss positiv betydelse för biologisk 
mångfald. Varje enskilt område av en viss naturtyp med denna 
naturvärdesklass behöver inte vara av betydelse för att upprätthålla biologisk 
mångfald på regional, nationell eller global nivå, men det är av betydelse att 
den totala arealen av dessa områden bibehålls eller blir större samt att deras 
ekologiska kvalitet upprätthålls eller förbättras. Naturvärdesklass 4 motsvarar 
inte någon klass i de större nationella inventeringar som gjorts. 
Naturvärdesklass 4 motsvarar ungefär områden som omfattas av generellt 
biotopskydd men som inte uppfyller kriterier för högre naturvärdesklass. 
Naturvärdesklass 4 är användbar för områden som tydligt påverkats av 
mänsklig aktivitet men där det trots allt finns biotopkvaliteter eller arter av viss 
positiv betydelse för biologisk mångfald, t.ex. äldre produktionsskog med 
flerskiktat trädbestånd men där andra värdestrukturer och värde-element 
saknas. 
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Naturvärdesbedömning innebär att ett geografiskt områdes betydelse för 
biologisk mångfald bedöms med hjälp av bedömningsgrunderna art och 
biotop. Naturvärdesbedömning avser den biologiska mångfaldens nuvarande 
tillstånd. Bedömningsgrunderna är inte kvantitativa utan ska sättas i relation 
till vad som kan förväntas i den aktuella biotopen och regionen. 

 
 

 
Figur 2. Naturvärdesbedömning vid NVI. Utfall för bedömningsgrund art respektive 
bedömningsgrund biotop leder till en viss naturvärdesklass. Figuren är från SIS Standard 
Genomförande, naturvärdesbedömning och redovisning. 

4 FÖRUTSÄTTNINGAR 

4.1 FÖRSTUDIE 
Undersökningen omfattar en allmän inventering av bakgrundsinformation. 
Här ingår inventering av befintliga data som beskriver området, 
bakgrundsmaterial ifrån berörda myndigheter, kontakter med myndigheter 
och informationssök i öppna databaser som t.ex. Artportalen. 

Artportalen är en oberoende samlingsplats för fynd av arter som finansieras 
av Artdatabanken och Naturvårdsverket. Den enskilde rapportören 
bestämmer själv vad som skall rapporteras. Alla fynd publiceras först och 
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kvalitetsgranskas i efterhand. Huvuddelen av fynduppgifterna i Artportalen 
ligger öppet för fri visning, dock har ett fåtal arter bedömts vara så känsliga 
att de exakta lokaluppgifterna inte visas fritt på nätet, t.ex. häckningsplatser 
för rovfåglar och växtplats sällsynta orkidéer. 

Vid förstudien har följande underlag använts:  

• Utdrag från Artportalen för artfynd av naturvårdsarter i området. Sökningen 
innefattade även skyddsklassade fynd. Sökkriterierna var inom ca 100-200 m 
från inventeringsområdet och perioden 1990-2018. Hämtning av data 
utfördes 2018-06-26.  

• Naturvårdsverkets verktyg skyddad natur (2018-06-26).  

• Länsstyrelsernas karttjänster (webbGIS) (2018-06-26).  

• Jordbruksverkets databas TUVA (2018-06-26). 

• Trädportalen, Artdatabankens databas för skyddsvärda träd (2018-06-26). 

• Kungsbacka kommuns naturvårdsplan.  

• Kartor och ortofoto.  

4.2 RESULTAT FÖRSTUDIE 
Förstudien visade att ingen del av området utgör biotopskydd, naturreservat 
eller ingår i områden som omfattas av miljöbalkens 7 kap. 

Sökningen i artportalen visade bara ett fynd av naturvårdsarter inom 
inventeringsområdet. Detta var en observation av kopparödla i 
lövskogsområdet i centrala Kyvik (se naturvärdesobjekt 1). Kopparödlan är 
fridlyst i hela landet, liksom samtliga grod- och kräldjursarter. Naturvårdsart 
är ett samlingsbegrepp för skyddade arter, fridlysta arter, rödlistade arter, 
typiska arter, ansvarsarter och signalarter. Dessa indikerar att ett område har 
högt naturvärde eller i sig själv är av särskild betydelse för biologisk 
mångfald.  

 

5 RESULTAT AV INVENTERING 

Totalt avgränsades 12 naturvärdesobjekt. Tre av dessa har påtagligt 
naturvärde och de övriga nio har visst naturvärde (se Figur 3). 
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Figur 3. Avgränsade naturvärdesobjekt. 
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5.1 OBJEKTSBESKRIVNINGAR 
Naturvärdesobjekt nr 1 - Blandskog 

Naturvärdesklass 3 – Påtagligt naturvärde 

Beskrivning: Större sammanhängande, varierat, blandskogsområde 
bestående av talldominerad skog med mycket klippor och hällar i 
södra/sydvästra delen medan östra/nordöstra delen domineras av grövre 
ekar och bokar, ca 60-70 cm i stamdiameter. Skogen är delvis luckig och 
innehåller även björk, rönn och al och en del grova granar, samt vinbär, 
berberis, kaprifol, hassel och en i buskskiktet.  Idegran och murgröna 
förekommer också. I fältskiktet finns jordreva, stinknäva, blekbalsamin, 
harklöver, stensöta och blåbär. Död ved är bitvis relativt rikligt 
förekommande, inklusive en del grova lågor. Flera träd med hål och 
hackspettsspår. En bergbrant löper runt höjden i nordvästra delen av 
objektet med grova ekar nedanför, runt 80 cm i stamdiameter. Ett mindre 
vattendrag rinner, stundtals bäckravinslikt, genom objektet och det finns 
även en låg mossbeklädd stenmur. I västra delen finns en liten utsprängd 
damm. Den invasiva arten jättebalsamin växer längs vattendraget. Ett par 
stora, välanvända stigar leder genom objektet. Förstudien visade att 
kopparödla observerats i området. 

Naturvärden: Rikligt med strukturer såsom klippor och branter, död ved, 
hålträd och grova träd, vattendrag och stenmur 

Naturvårdsarter: Murgröna (signalart, fridlyst), idegran (signalart, fridlyst), 
åkergroda/vanlig groda (fridlyst), kopparödla (fridlyst, ej funnen vid denna 
inventering). 
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Figur 4. Naturvärdesobjekt 1 – bergbrant och vattendrag. 
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Naturvärdesobjekt nr 2 - Bergbrant 

Naturvärdesklass 3 – Påtagligt naturvärde 

Beskrivning: Klippbrant med ett flertal grova ekar nedanför. Här finns 
även lind, lönn, rönn körsbär, kaprifol och murgröna. Det heterogena busk- 
och trädskiktet bildar bryn mot den öppna ängen. Sådana bryn utgör ofta 
en värdefull livsmiljö för fåglar och insekter. På en av ekarna växer den 
rödlistade koralltickan (NT), som signalerar gamla ekar och 
lövskogsområden med höga naturvärden. 

Naturvärden: Klippbrant, gamla träd, bryn. 

Naturvårdsarter: Murgröna (signalart, fridlyst), korallticka (rödlistad, 
signalart) 

 
Figur 5. Naturvärdesobjekt 3 – brant med större ekar nedanför. 
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Naturvärdesobjekt nr 3 - Blandskog 

Naturvärdesklass 4 - Visst naturvärde 

Beskrivning: Blandskog dominerad av ek, tall och en, blandat med klippor 
och hällar i den norra delen. I den södra delen finns flera större tallar och 
lövträd som lind, sälg, rönn och lönn, men området är slyigt och 
igenväxande. Det finns även hasselbuskar och rikligt med kaprifol. Mitt i 
objektet finns en hög och grov gran täckt med kraftig murgröna. En 
stenmur löper längs vägen i nordöstra delen av objektet. 

Naturvärden: Grövre träd, klippor och hällar, stenmur. 

Naturvårdsarter: Murgröna (signalart, fridlyst). 

 
Figur 6. Naturvärdesobjekt 3 – grov gran med murgröna. 
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Naturvärdesobjekt nr 4 – Hällmark och blandskog 

Naturvärdesklass 4 - Visst naturvärde 

Beskrivning: Svårtillgängligt, bergigt område med djupa sprickor och 
branta stup. Mycket kala hällar. Domineras av mindre, men gamla, tallar 
och ekar. Även mycket en och mindre asp, björk och rönn. En 3-4 m djup 
bergsklyfta skär genom berget i objektets högsta delar. Nedanför den ca 
10 m höga branten på sydsidan växer flera grövre tallar. 

Naturvärden: Bergsstrukturer, grova tallar.  

Naturvårdsarter:  

 
Figur 7. Naturvärdesobjekt 4 – bergsklyfta. 
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Naturvärdesobjekt nr 5 - Blandskog 

Naturvärdesklass 4 - Visst naturvärde 

Beskrivning: Objektet utgörs av ek- och tallskog av hedkaraktär, med 
inslag av asp, rönn och björk. Några äldre tallar, ca 50-60 cm i diameter, 
finns. Rikligt med kaprifol, samt träjon, blåbär och stensöta i fältskiktet. 
Bedöms ha visst naturvärde kopplat till bergsstrukturer och att objektet är 
en del av en mosaik av relativt svårtillgänglig berg- och skogsmark i ett till 
stor del bebyggt omkringliggande område. 

Naturvärden: Klippor och hällar.  

Naturvårdsarter:  

 
Figur 8. Naturvärdesobjekt 5 – blandskog. 
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Naturvärdesobjekt nr 6 - Blandskog 

Naturvärdesklass 4 - Visst naturvärde 

Beskrivning: Större sammanhängande område med blandskog. 
Trädskiktet består av en del äldre tallar och ekar men även sälg, rönn, 
asp, björk och ask. Generellt ganska slyigt och svårframkomligt, med bl.a. 
en, kaprifol och brakved i buskskiktet. Objektet är ganska kuperat med en 
del öppna hällar och branta partier. I norra delen finns också ett mindre 
område som är sumpigt och albevuxet. I den nordöstra delen finns två 
dammar i kanten av en trädgård i NÖ som möjligtvis skulle kunna vara 
grodbiotoper. Dock är dammarnas kanter ganska branta. I anslutning till 
den ena dammen finns ett stenröse. Objektet bedöms ha visst naturvärde 
eftersom det är ett större sammanhängande skogsområde med en 
varierad trädslagsblandning och innehåller värdefulla strukturer såsom 
branter och hällar. 

Naturvärden: Branter och hällar, dammar,  

Naturvårdsarter:  

 
Figur 9. Naturvärdesobjekt 6 – ek och tall. 
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Naturvärdesobjekt nr 7 - Lövskog 

Naturvärdesklass 4 - Visst naturvärde 

Beskrivning: Triviallövskog med en del äldre träd, bl.a. en grov lönn. Här 
finns även en grov, nästan död oxel och en större, flerstammig, till största 
delen död pil. Stort bestånd av den invasiva arten jättebalsamin ut mot 
ängen. Ytan håller på att växa igen med sly av framförallt ask, men har ett 
visst naturvärde knutet till de grova träden. 

Naturvärden: Grova och döende träd. 

Naturvårdsarter: - 

 
Figur 10. Naturvärdesobjekt 7 – grov lönn. 
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Naturvärdesobjekt nr 8 – Blandskog och hällmark 

Naturvärdesklass 4 - Visst naturvärde 

Beskrivning: Snårigt och svårtillgängligt område med gott om hällar och 
branter. Vegetationen består av tall, ek, björk och enbuskar, med bl.a. 
blåbär och stensöta i fältskiktet. Visst naturvärde kopplat till 
bergsstrukturer och att objektet är en del av en mosaik av relativt 
svårtillgänglig berg- och skogsmark i ett till stor del bebyggt 
omkringliggande område, där t.ex. fåglar kan få en tillflyktsort. 

Naturvärden: Branter och hällar. 

Naturvårdsarter: - 

 
Figur 11. Naturvärdesobjekt 8 – ekar och bergstrukturer. 
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Naturvärdesobjekt nr 9 - Lövskog 

Naturvärdesklass 4 - Visst naturvärde 

Beskrivning: Triviallövskog med enstaka större ek och en stor sälg ut mot 
vägen. Även björk, al, lönn, idegran och ett buskskikt med ask. Bäcken 
som rinner genom objekt 1 fortsätter här och omges av ett stort snår av 
den invasiva arten jättebalsamin i skogskanten i norra änden. Skogen har 
få naturvärden och naturvärdesklassningen är kopplad till vattendraget 
samt att det skapar ett större sammanhängande skogsområde 
tillsammans med objekt 1. 

Naturvärden: Bäck och ett fåtal större träd. 

Naturvårdsarter: Idegran (signalart, fridlyst). 

 
Figur 12. Naturvärdesobjekt 9 – triviallövskog. 
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Naturvärdesobjekt nr 10 – Hällmark och blandskog 

Naturvärdesklass 4 - Visst naturvärde 

Beskrivning: Högtliggande hällmark med en del gamla tallar och 
krattekar. Här växer ljung, enbuskar och rikligt med renlavar. Nordsidan 
utgörs av branta stup mot husen nedanför. Bedöms ha visst naturvärde 
kopplat till bergsstrukturer och att objektet är en del av en mosaik av 
relativt svårtillgänglig berg- och skogsmark i ett till stor del bebyggt 
omkringliggande område. 

Naturvärden: Hällmark och branter. 

Naturvårdsarter:  

(Bild saknas) 
 

Naturvärdesobjekt nr 11 - Tallskog 

Naturvärdesklass 4 - Visst naturvärde 

Beskrivning: Litet skogsområde med flera storvuxna tallar. Här växer 
även ek, kaprifol och idegran. I fältskiktet finns fårsvingel, kruståtel och 
stensöta. Längs med gångvägen finns en liten stenmur bevuxen med 
murgröna. Objektets naturvärden består framförallt av de stora tallarna. 

Naturvärden: Gamla tallar, stenmur. 

Naturvårdsarter: Murgröna (signalart, fridlyst), idegran (signalart, fridlyst). 

 
Figur 13. Naturvärdesobjekt 11 – grova tallar. 
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Naturvärdesobjekt nr 12 - Damm 

Naturvärdesklass 3 – Påtagligt naturvärde 

Beskrivning: Liten, djup damm i öppet läge. Viss vattenvegetation, bl.a. 
bredkaveldun. Det öppna läget gör dammen till möjlig salamander- och 
grodbiotop, dock ger de branta kanterna möjligtvis begränsad åtkomst för 
groddjur. Småvatten bidrar till att skapa variation i landskapet. De bidrar 
ofta till artrikedom och hyser ofta åtminstone någon naturvårdsart. 
Sammantaget innebär det att de flesta småvatten har åtminstone påtagligt 
naturvärde. 

Naturvärden: Vattensamling 

Naturvårdsarter: 

 
Figur 14. Naturvärdesobjekt 12 – damm i öppet läge. 
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Objekt nr 13 – Jätteslide, invasiv art 

Inget naturvärde 

Beskrivning: Stort snår med jätteslide, ca 5×5m, båda sidor om 
gångbana. 

 
Figur 15. Jätteslide, invasiv art. 
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5.2 SAMLAD BEDÖMNING 
 

 

Sammantaget hyser utredningsområdet inga höga naturvärden. Väldigt få 
naturvårdsarter påträffades vid fältbesöken och det finns överhuvudtaget 
väldigt få fynd registrerade i artportalen. Det finns dock ett större 
sammanhängande blandskogsområde ganska centralt i utredningsområdet 
(på västra sidan om Norra Kyviksvägen) som har påtagliga naturvärden. Här 
finns gamla och grova träd och gott om strukturer som är gynnsamma för 
biologisk mångfald, som t.ex. branter och block, död ved och ett 
genomkorsande vattendrag. Här finns också de fridlysta arterna murgröna 
och idegran, som är relativt vanligt förekommande i hela utredningsområdet 
(se nedan). I direkt anslutning till detta område finns också ett 
bergbrantsområde med stora ekar, där den rödlistade svampen korallticka 
påträffades. Det tredje objektet med påtagliga naturvärden är en liten damm i 
öppet läge i nordöstra delen av området. Småvatten bidrar till att skapa 
variation i landskapet och är alltid viktiga för den biologiska mångfalden. 
Utöver denna damm finns ytterligare några dammar i trädgårdar som skulle 
kunna hysa högre naturvärden, t.ex. som potentiella grodvatten. Då dessa 
ligger inne på tomtmark har de dock inte naturvärdesbedömts utan endast 
listas som värdeelement (se bilaga 1). 

Dessutom har ytterligare nio objekt i området visst naturvärde, till stor del 
beroende på att de består av relativt svårtillgänglig berg- och skogsterräng 
som skapar refugier i den omkringliggande bebyggelsen för växter och djur. 

En allé av oxlar i en trädgård på Bockekullevägen i södra delen av området 
omfattas sannolikt av det generella biotopskyddet och eventuella ingrepp kan 
kräva dispens från Länsstyrelsen. 

- Tre objekt inom utredningsområdet bedöms ha påtagliga 
naturvärden. Det största objektet är ett stort sammanhängande och 
varierat blandskogsområde med rikligt med strukturer gynnsamma 
för den biologiska mångfalden. I direkt anslutning till detta område 
finns en bergbrant med stora ekar nedanför, där den rödlistade 
svampen korallticka påträffades. Det tredje objektet är en mindre 
damm. 

- Nio objekt bedöms ha visst naturvärde. Samtliga är av 
blandskogskaraktär, de flesta i bergig, relativt svårtillgänglig terräng 
som skapar refugier i den omkringliggande bebyggelsen för växter 
och djur. Grövre träd förekommer.  
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Två så kallade invasiva arter påträffades, jätteslide och jättebalsamin. 
Invasiva arter är arter som har introducerats till miljöer utanför sina 
ursprungliga utbredningsområden och som kan ha negativa effekter på de 
ekosystem de introducerats till. Därför bör jordmassor där dessa växter 
funnits avyttras på lämpligt sätt, t.ex. förbränning, och inte återanvändas. 

De fridlysta arterna som hittades under inventeringarna är i regionen ganska 
allmänt förekommande arter som är vanliga i landskapets skogsmarker. 
Arterna har en god bevarandestatus nationellt och en god bevarandestatus i 
regionen. Möjligheterna till dispens, om så krävs, bedöms därför som goda. 

5.3 GENERELLA REKOMMENDATIONER 
De generella rekommendationerna för området är: 

• Spara gärna tallar i sydvända exponerade lägen. Tallar gör sig bra 
både som solitärer och i grupp i bebyggelse. 

• Befintliga större lövträd (framförallt ek, men även bok och enstaka 
lönn och lind) får gärna bevaras som solitärer. För dessa träd är 
det gynnsamt om de står i solbelysta lägen. Om träden stått 
inträngt i skogen kan de behöva frihuggas successivt.  

• De få stenmurar som finns får gärna sparas. I solbelysta lägen är 
stenmurar potentiell viloplats och spridningsväg för flera insekter, 
groddjur och kräldjur.  

• Blandskogarna med naturvärden i centrala delen av området kan 
med fördel bevaras som friluftsområden. Dessa intressen går ofta 
bra ihop.  
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BILAGA 1. VÄRDEELEMENT 

 

Figur 1. Koordinatsatta värdeelement (se tabell). Hällar och mindre branter är vanligt förekommande i hela 
utredningsområdet och har inte koordinatsatts.  
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Nr X koordinat* Y koordinat Värdeelement Omfattning/diameter Kommentar 

1 56499,9386 6381827,068 Slån 
 

Slånbuskage. Viktig 
bärbuske. 

2 56499,4061 6381842,433 Sälg 
 

Buskage tillsammans 
med björk. Viktiga 
vårblommor.  

3 56335,2575 6381912,889 Sälg 
 

Utgör bryn mot äng 
tillsammans med asp 
och ek. Viktiga 
vårblommor.  

4 56340,8949 6381996,145 Körsbärsträd 
 

Bärträd. Utgör bryn 
mot gräsmark 
tillsammans med 
vide, olvon och ek. 

5 56328,4492 6382238,981 Bergbrant 20 m lång 
 

6 56427,2697 6382204,145 Pil 
 

Grov, spärrgrenig pil i 
öppet läge i 
trädgårdskant. 

7 56521,226 6382208,494 Bergbrant 40 m lång 
 

8 56528,9457 6382201,757 Körsbärsträd 
 

Bärträd. Del av bryn 
mot äng. 

10 56520,4938 6382237,558 Tall 
 

Grov, flerstammig. 

11 56537,841 6382272,565 Tall 50 cm 
 

12 56524,3827 6382295,315 Tall 50 cm 
 

13 56517,2794 6382299,26 Ek 
 

Hålträd 

14 56502,642 6382266,604 
   

15 56507,624 6382251,408 Tall 
 

Vindfälld 

18 56494,3103 6382317,312 Liten damm 4x5m 
 

19 56495,2995 6382323,649 Tall 50 cm 
 

20 56491,8424 6382325,255 Gran 60 cm 
 

21 56489,5095 6382337,542 Gran 70 cm Spärrgrenig, med 
murgröna. 

22 56489,8261 6382345,407 Gran 60 cm Spärrgrenig. 
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23 56489,2149 6382351,79 Gran 50 cm. Spärrgrenig. 

24 56502,4256 6382361,716 Död ved 40 cm Låga av tall. 

25 56518,6761 6382369,364 Död ved 30 cm Låga av lövträd. 

26 56542,8986 6382338,807 Ek 70 cm 
 

27 56554,4619 6382345,867 Bok 70 cm 
 

28 56539,4271 6382371,221 Bok  60 cm 
 

29 56505,2116 6382363,235 Död ved 20 cm Låga av lövträd. 

30 56501,4753 6382370,6 Död ved 20 cm Låga, långt 
nedbruten. 

31 56464,2807 6382379,323 Ek 75 cm Spärrgrenig. 

32 56432,5144 6382379,821 Bergbrant 5 m hög, 50 m lång 
 

33 56487,7445 6382383,667 Ek 60 cm 
 

34 56466,0068 6382429,235 Död ved 40 cm Låga. Tall? 

35 56447,2607 6382402,59 Lodyta 6 m hög, 8 m lång 
 

37 56434,9794 6382456,913 Block 
  

38 56439,6642 6382439,614 Död ved 30 cm Låga, långt nedbruten 

39 56469,1329 6382464,07 Ek 60 cm 
 

40 56447,7585 6382469,133 Ek 80 cm Vid krona. Nedanför 
brant. 

41 56439,2895 6382471,742 Ek 60 cm Vid krona. Nedanför 
brant. 

42 56417,6719 6382474,742 Ek 80 cm Vid krona. Nedanför 
brant. 

43 56418,3607 6382473,48 Bergbrant 5 m hög, 40 m lång 
 

44 56497,7224 6382455,567 Död ved 50 cm Låga, långt nedbruten 

45 56504,5395 6382454,472 Död ved 70 cm Låga, ek. 

46 56488,2466 6382461,113 Död ved 50 cm Låga, ek. 

47 56479,9803 6382456,177 Död ved 20 cm Långt nedbruten. 

48 56503,0041 6382440,976 Bok 50 cm 
 

49 56514,6526 6382418,361 Ek 70 cm 
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50 56513,3485 6382421,468 Ek 50 cm 
 

51 56513,5926 6382425,749 Gran 50 cm 
 

52 56520,9554 6382418,254 Bergvägg 5 m hög, 10 m bred Bäck nedanför 

53 56529,5814 6382405,659 Block 
  

54 56534,5117 6382389,745 Bok 50 cm 
 

55 56565,6275 6382339,998 Ek 60 cm Vid krona.  

56 56548,6431 6382318,126 Död ved  30 cm Låga av tall. 
Uppstyckad. 

57 56530,064 6382363,779 Ek 70 cm Mycket hackspettspår 

58 56543,6837 6382491,91 Block 
  

59 56543,6948 6382487,372 Död ved 
 

Upplag med död ved, 
klenare dimensioner. 

60 56528,4722 6382483,365 Död ved 40 cm Två större lågor. 
Vindfällda askar, den 
ena med murgröna. 

61 56538,7444 6382455,693 Ek 50 cm 
 

62 56536,8147 6382452,553 Ek 50 cm 
 

63 56528,1317 6382434,515 Ek 60 cm 
 

64 56565,1752 6382447,185 Tall 70 cm 
 

65 56570,4545 6382446,886 Ek 50 cm 
 

67 56516,3931 6382487,253 Ek 50 cm 
 

68 56501,8672 6382510,256 Al 50 cm Två alar, flera 
stammar. 

69 56501,9322 6382500,206 Al 50 cm 
 

70 56501,9264 6382501,7 Al 50 cm Två alar, grövsta 50 
cm. Flera stammar. 

71 56505,7728 6382491,713 Bergvägg 4 m hög, 7 m bred 
 

72 56517,9419 6382491,951 Död ved 30 cm Ek med hackspettshål. 

73 56524,1591 6382527,845 Död ved 35 cm Låga, sent 
nedbrytningsstadie. 

74 56517,7776 6382563,585 Ek 70 cm 
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75 56497,711 6382478,419 Död ved 20 cm Låga, all bark borta. 

79 56524,3341 6382588,265 Stenmur 
  

80 56354,5466 6382613,592 Lönn 70 cm 
 

81 56336,4201 6382603,373 Oxel/död ved 100 cm Till största delen död. 

82 56339,0338 6382591,318 Pil 
 

Flerstammig pil, till 
största delen död och 
nedliggande. 

83 56327,7525 6382588,422 Död ved 
 

Låga, sent 
nedbrytningsstadie. 

87 56541,385 6382722,63 Tall 50 cm 
 

88 56531,7509 6382738,486 Bergbrant 6 m hög, 10 m lång 
 

89 56535,4083 6382741,551 Block 
  

90 56549,4634 6382757,188 Tall 
 

Gammal tall på 
berghäll. Flerstammig. 

91 56543,8732 6382769,046 Tall 60 cm 
 

92 56556,3077 6382903,965 Tall 50 cm Sluttande tall, nästan 
vindfälld långt 
tillbaka. 

93 56619,0252 6382928,801 Tall 50 cm 
 

94 56617,0465 6382915,654 Damm 8x10 m Troligtvis ej 
grodbiotop, pga av 
branta kanter. 

95 56610,9208 6382920,812 Stenröse 
  

96 56812,2451 6383201,181 Sälg 
 

Flerstammig. 

97 56543,7586 6382862,707 Tall  50 cm 
 

98 56543,7441 6382834,146 Tall 50 cm 
 

99 56540,6045 6382829,241 Död ved 30 cm Låga av tall. 

100 56455,2107 6382812,09 Tall 60 cm Med murgröna.  

101 56466,9476 6382760,814 Tall 50 cm 
 

102 56723,8899 6382781,98 Asp 20 cm Två stammar, 
nedfallen. 

103 56719,6938 6382785,709 Död ved 30 cm Låga (asp?). 
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104 56705,0882 6382776,598 Tall 50 cm Ena stam kapad. 

105 56664,5356 6382793,923 Tall 60 cm 
 

106 56740,2964 6382715,371 Tall 40 cm Dubbelstammig tall i 
hällmark. 

107 56759,0766 6382693,989 Damm 4x10 m  Djup, med branta 
kanter på de flesta 
sidor. 

108 56710,6564 6382670,181 Bergbrant 6 m hög, 50 m lång 
 

109 56733,7753 6382665,485 Damm 4x10 m Lodräta, raka kanter. 

110 56829,0305 6382575,043 Lodyta 4 m hög, 20 m lång 
 

111 56831,6991 6382573,423 Block 
  

112 56834,0671 6382565,916 Ek 60 cm Två stammar, vid 
krona. 

113 56798,1462 6382542,134 Bergsklyfta 3-4 m djup, 2 m bred, 
40 m lång 

 

114 56662,9287 6382517,666 Bergbrant 7 m hög, 10 m lång 
 

115 56647,2142 6382532,875 Tall 50 cm Gammal tall i 
hällmark. 

116 56672,8835 6382494,721 Gran 90 cm Rikligt med grov 
murgröna. 

117 56696,8296 6382479,44 Tall 100 cm Murgröna. 

118 56689,6005 6382461,065 Sälg 
 

Flerstammig, delvis 
död. 

119 56672,5305 6382442,846 Tall 80 cm Med murgröna.  

120 56675,7185 6382437,608 Lind 60 cm 
 

121 56673,1533 6382433,021 Tall 70 cm 
 

122 56688,276 6382439,239 Tall 60 cm 
 

123 56810,221 6382469,097 Tall 60 cm 
 

124 56798,9952 6382513,049 Bergbrant 10 m hög, 20 m lång 
 

125 56794,0606 6382513,054 Tall 50 cm 
 

126 56799,3659 6382514,987 Tall 60 cm 
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127 56792,2915 6382512,525 Tall 60 cm 
 

128 56794,3572 6382491,186 Tall 60 cm Tvåstammig. 

129 56798,5317 6382486,277 Tall 60 cm 
 

130 56798,5317 6382486,277 Tall 60 cm 
 

131 56807,9868 6382468,214 Tall 70 cm 
 

132 56805,9651 6382470,026 Tall 60 cm 
 

133 56799,1476 6382459,723 Ek 
 

Tre stammar, 
spärrgrenig. 

134 56601,3809 6382321,625 Tall 65 cm 
 

135 56601,9921 6382311,74 Tall 60 cm 
 

136 56605,7207 6382308,617 Tall 60 cm 
 

137 56611,6947 6382305,372 Tall 70 cm 
 

138 56601,9024 6382292,328 Tall 70-80 cm Tall, två stammar. 

139 56600,2426 6382312,504 Tall 60 cm 
 

140 56533,1949 6382364,361 Ek 70 cm Flera skador på stam 
och 
hackspettsmärken. 

141 56532,7892 6382362,003 Ek 80 cm 
 

142 56433,0036 6382370,981 Ek 70 cm 
 

143 56431,3938 6382377,377 Ek 70 cm 
 

144 56432,4807 6382499,028 Död ved 80 cm Grov låga av ek. 

145 56402,8737 6382374,742 Ek 90 cm 
 

146 56398,7736 6382385,043 Ek 80 cm Spärrgrenig. 

147 56397,3029 6382386,581 Ek 70 cm Många grenar döda, 
rikligt med 
hackspettshack. 

148 56399,29 6382388,066 Ek 90 cm 
 

149 56394,2973 6382394,709 Ek 70 cm 
 

150 56391,4071 6382392,376 Ek 70 cm 
 

151 56393,8185 6382395,427 Bergbrant 3 m hög, 15 m lång 
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152 56409,1745 6382433,396 ek 70 cm Spärrgrenig. 

153 56415,2293 6382439,523 Tall 
 

Skador på stam, spår 
efter insekter. På väg 
att falla omkull. 

154 56434,0193 6382402,012 Tall 
 

Gammal tall med flera 
stammar, flera döda 
grenar. 

155 56428,9581 6382404,809 Tall 50 cm  Tvådelad stam. 

156 56425,0452 6382414,088 Tall 50 cm Sluttande. 

157 56427,5402 6382416,92 Tall 60 cm 
 

158 56410,3611 6382445,467 Tall 60 cm 
 

159 56504,6465 6382342,166 Block 
  

160 56509,8912 6382330,321 Död ved 
 

Väl nedbruten låga. 

161 56581,851 6382274,621 Allé 
 

Sex hamlade oxlar 
längsträdgårdskant 
och gångbana, flera 
med håligheter. 
Biotopskyddad. 

162 56611,0486 6382127,127 Ek 70 cm Vid krona, öppet läge. 

163 56542,7572 6382200,364 Ek 70 cm 
 

164 56541,1101 6382202,746 Ek 90 cm Flera grenar döda, 
korallticka vid basen. 

165 56537,2417 6382202,63 Ek 80 cm Flera grenar kapade. 

166 56532,8571 6382202,334 Ek 100 cm Vid krona. 

167 56524,785 6382207,819 Ek 80 cm 
 

168 56523,8179 6382215,592 Ek 80 cm 
 

169 56518,5247 6382212,847 Lind 50 cm Flera stammar. 

170 56520,2861 6382207,792 Ek 60 cm 
 

171 56511,1794 6382209,986 Ek 90 cm 
 

172 56502,2024 6382209,744 Ek 80 cm 
 

173 56502,5524 6382207,938 Ek 80 cm 
 

174 56885,16 6382422,424 Tall 60 cm 
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175 56844,5932 6382406,466 Ek, tall 30-40 cm Nedliggande tall och 
ek, fällda av vinden. 

176 56416,1958 6382299,033 Ek 
 

Gammal grov ek 
mellan äng och väg 
med vid krona. 
Murgröna växer på. 

177 56393,2959 6382121,678 Bäck 
 

Rinnande vatten, 
mestadels 
kulverterad. 

178 56515,4493 6382441,077 Bäck 
 

Bäck med rinnande 
vatten. 

179 56404,5853 6382349,472 Stenmur 
 

Längs väg. Delvis 
otydlig. 

180 56527,4126 6382501,238 Stenmur 
 

I skogsmark, delvis 
otydlig. 

181 56688,0976 6382493,131 Stenmur 
 

Mestadels omgiven av 
tjockt sly.  

182 56501,2307 6382291,956 Stenmur 
 

Kort mur i skog. 

183 56754,8617 6382629,102 Damm 
 

Damm i trädgård, ej 
naturvärdesbedömd. 

184 56730,434 6382818,815 Damm 
 

Damm i trädgård, ej 
naturvärdesbedömd. 

185 56691,0785 6382754,568 Damm 
 

Damm i trädgård, ej 
naturvärdesbedömd. 

186 56647,3501 6382737,076 Damm 
 

Damm i trädgård, ej 
naturvärdesbedömd. 

187 56494,449 6381918,018 Stenmur 
 

En meter hög, nästan 
en meter bred, 
biotopskyddad. 

188 56543,3829 6382356,976 Stenmur 
 

2-3 rader stenar men 
stundtals otydlig. 
Mossbevuxen. 

*Koordinater anges i SWEREF99_13_30 
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SAMMANFATTNING

Detta är en dagvattenutredning som gjorts på uppdrag av Kungsbacka kommun. Utredning gäller
befintlig dagvattenhanteringen i programområdet norra Kyvik och Ekekullen i centrala Kullavik.
Området och omfattar cirka 37 ha oplanerad, men delvis bebyggd mark.

Denna utredning syftar till att, utifrån en tidigare översiktlig dagvattenutredningen från 2016, mer
detaljerat utreda och redovisa hur dagvattnet hanteras inom området. Denna utredning omfattar
inventering och redovisning av områdets befintliga dagvattenhantering.

Rapporten identifierar instängda områden och ytliga rinnvägar, två aspekter som är viktiga att ta
hänsyn till vid exploatering för att skydda, både för ny och befintlig bebyggelse, mot höga flöden
och översvämningar.

Området har delats in i mindre avrinningsområden och avvattningen av dessa är beskriven. Ett
antal platser har identifierat där ytterligare utredning krävs för att klargöra förutsättningarna för
befintlig dagvattenavledning inom området.

Vi fältbesök konstaterades att ett flertal ledningar saknas i den kommunal VA-kartan. För framtida
exploateringar kommer det krävas mera detaljerade utredningar för att säkerställa en säker
dagvattenhantering för respektive område.
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1 BAKGRUND OCH SYFTE
På uppdrag av Kungsbacka kommun har Tyréns AB gjort en utredning gällande befintlig
dagvattenhanteringen i programområdet Norra Kyvik och Ekekullen i Kullavik.

Området ligger i centrala Kullavik och omfattar cirka 37 ha oplanerad mark, delvis bebyggd med
bostäder. Programmet syftar till att utreda möjligheten, och förutsättningarna, för en planläggning
för bostäder inom området, både befintliga och nya. Det är inte helt klargjort hur programområdets
avvattnas idag. En översiktlig beskrivning av avrinningsområdet för planen finns i
”Dagvattenutredning Kullavik” utförd av Tyréns, daterad 2016-11-23.

Denna utredning syftar till att, utifrån den översiktliga dagvattenutredningen, mer detaljerat utreda
och redovisa hur dagvattnet hanteras inom området. Denna utredning omfattar inventering och
redovisning av områdets befintliga dagvattenhantering. Utredningen ska även undersöka om det
finns delar av planområdet som är direkt olämpliga för byggnation med avseende på
dagvattensituationen.

2 METODIK
En GIS-analys har gjorts utifrån höjddata med 1 x 1 meter upplösning. I GIS-analysen kartläggas
instängda områden och ytliga rinnvägar beräknas. Utifrån de beräknade rinnvägarna genereras
även avrinningsområden. Med hjälp av primärkartan har fria vattenytor, bäckar och diken
identifierats.

Med resultaten från GIS-analysen genomfördes ett fältbesök där ytterligare trummor och
dagvattenledningar identifierades. Utifrån detta sammanställs en beskrivning av hur avvattningen
idag fungerar inom programområdet.

3 FÖRUTSÄTTNINGAR
Området ligger utanför kommunalt verksamhetsområde för dagvatten, men kommunalt
dagvattenledningsnät finns i stora delar av området. Sannolikt finns även privata
dagvattenanläggningar och vägdiken.

Dricksvatten och spillvattenledningar finns utbyggda i området.

Kungsbacka kommun vill att beräkningar och eventuella förslag till dagvattenlösning görs enligt
Svenskt Vattens standard, P110 ”Dimensionering av allmänna avloppsledningar”.

Underlag:
· Primärkarta i dwg-format
· Allmänt VA-nät i dwg-format
· Digital höjddata
· Karta som visar programområdet
· Ortofoto
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4 BESKRIVNING AV UTREDNINGSOMRÅDET
Norra Kyvik och Ekekullsområdet ligger i Kullavik som är lokaliserat i det norra kustområdet av
Kungsbacka kommun (Figur 1). Drygt 10 km nordväst om Kungsbacka.

Figur 1 (bakgrundskarta: eniro.se)

Utredningsområdet består till hälften av låg bebyggelse, ungefär en fjärdedel skog och en stor andel
åkermark, se tabell nedan.

Tabell 1 Markanvändning i utredningsområdet.

Skog, barr- och blandskog 26%
Åker 17%
Annan öppen mark 6%
Låg bebyggelse 50%

Marknivåerna varierar mellan +5 och + 60 meter. Det lägsta området är beläget i områdets södra
del och de högsta nivåerna är bergsknallarna i nordöst (Figur 2).
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Figur 2 Marknivåerna varierar mellan +5 och + 60 meter i utredningsområdet.

Det finns en bäck / ett dike i nordsydlig riktning, detta är delvis kulverterat. I de kuperade delarna i
nordost finns naturliga små tjärn med stående vatten.

Enligt jordartskartan från SGU består jordlagren inom utredningsområdet huvudsakligen av glacial
lera (ca 2/3) och urberg (ca 1/3). Man kan också hitta minde områden med sand (Figur 3).
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Figur 3 SGU jordartkarta

Två geotekniska undersökningar har sedan tidigare utförts inom utredningsområdet. En för Kyvik
4:251 med syfte att bestämma förutsättningarna för grundläggning av bostadshus och en för Kyvik
4:169, även den för bostadshus. Platserna är markerade i Figur 3.

Kyvik 4:251 ligger i ett område med omväxlande bergspartier och lera. Undersökningen gjordes
2017 av Inhouse Teck Geoteknik AB. I undersökningen har djup till fast botten varierat mellan 3,5
och 9 meter under markyta. Enligt den geotekniska undersökningen utgörs jordlagren överst av 0,5
m mulljord. Där under följer torrskorpelera ned till 3-8 m djup. Leran vilar på ett lager av
friktionsjordar på förmodat berg. Ingen fri vattenytan påträffades vid undersökningstillfället i
januari 2017 (Inhouse Tech Goeteknik AB, 2017).

Undersökning för Kyvik 4:169 utfördes i maj 1985 av Flyfältsbyrån Bygg- och industrikonsult.
Enligt rapporten består jordlagren överst av siltig mylla, ca 0,4 meter tjock. Där under består
jordlagren av fast torrskorpelera, silt och sand. Berg eller block har påträffats på ett djup av 2,2-4
meter under markytan. Grundvattennivå observerade på 1,5 m under markytan (Flyfältsbyrån
Bygg- och industrikonsult, 1985).

Kyvik 4:169

Kyvik 4:251
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Figur 4 Ortofoto över utredningsområdet.
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5 BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN

5.1 RECIPIENTER

Recipient för Norra Kyvik och Ekekullsområdet är Kyviken. Kyviken är en del av
Kräklingenområdet som enligt VISS klassats ha en måttlig ekologisk status och en ”uppnår ej god”
kemisk status, se figur 5.

Figur 5 Utlopp i recipient Kyvik.

5.2 TIDIGARE UTREDNINGEN

Programområdet norra Kyvik och Ekekullen befinner sig i vad som kallas område 2 i tidigare
utredning, ”Dagvattenutredning Kullavik” daterad 2016-11-23 (Figur 6).
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Figur 6 Utredningsområde är beläget i vad som var benämt som området 2 i den översiktliga
dagvattenutredningen för Kullavik.

5.3 BEFINTLIG AVVATTNING

Befintliga ledningssystem, diken, utlopp/recipienter, avrinningsvägar, naturlig fördröjning inom
området redovisas översiktligt i figur 7 nedan.
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Figur 7 Översikt över dagvattenledningar, bäckar, diken och vatten.

I rapporten från 2016 står följande beskrivet som berör programområdet området.

Avrinningsområde 2 avvattnas till ett dike eller mindre bäck som rinner söderut från Norra
Kyviksvägen till Kyviksvägen (Figur 8). Diket fortsätter sedan västerut utmed Kyrkvägen och
mynnar i Kyviken.
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Figur 8 Dike/bäck i sydlig riktnig som avvattnnar området.

Fastigheterna i den norra delen av avrinningsområdet - Nordöstra Ekekullsvägen och
Asplyckevägen, avvattnas av ett litet ledningsnät som har sitt utlopp i ett dike vid Norra
Kyviksvägen. Varken primärkartan eller VA-kartan innehåller någon information om hur dikets
vatten tas om hand vid Måns Väg, där diket slutar (Figur 9). Jordartskartan visar på lera i detta
område, så man kan inte anta att det finns förutsättningar för infiltration. Om vattnet leds vidare på
ytan skulle det nå ett nytt dike drygt 200 m längre söderut. Detta dike fortsätter sedan vidare
söderut, innan det leds västerut vid Kyviksvägen till Kyviken.

Dike/bäck
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Figur 9. Dike var utlopp är okänt.

I den norra delen av avrinningsområdet finns fastigheter som avvattnas via dagvattenledningar
över till andra avrinningsområden. I nordöst leds dagvatten till dikningsföretaget Lindås-Bångsbo
(Figur 10). Uppe på bergsknallarna finns flera instängda områden som i primärkartan identifieras
som vattenytor. Dessa fungerar som naturliga magasin och inströmningsområden.

Figur 10 Dagvattenledning i Västra Ekekullsvägen som leder till dikningsföretaget Lindås-Bångsbo.

Dike med
okänt
utlopp

Dagvatten leds till
dikningsföretaget
Lindås-Bångsbo
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5.4 MARKAVVATTNINGSFÖRETAG OCH DIKEN

Det finns inga markavvattningsföretag inom utredningsområdet (se Figur 11).

Figur 11 Dikningsföretag närmast utredningsområdet.

5.5 INSTÄNGDA OMRÅDEN OCH YTLIGA RINNVÄGAR

Lågpunkter eller instängda områden olämpliga för byggnation.

Risken för översvämningar gör att man ska undvika bebyggelse och viktiga funktioner i
lågpunkter och instängda områden. Ett instängt område är en lokal lågpunkt i terrängen som gör
att vatten riskerar att ansamlas vid regn utan att kunna rinna vidare. Dessa kan vara naturligt
förekommande eller en följd av hur bebyggelsen utformats och placerats.

För att skydda sig mot översvämningar till följd av skyfall bör man vara noggrann med att
dagvattnet ska ha fria rinnvägar på markytan när kapaciteten i eventuella ledningsnät inte räcker
till. Man behöver också ha lämnat utrymme för lämpliga översvämningsytor ovan mark, för att inte
orsaka ohanterligt höga flöden nedströms. Grönområden, lekparker, parkeringsplatser eller
fotbollsplaner är exempel på anläggningar som går att utforma så att de även kan fungera som
dagvattenmagasin i händelse av ett extremt skyfall.

Beräknade ytliga rinnvägar, för avrinningsområde större än 1 ha samt instängda områden
presenteras i bilaga 2.

5.6 IN- OCH UTSTRÖMNINGSOMRÅDEN

Inströmningsområde är den del av ett avrinningsområde där det sker en påfyllnad av grundvattnet
(grundvattenbildning). I ett inströmningsområde strömmar vatten från markvattenzonen till
grundvattenzonen. Dessa områden är viktiga för att upprätthålla grundvattennivån i marken och är
därför värdefulla att bevara intakta.
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Motsatsen till inströmningsområde är utströmningsområde, det är där det sker ett naturligt utflöde
från grundvattenzonen till markvattenzonen, till markytan eller direkt till sjöar och vattendrag.

Grundvatten rör sig hela tiden mot terrängens lägsta delar. Där närmar sig grundvattenytan
markytan och ytvatten uppträder. I ett landskap med oregelbunden topografi kommer
grundvattnet på sin färd nedåt mot bäckdalar och sjöar att tränga upp till markytan på många lokalt
låglänta ställen. Detta kallas utströmningsområden (Magnusson, 2009).

Utredningsområdet består till största del av berg och lera. Instängda områden sammanfaller ofta
med leriga och siltiga jordar och lågt liggande områden, vilket minskar möjligheten till infiltration i
området (se Bilaga 1). I dessa områden kan man behöva satsa på fördröjningsdammar och att leda
bort dagvattnet i ledningar och diken om man önskar bebygga dem.

Runt Västra Ekekullsvägen finns flera instängda områden i ett kuperat område där jordartskartan
visa på urberg (bilaga 1). Dessa instängda områden kan förväntas vara utströmningsområden. Dvs
att grundvattnet står nära och strax över markytan vilket innebär att det bildas kärr. Detta
kuperade område fungerar även som naturliga fördröjningsmagasin och dämpar flöden vid kraftiga
regn.

Sandiga områden vid Källbackevägen och Ekekullsvägen kan antas vara inströmningsområden
(bilaga 1). Dessa kan utnyttjas till att infiltrera dagvatten vilket gynnar grundvattenbalansen.
Strax söder om det sandiga området vid Källbackevägen, där marknivån är lägre och där SGU:s
karta visar på lera Kan man förvänta ett utströmningsområde.

Det kuperade området i norra delen av utredningsområdet har många instängda områden. Här
bildas naturliga magasin/dammar och förutom att de magasinerar och fördröjer stora mängder
dagvatten, kan man även misstänka att det i viss mån sker grundvattenbildning här.

6 DIMENSIONERANDE FLÖDEN
Beräkning av dimensionerande dagvattenflöden har utförts med rationella metoden enligt P110.

Dagvattenflöden för delområden har beräknats med rationella metoden enligt sambandet:

 = ( ) ∙  ∙  ∙ KF där

 är flödet (liter/sekund) från ett delområde med en viss markanvändning.

( ) är regnintensiteten (liter/sekund·hektar) för ett dimensionerande regn med en viss
återkomsttid och beror på  som är regnets varaktighet, vilket är lika med områdets rinntid.

 är den andel av nederbörden som rinner av som dagvatten för rådande markförhållanden och
dimensionerande regnintensitet.

 är den totala arean (hektar) för det aktuella delområdet. Arealerna för områdena med olika
markanvändningstyper har beräknats i ArcGIS utifrån terrängkartan.

KF är klimatfaktor. Eftersom vi enbart bestämmer dimensionerade flöde för nuläge, sätt denna till
1.

Återkomsttiden har i den här utredningen valts till 5 år vilket är minimikrav vid så kallad
hjässdimensionering, dvs att en rörledning går full, i tät bostadsbebyggelse – se tabell 2.1 i P110.
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Regnets varaktighet i beräkningarna har valts till 10 och 60 minuter för korta respektive långa
regn. Regn med 10 minuter varaktighet har endast använts då det bedömts relevant med avseende
på delavrinningsområdets rinntid.

Intensiteten beräknas enligt Dahlströms formel i Svenskt Vatten P104, se ekvation 2:

Å = 190 ∗ Å ∗ ( )
, + 2                      (2)

där
Å = Regnintensitet, [l/s*ha]

= Regnvaraktighet, [minuter]
Å = Återkomsttid

Avrinningskoefficienter för olika markanvändningskategorier har bedömts från Lantmäteriets
terrängkarta tillsammans med ortofoto med utgångspunkt från Svenskt Vattens publikation P110. I
terrängkartan är markyta kategoriserad enligt Tabell 2, detta går inte direkt att översätta till
lämpligt antagna avrinningskoefficienter enligt Svenskt Vattens standard.  För varje
delavrinningsområde har därför avrinningskoefficient satts för de olika kategorierna med hänsyn
till information i ortofotot.

Tabell 2 Kategorisering av markanvändning i Lantmäteriets terrängkarta.

KATEGORI
Annan öppen mark
Skog, barr- och blandskog
Låg bebyggelse
Lövskog
Åker
Annan öppen mark utan skogskontur
Industriområde
Vattenyta



Uppdrag: 287014, Dagvattenutredning Norra Kyvik och Ekekullsområdet, 2019-01-18

Beställare: Kungsbacka kommun Slutrapport

O:\GBG\287014\R\_Text\Dagvattenutredning slutrapport.docx

18(66)

6.1 AVRINNINGSOMRÅDEN

Med hjälp av ArcGIS har en GIS-analys gjorts för att ta fram avrinningsvägar. Hänsyn har tagits till
diken och ledningars placering på så sätt att höjdmodellen har sänkts i dessa lägen. Analysen syftar
till att dela in utredningsområdet i delavrinningsområden. Beskrivningar av de olika
delavrinningsområdena följer nedan. Översiktlig indelning visas i Figur 12.

Figur 12 översikt över delavriningsområden.

Område Area [ha]
A 15,8
B 12,0
C 2,9
D 5,5
E 17,0
F 1,7
G 2,5
H 15,4
I 3,8
J 4,7
K 4,7
L 2,0
M 2,8
N 4,7
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6.1.1 OMRÅDE A

Den nordliga delen i utredningsområdet, Asplyckevägen, Åsnekärrsvägen, Nordöstra Ekekullsvägen
och Norra Ekekullsvägen. Detta område leds på olika sätt till dagvattennätet som ligger i
Asplyckevägen – Åsnekärrsvägen – Nordöstra Ekekullsvägen, ledingen är av dimension 300 mm.
Sista biten mellan Asplyckevägen och utloppet ligger två parallella ledningar av dimension 300 mm.
Ledningarna har utlopp i ett dike i Asplyckevägens förlängning, beläget i område G (beskrivs i
avsnitt 6.1.2).

Det är oklart vad som händer med dagvattnet från område A, mer om detta i nästa avsnitt, 6.1.2.

Figur 13 Ortofoto över område A. Bäckar, diken och vatten är markerade med blått och dagvattenledningar
med grönt. Utredningsområdets gräns är markerad med röd linje och delavrinningsområde A är markerat
med vit.

Utlopp,
dimension
450 mm
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I norra Ekekullsvägen finns ingen dagvattenledning, det är ganska bra fall på gatan och runt gatan
finns delvis diken.

I gränsen mellan fastigheterna KYVIK 4:127 och KYVIK 4:28, finns ett dike som leds till
dagvattenledningen i Åsnekärrsvägen. Detta dike avvattnar ett instängt område (Figur 14).

Figur 14 Bakgrundskarta visar marknivåer och marklutning. Delavrinningsområde A är markerat med vit
linje. Blå skraffering visar på instängda områden.
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Figur 15 Ortofoto överlagrad med lantmäteriets katigorisedade markanvändning, detta ligger till grund till
antagnde om avriningskoeficienter för delavrinningsområde A.

Tabell 3 Beräknat dimensionerande flöde för ett 5-årsregn med varaktigheten 60 min för området A.

Delavrinningsområdet bygger till stora delar på att vattnet rinner ytledes och via diken för att nå
dagvattenledningen. Det dimensionerande för ett 60 minuters regn är ca 230 l/s.



Uppdrag: 287014, Dagvattenutredning Norra Kyvik och Ekekullsområdet, 2019-01-18

Beställare: Kungsbacka kommun Slutrapport

O:\GBG\287014\R\_Text\Dagvattenutredning slutrapport.docx

22(66)

6.1.2 OMRÅDE G

Område G ligger till största delen utanför utredningsområdet och är definierat som det område som
avrinner till ett större dike i Åsnekärrsvägens förlängning. Detta dike tar även emot vatten från
område A. Diket har en ledningsmynning, dimension 450 mm, i sin södra ände som borde fungera
som inlopp och ta emot dikets vatten (Figur 16). Det är okänt vad detta är för ledning och var
dagvattnet sedan tar vägen. Enligt VA-kartan finns enbart kommunala ledningar för spillvatten i
gatan. Oavsett vilken väg vattnet leds, är det rimligt att anta att det så småningom når bäcken via
ett utlopp vid Kullaviks Korshamnsväg.

Den del av område G som ligger inom utredningsområdet avrinner ner mot Norra Kyviksvägen. På
motstående sid av vägen finns i dagsläget en äng och i kanten av ängen följer ett dike som via en
mindre trumma leder vattnet till det större diket utmed ängens nordvästra kant.

Figur 16 Ortofoto över område G. Bäckar, diken och vatten är markerade med blått och
dagvattenledningar med grönt. Utredningsområdets gräns är markerad med röd linje och
delavrinningsområde G är markerat med vit.

Inlopp,
dimension
450 mm
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Det okända inloppet avvattnar ett instängt område (figur 17) vilket ställer höga krav på att
avledningen av dagvattnet fungerar. En underdimensionerad eller igensatt ledning medför
marköversvämning då det saknas sekundära ytliga rinnvägar. Det är viktigt att utreda saken
närmare, i synnerhet om det planeras för ytterligare bebyggelse.

Figur 17 Bakgrundskarta visar marknivåer och marklutning. Delavrinningsområde G är markerat med vit
linje. Blå skraffering visar på instängda områden.

Inlopp,
dimension
450 mm
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Figur 18 Ortofoto överlagrad med lantmäteriets katigorisedade markanvändning, detta ligger till grund till
antagnde om avriningskoeficienter för delavrinningsområde G.

Tabell 4 Beräknat dimensionerande flöde för ett 5-årsregn med varaktigheten 60 min för området G.
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6.1.3 OMRÅDE B

Område B är ett stort område på 12 ha. Område A och G, 16 respektive 2,5 ha, ligger på uppströms
detta.

Det finns inga kommunala dagvattenledningar i område enligt VA-kartan. Beräknade rinnvägar
visar på att dagvatten från område G bör ta sig via Måns väg och baksidan av bostadshusen på norra
sidan om Kullaviks Korshamnväg till bäcken i områdets sydöstra kant. Till detta dike finns ett
utlopp, men vad det är för ledning som leds hit har inte kunnat bestämmas, då den saknas i VA-
kartan (Figur 19).

Figur 19 Ortofoto över område B. Bäckar, diken och vatten är markerade med blått och dagvattenledningar
med grönt. Utredningsområdets gräns är markerad med röd linje och delavrinningsområde B är markerat
med vit.
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Söder om Kullaviks Korshamnsväg är terrängen kuperad och med höga marknivåer vilket gör att
dagvattnet rinner ner mot vägen. Hela avrinningsområdet har en nivåskillnad på ca 30 m (Figur
20).

Lägsta marknivåer inom område B återfinns på baksidan av husen ut med norra sidan av Kullaviks
Korshamnsväg och det är troligt att dessa fastigheter har problem med mycket vatten i marken och
kanske även regelbundna marköversvämningar (Figur 20).

Delavrinningsområde B ligger till största del utanför utredningsområdet, men avrinner mot den
äng som ligger inom utredningsområdet, på denna äng finns dessutom ett instängt område (Figur
20).

Figur 20 Bakgrundskarta visar marknivåer och marklutning. Delavrinningsområde B är markerat med vit
linje. Blå skraffering visar på instängda områden.
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Figur 21 Ortofoto överlagrad med lantmäteriets katigorisedade markanvändning, detta ligger till grund till
antagnde om avriningskoeficienter för delavrinningsområde B.

Tabell 5 Beräknat dimensionerande flöde för ett 5-årsregn med varaktigheten 60 min för området B.
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6.1.4 OMRÅDE C

I Område C finns en kommunal dagvattenledning. Den går från fastigheten Kyvik 1:123, på Södra
Bergavägen, vidare till Östra Bergavägen och sedan till Källbackevägen. Denna dagvattenledning
leds sedan till bäcken och har sitt utlopp strax uppström om en trumma som leder bäcken under en
liten grusväg. Denna ledning är av dimension 225 mm, sista sträckan under åker fram till bäcken är
dimension 300 mm (Figur 22).

Figur 22 Ortofoto över område C. Bäckar, diken och vatten är markerade med blått och
dagvattenledningar med grönt. Utredningsområdets gräns är markerad med röd linje och
delavrinningsområde C är markerat med vit.

D 300 BTG
D 225 BTG
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Område C innefattar också det avrinningsområde som ligger väster om fastighet Kyvik 1:165 vilket
avrinner ner mot ett instängt område på fastigheten (Figur 23).

Figur 23 Bakgrundskarta visar marknivåer och marklutning. Delavrinningsområde C är markerat med vit
linje. Blå skraffering visar på instängda områden.
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Figur 24 Ortofoto överlagrad med lantmäteriets katigorisedade markanvändning, detta ligger till grund till
antagnde om avriningskoeficienter för delavrinningsområde C.

Tabell 6 Beräknat dimensionerande flöde för ett 5-årsregn med varaktigheten 60 min för området C.
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6.1.5 OMRÅDE D

Område D är ca 5,5 ha stort. Det är det delavrinningsområde som ligger närmast bäcken/diket och
dagvatten leds dit ytledes på markytan. Detta område är till stora delar obebyggt.

I områdets nordligaste del, där det finns bebyggelse, är terrängen kuperad. Rinnvägarna på
markytan letar sig ner till Norra Kyviksvägen över markytan via uppfarter.

Bäcken tar även emot dagvatten från områdena B, C och E. Den passerar genom två trummor (D1
och D2) på sin väg söder ut. Trummornas dimensioner är okända och de finns inte med i VA-kartan.
Foton på dessa två trummor finns i Figur 26 och Figur 27. Vid fastigheten Kyvik 1:144 leds bäcken
in i en trumma av dimension 600 mm och övergår till område F (Figur 25).

Figur 25 Ortofoto över område D. Bäckar, diken och vatten är markerade med blått och dagvattenledingar
med grönt. Utredningsområdets gräns är markerad med röd linjer och delavrinningsområde D är markerat
med vit.

Utlopp dim. okänd

Trumma D1

Trumma D2

D 300 BTG

D 400 BTG

Trumma 600 mm
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Figur 26 Till vänster syns utloppet i bäckens norra ände. Biden till höger är tagen i riktning söder ut, där
syns en väg med trumma D1 under.

Figur 27 Uppströms ända av trumma D2. Utloppet till höger är ledningen D 300 BTG från
delavrinningsområde C
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Figur 28 Inlopp till trumma, dimension 600, under fastighet Kyvik 1:144. Mycket grenar och löv ansamlas
här och trumman ser ut att ha problem med igensättning.

Figur 29 Bakgrundskarta visar marknivåer och marklutning. Delavrinningsområde D är markerat med vit
linje. Blå skraffering visar på instängda områden.
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Figur 30 Ortofoto överlagrad med lantmäteriets katigorisedade markanvändning, detta ligger till grund till
antagnde om avriningskoeficienter för delavrinningsområde D.

Tabell 7 Beräknat dimensionerande flöde för ett 5-årsregn med varaktigheten 60 min för området D.
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6.1.6 OMRÅDE F

Bäcken är kulverterad under fastigheterna KYVIK 1:143 och KYVIK 1:144 (Figur 31). Då detta är en
privat ledning finns ingen information om kulverteringen i den kommunala VA-kartan, inloppet kan
ses i Figur 28 och utloppet i Figur 32.

Till diket leds även en D 225 BTG som är förlagd i Bockekullevägen.

Figur 31 Ortofoto över område F. Bäckar, diken och vatten är markerade med blått och dagvattenledningar
med grönt. Utbredningsområdets gräns är markerad med röd linje och delavrinningsområde F är markerat
med vit.

Figur 32 Utloppet av dimension 900 mm befinner sig rakt under huskroppen. Diket är mycket igenvuxet.

Kulvert under
fastigheterna
KYVIK 1:143
och KYVIK
1:144ulvert
under

D 225 BTG
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Figur 33 Bakgrundskarta visar marknivåer och marklutning. Delavrinningsområde F är markerat med svart
linje. Blå skraffering visar på instängda områden.
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Figur 34 Ortofoto överlagrad med lantmäteriets katigorisedade markanvändning, detta ligger till grund till
antagnde om avriningskoeficienter för delavrinningsområde F.

Tabell 8 Beräknat dimensionerande flöde för ett 5-årsregn med varaktigheterna 10 och 60 min för området
F.
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6.1.7 OMRÅDE E

Lite drygt 50 meter norr om kulverteringen (beskriven i stycke 6.1.6, Område F) finns ett utlopp i
bäcken av dimension 400 mm. Det är ett kommunalt dagvattennät i gatorna Brännefjällsvägen och
Sydvästra Ekekullsvägen. Dagvattenledning i Brännefjällsvägen slutar vid gränsen för
utredningsområdet, men till delavrinningsområde E räknas även ett område öster om
utredningsområdet som enligt gis-analysen avrinner västerut. Norr om gatorna som avvattnas med
dagvattenledning finns ett högt beläget kuperat område. Detta område har flera instängda områden
och lågpunkter och har troligen en bra naturlig magasinerande effekt.

Figur 35 Ortofoto över område E. Bäckar, diken och vatten är markerade med blått och dagvattenledningar
med grönt. Utredningsområdets gräns är markerad med röd linje och delavrinningsområde E är markerat
med vit.

Kulvertering
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Figur 36 Bakgrundskarta visar marknivåer och marklutning. Delavrinningsområde E är markerat med vit
linje. Blå skraffering visar på instängda områden.



Uppdrag: 287014, Dagvattenutredning Norra Kyvik och Ekekullsområdet, 2019-01-18

Beställare: Kungsbacka kommun Slutrapport

O:\GBG\287014\R\_Text\Dagvattenutredning slutrapport.docx

40(66)

Figur 37 Ortofoto överlagrad med lantmäteriets katigorisedade markanvändning, detta ligger till grund till
antagnde om avriningskoeficienter för delavrinningsområde E.

Tabell 9 Beräknat dimensionerande flöde för ett 5-årsregn med varaktigheten 60 min för området E.

Då mycket dagvatten rinner till de öppna magasinerande volymer som finns i den norra delen av
avrinningsområdet, är det dimensionerande flödet i tabell 9 troligen överskattat.
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6.1.8 OMRÅDE H

Område H är ett avrinningsområde som till största delen ligger utanför utredningsområdet.
Området avvattnas dock till ett ledningsnät som har utlopp i södra änden av diket i område F,
precis innan nästa inlopp till dagvattenledningen utmed södra kanten av område I. Det innebär att
delavrinningsområde H belastar dagvattenledningen utmed Kyviksvägen i utredningsområdet.

Figur 38 Ortofoto över område H. Bäckar, diken och vatten är markerade med blått och
dagvattenledningar med grönt. Utredningsområdets gräns är markerad med röd linje och
delavrinningsområde H är markerat med vit.
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Figur 39 Bakgrundskarta visar marknivåer och marklutning. Delavrinningsområde H är markerat med vit
linje. Blå skraffering visar på instängda områden.
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Figur 40 Ortofoto överlagrad med lantmäteriets katigorisedade markanvändning, detta ligger till grund till
antagnde om avriningskoeficienter för delavrinningsområde H.

Tabell 10 Beräknat dimensionerande flöde för ett 5-årsregn med varaktigheten 60 min för området H.
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6.1.9 OMRÅDE I

Område I är dels den åkermark som ligger norr om Kyviksvägen och ett litet stycke upp öster om
Källbackevägen. Detta område avrinner söder ut till de två diken som går i nord-sydlig riktning
över åkermarken. Det första diket som löper rakt igenom område I rinner söder ut och i dess södra
ände ligger en dagvattenbrunn med intag (punkt 1 i Figur 41). Det andra diket löper utmed
åkermarkens västra kant (Figur 45). Även detta dike rinner i sydlig riktning och dess vatten leds
vidare till en dagvattenledning av okänd dimension, ej redovisad i VA-kartan (punkt 2 i Figur 41).

Observationer i fält talar för att en dagvattenledning är förlagd utmed Kyviksvägen, i riktning
västerut. Denna ledning har ett inlopp (punkt 3 i Figur 41) i diket i område F och tar där emot
dagvatten från område F och H samt alla uppströms liggande områden (se Figur 12).

Ledningen tar även emot dagvatten från diket i område I (punkt 1 i Figur 41) och har sedan sitt
utlopp i ett dike beläget mellan bilvägen och GC-banan(punkt 4 i Figur 41). Detta dike tar även
emot vatten via en vägtrumma från område K (se Figur 12). En trumma under GC-banan leder
dagvatten vidare till diken i västra kanten av åkermarken i område I.

Både i diket mellan körbana och GC-väg och i diket i kanten på åkermarken visar gis-analysen på
möjlig fördröjningsvolym (se Figur 47).

Figur 41 Ortofoto över område I. Bäckar, diken och vatten är markerade med blått och dagvattenledningar
med grönt. Utredningsområdets gräns är markerad med röd linje och delavrinningsområde I är markerat
med vit.

2

1Trumman under GC-väg

Vägtrumma

4

3
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Figur 42 Inlopp till dagvattenledning utmed Kyviksvägen (punkt 3 i Figur 41).

Figur 43 Brunn med intag placerad i ansluten till nord-sydligt dike (punkt 1 i Figur 41 ovan). Troligen
ansluten till okänd dagvattenledning utmed Kyviksvägen.
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Figur 44 Utlopp i punkt 2 markerad i Figur 41 ovan.

Figur 45 Diken utmed åkerns västra kant. Bild tagen i riktning norrut i punkt 2, Figur 41 ovan.
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Figur 46 Utlopp från ledning utmed Kyviksvägen (punkt 4 i Figur 41 ovan).

Figur 47 Bakgrundskarta visar marknivåer och marklutning. Delavrinningsområde I är markerat med svart
linje. Blå skraffering visar på instängda områden
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Figur 48 Ortofoto överlagrad med lantmäteriets katigorisedade markanvändning, detta ligger till grund till
antagnde om avriningskoeficienter för delavrinningsområde I.

Tabell 11 Beräknat dimensionerande flöde för ett 5-årsregn med varaktigheten 60 min för området I.

.
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6.1.10 OMRÅDE L

I Källbackevägen ligger en dagvattenledning av dimension 225 mm. Område L är det
avrinningsområde som rinner mot Källbackevägen och som därmed ligger på denna
dagvattenledning. Denna 225-ledning är troligen ansluten till en dagvattenledning som ligger
mellan diket i område I och diket i område J, det finns dock inga uppgifter på denna ledning i VA-
kartan. Mer om den okända dagvattenledningen i avsnitt 6.1.13.

Område L är ett kuperat område utan några större instängda områden.

Figur 49 Ortofoto över område L. Bäckar, diken och vatten är markerade med blått och dagvattenledningar
med grönt. Utredningsområdets gräns är markerad med röd linje och delavrinningsområde L är markerat
med vit.
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Figur 50 Bakgrundskarta visar marknivåer och marklutning. Delavrinningsområde L är markerat med svart
linje. Blå skraffering visar på instängda områden.
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Figur 51 Ortofoto överlagrad med lantmäteriets katigorisedade markanvändning, detta ligger till grund till
antagnde om avriningskoeficienter för delavrinningsområde L.

Tabell 12 Beräknade dimensionerande flöden för ett 5-årsregn med varaktigheterna 10 respektive 60 min
för området L.
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6.1.11 OMRÅDE K

Område K är till största delen åkermarken söder om Kyviksvägen, denna avvattnas norrut mot
vägdiken utmed Dalbergavägen (Figur 53) och Kyviksvägen. Den norra delen av området leds via
en vägtrumma till diket mellan vägbana och GC-bana och vidare till ledningen i område J. Den södra
delen leds via vägtrumma till inloppet på den okända trumman utmed Kyviksvägen (se avsnitt
6.1.9).

Område K är ett flackt område med åkermark och ett fåtal ganska tätt liggande villor. I områdets
norra spets finns ett instängt område intill vägen (Figur 54). Om man väljer att exploatera området
kan detta vara en lämplig plats för ett magasin och en översvämningsyta.

Figur 52 Ortofoto över område K. Bäckar, diken och vatten är markerade med blått och dagvattenledningar
med grönt. Utredningsområdets gräns är markerad med röd linje och delavrinningsområde K är markerat
med vit.
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Figur 53 Diken på båda sidor om Dalbergavägen.

Figur 54 Bakgrundskarta visar marknivåer och marklutning. Delavrinningsområde K är markerat med svart
linje. Blå skraffering visar på instängda områden.
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Figur 55 Ortofoto överlagrad med lantmäteriets katigorisedade markanvändning, detta ligger till grund till
antagnde om avriningskoeficienter för delavrinningsområde K.

Tabell 13 Beräknat dimensionerande flöde för ett 5-årsregn med varaktigheten 60 min för området K.
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6.1.12 OMRÅDE M

I Västra Ekelundsvägen ligger en dagvattenledning med dimension 225 mm (Figur 56). Den faller
norrut och leder dagvattnet ut ur utredningsområdet vidare till dikningsföretaget Lindås-Bångsbo.

Marken är kuperad, med flera instängda områden och platser där det enligt primärkartan står
vatten (Figur 57). Dessa är magasinerade och fördröjer dagvattenflödet.

Figur 56 Ortofoto över område M. Bäckar, diken och vatten är markerade med blått och
dagvattenledningar med grönt. Utredningsområdets gräns är markerad med röd linje och
delavrinningsområde M är markerat med vit.

D 225 BTG
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Figur 57 Bakgrundskarta visar marknivåer och marklutning. Delavrinningsområde M är markerat med vit
linje. Blå skraffering visar på instängda områden.
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Figur 58 Ortofoto överlagrad med lantmäteriets katigorisedade markanvändning,  detta ligger till grund till
antagnde om avriningskoeficienter för delavrinningsområde M.

Tabell 14 Beräknat dimensionerande flöde för ett 5-årsregn med varaktigheten 60 min för området M.
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6.1.13 OMRÅDE J

Område J ligger till största delen utanför utredningsområdet. Tillsammans med övriga
delavriningsområden är det avrinningsområdet till en trumma av okänd dimension som ligger
under Toftavägen (Figur 62). Från delavrinningsområdena I, K, L och N leds dagvatten via en
dagvattenledning av okänd dimension till ett utlopp i det västergående diket, utloppet kan ses i
Figur 63.

Den del av område J som ligger inom utredningsområdet avrinner söderut. Här finns inget
kommunalt dagvattennät och inga diken.

Figur 59 Ortofoto över område J. Bäckar, diken och vatten är markerade med blått och dagvattenledningar
med grönt. Utredningsområdets gräns är markerad med röd linje och delavrinningsområde J är markerat
med vit.

Trumma under
Toftavägen

Utlopp av
okänd

dimension
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Figur 60 Bakgrundskarta visar marknivåer och marklutning. Delavrinningsområde J är markerat med svart
linje. Blå skraffering visar på instängda områden.
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Figur 61 Ortofoto överlagrad med lantmäteriets katigorisedade markanvändning, detta ligger till grund till
antagnde om avriningskoeficienter för delavrinningsområde J.

Tabell 15 Beräknade dimensionerande flöden för ett 5-årsregn med varaktigheterna 10 respektive 60 min
för området J.
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Figur 62 Trumma av okänd dimension under Toftavägen, uppströms respektive nedströms sida.

Figur 63 Utlopp i dike vidare väster i delavrinningsområde J, okänd dimension på ledningen.
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6.1.14 OMRÅDE N

Område N ligger strax utanför utredningsområdet (Figur 64). Det avleds till en dagvattenledning
som är förlagd utmed kanten av utredningsområdet och därmed skulle kunna komma ifråga om
området exploateras. Denna dagvattenledning är av dimension 300 mm och ligger med 7‰
lutning. Dagvattenledningen ansluter troligen på den dagvattenledning som ligger vid Kyviksvägen
med utlopp i diket västerut, dvs den ledning som tar emot dagvatten från i stort sett hela
utredningsområdet.

Figur 64 Ortofoto över område N. Bäckar, diken och vatten är markerade med blått och
dagvattenledningar med grönt. Utredningsområdets gräns är markerad med röd linje och
delavrinningsområde N är markerat med vit.

D 300 BTG

Trolig anslutning
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Figur 65 Bakgrundskarta visar marknivåer och marklutning. Delavrinningsområde N är markerat med svart
linje. Blå skraffering visar på instängda områden.
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Figur 66 Ortofoto överlagrad med lantmäteriets katigorisedade markanvändning, detta ligger till grund till
antagnde om avriningskoeficienter för delavrinningsområde N.

Beräknat dimensionerande flöden för område N är 260 l/s för ett 5-årsregn med 10 min
varaktighet (Tabell 16). Uppskattar man ledningskapaciteten för en betongledning av dimension
300 mm som ligger med 7 ‰ lutnings är den runt 90 l/s vilket är betydligt mindre är områdets
dimensionerande flöde. Detta visar alltså på kapacitetsbrist i ledningen och det kommer att vara
svårt att utnyttja den för ytterligare exploatering.

Tabell 16 Beräknat dimensionerande flöde för ett 5-årsregn med varaktigheterna 10 och 60 min för
området N
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7 SLUTSATSER
Då marken till stora delar består av berg och lera kan man inte förvänta sig att dagvatten går att
infiltrera. Istället bör man satsa på fördröjning och flödesutjämning nära källan innan dagvattnet
leds vidare i öppna diken och rinnstråk.

För att skydda bebyggelse mot översvämningar vid kraftigare regn och skyfall är det viktigt att det
finns fria rinnvägar på markytan som dagvatten kan ta när ledningsnätets kapacitet inte räcker till.
Det är också bra att spara ytor som tillåtas svämma över utan att det får negativa konsekvenser,
detta kan till exempel vara i form av lågt liggande grönområden.

Intill Måns väg finns ett dagvatteninlopp som tar hand om dagvatten från ett drygt 18 ha stort
område som inkluderar gatorna nordöstra Ekekullsvägen, Åsnekärrsvägen, Asplyckevägen, Norra
Ekekullsvägen och Norra Kyviksvägen. Var denna ledning sedan går är okänt. Enligt kommunala va-
kartan saknas dagvattenledning i gatan. Området är instängt och marken består av lera. Det är
mycket viktigt att utreda denna ledning ytterligare för att identifiera förutsättningarna för
bebyggelse i området.

Vid Kullaviks korshamnsväg finns ett instängt område som kan lämpa sig för anläggning av en
damm eller ett magasin om detta område exploateras. Man bör även vara vaksam på att här kan
skapas en ytlig rinnväg vid skyfall.

Även runt Kyviksvägen finns instängda områden som utgör lämplig placering av
fördröjningsmagasin eller dammar samt översvämningsytor för att hantera skyfall.

I ett kuperat och bergigt område runt Västra Stenkullevägen har ett flertal instängda områden
identifierats. Dessa fungerar sannolikt som ytvattenmagasin och bör bevaras. Går magasinen
förlorade, riskerar lägre liggande fastigheter att få problem med ökade dagvattenflöden.

Genom utredningsområdet går en bäck i nordsydlig riktning. Den passerar genom två fastigheter
och har här kuverterats. Då kulverten är privat är dess skick okänt.

Vi fältbesöket konstaterades att ett flertal ledningar saknas i den kommunal VA-kartan, dess bör
mätas in och kompletteras med inför en eventuell fördjupad dagvattenutredning i samband med
framtida detaljplanearbeten.

Vissa fastigheter saknar dagvattenanslutning, i regel rör det sig om fastigheter som är belägna i
kuperad terräng där avrinningen sker ytledes. Smala gator över bergig mark gör det bitvis svårt och
kostsam att anlägga dagvattensystem inom området där det saknas.

8 FORTSATT ARBETE
Ytterligare utredning krävs för att klargöra förutsättningarna för befintlig dagvattenavledning inom
området. För framtida exploateringar kommer det krävas mera detaljerade utredningar för att
säkerställa en säker dagvattenhantering för respektive område.

Fältinventeringen visade att det finns ett flertal ledningar och trummor som inte redovisas i VA-
kartan, dessa bör mätas in och VA-kartan kompletteras.
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§ 201 

 

Planprogram för Kyvik 1:119 m.fl. 
KS/2017:450 7.1.2 
 

Beslut  
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att utarbeta ett planprogram 
inom fastigheterna Kyvik 1:119 m.fl., i enlighet med tjänsteskrivelse daterad 
2017-08-24. 
 

Sammanfattning 
Ett större område i Kyvik saknar idag detaljplan. Enligt kommunens 
översiktsplan ÖP06 (aktualiserad 2013) ingår området i utvecklingsområdet 
Kullavik, där det ska tillämpas en restriktiv hållning för prövning av bebyggelse 
och byggnader. Utbyggnad ska i första hand ske genom detaljplaneläggning av 
större sammanhängande områden.  
I ett flertal domslut i mark- och miljödomstolen (MMD) och mark- och 
miljööverdomstolen (MÖD) har det fastställts att kommunen inte längre kan 
hindra en bebyggelseutveckling i området utan planläggning. För att undvika en 
vild utveckling i Kyvik bör ett planprogram upprättas.  
 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2017-09-19, § 275 
Tjänsteskrivelse, 2017-08-24 
Karta, föreslaget planområde 
Karta, förhandsbeskedsärenden 
Karta, kartläggning av byggbar mark  
 
Yrkanden 
Ulrika Landergren (L), Roger Larsson (KB), Fredrik Hansson (C) och Eva Borg 
(S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag om att kommunstyrelsen ger 
kommundirektören i uppdrag att utarbeta ett planprogram inom fastigheterna 
Kyvik 1:119 m.fl., i enlighet med tjänsteskrivelse daterad 2017-08-24. 
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Proposition 
Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill 
säga arbetsutskottets förslag, och att kommunstyrelsen bifaller det. 
 



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum  

2021-02-09 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 78 Dnr 2020-00720  
Godkännande av arrendeavtal för padeltennisbana på fastigheten Fors 
1:3 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner avtal om lägenhetsarrende för padeltennis på 
fastigheten Fors 1:3, undertecknat av Hede Padelcenter AB 2021-01-29. 

Kommunstyrelsen godkänner ändring av arrendeavtal för golfbana på fastigheten 
Fors 1:3 med flera, undertecknat av Forsgårdens Golfklubb 2021-01-29. 

Kommunstyrelsens ordförande samt kommundirektören, eller deras respektive 
ersättare, utses att för kommunens räkning underteckna avtalet. 

Sammanfattning av ärendet 
Hede Padelcenter AB tog kontakt med samhällsbyggnadskontoret med önskemål om 
att få arrendera mark för ändamålet padeltennisbana på fastigheten Fors 1:3. Det 
markområde som de önskade arrendera är 600 kvadratmeter stort och avsikten är att 
området ska bestå av två banor samt en mindre yta med bänkar och bord. Det 
aktuella markområdet ingår sedan tidigare i befintligt arrende för Forsgårdens 
golfklubb, men är en outnyttjad gräsyta som inte är ianspråktagen för 
golfbaneändamål.  

Det föreslagna ändringsavtalet med Forsgårdens Golfklubb frånskiljer de ovan 
nämnda 600 kvm från befintligt arrendeavtal. I övrigt ska samtliga villkor i det 
befintliga avtalet mellan Forsgårdens Golfklubb och kommunen fortsätta att gälla. 

Det föreslagna avtalet med Hede Padelcenter AB har en arrendetid på tio år med 
möjlighet till ett års förlängningar, samt med en uppsägningstid på ett år. Den årliga 
arrendeavgiften är satt till 18 000 kronor med indexreglering. Avgiften är värderad 
av kommunens upphandlade fastighetsvärderare. Hede Padelcenter AB ansvarar för 
att parkering för deras kunder ordnas genom särskild överenskommelse med 
Forsgårdens golfklubb. Denna överenskommelse är bifogad till arrendeavtalet.  

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-02-02 

Avtal om lägenhetsarrende för padeltennisbana på fastigheten Fors 1:3, undertecknat 
av arrendatorn 2021-01-29 

Ändring av arrendeavtal för golfbana på fastigheten Fors 1:3 med flera, undertecknat 
av Forsgårdens Golfklubb 2021-01-29 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
samhällsbyggnadskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det. 



  

Datum 

2021-02-02 
Diarienummer 
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Arrendeavtal för padeltennisbana på fastigheten Fors 1:3 
 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner avtal om lägenhetsarrende för padeltennis på fastigheten Fors 1:3, 
undertecknat av Hede Padelcenter AB 2021-01-29. 

Kommunstyrelsen godkänner ändring av arrendeavtal för golfbana på fastigheten Fors 1:3 med flera, 
undertecknat av Forsgårdens Golfklubb 2021-01-29. 

Kommunstyrelsens ordförande samt kommundirektören, eller deras respektive ersättare, utses att för 
kommunens räkning underteckna avtalet. 

Sammanfattning av ärendet 
Hede Padelcenter AB tog kontakt med samhällsbyggnadskontoret med önskemål om att få arrendera 
mark för ändamålet padeltennisbana på fastigheten Fors 1:3. Det markområde som de önskade 
arrendera är 600 kvadratmeter stort och avsikten är att området ska bestå av två banor samt en mindre 
yta med bänkar och bord. Det aktuella markområdet ingår sedan tidigare i befintligt arrende för 
Forsgårdens golfklubb, men är en outnyttjad gräsyta som inte är ianspråktagen för golfbaneändamål.  

Det föreslagna ändringsavtalet med Forsgårdens Golfklubb frånskiljer de ovan nämnda 600 kvm från 
befintligt arrendeavtal. I övrigt ska samtliga villkor i det befintliga avtalet mellan Forsgårdens 
Golfklubb och kommunen fortsätta att gälla. 

Det föreslagna avtalet med Hede Padelcenter AB har en arrendetid på tio år med möjlighet till ett års 
förlängningar, samt med en uppsägningstid på ett år. Den årliga arrendeavgiften är satt till 18 000 
kronor med indexreglering. Avgiften är värderad av kommunens upphandlade fastighetsvärderare. 
Hede Padelcenter AB ansvarar för att parkering för deras kunder ordnas genom särskild 
överenskommelse med Forsgårdens golfklubb. Denna överenskommelse är bifogad till arrendeavtalet.  

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-02-02 

Avtal om lägenhetsarrende för padeltennisbana på fastigheten Fors 1:3, undertecknat av arrendatorn 
2021-01-29 

u 
Kungsbacka 
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Ändring av arrendeavtal för golfbana på fastigheten Fors 1:3 med flera, undertecknat av Forsgårdens 
Golfklubb 2021-01-29 

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadskontoret 

 

 

Malin Aronsson    Emma Kjernald 

Kommundirektör    Samhällsbyggnadschef 



Avtal om lägenhetsarrende 

Jordägare 

Arrendator 

Arrendeställe 

Ändamål 

Arrendetid 

Arrendeavgift 

Kungsbacka kommun 
Stadshuset 
434 81 Kungsbacka 

arg nr: 212000-1256 
tfn nr: 0300-83 40 00 

Fortsättningsvis benämnd som jordägaren 

Hede Padelcenter AB 
Faktorvägen 1 C 
434 37 Kungsbacka 

arg nr: 559204-3920 
tfn nr: 0300-93 90 90 

Fortsättningsvis benämnd som arrendatorn 

Arrendestället avser den del av fastigheten Kungsbacka Fors 1 :3 
som är markerad på bifogad karta, kartbilaga A. Arrendestället 
omfattar cirka 600 m2

. 

Jord ägaren upplåter till arrendatorn rätt att nyttja arrendestället för 
följande ändamål: 

Uppföra, underhålla och bibehålla två banor för padeltennis samt 
viloytor med bänkar och bord . 

Upplåtelsen gäller för en tid av 10 år från och med tillträdesdagen 
som är 2021-03-14, eller den senare dag som kommunstyrelsen 
godkänt beslut som avtal. Arrendetiden förlängs med ett (1) år i 
sänder om uppsägning inte sker senast ett (1) år före arrendetidens 
slut. 

Arrendeavgiften första arrendeåret är 18 000 kronor. Avgiften ska 
betalas årsvis och ska företrädesvis erläggas mot faktura i förskott. 

Arrendeavgiften uppräknas årsvis med konsumentprisindex med 
oktober 2020 som basta!. Avgiften kan aldrig understiga avgiften för 
första året. 

n 
Kungsbacka 



Ledningsdragning 

Ändringsarbeten 

Tomtplanering 

Tillstånd 

Underhåll 

Skadestånds
ansvar 

Inskrivning 

Överlåtelse 

Jordägaren eller annan, som har jordägarens tillstånd, berättigas dra 
fram och bibehålla ledningar i eller över arrendestället om det kan 
ske utan avsevärd olägenhet för arrendatorn. Arrendatorn är skyldig 
att utan ersättning tåla härmed förenat intrång och nyttjande men är 
berättigad till ersättning för skada på byggnad eller annan 
anläggning på arrendestället. 

Vill arrendatorn uppföra byggnader, anläggningar eller utföra 
ändringsarbeten utöver vad som tillåts enligt arrendeavtalets 
ändamål, ska de godkännas av jordägaren. 

Utan jordägarens medgivande får inte arrendatorn på eller invid 
arrendestället anbringa annonstavlor, reklamskyltar, automater eller 
dylikt annat än för den rörelse som bedrivs på området. 

Kostnader för arrendeställets anslutning till kommunens vatten- och 
avloppsnät bekostas till alla delar av arrendatorn. Separat VA
anläggning får inte utföras på arrendestället utan kommunstyrelsens 
och övriga berörda myndigheters tillstånd . 

Samtliga övriga anslutningsavgifter bekostas till alla delar av 
arrendatorn . 

Arrendatorn har att på egen bekostnad dels utföra erforderliga 
åtgärder för avledande av vatten från arrendestället så att granne 
inte besväras av detta, dels utföra eventuellt erforderliga anordningar 
för mottagande av ytvatten från angränsande ej upplåten mark. 

Arrendatorn ska själv skaffa de tillstånd och göra de anmälningar 
som kan erfordras för arrendeställets användande för i avtalet avsett 
ändamål. Arrendatorn svarar för samtliga kostnader för detta 

Arrendestället utarrenderas i det skick det befinner sig på tillträdes
dagen. Arrendatorn är skyldig att hålla arrendestället i ett vårdat 
skick och ansvarar för och bekostar all renhållning . 

Arrendatorn ansvarar för att miljöfarlig verksamhet inte bedrivs i 
samband med användningen av arrendestället. Om så ändå sker 
ska arrendatorn svara för och bekosta de åtgärder, som krävs enligt 
gällande miljölagstiftning. 

Arrendatorn är ansvarig och ersättningsskyldig för skada orsakad av 
dennes användning av arrendestället. 

Arrenderätten får inte inskrivas. 

överlåtelse av detta avtal får inte ske utan jordägarens skriftliga 
medgivande. 
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Upplåtelse i andra 
hand 

Arrendets 
upphörande 

Särskilda villkor 

Avtalets giltighet 

Arrendatorn får inte utan jordägarens skriftliga medgivande upplåta 
nyttjanderätt til l någon del av arrendestället. 

Arrendatorn ska vid arrendets upphörande återlämna arrendestället 
väl avröjt från av arrendatorn planterad växtlighet samt fritt från 
anläggningar såväl ovan som under jord. Innan arrendet upphört att 
gälla ska arrendatorn kalla jordägaren genom mark- och 
exploateringsavdelningen till arrendestället för besiktning. 

Om inte arrendestället är avröjt enligt stycket ovan så äger 
jordägaren rätt att på arrendatorns bekostnad och utan dennes 
hörande vidta för detta erforderliga åtgärder. 

Bestämmelserna i 11 kap 5-6a §§ jordabalken om rätt till ersättning 
för arrendatorn med anledning av arrendets upphörande gäller inte 
för detta avtal. Detta avtal är således inte förenat med något 
besittningsskydd. 

Arrendatorn ansvarar för att parkering för arrendatorns kunder 
ordnas genom särskild överenskommelse med Forsgårdens 
Golfklubb om att nyttja deras befintliga parkeringsytor. En kopia av 
överenskommelsen bifogas detta avtal. 

För detta avtals giltighet krävs kommunstyrelsens godkännande. 

Detta avtal är upprättat i två exemplar varav parterna tagit var sitt. 

För Hede Padelcenter AB 

Datum 2.. Cf / I - Z..({l. \ 
i 

Namnförtydligande 

För Kungsbacka kommun 

Datum _____ ___ _ 

Kommunstyrelsens ordförande 

Namnförtydligande 

Kommund irektör 

Namnförtydligande 
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Översiktskarta 



Tillägg till samarbetsavtal mellan Forsgårdens Golf-AB (556950-3195) och 
Hede Padelcenter AB (559204-3920), signerat den 20 maj 2020. 

Angående Parkering 

Det kommer att upprättas 10 st nya parkeringsplatser för bilar samt cykelparkering i direkt 
anslutning till padelbanorna. Kostnaden för att anläggna dessa nya parkeringsplatser 
bekostat as av Hede Padelcenter. 
Dessutom finns möjligheten för padelspelare att nyttja Forsgårdens befintliga 
parkeringsplats. 

Kungsbacka den 11 januari 2021 
FGAB 

Lars-Åke Fritzson 

Kungsbacka den 11 januari 2021 
HCP 



Ändring av arrendeavtal 

Jordägare 

Arrendator 

Bakgrund 

Markområde som 
frånskiljs 

Övrigt 

Kungsbacka kommun 
Stadshuset 
434 81 Kungsbacka 

org nr: 212000-1256 
tfn nr: 0300-83 40 00 

Fortsättningsvis benämnd som Kungsbacka kommun 

Forsgårdens Golfklubb 
Gamla Forsvägen 1 
434 47 Kungsbacka 

org nr: 556950-3195 
tfn nr: 0300-566 350 

Fortsättningsvis ·benämnd som Forsgårdens GK 

Forsgårdens GK arrenderar sedan år 1986 del av fastigheten Fors 
1 :3 m.fl, se bifogat arrendeavtal. Upplåtelsen är på totalt cirka 27 
hektar. 

Syftet med detta ändringsavtal är att frånskilja cirka 600 m2 från 
befintligt arrendeavtal för att göra annan verksamhet möjligt på 
området. Det aktuella området är av golfklubben outnyttjat för sin 
verksamhet. 

Det område som avses frånskiljas arrendeavtalet är den del av 
fastigheten Kungsbacka Fors 1:3 som är markerad på bifogad karta, 
kartbilaga A. Området är cirka 600 m2 stort. 

Forsgårdens GK ska frånträda området senast 2021-03-14. 

Förutom frånskiljningen av 600 m2 ska samtliga villkor i det befintliga 
arrendeavtalet mellan Forsgårdens GK och Kungsbacka kommun 
fortsatt gälla. 

Kungsbacka kommun och Forsgårdens GK är överens om att 
frånskiljandet av 600 m2 inte innebär att den befintliga upplåtelsen 
undergår väsentlig förändring och därmed inte ska gälla som ny 
upplåtelse enligt 7 kap. 8 § Jordabalken. 

n 
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Ändringsavtalets 
giltighet 

För detta avtals giltighet krävs kommunstyrelsens godkännande. 

Detta avtal är upprättat i två exemplar varav parterna tagit var sitt. 

För Forsgårdens golfklubb 

Datum 2 9 /; 20.21 
l 

Namnförtydligande 

För Kungsbacka kommun 

Datum _ _____ __ _ 

Kom munstyrelsens ordförande 

Namnförtydligande 

Kommundirektör 

Namnförtydligande 
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Kartbilaga över det område som frånskiljs befintligt arrendeavtal 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum  
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§ 43 Dnr 2020-01100  
Svar på remiss över Mölndals stads bostadsförsörjningsprogram 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2020-12-22, och översänder det som sitt 
svar till Mölndals stad. 

Sammanfattning av ärendet 
Mölndals stad har skickat ett förslag på uppdatering av kommunens 
bostadsförsörjningsprogram på remiss till berörda myndigheter och grannkommuner.  

Under varje mandatperiod ska bostadsförsörjningsprogrammet aktualiseras och 
eventuellt uppdateras efter behov. Bostadsförsörjningsprogrammet är Mölndals stads 
dokument som redovisar stadens ambitioner och riktlinjer för bostadsförsörjningen. 

Programmet utgör tillsammans med stadens övriga styrdokument, som till exempel 
översiktsplan, gemensamt grunden för den strategiska planeringen för att ge staden 
förutsättningar att växa hållbart och utveckla kommunen långsiktigt. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2020-12-22 

Yttrande, 2020-12-22 

Mölndals Stad Samrådsförslag bostadsförsörjningsprogram (odaterad), inkommen 
2020-12-01 

Mölndals Stad Bilaga 1 Bostadsmarknadsanalys (odaterad), inkommen 2020-12-01 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
samhällsbyggnadskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det. 



  

Datum 

2020-12-22 
Diarienummer 

KS 2020-01100 
 

 

 
Samhällsbyggnadskontoret 
Viktoria Fagerlund 
0300-834031 
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 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 
Besöksadress 

Stadshuset, Storgatan 37 
Telefon 0300-83 40 00 
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Svar på remiss från Mölndals stad över Mölndals bostadsförsörjningsprogram 
 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2020-12-22, och översänder det som sitt svar till Mölndals stad. 

Sammanfattning av ärendet 
Mölndals stad har skickat ett förslag på uppdatering av kommunens bostadsförsörjningsprogram på 
remiss till berörda myndigheter och grannkommuner.  

Under varje mandatperiod ska bostadsförsörjningsprogrammet aktualiseras och eventuellt uppdateras 
efter behov. Bostadsförsörjningsprogrammet är Mölndals stads dokument som redovisar stadens 
ambitioner och riktlinjer för bostadsförsörjningen. 

Programmet utgör tillsammans med stadens övriga styrdokument, som till exempel översiktsplan, 
gemensamt grunden för den strategiska planeringen för att ge staden förutsättningar att växa hållbart 
och utveckla kommunen långsiktigt. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2020-12-22 

Yttrande, 2020-12-22 

Mölndals Stad Samrådsförslag bostadsförsörjningsprogram (odaterad), inkommen 2020-12-01 

Mölndals Stad Bilaga 1 Bostadsmarknadsanalys (odaterad), inkommen 2020-12-01 

Beslutet skickas till 
Mölndals Stad, Strategiska enheten på Stadsbyggnadsförvaltningen. 

 

 

Malin Aronsson    Emma Kjernald 

Kommundirektör    Samhällsbyggnadschef 
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YTTRANDE 

Kommunstyrelsen 
 

Datum 
2020-12-22 

Diarienummer 
KS 2020-01100 

Till 

Stadsbyggnadsförvaltningen 
Strategiska enheten  

431 82 Mölndals Stad 

Ert diarienummer 
Dnr. PU 29/14 

 

 
Kommunstyelsen 
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 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 
Besöksadress 

Stadshuset, Storgatan 37 
Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

 
Yttrande över Mölndals bostadsförsörjningsprogram - samrådsremiss 

Sammanfattande inställning 
Kungsbacka kommun har mottagit samrådsremiss för Mölndals bostadsförsörjningsprogram och har 
följande synpunkter på programmet. 
 
Mölndals målsättning med programmet är att bygga en blandning av bostäder nära service och gröna 
kvaliteter, och nya bostäder ska byggas med god kvalitet och långsiktigt hållbara lösningar. Stadens 
befintliga lokal- och bostadsbestånd bör ses som en tillgång och resurs vid omvandling och förtätning. 
Kommunen ska ha god planering för behovet av bostäder för personer med särskilt behov av stöd och 
service. 
 
Till målsättningen finns fyra riktlinjer för bostadsförsörjningen som ska hjälpa Mölndals arbete med 
bostadsförsörjningen på sikt: 
Riktlinje 1. En hållbar bostadsutveckling över tid. 
Riktlinje 2. God planeringsberedskap och en aktiv plan- och markberedskap. 
Riktlinje 3. Öka variationen av bostäder i alla tätorter. 
Riktlinje 4. Utveckla det befintliga bostadsbeståndet. 
 
 
Kungsbacka kommun ställer sig positiv till det reviderade bostadsförsörjningsprogrammets 
målsättning och tillhörande riktlinjer. Ambitionsnivån i programmet ger Mölndal Stad mycket goda 
förutsättningar att bedriva en långsiktigt hållbar bostadspolitik. 
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B O S T A D S F Ö R S Ö R J N I N G S P R O G R A M

Bostadsförsörjningsprogrammet är Mölndals stads 
dokument som redovisar stadens ambitioner och 
riktlinjer för bostadsförsörjningen. Det har tagits 
fram i enlighet med lagen om kommunernas bo-
stadsförsörjningsansvar. Ansvaret innebär att alla 
kommuner ska redogöra för viktiga behov och ut-
maningar, riktlinjer och åtgärder för att kunna möta 
behovet av bostäder och med särskilda insatser för 
olika grupper. Programmet utgör tillsammans med 
stadens övriga styrdokument, som t.ex. översikts-
plan, gemensamt grunden för den strategiska pla-
neringen för att ge staden förutsättningar att växa 
hållbart och utveckla kommunen långsiktigt.
Bostadsförsörjningsprogrammet är uppdelat i en 
huvudhandling, samt två bilagor. Huvudhandlingen 
redogör för Mölndals stads långsiktiga viljeinrikt-
ning med bostadsförsörjningen, samt det övergri-
pandet kommunala ansvaret. Den redogör även 
för hur staden ska arbeta med genomförandet och 
uppföljning av bostadsförsörjningen. Riktlinjer för 
bostadsförsörjningen ska antas av kommunfull-
mäktige varje mandatperiod. Om förutsättningarna 
förändras ska nya riktlinjer upprättas och antas av 
kommunfullmäktige.
Bilaga 1 är en bostadsmarknadsanalys, där allt 
analysmaterial finns samlat. Denna bilaga innehåll-
er mycket nulägesdata, och prognoser, som kan 
komma att ändras över tid. Därför behöver infor-
mationen, och delar av dokumentet, uppdateras 
mer frekvent än den långsiktiga viljeinriktningen i 
huvuddokumentet.
Bilaga 2 är stadens interna aktivitetsplan som i 
detalj beskriver aktiviteter kopplade till riktlinjer 
och genomförandet, tillsammans med ansvar och 
tidplaner. Dokumentet är ett levande arbetsdoku-
ment för staden, och ansvaret för denna ligger hos 
stadsdirektören som även återkopplar arbetet till 
politiken.

Stadens mål och vision
Vision Mölndal 2022 antogs av kommunfullmäk-
tige 2013 och är en gemensam framtidsbild av att 
Mölndal ska bli en ännu bättre stad för alla som bor 
och verkar här.

Vår vision ger oss färdriktningen för det samhäl-
le vi vill bygga. Mölndals stad växer och har ett 
attraktivt läge och förutsättningarna för att bygga 

bostäder i Mölndal är goda. Näringslivets förut-
sättningar och utveckling i kommunen är också en 
del av detta. Arbetet med en ny vision kommer att 
påbörjas under 2021.
2019 fattade kommunfullmäktige beslut om nya 
övergripande mål för Mölndals stad:
• Stärka förutsättningarna för växande näringsliv 

och arbetsmarknad.
• Säkerställa likvärdig utbildning av hög kvalitet 

som främjar livslångt lärande.
• Utveckla en växande och trygg stad, tätort och 

landsbygd med god infrastruktur.
• Främja och stödja självständigt, gott och aktivt 

liv för alla åldrar.
• Bedriva det miljö- och klimatarbete som krävs 

för långsiktigt hållbar utveckling.

Översiktsplanens mål och strategier
I staden pågår just nu arbete med att uppdatera 
översiktsplanen. Utställning är beräknad till våren 
2021. Översiktsplanen är ett för staden strategiskt 
paraplydokument dit flera strategiska dokument 
är kopplande, bland annat bostadsförsörjningspro-
grammet.
I förslag till ny översiktsplan redovisas hur hänsyn 
tagits till bland annat det allmänna intresset för bo-
stadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet. 
Bostadsförsörjningsprogrammet redogör för stadens 
riktlinjer för bostadsförsörjningen, hur vi ska uppnå 
stadens mål, översiktsplanens stadsbyggnadsstra-
tegier och utbyggnadsplan gällande bostäder, samt 
belyser stadens verktyg för planering och hantering 
av bostadsfrågorna vid markanvändning.
I förslag till ny översiktsplanen finns fyra stads-
byggnadsstrategier vilka ligger till grund för 
planeringen i staden och ger riktningen för bostads-
försörjningen:
Stadsbyggnadsstrategierna är:
- Mölndals kommun bidrar till en växande region.
- Mölndal, Kållered, Lindome och Hällesåker ut-
vecklas utifrån sina förutsättningar och kvaliteter.
- Mölndals kommun främjar möjligheten till ett gott 
liv .
- Mölndals kommun stärker kommunens kvalitativa 
gröna miljöer. 

Inledning

••• 
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Riktlinjerna för bostadsförsörjningen i Mölndal är 
en utgångspunkt i stadens strategiska arbete för att 
möjliggöra ett långsiktigt bostadsbyggande utefter 
stadens mål och vision. Riktlinjerna grundar sig 
främst i förslag till nya översiktsplanens inriktning 
och stadsbyggnadsstrategier, samt bygger vidare på 
de tidigare riktlinjerna i Mölndals bostadsförsörj-
ningsprogram 2015-2018.  
 
I rutorna nedan redovisas riktlinjerna med tillhö-
rande beskrivning. Genomförandet och efterkom-
mande arbetet beskrivs i efterföljande kapitel om 
genomförande.  

Riktlinjer för bostadsförsörjningen i Mölndal

Sammanfattning av riktlinjerna
Staden ska säkerställa ett stabilt och varierat bo-
stadsbyggande samt hälsosamma och goda livsmil-
jöer i hela kommunen. Målsättningen är att bygga 
en blandning utav bostäder nära service och gröna 
kvaliteter, och nya bostäder ska byggas med god 
kvalitet och långsiktigt hållbara lösningar. Stadens 
befintliga lokal- och bostadsbestånd bör ses som en 
tillgång och resurs vid omvandling och förtätning. 
Kommunen ska ha god planering för behovet av 
bostäder för personer med särskilt behov av stöd 
och service.

Riktlinje 2. God planeringsberedskap och en 
aktiv plan- och markberedskap.

Mölndals stad ska genom aktiv markpolitik stimule-
ra bredd i bostadsbyggandet, genom ett strategiskt 

långsiktigt ägande samt genom att utöka och utveckla 
stadens markinnehav. 

Stadens egen mark är viktig för att kunna möta bo-
stadsbehovet, långsiktigt säkra bostadsförsörjningen 
och för att säkerhetsställa bostäder för personer med 

särskilt behov av stöd och service. Även för att kunna 
påverka t.ex. boendemiljöer, blandning och andra fak-
torer viktiga för staden. Mölndals Stad ska ha mark-

nadsmässiga markpriser som kan differentieras utifrån 
upplåtelseform, hustyper och andra villkor som gynnar 

stadens bostadsförsörjning.
Hur: Det gör vi genom att arbeta långsiktigt strate-

giskt med markanvisningar och prioritera byggnation 
av bostäder i detaljplan på egen mark där det finns 

god tillgång till kollektivtrafik och kapacitet av servi-
ce. Bostäder för personer med särskilt behov av stöd 
och service bör i största möjliga mån integreras bland 

ordinarie bostäder för att gynna integration och den so-
ciala blandningen. Behovet och efterfrågan för utsatta 
grupper på bostadsmarknaden skall ingå vidare som en 

viktig faktor i plan- och markberedskapen.

Riktlinje 1. En hållbar bostadsutveckling över 
tid.

Staden ska arbeta för ett hållbart bostadsbyggande 
över tid som möter stadens bostadsbehov och möjlig-

gör en långsiktig hållbar bostadsutveckling. 
Utgångspunkten för en hållbar bostadsutveckling och 
utvecklingstakt är stadens utbyggnadsplanering och 
den regionala bostadsförsörjningen, där underlag om 
befolkningsprognoser, bostadsprognoser samt kapa-
citet av service ingår. Behovet för utsatta grupper på 

bostadsmarknaden, och särskilda boenden, prioriteras 
tidigt i planeringen. Prisvärda bostäder bör efter-

strävas. Med en långsiktig utbyggnadsplanering och 
planeringsberedskap kan vi möjliggöra för en hållbar 
bostadsutveckling, oavsett konjunktur och marknad.
Hur: Det gör vi genom att fokusera utvecklingen av 
bostäder genom detaljplaner längs med strategiska 

stråk och noder som följer utbyggnadsplaneringen och 
Göteborgsregionens strukturbild. Genom en mer kon-
centrerad förtätning i närheten av god kollektivtrafik, 
service och gröna områden möjliggör vi för goda livs-
miljöer och en blandning som  gynnar bostadsbehovet 
för livets olika skeden. Det gör vi även genom löpande 
uppföljning om vad som byggts, och hur det hållbara 
bostadsbyggandet fallit ut i kommunen för att kunna 

göra rätt prognoser och ge rätt underlag. 

••• 
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Riktlinje 3. Öka variationen av bostäder i alla 
tätorter.

Mölndals stad ska arbeta för en blandad bebyggelse. 
En variation av upplåtelseformer och hustyper efter-

strävas i hela kommunen, anpassade till förutsättning-
arna i respektive kommundel. 

Staden ska sträva efter att möjliggöra bostäder för 
alla och en rörlighet på bostadsmarknaden, i syfte att 
möjliggöra goda bostadsmiljöer i olika delar av kom-

munen som alla kan efterfråga. För livets olika skeden. 
Utsatta grupper på bostadsmarknaden gynnas också 

av blandning och variation av bostäder där det går att 
anpassa livet till både oväntade och väntade situationer. 
Staden ska därför verka för mer variation av särskilda 
boenden, inte bara de lagstiftade (Bostad med särskild 
service, äldreboenden mfl) utan även möjliggöra för 
nya typer av boenden som t.ex. övergångslägenheter, 
plusboenden, kooperativ mfl. För att rusta oss inför 
framtidens bostadsbehov och en varierande befolk-

ningssammansättning.
Hur: Det gör staden genom att använda de kommu-
nala bolagen som drivkraft för bostadsbyggandet i 

samtliga tätorter och i strategiska lägen. Det gör staden 
även genom att ställa krav på blandning och variation 
i samband med markanvisning. Staden ska i samband 
med utbyggnadsplaneringen se över blandningen och 
variationen i de olika kommundelarna, och därefter se 
vad som behöver tillkomma för att gynna en varierad 

bostadsbebyggelse och tillgodose bostadsbehovet.

Riktlinje 4. Utveckla det befintliga bostadsbestån-
det.

Staden ska långsiktigt arbeta för att säkerställa ett 
hållbart bostadsbestånd över tid och utveckla det be-

fintliga beståndet.
Staden ska planera långsiktigt för hur bostadsbeståndet 
ska tas om hand på ett hållbart och resurseffektivt sätt, 
samtidigt som påverkan på hyresnivåer ska beaktas. 
De lägenheter som finns i det befintliga beståndet är 

viktiga för utsatta grupper på bostadsmarknaden, då de 
har lägre bostadspriser/hyresnivåer och därmed tillde-
las vid särskilda behov. Hur det befintliga tas om hand  
långsiktigt påverkar hyressättning, trygghet i området, 

utsatthet, integration etc. Det är därför viktigt att staden 
möjliggör för alla aktörer att komplettera och utveckla 
hållbart, både kommunala och privata fastighetsägare.
Hur: Det gör vi genom att arbeta gemensamt med oli-
ka förvaltningar och kommunala bolag för att förlänga 

livslängden på vårt befintliga bestånd, använda be-
ståndet effektivt, och genom att uppmuntra långsiktig 
hållbarhet vid nybyggnation. Genom att ta hänsyn till 

befintliga boendemiljöer och erbjuda stöd till fast-
ighetsägare vid förtätning, upprustning och utveck-
ling kan ökad hållbarhet vid utveckling av befintligt 
bestånd och nybyggnation uppnås. Det gör vi även 

genom regelbunden uppföljning av behovet av bostä-
der och särskilda bostäder för utsatta grupper kopplat 
till bostadsförsörjningen och utbyggnadsplaneringen.

••• 
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Nedan beskrivs vad Mölndals stad har att förhålla 
sig till för lagar och mål i arbetet med bostadsför-
sörjningen.

Statliga
Rätten till bostad är stadgad såväl i FN:s konven-
tion om de mänskliga rättigheterna som i svensk 
grundlag. Boende lyfts fram som en social rättighet 
både i FN-deklarationen (artikel 25) och i reger-
ingsformen 1 kap. 2 § första stycket, som anger 
följande: Det ska särskilt åligga det allmänna att 
trygga rätten till hälsa, arbete, bostad och utbildning 
samt att verka för social omsorg och trygghet. 
Det övergripande nationella bostadspolitiska målet 
är långsiktigt väl fungerande bostadsmarknader där 
konsumenternas efterfrågan möter ett utbud av bo-
städer som svarar mot behoven. Regering och riks-
dag har fastlagt att en bostad är en rättighet och att 
bostadspolitiken ska skapa förutsättningar för alla 
att leva i goda bostäder till rimliga kostnader samt 
i en stimulerande och trygg miljö inom ekologiskt 
hållbara ramar. Boendemiljön ska bidra till jämlika 
och värdiga levnadsförhållanden och särskilt främja 
en god uppväxt för barn och ungdomar. 
Kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen ska 
minst innehålla följande uppgifter:
1. Kommunens mål för bostadsbyggande och 
utveckling av bostadsbeståndet,
2. Kommunens planerade insatser för att nå 
uppsatta mål, och
3. Hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta 
nationella och regionala mål, planer och pro-
gram som är av betydelse för bostadsförsörjningen. 
Uppgifterna ska särskilt grundas på en analys av 
den demografiska utvecklingen, av efterfrågan på 
bostäder, bostadsbehovet för särskilda grupper och 
marknadsförutsättningar. Dessa uppgifter redovisas 
i bilaga 1, bostadsmarknadsanalysen.
Lagen anger också att, om det behövs för att främja 
bostadsförsörjningen, ska en kommun anordna 
bostadsförmedling samt övergripande former för 
detta.

Regionala
Västra Götalandsregionens (VGR) vision ”Vision 
Västra Götaland – Det goda livet” och Göteborgsre-
gionens kommunalförbunds (GR) strategi, ”Hållbar 
tillväxt” slår fast att regionen ska utvecklas till en 
stark och tydlig tillväxtregion i Europa. En region 

som är attraktiv att bo, leva, besöka och verka i. 
Målsättningen är att den lokala arbetsmarknadsre-
gionen ska växa till 1,75 miljoner invånare till år 
2030. Göteborg är regionkärnan där Mölndal ingår 
som en del av det sammanhängande stadsområdet. 
Mölndal är en av de 13 kommuner som ingår i ”Gö-
teborgsregionens kommunalförbund”, GR. GR’s 
medlemskommuner är överens om hur den regiona-
la strukturen ska utvecklas och har tillsammans ta-
git fram en sammanfattande strukturbild som visar 
huvuddragen i regionens fysiska utveckling. För att 
nå uppsatta mål måste den politiska viljan omsättas 
till praktisk handling och då krävs ett samstämt och 
konsekvent agerande över lång tid. 
Hur den regionala strukturen ska utvecklas finns 
tydligt beskrivet i GR´s ”Strukturbild för Göte-
borgsregionen”.

Göteborgsregionens (GR) strukturbild, källa: GR

Ambitionen är att medlemskommunerna lokalt tar 
ansvar för att den regionala strukturen är långsiktigt 
hållbar genom att i sin planering utgå från och följa 
strukturbilden och överenskommelsen. Vid produk-
tionen av nya bostäder pekar strukturbilden bland 
annat på följande riktlinjer:
- Koncentrera utbyggnaden av bostäder, arbets-
platser, handel, utbildning, vård mm. till kärnan,  
välbelägna delar av det sammanhängande stadsom-

Statliga lagkrav och regionala mål

••• 
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rådet, och till orter belägna i eller starkt knutna till 
de regionala huvudstråken.
- Tillföra ny bebyggelse där det finns luckor i stads-
området (genom kompletteringar, ändrad markan-
vändning mm.) i syfte att ökar förutsättningarna för 
en bibehållen servicenivå, fortsatt närhet till skola 
och omsorg mm.
- Fokusera bostadsbyggandet i stationsnära lägen, 
eller i orter som med god kollektivtrafik är knutna 
till stationslägena, stärker förutsättningarna för en 
uthållig tillväxt i Göteborgsregionen.

Kommunalt ansvar
Kommunens ansvar inom bostadspolitiken preci-
seras i huvudsak i tre ramlagar, utöver lagen om 
kommunens bostadsförsörjningsansvar. De tre 
ramlagarna är:
- Kommunallagen: Ger bland annat kommunen rätt 
till att skapa och driva bostadsföretag.
- Plan- och bygglagen: Ger kommunen rätt och an-
svar för markanvändningen genom planmonopolet 
och ett indirekt ansvar för att goda boendemiljöer 
skapas. Med stöd av planmonopolet har kommunen 
det samlade ansvaret för översiktsplanering och 
detaljplanearbete som i sin tur styr användningen av 
mark, vatten och bebyggelsens utveckling.
- I Socialtjänstlagen: Socialtjänsten har ansvar för 
att ge stöd till eller hjälp med ett skäligt boende för 
dem som på egen hand inte kan. Dessutom finns 
det särskilda paragrafer i lagen som visar barns och 
ungas rätt till stöd vilket kan appliceras på kommu-
nernas ansvar för ensamkommande flyktingbarn. 
Lagen säger också att det ska inrättas särskilda 
boendeformer för äldre personer med behov av 
särskilt stöd och bostäder med service för personer 
som av psykiska, fysiska och andra skäl möter bety-
dande svårigheter i sin livsföring.
Till dessa lagar finns ytterligare:
- Lagen om stöd och service i vilken särskilt stöd i 
form av olika boenden för personer med funktions-
nedsättning anges. Det kan vara grupp- och servi-
cebostäder men även särskilt anpassade bostäder i 
det ordinarie bostadsbeståndet. Enligt reglementet i 
staden har vård- och omsorgsnämnden och social- 
och arbetsmarknadsnämnden i Mölndal ansvar för 
att bevaka dessa gruppers behov.
Det är emellertid inte enbart socialpolitiska insatser 
som krävs utan det måste samordnas med stadens 
generella bostadspolitiska åtgärder.
- Barnkonventionen är ett rättsligt bindande inter-
nationellt avtal, och numera svensk lag. Den slår 
fast att barn är individer med egna rättigheter, inte 

föräldrars eller andra vuxnas ägodelar. Barnkon-
ventionen bygger på fyra principer om barns rättig-
heter; lika värde, rätt till liv, utveckling och rätten 
att uttrycka sina åsikter.
Kommunerna har därför ett ansvar att se till att be-
vaka barns perspektiv och deras delaktighet i beslut 
som berör dem.
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Genomförande
Implementeringen och genomförandet av bo-
stadsförsörjningsprogrammet är en viktig del i att, 
tillsammans med de andra strategiska dokumenten 
i staden, gemensamt arbeta mot att uppnå stadens 
vision och mål. 
Genomförandet av bostadsförsörjningsprogram-
met är därför starkt kopplat till genomförandet av 
översiktsplanen och utbyggnadsplanen, som är 
ett viktigt verktyg för att hantera bostadsbehovet 
långsiktigt. Dessa dokument är direkt kopplade och 
beroende av varandra, och ska följa samma inrikt-
ning mot gemensamma mål för att kunna fungera 
effektivt. Därför är budget och investeringsarbetet 
i staden ett viktigt verktyg för att kunna nå målen 
och arbeta med riktlinjerna, stadsövergripande. Då 
har staden en tydlig inriktning, en robust plane-
ringsberedskap och ett långsiktigt hållbart strate-
giskt arbete.

Uppföljning
Riktlinjerna för bostadsförsörjningen har tagits 
fram utifrån vision Mölndal 2022, kommunfullmäk-
tigemål, och i samband med den kommande över-
siktsplanens inriktningar, i syfte att stärka varandra 
och bidra med tydligare riktlinjer. De är viktiga för 
vägen framåt, och för att dessa ska bli långsiktiga så 
är det viktigt att de är kopplade med andra strategis-
ka mål och riktlinjer i staden. Huvuddokumentet är 
den övergripande inriktningen och politiska viljan. 
Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska antas av 
kommunfullmäktige varje mandatperiod. Förändras 
förutsättningarna för de antagna strategierna under 
mandatperioden ska nya upprättas och antas av 
kommunfullmäktige.
Vid översyn och uppdatering av bostadsförsörj-
ningsprogrammet används följande modell:
1. Översyn av analys och uppdatera underlag. 
2. Ta fram riktlinjer för bostadsförsörjningen.
3. Förtydliga och uppdatera genomförande och fort-
satt arbete med  bostadsförsörjningen i staden.
4. Arbeta med uppföljning.

Riktlinjerna grundar sig på en av staden framtagen 
bostadsmarknadsanalys i bilaga 1, vilken kan behö-
vas ses över inför omarbetning av huvuddokumen-
tet. Mycket av innehållet är nulägesstatistik vilket 
gör vissa delar snabbt inaktuella. Analysen bör där-
med också ses över och uppdaterad vid behov, för 
att vara ett fungerande underlag och stötta eventuell 
omarbetning av riktlinjerna.
Aktivitetsplanen i bilaga 2 är stadens interna arbets-
dokument där aktiviteter tas fram baserat på riktlin-
jerna. Aktiviteterna ska konkretisera genomförandet 
och även redovisa ansvar och tidplaner. Denna 
uppdateras regelbundet på uppdrag av stadsdirek-
tören som har det yttersta ansvaret för aktiviteterna 
samt återkoppling till politiken.

Genomförande av bostadsförsörjningsprogrammet
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Mölndal har ett antal utmaningar som påverkar bo-
stadsförsörjningen i kommunen, och möjligheterna 
att nå stadens mål. Nedan beskrivs kort Mölndals 
långsiktiga utmaningar. De är en sammanslagning 
av nationella- och regionala analyser av utmaning-
ar, tillsammans med Mölndals egna nulägesut-
maningar, som beskrivs mer  detaljerat i bilaga 1 
”Bostadsmarknadsanalysen”.

Sammanfattning
- Stadens möjlighet att påverka bostadsmarknaden.
Bostadsförsörjningsansvaret ligger hos kommu-
nerna, men möjligheterna via allmännyttan för 
kommunerna att på egen hand påverka t.ex. bo-
stadsmarknadens utbud och boendekostnader är 
begränsade. Detta då bostadsmarknaden mestadels 
är marknadsstyrt och utvecklingen styrs av mar-
kägaren.
- Osäkerheter på bostadsmarknaden mellan hög- 
och lågkonjunktur.
Bostadsförsörjningen påverkas mycket av läget på 
bostadsmarknaden, både vad som sker globalt och 
vad som sker lokalt. Det finns mycket som inte går 
att styra eller förutse som kan förändra situationen 
drastiskt, t.ex. klimatkatastrofer som leder till mer 
migrering och förflyttning av människor. Även 
olika lagkrav och förutsättningar nationellt för t.ex. 
amortering, lån etc. De ekonomiska förutsättning-
arna att planera, bygga, ta lån och levnadskostnad, 
som i sin tur påverkas av om det är lågkonjunktur 
eller högkonjunktur. 
- Hitta en balans mellan tillväxt och service, och 
även blandning av bostäder.
Utmaningen för staden är att skapa och behålla en 
balans av utbyggnad i samband med utbyggnad och 
tillskott av service och infrastruktur.
Det är också svårt att hitta en rimlig blandning i 
olika områden, att få fram olika typer av bostäder, 
storlekar osv som ett tillskott för att tillgodose 
bostadsbehovet hos en ständigt föränderlig befolk-
ning.
- Attraktiva lägen för bostadsbyggande längs med 
komplexa infrastrukturstråk.
En stor utmaning för bostadsutvecklingen i Mölndal 
är de stora leder och riksintressen (motorvägar och 
järnväg) som passerar de centrala tätorterna, med 
tillhörande buller-, risk-, och luftmiljöproblematik. 
Det är också längs med dessa stråk stora delar av 
den attraktiva marken finns, med god tillgång till 

service och hållbara resor enligt GR’s strukturbild. 
Det kommer därför alltid vara en utmaning att 
utveckla och förtäta i dessa stråk.

Hur hanterar staden utmaningarna
Mölndals stad kan inte påverka den globala ekono-
min eller bostadsinvesteringarna, utan får då arbeta 
med bostadsutvecklingen på andra sätt. 
Det staden kan göra är att ha en bra planberedskap 
och långsiktiga strategiska verktyg för att kunna 
hantera oväntade händelser och svängningar. De 
kan även göra investeringar via allmännyttan i låg-
konjunkturer. Stadens uppdrag är att främst hantera 
bristen av bostäder, och tillgodose det som markna-
den inte tillför.
Det handlar om att t.ex. planlägga på egen mark, 
där staden styr och har rådighet över, för att säker-
hetsställa bostadsförsörjningen, framförallt för ut-
satta grupper, även under svårare perioder. Därmed 
också styra tillväxten utefter kommunens kapacitet. 
På stadens egen mark kan vi påverka t.ex. bostads-
priser, utbud, blandning, samt möjliggöra för nya 
innovativa bostadslösningar. 

Mölndals utmaningar

••• 
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Riktlinjer, mål och lagar som stöd för bostads-
byggandet finns på statlig nivå medan kommunen 
har det övergripande ansvaret för att bostadspoli-
tiken verkställs på lokal nivå. Som verktyg för att 
genomföra detta har kommunen bostadsförsörj-
ningsprogrammet, men även andra politiska mål, 
inriktningsbeslut samt planeringsdokument kan 
användas.
Staden har flera verktyg att använda sig av för att 
följa bostadsbehov och efterfrågan på bostäder. 
Kommunerna har ett så kallat planmonopol enligt 
Plan- och bygglagen som innebär att det är en kom-
munal angelägenhet att planlägga användningen av 
mark och vatten. 

Underlag och verktyg i staden
Mölndalsbostäder AB har i uppgift att förvärva, 
bebygga, äga, förvalta och avyttra fastigheter med 
bostäder, och lokaler för vård- och omsorgsverk-
samhet, inom staden. Den viktigaste uppgiften, för-
utom att förvalta fastigheter, är att utveckla Möln-
dal som bostadsort. Mölndalsbostäder är en viktig 
aktör i sammanhanget, då de äger och förvaltar 
större delen av stadens bostadsbestånd. Mölndals 
stad äger bolaget och kan genom bolagsordning och 
ägardirektiv ställa krav på Mölndalsbostäder och 
dess medverkan att främja bostadsförsörjningen i 
staden. 
Fastighetsavdelningen har det övergripande an-
svaret för att förvalta, bygga och utveckla det egna 
fastighetsbeståndet, med mestadels lokaler t.ex. 
skolor, tillfälliga boenden. 
Mölndals stad använder sig av flera verktyg för att 
löpande följa upp behovet av det som berör särskil-
da bostäder. Dokumenten beskrivs kort nedan.
Strategisk Fastighetsplan: 
För ett effektivt lokal- och bostadsutnyttjande och 
maximal utveckling av fastigheternas avkastning 
tar staden fram en strategisk fastighetsplan och en 
lokalbehovsanalys som uppdateras varje år.
Fastighetsplanen syftar till att beskriva hur staden 
får ändamålsenliga lokaler till lägsta kostnad, på 
kort och på lång sikt. Den beskriver behovet av 
utvecklingsinsatser över tid och är därför ett viktigt 
underlag och redskap för arbetet med bostadsför-
sörjningsprogrammet och utbyggnadsplaneringen. 
Boendeplan:
Boendeplanen är vård-. och omsorgsnämndens 

verktyg för att se över behovet av bostäder till 
nämndens målgrupper. Boendeplanen fokuserar på 
att beskriva brukarnas behov av anpassade bostäder 
idag och på längre sikt. Boendeplanen är ett viktigt 
underlag för bostadsförsörjningen kopplat till beho-
vet av särskilda boenden.

Utbyggnadsplan och planeringsbered-
skap
För att en kommun ska växa hållbart behöver 
bostadsutveckling gå hand i hand med utbyggnad 
av service och omsorg. Ett blandat näringsliv är 
också en viktig förutsättning för en samhällsekono-
miskt hållbar utveckling. Mölndals stad har under 
en längre tid arbetat utifrån Göteborgsregionens 
kommunalförbunds strukturbild och 95% av de 
bostäder som planeras genom detaljplaner i staden 
ligger inom 400 meter till hållplats för kvartstrafik 
alternativt 800 meter till pendeltågsstation.
Nedan följer förslag på Mölndals stads utbyggnads-
plan som föreslås i kommande översiktsplan. 
• Förtätning inom tätorterna i anslutning till pendel-
tågsstationerna. Kållered och Lindome ska priori-
teras.
• Hällesåker och landsbygden utvecklas i mindre 
skala -genom komplettering i de centrala delarna.
• Tätorterna ska växa inifrån och ut för att öka 
andelen hållbara resor.
• Ökad blandning av upplåtelseformer är en priori-
terad fråga
• Strategiska markförvärv används som redskap för 
att påverka innehåll i planerna.
• Kontorsutveckling och annan ej störningskänslig 

Stadens verktyg för arbete med bostadsförsörjningen
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bebyggelse prioriteras nära infrastrukturstråk cen-
tralt i tätorterna.
• Mellankommunala frågor kring grön, blå och grå 
infrastruktur hanteras i samverkan, genom exempel-
vis fördjupade översiktsplaner. 
För att klargöra när olika områden ska planeras 
utifrån utbyggnadsplanen behövs en utbyggnads-
ordning tas fram. En utbyggnadsordning med prio-
riteringar behöver uppdateras löpande och kopplas 
till stadens investeringar och kapacitet för service 
m.m. Detta ska vara ett pågående samarbete mellan 
stadens berörda förvaltningar och tillsammans med 
den politiska organisationen.
För att staden ska kunna växa långsiktigt och håll-
bart kan behöver vi styra var tillväxten ska ske och 
i vilken takt. När bebyggelsetrycket är högt kan vi 
därför behöva vara mer restriktiva och våga brom-
sa takten. När konjunkturerna är svagare finns det 
möjlighet att arbeta med en planeringsberedskap.

Markanvisningar
Mölndals stads markanvisningspolicy beskriver 
vilka riktlinjer och rutiner som är vägledande vid 
fördelning av stadens mark till olika exploatörer 
och gäller vid byggande för bostads-, verksamhets- 
och övriga ändamål.
En markanvisning är en överenskommelse mellan 
en kommun och en exploatör som ger exploatören 
ensamrätt att under en begränsad tid och under 
givna villkor förhandla med kommunen om överlå-
telse av ett visst av kommunen ägt markområde för 
bebyggande. 
Fördelningen av Stadens mark för bostadsändamål 
syftar till att åstadkomma en varierad bebyggelse, 
vad gäller utformning, hustyp, storlek, och upp-
låtelseform, av god standard och med en attraktiv 
gestaltning. Vid bostadsproduktion i samband med 
markanvisning bevakas möjligheten till krav på 
socialt boende, ekologisk hållbarhet, god tillgäng-
lighet i goda lägen för kollektivtrafik och samhälls-
service samt fördelning av bostäder på ett flertal 
målgrupper.
Utgångspunkter vid anvisning av Stadens mark är 
de politiskt beslutade mål och strategier gällande 
budget, översiktsplan, bostadsförsörjnings-program, 
arkitekturpolicy , konstpolicy, näringslivsstrategi, 
dagvattenstrategi och övriga  relevanta styrdoku-
ment som gäller vid varje tillfälle.

Prognoser
Statistik är ett viktigt verktyg för stadens planering 
och åtgärder för bostadsförsörjningen. Genom att 

följa upp och göra prognoser kan vi lättare förstå 
och planera för en hållbar och långsiktig bostadsut-
veckling.
Det kan finnas flera olika nivåer av prognoserna, 
mer övergripande över befolkning och omvärlds-
statistik, och mer detaljerat kring flyttmönster, 
husstorlekar och åldrar. Detta kan ge mycket under-
lag till analyser som också kan kopplas geografiskt 
och därmed stötta det strategiska arbetet. 

••• 
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Inledning

Bostadsförsörjningsprogrammet är Mölndals stads 
dokument som redovisar stadens ambitioner och 
riktlinjer för bostadsförsörjningen, och har tagits 
fram i enlighet med lagen om kommunernas bo-
stadsförsörjningsansvar. Ansvaret innebär att alla 
kommuner ska redogöra för viktiga behov och ut-
maningar, riktlinjer och åtgärder för att kunna möta 
behovet av bostäder och med särskilda insatser för 
olika grupper. Programmet utgör tillsammans med 
stadens övriga styrdokument (t.ex. översiktsplan) 
gemensamt grunden för den strategiska planeringen 
för att ge staden förutsättningar att växa hållbart 
och utveckla kommunen långsiktigt. 

Bostadsmarknadsanalys
Bostadsförsörjningsprogrammet grundar sig på en 
analys. Bostadsmarknadsanalysen är framtagen 
utifrån nationell, regional och kommunal statis-
tik. Statistik är ett viktigt verktyg för kommunens 
planering och åtgärder för bostadsförsörjningen. 
Genom att följa upp och göra prognoser kan vi lätt-
are förstå och planera för en hållbar och långsiktig 
bostadsutveckling.  
I denna bostadsmarknadsanalys redovisas statistik 
och prognoser om bland annat befolkning, bostäder, 
arbetsmarknad och flyttmönster – faktorer som alla 
påverkar bostadsutvecklingen tillsammans med 
andra förutsättningar och kommunala ställningsta-
ganden. Analys och prognoser bör dock läsas som 
nulägesbeskrivningar, då den data som samlats in 
kan komma att förändras snabbt. Framförallt prog-
noser bör granskas kritiskt då de fortfarande utgår 
från förutsättningarna idag, och är svåra att förutse 
långsiktigt.
 
Uppföljning
Bostadsmarknadsanalysen ska uppdateras med 
relevanta underlag och aktuell statistik i samband 
med översynen av stadens riktlinjer för bostadsför-
sörjningen, som sker varje mandatperiod. Analysen 
kan även uppdateras vid behov och revideras efter-
hand om nya aktiviteter behövs för att nå målen för 
bostadsförsörjningen.
En kortversion av bostadsmarknadsanalysen kan 
med fördel tas fram som uppdateras kontinuerligt, 
med aktuella prognoser och statistik vilka är till 
nytta för det vardagliga arbetet i staden. Denna kan 
innehålla prognoser och siffror gällande befolkning, 
bostäder och byggnation. Ansvar och tillvägagångs-
sätt för denna kortversion fördjupas i den interna 
aktivitetsplanen.

Sammanfattning analys

Inom Mölndals stad ökar antalet boende och för-
väntas fortsätta att öka de kommande åren. I augusti 
2020 var antalet folkbokförda 69 798 personer, och 
kommunen förväntas passera 70 000 personer i 
närtid. 
Medellivslängden har sedan länge generellt ökat 
och det antas fortsätta. Enligt Mölndals befolk-
ningsprognos föds det fler än vad som avlider, och 
vi flyttar mer än någonsin. Men det finns en osä-
kerhet kring hur in- och utflyttningen i kommunen 
kommer att se ut framöver. 
Både på regional nivå och i Mölndal specifikt har 
efterfrågan på bostäder varit hög och kan antas fort-
sätta vara hög i närtid. En effekt av detta har visat 
sig vara att grupper med mycket resurser trycker 
ut andra grupper med exempelvis svag etablering 
i samhället eller låga inkomster. I det perspektivet 
kan man tala om ett underskott av bostäder, vilket 
framförallt gäller vissa grupper. Underskottet av 
bostäder i länet påverkar särskilt de grupper som 
har svårt att få sina bostadsbehov tillgodosedda, 
ekempelvis socioekonomiskt utsatta. En utmaning 
för kommunen är att möta den här utvecklingen på 
ett hållbart sätt.
Marknadsförutsättningar är svåra att förutse, precis 
som prognoser. Marknaden bygger för efterfrågan 
och där det är mest lönsamt medan kommunen har 
ett bostadsförsörjningsansvar för vissa grupper på 
bostadsmarknaden enligt bland andra socialtjänstla-
gen och bosättningslagen. 
Bedömningen idag är att det behövs fler stora 
bostäder för olika målgrupper. Framöver behövs 
en större blandning av olika boendetyper, för olika 
livssituationer och hushållssammansättningar. 
Den största andelen av planerad bebyggelse är 
i dagsläget i Mölndals tätort, här kommer även 
framöver merparten av utvecklingen ske. Men det 
planeras även inom Kållered och Lindome tätort. 
Där planeras för i dagsläget främst lägenheter i 
flerbostadshus.
Kommunens strategiska beslut har här en direkt 
koppling till befolkningsutvecklingen genom sitt 
inflytande över bostadsbyggande och planering. 

••• 
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Mölndals kommun
Mölndals stad är en av de 49 kommuner som ingår i 
Västra Götalands län. Kommunen ligger strax söder 
och öster om Göteborg, och har ett strategiskt läge 
i nära anslutning till de större kommunikationsle-
derna E6, E20/Söderleden samt Västkustbanan och 
Kust till kustbanan.
Längst med Västkustbanan ligger kommunens tre 
större tätorter: Mölndal, Kållered och Lindome. 
Knutpunkten Mölndals bro i Mölndal är en av 
regionens största sett till antalet resenärer och har 
därmed en betydande roll för Göteborgsregionen 
och Västsverige gällande kommunikationer inom 
kollektivtrafiken.

Mölndals strukturbild från ÖP� Källa: White arkitekter

Mölndal är en unik kommun som både fungerar 
som boendekommun och arbetskommun på grund 
av sina förutsättningar. Pendlingsmöjligheterna till 
och från Mölndal är goda. I relation till folkmängd 
pendlar många över kommungränsen i jämförelse 
med andra kommuner. Som en del av storkommu-
nen Göteborg, regionens kärna, finns även högt 
tryck på efterfrågan av bostäder. 

Stadens mål och riktlinjer
Bostadsförsörjningsprogrammet är en del i stadens 
strategiska arbete att ge förutsättningar att växa 
hållbart och utveckla kommunens bostadsförsörj-
ning. 
Vision Mölndal 2022 antogs av kommunfullmäk-
tige 2013 och är en gemensam framtidsbild om att 
Mölndal ska bli en ännu bättre stad för alla som bor 
och verkar här. Arbetet med en ny vision kommer 

att påbörjas under 2021. Staden antog även nya 
kommunfullmäktigemål 2019: 
Stärka förutsättningarna för växande näringsliv och 
arbetsmarknad. * Säkerställa likvärdig utbildning 
av hög kvalitet som främjar livslångt lärande. * Ut-
veckla en växande och trygg stad, tätort och lands-
bygd med god infrastruktur. * Främja och stödja 
självständigt, gott och aktivt liv för alla åldrar. * 
Bedriva det miljö- och klimatarbete som krävs för 
långsiktigt hållbar utveckling.
Mölndal har de senaste åren växlat upp i bostads-
byggandet. Vi har haft en kraftig befolkningstill-
växt pga av bland annat expansivt bostadsbyggande 
under åren 2017-2019. Detta kommer fortsatt att 
påverka Mölndal under kommande år. Trycket 
på bostäder i regionen och i Mölndal innebär att 
vi måste arbeta effektiv för att kunna tillgodose 
marknadens önskemål, men också strategiskt för 
att skapa attraktiva boendemiljöer och bostäder för 
alla, med god service.

Mölndals översiktsplan och utbygg-
nadsplan
Nedan följer förslag på Mölndals stads utbyggnads-
plan som föreslås i kommande översiktsplan. 
• Förtätning inom tätorterna i anslutning till pendel-
tågsstationerna. Kållered och Lindome ska priori-
teras.
• Hällesåker och landsbygden utvecklas i mindre 
skala -genom komplettering i de centrala delarna.
• Tätorterna ska växa inifrån och ut för att öka 
andelen hållbara resor.
• Ökad blandning av upplåtelseformer är en priori-
terad fråga
• Strategiska markförvärv används som redskap för 
att påverka innehåll i planerna.
• Kontorsutveckling och annan ej störningskänslig 
bebyggelse prioriteras nära infrastrukturstråk cen-
tralt i tätorterna.
• Mellankommunala frågor kring grön, blå och grå 
infrastruktur hanteras i samverkan, genom exem-
pelvis fördjupade översiktsplaner. 
För att klargöra när olika områden ska planeras ut-
ifrån utbyggnadsplanen behövs en utbyggnadsord-
ning tas fram. En utbyggnadsordning med priorite-
ringar behöver uppdateras löpande och kopplas till 
stadens investeringar och kapacitet för service m.m. 

Kommunala förutsättningar
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Särskilda boenden och boenden för utsatta grup-
per
Staden har idag ett antal utslussningslägenheter 
och två HVB-hem. I slutet av år 2020 finns det 
totalt 243 lägenheter som klassas som bostad med 
särskild service: 23 gruppbostäder med 139 lägen-
heter samt 12 servicebostäder med 104 lägenheter. 
Utöver detta finns 10 lägenheter i kategorin särskilt 
anpassad bostad. Staden köper också platser externt 
inom bostad med särskild service.  

Kommunala bolag
Mölndalsbostäder är ett helägt kommunalt bostads-
bolag vars främsta uppgift är att förse Mölndal med 
attraktiva och kundanpassade lägenheter. Bolaget, 
som sedan 1947 byggt och förvaltat hyreslägenhe-
ter, har i dagsläget kring 3900 lägenheter, varav cir-
ka 820 är specialanpassade för särskilt boende, som 
till exempel äldreboende och kooperativa hyreslä-
genheter. Idag bygger Mölndalsbostäder i huvudsak 
samtliga lokaler för staden avseende hyresrätter, 
äldreboenden, olika typer av gruppbostäder etc. 
Förbo bildades 1966 och ägs gemensamt av Härry-
da, Kungälv och Lerums kommun samt Mölndals 
stad. Drygt 5 800 hushåll bor i Förbos fastigheter 
i 62 områden på 19 orter, i de fyra kommunerna. 
De har lägenheter i t.ex. flerfamiljshus, men även 
radhus, 55+ boende, ungdomsboenden och senior-
boenden t.ex. I Mölndal så har bolaget ca 1400 st 
bostäder i dagsläget. 
Mölndalsbostäder använder marknadsplatsen 
Boplats som är en bostadsförmedlings-sajt för hela 
Göteborgsregionen, men främst för kommunala 
bolag. Sökande betalar en årsavgift för att registrera 
sig, och bygger på ett kösystem som ger poäng efter 
antal dagar registrerade. Det krävs ett aktivt delta-
gande och framförhållning.
Boplats bestämmer inte vem som får lägenheten, 
utan det gör alltid hyresvärden själv utifrån sina 
krav och villkor. Villkoren kan t.ex. vara kring 
inkomst, antal som får bo i lägenheten osv. Bo-
plats kontrollerar andra uppgifter vid tilldelning 
av lägenhet, så som betalningsanmärkningar, 
boendereferenser, skulder etc. Därför kan också en 
exkludering av vissa grupper på bostadsmarknaden 
förekomma. Framförallt för utsatta grupper som 
har annan socioekonomisk bakgrund, annan slags 
sysselsättning/inkomst, eller med tidigare skulder.
Förbo har en egen bostadsförmedlings sajt där sö-
kande precis som på Boplats samlar poäng genom 
kösystem och antal dagar registrerade. Förbo har 
inga inkomstkrav, men likt boplats kontrolleras 
betalningsanmärkningar och skulder t.ex. 

Mölndals bostadsbestånd
Bostadsbeståndet i Mölndal präglas idag mycket 
av det byggande som genomfördes under 60-talet 
samt åren strax före och efter. Hela 26 procent av 
bostäderna i kommunen tillkom under 60-talet. 
Jämfört med regionen och landet är en liten andel 
av bostadsbeståndet byggt före 1930, och en ovan-
ligt stor andel byggt de senaste åren. 

Källa: SCB 2018

Bostadsrätterna i flerbostadshus är främst samlade 
i de norra delarna av kommunen, i Mölndals tätort. 
I tätorterna, och omkring dem, finns det sedan stora 
delar äganderätter i form av småhus. Hyresrätterna 
är främst lokaliserade i Mölndals tätort och Kålle-
reds tätort.
Kållered tätort har idag en större blandning av upp-
låtelseformer än t.ex. Lindome. I både Kållered och 
Lindome finns det främst hyresrätter och bostads-
rätter på de östra sidorna, och småhus på de västra.

Källa: SCB 2018
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Källa: SCB och Evidens 2019 

Det är lite lättare att förutspå de mer generella och 
normala förändringarna i ett hushåll, olika typer av 
boendeformer och behov som varierar utifrån ålder 
t.ex. I diagrammet nedan ser vi att många barn i 
yngre åldrar bor i småhus, unga vuxna bor mer i 
flerbostadshus, och äldre bo mestadels i småhus.

Källa: SCB och Evidens 2019 

Genom att följa upp hushållssammansättningar och 
flyttmönster kontinuerligt kan vi få en bättre bild 
över flyttfrekvenser och vilka faktorer som kan 
ligga bakom.

Mölndals befolkning idag
Antalet invånare på en plats förändras ständigt. 
Inom Mölndals stad ökar antalet boende och för-
väntas fortsätta att öka de kommande åren. I augusti 
2020 var antalet folkbokförda 69 798 personer, och 
kommunen förväntas passera 70 000 personer i 
närtid. 
I Mölndal skiljer sig hushållsstorleken från regio-
nen och landet. Det vanligaste hushållet är oftast på 
två personer, men i Mölndal är det 4 personer vilket 
motsvarar 27 % av befolkningen. Så har det sett 
ut under de senaste åren, med små förändringar. I 
tätorterna ser vi stora andelar av hushållen beståen-
de av en person och två personer, främst i Mölndals 
tätort där de står för sammanlagt nästan 68%.

Flyttmönster
En grundläggande förutsättning för bostadsförsörj-
ningen är de befintliga bostäderna, då de allra flesta 
som flyttar inom Mölndal gör det inom det redan 
bebyggda bostadsbeståndet. 
De som främst flyttar in till nyproduktion i Möln-
dal kommer inte från Mölndal. Det är framförallt 
Göteborgare som flyttar till Mölndal, både till 
äganderätterna och till hyresrätterna. För flyttning-
arna inom Mölndal så ser vi att Mölndalsbor främst 
flyttar till bostadsrätter inom kommunen, och minst 
till hyresrätter.
Den topp av immigration som skedde under 2018 
har minskat. Från och till utlandet tenderar flytt-
ningarna att närma sig varandra. Med andra ord för-
modas överskottet av utrikes flyttningar att minska 
enligt prognosen.
Vid sidan av preferenser påverkas marknadsdju-
pet också av flyttfrekvens. Data från SCB visar att 
flyttfrekvenserna varierar mellan olika hushållsty-
per. Sammanboende som i högre utsträckning bor 
i större bostäder inklusive småhus redovisar lägre 
flyttfrekvenser än ensamhushåll. I Mölndal flyttade 
17 procent av de ensamboende hushållen under 
2017, motsvarade siffra för sammanboende hushåll 
är 12 procent. 
Flyttfrekvenser påverkas även av hushållets sam-
mansättningar, t.ex. ålder, ekonomi. Men också av 
mer oförutsedda händelser i livet så som skilsmäs-
sor, dödsfall osv. Livets olika skeden, därför är det 
svårt att förutspå och göra beräkningar och progno-
ser.

Mölndals demografiska utveckling

Källa: SCB och Evidens
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Befolkningsprognoser
Befolkningsprognosen är starkt beroende av vilka anta-
ganden som vi gör om historien och framtiden. Viktigt 
att komma ihåg är att den här analysen är en nulägesbe-
skrivning som utgår från de förutsättningar som finns vid 
framtagandet av analysen. Detta gäller nationella, regi-
onala och lokala förutsättningar, för kommunen och för 
marknaden.
Nationella och regionala prognoser
De senaste åren har befolkningen vuxit snabbt. Enligt 
SCB:s befolkningsprognos för 2020 kommer Sveriges 
folkmängd att öka med mellan 70 000 och 80 000 per-
soner per år de kommande åren. 11 miljoner människor 
väntas nås 2029, därefter beräknas befolkningen öka 
långsammare. 
Under de senaste tio åren har antalet invånare i Västra 
Götalands län ökat med 156 000 personer och var drygt 
1,72 miljoner personer i slutet av 2019. I länet har till-
växttakten varig kraftig från 2012-2016, men under 2017 
bröts den utvecklingen och såväl 2017 som 2018 ökade 
folkmängden i länet med drygt 19 000 personer. 
Folkmängden i Västra Götalands län ökade med cirka 16 
000 invånare under 2019, en lägre ökning än de senaste 
tre åren. Anledningen är främst en minskad invandring. 
Medellivslängden har sedan länge generellt ökat och det 
antas fortsätta. Den ökande överlevnaden resulterar i att 
fler når höga åldrar vilket i sig leder till en ökad befolk-
ning och därmed till fler framtida hushåll, både nationellt 
och regionalt.
Kommunala prognoser

Källa: SCB 2019

I Mölndals befolkningsprognos antas det att fler föds än 
vad som avlider, och att fler flyttar in i kommunen än vad 
som flyttar ut. Flyttningar inom riket bidrar till den största 
delen av befolkningsförändringarna. Kommunens strate-
giska beslut har här en direkt koppling till befolkningsut-
vecklingen genom sitt inflytande över bostadsbyggande 

och den allmänna attraktiviteten i området. Den 
framtida ökningen i folkmängd i Mölndal beror på 
ett positivt flyttnetto och ett positivt födelseöver-
skott. Fler flyttar in än ut och fler föds än dör. 

Källa: SCB 2020

Medelåldern i Mölndals stad är relativt låg, vilket 
kan analyseras på olika sätt. Det här beror bland 
annat på att det bor många personer som är 25-30 år 
i kommunen, samtidigt som andelen mellan 60-80 
är lägre än riksgenomsnittet. Strukturen på befolk-
ningen förändras dock ständigt och bedömningen 
är att åldersfördelningen kommer se något jämnare 
ut framöver. Fler äldre och minskad andel yngre 
kommer sannolikt att öka medelåldern något i kom-
munen framöver.
Antalet barn i grundskoleålder bedöms öka varje 
år de kommande 10 åren, samtidigt som gruppen 
kommer att minska som andel av kommunen som 
helhet. Barn under 7 år kommer också att öka, men 
ligga oförändrat andelsmässigt. I övrigt kommer 
Mölndalsbor över 70 år att utgöra mellan 11,4 % 
och 11,7 % de kommande åren och samtidigt öka i 
absoluta tal. Eftersom folkökningen i princip antas 
ske i alla åldrar kommer flera av kommunens delar 
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att möta ökade behov.

Karta avser prognos för befolkning 0-17 år vid 2025 slut 
Källa: SCB 2020

Barn upp till 17 år tenderar att utgöra en större 
andel av befolkningen på landsbygden och en lägre 
andel i centralorterna, medan motsatt förhållande 
gäller unga vuxna mellan 18-34 år. År 2025 be-
döms samma förhållande att gälla. Från idag fram 
till 2025 antas också att den största omflyttning är 
koncentrerad till Mölndals tätort där antalet nya 
bostäder är högt. Sammantaget kommer fler och 
fler att flytta in och ut ur kommunen, medan nettot 
varierar och framförallt blir lågt 2020.

Karta avser total omflyttning 2020-2025 
Källa: SCB 2020

Antalet immigrerade bedöms ligga på en lägre nivå 
framöver jämfört med de senaste åren, medan emig-
rerade ökar något. Av det totala antalet flyttningar 
som beräknas i befolkningsprognosen utgör ungefär 
29% flyttar inom kommunen mellan skolområden. 
Med andra ord sker stora förändringar inom kom-
munen där Bosgården och Åby & Broslätt omsätter 
många förändrar medan Hällesåker står för lägst 
antal interna flyttar. Det här är både kopplat till 
bostadsproduktion och åldersfördelning avseende 

flyttbenägna grupper.

 
Källa: SCB 2020

Under arbetet med bostadsförsörjningsprogrammet 
har Mölndals stads befolkningsprognos reviderats. 
En lärdom från det är att Mölndal är inne i en fas 
där stora förändringar också ger stor osäkerhet 
kring befolkningsutvecklingen. I en kommun där 
inflyttningen från riket är en viktig faktor är också 
unga vuxna och deras potentiella barnafödande 
osäkra aspekter. Skulle den förmodade inflyttning-
en justeras innebär det framförallt ett nytt läge i 
dessa grupper. Det här hänger ihop med vilka åldrar 
som är mest benägna att flytta. Med samma logik är 
den äldre befolkningen en mer säker faktor i demo-
grafin och kommunens planering. 
Trots att antalet inflyttade har varit högt under 2020 
hittills har nettoökningen varit låg. Det här förkla-
ras av att oväntat många flyttat ut ur kommunen. 
Vad som ligger bakom den nya riktningen eller hu-
ruvida den är ihållande är oklart i nuläget. Bedöm-
ningen är att folkökningen inte blir i samma storlek 
som under 2017- 2019 i fortsättningen.
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Bostadsmarknaden nationellt och regionalt
Marknadsförutsättningar är svåra att förutse, precis 
som prognoser. Mycket kan hända globalt, natio-
nella och lokalt som påverkar marknaden ner på 
områdesnivå. 
Enligt Boverkets indikatorer 2020 bedöms hushål-
lens osäkerhet kring bostadsmarknaden att hålla i 
sig framöver. År 2020 påbörjas 48 000 bostäder, 
och år 2021 påbörjas 42 500 bostäder enligt Bover-
kets prognosuppdatering. Antalet påbörjade bostä-
der minskar med 9 procent i år och med ytterligare 
11 procent nästa år. Men osäkerheten i prognosen 
är fortsatt stor, i synnerhet för 2021. Sammantaget 
präglas bostadsmarknaden av fortsatt osäkerhet i 
dagsläget. 
Utvecklingen av bostadsbyggandet under 2021 är 
fortsatt svårbedömd. Antalet påbörjade bostäder be-
ror bland annat på hur stämningsläget för hushållen 
utvecklas, hur arbetslösheten utvecklas för köpstar-
ka grupper, men även på finansieringsmöjligheterna 
för bostadsutvecklarna och byggherrarnas vilja att 
agera i det osäkra läget. Prognosen har därför ett 
stort osäkerhetsintervall.
Efter flera år med kraftigt ökande priser på bostä-
der skedde en prisnedgång under slutet av 2017. 
Under 2018 har priserna i riket generellt stabilise-
rats. I Västra Götaland har priserna på bostadsrätter 
minskat något i början av 2019, medans priserna 
på småhus har ökat. Prisutvecklingen i kombina-
tion med oro kring de långsiktiga effekterna av nya 
amorteringskrav och skärpta krav för bolån har ökat 
osäkerheten på marknaden, inte minst i storstäder-
na. 
De olika åtgärder som vidtagits på senare tid för 
att underlätta bostadsbyggandet och den ökade 
medvetenheten om problemen som präglat bostads-
marknaden har säkert haft viss effekt, men huvud-
förklaringen till de senaste årens högre produktions-
volymer är de ekonomiska förutsättningarna och 
den högkonjunktur präglat de senaste åren.
När den ekonomiska konjunkturen framöver viker 
nedåt riskerar vi också att få en ytterligare fallande 
bostadsproduktion. Det kan innebära att det blir 
ännu svårare i lågkonjunktur att analysera och göra 
prognoser om bostadsmarknaden. Då är det oftast 
kommunernas egna initiativ, investeringar och 
målstyrda inriktning som påverkar bostadsförsörj-
ningen.
Samtidigt som produktionen av nya bostäder är 
central för att möta framtida befolkningstillväxt, 
kommer vi även i framtiden att till övervägande del 

bo i bostäder som redan existerar idag. Det är där-
för viktigt att befintligt bostadsbestånd tas om hand 
och att det totala bostadsbeståndet nyttjas effektivt, 
vilket också underlättas genom ökad nyproduktion.
Baserat på förändringarna av folkmängden enligt 
den regionala befolkningsprognosen har Länssty-
relsen beräknat att behovet av nya bostäder (våren 
2020) är cirka 6 400 per år de kommande tio åren.
Under 2019 färdigställdes 10 300 bostäder i länet. 
Det är 2 400 fler än under 2018 och den högsta 
siffran sedan 1991. I 29 av länets kommuner var 
bostadsbyggandet högre än genomsnittet för de se-
naste tio åren. Byggandet under 2019 var betydligt 
högre än det beräknade bostadsbyggnadsbehovet 
per år de kommande tio åren. Ett byggande utöver 
det demografiska behovet bidrar till att minska den 
brist som redan finns. Det är dock en utmaning att 
hålla så höga nivåer på antalet färdigställda bostä-
der över en längre tid.

Bostadsmarknaden i Mölndal
Mölndal är en kommun där det byggs mycket bo-
städer i relation till befolkningsstorleken.
Huspriserna i Mölndal ligger långt över genom-
snittet i riket, men strax under nivån i grannkom-
munen Göteborg. Kungsbacka som angränsar till 
söder om Mölndal har jämförbara genomsnittspri-
ser, med skillnaderna att fritidshus är lite dyrare i 
Kungsbacka och småhus som permanentbostäder är 
billigare.
Bostadsmarknadens struktur och lokala marknads-
villkor återspeglas i hur olika åldrar väljer och har 
möjlighet att bo. Betalningsviljan är i dagsläget 
högst för bostäderna i de norra delarna.
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Källa: Valueguard och Evidens
Källa: Evidens 2019

Av försäljningarna av bostadsrätter under 2018 ser 
vi att störst andel mindre lägenheter såldes, främst 
tvåor och treor. Den genomsnittliga kostnaden per 
kvadratmeter var 37 936kr.

Marknadsförutsättningar
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Ögonblicksbild över pågående planering och projekt, oktober 2020� 
Källa: Mölndals stad� 

I relation till befintligt bestånd rankas Mölndal högt 
när det gäller nyproduktion av bostäder, tyngdpunk-
ten ligger på produktion av bostadsrätter i flerbo-
stadshus. Under 2019 färdigställdes 709 lägenheter  
och 42 småhus i kommunen. Totalt har det byggts 
1890 bostäder mellan 2017 och 2019, vilket är 
ca 6,1 % av Mölndals totala bostadsbestånd. De 
snabba förändringarna är synliga i stadsbilden, 
på bostadsmarknaden och i stadens planering av 
kommunal service. I dagsläget råder i Mölndal, 
jämfört med andra kommuner, en hög genomsnittlig 
bostadshyra per kvadratmeter. Det här beror delvis 
på en 13,1 procent ökning av kvadratmeterhyran 
under de senaste åren. Sammantaget förändras 
därmed mycket i Mölndal vad gäller boende och det 
finns en viss osäkerhet i hur marknaden kommer att 
utvecklas framöver.
I Mölndal finns det ett antal personer som behöver 
hjälp med sin boendesituation av olika anledning-
ar, vilket också ingår i stadens ansvar att lösa. Det 
finns ett antal utslussningslägenheter och stadens 
HVB- hem. Men det finns även behov av bostad 
med särskild service för personer inom socialpsyki-
atriområdet. Behovet kan bland annat ses hos perso-
ner med funktionsnedsättning och missbruk t.ex. 
Detta beskrivs mer detaljerat i nästa kapitel. 
Det projekterades fem nya gruppbostäder under 
2019, där tre står klara under 2020 och där övriga 
två har en osäkrare prognos. För att möta efterfrå-
gan på nya bostäder och bygga bort befintlig kö 
finns det behov av ytterligare 2 gruppbostäder, samt 
därefter ca 9 lägenheter per år (servicebostad) de 
närmast följande åren.

I sin kvantitativa behovsbedömning utgår Boverket 
från att varje hushåll behöver en bostad. Det inte är 
en bostad till varje individ som är lagkravet, utan 
för att klara bostadsförsörjningen så är målet att alla 
hushåll i Mölndal ska ha en bostad för att kunna 
täcka bostadsbehovet.
Begreppet behov skiljer sig från begreppet efter-
frågan vilket inbegriper aspekter som hushållens 
personliga preferenser och ekonomiska förmåga. 
Människan kan efterfråga mer än den behöver. 
Efterfrågan håller byggbolagen och bostadsbola-
gen sig ajour med för att kunna förmedla det som 
efterfrågas på marknaden, allt ifrån olika storlekar, 
prisgrupper, typer till olika områdestyper. Viktigt att 
därför komma ihåg att hushållens behov inte i alltid 
står i relation till vad bostadsmarknaden erbjuder. 
Bostadsbehovet tar mer hänsyn till och fokuserar 
på det allmänna behovet, men tar inte alltid med 
efterfrågan. Här kommer även aspekter in så som 
olika typer av behov utifrån olika hushåll, t.ex.  
människor som inte klarar av eller kan efterfråga en 
bostad, särskilda boendeformer, olika slags livssitu-
ationer och socioekonomiska förutsättningar. 

Nationella prognoser och behov 
Alla prognoser är förenade med osäkerhet – ett fak-
tum som inte nog kan betonas. Det gäller inte minst 
befolkningsprognoser som handlar om människor 
vars handlande påverkas av händelser i omvärlden. 
Prognoserna sträcker sig långt fram i tiden vilket 
medför att estimaten mer ger en indikation om rikt-
ning snarare än exakt prediktion. Byggbehovs-prog-
noserna ska ses som scenarier som tagits fram 
under vissa givna antaganden snarare än förutsägel-
ser om hur det kommer att bli i framtiden.
Enligt Boverket är det beräknade byggbehovet för 
riket är drygt 640 000 nya bostäder under tioårspe-
rioden 2018–2027, det vill säga cirka 64 000 nya 
bostäder per år i genomsnitt. 
Analysen visar även att byggbehovet är koncentre-
rat till vissa delar av landet. De tre storstadsregio-
nerna; Stockholm, Göteborg och Malmö-Lund, står 
för 76 procent av byggbehovet och de tio FA-regio-
ner som har det högsta byggbehovet står sammanta-
get för 89 procent.

Behov och efterfrågan i Mölndal 
I dagsläget byggs det många bostäder i kommunen, 
och siffran kommer att fortsätta att ligga relativt 
högt de kommande åren, på grund av att många 
projekt startades upp under högkonjukturen de 
senaste åren. 

Bostadsbehov och efterfrågan på bostäder

Killere~ 

) t ' 
\ 

Lindome ., 

••• 
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Underskottet av bostäder i länet påverkar särskilt 
de grupper som har svårt att få sina bostadsbehov 
tillgodosedda på den vanliga bostadsmarknaden. 
Bostadsbehov och bostadsefterfrågan skiljer sig åt 
för olika grupper, och även förutsättningarna för att 
få en bostad skiljer sig. På följande sidor beskrivs 
situationen för några grupper som har särskilt svårt 
att finna bostad i kommunen och vilket bostadsbe-
hov de kan ha.

Unga och studenter
Mölndals befolkningsprognos visar på att fler unga 
flyttar in i kommunen idag, och denna grupp väntas 
även öka.
Staden har byggt en stor andel flerbostadshus de 
senaste åren i framförallt centrala delarna i Möln-
dals tätort, både bostadsrätter och hyresrätter. En 
stor del av dessa har varit mindre lägenheter, 1or 
och 2or. Även i kommande planering de närms-
ta åren ser vi samma byggnadstrend. De mindre 
lägenheterna, i centrala lägen och nära pendlings-
stråk, har attraktiva boendekvaliteter för unga och 
studenter. Mölndal har i dagsläget inga utpekade 
eller planerade utpekade studentlägenheter, därför 
ses deras boendeförutsättningar som liknande den 
för unga. Mölndal är en strategisk kommun utifrån 
deras boendeperspektiv, då det finns goda kollektiv-
trafik- och cykelstråk till Göteborgsregionens stora 
lärosäten; Göteborgs universitet, Chalmers och 
Borås högskola. 
Förutsättningar på bostadsmarknaden 
Unga är inte en homogen grupp med lika bostads-
behov. Det som är generellt för unga som grupp 
är att de jämfört med befolkningen i stort har haft 
mindre tid att etablera sig på bostads- och arbets-
marknaden. Många har inte hunnit samla tid i 
bostadsköer, spara ihop ett eget kapital eller skaffa 
sig ett stort kontaktnät. Unga som grupp har också 
lägre inkomster. Många fastighetsägare ställer krav 
på fast inkomst och tillsvidareanställning vilket kan 
göra det svårt även för unga med arbete och god 
inkomst att efterfråga en hyresrätt. Samma krav 
på fast inkomst gäller för att banken ska bevilja 
ett bostadslån vilket begränsar möjligheterna för 
unga att efterfråga bostads- och äganderätter. Unga 
flyttar mer än övriga åldersgrupper. Att unga flyttar 
mycket kan dels bero på deras svaga ställning på 
bostadsmarknaden (att tvingas flytta mellan olika 
tillfälliga lösningar) men också på snabbt skiftande 
behov (flytta hemifrån, börja studera på annan ort, 
flytta ihop/isär, etc.). Ungas behov ställer krav på en 
diversifierad bostadsmarknad med utbud för olika 
plånböcker och hushållsstorlekar.

Äldre
De flesta äldre bor i ordinärt boende, alltså boende 
som inte kräver ett biståndsbeslut, men en mindre 
andel av de äldre bor i särskilt boende. I Mölndals 
stad finns 504 platser i särskilt boende samt 27 
korttidsplatser för äldre med behov av särskilt stöd 
fördelade på 8 äldreboenden. 
Det råder i dag viss brist på platser till särskilt bo-
ende i Mölndal, och enligt SCB’s befolkningsprog-
nos kommer antalet äldre personer öka i staden, 
vilket innebär att behovet av nya äldreboendeplatser 
väntas öka över tid. Om kön till särskilt boende 
inte överstiger ett visst antal personer som bedöms 
vara en balans, och om behovet av nya äldreboen-
deplatser är konstant inom den befolkningsgrupp 
som är 65 år och äldre, kommer det att behövas 74 
nya platser fram till 2024 och ytterligare 92 platser 
till 2029 enligt vård- och omsorgsförvaltningens 
boendeplan 2020-2026.
Förutsättningar på bostadsmarknaden 
Äldre är en heterogen grupp med stora variationer 
i möjligheten att efterfråga olika bostäder och med 
olika önskemål om sitt boende. Det som kan vara 
av särskilt stor betydelse för gruppen äldre är att 
boendet och omgivningen har hög tillgänglighet så 
att det finns möjlighet att åldras självständigt i sitt 
boende. De flesta äldre får sina behov av vård och 
omsorg tillgodosedda i sitt hem i ordinärt boende. 
För den äldre innebär det oftast en stor trygghet att 
få bo kvar i en känd miljö, men det kan även inne-
bära mer isolering och ensamhet. 
Med hög ålder ökar risken för funktionsnedsätt-
ningar och de sociala förutsättningarna förändras 
om ens partner och vänner avlider. Behovet av 
trygghet och gemenskap kan därför vara större 
bland äldre. Boendeformerna seniorboende och 
trygghetsboende är utformade för att erbjuda 
trygghet och gemenskap i ordinärt boende och kan 
sannolikt få en ökad efterfrågan i samband med att 
gruppen äldre blir fler. 

Nyanlända enligt bosättningslagen
Generellt har antalet nyanlända som bosatt sig 
i Västra Götaland minskat från och med 2017. 
Bosättningslagen innebär ett gemensamt ansvar för 
alla kommuner att på bästa sätt ta emot nyanlända 
som har fått uppehållstillstånd. Mölndal tog emot 
97 personer under 2019, 80 personer under 2020 
och Länsstyrelsens fördelningstal för Mölndal år 
2021 är prognostiserad till 85 personer. 

Särskilda grupper
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Förutsättningar på bostadsmarknaden 
De som nyligen anlänt till Sverige har oftast ge-
mensamt att de saknar förankring på bostadsmark-
naden och på arbetsmarknaden. Ofta har hushållen 
låga eller inga ekonomiska förutsättningar att 
efterfråga en bostad som motsvarar deras behov. 
Det betyder att förutsättningarna att anordna eget 
boende är begränsade i högattraktiva områden. 
Nyanlända är en bred grupp med olika hushålls-
sammansättningar, åldrar, och därmed behov. Det 
generella behovet är att det idag behövs mer utbud 
av större bostäder för målgrupp nyanlända, lämpli-
ga för familj med flera barn. Annars så är det även 
här önskvärt med en blandning av olika boendety-
per för olika livssituationer och hushållssamman-
sättningar. 
Utmaningen är de långsiktiga boendelösningar, 
behovet är främst en förstärkning i boendekedjan 
och fler lägenheter i stort. Nyanlända som, utifrån 
bosättningslagen, förväntas söka/finna bostad på 
egen hand efter två år har alldeles för kort kötid. De 
lägenheter som kommer från Allmännyttan (MBAB 
o Förbo) specifikt för denna målgrupp är därför 
viktiga. Många kommer att behöva söka bredare, 
dvs söka en bostad utanför Mölndal vilket påverkar 
den regionala bostadsförsörjningen.

Socioekonomiskt svaga
Betalningssvaga hushåll är en generell grupp där 
låg inkomst är den gemensamma faktorn. Det hand-
lar om hushåll som inte har råd att efterfråga en bo-
stad, eller en bostad av rimlig storlek relativt deras 
hushållsstorlek i det befintliga beståndet. Många av 
de grupper som beskrivs i analysen under särskil-
da grupper faller, helt eller delvis, även in under 
kategorin betalningssvaga hushåll: hemlösa, unga, 
nyanlända med flera. Alla dessa grupper har utöver 
den låga betalningsförmågan ofta andra gruppspeci-
fika hinder eller problematik som kan vara barriärer 
för tillgång till en bostad.
Förutsättningar på bostadsmarknaden 
Förutom att bostadsbristen i sig leder till att de mest 
betalningssvaga utkonkurreras på bostadsmarkna-
den så kan det utöver inkomst finnas andra hinder 
för vissa hushåll att få tillträde till hela bostads-
marknaden. Bland de betalningssvaga hushållen får 
en del hela, eller delar av, inkomsten från försörj-
ningsstöd eller bidrag. Att hyresvärdar accepterar 
bidrag som sjukförsäkring, försörjningsstöd och dy-
likt som inkomstkällor är således viktigt för många 
betalningssvaga hushålls möjligheter att efterfråga 
en bostad. Det kan även finnas andra hyreskrav som 
kan utestänga olika grupper från hyresmarknaden. 
Bostadsdiskriminering kan ske direkt (att individer 
eller grupper missgynnas genom att de behandlas 
sämre än någon annan i en jämförbar situation) 

eller indirekt (när det finns generella regler som slår 
särskilt hårt mot vissa grupper). Det har i studier 
visats att diskriminering mot exempelvis människor 
med utländsk bakgrund är relativt vanligt på bo-
stadsmarknaden, men det är svårt att bevisa. De 
långsiktiga sociala konsekvenserna, såväl som häl-
sotillståndet, för familjer och barn som växer upp i 
otrygga eller fysiskt undermåliga bostadsförhållan-
den är viktiga att framhålla. 
Marknaden bygger för efterfrågan och kommunen 
har ansvar för vissa grupper på bostadsmarknaden 
enligt bland andra socialtjänstlagen och bosätt-
ningslagen. Kommunen har dock inte ansvar för att 
tillgodose bostäder till hushåll med låga inkomster 
eller de som marknaden inte bygger för, annat än 
genom lagen om kommunernas ansvar för bostads-
försörjning. En viktig del är att få till stånd bygg-
nation av nya bostäder med rimliga kostnader som 
kan frigöra bostäder i det befintliga bostadsbestån-
det för flyttkedjor. 

Hemlösa
Enligt socialtjänstlagen och den praxis som gäller 
har hen som inte kan ordna boende på egen hand 
rätt till bostad. Går det att fastslå att personen i 
fråga uttömt alla sin möjligheter att ordna en bostad 
själv ska alltså socialtjänsten bistå med hjälp. Av 
två olika anledning är ändå en andel av befolkning-
en hemlös. Dels söker inte alla hjälp och dels är det 
svårt att styrka att man har rätt enligt lagen. 
Hemlösheten är både en socialpolitisk och en 
bostadspolitisk fråga. Det innebär att ansvaret delas 
mellan socialtjänsten som har det yttersta ansvaret 
och de kommunala förvaltningar som ansvarar för 
bostadsförsörjningen. Det finns fyra olika definitio-
ner av hemlöshet; akut hemlöshet, institutionsvistel-
se och stödboende, långsiktiga boendelösningar och 
ett eget ordnat kortsiktigt boende.
I socialstyrelsen nationella kartläggning från 2017 
ser vi att antalet kvinnor och utlandsfödda har ökat 
bland hemlösa. Personer med missbruk och perso-
ner med psykisk ohälsa är något färre jämfört med 
kartläggningen 2011. Det är både fler personer och 
fler som är föräldrar till barn under 18 år i akut 
hemlöshet.
Mölndal har en högre andel hemlösa än Kungs-
backa, men ett lägre snitt än Västra Götalandsregio-
nen utifrån statistik från 2017. Antalet hemlösa har 
dock ökat i Mölndal mellan 2017 och 2018. Ny-
anlända som bor i tillfälliga boendelösningar ingår 
inte i denna statistik. 
Förutsättningar på bostadsmarknaden:
Långa kötider både på Boplats och i fastighetsbo-
lagens egna kösystem försvårar för denna grupp 
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bostaden, om den erbjudna insatsen tillgodoser behovet 
och den enskilde får en skälig levnadsnivå på detta sätt.

LSS- Lagen om stöd och service till vissa funktionshin-
drade. 

Bostad enligt LSS: Till skillnad från SoL anges i LSS 
konkret vilka insatser de personer som omfattas av LSS 
har rätt till om de behöver sådan hjälp i sin livsföring 
och om behovet inte tillgodoses på annat sätt. En av de 
insatser som regleras i lagen är vuxnas rätt till bostad 
med särskild service eller annan särskilt anpassad bostad. 
BmSS enligt LSS kan sedan delas in i underkategorierna 
gruppbostad, servicebostad och annan särskilt anpassad 
bostad. 

Biståndsbedömt trygghetsboende (SoL), kom som ett 
nytt beslut under 2019. Från 1 oktober 2020 kan perso-
ner som fyllt 80 år och har hemtjänst ansöka om denna 
boendeform. 

Förklaringar enligt Socialstyrelsens termbank:

Särskilt boende – individuellt inriktad insats i form av 
boende som ges med stöd av socialtjänstlagen eller lagen 
om stöd och service till vissa funktionshindrade

Särskilt boende för äldre - boende som tillhandahåller 
bostäder eller platser för heldygnsvistelse tillsammans 
med insatser i form av vård och omsorg för äldre perso-
ner med behov av särskilt stöd

Bostad med särskild service-boende som tillhandahåller 
bostäder för personer med funktionsnedsättning och med 
behov av stöd och särskild service enligt LSS eller SoL

HVB-hem – (inom socialtjänsten): boende som tillhan-
dahåller platser för heldygnsvistelse tillsammans med 
insatser i form av vård eller behandling

Stödboende - (inom socialtjänsten:) boende som tillhan-
dahåller platser för heldygnsvistelse avsedda för perso-
ner som behöver insatser i form av tillsyn och stöd men 
inte vård eller behandling

Skyddat boende - (inom socialtjänsten:) boende som 
tillhandahåller platser för heldygnsvistelse avsedda för 
personer som behöver insatser i form av skydd mot hot, 
våld eller andra övergrepp tillsammans med andra rele-
vanta insatser.

…………………………………………………………………

Seniorboende och trygghetsboende (även kallat plus-bo-
ende) 

Ordinärt boende utan biståndsbeslut, som produceras 
och drivs av både kommunala bostadsbolag och privata 
aktörer. Riktar sig till personer som är över en viss ålder, 
bostäder med hög tillgänglighet. För de boende finns ofta 
personal vissa timmar och gemensamma utrymmen.

tillsammans med övriga förutsättningar kopplat till 
situationskategorisering. 
Att förebygga avhysningar, i dagligt tal vräkning-
ar, är en väsentlig del av arbetet med att motverka 
hemlöshet. Något som Mölndalsbostäder arbetar 
med i sin verksamhet tillsammans med staden. Sta-
den har även ett uppsökande arbete med utgångs-
punkt i verksamhet kopplat till en husbil som åker 
runt i kommunen. 

Barn
I och med att barnkonventionen blev svensk lag, 
har nu alla kommuner ett ansvar att bevaka barns 
intressen, och lyfta fram dem som grupp. 
För bostadsförsörjningens del så handlar detta om 
att bevara hur barn påverkas av olika boendesi-
tuationer, vilka möjligheter de har att påverka sin 
situation, och att lyfta fram gruppen som en del 
av hushåll med olika utmaningar och svårigheter. 
För oftast så ingår barn i övriga hushåll, men kan 
påverkas annorlunda än de vuxna i hushållet, av en 
speciell boendesituation.
Förutsättningar på bostadsmarknaden:
Liksom övriga utsatta grupper på bostadsmarkna-
den så påverkas barn på liknande sätt, men de kan 
även vara mer utsatta på grund av sin ålder och 
att de inte har någon makt över situationen. T.ex. 
ekonomisk utsatthet, tillgång till kösystem, lågt 
utbud på marknaden, höga priser, svängningar i 
konjunktur, trångboddhet osv. 
Beroende på situation så kan detta påverka bar-
nens uppväxtförhållanden, t.ex. trångboddhet, 
ekonomi, tillgång till plats för vila och läxläsning 
i hemmet. 

Förklaringar
Olika typer av biståndsbedömda boendeformer:

BmSS- Förkortning av bostad med särskild service. En 
boendeform som kan beviljas utifrån två lagstiftningar, 
SoL eller LSS.

SoL- Socialtjänstlagen. 

Insatsen bostad med särskild service enligt SoL är en rät-
tighet för en enskild person som inte själv kan tillgodose 
sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt, 
t ex genom hemtjänst eller boendestöd. Biståndet ska 
tillförsäkra den enskilde en skälig levnadsnivå. Insat-
serna erhålls efter en individuell behovsbedömning. En 
helhetsbedömning av den enskildes totala situation måste 
alltid göras. Rätten till bistånd enligt SoL handlar om att 
få ett behov tillgodosett, inte vilken insats den enskilde 
ska få. Det innebär att kommunen har möjlighet att före-
slå en alternativ insats, till exempel hemtjänst i den egna 

••• 
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Bostadsbrist
Trots kraftigt ökat bostadsbyggande bedömer de 
flesta kommuner i Västra Götalands län att det är 
underskott på bostäder. I jämförelse med de senas-
te åren är det dock fler kommuner som bedömer 
att det är balans på bostadsmarknaden såväl nu 
som om tre år. Förklaringen antas vara såväl ökat 
bostadsbyggande som att folkmängden ökar i lägre 
takt eller till och med minskar.
Att bostadsbehovet och efterfrågan på bostäder kan 
ses ur olika perspektiv gör det komplext att prata 
om bostadsbristen. Var bostäderna ligger och hur 
dessa är utformade matchar inte alltid behov eller 
efterfrågan. Därför är det inte bara viktigt att det 
byggs i kommunerna för att lösa bostadsbristen, det 
är också viktigt vad som byggs, att det är bostäder 
som kan möta behovet och efterfrågan. Att det är 
olika typer av bostäder som möjliggör t.ex. flytt-
mönster, bostadsreserver, och tillgodoser behovet 
för utsatta grupper. 
En stor utmaning är att tillgodose allas möjlighet att 
kunna bo i en bra bostad och möta behoven för de 
hushåll som ska etablera sig på bostadsmarknaden 
i länet. De med svag ekonomi och svaga kontakt-
nät har allt svårare att tillgodose sina behov. Trots 
att det byggs mer än på länge i Västra Götalands 
län finns det många hushåll som saknar en lämplig 
bostad. Svårigheten för vissa hushåll att hitta en 
lämplig bostad riskerar därmed att påverka männ-
iskors livskvalitet samt inte minst ungdomars och 
barns uppväxtvillkor. Det är framför allt hushåll 
som saknar ekonomiska resurser för att köpa en 
bostad eller finna en hyresrätt med lämplig hyres-
nivå samt hushåll som har bristande kontaktnät 
och kort tid i bostadskö som möter stora problem. 
I en situation med generellt lågt utbud och höga 
priser på bostadsrätter och småhus samt höga hyror 
i nyproduktion får dessa grupper det extra svårt. 
Men det är också svårt för kommunerna att påverka 
bostadsmarknaden.
Behov och efterfrågan
Det är en svår fråga om alla individers olika behov 
och efterfrågan ska tillgodoses. Är det rimligt för 
en kommun att bygga de bostäder som efterfrågas- 
när de inte alltid avspeglar hushållets behov. Det 
kommunen har krav på och som är lagstiftat är att 
möta upp behovet av bostäder för hushållen, men 
det är svårt att avgöra vad det egentliga behovet är, 
och vad som går över till att bli personliga preferen-
ser och ”det lilla extra” som efterfrågas. Om länets 
kommuner bygger nya bostäder i den omfattning 
som krävs för att alla hushåll ska ha en bostad kan 

bostadsbehovet sägas vara löst. Men för att det ska 
finnas en rotation och rörlighet på bostadsmark-
naden och för att omflyttningar av hushåll inom 
och mellan olika kommuner ska kunna ske på ett 
friktionsfritt sätt, måste det också finnas en bostads-
reserv.
Något att lyfta i frågan om behov är de utsatta 
grupperna och deras möjlighet att efterfråga eller 
få sina grundläggande bostadsbehov tillgodosedda. 
Ska behovet för dessa kunna tillgodoses framöver, 
bör byggandet riktas mer och till och ha i åtanke 
segmenten längre ned på efterfrågekurvan för att 
hushåll med begränsade resurser ska få möjlighet 
att efterfråga och skaffa en bostad. 
Regional bostadsförsörjning och infrastruktur
Ett underskott av bostäder lokalt beror på en hög 
efterfrågan i Göteborgs storstadskommun, och mås-
te därför ses i ett regionalt sammanhang. Bostads-
försörjningen är en regional fråga, och både behov, 
efterfrågan och förutsättningar påverkas av regiona-
la samband. Göteborgsregionens kommuner svarar 
i den regionala bostadsmarknadsenkäten att brist på 
detaljplaner på attraktiv mark ligger högt upp bland 
de faktorer som begränsar bostadsbyggandet. 
För Mölndals del är buller och infrastruktursats-
ningar en utmaning för bostadsutvecklingen, då 
kommunen har flera stora leder och riksintressen 
som passerar. Men det är också längs med dessa , 
centralt i tätorterna, som stora delar av den attrak-
tiva marken finns för utveckling. Med god tillgång 
till service och hållbara resor. Det pågår just nu 
även flera stora åtgärdsvallstudier och utredningar 
kring utveckling av flera av riksintressena för infra-
struktur i Mölndal. Dessa påverkar bostadsbyggan-
det och utvecklingen i dessa stråk och områden, i 
väntan på besked.
Ekonomi och marknad
Den globala ekonomin bromsar i dagsläget in sam-
tidigt som företag och hushåll är mindre optimis-
tiska än tidigare. Det är skärpta krav på bolån och 
amortering t.ex. Bostadsinvesteringarna förväntas 
minska framöver, från högre nivåer åren innan. 
Mycket av de bostäder som byggts de senaste åren 
har varit mindre lägenheter och främst flerbostads-
hus, med höga boendekostnader. Dessutom har 
den mesta tillökningen av bostäder skett i de norra 
delarna av kommunen, i Mölndals tätort där trycket 
har varit stort.

Utmaningar för Mölndal

••• 
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Lindome

Bostäder under 2020-2023 
(grovt beräknade på pågående, planerade och 
kommande projekt)

Totalt i kommunen: ca 800 bostäder.

Källa: Mölndal kommun
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Den planerade byggnationen i kommunen utgår 
från pågående planer, planbesked och aktuella 
projekt. Dock är det viktigt att komma ihåg att den 
planerade byggnationsnivån utgår ifrån den totala 
summan av bostäder som möjliggörs i planer, och 
inte ger en tydlig bild av vad som faktiskt kommer 
att byggas framöver. Vi kan med relativ säkerhet 
säga vad som kan komma att byggas under peri-
oden 0-3 år, men sen blir det mindre säkert under 
perioden 3-5 år framåt. Efter 5 år och framåt så blir 
bilden av den planerade byggnationen generell och 
osäker.
I Mölndals tätort (både östra och västra sidan om 
järnväg/motorväg) ligger den största andelen av 
planerad byggnation de närmsta åren. Där pågår 
främst utbyggnad av, och planläggning för, lägen-
heter i flerbostadshus (ca 10 000 bostäder i pågåen-
de planläggning eller i pipeline, enligt prognosen). 
Endast ett fåtal avstyckningar samt planer i västra 
Mölndal bidrar till komplettering med villor och 
radhus i dagsläget. Majoriteten av planläggningen 
för nya bostäder pågår i västra Mölndal. 
Det pågår planering för både villor och radhus i 
både Kållered och Lindome. I och med planlägg-
ningen och Kållered centrum och pågående plan-
läggning av Lindome centrum kommer även dessa 
orter att uppleva en större utbyggnad av lägenheter 
i flerbostadshus än tidigare. Utöver den större cen-
trumutvecklingen i dessa orter omfattas pågående 
planer främst av mindre antal bostäder, främst villor 
och radhus. I princip all planläggning i både Lindo-
me och Kållered pågår inom tätortsområdena.
Sammantaget bedömer staden att den planerade 
byggnationen just nu har hjälp att motverka den 
bostadsbrist som staden (och regionen) haft de se-
naste åren. Dock har den höga takten även inneburit 
en del utmaningar som t.ex. att hålla samma takt 
med utbyggnad av infrastruktur och service. Detta 
kommer även att bli utmaningen de kommande åren 
då byggnadstakten runt om i kommunen fortfarande 
är hög. Det har byggts många flerbostadshus och 
lägenheter i de norra delarna av kommunen, men i 
kommande planering ser vi i nuläget att mer flerbo-
stadshus och lägenheter även kommer att komplet-
tera ytterligare det befintliga bostadsbeståndet i de 
övriga tätorterna i de södra delarna.

Planerad byggnation

--------

- -

••• 
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Mölndals stad
Julia Halldin 

Elisabet Börlin

Maria Patriksson

Ragnar Dahlgren

Louise Eiterjord

Sofia Refsnes

Kristina Bodin

Gustav Magnussson

Monica Mathisen

Översiktsplanerare

Översiktsplanerare

Strategisk trafikplanerare

Analytiker

Planarkitekt

Planarkitekt

Mark&exploateringschef

Exploateringsingenjör

Lokalförsörjningsstrateg

Stadsbyggnadsförvaltningen

Stadsbyggnadsförvaltningen

Tekniska förvaltningen

Stadsledningsförvaltningen

Stadsbyggnadsförvaltningen

Stadsbyggnadsförvaltningen

Stadsbyggnadsförvaltningen

Stadsbyggnadsförvaltningen

Stadsledningsförvaltningen

Bilder: Mölndals stad och SCB, om inget 
annat anges.

Kommunala bolag
Anna Olá

Peter Granstedt

Mats Andersson

Clas Svennsson

Förbo

Förbo

Mölndalsbostäder

Mölndalsbostäder

Konsult
Lisa Wistrand 

Alexander Börefelt

Axel Heyman

White arktitekter

White arktitekter

White arkitekter
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§ 73 Dnr 2020-01107  
Svar på Länsstyrelsens remiss om förslag på åtgärdsprogram för 
ljunghed 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2021-01-14, och översänder det som sitt 
svar till Länsstyrelsen i Hallands län. 

Sammanfattning av ärendet 
Kungsbacka kommun har beretts möjlighet att svara på Länsstyrelsens utsända 
remiss om åtgärdsprogram för ljunghedar med giltighetstid 2021-2025.  

Till ljungheden är ett mycket stort antal rödlistade arter knutna. Ljunghedarnas 
extremt snabba försvinnande i kombination med avsaknad av relevant skötsel på 
återstående areal innebär en stor hotbild mot arter, varför åtgärdsprogrammet syftar 
till att öka kunskapen om biotopen med utbildningar, informationsinsatser, 
inventering och restaurering i form av upptagande av traditionell markstörning såsom 
brand och bete.  

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-01-14 

Yttrande, 2021-01-14 

Remiss – förslag till åtgärdsprogram för ljunghed, 2020-12-03 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
samhällsbyggnadskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det. 



  

Datum 

2021-01-14 
Diarienummer 

2020-01107 
 

 

 
Samhällsbyggnadskontoret 
Hanna Ångman 
0300-834156 
 

1 (2)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 
Besöksadress 

Stadshuset, Storgatan 37 
Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Svar på Länsstyrelsen i Hallands läns remiss om förslag till åtgärdsprogram för 
ljunghed 
 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2021-01-14, och översänder det som sitt svar till 
Länsstyrelsen i Hallands län. 

Sammanfattning av ärendet 
Kungsbacka kommun har beretts möjlighet att svara på Länsstyrelsens utsända remiss om 
åtgärdsprogram för ljunghedar med giltighetstid 2021-2025.  

Till ljungheden är ett mycket stort antal rödlistade arter knutna. Ljunghedarnas extremt snabba 
försvinnande i kombination med avsaknad av relevant skötsel på återstående areal innebär en stor 
hotbild mot arter, varför åtgärdsprogrammet syftar till att öka kunskapen om biotopen med 
utbildningar, informationsinsatser, inventering och restaurering i form av upptagande av traditionell 
markstörning såsom brand och bete.  

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-01-14 

Yttrande, 2021-01-14 

Remiss – förslag till åtgärdsprogram för ljunghed, 2020-12-03 

Beslutet skickas till 
Länsstyrelsen i Hallands län 

Beskrivning av ärendet 
Åtgärdsprogrammet lyfter ljungheden som en artrik och känslig biotop som kräver en riktad 
markanvändning där brand och extensivt bete är gemensamma nämnare, men där även andra typer av 
markstörningar har betydelse för ljunghedens ekosystem.  
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Föreslagna åtgärder omfattar restaurering av igenvuxna eller planterade ljunghedar som inte längre 
hävdas, alltså markanvänds på ett traditionellt sätt med exempelvis bete och bränning. Målet fram till 
2040 är att restaurera minst 1000 hektar. Andra åtgärder omfattar även framtagande av 
informationsmaterial, regionala utbildningar samt ett nationellt ljunghedseminarium. Genomförandet 
av åtgärder, särskilt restaurering utanför skyddade områden förutsätter insatser från flera aktörer såsom 
kommun, intresseföreningar och länsstyrelser. 

Kungsbacka kommun delges åtgärdsprogrammet då kommunen är en del av det ljunghedsbälte som 
sträcker sig från västra Norge till Färöarna och Irland, samt längs Europas västkust ner till Spanien och 
Portugal. Bland annat har kommunen ett omfattande kustlandskap med strandnära ljunghedar; 
Sandsjöbacka och Fjärås-Bräcka som karaktäriserar en stor del av den värdefull natur som ingår i 
kommunen och uppmärksammats i såväl den kommunala naturvårdsplanen (2003) och 
naturvärdesinventeringen (2019). 

Kungsbacka kommun är ingen stor markägare och därför kan restaurering efter identifiering av 
ljunghed i kommunens regi på de egna markerna bli svårhanterliga om ljungheden delas på fler 
fastighetsägare. Kommunen välkomnar en större informationssatsning om biotopen både inom egna 
verksamheten och för andra intressenter inom kommunen med ljunghed på sin mark. 

 

Malin Aronsson                                     Emma Kjernald 

Kommundirektör    Samhällsbyggnadschef 
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Sammanfattande inställning 
Kungsbacka kommun ser positivt på en åtgärdsplan för ljunghedar och anser att de åtgärder och 
rekommendationer som åtgärdsprogrammet beskriver är bra och relevanta.  

Kommunen välkomnar en informationssatsning från Länsstyrelsen i Halland så att fastighetsägare med 
ljunghed på sin mark får ökad kunskap om biotopen och de förslag och rekommendationer som finns i 
åtgärdsprogrammet.  
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Förord 
Åtgärdsprogram för hotade arter och naturtyper och deras genomförande är ett av 
flera verktyg för att nå det av riksdagen beslutade miljökvalitetsmålet Ett rikt växt- 
och djurliv, och även de övriga sex ekosystemrelaterade miljökvalitetsmålen. 
Åtgärdsprogram för hotade arter och naturtyper bidrar även till att 
uppnå Aichimål 12 inom Konventionen för biologisk mångfald som handlar 
om att senast 2020 ha förbättrat hotade arters bevarandestatus och mål 15, 
delmål 15.5 i de Globala målen för hållbar utveckling om att hejda förlusten 
av biologisk mångfald och senast 2020 skydda och förebygga utrotning av hotade 
arter. 

Åtgärdsprogrammet för ljunghed har på Naturvårdsverkets uppdrag upprättats 
av Krister Larsson, Allma Natur och Jonas Stenström, Naturcentrum AB. 
Programmet presenterar Naturvårdsverkets syn på mål och angelägna åtgärder för 
ljunghed. 

Åtgärdsprogrammet innehåller en kortfattad kunskapsöversikt och presentation 
av angelägna åtgärder under 2021−2025 för att förbättra bevarandestatusen för 
ljunghed och dess associerade arter i Sverige. Åtgärderna samordnas mellan olika 
intressenter, vilket får till följd att kunskapen om och förståelsen för arten eller 
naturtypen ökar. Förankring av åtgärderna har skett genom samråd och en bred 
remissprocess där statliga myndigheter, kommuner, experter och 
intresseorganisationer haft möjlighet att bidra till utformningen av programmet. 

Det här åtgärdsprogrammet är ett led i att förbättra bevarandearbetet och utöka 
kunskapen om ljunghed. Det är Naturvårdsverkets förhoppning att programmet 
stimulerar till engagemang och konkreta åtgärder på regional och lokal nivå, så att  
ljunghed och dess associerade arter så småningom kan få gynnsam 
bevarandestatus. Naturvårdsverket tackar alla de som har bidragit med synpunkter 
vid framtagandet av åtgärdsprogrammet och de som bidrar till dess genomförande. 
 
Stockholm i månad¤ 2021 
 
 
 
Claes Svedlindh 
Chef Naturavdelningen 
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Fastställelse, giltighet, utvärdering 
och tillgänglighet 
Naturvårdsverket beslutade den datum 201x¤ i ärendet NV-07681-11, att fastställa 
åtgärdsprogrammet för ljunghed (ärende NV-00000-00¤). Programmet är ett 
vägledande, ej formellt bindande dokument och gäller under åren 2021–2025. 
Utvärdering och/eller revidering sker under det sista året programmet är giltigt. Om 
behov uppstår kan åtgärdsprogrammet utvärderas och/eller revideras tidigare. 
Giltighetsperioden för åtgärdsprogrammet förlängs om det inte fattas beslut om att 
programmet ska upphöra eller ett nytt program för ljunghed fastställs. 

På www.naturvardsverket.se kan det här och andra åtgärdsprogram köpas eller 
laddas ned. 
 

http://www.naturvardsverket.se/
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Sammanfattning 
Den svenska ljungheden utgör en del av en större ljunghedsregion som sträcker sig 
från västra Norge till Färöarna och Irland, samt längs Europas västkust ner till 
Spanien och Portugal. Ljungheden betraktas bäst som ett komplext ekosystem med 
ett flertal olika naturtyper, varav Natura 2000-naturtyperna Torra hedar (4030) och 
Fukthedar (4010) är dominerande. Båda dessa naturtyper har idag ogynnsam status 
och en negativ trend i Sverige i såväl kontinental som boreal region.  

Ljunghed är ett av Västeuropas äldsta kulturlandskap, som historiskt och under 
minst 3000 år haft stor utbredning på svensk utmark. Ljunghed har förekommit i 
stora delar av landet, men hade åtminstone under senare delen av historien sin 
största utbredning i sydvästra Sverige.  

Under en period på 100–150 år under 1800- och 1900-talen försvann 99,5 % av 
ljungheden genom igenplantering med barrskog, uppodling och spontan 
igenväxning. 

Till ljungheden är knutet ett mycket stort antal rödlistade arter. Anledningen till 
att de är rödlistade är i första hand ljunghedarnas extremt snabba försvinnande i 
kombination med avsaknad av relevant skötsel på återstående areal. Ljunghedens 
rödlistade arter återfinns idag i små och ofta isolerade populationer på ett fåtal 
kvarvarande skötta ljunghedar, och som försvinnande restpopulationer i miljöer 
som tidigare varit hävdad ljunghed. Många av dessa arter har visat en fortsatt 
negativ trend under de senaste 20 åren. 

I åtgärdsprogrammet listas 66 rödlistade arter som uteslutande eller i stor 
omfattning har sina kända populationer på ljunghed. Dessutom presenteras 
ytterligare 72 rödlistade arter som förkommer på ljunghed. Bland arter vilka har 
ljungheden som livsmiljö är 4 upptagna i bilaga 4 eller 5 till art- och 
habitatdirektivet. Minst 9 arter som är listade i bilaga 1 till fågeldirektivet har, eller 
har tidigare haft, ljungheden som en viktig livsmiljö.  

För att långsiktigt säkra överlevnaden för ljunghedens arter är en 
ekosysteminriktad hävd nödvändig. Åtgärdsprogrammet beskriver därför noggrant 
ljunghedens ekologi. Brand och extensivt bete är gemensamma nämnare, men även 
andra typer av markstörningar har betydelse för ljunghedsekosystemet.  

Föreslagna åtgärder omfattar restaurering av igenvuxna eller planterade 
ljunghedar som inte längre hävdas och målet fram till 2040 är att restaurera minst 
1000 hektar. Åtgärderna innefattar även kvalitetshöjande åtgärder i befintliga 
ljunghedar. Åtgärderna behöver följas upp för att öka kunskapen och för att kunna 
avgöra vilka åtgärder som är effektiva. 

Kunskapsbristen avseende ljunghed är stor, såväl rörande utbredning, 
artinnehåll som skötsel. Inventering tillsammans med art- och landskapsanalyser 
kan i någon mån undanröja kunskapsbrister på länsnivå, och utgöra underlag för 
planering och prioritering av åtgärder. Föreslagna åtgärder omfattar därför även 
framtagande av informationsmaterial, regionala utbildningar samt ett nationellt 
ljunghedseminarium.  
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Kostnaderna för de i åtgärdsprogrammet föreslagna åtgärderna uppgår till 
94 450 000 SEK under programmets giltighetsperiod 2021–2025. Genomförandet 
av åtgärder, särskilt restaurering, utanför skyddade områden förutsätter insatser 
från flera aktörer. 
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Summary 
Text  
The cost for the conservation measures, to be funded from the SEPA's allocation 
for action plans is estimated at € x during the action plan’s validity period 
2021-2025. 
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Art och naturtypsfakta 
Beskrivning av naturtypen 
Ljunghed är ett ekosystem på historisk utmark. Ljunghed ser olika ut i olika delar 
av landet men de gemensamma nämnarna är ljung, brand och bete. Dessutom ingår 
även andra typer av markstörning orsakade av människan. 

Ljungheden bredde tidigare ut sig över stora landskapsavsnitt, i en mosaikartad 
struktur med en rad olika naturtyper där ljungen ibland dominerade helt, ibland 
hade en mindre framträdande roll. Ofta fanns en variation av torrare och fuktigare 
partier, med kärr, mossar och hällmarker som naturliga inslag. Ljunghedarna var 
ibland öppna och trädlösa, men i många trakter förekom träddungar med stort 
inslag av brandskadad ved.  

Ljunghedarna var ofta kuperade och varierade. Ett citat från förra seklets början 
belyser detta:  
 

”Ehuru dessa marker i dagligt tal blifvit benämnda hedar, torde de dock på 
det hela taget, ej göra skäl för detta namn, om man nämligen med hedar 
menar jämna marker, ty områdena ifråga äro, åtminstone vad angår Halland 
och Bohuslän, starkt kuperade; grus och bärgåsar omväxla med dalar och 
sänkor” (Hollgren 1906) 

 
Ljungheden var i första hand en betesmark men marken utnyttjades också till 

andra ändamål. Där bränningen uteblev och betestrycket var lågt, växte träd och 
buskar vilket gav ved och virke.  
 
Ljunghed och ljungmark 
Terminologin när det gäller ljunghed kan vara förvirrande. Ända fram till 1960-
talet redovisades ljunghed som ett ägoslag i Sveriges officiella statistik jämförbart 
med äng, åker eller skog. I andra sammanhang beskrivs ljunghed som ett 
växtsamhälle eller en naturtyp. Den allmänna uppfattningen bland biologer som 
arbetar med skötsel och restaurering av ljunghedar är att en historisk och 
ekosysteminriktad utgångspunkt är viktig och att skötselregimerna är avgörande för 
hur det går för ljunghedens rödlistade arter. Många arter är beroende av den 
variation i tid och rum, av olika naturtyper, vegetationstyper och successionsstadier 
som ljunghedsskötseln ger upphov till. Ett snävt vegetationstypstänkande är därför 
kontraproduktivt. 

Ljungdominerade marker som inte utsätts för återkommande brand, är att 
betrakta som igenväxningssuccessioner. I dessa marker saknas oftast ljunghedens 
väsentliga ekologiska element, strukturer, funktioner och hotade arter. Sådana 
områden benämns som ljungmarker i åtgärdsprogrammet och kan betraktas som 
möjliga restaureringsmarker.   
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Definitioner och begrepp 
Mot bakgrund av ovanstående används i detta åtgärdsprogram följande definition 
för vad som är ljunghed ur ett historiskt markperspektiv:  
 

Ljunghed 
Öppen ljungbevuxen mark som bränns regelbundet och som förr hade stor 
betydelse för betesdrift på utmark. 

 
Andra begrepp som används i denna rapport och som även ger viss vägledning 
kring vilka åtgärder som krävs för att rädda ljungheden och dess hotade arter:  
 

Ljunghed i gynnsamt tillstånd 
Hävdad ljunghed som bränns regelbundet, med flora, fauna och andra 
karaktärer typisk för de marker som förr hade stor betydelse för betesdrift på 
utmark. 

 
Ljungmark 
Mark som domineras av ljung men som i olika grad saknar ljunghedens 
väsentliga ekologiska element, funktioner och hotade arter. 

 
Restaureringsmark 
Mark som efter restaureringsinsatser och skötsel bedöms kunna bli ljunghed i 
gynnsamt tillstånd. 

 
 
 
Natura 2000-naturtyper 
Den historiska ljungheden innefattar flera olika Natura 2000-naturtyper, beroende 
på variation i markfuktighet, jordmån och hävdintensitet. Denna variation är av stor 
betydelse för ljunghedens rödlistade fåglar, insekter och kräldjur.  

Natura 2000-naturtyperna Torra hedar (4030) och Fukthedar (4010) utmärker 
ekosystemet ljunghed. Enligt definitionerna utvecklas dessa naturtyper genom en 
kombination av bete och brand, det vill säga ljunghedsskötsel.  

Arealberäkningar gjorda i samband med artikel 17-rapporteringen för perioden 
2013–2018 visade att förekomstarealen av Torra hedar (4030) är 4800 hektar i 
kontinental region och 2800 hektar i boreal region, medan förekomstarealen av 
Fukthedar (4010) är 400 hektar i kontinental region och 230 hektar i boreal region 
(A. Jacobson, muntl. 2019). Huvuddelen av denna areal kräver skötsel för att 
gynnsam bevarandestatus ska kunna uppnås.  
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Torra hedar 4030 
Natura 2000-vägledningen för naturtypen (Bilaga 2) anger att torra hedar 
”utvecklas genom lång beteskontinuitet ofta i kombination med återkommande 
bränningar, men kan vara stadd i igenväxning”. Således ingår både de hävdade och 
brända ljunghedarna samt igenväxande ljungmark i definitionen. I en kommentar 
till definitionen anges att torra hedar vanligtvis är artfattiga, att det finns två typer 
(ljunghed och gräshed) och att ljunghed är en speciell och starkt hotad typ. Dessa 
påståenden behöver förtydligas avseende hur de olika typerna förhåller sig till olika 
skötselregimer och naturtypens gynnsamma tillstånd.  

Många nya undersökningar tyder på att torra hedar inte är så artfattiga som man 
kanske tidigare uppfattat dem. Torra hedar i ett gynnsamt tillstånd kan vara 
tämligen artrika, särskilt om man ser till samtliga organismgrupper och när det 
gäller förekomsten av rödlistade arter. Att torra hedar ofta uppfattas som artfattiga 
och helt dominerade av ljung och gräs kan bero på att så få hedar idag är 
välhävdade och befinner sig i ett gynnsamt tillstånd, vilket gör att goda 
referensområden är ovanliga. Antingen är hedarna igenväxande utan hävd eller så 
är betestrycket hårt och med tonvikt på sommarbete. Det som ovan beskrivs som 
undertyper (ljunghed och gräshed) kan uppstå på samma typ av mark beroende på 
betestryck och påverkan av gödsling. Vegetationen utvecklas mot gräshed vid ett 
intensivare betestryck och genom påverkan av gödsling och kultivering, medan 
samma område utvecklas mot en ljunghed genom brand och extensivt bete. Dessa 
aspekter beskrivs mer ingående längre fram i åtgärdsprogrammet.  

De artfattiga ris- och gräshedarna bör således betraktas som 
restaureringsmarker, medan det som beskrivs som en ”speciell starkt hotad typ” är 
en hed i gynnsamt tillstånd.  
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Figur 1. Förekomst av Torra hedar (4030) enligt Artikel17-rapportering 2019. Visas i 10x10 
km-rutor oavsett uppmätt areal inom rutan, vilket ger en överdriven bild av arealen. Den 
svarta linjen anger gränsen mellan kontinental och boreal region. Kartorna återspeglar 
sannolikt i stora drag den historiska utbredningen av ljunghed.  

 
 
Fukthed 4010 
Natura 2000-vägledningen för naturtypen (bilaga 2) anger att fukthed: ”främst 
utvecklats genom lång beteskontinuitet, ofta i kombination med återkommande 
bränningar, men återfinns även i kantzonen mot myrar, sjöar och vattendrag”. 
Naturtypen är helt beroende av ljunghedsskötsel i form av bete och bränning på de 
flesta platser, men anses även kunna uppstå genom vattenståndfluktuationer t.ex. 
vid stränder och myrkanter. Även i de fall naturtypen upprätthålls genom 
fluktuationer i markvattennivå, tyder mycket på att många av naturtypens sällsynta 
och hotade arter gynnas av ljunghedsskötsel med inslag av bränning.  

I vägledningens kommentar, sista meningen, antyds att fukthed inte är att 
betrakta som ljunghed. Ett sådant perspektiv bör undvikas. Om man istället utgår 
från ett perspektiv där ljunghed definieras som ett historiskt ekosystem kan 
fuktheden snarare betraktas som en i ljungheden ingående naturtyp. 
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Figur 2. Fukthedar. Förekomst av Fukthedar (4010) enligt Artikel17-rapportering 2019. Visas 
i 10x10 km-rutor oavsett uppmätt areal inom rutan, vilket ger en överdriven bild av arealen. 
Den svarta linjen anger gränsen mellan kontinental och boreal region.  
 
 
Hällmarkstorräng 8230 
Kustljunghedar i Bohuslän och norra Halland utgörs ofta av en mosaik av 
ljungdominerad vegetation i svackorna och hällmarker på höjderna.  
Naturtypen Hällmarkstorräng (8230) är särskilt karaktäristisk i kusttrakterna med 
pionjärvegetation av torktåliga kärlväxter, lavar och mossor på silikatrika 
hällmarksytor. I naturtypen som beskrivs som områden med ett tunt jordtäcke där 
hällmarkerna utgör mer än 50 % av marken förekommer mindre fläckar av Torra 
hedar (4030) och ibland smala fuktiga stråk av Fukthedar (4010). 

I naturtypen förekommer det därför områden som är viktiga att hävda genom 
någon typ av störning, t.ex. bete eller bränning. Områden klassade i denna naturtyp 
ingår i den ljunghed som finns i kusttrakterna. 
    
Fuktängar 6410 
I sydvästra Sverige finns en typ av fuktäng med blåtåtel och starr som har likartad 
vegetation som Fukthedar (4010) men där klockljung saknas.  
 
Enbuskmarker 5130 
Naturtypen enbuskmarker (5130) utvecklas i synnerhet i betesmarker där 
buskkontinuiteten är lång, vilket i princip kräver frånvaro av brand, eftersom 
enbuskarna är känsliga för brand. Enbuskmarker kan ändå förekomma på mindre 
avsnitt av ljungheden eller i anslutning till denna, främst inom gräsdominerade 
områden som brinner i mindre omfattning. 

Enbuskmarker med gamla enar och lång kontinuitet bör skyddas från brand. 
Men det är viktigt att inte förväxla en sådan enbuskmark med igenvuxen ljunghed 
som också kan ha enbuskar. Man bör således inte med hänsyn till enar utan 
uppenbara naturvärden avstå från en för övrigt befogad brand för att sköta eller 
restaurera en ljunghed. Enbuskbevuxna ljunghedar med begränsade värden knutna 
till enarna bör normalt betraktas som naturtypen Torra hedar (4030).  
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Högmossar 7110 och Öppna mossar och kärr 7140 
I den historiska ljungheden ingår ofta myrar. Myrarna påverkas av brand och bete i 
större eller mindre omfattning, något som bidrar till att bromsa deras igenväxning. 
Myrarna i sig själva bidrar till att upprätthålla ett storskaligt öppet landskap med 
betydelse för arealkrävande arter som t.ex. ljungpipare och storspov. 

 
Rissandhedar 2320 och Risdyner 2140 
På den gamla betade utmarken fanns i vissa områden även inslag av sandhedar och 
dyner. Ljunghedsbruk är i många fall en effektiv och ändamålsenlig metod för att 
uppnå gynnsamt tillstånd även på ljungbevuxna dyner och sandhedar. Men dessa 
miljöer påverkas även av sandflykt, dynlandskapets dynamik och andra ekologiska 
aspekter som inte behandlas i detta åtgärdsprogram.  
 
Stagg-gräsmarker 6230 och silikatgräsmarker 6270 
Områden på den historiska ljungheden kan tillfälligt eller under längre tid övergå 
till vegetationstyper som överensstämmer med definitionen för naturtypen Stagg-
gräsmarker (6230). Artfattiga och hårt betade stagg-gräsmarker kan under vissa 
omständigheter bli artrikare om betet ersätts av brand. Även andra typer av 
gräsmarker t.ex. Silikatgräsmarker (6270) kan ingå i en mosaik på ljungheden, men 
utgör då ytor som i mindre omfattning omfattas av branden. 
 
Övriga naturtyper 
Andra naturtyper som kan ingå i ett ljunghedslandskap och som har betydelse för 
brandens och betets utbredning, och därmed för ljunghedens mosaik: Havsklippor 
(1230), Myrsjöar (3160), Mindre vattendrag (3260) och Högörtängar (6430).  
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Biologi och ekologi 
 

Ljunghedens ursprung 
Ljunghedens ursprung har diskuterats sedan lång tid tillbaka. Tre huvudhypoteser 
framfördes tidigt (Atlestam 1942): 
  

• Ljungheden och dess vegetation betingas främst av klimatologiska orsaker, 
hög nederbörd och milda vintrar. 

• Ljungheden är en kulturskapad naturtyp. 
• Ljungheden är en primär bildning som härstammar från tundran, och har 

därmed längre kontinuitet än vad skog har i vårt land. 
 

Svaret på frågan om ljunghedens ursprung är sannolikt en kombination av 
ovanstående, även om sambanden är långt ifrån utredda. Vissa av ljunghedsarterna 
anses kräva ett milt vinterklimat, men för andra arter kan kopplingen till klimatet 
vara mer indirekt. Arterna är snarare beroende av den skötsel som uppstår där 
tamboskapen kan gå ute på vintern. Det milda atlantklimatet i Västeuropa har gjort 
det möjligt för tamboskapen att gå ute och beta under stora delar av vinterhalvåret, 
vilket skapat förutsättningar för ljunghed. Sambandet mellan mänskliga aktiviteter 
och en kraftig ökning av ljung har noterats i pollendiagram flera tusen år bakåt i 
tiden.  

Även om ljunghedar länge upprätthållits med hjälp av människans 
ljunghedsbruk finns det en tydlig koppling till naturlig och primär vegetation. De 
kulturskapade ljunghedarna har motsvarigheter i arktiska rishedar, och kopplingen 
till brandfält är uppenbar. En del av de arter vi påträffar i ljunghedar kan haft 
livsmiljöer i ett postglacialt hedlandskap med naturligt tunt humustäcke, eller i våra 
boreala skogars brandfält.  

 
Ljunghedsbrukets tre gemensamma nämnare 
Ljunghedens gemensamma nämnare är ljung, brand och bete. Dessa hänger 
samman såväl ekologiskt som kulturhistoriskt. Ljungen ger bete till kreaturen, 
särskilt de djur som går ute under vintern. Ljungheden växer långsamt igen, främst 
med åldrande ljung, men på sikt även med enbuskar och andra vedväxter. Därför 
måste bonden bränna ljungen för att förbättra betet. Branden gynnar ljungens 
förökning samt formar och upprätthåller det öppna och varierade ljungekosystemet 
med alla sina typiska arter (Haaland 2002). 
 
Ljung 
Ljungen har avgörande betydelser för ljunghedens ekosystem främst genom att den 
skapar förutsättning för återkommande bränder. Samtidigt gynnas ljungen av 
branden. Arten har sannolikt utvecklats i ett landskap där brand varit ett naturligt 
inslag och den är anpassad för att snabbt kunna etablera sig på brandfält och andra 
ytor där skogen försvunnit.  
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Fröna har visat sig ha större grobarhet om de utsätts för korta perioder av 
kraftig hetta (upp till 160 °C). Brandrök har också visat sig öka frönas grobarhet, 
men bara i områden där människan har använt brand som en skötselmetod 
(Vandvik m.fl. 2014). Fröna kan ligga uppemot 60−70 år i marken i väntan på 
tillfälle att börja gro.  

Varje ljungplanta rymmer hundratals blommor, och varje blomma kan rymma 
upp till 32 frön. En planta kan producera mer än 150 000 frön per år, varav över två 
tredjedelar börjar gro. Fröna sprids över stora ytor med vindens hjälp (Gimingham 
1972). Plantorna kan också föröka sig vegetativt genom skottanlag vid rothalsen, 
som aktiveras om de yttre delarna av plantan betas eller bränns.  

Unga skott av ljung är en värdefull foderresurs för betesdjuren.  
Ljungblommorna innehåller dessutom föda för många insekter, främst bin. 

Under ljungplantorna bildas en råhumus, så kallad ljungtorv, med lågt pH-
värde. Humuslagret tillväxer när ljungen varje vår tappar sina små barrlika blad. I 
några äldre studier har man beräknat ljungtorvens tillväxthastighet till ca 
0,6 mm/år. I denna sura humusjord kan bara ett fåtal andra arter gro och växa.  

De ovanjordiska delarna av ljungen blir inte äldre än den tid som förflutit sedan 
det brändes senast. Däremot kan plantorna vara betydligt äldre. Normalt finns även 
partier där branden av olika anledningar inte kommit åt och där det kan växa grov 
högvuxen ljung. Partier med äldre ljung och mycket mossa i botten har stor 
betydelse för att skapa ett bra mikroklimat och utgör skydd för många arter, särskilt 
under vintern och perioder under sommaren när de inte är aktiva. Under andra delar 
av året gynnas många av dessa av förekomst av nybrända ytor och av unga 
successionsstadier.  
 
Sammanfattning av ljungens ekologiska betydelse 
•  Skapar förutsättningar för brand och branddynamik. 
•  Skapar förutsättningar för bete, främst vinterbete. 
•  Viktig födoresurs för många insekter. 
• Ljungtorven hindrar många andra arter att växa och gro. 
• Partier med gammal grov ljung har betydelse för att skapa ett bra mikroklimat 

och som skydd för många arter. 
 
Brand 
På den extensivt betade torra heden dominerar så småningom grov ljung, ibland 
tillsammans med kråkbär. På fuktheden breder klockljung, odon och pors ut sig. 
För att få ett bättre bete brände bonden därför heden.  

Bränningsintervallen varierade i olika trakter, bland annat beroende på hur hårt 
betestrycket var. På vissa marker kunde bränningsintervallen vara så täta som 3-6 
år, medan andra marker brändes mer oregelbundet eller med långa intervall på 
15-25 år. Det var behovet av bete som styrde hur ofta heden brändes.  

Ett svagt bete leder till snabb igenväxning och behov av tätare brandintervaller, 
medan ett hårdare bete minskar behovet av brand.  
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Även tidpunkten för branden påverkar hur ofta man behöver bränna. Tidigt på 
vårvintern blir branden svag och då krävs kortare intervaller än om man bränner 
senare, när marken torkat upp och branden blir mer intensiv.  

 
Tidpunkt för bränning 
Ljungbränning sker traditionellt på våren, från mars till maj, med stora lokala 
variationer. April tycks ha varit vanligast i Halland och Bohuslän. Det har även 
förekommit ljungbränning under sensommaren och hösten.  

Många erfarenheter visar att ljunghedens rödlistade arter gynnas av relativt sen 
och intensiv vårbränning. Som exempel kan nämnas heden vid Tönnersjömålet i 
Halland som årligen bränns i april–maj. Det är en av våra artrikaste ljunghedar med 
ca 45 rödlistade arter enligt 2015 års rödlista. 
 
Brandens effekter 
Branden formar och upprätthåller det ljusa, öppna och varierade ljungekosystemet. 
Den bränner bort och föryngrar gammal ljung och andra vedväxter. En del av 
humuslagret bränns bort, och om branden är tillräckligt intensiv så bränns 
ljungtorven bort så att mineraljorden blottas.  

I marker som inte bränts kan ljungtorven bli tjock. Vid restaurering av sådana 
marker bör branden vara intensiv, så att ljungtorven verkligen minskar. Branden 
gör att näringsämnen frigörs och fröbanken väcks till liv. Gräs och örter får 
möjlighet att gro. Markens pH-värde stiger när det översta, sura humuslagret 
bränns bort. Mineraler frigörs dels genom ökad vittring, dels genom askan. En del 
av markens kväveinnehåll försvinner. Minskad tillgång på kväve gynnar 
konkurrenssvaga kärlväxter och kan även vara positivt för vissa svampar. 

Bränningen innebär att föryngringen av många av ljunghedens växter gynnas. 
Ljungögontröst, cypresslummer, mosippa, klockgentiana, granspira, kattfot, 
slåttergubbe och hårginst har särskilt god förmåga att etablera sig och överleva på 
tämligen hårt brända ljunghedar. Många skalbaggar, steklar och andra insekter 
gynnas av att det skapas fläckar med bar mineraljord. Bland lavarna kan 
huvudbägarlav nämnas, som påträffas sällsynt och endast på hårt brända hedar.  
 
Ljunghedscykeln 
Branden lämnar efter sig en till synes ogästvänlig, avbränd yta med förkolnade 
rester av ljungplantor. Det är i detta tillstånd som många av ljunghedens rödlistade 
växter ges möjlighet att gro. Gräs, örter och späda skott av ljung breder snart ut sig 
och ger nytt bete för kreatur och vilda växtätande djur.  

Ljungplantorna överlever oftast en måttlig brand genom att nya skott spirar 
från rothalsarna. Om ljungen varit gammal och branden är kraftig kan 
ljungplantorna dö, men normalt föryngrar ljungen ändå från frö inom några år. 
Erfarenheter visar att ljungen i stort sett alltid kommer tillbaka efter en brand även 
om det ibland tar lite längre tid.  

Efter några år har ljungplantorna tillväxt både på höjden och i sidled, samtidigt 
som de glesnat i mitten och blir allt mindre aptitliga för betesdjuren. I den sura 
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skuggiga miljön under ljungen är det svårt för andra kärlväxter att klara sig, och 
väggmossa och husmossa breder ut sig i markskiktet. 

I slutfasen av en ljunghedcykel, efter 5–10 år, dominerar ljung och eventuellt 
kråkris de tidigare brända ytorna. Då är det tid att bränna på nytt. 
 

Vikten av mosaik och dynamik 
Branden och den vegetationsutveckling som därefter följer ska inte ske på hela 
heden samtidigt. Normalt brinner bara delar av ljungheden vid varje brandtillfälle. 
Det beror delvis på markförhållanden; att vissa ytor är fuktigare, består av berg i 
dagen eller att de av andra anledningar har svårare att brinna. Men det beror också 
på att de ytor som brann senast har yngre ljung, vilken inte har samma benägenhet 
att brinna som gammal ljung. Detta skapar den för ljungheden så karaktäristiska 
mosaiken och dynamiken, som leder till att olika arters livsmiljöer alltid finns 
representerade någonstans. En förutsättning för att detta ska vara möjligt är att 
ljungheden är tillräckligt stor, så att branden ges utrymme att skapa denna mosaik. 
Om ljungheden är liten kan man i samband med naturvårdsskötsel till viss del 
efterlikna denna mosaik och dynamik, men det kräver planering och hänsyn. 

Branden skapar förutsättningar för reproduktion av många arter. Å andra sidan 
kan branden också döda enskilda individer eller små populationer. Det kan handla 
om larvstadier av övervintrande insekter, eller enstaka individer av kräldjur (t.ex. 
hasselsnok) som inte hinner undan branden. Så länge ljungheden är stor och endast 
mindre ytor bränns av varje år är detta inget problem. Flertalet djur hinner undan 
och kan sätta sig i säkerhet på platser som inte brinner. Enstaka individer av 
stationära insekter eller växter kan visserligen brinna upp, men huvuddelen av 
populationerna överlever och reproduktionen gynnas. Om däremot ljungheden är så 
liten så stora delar av området brinner vid samma tillfälle kan hela de lokala 
populationerna slås ut. 
 
Sammanfattning av brandens ekologiska betydelse 
•  Bränner bort humus och blottar mineraljord och sten. Detta gynnar frögroning 

och skapar förutsättningar för värmekrävande insekter och kräldjur. 
•  Förändrar markkemin och höjer pH-värdet vilket bl.a. kan vara av betydelse för 

många svampar och kväveskyende örter. 
•  Har under historien skapat och upprätthållit ett vidsträckt öppet landskap av 

betydelse för arealkrävande arter. 
•  Skapar och upprätthåller dynamik och variation. 
•  Skapar förutsättningar för att tillfälliga livsmiljöer, foderresurser och 

successionsstadier kontinuerligt ska kunna förekomma över ett större område. 
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Figur 3. Ljunghedsbränning skapar en mosaik och dynamik, som leder till att olika arters 
livsmiljöer alltid finns representerade någonstans. Foto: Karin Hernborg. 
 
Bete 
Traditionell ljunghedsskötsel är ett finurligt system för betesdrift på mager mark. 
Genom att bränna lagom stora ytor varje år finns alltid tillgång till aptitligt bete i en 
mosaik av ljung i olika åldersstadier och fläckar med gräs och örter. På sommaren 
betas späd ljung och örter och på vintern är gammal ljung, sly och buskar 
kreaturens föda. På så vis har betesdjur under historien kunnat födas året runt, även 
om djurens tillväxt och produktion inte varit i jämförelse med dagens krav. 

Förr i tiden när tamboskapen gick ute och betade under större delen av året var 
betestrycket på hedarna hårt under höst och vinter, men under sommaren när det 
växer som bäst var betestrycket inte så starkt och det fanns gott om mat för insekter 
som behövde pollen, nektar eller späda växtdelar.  
 
Betets effekter 
Betet kan inte föryngra ljungheden, men det bidrar till att upprätthålla den öppna 
heden, det fördröjer igenväxningen och minskar därmed behovet av att bränna. 
Betet hindrar ljungplantorna från att breda ut sig och trampet från klövarna knäcker 
äldre sidoskott. Där ljungplantorna försvinner kan mer solljus nå markytan vilket 
bidrar till att skapa fläckar av gräshed mellan ljungtuvorna.  

Djurens tramp bidrar till att skapa jordblottor där frön kan gro samt skapar 
förutsättningar för olika marklevande insekter. Kreaturens avföring skapar 
förutsättningar för flera spillningslevande skalbaggar och andra insekter. 

Om betestrycket är för hårt förändras hela ljungheden i riktning mot gräshed. 
För ljunghedsbonden kunde det visserligen ge ett bättre sommarbete, men det 
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minskade möjligheterna att föda djuren utomhus på vintern, för när gräset ersätter 
ljungen blir det mindre vinterfoder. Bris på ljung innebär att ljungbränningen 
uteblir vilket leder till att många av ljunghedens rödlistade arter missgynnas. Ett 
allt för hårt sommarbete innebär också att betesdjuren äter upp många örter innan 
dessa hinner föröka sig, vilket kan skapa en artfattigare vegetation, och även leda 
till en artfattigare fauna. 
 
Ljunghed utan bete? 
Det är behovet av betesmark som under historien skapat incitament för att bränna 
ljungen. Men idag kan motiven för branden vara ett annat, t.ex. att vi vill bevara ett 
stort antal rödlistade arter. En ljunghedskötsel utan bete kan därför vara motiverad 
ur naturvårdssynpunkt även om det inte är korrekt ur en historisk synvinkel. Det 
finns ljunghedar som sköts enbart med brand och många undersökningar tyder på 
att de kan vara lika artrika, eller till och med artrikare än de betade ljunghedarna.  
 
Sammanfattning av betets ekologiska betydelse 
•  Har åtminstone historiskt varit ett incitament för branden. 
•  Skapar markblottor som gynnar frögroning och vissa insekter. 
•  Skapar goda förutsättningar för dynglevande skalbaggar. 
•  Upprätthåller ett öppet landskap. 
•  Skapar och upprätthåller dynamik och variation. 
•  Kan hämma ljungens utbredning, vilket både kan vara positivt och negativt. 
• Vinterbete minskar igenväxning med sly. 
•  Hårt sommarbete kan minska artrikedom av kärlväxter och deras följearter. 
 
Andra verksamheter på ljungheden 
På ljungheden hämtades ved och virke. Ljung användes som vinterfoder åt djuren i 
ladugården, till bränsle, garvning, madrasser med mera.   

Markstörningar av olika slag har varit vanliga. Ljunghedarna genomkorsades 
av vägstråk där grus och sand ständigt låg blottad genom slitaget från klövar, hovar 
och vagnshjul. Humusen under ljungen skrapades av och användes som ljungtorv 
till bränsle och annat. Husbehovstäkter skapade stora sandblottor och små åkrar 
odlades upp, under kortare eller längre perioder. Samtliga markstörningar bidrog 
till att skapa variation och förutsättningar för många av ljunghedens arter.  

I den moderna naturvårdsskötseln är det väsentligt att sådana störningar kan 
upprätthållas eller åtminstone efterliknas, då bristen på markstörning och ett allt 
mera slutet mark- och fältskikt i dagens hedar förmodligen är en viktig bidragande 
orsak till många arters tillbakagång.  
 
Sammanfattning andra verksamheters ekologiska betydelse 
•  Bidrar till hedens variation. 
•  Skapar grus- och sandblottor av betydelse för sandlevande organismer och vissa 

växters föryngring. 
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Utbredning och hotsituation 
 
Historik och trender 
 

Historisk utbredning 
Med eld, yxa och betande djur röjde forntidsbönder den skog som senare blev 
vidsträckta ljunghedar. Utvecklingen började redan för 5000 år sedan i Europas 
tidiga jordbruksbygder (Haaland 2002). I delar av Skåne och Småland började 
ljunghedar uppträda under förromersk järnålder, sannolikt redan under slutet av 
bronsåldern (Gaillard m.fl. 1994). Ljungheden expanderade på många platser under 
järnåldern (främst vendel/vikingatid) (Lagerås 2000). En markant ljungtillväxt kan 
utläsas i pollenanalyser från röjningsröseområden i södra Västergötland, Halland, 
Småland och norra Skåne under yngsta järnålder och in i medeltid. I dessa områden 
kan ljungens ökning kopplas till agrarhistoriskt och arkeologiskt belagda faser av 
övergivande eller förändrade driftsformer (Mascher 2003). På annat håll uppträder 
ljunghedar först under 1700- och 1800-talen, d.v.s. den period då de når sin största 
utbredning i sydvästra Sverige. 

Under senare halvan av 1800-talet fanns närmare 500 000 hektar ljunghed i 
sydvästra Sverige (Tabell 1, Figur 4). Den allmänna bilden av ljunghedens 
historiska utbredning i Sverige bygger huvudsakligen på dessa uppgifter och andra 
kunskapsunderlag från 1800-tal och tidigt 1900-tal. Den maximala utbredningen av 
ljunghedar har däremot varit betydligt större, men vi känner inte till utbredningen i 
detalj.  

 

Tabell 1. Tabellen visar arealen (hektar) ljunghed i ett antal sydsvenska län i Sverige under 
de senaste 100–150 åren. Uppgifterna avser endast de fem län som haft störst arealer av 
ljunghed under de senaste 100 åren. Pollenanalyser och andra källor visar att ljunghedar 
under historien även funnits i andra län. Uppgifter om betydande arealer med ljunghed finns 
bl a från Jönköpings län. Arealer har hämtats från Naturvårdsverket 1997 och Schotte 1921. 
Uppgifterna för respektive län från år 1900 är en grov uppskattning med utgångspunkt från 
Lönborgs karta från ca år 1900 och enligt Malmström 1952, från år 1850.  

 1850–1900 ca 1920 1980* 

Västra Götalands län 180 000 20 000    443 
Hallands län 150 000 45 000 1 425 
Skåne län 100 000 15 000    341 
Kronobergs län   35 000 > 5 000        0 
Blekinge län   20 000 > 1 000      95 
Summa 485 000 86 000 2 304 

* Inom arealen som redovisas från 1980 finns sannolikt även en andel ohävdade 
ljungmarker eller ljungdominerade betesmarker utan brand. 
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Figur 4. Ovan visas ett utsnitt av en handmålad karta av geografen Sven Lönborg. Kartan 
visar vegetationen i södra Sverige omkring år 1900, orange färg visar ljunghed. Vidsträckta 
ljunghedar framträder i stora delar av Bohuslän och Halland, på de så kallade Svältorna i 
Västergötland, kring sjön Bolmen i Småland och i nordvästra Skåne. Mindre områden syns 
även på Falsterbonäset, på Österlen och i Blekinge. Ljunghedarna tycks vid denna tidpunkt 
vara koncentrerade till mellanbygderna där kreatursskötsel länge hade varit en viktig 
jordbruksnäring. Notera att kartan endast visar en schabloniserad ögonblicksbild och att 
ljunghed under historiens lopp förkommit på många andra platser, bl.a. i Småland och 
Skåne, men även i östra och norra Sverige. 
 
Tillbakagången 
Med början under sent 1800-tal skedde en mycket snabb tillbakagång, och kring 
1920 fanns bara en femtedel av ljunghedsarealen kvar. Spridda uppgifter om 
betesförbättrande ljungbränningar i Västsverige förekommer fram till omkring 
1940, men därefter verkar driftsformen helt ha försvunnit. Ett fåtal ljunghedar kom 
därefter att hävdas inom naturskyddade områden. I samband med ängs- och 
hagmarksinventeringen som genomfördes på 1980-talet registrerade drygt 2000 
hektar som ljunghed. Huvuddelen av denna areal omfattades troligen inte av 
bränning och bete. Sannolikt var det mindre än tio områden som brändes vid denna 
tid. Den exakta arealen är inte känd och endast en bråkdel brändes årligen. 
 
 
 
Orsaker till ljunghedens tillbakagång 
Orsaken till ljunghedens tillbakagång är i första hand de förändringar i jordbruket 
som påbörjades genom den agrara revolutionen på 1800-talet. Magra, ogödslade 
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och brända hedar förlorade alltmer sin betydelse som betesmarker och ersattes av 
gödslade betesvallar. Långt tidigare på 1800-talet hade stora arealer hedar i 
slättbygderna odlats upp.  

Utvecklingen påskyndades genom informationskampanjer och myndigheternas 
strävan att plantera igen ljunghedarna med skog under 1900-talets början. Det var 
endast kusterna, med de magraste och stenigaste kusthedarna, som undgick denna 
planteringsiver. Där fick istället hedarna långsamt växa igen i takt med att djuren 
togs bort.  

Den omställning av öppen ljunghed till skogsmark som skedde under 1900-
talets början, är kanske den största och snabbaste storskaliga förändring som 
någonsin skett i det svenska landskapet. Ett ekosystem, och en brukningsform, som 
funnits under minst 3000 år försvann nästan helt inom loppet av 70 år. Samtidigt 
formades stora delar sydvästra Sveriges barrskogslandskap, men det är en annan 
historia. 

I Danmark, Holland och Tyskland har kvävenedfallets betydelse för 
omvandling av ljunghed till gräshed uppmärksammats som ett allvarligt 
naturvårdsproblem. Flygfoton visade att över 40 % av de holländska ljunghedarna 
hade omvandlats till gräshedar i slutet av 1980-talet. Den ökade kvävetillförseln 
från atmosfären misstänktes vara en viktig faktor vid denna omvandling. Andra 
menade att stora djurbesättningar, markbearbetning och gödsling var bidragande 
och kanske viktigare orsaker till omvandlingen. 

Sannolikt har gödsling och hårt sommarbete också i Sverige spelat roll för 
utarmning av de sista ljunghedarna. I vilken mån kvävenedfallet haft betydelse är 
oklart.  

 
Aktuell utbredning av ljunghed 
Under 2000-talets början har tillbakagången i någon mån bromsats och trenden har 
vänts, åtminstone när det gäller den totala arealen hävdad ljunghed. Bränning har 
återupptagits på ett antal ljunghedar. Kunskapen och intresset för ljunghedar har i 
någon mån ökat. Däremot har igenväxningen fortsatt på de ljunghedsrester som 
inte hävdats, och trenden för ett mycket stort antal ljunghedsarter är fortsatt 
negativ. Endast ett fåtal inlandslokaler har restaurerats. 

Huvuddelen av dagens ljunghedar ligger i kustnära områden i Halland och 
Bohuslän. De flesta ligger inom skyddade områden. Inlandshedarna är mycket få 
och förekommer främst i några naturreservat och på militära övningsfält. Exempel 
på värdefulla ljunghedar är Tönnersjömålet, Ringenäs skjutfält, Mästocka ljunghed, 
Fjärås bräcka och Sandsjöbacka i Hallands län, Remmene skjutfält, Älgön, Koster, 
Bua hed, Tjurpannan, Ramsvikslandet, Mettjärn och Tånga hed i Västra Götalands 
län, Revingehed och Skanörs ljung i Skåne län och Skillingaryds skjutfält i 
Jönköpings län.  

Att det finns relativt mycket kustnära hedar kvar kan förklaras av det faktum att 
dessa undgick den igenplantering med skog som drabbade i stort sett hela arealen 
av inlandshedar. Det finns därför förhållandevis stora arealer igenväxande ljunghed 
kvar utmed kusterna i Halland och Bohuslän. Igenväxning av detta reliktlandskap 
med ljunghed pågår för närvarade i full skala och inom en period på mellan 20 och 
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50 år riskerar även dessa ljungmarker ha övergått till en första generation skog. 
Ännu finns möjlighet till restaurering. Många rödlistade ljunghedsväxter kan finnas 
kvar i en fröbank.  
 
Art och landskapsanalys 
För att få en uppfattning om kunskapsläget och nuvarande utbredning av ljunghed i 
olika status har under 2018 en landskapsanalys genomförts avseende Hallands 
(Figur 5) och Västra Götalands län. Befintlig dokumentation om naturtyper och 
arter har sammanställts och utifrån den informationen har sedan en bedömning så 
långt som möjligt gjorts i 10 kategorier (Figur 6). Bedömning har gjorts av Krister 
Larsson i Halland och Mattias Lindholm i Västra Götaland. Bedömningen har 
gjorts utifrån befintlig information, flygbilder och lokalkännedom om ljunghedarna 
i respektive län. Minsta storlek på de områden som räknats med har varit 5 hektar. 
Resultatet av analysen sammanfattas i Tabell 2. För beskrivning av metod och 
bilder på de olika kategorierna se Bilaga 5, fig. 16-20.  

Motsvarande arbete har påbörjats i Skåne län men inga arealer har ännu kunnat 
beräknas. 

 

Tabell 2. Tabellen visar uppskattade arealer ljunghed och restaureringsmark i Halland och 
Västra Götaland.  

Grupp enligt Figur 6 Uppskattad avrundad 
areal (ha) 

Varav i skyddade 
områden (ha) 

Regelbundet bränd ljunghed (1) 3 000 2 400  
Övrig hävdad ljunghed (2) 5 000  4 000  
Restaureringsmark (3−5) 5 000  3 000  
Summa 13 000  9 400  
Ej bedömda 6 000   
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Figur 5. Orange visar ljunghedar och ljungmarker i Hallands län enligt bedömning 2018. 
Blålila visar ungefärliga områden för ljunghed omkring år 1900, efter en handmålad karta av 
geografen Sven Lönnborg (jfr Figur 4).   
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Figur 6. Diagrammen visar fördelning av ljunghed och restaureringsmark i Hallands och 
Västra Götalands län i skyddade respektive ej skyddade områden.  
 
Förklaring till de olika kategorierna 
a = med känd förekomst av ljunghedsarter   b = ingen känd förekomst av ljunghedsarter 
 
1 = Regelbundet bränd ljunghed  
Områden inom vilka det förekommit bränning minst två gånger senast 15 åren. Bete kan 
förekomma. Observera att den faktiska arealen som bränns varje år är mycket mindre 
eftersom endast begränsade delar bränns varje år, och vissa delar aldrig brinner. Särskilt i 
Bohuslän i utgörs hedarnas dominerande areal av hällmark med insprängda partier av ljung 
och annan hävdberoende vegetation. Inom många av de områden som förts till kategori 1 i 
Bohuslän bränner lantbrukaren enbart av mindre delar där djuren inte har betat. 
2 = Övrig hävdad ljunghed 
Har bränts minst en gång de senast 15 åren, och/eller hävdats genom bete eller slåtter. 
3 = Restaureringsmark – ljungmark 
4 = Restaureringsmark – sandmark 
5 = Restaureringsmark – skog 
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Aktuell hotsituation – naturtyper enligt art och habitatdirektivet  
Här nedan redovisas aktuell status (A. Jacobson, muntl. 2019) för de naturtyper 
som i första hand ska omfattas av detta åtgärdsprogram (Tabell 3). 
 

Tabell 3. Aktuell status för de naturtyper som i första hand omfattas av detta 
åtgärdsprogram.  

 Boreal Kontinental 
Status Trend Status Trend 

4010 Fukthedar Dålig Negativ Dålig Negativ 
4030 Torra hedar Dålig Negativ Dålig Negativ 

 
 
Aktuell hotsituation – arter enligt art och habitatdirektivet  
Här nedan redovisas aktuell status (A. Jacobson, muntl. 2019) för arter som är 
knutna till ljunghed och som omfattas av art- och habitatdirektivet (Tabell 4). 
 

Tabell 4. Aktuell status för arter som är knutna till ljunghed och som omfattas av art- och 
habitatdirektivet. 

 Boreal Kontinental 

Status Trend Status Trend 
1261 Sandödla Dålig Negativ Dålig Negativ 
1283 Hasselsnok Dålig Negativ Dålig Negativ 
1762 Slåttergubbe Otillfredsställande Negativ Dålig Negativ 
5187 Cypresslummer Dålig Stabil Dålig Negativ 

 
 
Rödlistade och hotade arter 
Den historiska ljungheden är livsmiljö för ett mycket stort antal rödlistade arter. I 
Bilaga 3 presenteras en lista med 138 rödlistade arter som är mer eller mindre 
knutna till ljunghedar, och som bedöms kunna påverkas positivt av detta 
åtgärdsprogram. 
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Figur 7. Länsvis fördelning av kända förekomster av rödlistade arter som är mer eller mindre 
knutna till ljunghedar (se även Bilaga 3). Observera att diagrammet inte bara avspeglar 
faktiska förhållanden utan även kunskapsläget. Att flest arter påträffats i Halland beror inte 
bara på att man bränner större arealer här än i andra län, det beror också på att Hallands 
ljunghedar är mer undersökta. 
Grupp 1: Arter som är starkt knutna till ljunghed.  
Grupp 2: Arter som är knutna till ljunghed. 
För närmare definition av de olika grupperna se Bilaga 3. 

 
Orsaker till ljunghedsarternas tillbakagång 
Idag bränns ljunghed alltför lite, alltför sällan, alltför ytligt och alltför tidigt för att 
ovanliga arter knutna till ljunghed skall kunna överleva och fortplanta sig i 
livskraftiga populationer.  
 
Minskad total areal av livsmiljö 
När en livsmiljö för arter försvinner så försvinner också förutsättningarna för 
arternas existens. Det stora försvinnandet av ljunghedar som skedde under 1800-
talets slut och 1900-talets början är därför den viktigaste förklaringen till arternas 
minskning. 
 
Utdöendeskulder 
Där ljungheden vuxit igen eller planterats med skog kan en del ljunghedsarter 
finnas kvar på reträttlokaler som gles skog, längs stigar, skogsbilvägar, vägkanter, 
banvallar eller grustäkter en tid. Det kan röra sig om allt från några få år till 
åtskilliga decennier. 

Exempel på en sådan art är hedjohannesört som på norska Vestlandet växer på 
hävdad ljunghed. I Sverige växer den främst inom ett skogsplanterat så kallat 
fjällområde i Bohuslän. Vid förra sekelskiftet var här tämligen öppen ljunghed, 
men idag påträffas arten främst på reträttlokaler i vägkanter och gles tallskog. 
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Populationen har visserligen varit stabil under senare år, men på sikt kan man 
befara en minskning om ljunghedar inte restaureras i området. 

Även andra ljunghedsarter som idag har sin livsmiljö på reträttlokaler kan 
förväntas gå samma öde till mötes. Ett problem i sammanhanget är att vi sannolikt 
inte har den fulla kunskapen om vilka alla dessa arter är. Det innebär att arter 
successivt kan försvinna för att vi inte förstått vilken deras ursprungliga miljö är. 
Eftersom vissa arter kan leva kvar en tid i nya förändrade miljöer, får vi lätt en 
felaktig uppfattning om arternas mest lämpliga livsmiljö. 

Det är rimligt att anta att försvinnandet av vissa ljunghedsarter från områden 
som sedan länge har saknat hävdade ljunghedar kan vara ett resultat av en 
utdöendeskuld.  
 
Genetisk utarmning och slumpeffekter 
Flera av de ljunghedar som fortfarande har gynnsam skötsel ligger långt från 
varandra, vilket begränsar spridningen och det genetiska utbytet mellan 
populationer av ljunghedslevande arter. Det innebär en ökad risk för att lokala 
populationer slås ut på grund av genetisk utarmning eller av slumpeffekter, t.ex. en 
sommar med extremt kyligt väder. Sannolikheten för återkolonisation av lokaler 
där arter slagits ut blir allt mindre i takt med att antalet kvarvarande populationer 
minskar liksom när fragmenteringen ökar och det som tidigare varit fungerande 
metapopulationer upplöses. Ökad fragmentering kan vara en bidragande orsak till 
ett stort antal rödlistade arters minskning. 
 
Olämplig skötselplanering 
Brister i bevarandearbete på de få återstående ljunghedarna har i vissa fall spelat 
roll för enskilda arters lokala försvinnanden. Exempel på sådana brister är hårt 
sommarbete, utebliven bränning, felaktigt utförd brand, felaktig tidpunkt eller 
utebliven markstörning. Dessa aspekter beskrivs närmare under rubrikerna 
”Erfarenheter från tidigare åtgärder som kan påverka bevarandearbetet”. 
 
Troliga effekter av olika förväntade klimatförändringar 
Klimatförändringar som innebär att Sveriges klimat blir mildare och fuktigare kan 
bidra till att förutsättningarna för ljunghed ökar. Men så länge andelen brända och 
betade ljunghedar inte ökar kommer klimatförändringar inte att spela någon roll för 
hedarnas utbredning och status. Brand och hävd är de begränsande faktorerna.  

Förändringar mot ett mildare och fuktigare klimat skulle däremot kunna leda 
till att en del arter med mer oceanisk utbredning, som idag bara finns i Norge och 
på de Brittiska öarna, etablerar sig i svenska ljunghedar.  
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Skyddsstatus i lagar och konventioner 
Arter och naturtyper har följande status i nationell lagstiftning, EU-direktiv, EU-
förordningar och internationella överenskommelser som Sverige ratificerat. Texten 
nedan hanterar endast den lagstiftning etc där arterna och naturtyperna har pekats 
ut särskilt i bilagor till direktiv och förordningar. Den generella lagstiftning som 
kan påverka en art eller den naturtyp eller område där arten förekommer finns inte 
med i detta program.  
 
Art- och habitatdirektivet:  
Rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt 
vilda djur och växter, senast ändrat genom rådets direktiv 2006/105/EG. 
 
Följande naturtyper berörs i första hand: Fukthedar (4010) och Torra hedar (4030) 
 
Följande naturtyper kan beröras i någon omfattning: Havsklippor (1230), 
Rissandhedar (2320), Risdyner (2140), Myrsjöar (3160), Mindre vattendrag (3260),  
Enbuskmarker (5130), Stagg-gräsmarker (6230), Silikatgräsmarker (6270), 
Fuktängar (6410), Högörtängar (6430), Högmossar (7110) Öppna mossar och kärr 
(7140) och Hällmarkstorräng (8230). 
 
Nationell lagstiftning 
Artskyddsförordning 2007:845 
Utöver arter som anges under art- och habitatdirektivet ovan är följande arter 
fridlysta i hela landet, enligt 8 §, bilaga 2 till artskyddsförordningen: 
Tysk ginst  
Hedjohannesört 
Cypresslummer 
Backsippa   
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Övriga fakta 
Erfarenheter från tidigare åtgärder som kan påverka bevarandearbetet 
Genom ett seminarium och den ljunghedsskrift som Naturvårdsverket och ett antal 
länsstyrelser tog fram i början på 2000-talet spreds kunskap till en större 
naturvårdsintresserad krets, främst i Halland och Bohuslän. Bidrag till bränning 
möjliggjordes genom landsbygdsprogrammet år 2007. Dessutom ordnades kurser 
för intresserade brukare. Arbetet med åtgärdsprogram för hotade arter ledde till att 
bränning återupptogs eller infördes som skötselmetod på flera lokaler med 
ljunghedsarter. Genom det Life-finansierade GRACE-programmet som påbörjades 
2011 har ytterligare ljunghedar börjat hävdas och brännas. 
 
Nya inventeringar och fynd 
Flera undersökningar visar att många fler arter är knutna till ljunghed än vad vi 
tidigare anat. Viktiga källor till ny kunskap är bl.a. uppföljning av genomförda 
ÅGP-åtgärder under perioden 2004−2014 i Halland avseende hotade ginstfjärilar 
på hedar (Björklund m.fl. 2015). Vid dessa undersökningar påträffade förutom de 
11 rödlistade ginstfjärilarna även 30 andra rödlistade fjärilar, 6 rödlistade fåglar, 24 
rödlistade gaddsteklar, 20 rödlistade kärlväxter, 13 rödlistade skalbaggar, 
8 rödlistade svampar och 5 rödlistade tvåvingar. En övervägande majoritet av dessa 
bedöms tillhöra ljunghedens ekosystem. Värt att notera är att den enda lokal där 
samtliga ginstfjärilar påträffades var Mästocka ljunghed, den svenska lokal som 
under längst tid haft en funktionell ljunghedsskötsel.  

Undersökningar av insekter (fr.a. gaddsteklar) på fem ljunghedar i Halland 
under 2003–2004 (Abenius & Larsson 2005 och 2006) styrker bilden av att 
hävdade ljunghedar hyser ett mycket stort antal rödlistade arter, men också att de är 
dåligt undersökta. Under inventeringarna hittades 20 rödlistade insektsarter, och 
det gjordes 60 nya landskapsfynd för Halland. Bland dessa fanns en ny art för 
Sverige, gaddstekeln Crossocerus exiguus. 

Hedjungfrulin hittades som ny för Sverige på hedarna på Älgön i Bohuslän 
2012. Arten finns närmast på kustljunghedar i Norge. Ljungheden på Älgön har 
bränts och betats i omgångar sedan 1970-talet, och skötseln har intensifierats under 
2000-talet. Det är dock oklart om förekomsten på Älgön är ett resultat av att 
skötselåtgärder eller klimatförändring skapat nya bättre förutsättningar för 
hedjungfrulinets reproduktion, eller om arten funnits sedan länge men har förbisett. 

Under 2016–2018 har en större inventering av insekter och andra arter gjorts på 
halländska ljunghedar. En rapport kommer att publiceras under 2021. Många nya 
artfynd har gjorts och fördjupade kunskaper om betydelsen av olika 
successionsstadier och hedarnas skötsel har erhållits. Den tidigare bilden av 
hedarna att de yngre successionsstadierna har flest rödlistade arter kvarstår, men 
även de äldre successionerna har stor betydelse för många rödlistade arter, inte 
minst för att söka skydd under perioder när de inte är aktiva, exempelvis 
hasselsnok, sandödla och många fjärilar. Bland fjärilarna finns även exempel på 
ljunghedsarter som är beroende av olika successionsstadier under olika livsstadier 
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och som gynnas av småskaliga mosaiker där även äldre ljung ingår. Detta kommer 
att utvecklas närmare i inventeringsrapporten. 
 
Brandens betydelse för de rödlistade arterna 
Naturreservatet Mästocka ljunghed är den hed i landet där man tidigast (1955) 
återupptog ljungbränning av naturvårdsskäl. Efter Tönnersjömålet är det den 
ljunghed som idag hyser flest kända rödlistade arter, närmare bestämt 39 arter 
enligt 2015 års rödlista. 

Under de senaste 15 åren har bränning återinförts på ytterligare ett trettiotal 
halländska hedar med genomgående positiva erfarenheter när det gäller responsen 
från rödlistade arter. 

Vid Mettjärn på Vättlefjäll finns hedar där vådabränder har dragit fram vid 
flera tillfällen under senare decennier, senast 2009. Tack vare det hyser området 
goda populationer av bland annat klockgentiana och alkonblåvinge. 

Inom de militära övningsfälten sker sedan flera decennier tillbaka årlig 
skyddsavbränning på våren för att undvika vådabränder. Däremot sker inget bete i 
områdena. Undersökningar av bland annat kärlväxter och insekter på militära 
övningsfält i Halland (Ringenäs och Tönnersjömålet) har visat att regelbunden 
bränning kan vara ett mycket effektivt sätt att upprätthålla goda populationer av 
ljunghedens hotade arter. Rödlistade hedarter som cypresslummer, alkonblåvinge, 
huvudbägarlav, klockgentiana, ljungögontröst, ginstsäckmal och daggig 
ginstmätare har förmodligen sina främsta förekomster i landet på dessa övningsfält. 

Även erfarenheter från Västra Götalands län visar att årlig bränning utan bete 
är gynnsamt för hedens rödlistade arter. Remmene skjutfält har t.ex. en lång 
historia med bränning, markstörning och årlig bränning. Här växer cypresslummer, 
backsippa, mosippa, granspira, klockgentiana, ljungögontröst, huvudbägarlav och 
mycket stora bestånd av slåttergubbe. På Ramsön har samma ytor bränts år efter år 
vilket har givit upphov till en väldigt fin flora. På flera andra öar bränner man 
istället olika områden och effekten har då inte blivit densamma. 
 
Markstörningens betydelse 
Inom naturreservatet Fjärås bräcka ingår flera äldre grustäkter där betesdjuren 
genom sitt tramp skapar värdefulla boplatser för marklevande insekter. Ett flertal 
rödlistade arter har hittats i partier med solexponerade grusblottor. Kombinationen 
av spillning från betande djur och grusblottor är gynnsam för dyngbaggar och 
andra spillningslevande arter, t.ex. getingrovfluga och mindre pansarstekel som 
båda lever som rovdjur på dyngskalbaggar. 

Markstörningarnas betydelse för rödlistade arter belyses även av erfarenheter 
från militära övningsområden. Där sker kraftig markstörning i samband med 
sprängövningar, körning med terrängfordon och liknande, något som skapar 
värdefulla miljöer för rödlistade arter. Guldsandbi har sin största kända bokoloni i 
landet i ett sådant område. Exempel på andra rödlistade arter som förekommer i 
områden med blottat grus och sand är stäppvägstekel och stäppbandbi. Att 
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markstörning är positiv för många hedarter framgår även av att det finns ett antal 
äldre grustäkter som idag är viktiga lokaler för dessa arter. 
 
Utebliven bränning och hårt sommarbete 
Hårt bete under sommarhalvåret har under senare år förekommit på ett antal 
ljunghedar. Ett sådant sommarbete är en modern företeelse som på sikt kan 
omvandla ljungheden till artfattig gräshed, vilket bl.a. missgynnar många av 
ljunghedens örter och insekter. Om bränningen samtidigt upphör blir istället allt 
större ytor bevuxna med grov ljung som betesdjuren ratar. Ytorna däremellan med 
mer smaklig gräsvegetation blir hårdbetade och örtfattiga. 

Förändringarna syns tydligt i vegetationen. På några lokaler har uppföljning av 
hotade arter styrkt antagandet om att utebliven brand och hårt sommarbete är 
ogynnsamt för ljunghedens mest hotade arter. Mästockaheden i Halland är ett 
exempel på detta. Under senare delen av 1900-talet ökade betestrycket på heden 
vilket ledde till att de ginstlevande fjärilarna minskade. De späda ginstplantorna är 
attraktiva som föda både för tamboskapen och ginstfjärilarnas larver och när 
betestrycket blev för hårt följde många fjärilslarver och ägg med ner i betesdjurens 
magar. Detta uppmärksammades i början av 2000-talet, och under de senaste åren 
har det därför varit något betesfritt år och därefter ett betydligt lättare betestryck 
med sent påsläpp av djuren. Resultatet visade sig omedelbart genom att de 
ginstlevande fjärilarna (t.ex. daggig ginstmätare, fri stävmal och gulstreckad 
backmätare) ökade i antal. Bränning och ett lägre betestryck verkar vara den bästa 
skötselmetoden för dessa arter och många andra insekter. 

Risken med ett hårt betestryck sommartid styrks även av erfarenheterna från 
Öppinge, en av de halländska lokalerna för alkonblåvinge där fjärilen troligen har 
försvunnit i samband med några års hårt sommarbete i början av 2000-talet. 
 
Brandplanering 
Det har inom naturvården funnits föreställningar om att ljungen skulle brännas med 
fasta intervaller om t.ex. 7 år. I tidiga skötselplaner för ljunghedar delades 
ljungheden upp i lika många ytor. En yta skulle då brännas varje år. Denna typ av 
detaljstyrd ljunghedsskötsel har ingen direkt historisk koppling, och har i de flesta 
fall inte heller resulterat i den naturliga mosaik och de effekter som är önskvärda 
för många av de rödlistade arterna. 

Det fanns under senare delen av 1900-talet en uppfattning bland de som utförde 
ljungbränning i skyddade områden att det skulle se prydligt ut efteråt. Därför hände 
det ofta att man efter själva branden gick med gasolbrännare eller brännkannor och 
svedde av de ställen där branden inte tagit ordentligt. Sådana åtgärder innebär att 
variationen minskar samtidigt ökar risken för att bränna bort individer eller 
mikromiljöer där rödlistade arter har en tillflykt. Ljunghedsarter som uppenbart kan 
ta skada av sådana åtgärder är t.ex. sandödla och hasselsnok.  

Rädslan för att tappa kontroll över branden i kombination med hänsyn till 
enskilda arter har lett till att man försökt bränna ljunghedarna väldigt tidigt på året. 
I vissa fall så tidigt som under januari–februari. Effekten av en sådan brand blir 



N A T U R V Å R D S V E R K E T  
R a p p o r t   

 33 

ofta för svag för att skapa förutsättningar för ljunghedens mer krävande kärlväxter 
och sandmarksarter. 

Vid perioder med torr väderlek under våren råder ofta de bästa 
förutsättningarna för att genomföra en lyckad naturvårdsbränning. Dessa perioder 
sammanfaller ofta med perioder då faran för gräsbränder i skog och mark är stor. 
På grund av brandförbud har ljungbränning på befintliga hedar i vissa fall inte 
kunnat genomföras som planerat. Antalet lämpliga bränningsdagar varierar starkt 
från år till år, vilket man måste tas hänsyn till vid planering av bränningarna. Under 
år när det är gynnsamma förhållanden för att genomföra säkra och bra bränningar 
bör det finnas en beredskap för att snabbt utöka antalet bränningar, medan det 
andra år inte är möjligt att genomföra det planerade antalet bränningar med hänsyn 
till väderförutsättningarna. 

Brandplaneringen bör anpassas till de biologiska värdena på respektive 
ljunghed. Därför kan det vara motiverat att ha lite olika bränningsstrategier i olika 
områden och även i olika delar av ett större hedområde. Det innebär att vissa hedar 
eller delar av hedar bör brännas oftare än andra. Exempel på arter som gynnas av 
att det bränns ofta är mosippa, cypresslummer, klockgentiana och huvudbägarlav. 
Sandödla, mottmätare och ginstplattmal är exempel på arter som snarare behöver 
en småskalig mosaik med nybrända ytor och partier med äldre ljung. I takt med att 
kunskaperna om hedarnas naturvärden – och om hur olika arter påverkas av 
bränning och annan skötsel – blir det möjligt att utveckla mer detaljerade 
bränningsstrategier för olika hedområden. 

 
Restaurering 
Under senare år har flera större restaureringar av skog till ljunghed gjorts i Halland 
med goda resultat. Ett exempel är kulturreservatet Äskhult där 60 hektar planterad 
granskog (35–40 år gammal) har avverkats i omgångar från och med 1997, då hela 
området också stängslades för bete. En örtrik ljunghedsvegetation etablerades 
snabbt efter avverkningen, sannolikt främst från en långlivad fröbank. Redan efter 
tio år var ljungen så grov att första ljungbränningen kunde göras. Därefter har i 
stort sett hela hedområdet bränts, varav nästan halva arealen vid två tillfällen. Även 
ljunghedens fåglar och insekter har återkoloniserat området oväntat fort och 
trädlärkor och nattskärrornas sång ljuder över heden på våren. Bland rödlistade 
arter som koloniserat heden finns snyltdyngbagge och silversmygare.  

På Fjärås bräcka har större arealer äldre tallskog restaurerats till betade och 
brända ljunghedar med goda resultat. I södra Halland har flera kustnära sandhedar 
som varit starkt igenvuxna, delvis skogbevuxna, restaurerats till öppna hedar och 
även i dessa har hedarterna (inkl. många rödlistade arter) återkoloniserat snabbt. 
Erfarenheterna visar tydligt att det oftast finns en långlivad fröbank av ljung och 
många andra typiska arter för hedarna som snabbt mobiliseras när restaureringar 
görs i marker som tidigare har varit ljunghed samt att fåglar och många hedinsekter 
har förmåga att återkolonisera där större restaureringar görs. 
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Vision och mål 
Vision  
Gynnsam bevarandestatus har uppnåtts för ekosystemet ljunghed. 
 
Kommentar 
Visionen bedöms vara uppfylld när arter knutna till ljungheden förekommer i 
livskraftiga populationer med fungerande metapopulationsstrukturer över större 
delen av sitt ursprungliga utbredningsområde och när naturtyperna Torra hedar och 
Fukthedar har gynnsam bevarandestatus i kontinental och boreal region. 
 
Långsiktigt mål (2040) 
10 000 hektar kan definieras som ljunghed i gynnsamt tillstånd. Detta motsvarar 
nästan den areal av ljunghed och restaureringsmark som idag finns inom skyddade 
områden i Halland och Västra Götaland (9400 hektar enligt Tabell 2). 
 
Kommentar 
Det är idag oklart hur stor areal av ljunghed som är i gynnsamt tillstånd. 
Regelbundet brända ljunghedar med relevanta kända artvärden (kategori 1a, 
Figur 6) omfattar ca 2500 hektar varav 2000 hektar inom skyddade områden. Hela 
denna areal är dock inte i gynnsamt tillstånd eftersom de ytor som i praktiken 
omfattas av ändamålsenlig ljunghedsskötsel endast utgör mindre delar av dessa 
områden. Här kan t.ex. ingå ytor med igenväxningsmark eller överbetade 
gräshedar. Samtidigt kan man konstatera att det i skyddade områden finns ca 7500 
hektar hed som inte är i gynnsamt tillstånd. 
 
Kortsiktiga mål 
Senast 2025 har åtgärder påbörjats för att restaurera och förbättra statusen på minst 
1650 hektar ljunghed. 
 
Bristanalys 
Här nedan presenteras de faktorer som hindrar att målen uppnås och som 
åtgärdsprogrammet syftar till att undanröja. 

Ljunghedsbruket är inte längre en del av det svenska jordbruket. Traditionen 
började försvinna för över 150 år sedan och dagens djurproduktion ställer helt 
andra krav på tillväxt än vad det extensiva ljunghedsbruket ger.  

Dagens ljunghedsskötsel är främst en naturvårdsåtgärd som visserligen kan 
kombineras med ett modernt jordbruk men som inte är ekonomiskt självbärande.  
Markägare kan söka miljöersättning för betesmark där bränning kan ingå som ett 
komplement, men ingen stödform är direkt anpassad till de speciella krav 
ljunghedsskötseln ställer, eller täcker det merkostnader skötseln innebär. För att 
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uppnå målen krävs därför i första hand ett tillskott av ekonomiska medel och 
förändrade regler för miljöersättningarna. 

Det råder dessutom stor brist på kunskap om ekologiska, historiska och 
praktiska aspekter kring ljunghed och ljunghedsbruk bland naturvårdare, 
markägare och hos handläggare på t.ex. länsstyrelsernas landsbygdsenheter. 
Kunskapsbristen bedöms vara betydligt större än för många andra naturtyper, något 
som uppmärksammats under längre tid. Utbildning och information av olika slag är 
därför särskilt angeläget. 
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Åtgärder och rekommendationer 
Beskrivning av åtgärder 
I det här avsnittet ges en övergripande beskrivning av de åtgärder som föreslås 
genomföras under åtgärdsprogrammets giltighetstid. I Bilaga 1 finns en tabell med 
mer information om de planerade åtgärderna.  
 
Information och utbildning 
Bränning är en skötselmetod som kan väcka motstridiga känslor. Kunskaperna om 
ljunghedsskötsel och ljunghedens historia och ekologi är många gånger bristfälliga. 
Mot den bakgrunden är informationsinsatser särskilt viktiga. Följande behov har 
identifierats: 
 
• En enklare informationsfolder om naturvårdsbränning med syfte att 

informera brukare och allmänhet. En sådan har tidigare tagits fram av 
Jordbruksverket. Denna kan uppdateras med särskilt fokus på ljunghedar 
och även tillgängliggöras digitalt.   

• En populärvetenskaplig skrift som förklarar ljunghedens historia, ekologi 
och arter. En sådan har tidigare tagit fram av Naturvårdsverket i samarbete 
med bl.a. länsstyrelserna i Halland, Västra Götaland och Skåne. Skriften är 
idag slut. Ett reviderat nytryck bör göras och även tillgängliggöras digitalt. 

• Regionala utbildningar om ljunghedens naturvärden och praktisk skötsel 
riktade mot lantbrukare och tjänstemän som arbetar med 
landsbygdsprogrammet.  

• Ett nationellt fältseminarium för naturvårdare och tjänstemän som kommer 
att bli involverade i arbete med åtgärder enligt åtgärdsprogrammet.  

• Samordning av informations- och utbildningsinsatser med kommuner, 
Trafikverket, Jordbruksverket, Fortifikationsverket, Svenska kraftnät, 
E.ON, Vattenfall eldistribution och Svenska golfförbundet, exempelvis 
inom arbetet med länens handlingsprogram för grön infrastruktur. 

 
Ny kunskap 
En art- och landskapsanalys motsvarande den som genomförts i Hallands län och 
Västra Götalands län behöver genomföras i Skåne län, Blekinge län, Jönköpings 
län, Kronobergs län och Kalmar län för att få en uppfattning om åtgärdsbehovet. 
 
Inventering 
Goda kunskaper om förekomsten av rödlistade arter är ett viktigt kunskapsunderlag 
för prioritering och skötsel. Kompletterande inventeringar av rödlistade arter 
knutna till ljunghedar bör därför genomföras. 
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Områdesskydd  
Det finns ett stort behov av att restaurera och förbättra ljunghedarnas skötsel inom 
redan skyddade områden. I samband med detta är det i vissa fall angeläget att se 
över och eventuellt utöka de skyddade arealerna. Däremot är behovet av att skydda 
helt nya områden med ljunghedar relativt litet under den här programperioden.   

Om ljunghed förekommer i befintliga skyddade områden där skötselplanen inte 
är förenlig med de åtgärder som behövs för att gynna ljungheden och dess arter, 
bör en samlad bedömning göras av det eventuella revideringsbehovet för 
skötselplanen, med utgångspunkt i det skyddade områdets bevarandevärden. 

 
Skötsel och restaurering 
Skötsel och restaureringsåtgärder ska i huvudsak inriktas mot ljunghed och 
restaureringsmark som fortfarande har kvar restpopulationer eller förutsättningar 
för rödlistade arter. Totalt bedöms denna areal omfatta 5600 hektar (Figur 6) varav 
huvuddelen idag saknar en ändamålsenlig skötsel för att upprätthålla gynnsamt 
tillstånd för ljungheden och dess arter. Det finns således ett mycket stort skötsel- 
och restaureringsbehov. De viktigaste åtgärderna presenteras här nedan. 
Anpassningar måste i enskilda fall göras utifrån lokala och regionala 
förutsättningar.  
 
Brand 
Säkerställande av regelbundet återkommande vårbränning på tillräckligt stora 
arealer är den enskilt viktigaste åtgärden för att långsiktigt säkra statusen för 
ljunghedens rödlistade arter. Branden måste vara tillräckligt intensiv så att 
mineraljord blottas, alternativt kompletteras med markberedning enligt nedan.  

Målsättningen bör vara att så långt det är möjligt skapa en mosaik av hedens 
alla successionsstadier, från nybrända partier till igenväxande delar med grov ljung 
och ett varierande inslag av vedväxter. Där det visar sig möjligt att bränna samma 
yta årligen och det inte finns andra hinder eller hänsyn, bör man även pröva det 
eftersom detta i vissa fall visat mycket goda resultat. På vissa hedar kan man pröva 
skötsel utan bete, med enbart brand och annan markstörning. 
 
Bete 
Betet på ljungheden bör vara extensivt, vilket innebär låg täthet av betesdjur. 
Igenväxande marker behöver stängslas och börja betas. Djuren ska inte 
stödutfodras och marken ska inte gödslas. Intensivt bete under sommarmånaderna 
bör särskilt undvikas. Det behöver skapas förutsättningar för djurslag som tål att gå 
ute gå ute långt fram på hösten och tidigt på våren och ”beta knopp”. För att uppnå 
detta kan det krävas nya stängsel samt olika typer av hjälp och stöd till 
djurhållaren. Inom detta fält kommer det att krävas en hel del innovationer och 
nytänkande. 

Introduktion av getter eller andra betesdjur som är väl anpassade till vinterbete 
av vedväxter bör prövas.  
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Andra typer av markstörning 
Markstörning som syftar till att blotta mineraljorden gör att ljung och andra 
ljunghedsarter ges förutsättningar att gro. Mest effektivt görs det i de flesta fall 
med grävmaskin. Öppna solexponerade sand- och grusblottor kan skapas genom att 
grässvålen schaktas bort fläckvis. På vissa ljunghedar där ljungtorven är mycket 
tjock kan det vara nödvändigt att blotta mineraljord över större ytor så att ljungen 
kan föryngra sig.  
 
Särskilda hänsyn eller åtgärder 
Förutom ovanstående åtgärder innefattande brand, bete och markstörning, kan 
vissa arter på ljungheden kräva särskild hänsyn och åtgärder. Vid planering av 
skötselåtgärder och restaurering av hedar måste dessa aspekter särskilt beaktas.  

För vissa av ljunghedens rödlistade arter är det viktigt att det finns partier med 
ett gynnsamt lokalklimat, t.ex. sydslänter och solexponerade partier där träddungar 
eller buskzoner ger lä för avkylande vindar. Andra arter som visserligen gynnas av 
de strukturer branden skapar kan ändå vara känsliga när de utsätts för direkt brand. 
Exempel är markhäckande fåglar, kräldjur som sandödla och hasselsnok samt 
vuxna exemplar av fleråriga örter som mosippa. Vid naturvårdsbränning är det 
aspekter som måste beaktas på lämpligt sätt, t.ex. genom val av tidpunkt för 
branden, genom att vissa ytor fredas eller genom att man planerar ett brandförlopp 
så känsliga arter hinner sätta sig i säkerhet.  

 
Åtgärder i andra miljöer 
Ytor med ljunghedsvegetation och rödlistade arter knutna till ljunghed finns i första 
hand i betesmarker eller i igenväxningsmark längs kusten, men även i andra typer 
av miljöer. I dessa fall är samordning och samfinansiering med andra aktörer av 
särskild betydelse.  

Betesmarker utanför skyddade områden kan ha markägare och brukare som har 
stort eget intresse, och som med stöd av t.ex. miljöersättning vill upprätthålla 
ljunghed. Sådana områden bör komma i fråga för åtgärder enligt programmet, 
särskilt i de fall markerna hyser rödlistade arter knutna till ljunghed och skötseln 
kan säkras på lång sikt. 

Vid återställning av täkter finns ofta goda möjligheter att bevara eller skapa 
förutsättningar för arter som är knutna till ljungheden. Erfarenheter av detta finns 
sedan flera år tillbaka genom ÅGP för ginstfjärilar och återställning av täkter i 
Halland. I dessa fall krävs samarbete med exploatörer och handläggare för tillstånd 
och återställning av täkter. Att införliva äldre grustäkter i anslutning till betade 
hedar i betesområden kan vara en värdefull åtgärd. 

Många hedarter gynnas av de avbaningar och andra störningar som sker utmed 
vägarna. Införande av bränning med några års intervall längs vägsträckor med 
ljunghedsvegetation skulle kunna öka naturvärdena ytterligare. Då bränning kan 
var känsligt längs större vägar bör även andra skötselmodeller prövas. Det är 
angeläget att studera dessa frågor vidare och starta upp pilotprojekt i samarbete 
med Trafikverket. Även nätbolag som Svenska Kraftnät, E.ON och Vattenfall 
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eldistribution är viktiga aktörer vad gäller utveckling av skötselmetoder i 
kraftledningsgator. Svenska golfförbundet är en viktig aktör vad gäller 
utveckling av skötselmodeller på golfbanor.  

På militära övningsfält är fortsatt skyddsavbränning och markstörning genom 
körning med terrängfordon, sprängövningar etc. ett livsvillkor för många arter. 
Samabete med Försvaret och Fortifikationsverket är avgörande för detta. 
 
Uppföljning 
Åtgärderna bör följas upp, både för att öka kunskapen i allmänhet och i synnerhet 
för att avgöra om beslutade åtgärder verkligen genomförts och vilka åtgärder som 
visat sig vara effektiva. Uppföljningen innefattar två huvudmoment: 
 
Kontroll av åtgärder och direkta effekter  
Hur stora ytor har bränts respektive betats. Har branden och betet varit intensivt 
eller extensivt? Under vilka perioder? Vilken typ av betesdjur? Vilka andra typer 
av åtgärder har genomförts osv. 

 
Kontroll av effekter på arter  
Ett urval rödlistade arter på hedar bör följas upp systematiskt för att få större 
erfarenheter av hur de reagerar på olika skötselåtgärder, och hur hedarnas status 
som livsmiljö för rödlistade arter utvecklas. Urvalet av arter bör göras utifrån 
Bilaga 3.   
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Allmänna rekommendationer 
Det här kapitlet vänder sig till alla de utanför myndighetssfären som genom sitt 
jobb eller under fritiden kommer i kontakt med de arter och naturtyper som 
programmet handlar om, och som genom sitt agerande kan påverka arterna och 
naturtypernas situation och som vill ha vägledning för hur de bör agera för att 
gynna dem. 

Åtgärder som kan skada eller gynna ljungheden och dess arter finns tidigare 
beskrivna i detta program under ”Biologi och ekologi”, ”Aktuell hotsituation” samt 
”Åtgärder och rekommendationer”.  

De viktigaste åtgärderna som kan skada eller gynna ljungheden och dess arter 
sammanfattas här nedan. 
 
Åtgärder som kan gynna ljungheden och dess arter 
Ljungbränning är den enskilt viktigaste åtgärden för att rädda ljungheden och dess 
arter. Ett extensivt bete är positivt. Markstörning i form av slitage, eller avbaning 
av markskikt i brandgator etc. kan påverka många av ljunghedens arter positivt. 
 
Åtgärder som kan skada ljungheden och dess arter 

• Utebliven hävd 

• Hårt sommarbete 

• Felaktig brandplanering, t.ex. punktbränning med gasolbrännare eller 
brand över alla ytor på hela ljungheden vid samma tillfälle 

• Spridning av gödsel eller konstgödning 

• Stödutfodring av betesdjur 

• Användning av bekämpningsmedel, inklusive avmaskningsmedel 

• Påförsel av matjord på vägslänter eller vid efterbehandling av täkter 

• Igenplantering med skog. 
 
Finansieringshjälp för åtgärder 
Landsbygdsprogrammet (LBP 2014–2020) ger möjligheter att få miljöersättningar 
för betesmarker med allmän eller särskild skötsel. Det kan i vissa fall ges 
kompletterande ersättning för bränning, främst för ljunghedar men även andra 
naturtyper kan vara aktuella.  

Det är som tidigare möjligt att söka för skötsel av slåtterängar, alvarbete, 
skogsbete och mosaikbete.  

Ersättning finns dessutom för restaurering av betesmark. Samtliga dessa stöd 
avser femåriga åtaganden.  

I de länsvisa regionala handlingsplanerna finns en miljöinvestering 
”Engångsröjning av betesmark”. Syftet är att bl.a. öka naturvärden i betesmarker 
som delvis vuxit igen så att marken sedan kan uppfylla betesmarksdefinitionen. 
Varje län har sina regionala urvalskriterier för att poängsätta ansökningar. 
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Inom stödet skogens miljövärden inom LBP finns möjlighet att söka stöd för 
åtgärder som naturvårdsbränning och skötsel av natur- och kulturmiljöer, där 
projekten måste utföras på skogsmark. Även inom stöd till natur- och 
kulturmiljövårdsåtgärder i skogen (Nokås) kan man göra insatser för ljunghedens 
arter genom att blottlägga ytor för att gynna hotade arter som sandödla. 

Råd om dessa stöd fås hos länsstyrelsernas landsbygdsenheter respektive 
Skogsstyrelsens distriktskontor. 

Även medel för lokala naturvårdssatsningar (LONA) kan användas för 
restaurerings- och skötselåtgärder. LONA administreras av kommunerna och kan 
sökas av ideella föreningar eller enskilda.  

EU-projektmedel inom exempelvis LIFE är en annan möjlighet till 
finansiering. 
 
Utsättning av arter i naturen för återintroduktion, populations- 
förstärkning eller omflyttning 
I det här åtgärdsprogrammet för ljunghed föreslås inga utsättningar.  
 
Myndigheterna kan ge information om gällande lagstiftning 
Den fastighetsägare eller nyttjanderättsinnehavare som brukar mark eller vatten där 
hotade arter och deras livsmiljö finns bör vara uppmärksam på hur området brukas. 
En brukare som sätter sig in i naturvärdenas behov av skötsel eller frånvaro av 
ingrepp och visar hänsyn i sitt brukande är oftast en god garant för att arterna ska 
kunna bibehållas i området. 

Oavsett verksamhetsutövarens kunskap och intresse för att bibehålla 
naturvärdena kan det finnas krav på verksamhetsutövaren enligt gällande lagar, 
förordningar och föreskrifter. Vilken myndighet som i så fall ska kontaktas avgörs 
av vilken myndighet som har tillsyn över den verksamhet eller åtgärd det gäller. 
Länsstyrelsen är den myndighet som oftast är tillsynsmyndighet. För verksamhet 
som omfattas av skogsvårdslagen är Skogsstyrelsen tillsynsmyndighet. Det går 
alltid att kontakta länsstyrelsen för att få besked om vilken myndighet som är 
ansvarig. 

Tillsynsmyndigheterna kan ge upplysningar om vilka regelverk som gäller i det 
aktuella fallet. Det kan finnas krav på tillstånd, anmälningsplikt eller samråd. Den 
berörda myndigheten kan ge information om vad en anmälan eller ansökan bör 
innehålla och i hur god tid den bör lämnas in innan verksamheten planeras sättas 
igång. 
 
Råd om hantering av kunskap om observationer 
Enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 20 kap. § 1 gäller sekretess för 
uppgift om en djur- eller växtart som är i behov av skydd och som det finns ett 
intresse av att bevara i ett livskraftigt bestånd, om det kan antas att ett sådant 
bevarande av arten inom landet eller del av landet motverkas om uppgiften röjs. 
Kännedom om förekomster av hotade arter kräver omdöme vid spridning, då illegal 
jakt och insamling kan vara ett hot mot arten. 
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Naturvårdsverkets policy är att informationen så långt det är möjligt ska spridas 
till markägare och nyttjanderättshavare av områden där arten förekommer 
permanent eller tillfälligt, så att dessa kan ta hänsyn till arten i sitt brukande. 

När det gäller arterna i det här programmet som redovisas i Bilaga 3 så görs 
generellt bedömningen att ingen sekretess eller diffusering av förekomsterna 
behövs vid utlämning eller publicering av förekomstuppgifter.  
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Konsekvenser och samordning 
Konsekvenser 
 
Åtgärdsprogrammets effekter på olika naturtyper och på andra 
rödlistade arter 
Den absoluta majoriteten av ljunghedens arter gynnas generellt sett av de åtgärder 
som föreslås i åtgärdsprogrammet. Vissa arter kan trots detta vara känsliga om de 
utsätts för brand. En förutsättning för att brandkänsliga arter inte ska skadas av 
misstag är att man skaffar kunskap om vilka arter som finns inom ett område innan 
man bränner. Denna kunskap kan man många gånger få indirekt utifrån vilken 
naturtyp som berörs. En grundprincip är att följa rekommendationerna i detta 
program avseende att inte bränna hela heden på samma gång och att undvika 
punktbränning med gasolbrännare. 

Effekter på andra naturtyper än de som omnämns i detta program bedöms som 
små.  
 
Intressekonflikter 
Betesdriften på ljunghed ska vara tämligen extensiv med tonvikt på vinterbete, så 
att vedväxter betas i högre grad än örter. Det innebär att det kan vara svårare än 
vanligt att få intresserade djurhållare att ställa upp med djur, då en sådan 
betesregim ofta inte stämmer med en deras produktionsinriktning. Vinterbete utan 
stödutfodring kan vara negativt ur produktionssynpunkt och det kan uppfattas som 
att djuren svälter.  

En bränning är alltid förenad med risker. Därför kan det finnas synpunkter från 
närboende eller från räddningstjänsten. Det utseende en nybränd ljunghed har kan 
bidra till en negativ syn på bränning som skötselåtgärd. 
 
Samordning 
Samordning med landsbygdsprogrammet 
Samordning av åtgärder på såväl regional som nationell nivå är nödvändigt för 
genomförandet av åtgärderna i detta åtgärdsprogram. Samordning bör avse 
information, utbildning samt skötsel och restaurering av livsmiljöer.  
Särskilt angeläget är att se över systemet för miljöersättning och hur villkor 
formuleras i åtagandeplanerna så att de bättre överensstämmer med ljunghedarnas 
ekologiska krav. Bränning ingår idag som ett komplement till miljöersättning för 
betesmark, men ingen stödform är direkt anpassad mot de speciella krav 
ljunghedsskötseln ställer. Många åtagandeplaner i områden med ljunghed behöver 
ses över eftersom de kan vara formulerade på ett direkt olämpligt sätt för att 
upprätthålla en ljunghed och dess specifika arter. Villkor om att man inte ska låta 
djuren beta hedarna sent på hösten eftersom de trampar sönder och skadar 
grässvålen kan vara direkt kontraproduktivt. Det vore mycket bättre om 
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åtagandeplanerna kunde styra hävden mot återkommande bränning, markstörning 
och en större del av betet under höst, vinter och vår. 
 
Samordning som bör ske med andra åtgärdsprogram 
Nio andra åtgärdsprogram berör arter eller naturtyper som gynnas av åtgärder som 
föreslås i detta program. Samordning bör därför ske med dessa program: 
 

• Nålginst, tysk ginst och ginstlevande fjärilar 
• Alkonblåvinge och klockgentiana 
• Vildbin på ängsmark 
• Vildbin och småfjärilar på torräng 
• Sandödla 
• Dvärglåsbräken 
• Dynglevande skalbaggar 
• Mosippa 
• Batavsandbi, fältsandbi och flodsandbi 

 
Samordning som bör ske med miljöövervakningen och annan 
uppföljning än ÅGP:s 
Då flera naturtyper och arter som berörs av detta ÅGP är listade i bilagorna till art- 
och habitatdirektivet bör samordning ske med den biogeografiska uppföljningen 
såväl inom som utanför skyddade områden. 
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Bilaga 1. Föreslagna åtgärder  
Åtgärdsprogram för ljunghedar 
Föreslagna åtgärder 2021−2025 
Kategori: Ordinarie åtgärdsprogram, Samverkansprogram 

Åtgärd Län 
Område/ 
Lokal Aktör Finansiär 

Uppskattad 
kostnad  
NV-ÅGP 

Uppskattad 
kostnad 
annan 
finansiär Prioritet 

Genomförs 
senast1 

Dialog och samverkan          

Framtagande och spridning av informationsfolder   Koordinerande 

län 
 Lst, JV, 

Västkuststiftelsen 
NV-ÅGP, 

NV-skötsel 
35 000 35 000 1 2021 

Uppdatering av ljunghedsskrift Koordinerande 

län 

 Lst, 

Västkuststiftelsen 

NV-ÅGP, 

NV-skötsel 

30 000 30 000 2 2021 

Regionala utbildningar två tillfällen per län N, M, O  Lst NV-ÅGP, JV 200 000  1 2022 

Regionala utbildningar ett tillfälle per län K, F, G, H  Lst NV-ÅGP, JV 120 000  1 2023 

Nationellt fältseminarium 

N, O, M, K, F, 

G, H  

Lst, TV,JV, 

FortV, Svenska 

kraftnät mfl (alt 

nationella 

mydigheter) NV-ÅGP 50 000  2 2022 
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Åtgärd Län 
Område/ 
Lokal Aktör Finansiär 

Uppskattad 
kostnad  
NV-ÅGP 

Uppskattad 
kostnad 
annan 
finansiär Prioritet 

Genomförs 
senast1 

Översyn revideringsbehov skötselplaner och behov 
av arealutvidgning i samband med skötsel och 
restaurering i skyddade områden inkl. 
revideringsarbete. 3+5+1+0,5+0,5+0,5+0,5 
årsarbetskrafter under programtiden 

N, O, M, K, F, 
G, H  Lst NV-skydd 0 8 800 000 1 Löpande 

Samordning åtgärder i andra miljöer; strategiarbete, 

framtagande restaurerings-/skötselplaner Samtliga län  

Lst, Kommuner, 

TV, JV, FortV, 

Svenska kraftnät, 

Sv golfförbundet 

mfl 

NV-GI 

NV-ÅGP, 

kommuner Ingår X 1 Löpande 

Aktiva åtgärder i fält          

Skötsel- och restaurering (bränning, införande och 
anpassning av betestryck, markberedning) i 
skyddade områden och NVA6 (ÅGP):150 ha 
N:300+500, O:100+250, M: 250) N, M, O  Lst 

NV-ÅGP, 
NV-skötsel,  
ev. LIFE-
hedmiljöer 

7 500 000 
(NVA) 70 000 000 1 Årligen3 

Skötsel- och restaurering (bränning, anpassning av 

betestryck införande bete, markberedning) i 

skyddade områden och NVA (ÅGP), ca 100 ha 

totalt K, F, G, H  Lst 

NV-ÅGP, 

NV-skötsel,  

ev. LIFE-

hedmiljöer  5 000 000 1 Årligen3 
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Åtgärd Län 
Område/ 
Lokal Aktör Finansiär 

Uppskattad 
kostnad  
NV-ÅGP 

Uppskattad 
kostnad 
annan 
finansiär Prioritet 

Genomförs 
senast1 

Skötsel- och restaurering i andra miljöer (täkter, 

betesmarker, kustmiljöer, övningsområden, vägar, 

kraftledningsgator) 

N, M, O, K, F, 

G, H  

Lst, Kommuner, 

TV, JV, FortV, 

Svenska kraftnät, 

Sv golfförbundet 

m.fl. 

NV-ÅGP, 

berörda 

aktörer 

 X5 

Ingår i ordinarie 

skötsel alt 

genomsnittlig 

arealkostnad5 1 Årligen3 

Datainsamling och analyser         

Art- och landskapsanalys M, K, F, G, H  Lst NV-ÅGP 150 000  1 2021 

Inventering4 Berörda län   NV-ÅGP 500 000   2025 

Uppföljning av åtgärder/åtgärdseffekter (3 län 10 

veckor under 4 år) och ett urval av arter (3 län, 16 

veckor under 4 år) 

N, M, O  Lst 

 

NV-ÅGP 

NV-skötsel 

500 000 1 500 000 1 Löpande 

Total uppskattad kostnad för åren  
2021−2025     9 085 000 85 365 000 

  

 
1 - Angivet år ska ses som en riktlinje under förutsättning att åtgärden kan finansieras och kan komma att flyttas framåt på grund av resursbrist. 
2 - Med ”Berörda län” menas N, O, M, K, F, G, H län. 
3 - Kostnaden som anges är den totala summan under programperioden. 
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4 - Inventering som inte är planerad enligt Bilaga 1 kan utföras i mindre omfattning även i län/områden/lokaler som inte är listad som berörda län 
enligt ovan om det förekommer starka indikationer på förekomst. Sådana inventeringar ska i förväg stämmas av med koordinerande länsstyrelse för 
programmet.  
5 -   Kostnaden för restaurering och skötsel uppskattas till ca 50 000 kr/ha. Beroende på åtgärdsbehov och tillgänglighet varierar kostnaden mellan 
20 000–100 000 kronor. 
6   Områden med Naturvårdsavtal
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Bilaga 2. Beskrivning av 
naturtyper 
Beskrivning av naturtyperna Torra hedar (4030) och Fukthedar (4010). Utdrag ur 
Naturvårdsverket (2011). Vägledning för svenska naturtyper i habitatdirektivets 
bilaga 1. 

Torra hedar (4030) 

Svensk tolkning av definitionen  
Torra–friska, hävdpräglade hedar på silikatrika podsoljordar (ej sandfält) 
nedanför trädgränsen. Naturtypen har utvecklats genom lång 
beteskontinuitet, ofta i kombination med återkommande bränningar, men 
kan vara stadd i igenväxning. Krontäckning av träd och buskar, som inte 
är av igenväxningskaraktär, är 0−30 %. Hävdgynnade arter ska finnas.  

Kommentarer 
Torra hedar är vanligast på kalkfattiga, urlakade marker i sydvästra 
Sverige där detta är den naturtyp som oftast förekommer i torrare 
betesmarker. I östra Sverige, där nederbörden och därmed urlakningen är 
mindre, är naturtypen ovanligare och ersätts ofta av örtrikare 
silikatgräsmarker (6270). Torra hedar är vanligtvis artfattiga och 
domineras av smalbladiga gräs och ris, till exempel fårsvingel, rödven 
och ljung. En del blommande örter som till exempel slåttergubbe, 
gråfibbla, stenmåra och liten blåklocka förekommer också ganska ofta. 
En speciell och starkt hotad typ av torra hedar är ljunghedar som finns på 
magra marker i Västra Götaland. Denna naturtyp hyser flera hotade arter, 
till exempel några ginstarter och lumrar och en del insekter. 
Ljunghedarna är beroende av regelbunden bränning för att behålla sina 
naturvärden. Vid ogynnsam skötsel expanderar ljungen på bekostnad av 
andra arter, vilket leder till en utarmad, artfattig flora.  

Svenska undertyper 
1. Ljunghedar
2. Gräshedar
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Fukthedar (4010) 

 
 
 

 
Svensk tolkning av definitionen  
Fukthed med klockljung bland de dominerande kärlväxtarterna i 
fältskiktet. Torvdjup mindre än 3 dm. Krontäckning av träd och buskar, 
som inte är av igenväxningskaraktär, är 0−30 %. Naturtypen är präglad 
av störning i form av hävd och/eller fluktuationer i markvattennivån. 
Naturtypen har främst utvecklats genom lång beteskontinuitet, ofta i 
kombination med återkommande bränningar, men återfinns även i 
kantzonen mot myrar, sjöar och vattendrag. Arter som gynnas av hävd 
och/eller vattenståndsfluktuationer ska finnas.  
 
Kommentarer  
Naturtypen är relativt sällsynt och förekommer på kalkfattiga, magra 
marker i främst nederbördsrika delar av sydvästra Sverige. Fukthedar 
täcker vanligtvis små arealer och förekommer ofta i mosaik med andra 
naturtyper. Vanligast är naturtypen i Hallands och Västra Götalands 
län, men förekommer även mer sällsynt i några angränsande län. 
Fukthedar hyser ofta en relativt artrik och särpräglad flora med inslag 
av sydvästliga arter såsom myrlilja (Narthecium ossifragum), 
klockljung (Erica tetralix), klockgentiana (Gentiana pneumonanthe) 
och granspira (Pedicularis sylvatica). Hotade eller mindre vanliga 
insektsarter som förekommer i denna naturtyp är t.ex. alkonblåvinge 
(Phengaris alcon) som är beroende av klockgentiana för sin 
reproduktion, och guldlöpare (Carabus nitens).  

Fukthedar uppträder många gånger tillsammans med ljunghedar 
och har ofta traditionellt skötts på ett liknande sätt som dessa, d.v.s. 
med bete och regelbunden bränning. 
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Bilaga 3. Rödlistade arter 
Hotkategori och länsförekomst enligt ArtDatabanken 2015. Rödlistade arter i 
Sverige. Länsförekomst anges enligt följande:  
F – Jönköpings län 
G – Kronobergs län 
H – Kalmar län 
K – Blekinge län 
M – Skåne län 
N – Hallands län 
O – Västra Götalands län 
 
I denna bilaga presenteras en lista med rödlistade arter som är mer eller mindre 
knutna till ljunghedar, och som bedöms kunna påverkas positivt av detta 
åtgärdsprogram. Arterna har delats upp på tre grupper enligt nedan. Län med 
kända förekomster anges med länsbokstav i den högra kolumnen. Om arten 
försvunnit är det en parentes runt länsbokstaven.  
 
Grupp 1: Arter som är starkt knutna till ljunghed  
Arter vars kända populationer i Sverige nästan uteslutande finns på ljunghedar. 
 
Grupp 2: Arter som är knutna till ljunghed 
Arter vars kända populationer i Sverige i stor omfattning finns på ljunghed, men 
som idag även förekommer i andra biotoper. Gruppen innefattar arter som på goda 
grunder kan anses haft stor utbredning eller populationsmaximum på de historiska 
ljunghedarna, men som idag främst påträffas i andra miljöer. Gruppen innefattar 
även arter som försvunnit men tidigare haft kända förekomster, som sannolikt varit 
på ljunghed. 
 
Grupp 3: Arter som förekommer på ljunghed 
Arter vars kända populationer i Sverige huvudsakligen finns i andra biotoper, men 
som förekommer lokalt och regionalt även i hävdade ljunghedar. Gruppen kan 
innefatta arter som haft stor utbredning eller populationsmaximum på historiska 
ljunghedar. 
 
Grupp 1 
Arter som är starkt knutna till ljunghed 
 

Vetenskapligt namn Art 
Hot-
kategori Län 

Genista germanica tysk ginst CR N,(M),(O) 
Phyllonorycter staintionellus ginstbladsguldmal CR N,(M) 
Pseudoterpna pruinata daggig ginstmätare CR N,(M) 
Syncopacma suecicella ginstpalpmal CR N,(M) 



N A T U R V Å R D S V E R K E T  
R a p p o r t   

 57 

Vetenskapligt namn Art 
Hot-
kategori Län 

Polygala serpyllifolia hedjungfrulin EN O,(N) 
Coleophora genistae ginstsäckmal EN N,(M) 
Agonopterix atomella ginstplattmal EN M,N 
Chesias rufata rödtonad ginstmätare EN M,N 
Cladonia peziziformis huvudbägarlav EN N,O 
Genista anglica nålginst EN N 
Phengaris alcon alkonblåvinge EN M,N 
Mirificarma lentiginosella brun ginststävmal EN M,N 
Pachycnemia hippocastanaria mottmätare EN M,N 
Prolita solutella fri stävmal EN M,N 
Scotopteryx mucronata gulstreckad backmätare EN N,(M) 
Scythris crypta ginsthedkorthuvudmal EN N 
Scotopteryx luridata sen ginstbackmätare VU M,N 
Genista pilosa hårginst NT M,N 
 

Grupp 2 
Arter som är knutna till ljunghed 
 

Vetenskapligt namn Art 
Hot-
kategori Län 

Calosoma auropunctatum hedlarvmördare CR H,(M),(N) 
Andrena similis ginstsandbi EN H,N,(G),(K) 

Nomada baccata sandgökbi EN 
N,O,(F),(G),(K),(
M) 

Juncus capitatus huvudtåg EN H,K,M,N 
Isolepis setacea borstsäv EN M,N,O,(F),(K) 
Rosa inodora västkustros EN G,M,N,O 
Hypericum pulchrum hedjohannesört EN N,O,(K),(M) 
Nomada argentata silvergökbi EN H,O,(G),(M),(N) 
Dyscia fagaria skuggmätare EN H,N,O,(M) 
Pulsatilla vernalis mosippa EN F,G,H,K,M,N,O 
Saxicola rubicola svarthakad buskskvätta EN M 
Osmia maritima havsmurarbi EN M,N 
Priocnemis confusor stäppvägstekel EN F,N 
Botrychium matricariifolium rutlåsbräken VU F,G,H,K,M,N,O 
Digitivalva arnicella slåttergubbemal VU F,G,H,K,M,N,O 
Lycopodium tristachyum  cypresslummer VU F,G,N,O,(H),(M) 
Lycopodium zeilleri mellanlummer VU F,G,H,N,O,(M) 
Campylopus subulatus grusnervmossa VU O 
Carabus convexus kullerlöpare VU M,N,O 
Heterocordylus leptocerus en ängsskinnbagge VU N,(M) 
Entosthodon obtusus hedkoppmossa VU M,N,O 
Euphrasia micrantha ljungögontröst VU F,G,H,K,M,N,O 
Coronella austriaca hasselsnok VU M,N,O 
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Vetenskapligt namn Art 
Hot-
kategori Län 

Gentiana pneumonanthe klockgentiana VU F,G,K,M,N,O 
Harpalus luteicornis kustfrölöpare VU F,G,H,K,M,N,O 
Lacerta agilis sandödla VU F,G,H,K,M,N,O 
Platyptilia tesseradactyla kattfotfjädermott VU H,N 
Strophosoma faber en vivel VU M,N,(F),(O) 
Levipalpus hepatariella leverplattmal VU H,M,N,O,(K) 
Carpodacus erythrinus rosenfink VU F,G,H,K,M,N,O 

Machimus arthriticus 
stubbhårsskuldrad 
rovfluga VU K,M,N,(H) 

Asilus crabroniformis getingrovfluga VU F,M,N,(G),(K),(O) 
Juncus capitatus borsttåg NT F,G,H,K,M,N,O 
Crossocerus exiguus en rovstekel NT F,H,K,M,N 
Coleophora pappiferella kattfotsäckmal NT H,O 
Strophosoma fulvicorne en vivel NT H,K,M,N,O 
Amara infima ljungkornlöpare NT F,H,K,M,N,O 

Argynnis niobe hedpärlemorfjäril NT 
H,K,M,N,O,(F),(G
) 

Bembidion nigricorne ljungkvicklöpare NT F,N,O 
Cymindis macularis dynskulderlöpare NT F,H,K,M,N,O 
Mesogona oxalina harsyrefly NT H,M,N,O 
Mutilla europaea röd sammetsstekel NT H,M,K,(G),F,N,O 
Pedicularis sylvatica granspira NT F,G,H,K,M,N,O 
Andena argentata silversandbi NT F,G,H,M,N,O,(K) 
Pleuridium acuminatum kortbladig sylmossa NT F,G,M,N,O 
Otiorhynchus rugifrons en vivel NT H,M,N,O 
Amphipoea crinanensis litet stamfly NT F,G,H,K,M,N,O 
Andrena marginata guldsandbi NT F,G,H,M,N,O 

 

Grupp 3 
Arter som förekommer på ljunghed 
 

Vetenskapligt namn Art 
Hot-
kategori Län 

Cucullia argentea 
silverfläckat 
kapuschongfly CR M,(H),(K),(N) 

Botrychium simplex dvärglåsbräken EN H,M,N,(F),(K),(O) 

Coleophora gnaphalii 
grovfjällig 
hedblomstersäckmal EN M,(K) 

Ptocheuusa inopella hedblomsterfattigmal EN M 
Meloe brevicollis korthalsad majbagge EN H,(K),(M),(N),(O) 
Geoglossum difforme klibbjordtunga EN G,K,M,O,(N) 
Halictus leucaheneus stäppbandbi EN H,K,M,N 
Helosciadium inundatum krypfloka EN F,G,H,K,M,N,O 
Hygrocybe canescens tennvaxskivling EN F,G,M,N,O 

Hyphoraia aulica 
gulfläckig 
igelkottspinnare EN H,M,N,(O) 
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Vetenskapligt namn Art 
Hot-
kategori Län 

Dianthus armeria knippnejlika EN H,K,M,N,O 
Radiola linoides dvärglin VU F,G,H,K,M,N,O 
Lysimachia minima knutört VU G,H,K,M,N,O 
Hygrocybe radiata strålvaxskivling VU G,K,M,N,O 
Hygrocybe ovina sepiavaxskivling VU F,G,H,M,N,O 
Dinothenarus pubescens guldkortvinge VU F,G,H,K,M,N,O 
Coniocleonus hollbergii sandspolvivel VU F,H,K,M,N,(O) 
Catabrosa aquatica källgräs VU H,K,M,N,O 
Bembidion humerale torvlöpare VU G,H,K,M,N,(O) 
Anarsia spartiella harrisbuskpalpmal VU M,N 
Pulsatilla vulgaris backsippa VU F,G,H,K,M,N,O 
Hypochaeris maculata slåtterfibbla VU F,G,H,K,M,N,O 
Arnica montana slåttergubbe VU F,G,H,K,M,N,O 

Helichrysum arenarium hedblomster VU 
F,H,K,M,N,(O),(G
) 

Andrena nitida nyponsandbi VU F,G,H,K,M,N,(O) 

Hypochaeris glabra åkerfibbla VU 
G,H,M,N,O,(F),(K
) 

Andrena batava batavsandbi VU M,N 
Spiris striata streckhedspinnare VU H,M 
Taraxacum maculigerum fläckmaskros VU F,H,K,M,N,O,(G) 
Aphodius porcus snyltdyngbagge NT F,G,H,K,M,N 
Bucculatrix ratisbonensis sandkronmal NT K,M,N,O 
Meloe proscarabaeus svart majbagge NT H,K,M,(N),(O) 
Xysticus sabolosus sandkrabbspindel NT F,H,M,N,O 
Pelochrista infidana fältmalörtrotvecklare NT M,N,O 
Coleophora granulatella grå fältmalörtsäckmal NT H,K,M,N,O 
Eucosma messengiana gul fältmalörtrotvecklare NT H,K,M,O 
Colletes fodiens hedsidenbi NT H,K,M,N,(O) 
Agonopterix scopariella harrisbladplattmal NT M,N 
Anthus pratensis ängspiplärka NT F,G,H,K,M,N,O 
Cyrtopogon luteicornis gulhornad rovfluga NT F,N,O,(G) 
Hadena bicruris allmänt nejlikfly NT F,G,H,M,N 
Harpalus rufipalpis hedfrölöpare NT H,M 
Hesperis comma silversmygare NT F,G,H,K,M,N,O 
Hygrocybe splendidissima praktvaxskivling NT F,G,H,K,M,N,O 
Lycoperdon ericaeum hedröksvamp NT G,H,K,M,N,O 
Lycopodiella inundata strandlummer NT F,G,H,K,M,N,O 
Numenius arquata storspov NT F,G,H,K,M,N,O 
Pyrausta ostrinalis dubbelbandat ljusmott NT G,H,K,M,N,O 
Thymus serpyllum backtimjan NT F,G,H,K,M,N,O 
Saxicola rubetra buskskvätta NT F,G,H,K,M,N,O 
Scrobipalpa murinella kattfotsmåstävmal NT H,O 
Synanthedon flaviventris krypvideglasvinge NT N 
Trifurcula subnitidella ängsdvärgmal NT H,M,N,O 
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Vetenskapligt namn Art 
Hot-
kategori Län 

Zygaena filipendulae 
sexfläckig 
bastardsvärmare NT F,G,H,K,M,N,O 

Zygaena lonicerae 
bredbrämad 
bastardsvärmare NT F,G,H,K,M,N,O 

Alauda arvensis sånglärka NT F,G,H,K,M,N,O 
Bembecia ichneumoniformis smygstekellik glasvinge NT F,G,H,K,M,N,O 
Lasioglossum 
sexmaculatum kantsmalbi NT F,G,H,K,M,N,O 
Galeruca pomonae en bladbagge NT F,G,H,K,M,N,O 
Calamia tridens torvfly NT F,G,H,K,M,N,O 
Botrychium lunaria månlåsbräken NT F,G,H,K,M,N,O 
Selidosema brunnearia hedmätare NT H,M,N 

Botrychium multifidum höstlåsbräken NT 
G,H,K,M,N,(F),(O
) 

Arachnospila wesmaeli flygsandsvägstekel NT F,H,K,M,N,O,(G) 
Megachile leachella havstapetserarbi NT H,M,N,(K) 
Taraxacum litorale liten kärrmaskros NT H,K,M,N,O 
Hygrocybe punicea scharlakansvaxskivling NT F,G,H,K,M,N,O 
Cupido minimus mindre blåvinge NT F,G,H,K,M,N,O 
Chrysolina analis en bladbagge NT F,H,K,M,N,O 
Lycoperdina succincta en svampbagge NT H,K,M,N,O 
Grimmia decipiens kustgrimmia NT F,H,K,M,N,O 
Adscita statices ängsmetallvinge NT F,G,H,K,M,N,O 
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Bilaga 4. Exempel på arter 
Nedan redovisas ett urval med åtta exempel på hotade arter knutna till ljunghed. 
Samtliga bedöms vara beroende av ljunghedsskötsel för att långsiktigt livskraftiga 
populationer ska kunna upprätthållas. Urvalet har även gjorts så att det speglar 
olika ekologiska aspekter på ljungheden som livsmiljö. Kartor (fig. 8-15) 
uppdateras efter remiss. 
 
Ljungögontröst Euphrasia micrantha  VU 
Ljungögonströst är knuten till ljunghed och är tidigare känd från ett stort antal 
lokaler i Halland, Bohuslän och Västergötland. Den förekommer även i Småland, 
längs Vänerns stränder och med spridda förekomster i magra, ljungbevuxna hedar i 
andra delar av landet norrut till Uppland. I naturen växer den alltid tillsammans 
med ljung. Artens bundenhet till ljung kan vara indirekt, d.v.s. att den gynnas av 
samma typ av förhållande som ljungen gör. Arten har minskat kraftigt i utbredning 
under senare decennier. Den är extremt ljusberoende och känslig för konkurrens 
och föredrar kalkfattig, mager mark där det sker bränning eller andra typer av 
återkommande störning. Ljungögonströsten kan inte leva kvar vegetativt och fröna 
förlorar snabbt sin grobarhet vilket innebär att den inte kan återkomma spontant 
även om hävden återupptas på lokaler där den försvunnit. Även hårt bete som 
förhindrar frösättning är starkt negativt för ljungögontröst. 
 

 
Figur 8. Förekomster av ljungögontröst under perioden 2000–2014. Gul prick visar enskild 
lokal. Blå prick visar flera lokaler. 
 
Hedjungfrulin  Polygala serpyllifolia  EN 
Hedjungfrulinet hittades som ny för Sverige på hedarna på Älgön i Bohuslän 2012 
och senare har det visat sig att det även finns ett äldre herbariebelägg av arten från 
Varberg 1842, vilket visar att arten är en gammal inhemsk art. Den är i första hand 
en karaktärsart för kalk- och näringsfattiga fukthedar som hävdas på traditionellt 
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sätt med bete och sannolikt även bränning. Arten är svårbestämd och kan lätt 
förväxlas med det vanliga jungfrulinet varför det är logiskt att räkna med ett visst 
mörkertal och att det finns ytterligare lokaler att upptäcka på kustnära ljunghedar i 
Bohuslän och norra Halland. Från andra håll i Västeuropa finns uppgifter om att 
arten har minskat i takt med att den traditionella hävden av kusthedarna har 
minskat i omfattning. 
 

Figur 9. Förekomster av hedjungfrulin (2000–2014). Gul prick visar enskild lokal.  
 
Hedjohannesört Hypericum pulchrum  EN 
Arten påträffas främst inom ett begränsat område i Bohuslän i Svartedalen och på 
Bredfjället/Hjärtum. Här fanns vid förra sekelskiftet vidsträckta ljunghedar som nu 
planterats eller vuxit igen med barrskog. Arten växer kvar på ca 130 lokaler utmed 
vägkanter, stigar och i gles tallskog.  

Ytterligare lokaler finns på inre Sotenäset. I norra Halland har arten varit känd 
sedan början av 1800-talet, men finns bara kvar på en lokal där den är hårt trängd. 
Hedjohannesört har tidigare även påträffats i Göteborgsområdet, Skåne och 
Blekinge men tycks nu vara försvunnen från dessa områden. Tillfälligt har den 
dykt upp på ett virkesupplag i östra Småland. På norska Vestlandet är arten tämlig 
vanlig på hävdad ljunghed.  
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Figur 10. Förekomster av hedjohannesört under perioden 2000–2014. Gul prick visar lokal. 
 
Cypresslummer Lycopodium tristachyum  VU 
Cypresslummer har tidigare haft stor utbredning på ljunghedar, men den har 
försvunnit från stora delar av sitt tidigare utbredningsområde. Idag finns den kvar 
på spridda lokaler i Halland, Småland, Västergötland, Värmland och Närke. Helt 
försvunnen verkar den vara från Skåne, Bohuslän, Dalsland och Östergötland. 
Cypresslummer trivs bäst i tidiga successionsstadier efter ljungbränning och är 
mycket känslig för igenväxning. Från flera lokaler har rapporterats att växten är 
steril och att sporbildningen gynnas av bränning. 
 

Figur 11. Förekomster av cypresslummer under perioden 2000–2014. Gul prick visar enskild 
lokal. Blå prick visar flera lokaler. 
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Huvudbägarlav Cladonia peziziformis  EN 
Huvudbägarlaven är helt knuten till brända ljunghedar och är endast känd från tre 
lokaler i landet: Tönnersjömålet och Mästocka ljunghed i Halland samt Remmene 
skjutfält i Västra Götaland. Arten är i Norden även känd från en lokal i Norge. 
Laven är konkurrenssvag och återkommande bränning är nödvändig för att bevara 
dess livsmiljö. Tönnersjömålet och Remmene är (eller har varit) militära 
övningsfält som inte betas men där skyddsavbränningar har gjorts på våren för att 
undvika vådabränder under sommarhalvårets övningsverksamhet. Mästocka 
ljunghed är en traditionellt skött hed med extensivt bete och ljungbränning med 5–
10 års intervall. 
 

Figur 12. Förekomster av huvudbägarlav under perioden 2000–2014. Gul prick visar lokal. 
 
Kullerlöpare  Carabus convexus  VU 
Kullerlöparen hade tidigare en sammanhängande utbredning i sydvästra Sverige, 
från Skåne till norska gränsen. Därutöver finns ett fåtal fynd från Västergötland 
och Östergötland. Kullerlöpare är ett marklevande rovdjur som lever på torr, 

öppen, sandig eller grusig mark, framför allt på naturbetesmarker med 

torrängsvegetation och på ljunghedar. Skalbaggen kan även påträffas i grustäkter, 
åkerrenar och andra miljöer där vegetationstäcket är utglesat. Arten saknar 
flygförmåga och är därför extra känslig för fragmentering av livsmiljön. 
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Figur 13. Förekomster av kullerlöpare under perioden 2000–2014. Gul prick visar lokal.  
 
Skuggmätare  Dyscia fagaria  EN 
Skuggmätaren är liksom kullerlöpare i första hand knuten till kustnära 
hällmarksljunghedar i Bohuslän och norra Halland, men har tidigare även 
förekommit på ljunghedar på sandiga marker i södra Halland och Skåne. På Ölands 
alvar finns en population med avvikande utseende (bland annat mindre storlek) 
som har namngivits som lokalformen alvarensis. Aktuella observationer finns från 
två lokaler i Bohuslän och fyra lokaler på Ölands alvar. Larven lever på ljung och 
miljökraven liknar mottmätarens, men den verkar vara mer känslig för igenväxning 
och är eventuellt knuten till något tidigare successionsstadier. 
 

 
Figur 14. Förekomster av skuggmätare under perioden 2000–2014. Gul prick visar lokal. 
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Mottmätare  Pachycnemia hippocastanaria EN 
Mottmätaren har tidigare haft stor utbredning på varma hedmarker nära havet i 
sydvästra Sverige. Under senare decennier har fjärilen minskat kraftigt. Under de 
senaste 15 åren har den endast rapporterats från knappt tio lokaler i Bohuslän och 
norra Halland, och den är eventuellt försvunnen från sandhedarna i sydligaste 
Skåne där den tidigare förekommit vid Sandhammaren och Hagestad. 
Mottmätarens larv lever på ljung och artens främsta miljö är ljunghedar på 
hällmarker med grov och högvuxen ljung. Förmodligen är mosaiken med 
värmelagrande klipphällar och grov ljung särskilt gynnsam. Sannolikt gynnas den 
även av småskalig ljungbränning där de svartbrända partierna bidrar till att skapa 
ett varmare mikroklimat. Vid Sandhammaren och Hagestad förekom den tidigare 
på öppna sandhedar bakom dynerna i partierna närmast de tallbevuxna inre delarna. 
 

Figur 15. Förekomster av mottmätare under perioden 2000–2014. Gul prick visar lokal. 
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Bilaga 5. Definitioner − 
landskapsanalys ljunghed 
Här presenteras ett förslag till indelning av ljunghedar och ljungmarker i 6 grupper 
med varianter beroende på deras biologiska innehåll. Syftet med indelningen är att 
skapa underlag för att prioritera åtgärder och uppskatta arealer av ljunghed och 
ljungmark.  

Avgränsning av objekt görs så noggrant som underlagsmaterialet och 
registrerarens kunskaper tillåter. Det innebär att en del avgränsningar blir mer 
översiktliga andra mer exakta. Inom avgränsade objekt kan även ingå partier med 
t.ex. berghällar, fuktiga kärr och gräshed utan ljung som aldrig brinner. Dessa 
områden betraktas normalt tillhöra ljungheden. Större arealer som varken hyser 
ljung, ljunghedsanknutna arter, som inte bränns och som inte ingår i beteshägnet 
bör om möjligt avgränsas bort.  

Minsta karteringsenhet är preliminärt ca 5 hektar, men kan i sättas lägre eller 
högre beroende på vilken kunskap som finns och är rimlig att återge. 

Kategori 1 och 2 bör i första hand avgränsas och registreras.  Kategori 3 och 4 
avgränsas och registreras om det är motiverat och kunskap finns. Kategori 5 
behöver inte registreras och avgränsas. Förhoppningsvis kan vi istället bara 
”summera” dessa i GIS. 
 

  
Relevanta kända 

artvärden 

 
Inga relevanta kända 

artvärden 
 

Regelbunden bränd ljunghed 
 

 
1a - registreras 

 
1b - registreras 

 
Övrig hävdad (eller nyligen hävdad) 

ljunghed 
 

 
2a - registreras 

 
2b - registreras 

 
Restaureringsmark − ljungmark 

 

 
3a – kan 

registreras 

 
3b - kan registreras 

 
Restaureringsmark − sandmark  

 

 
4a – kan 

registreras 

 
4b - kan registreras 

 
Restaureringsmark − skog  

 

 
5a – kan 

registreras 

 
5b – kan registreras 

 
Övriga ”ljungmarker/ljunghedar” enligt 

underlagsmaterial 
 

 
6a – registreras ej 

 
6b – registreras ej 

 
  



N A T U R V Å R D S V E R K E T  
R a p p o r t   

 68 

Kategori 1a  
Regelbundet bränd ljunghed med kända ljunghedsarter 
Status: Ljunghed i gynnsamt tillstånd 
Definition: Öppen, delvis ljungbevuxen mark som bränns regelbundet och som har 
känd förekomst av ljunghedsarter. 
Hävd: Har bränts regelbundet under senare tid, minst 2 gånger senast 15 åren, bete 
kan förekomma men är inget krav 
Ljunghedsknutna arter: Rödlistade ljunghedsarter förekommer (se Bilaga 2 
ÅGP), eller goda förekomster av andra typiska ljunghedsarter 
 

Kategori 1b 
Regelbundet bränd ljunghed utan kända ljunghedsarter 
Status: Ljunghed 
Definition: Öppen, delvis ljungbevuxen mark som bränns regelbundet utan känd 
förekomst av ljunghedsarter. 
Hävd: Har bränts regelbundet under senare tid, minst 2 gånger senast 15 åren 
Ljunghedsknutna arter: Ingen känd aktuell förekomst av rödlistade 
ljunghedsarter och inte heller kända, goda förekomster av andra typiska 
ljunghedsarter 
 

Figur 16. Kategori 1, Regelbundet bränd ljunghed. Mosaikartad hed med nybränt område 
och äldre succession med grövre ljung sida vid sida. En småskalig mosaik med ljunghedens 
olika successionsstadier är mest gynnsam för ljunghedens hotade arter. 
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Kategori 2a  
Övrig hävdad ljunghed med kända ljunghedsarter 
Status: Ljunghed 
Definition: Öppen, hävdad, delvis ljungbevuxen mark som inte bränns regelbundet 
men som har vissa av ljunghedens typiska strukturer eller funktioner och kända 
förekomster av ljunghedsarter.  
Hävd: Har bränts minst 1 gång de senast 15 åren, hävdas eller har nyligen hävdats 
genom bete, eller slåtter. Om sommarbetet är för intensivt kan dessa marker delvis 
övergått till gräshed. 
Ljunghedsknutna arter: Rödlistade ljunghedsarter förekommer (se Bilaga 2 
ÅGP), eller goda förekomster av andra typiska ljunghedsarter 
 
Kategori 2b 
Övrig hävdad ljunghed utan kända ljunghedsarter 
Status: Ljunghed  
Definition: Öppen, hävdad, delvis ljungbevuxen mark som inte bränns regelbundet 
men som har vissa av ljunghedens typiska strukturer eller funktioner men inga 
kända förekomster av ljunghedens rödlistade arter 
Hävd: Har bränts minst 1 gång de senast 15 åren, hävdas eller har nyligen hävdats 
genom bete, eller slåtter. Om sommarbetet är för intensivt kan dessa marker delvis 
övergått till gräshed. 
Ljunghedsknutna arter: Ingen känd aktuell förekomst av rödlistade ljungheds-
arter och inte heller kända, goda förekomster av andra typiska ljunghedsarter. 

Figur 17. Kategori 2, Övrig hävdad ljunghed. 
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Kategori 3a  
Restaureringsmark − ljungmark med kända ljunghedsarter 
Status: Ljungmark − restaureringsmark 
Definition: Övrig ljungbevuxen mark med kända förekomster av ljunghedsarter 
och särskilda motiv för restaurering och framtida skötselåtgärder som innefattar 
bränning 
Hävd: Ohävdad, igenväxande eller med osäker hävdstatus. 
Ljunghedsknutna arter: Rödlistade ljunghedsarter förekommer (se Bilaga 2 
ÅGP) 
 
Kategori 3b  
Restaureringsmark - ljungmark utan kända ljunghedsarter 
Status: Ljungmark - restaureringsmark 
Definition: Övrig ljungbevuxen mark med särskilda motiv för restaurering och 
framtida skötselåtgärder som innefattar bränning (t.ex. närhet till artrika 
ljunghedar).  
Hävd: Ohävdad, igenväxande eller med osäker hävdstatus. 
Ljunghedsknutna arter: Ingen känd aktuell förekomst av rödlistade 
ljunghedsarter  
 

  
Figur 18. Kategori 3, Restaureringsbar igenväxningsmark på tidigare ljunghed. Ligger i en 
trakt med biologiskt värdefulla ljunghedar. 
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Kategori 4a  
Restaureringsmark - sandmark med kända ljunghedsarter 
Status: Sandmark - restaureringsmark 
Definition: Sandmark med kända förekomster av ljunghedsarter och särskilda 
motiv för restaurering och framtida skötselåtgärder som innefattar bränning.  
Hävd: Ohävdad, igenväxande eller med osäker hävdstatus. 
Ljunghedsknutna arter: Rödlistade ljunghedsarter förekommer (se Bilaga 2 
ÅGP) 
 
Kategori 4b  
Restaureringsmark - sandmark utan kända ljunghedsarter 
Status: Sandmark − restaureringsmark 
Definition: Övriga sandmarker mark med särskilda motiv för restaurering och 
framtida skötselåtgärder som innefattar bränning (t.ex. närhet till artrika 
ljunghedar).  
Hävd: Ohävdad, igenväxande eller med osäker hävdstatus. 
Ljunghedsknutna arter: Ingen känd aktuell förekomst av rödlistade 
ljunghedsarter  

Figur 19. Kategori 4, Restaureringsmark – sandmark.  
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Kategori 5a 
Skog med kända ljunghedsarter - restaureringsmark 
Status: Skog − restaureringsmark 
Definition: Skog kända förekomster av ljunghedsarter och särskilda motiv för 
restaurering och framtida skötselåtgärder som innefattar bränning.  
Hävd: − 
Ljunghedsknutna arter: Rödlistade ljunghedsarter förekommer (se Bilaga 2) 
 
Kategori 5b 
Skog utan kända ljunghedsarter − restaureringsmark 
Status: Skog - restaureringsmark 
Definition: Skog utan kända förekomster av ljunghedsarter med andra särskilda 
motiv för restaurering och framtida skötselåtgärder som innefattar bränning (t.ex. 
närhet till artrika ljunghedar). 
Hävd: − 
Ljunghedsknutna arter: Ingen känd aktuell förekomst av rödlistade 
ljunghedsarter  
 

 
Figur 20. Kategori 5, Restaureringsmark – skog. 
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postförordningen 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2021-02-01, och översänder det som sitt 
svar till Infrastrukturdepartementet. 
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befordringskravet för postförsändelser bör ändras så att 85 procent av de brev som 
lämnats in för tvådagarsbefordran ska ha delats ut inom två arbetsdagar, oavsett var i 
landet de har lämnats in. Dessutom ska minst 97 procent av breven ha delats ut inom 
de fyra påföljande arbetsdagarna. 

Bakgrunden är att det finns behov av åtgärder som följer utvecklingen på 
postmarknaden samt Postnords prognoser om framtiden. I dag ska 95 procent av de 
inrikesbrev som lämnats in för tvådagarsbefordran delas ut inom två arbetsdagar, 
oavsett var i landet breven lämnats in. Förslaget syftar till att ge förutsättningar för 
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Svar på Infrastrukturdepartementets remiss om befordringskravet i postförordningen 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2021-02-01, och översänder det som sitt svar till 
Infrastrukturdepartementet. 

Sammanfattning av ärendet 
Infrastrukturdepartementet har översänt en promemoria med förslag till hur befordringskravet för 
postförsändelser bör ändras så att 85 procent av de brev som lämnats in för tvådagarsbefordran ska ha 
delats ut inom två arbetsdagar, oavsett var i landet de har lämnats in. Dessutom ska minst 97 procent 
av breven ha delats ut inom de fyra påföljande arbetsdagarna. 

Bakgrunden är att det finns behov av åtgärder som följer utvecklingen på postmarknaden samt 
Postnords prognoser om framtiden. I dag ska 95 procent av de inrikesbrev som lämnats in för 
tvådagarsbefordran delas ut inom två arbetsdagar, oavsett var i landet breven lämnats in. Förslaget 
syftar till att ge förutsättningar för att det ska kunna finnas en samhällsomfattande posttjänst av god 
kvalitet i hela landet. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-02-01 

Yttrande 2021-02-01 

Infrastrukturdepartementets promemoria Befordringskravet i postförordningen 2020-11-30 

Beslutet skickas till 
Infrastrukturdepartementet 

Beskrivning av ärendet 

1. Inledning 
Infrastrukturdepartementet har översänt en promemoria, med förslag till hur befordringskravet för 
postförsändelser bör ändras, för yttrande senast den 1 mars 2021. Förslaget syftar till att ge 
förutsättningar för att det ska kunna finnas en samhällsomfattande posttjänst av god kvalitet i hela 
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landet. Bakgrunden är att det finns behov av åtgärder som följer utvecklingen på postmarknaden samt 
Postnords prognoser om framtiden. 

Kommunledningskontoret har samrått med kommunens förvaltningar om förslaget till ändringar. 

 

1.1 Tidigare förändringar av befordringskravet 
År 1998 var befordringskravet 85 procent med övernattbefordran och 97 procent skulle delas ut inom 
tre påföljande arbetsdagar.  

År 2018 ändrades befordringskravet för brev med normalporto från till två daga så att 95 procent av de 
inrikesbrev som lämnats in för tvådagarsbefordran skulle ha delats ut inom två arbetsdagar, oavsett var 
i landet breven lämnats in.  

Två år senare fick Post- och telestyrelsen (PTS) i uppdrag att sammanfatta de rapporter som 
myndigheten publicerat avseende avsändares och mottagares behov av att 95 % av breven skulle delas 
ut inom två dagar. Uppdraget redovisades i september 2020 och Regeringskansliet har därefter tagit 
fram förslag på hur befordringskravet kan förändras mot bakgrund av dels behovet, som följer av 
utvecklingen på postmarknaden, dels Postnords prognoser om framtiden. Av PTS:s undersökningar 
framgår att användare vill ha förutsägbara posttjänster, att stabilt pris är viktigare än befordringstid, att 
det är viktigt med snabba leveranser vid en ökande e-handel samt att de vill ha en tjänst för alla, 
oavsett demografi och plats. 

Av promemorian framgår att ändrade kommunikationsmönster, som samhällets digitalisering innebär 
förändrade förutsättningar och villkor för människor, företag och offentliga institutioner och därmed 
också postmarknaden.  Digitalisering påverkar samhället i grunden och förväntas inte avstanna inom 
överskådlig tid. 

Sedan år 2000 har den totala brevvolymen på den svenska brevmarknaden minskat med 47,3 procent. 
År 2019 skickades drygt 180 miljoner färre försändelser än året innan. Det finns enligt promemorian 
inget som tyder på att denna volymminskning kommer att avstanna. En fortsatt volymminskning gör 
att förutsättningarna på postmarknaden kommer att förändras snabbt. E-handeln har dock ökat, men 
utdelningen av antalet paket anses vara relativt litet i förhållande till utdelade brev. Tillsammans 
levererade postföretagen 127 miljoner paket under år 2018 medan 2 miljarder brev levererades samma 
år. 

2. Promemorians förslag 
Regeringskansliets förslag är att återgå till den procentsats av utdelade brev som fanns före 2018, alltså 
85 procent av de brev som lämnats in för tvådagarsbefordran ska ha delats ut inom två arbetsdagar, 
oavsett var i landet de har lämnats in. Dessutom ska minst 97 procent av breven ha delats ut inom de 
fyra påföljande arbetsdagarna. 
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2.2 Konsekvenser av förslaget enligt promemorian 
Eftersom det kommer att ta längre tid för brev att nå fram behöver alla ha en bättre framförhållning när 
det gäller brev som måste komma fram före ett visst datum. Det gäller såväl medborgare som 
myndigheter. Ansvaret blir stort för kommuner och andra att ha kontakt med medborgare som inte har 
digitala lösningar.  

En väl fungerande posttjänst behövs för uppgifter som innehåller sekretess och som måste skickas i 
brev. Det finns inget som hindrar att postföretag tillhandahåller snabba tjänster för sådana brev och där 
priset bestäms på marknadsmässiga villkor.  

Effekterna av förslaget beror på vilka posttjänster som utvecklas framöver och i vilken utsträckning det 
sker en övergång till digital kommunikation. 

3. Kommunledningskontorets bedömning 
Kommunstyrelsens förvaltning instämmer i grunden till promemorians förslag men inte i att 
ändringarna ska träda i kraft så snart som möjligt, utan skjutas på framtiden av följande skäl. 

- Det går inte att dra några säkra slutsatser av promemorians siffror som är från 2018 och 2019, 
alltså före pandemin 2020.  Det går heller inte går att dra några säkra slutsatser om att allt kommer 
att bli som före pandemin.  

- Kommunen i befinner sig mellan två system som måste tillämpas parallellt; papperspost och digital 
post. Den digitala posten berörs inte. Att arbeta i både analog och digital struktur kräver parallella 
system och rutiner. Det är vare sig önskvärt, effektivt eller arbetsbesparande. Ytterligare krav på 
myndigheterna med framförhållning för att kunna hålla lagstadgade tidsfrister är inte hjälpsamt i 
denna situation. 

- Förvaltningarnas pappershantering är fortfarande stor. Nya, digitala arbetssätt behövs inom 
förvaltningen och som uppfyller kraven på säkerhet och sekretess, men kommunen är dessutom 
fortfarande beroende av medborgarnas digitala mognad. Staten måste därför ta ett mycket större 
ansvar i att stödja den digitala utvecklingen inom alla sektorer, i utvecklingsarbetet och ekonomiskt 
så att den digitaliserade kommunikationen når den nivå som motsvarar ändringsförslaget. Att 
Myndigheten för digital förvaltning (Digg) i dagarna har fått regeringens uppdrag att ge rättsligt 
stöd i gemensamma förvaltningsgemensamma digitaliseringsfrågor till den offentliga förvaltningen 
är välkommet, men också kommet väl sent.  

- Där kommunen måste tillämpa vanlig post kan konsekvenserna för kommunen blir något förlängda 
handläggningstider, särskilt när det gäller komplettering av handlingar från medborgare. Det finns 
en risk för ökade kostnader eller rättsförluster där det finns tidsfrister att iaktta. Lagstadgade 
tidsfrister är till exempel beslut om bygglov inom tio veckor vid äventyr av ekonomiska följder 
eller överklaganden. Skyddsbedömningar ska efter orosanmälan göras inom 24 timmar inom 
socialtjänsten och beslut därefter inom 14 dagar och beslut inom vård – och omsorg inom tre 
veckor. Det är inte rimligt att kommunen ska bära hela kostnaden för speciallösningar såsom 
snabbleverans eller kurirtjänster för att kunna hålla sig inom lagstadgade tidsfrister för beslut eller 
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andra förvaltningsåtgärder. Det kommer dessutom att bli en generellt långsammare hantering, till 
exempel med reserverade böcker på bibliotek, erbjudande av skolplats och andra 
handläggningsåtgärder. 

- Alla statliga myndigheter tillämpar inte digital posthantering. Remiss- eller svarstider till statliga 
myndigheter bör därför förlängas tills de statliga myndigheterna kan ta emot yttranden och andra 
handlingar digitalt. 

• Den föreslagna förändringen kommer sannolikt att fungera bra i Kungsbacka 
tätortsområden. I de mer lantliga delarna kan det dock inte uteslutas att utdelningen inte 
alltid sker inom tvådagarsbefordringen, även om områdena utanför tätorten inte klassas som 
glesbygd. 

 

Malin Aronsson     Anders Johansson 

Kommundirektör    Biträdande kommundirektör 
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Yttrande över promemorian Befordringskravet i postförordningen 

Sammanfattande inställning 
Kungsbacka kommun instämmer i ändringsförslaget, men inte i förslaget till att ändringarna ska träda i 
kraft så snart som möjligt. Staten måste ta ett större ansvar för att stödja den digitala utvecklingen 
inom alla sektorer, på utvecklingsbasis och ekonomiskt. Förändringen bör således inte genomföras nu, 
utan avvaktas tills posthantering och kommunikation hos såväl myndigheter som medborgare till 
övervägande del sker digitalt. 

Kommunens inställning i detalj 

Avsnitt 4; Ändrat befordringskrav för brev 
Kungsbacka kommun instämmer i promemorians ändringsförslag, med undantag för att ändringarna 
bör träda i kraft så snart som möjligt. 

Kommunen anser att förändringen inte ska genomföras under nu, utan skjutas på framtiden tills 
posthantering och kommunikation hos såväl myndigheter som medborgare till övervägande del sker 
digitalt. Detta måste ske genom ett ökat statligt stöd, såväl i det förvaltningsgemensamma 
utvecklingsarbetet som ekonomiskt för denna utveckling. Det går heller inte att dra några säkra 
slutsatser av promemorians siffror som är från 2018 och 2019, alltså före pandemin 2020. Det går inte 
heller att dra några säkra slutsatser om att allt kommer att bli som före pandemin.  

Avsnitt 5; Konsekvenser för användarna 

Kungsbacka instämmer delvis i promemorians konsekvensanalys. 
Kommunen befinner sig mellan två system som måste tillämpas parallellt; papperspost och digital 
post. Att arbeta i både analog och digital struktur kräver parallella system och rutiner. Detta är vare sig 
önskvärt, effektivt eller arbetsbesparande. Ytterligare krav på framförhållning, för att kunna hålla 
lagstadgade tidsfrister, är därför inte hjälpsamt i denna situation.  

Statligt utvecklingsstöd 
Förvaltningens pappershantering är fortfarande stor. En del beror på den digitala mognaden hos 
medborgaren. En annan del beror på att nya, digitala arbetssätt, som uppfyller alla krav på säkerhet och 
sekretess, behöver utvecklas inom förvaltningen. Staten måste därför ta ett mycket större ansvar för att 
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stödja digitaliseringen inom alla sektorer, i utvecklingsarbetet och ekonomiskt. Att Myndigheten för 
digital förvaltning (Digg) i dagarna har fått regeringens uppdrag att ge rättsligt stöd i gemensamma 
förvaltningsgemensamma digitaliseringsfrågor till den offentliga förvaltningen är välkommet, men är 
också väl sent kommet.  

Handläggningstider 
Där kommunen måste använda vanlig post kan konsekvenserna för kommunen blir något förlängda 
handläggningstider, särskilt när det gäller komplettering av handlingar från medborgare. Lagstadgade 
tidsfrister är till exempel beslut om bygglov inom tio veckor vid äventyr av ekonomiska följder eller 
tidsfrister för överklagande. Skyddsbedömningar ska efter orosanmälan göras inom 24 timmar inom 
socialtjänsten och beslut därefter inom 14 dagar och beslut hos vård – och omsorg inom tre veckor.   

Det kommer dessutom att bli en generellt långsammare hantering, till exempel med reserverade böcker 
på bibliotek, erbjudande av skolplats och handläggningsåtgärder såsom delgivningar via post. 

Ökade kostnader för postbefordran 
Ytterligare krav på kommunen med speciallösningar för vissa försändelser som är bundna av 
lagstadgade tidsfrister är inte hjälpsamt. Det är inte rimligt att kommunen ska stå för hela den ökade 
kostnaden för snabbare post- eller kurirtjänster, om staten å sin sida inte i tillräcklig omfattning stödjer 
den förvaltningsgemensamma digitala utvecklingen.  

Remisstider 
Alla statliga myndigheter tillämpar inte digital posthantering. Remiss- eller svarstider till statliga 
myndigheter bör därför förlängas tills myndigheterna kan ta emot yttranden och andra handlingar 
digitalt. 
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Promemorians huvudsakliga innehåll 

I promemorian finns förslag på hur befordringskravet för postförsändelser 
bör förändras för att det ska finnas en samhällsomfattande posttjänst av 
god kvalitet i hela landet. 
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 1 Förslag till förordning om ändring i 
postförordningen (2010:1049) 

Härigenom föreskrivs att 6 § postförordningen (2010:1049) ska ha 
följande lydelse.  

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

 
6 §1 

Den samhällsomfattande 
posttjänsten ska, utöver vad som 
anges i 3 kap. 1 § postlagen 
(2010:1045), uppfylla kravet att 
minst 95 procent av de inrikes brev 
som har lämnats in för 
tvådagarsbefordran före angiven 
senaste inlämningstid ska ha delats 
ut inom två påföljande 
arbetsdagar, oavsett var i landet 
breven har lämnats in. 

När det gäller den 
samhällsomfattande posttjänsten 
ska, utöver vad som anges i 3 kap. 
1 § postlagen (2010:1045), följande 
krav gälla. Av de inrikes brev som 
har lämnats in för 
tvådagarsbefordran före angiven 
senaste inlämningstid, och oavsett 
var i landet breven har lämnats in, 
ska  

1. minst 85 procent av breven ha 
delats ut inom två påföljande 
arbetsdagar, och 

2. minst 97 procent av breven ha 
delats ut inom fyra påföljande 
arbetsdagar. 

När det gäller adresserade försändelser som väger högst 2 kg, som har 
överlämnats i den slutliga form i vilken de ska transporteras av en 
tillhandahållare av posttjänster och som före angiven senaste 
inlämningstid har lämnats in för gränsöverskridande postbefordran inom 
den snabbaste normalkategorin inom Europeiska unionen, ska den 
samhällsomfattande posttjänsten uppfylla kravet att 

1. minst 85 procent av försändelserna ska ha delats ut inom tre 
påföljande arbetsdagar, och 

2. minst 97 procent av försändelserna ska ha delats ut inom fem 
påföljande arbetsdagar. 

Post- och telestyrelsen ska årligen kontrollera att kravet i första stycket 
uppfylls och årligen offentliggöra resultatet av denna kontroll. 

Post- och telestyrelsen får meddela föreskrifter om senaste 
inlämningstid och ytterligare föreskrifter om krav på befordringstider 
enligt 3 kap. 1 § andra stycket postlagen. 
                       

Denna förordning träder i kraft den x x 2021. 
 
 
 

 
1 Senaste lydelse 2017:918. 
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2 Ärendet 
Regeringen beslutade den 13 augusti 2015 att tillkalla en särskild utredare 
med uppgift att se över postlagstiftningen. Utredaren skulle bl.a. analysera 
behovet av en ändring av postförordningens (2010:1049) befordringskrav 
(dir. 2015:87). Utredningen redovisade i denna del ett förslag till ändring 
av kraven på befordringstider i delbetänkandet Som ett brev på posten, 
Postbefordran och pristak i ett digitaliserat samhälle (SOU 2016:27). 
Betänkandet har remissbehandlats. Remissvaren finns tillgängliga i 
Regeringskansliet (N2016/02666). Regeringen beslutade därefter om en 
ändring av postförordningen. Ändringen, som trädde i kraft den 1 januari 
2018, innebar att befordringskravet för brev med normalporto för den 
samhällsomfattande posttjänsten ändrades från övernattbefordran till 
tvådagarsbefordran och att minst 95 procent av de inrikes brev som lämnas 
in för tvådagarsbefordran ska ha delats ut inom två arbetsdagar, oavsett 
var i landet breven har lämnats in. 

I propositionen Ändringar i postlagen (prop. 2017/18:41) lyfter 
regeringen, med hänvisning till samhällsutvecklingen och särskilt 
digitaliseringen, fram att situationen på postmarknaden är sådan att det kan 
komma att finnas behov av att på nytt se över postlagstiftningen för att 
säkerställa att det långsiktigt kommer att finnas en samhällsomfattande 
posttjänst av god kvalitet i hela landet. Regeringen uttalar även att den 
avser att följa utvecklingen nära och återkomma i lämpligt sammanhang. 

Regeringen beslutade den 20 augusti 2020 att ge Post- och telestyrelsen 
(PTS) i uppdrag att sammanfatta de rapporter som myndigheten har 
publicerat de senaste åren avseende avsändares och mottagares behov av 
att 95 procent av breven inom den samhällsomfattande posttjänsten ska 
delas ut inom två arbetsdagar. Uppdraget redovisades den 30 september 
2020 i promemorian Uppdrag att sammanfatta rapporter på postområdet 
om tvådagarsbefordran (I2020/02445). 

I denna promemoria, som tagits fram inom Regeringskansliet, finns 
förslag på hur befordringskravet för postförsändelser kan förändras för att 
det ska finnas en samhällsomfattande posttjänst av god kvalitet i hela 
landet. Promemorian remitteras mot bakgrund av det behov av åtgärder 
som följer av utvecklingen på postmarknaden och Postnords prognoser om 
framtiden (I2019/02461). 

Regeringen beslutade den 1 oktober 2020 att tillkalla en särskild 
utredare med uppgift att se över finansieringen av den samhällsomfattande 
posttjänsten (dir. 2020:101). 

3 Bakgrund 
Det riksdagsbundna målet för postsektorn är att det ska finnas en posttjänst 
av god kvalitet i hela landet som uppfyller de krav som anges i postlagen 
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 (2010:1045), se prop. 2014/15:1 utg.omr. 22, bet. 2014/15:TU1, rskr. 
2014/15:86. 

Inom Europeiska unionen regleras posttjänster i Europaparlamentets 
och rådets direktiv 97/67/EG av den 15 december 1997 om gemensamma 
regler för utvecklingen av gemenskapens inre marknad för posttjänster och 
för förbättring av kvaliteten på tjänsterna (postdirektivet). Postdirektivet 
har ändrats vid ett par tillfällen, senast genom Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2008/6/EG av den 20 februari 2008 om ändring av direktiv 
97/67/EG beträffande fullständigt genomförande av gemenskapens inre 
marknad för posttjänster. Syftet med postdirektivet är att stegvis 
harmonisera Europeiska unionens inre marknad för posttjänster och att 
säkerställa en samhällsomfattande posttjänst som uppfyller vissa 
kvalitetskrav. 

I postlagen finns det bestämmelser om postverksamhet och 
samhällsomfattande posttjänst. Enligt lagen ska det finnas en 
samhällsomfattande posttjänst, dvs. en posttjänst som finns i hela landet, 
som är av god kvalitet och som innebär att alla användare kan ta emot 
postförsändelser och till rimliga priser kan avlämna sådana försändelser 
för befordran. Med postförsändelser avses adresserade försändelser som 
väger högst 20 kg och som överlämnas i den slutliga form i vilken de ska 
transporteras av en tillhandahållare av posttjänster. Detta innebär att den 
samhällsomfattande posttjänsten avser både brev och paket. PTS har utsett 
Postnord Group AB (Postnord) att tillhandahålla hela den 
samhällsomfattande posttjänsten. Kraven på den samhällsomfattande 
posttjänsten framgår av 3 kap. 1 § postlagen. 

Enligt 3 kap. 1 § andra stycket postlagen får regeringen meddela 
föreskrifter om bl.a. krav på befordringstider. Regeringen har med stöd av 
detta föreskrivit vilken grundläggande befordringstid inrikes brev ska ha 
(6 § postförordningen). Enligt 1 kap. 2 § postlagen definieras brev som en 
adresserad försändelse som är innesluten i kuvert eller annat omslag och 
som väger högst 2 kg. 

Enligt 3 kap. 5 § postlagen ska regeringen eller den myndighet som 
regeringen bestämmer fortlöpande följa utvecklingen på postområdet och 
bevaka att posttjänsterna svarar mot samhällets behov och att en väl 
fungerande samhällsomfattande posttjänst av god kvalitet finns tillgänglig 
för alla användare. Regeringen har överlåtit åt PTS att utföra dessa 
uppgifter. 

År 1998 infördes krav på befordringstider i postförordningen. Minst 85 
procent av de brev som lämnats in för övernattbefordran före angiven 
senaste inlämningstid skulle, oavsett var i landet de lämnats in, ha delats 
ut inom landet påföljande arbetsdag. Minst 97 procent av breven skulle ha 
delats ut inom tre påföljande arbetsdagar. År 2018 ändrades den 
samhällsomfattande posttjänstens befordringskrav för brev med 
normalporto från övernattbefordran till tvådagarsbefordran. Sedan dess 
ska minst 95 procent av de inrikes brev som lämnas in för 
tvådagarsbefordran ha delats ut inom två arbetsdagar, oavsett var i landet 
breven har lämnats in. Befordringskravet gäller endast brev på högst 2 kg 
och alltså inte alla postförsändelser. 

Enligt PTS, som har i uppdrag att göra en årlig uppföljning och analys 
av utvecklingen på den svenska postmarknaden, distribuerades totalt 1,8 
miljarder brev på den svenska postmarknaden under 2019. I dagsläget är 
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det enligt PTS i praktiken endast frimärkta brev som berörs av 
befordringskravet, vilket är en mindre del av den totala brevvolymen 
(PTS-ER-2020:10). 

4 Ändrat befordringskrav för brev 

Promemorians förslag: Kravet på befordringstid ska ändras på så sätt 
att minst 85 procent av de inrikes brev som lämnas in för 
tvådagarsbefordran ska ha delats ut inom två arbetsdagar, oavsett var i 
landet breven har lämnats in. Minst 97 procent av breven ska ha delats 
ut inom fyra påföljande arbetsdagar. 

Ändringarna bör träda i kraft så snart som möjligt. 
 

Skälen för förslaget: De ändrade kommunikationsmönster som 
samhällets digitalisering och användningen av ny teknik leder till innebär 
förändrade förutsättningar och villkor för människor, företag och 
offentliga institutioner och därmed också postmarknaden. Digitaliseringen 
påverkar samhället i grunden och utvecklingen kan inte antas avstanna 
inom överskådlig tid. Sedan 2000 har den totala brevvolymen på den 
svenska brevmarknaden minskat med 47,3 procent. Under 2019 skickades 
drygt 180 miljoner färre försändelser än året före, vilket motsvarar en 
nedgång med 10,5 procent (PTS-ER-2020:10). Det finns inga tecken på 
att volymminskningen på den svenska brevmarknaden kommer att 
avstanna. En fortsatt volymminskning gör att förutsättningarna på 
postmarknaden kommer att fortsätta förändras i snabb takt. Detta leder till 
att även förutsättningarna för att tillhandahålla en samhällsomfattande 
posttjänst kommer att fortsätta påverkas kraftigt. 

De ändrade konsumtionsmönster som också följer av digitaliseringen 
leder bland annat till ökad e-handel. Även om den ökade e-handeln ger 
ökade mängder varuförsändelser, är antalet levererade paket fortfarande 
relativt litet i jämförelse med antalet utdelade brev. Den ökande mängden 
paket är överlag otillräcklig för att bära verksamheten när brevvolymerna 
faller. De sex största paketdistributörerna som erbjuder paketleveranser till 
privatpersoner genom ombud (Bring, Bussgods, DHL, Postnord, Schenker 
och UPS) levererade tillsammans 127 miljoner paket under 2018. Det kan 
jämföras med att det 2018 skickades 2,0 miljarder brev (PTS-ER-2019:7). 

Att upprätthålla ett distributionsnätverk som dagligen täcker samtliga 
adresser i Sverige innebär stora fasta kostnader som inte minskar när 
antalet brev minskar. Det måste finnas möjligheter till effektivisering i en 
sådan verksamhet. Den servicenivå som krävs i postförordningen ska vara 
en basnivå. PTS undersökningar visar att användarna vill ha förutsägbara 
posttjänster, är relativt nöjda med nuvarande befordringstider och vill ha 
en tjänst för alla oavsett demografi och plats. Det framkommer också att 
ett stabilt pris är viktigare än befordringstid, att användarna värderar 
tjänsten som helhet snarare än de enskilda delarna och att det är viktigt 
med möjlighet till snabba leveranser av varor vid en ökande e-handel. När 
det gäller totalförsvarets behov så är också säkerhet generellt sett viktigare 
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 än snabbhet (I2020/02445). Boende och företagare på landsbygden har 
speciella utmaningar och förutsättningar som bör beaktas särskilt vid 
förändringar. Begränsat befolkningsunderlag, gles servicestruktur samt 
långa avstånd är exempel på faktorer som påverkar möjligheterna att bo, 
verka och leva i landsbygderna. 

Den snabba utvecklingen av alternativa kommunikationssätt och 
digitala tjänster gör att det fysiska brevet tappat sin roll vid snabb 
informationsöverföring. Det är inte samhällsekonomiskt försvarbart att 
grundtjänsten inom den samhällsomfattande posttjänsten ska vara att 
minst 95 procent av de inrikes brev som lämnas in för tvådagarsbefordran 
ska ha delats ut inom två arbetsdagar, oavsett var i landet breven har 
lämnats in. En återgång till att kravet bör vara minst 85 procent är därför 
motiverad. Likt tidigare bör även ett krav om att minst 97 procent ska delas 
ut inom ytterligare några dagar införas, i detta fall inom fyra påföljande 
arbetsdagar oavsett var i landet breven har lämnats in. Kravet om 85 
procent och 97 procent har sitt ursprung i postdirektivet. Härigenom blir 
kravet i denna del detsamma som före ändringen av befordringskravet 
2018. 

Ändringarna bör träda i kraft så snart som möjligt. 

5 Konsekvenser 

Promemorians bedömning: Ett ändrat befordringskrav möjliggör en 
bättre effektivisering av tillhandahållandet av de posttjänster som 
omfattas av postförordningen. Med det ändrade befordringskravet 
kommer större hänsyn att kunna tas till förändrade kostnader till följd 
av volymförändringar för just dessa posttjänster. 

Skälen för bedömningen 

Konsekvenser för Postnord och PTS 
Ett ändrat befordringskrav berör den utsedda tillhandahållaren av den 
samhällsomfattande tjänsten, Postnord, och tillsynsmyndigheten PTS.  

Det ändrade befordringskravet ökar den utsedda tillhandahållarens 
möjligheter att tillhandahålla dessa tjänster inom den samhällsomfattande 
posttjänsten med tillräcklig kostnadstäckning. Postnords administrativa 
börda påverkas inte av ändrade befordringskrav, men postoperatören kan 
behöva genomföra informationsinsatser riktade till användarna när 
ändringen genomförs. En stor del av brevlådorna kommer t.ex. att behöva 
skyltas om. Postnord byter regelbundet ut informationen på brevlådorna. 
Kostnaden för detta kan därför antas bli begränsad. Båda dessa insatser bör 
Postnord kunna hantera inom den ordinarie verksamheten. 

En ändring av befordringskravet påverkar inte tillsynsmyndighetens 
administrativa börda. Postnords tillståndsvillkor kommer att behöva 
revideras i samband med ikraftträdandet, men tillståndsvillkoren revideras 
regelbundet och den ändring av tillståndsvillkoren som behöver göras är 
mycket begränsad. Arbetet bör därför inte innebära några extra kostnader 
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för myndigheten. PTS kan, likt Postnord, behöva gå ut med information 
om det nya kravet till användare av posttjänster (företag, myndigheter, 
övriga organisationer och allmänheten). Detta kommer att kunna göras 
inom ramen för PTS löpande informationsinsatser. 

Konsekvenser för användarna 
Direkt eller indirekt berörda är alla privatpersoner, företag, organisationer, 
kommuner, regioner och myndigheter som skickar och/eller tar emot brev. 
De som huvudsakligen kommunicerar digitalt berörs inte av ett ändrat 
befordringskrav. Vissa användare som skickar och/eller tar emot brev 
kommer att uppleva att det nya kvalitetskravet inte innebär en lika bra 
posttjänst som tidigare. Avsändarna, oberoende av om det är 
privatpersoner, företag, organisationer, kommuner, regioner eller 
myndigheter, kommer därför ibland att behöva ha lite bättre 
framförhållning när de skickar ett enskilt brev som måste komma fram före 
ett visst datum. Vissa statliga myndigheter, kommuner och regioner har 
genom sin myndighetsutövning och verksamhet ett stort ansvar för att ha 
kontakt med medborgare som kanske inte kan nyttja digitala lösningar t.ex. 
äldre och sjuka personer. Det kan också få konsekvenser i de fall där det 
av sekretesskäl medför att uppgifter skickas per brev. För dessa situationer 
är en fungerande posttjänst av stor betydelse. Förslaget hindrar inte 
Postnord eller andra tillståndshavare att tillhandahålla andra, snabbare 
brevtjänster än tvådagarsbefordran, där villkoren för tjänsten kan 
bestämmas utifrån de marknadsmässiga förutsättningarna. Om det fortsatt 
även finns en efterfrågan på snabba leveranstjänster, kommer marknaden 
att kunna erbjuda sådana tjänster till marknadsmässigt pris. Utbudet kan 
dock vara begränsat i vissa gles- och landsbygder. Vilka effekter det nya 
befordringskravet får för användarnas portokostnader beror på vilka behov 
användarna har av olika typer av posttjänster, vilka posttjänster som 
kommer att finnas eller utvecklas framöver och i vilken utsträckning det 
sker en övergång till digital kommunikation. 

Konsekvenser för särskilda aktörer 
E-handelsföretag som skickar varor med Postnords brevtjänst kommer inte 
längre att kunna ge kunderna samma service till samma pris som tidigare 
utan kan i vissa fall behöva använda sig av pakettjänster som kan ha ett 
högre pris. Paketleveranser påverkas inte av förslaget, eftersom det inte 
finns något kvalitetskrav på paketbefordran. Pakettjänster tillhandahålls av 
flera olika företag i Sverige och prissätts på marknadsmässiga grunder 
(priset kan variera beroende på vilka tjänster som ingår, som spårbarhet, 
kvittering, val av leveranstidpunkt etc.). 

Postnords tjänst Postdistribuerade dagstidningar regleras genom 
särskilda avtal som inte berörs av förslaget. Förslaget bedöms därmed inte 
ha direkt påverkan på de tidningar som distribueras genom denna tjänst. 

Det ändrade befordringskravet får endast marginell påverkan på de cirka 
30 företag som, vid sidan av Postnord, har tillstånd att bedriva 
postverksamhet och är verksamma på postmarknaden. Konkurrensen på 
marknaden för rikstäckande brevdistribution är begränsad men ändringen 
skulle kunna möjliggöra nya affärsmöjligheter för företag, postoperatörer 
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 och bud- och kurirföretag, som kan erbjuda snabbare distribution än 
grundnivån inom den samhällsomfattande posttjänsten. 

Konsekvenser för miljön 
Regeringen bedömer att förslaget kan ha positiv påverkan på miljön då det 
blir möjligt att effektivisera olika produktionsprocesser. Detta kommer 
sannolikt att leda till minskad energiförbrukning och minskade utsläpp av 
växthusgaser inom Postnords verksamhet. Merparten av 
energiförbrukningen och koldioxidutsläppen inom postverksamheten 
uppstår vid användningen av olika transportmedel. Om vissa transporter 
kan ske med tåg eller lastbil i stället för med flyg, kan det innebära 
miljövinster. En konsekvens för miljön som i dagsläget inte går att förutse 
är hur stor del av dagens tvådagarsbefordrade brev som kommer att 
skickas med nya snabbare befordringstjänster eller med bud- eller 
kurirtjänster och dessa tjänsters miljöpåverkan. 

Övriga konsekvenser 
Regeringen bedömer att det ändrade befordringskravet inte har någon 
påverkan på jämställdheten mellan kvinnor och män eller det kommunala 
självstyret. 
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§ 72 Dnr 2020-01177  
Svar på Trafikverkets remiss om riksintresseprecisering för Landvetter 
flygplats 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2021-01-12, och översänder det som sitt 
svar till Trafikverket. 

Sammanfattning av ärendet 
Trafikverket har översänt en remiss gällande precisering av riksintresset för 
Landvetter Flygplats. Remissförslaget ska ersätta en tidigare precisering av 
riksintresset. Trafikverket har efterfrågat synpunkter gällande rapportens tydlighet 
och beskrivningen av innehållet.  

Syftet med en riksintresseprecisering är att förklara varför den aktuella flygplatsen är 
utpekad som riksintresse och nationellt skyddsvärd i planeringsprocessen. 
Preciseringen tränger djupare in i de värden som utgör grunden för utpekandet. 
Preciseringen beskriver även den geografiska utbredningen och orsaken till att 
utbredningen ser ut som den gör. Flygplatsen har tidigare preciserats som 
riksintresse. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-01-12 

Yttrande, 2021-01-12 

Trafikverket, Remissversion av riksintresseprecisering Landvetter flygplats 2020-12-
17PA 

Trafikverket, Följebrev Riksintresseprecisering Landvetter flygplats 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
samhällsbyggnadskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det. 
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Svar på Trafikverkets remiss avseenderiksintresseprecisering för Landvetter flygplats 
 

Förslag till beslut i Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2021-01-12, och översänder det som sitt svar till 
Trafikverket. 

Sammanfattning av ärendet 
Trafikverket har översänt en remiss gällande precisering av riksintresset för Landvetter Flygplats. 
Remissförslaget ska ersätta en tidigare precisering av riksintresset. Trafikverket har efterfrågat 
synpunkter gällande rapportens tydlighet och beskrivningen av innehållet.  
 
Syftet med en riksintresseprecisering är att förklara varför den aktuella flygplatsen är utpekad som 
riksintresse och nationellt skyddsvärd i planeringsprocessen. Preciseringen tränger djupare in i de 
värden som utgör grunden för utpekandet. Preciseringen beskriver även den geografiska 
utbredningen och orsaken till att utbredningen ser ut som den gör. Flygplatsen har tidigare preciserats 
som riksintresse. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-01-12 

Yttrande, 2021-01-12 

Trafikverket, Remissversion av riksintresseprecisering Landvetter flygplats 2020-12-17PA 

Trafikverket, Följebrev Riksintresseprecisering Landvetter flygplats 

Beslutet skickas till 
Trafikverket 

Beskrivning av ärendet 
En precisering av ett riksintresse är ett fördjupat planeringsunderlag som visar de värden som 
riksintresset ska skydda och som bör beaktas i den fysiska planeringen. En precisering innehåller 
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vanligtvis en beskrivning av nuvarande trafiksituation, trafikprognoser och utvecklingsmöjligheter för 
anläggningen samt en beskrivning av riksintressets markanspråk och influensområden. 
Riksintressepreciseringar tas främst fram för flygplatser och hamnar. 

Landvetter flygplats är ett riksintresse för kommunikationsanläggningar enligt 3 kap 8§ miljöbalken 
och ska skyddas mot åtgärder som påtagligt försvårar tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningen. 
Trafikverket har i samverkan med Länsstyrelsen i Västra Götalands län, samt med stöd av Swedavia 
tagit fram en revidering av preciseringen av riksintresset.  

Syftet med en riksintresseprecisering är att förklara varför den aktuella flygplatsen är utpekad som 
riksintresse och nationellt skyddsvärd i planeringsprocessen. Preciseringen tränger djupare in i de 
värden som utgör grunden för utpekandet. Preciseringen beskriver även den geografiska utbredningen 
och orsaken till att utbredningen ser ut som den gör. Flygplatsen har tidigare preciserats som 
riksintresse.  

I rapporten finns beskrivningar av hur utvecklingen pågår mot en mer klimatneutral och hållbar 
flygtrafik med uppsatta mål och tidsramar. Främst handlar det om en utveckling av biobränslen och el-
teknik men även kraven på infrastruktur och nationella samarbeten. I rapporten finns även en 
presentation av trafikmängder i nuläget samt prognoser för framtiden.  

Riksintressepreciseringen redovisar de anspråk som följer med riksintresset i form av 
påverkansområden och markanspråk. Den ska tjäna som ett underlag för kommunernas fysiska 
planering och tillståndsprövning samt för andra myndigheters handläggning som berör riksintresset.  

Det är inte helt tydligt i remissen om riksintressets utbredning i yta är oförändrad inom Kungsbacka 
kommun. Frågan är dock avstämd med Trafikverkets handläggare som bekräftat att ytan är oförändrad. 
Riktlinjer finns framtagna för hur höga objekt som kan tillåtas i närhet av civila flygplatser av 
Trafikverket tillsammans med Energimyndigheten och branschorganisationerna Svensk Vindenergi 
och Svensk Vindkraftförening. Riktlinjerna är under omarbetning. 

Bygglovsavdelningen är informerad om remissen och håller med om att den behöver en tydligare 
beskrivning mellan remissförslaget och nuvarande precisering av riksintresset samt konsekvenserna av 
den, framförallt gällande buller. 

 

 

 

 

Malin Aronsson     Emma Kjernald  

Kommundirektör     Samhällsbyggnadschef 
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Yttrande över Trafikverkets remiss: Riksintresseprecisering Landvetter flygplats 
(2020-12-17PA) 

Sammanfattande inställning 
Kommunen har ingen erinran mot preciseringen av riksintresset och vill endast framföra några 
synpunkter gällande rapportens läsbarhet. 

- En innehållsförteckning är önskvärd. 

- Rapporten behöver innehålla en tydligare beskrivning av vilka förändringar den aktuella 
preciseringen innebär jämfört med tidigare samt konsekvenserna av dessa. Det är svårt att se 
vilka konsekvenser remissförslaget innebär för kommunen. 

- En ökad tydlighet för hur plan och bygglovsärenden ska hanteras inom olika zoner för buller 
skulle behöva tas fram för att underlätta kommunens arbete och dialog med Trafikverket. 

- Kartor och bilder ses över så att de är läsbara och tydliga i rapporten. 
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Förord 

I detta dokument preciseras Trafikverkets anspråk på riksintresset Landvetter flygplats 

tillsammans med de områden som ska skyddas för att tillgänglighet eller utnyttjande av 

riksintresset inte ska försvåras. Riksintressepreciseringen av Landvetter flygplats visar 

Trafikverkets syn på riksintresset utifrån målavvägning mellan olika intressen.  Den av 

Trafikverket beslutade preciseringen är tänkt att fungera som underlag för fortsatt dialog mellan 

berörda aktörer.  

Riksintressepreciseringen för Landvetter flygplats är Trafikverkets underlag till Länsstyrelsen för 

prövning av planer som berör riksintresset.  

Tidsperspektivet i en riksintresseprecisering är trettio år. Ett riksintresse är inte statiskt och det 

kan finnas nya omständigheter som kräver uppdatering av preciseringen. Trafikverket region Väst 

förvaltar Riksintresseprecisering för Landvetter flygplats. Vart fjärde år ska Trafikverket region 

Väst göra en bedömning om det finns behov av att uppdatera preciseringen. Detta sker i samband 

med att Trafikverket gör en översyn av utpekade riksintressen. Preciseringen kan även uppdateras 

vid andra tidpunkter om behov finns.  

Riksintresseprecisering av Landvetter flygplats gjordes 2011-05-05 (TRV 2011/30571) och 

revideras 2017-06-12 (TRV 2016/88095). Föreliggande rapport ersätter tidigare upprättade 

handlingar. 
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Sammanfattning 

Trafikverket har preciserat riksintresseanspråk med tillhörande områden för Landvetter flygplats 

genom rapport 2011-05-05 (TRV 2011/30571A och B), vidare skedde en revidering 2017-06-12 

(TRV 2016/88095). Den nu föreliggande rapporten ersätter tidigare upprättade handlingar och är 

föranledd av nya bullerberäkningar samt en allmän uppdatering. Arbetet med revideringen har 

genomförts av representanter från Trafikverket, Swedavia AB och Länsstyrelsen i Västra 

Götalands län. 

Riksintresseområdet ska enligt bestämmelserna i 3 kap. 8 § miljöbalken skyddas mot åtgärder 

som påtagligt kan försvåra tillkomst eller utnyttjande av flygplatsen. Riksintresseområdet kring en 

flygplats utgörs av mark som direkt används eller som i framtiden kan komma att användas för 

luftfartens behov. För att tillkomst eller utnyttjande av riksintresset inte ska försvåras måste 

ytterligare områden beaktas när ny bebyggelse eller markanvändning planeras. Det kan handla om 

områden som påverkas av buller från flygplatsen eller områden där höga objekt skulle kunna 

utgöra hinder för landande eller startande flygplan. 

Riksintressets markområde för flygplatsen utgörs av ett område som sträcker sig 500 meter i 

vardera riktningen från banans centrumlinje samt 1 500 meter i längdled i vardera riktningen, 

räknat från banans ändar. Då det i riksintresset ingår en framtida bana är denna förskjuten ca 

1600 meter i sydostlig riktning i förhållande till befintlig bana. Utbredningen relaterar till den 

faktiska utbredningen av landningsbanan, med tillagd marginal för att möjliggöra eventuell 

framtida utbyggnad. 

Inom riksintresseområdet finns också områden med hänsyn till flyghinder, flygbuller och 

elektromagnetisk störning, där tillkomsten av höga anläggningar och störningskänslig bebyggelse 

kan leda till restriktioner för flygverksamheten. Om två eller fler riksintressen står i konflikt med 

varandra ska det intresse som bäst gynnar en långsiktig hushållning med mark, vatten eller den 

fysiska miljön i övrigt ges företräde. Riksintresse för försvarsmakten har alltid företräde framför 

andra riksintressen. Prövande myndighet är länsstyrelsen. 

Ett område med hänsyn till flygbuller har tagits fram, och som grund för dessa beräkningar ligger 

Trafikverkets prognos för den framtida flygtrafiken på Landvetter flygplats. Prognosen pekar på 

en ökning på cirka 67 procent under perioden 2018-2050 och skulle därmed uppgå till ca 97 000 

rörelser år 2050, mot år 2018 ca 73 000 rörelser. 

Det bör påpekas att ovan upprättade prognos togs fram innan covid-19 pandemin. Trafikverket 

avser att inom 3-4 år revidera denna precisering med anledning av eventuella effekter av den 

rådande pandemin. 
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1. Inledning 

I denna rapport preciseras Trafikverkets anspråk på riksintresset vid Landvetter flygplats, 

tillsammans med de områden som ska skyddas för att tillgänglighet till och/eller utnyttjande av 

riksintresset inte ska försvåras. Trafikverket pekade ut Landvetter flygplats som riksintresse år 

2011. Under 2013 beslutade Trafikverket om riksintressen för trafikslagens anläggningar, och där 

är Landvetter flygplats en av 31 utpekade flygplatser (TRV 2013/10869). 

Tidsperspektivet i en riksintresseprecisering är cirka trettio år. De marknadsanalyser och 

prognoser som görs baseras på den perioden. Trafikverkets tabeller som illustrerar hur flyget har 

utvecklas och kommer att utvecklas, sträcker sig fram till 2050. 

1.1 Syfte 

Syftet med en riksintresseprecisering är att förklara varför den aktuella flygplatsen är utpekad som 

riksintresse och nationellt skyddsvärd i planeringsprocessen. Preciseringen tränger djupare in i de 

värden som utgör grunden för utpekandet. Preciseringen beskriver även den geografiska 

utbredningen och orsaken till att utbredningen ser ut som den gör. Denna precisering ersätter 

”Precisering av riksintresse Landvetter Flygplats 2011-05-05 TRV 2011/30571A & B” samt ”Beslut 

om uppdatering av bullerinfluensområden 2017-06-12, TRV 2016/88095”. 

1.2 Målgrupp 

Målgrupp för preciseringen är i första hand handläggare och planerare på länsstyrelser, 

kommuner och Trafikverket, men även verksamhetsutövare, boende, exploatörer och allmänhet 

som berörs av flygplatsens verksamhet. 

1.3 Bakgrund 

Trafikverket ska enligt förordning (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden, 

lämna uppgifter om områden som Trafikverket bedömer vara av riksintresse för anläggningar för 

kommunikationer. Riksintressen för anläggningar för kommunikationer ska enligt 

bestämmelserna i 3 kap 8 § miljöbalken skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomst 

eller utnyttjande av anläggningen. 

Vid utpekande av riksintresse redovisas en länk eller en nod utifrån dess funktion. För att avgöra 

vilken utbredning riksintresset får i den fysiska miljön görs en precisering av riksintresset. 

Preciseringen ska ange vilka delar av anläggningen som ingår i riksintresset, och vilket område 

utanför anläggningen som påverkar eller påverkas av riksintresset. Därmed förklarar 

preciseringen vilka land- och vattenområden som berörs av riksintresset. 

1.4 Avgränsningar 

I riksintresseområdet ingår det markanspråk som görs för att täcka in anläggningens fysiska 

utbredning, inklusive mark som skyddas för nuvarande och kommande infrastruktur som behövs 

för flygplatsens funktion. I anspråket ingår inte mark som disponeras för kommersiell 

verksamhet, exempelvis shoppingcenter. Mark som enbart används för militär flygverksamhet 

eller flygklubbsverksamhet, ingår inte heller i riksintresseområdet. Riksintresse beaktar enbart 

den reguljära trafiken och chartertrafiken i preciseringen av flygplatsen. 
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Om flygplatsen trafikeras av militär flygtrafik, hänvisas till Försvarsmakten för eventuella 

riksintresseanspråk, eftersom Trafikverket inte beskriver militära behov. Områden som tas i 

anspråk eller som kan komma att tas i anspråk för väg eller järnvägstrafik till och från flygplatsen, 

ska däremot redovisas i riksintressepreciseringen.  

1.5 Genomförande 

Trafikverket har drivit projektet med revidering av riksintressepreciseringen för aktuell flygplats. 

Swedavia AB har bidragit med uppdaterad bullerprognos och har deltagit i revideringen. Samråd 

under arbetets gång har skett med Länsstyrelsen i Västra Götalands län. 

1.6 Flygplatsens bakgrund, ägarstruktur och namn 

Landvetter flygplats ägs och drivs av staten genom Swedavia AB (nedan Swedavia) och ligger inom 

fastigheten Härryda Landvetter 3:178. Den invigdes i oktober 1977 och ersatte då Torslanda 

flygplats i Göteborg. 

Trafikverket använder i preciseringen den benämning på flygplatsen som anges hos 

Transportstyrelsen, i detta fall Landvetter flygplats. Flygplatsens kommersiella namn är  

Göteborg Landvetter Airport. 

 
Bild 1: Plattan Göteborg Landvetter Airport - Swedavia 
(http://resources.mynewsdesk.com/image/upload/t_open_graph_image/y0ggtuxop4uesdgzcxr0.jpg)  
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2. Riksintresset i planeringen 

Enligt hushållningsförordningen (1998:896) finns tolv myndigheter som har till uppgift att peka 

ut och definiera riksintressen. Av dessa är Trafikverket och Post- och telestyrelsen ansvariga inom 

sina verksamhetsområden för anläggningar för kommunikationer. Trafikverket ska efter samråd 

med Boverket, länsstyrelsen, kommuner och andra berörda aktörer lämna uppgifter i skriftlig 

form till länsstyrelsen om områden som myndigheten bedömer vara av riksintresse enligt 

miljöbalken (1998:808 3 kapitlet 8 §). Riksintresseutpekanden enligt 3 kapitlet kan gälla både 

bevarande och exploatering. 

Flygplatser som uppfyller en eller flera av följande förutsättningar pekas ut som riksintresse för 

kommunikation:  

1. Nationella basutbudet. 

2. Alternativflygplatser till Stockholm/Arlanda och Göteborg/Landvetter. 

3. Grundläggande (regional) tillgänglighet. 

Trafikverket har till uppgift att värna kommunikationer, och i miljöbalkens tredje kapitel åttonde 

paragraf står att läsa: 

”Mark- och vattenområden som är särskilt lämpliga för anläggningar för industriell produktion, 

energiproduktion, energidistribution, kommunikationer, vattenförsörjning eller avfallshantering 

skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller 

utnyttjandet av sådana anläggningar. 

Områden som är av riksintresse för anläggningar som avses i första stycket skall skyddas mot 

åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningarna.” 

Enligt TRV 2013/10869 Riksintressen för trafikslagens anläggningar är Landvetter flygplats 

klassat som riksintresse med hänvisning till följande kriterier: 

Flygplatsen ingår i det nationella basutbudet. 

2.1 Översiktsplan och övrig planering 

Enligt plan- och bygglagens (2010:900) tredje kapitel ska varje kommun ha en aktuell 

översiktsplan. Översiktsplanen ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den 

fysiska miljön. Planen ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska 

användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. I översiktsplanen ska 

riksintressen redovisas, liksom hur kommunen avser att tillgodose de redovisade områdena. 

Översiktsplanen tas fram av kommunen i samråd med länsstyrelsen som har i uppgift att verka för 

att riksintressena tillgodoses. Kommuner upprättar även detaljplaner för att ange hur mark- och 

vattenområden får användas och bebyggas. Kommuner har planmonopol vilket innebär att de 

själva får råda över kommunens mark, men staten, genom länsstyrelsen, kan ingripa mot en 

detaljplan som riskerar att utgöra påtaglig skada mot ett riksintresse. Plan- och bygglagens femte 

kapitel reglerar detta bland annat genom att kommunen ska samråda med länsstyrelsen i 

framtagandet av förslag till detaljplan, men att länsstyrelsen också ges rätt att granska förslag 

samt överpröva ett antaget förslag till detaljplan om ett riksintresse enligt 3 eller 4 kap. 

miljöbalken inte tillgodoses. 
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Följande översiktsplaner (ÖP) är beslutade och planeras: 

Härryda kommun ÖP 2012  Ny ÖP beräknas antas under år 2021 

Lerums kommun ÖP 2008 Ny ÖP påbörjad år 2015 

Marks kommun  ÖP 2017 Aktuell 

Kungsbacka kommun ÖP 2006 Ny ÖP beräknas antas under år 2021 

Mölndals stad  ÖP 2006 Ny ÖP planeras ställas ut under år 2021 

 

2.2 Miljöprövning 

En flygplats anses vara miljöfarlig verksamhet och verksamheten måste därför söka om 

miljötillstånd enligt miljöbalken. Precisering av riksintressen för luftfart görs av Trafikverket och 

är helt frikopplad från alla typer av miljöprövningar. 

Miljödomstolarna eller miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen fastställer villkor för hur 

verksamheten får bedrivas i samband med prövningar enligt miljöbalken. Villkoren som 

formuleras efter en omfattande och öppen prövningsprocess är en garanti för att 

flygverksamheten bedrivs med utgångspunkt från miljöbalkens hänsynsregler, och att alla 

motiverade skyddsåtgärder vidtas.  

Tillståndsbeslut anger tillåten verksamhet samt villkor för verksamheten. Besluten innehåller 

direkt eller indirekt bestämmelser om maximalt tillåtet antal starter och landningar (rörelser) som 

mått för tillåten verksamhet. Verksamheten vid flygplatser omfattar även flygvägarnas utformning 

till och från flygplatsen. I dag fastställs flygprocedurer vanligtvis i besluten, och flygtrafiktjänsten 

ansvarar för att de följs. Flygtrafiken regleras dock med stöd av luftfartslagen så snart flygplanet 

släppt kontakten med marken. Det innebär att villkor som miljödomstolen förknippar med 

tillståndet för att bedriva flygplatsverksamhet inte direkt kan riktas mot flygtrafiken eller 

flygprocedurerna. 

Villkoren utgörs av både allmänna och särskilda villkor. Det allmänna villkoret innebär att 

verksamheten får bedrivas i huvudsak på det sätt som den sökande har redovisat i ärendet. De 

särskilda villkoren för verksamheten omfattar normalt flygvägsvillkor och buller samt utsläpp till 

luft, mark och vatten. Den flygbullerredovisning som legat som grund för tillståndsprövning av 

flygplatsen har inte någon formellt styrande effekt på bebyggelseutvecklingen kring flygplatsen.  

Från den 1 januari 2021 gäller ett nytt miljötillstånd för Landvetter flygplats. Tillståndet 

meddelades av Mark- och miljööverdomstolen 2016 och tillåter totalt 90 000 rörelser per år. 

Tillsynsmyndighet enligt Miljöbalken är Länsstyrelsen i Västra Götalands län.   

2.3 Övriga riksintressen och andra intressen i flygplatsens närhet 

Markområden ska användas för de ändamål som områdena är mest lämpade för, med hänsyn till 

beskaffenhet, läge och behov. Företräde ska ges åt sådan användning som från allmän synpunkt 

medför en god hushållning. 
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Boverket har den allmänna uppsikten över denna hushållning med mark- och vattenområden. Det 

betyder bland annat att Boverket ska ha en allmän överblick över hur bestämmelserna tillämpas. 

Boverket ska också verka för samordningen av de statliga myndigheternas underlag för 

tillämpningen av bestämmelserna. 

Om markanvändningen eller nyttjandet av anläggningar och bebyggelse ska ändras, kan det få be-

tydelse att ett område är av riksintresse. Verksamhetsutövare och fastighetsägare behöver därför 

anpassa planerade förändringar så att dessa inte skadar eller försvårar utnyttjandet av de riksin-

tressanta värdena. Myndigheter ska i handläggningen av lov och tillstånd skydda riksintresset. Ett 

riksintressant värde kan påverkas, oavsett om åtgärden sker inom eller utanför den geografiska 

avgränsningen av riksintresset. 

Om två eller flera riksintressen står i konflikt mot varandra gäller att det intresse eller ändamål 

som bäst gynnar en långsiktig hushållning med mark, vatten eller den fysiska miljön i övrigt ska 

ges företräde. Prövande myndighet då flera intressen står mot varandra är länsstyrelsen. Ett 

riksintresse för totalförsvaret går dock alltid före andra riksintressen.  

Andra riksintressen i flygplatsens närhet: 

 

Figur 1: Korridor för planerad järnvägssträckning under flygplatsen. Stigfinnaren 2020-09-12. 

 
2.4 Flygets klimatutmaning – biobränsle och eldrift  

Biojet för flyget (SOU 2019:11) m.m. 

En omställning till ett fossilfritt flyg är en förutsättning för trafikslagets långsiktiga utveckling. Ett 

uppdrag gavs i februari 2018 till Maria Wetterstrand, ”Utredning om styrmedel för att främja 

användning av biobränsle för flyget". Det slutredovisades 1 mars 2019. I uppdraget ingick att 

analysera hur användningen av biodrivmedel kan främjas, föreslå styrmedel och belysa vilka 

styrmedel som bäst kan främja en långsiktig och storskalig produktion av biodrivmedel för flyg. 

En bedömning av vilken inblandning av biodrivmedel som på kort och lång sikt är rimlig att 

uppnå skulle göras. Slutsatsen som dras i utredningen är att det krävs styrmedel för att nå 

tillräckligt hög inblandningsgrad av biobränslen.  

Ett antal ändringar i lagen (2017:1201) om reduktion av växtgasutsläpp genom inblandning av 

biodrivmedel i bensin och dieselbränslen föreslås. Det föreslås att en reduktionsplikt införs år 

2021 med en inblandning av 1%, med en successiv ökning till 30% år 2030. Energimyndigheten 

föreslås få ett uppdrag att analysera frågan om investering- eller driftsstöd för 

produktionsanläggningar för biobränslen med ny teknik.  

I utredningen redovisas en uppskattad kostnadsökning per resa år 2030 med 30% inblandning av 

biobränsle om 41 kr för en inrikesresa och 250 kr för en utrikesbiljett.  
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En utredning om utökad nattågstrafik föreslås i utredningen som ett alternativ till flygresor. Som 

en följd av detta erhöll 11 juli 2019 Trafikverket ”Uppdrag att utreda förutsättningarna för att 

upphandla nattåg med dagliga avgångar till flera europeiska städer”. Uppdraget slutredovisades 

30 april 2020. Sammanfattningsvis finns en del hinder, bl.a. att det inte går att handla upp trafik 

som sträcker sig till/genom Tyskland. 

  

2.5 Flygbranschens färdplan för fossilfri konkurrenskraft  

Föreningen Svenskt Flyg publicerade 25 april 2018 branschens färdplan för fossilfri 

konkurrenskraft och den lämnades samma dag över till regeringen. Arbetet har utgått från 

regeringens mål om att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Det är en av 

flera färdplaner som har tagits fram inom regeringsinitiativet Ett fossilfritt Sverige.  

Med rätt åtgärder kan det svenska inrikesflyget enligt flygbranschens bedömning bli fossilfritt år 

2030 och utrikesflyget till år 2045. Tekniken finns att framställa fossilfritt flygbränsle som går att 

använda direkt i dagens flygmotorer utan att det behövs några tekniska justeringar. Det nämns att 

det kan krävas statligt investeringsstöd för produktionsanläggningar. Behovet uppskattas till 5 

miljarder i ett första steg. Ett antal förslag för hur staten bör agera läggs fram, t.ex. att staten 

upphandlar den mängd fossilfritt bränsle som krävs för alla offentliga flygresor i Sverige.  

Det framhålls att Sverige är EU:s till ytan tredje största land och det EU-land som har längst 

mellan landsändarna. Därför kommer flyget att för lång tid framöver att vara det trafikslag som 

kan erbjuda långväga tillgänglighet inom rimlig restid.  

Regelverket tillåter idag en inblandning på upp till 50 % fossilfritt. Tekniskt sett finns inte denna 

begränsning. Bränslet kan blandas med fossilfritt i den takt utbudet ökar. Inhemsk produktion 

bedöms ha goda förutsättningar p.g.a. tillgång till skogsråvara och skogsrester. Ett fossilfritt 

inrikesflyg motsvarar ett behov av 200 000 kbm bränsle vilket endast motsvarar 1,5 % av den 

årliga svenska bioenergitillförseln. Ett helt fossilfritt flyg kräver ca 1,2 miljoner kbm vilket 

motsvarar ca 9 % av den årliga svenska bioenergitillförseln. Koordination krävs i Norden samt 

även inom EU.  

Det nämns att det i Norge diskuteras ett system där flygbolagens flygplatsavgifter regleras i vilken 

mån flygplanen använder bioflygbränsle, d.v.s. de blir lägre ju större andel biobränsle som blandas 

in. Det är ett styrmedel som skulle kunna användas även i Sverige enligt färdplanen. I Norge har 

det tagits beslut om en reduktionsplikt, 0,5% bioflygbränsle ska blandas in i flygbränslet fr.o.m. 1 

januari 2020.  

 

2.6 Pågående forskningsprojekt  

Det pågår ett antal forskningsprojekt, finansierade av Energimyndigheten, om fossilfritt 

flygbränsle. Några exempel: ”Fossilfria flygtransporter 2045” drivs av Rise Research Institutes of 

Sweden i samarbete med SAS och Swedavia. Det ska slutredovisas 31 december 2020. Projektet 

ska etablera och driva innovationsklustret Fossilfria Flygtransporter 2045. Klustret ska bidra till 

att Sverige år 2045 har fossilfria flygtransporter samt är en globalt ledande bioflygbränsleregion. 

Samma parter driver projektet ”Skapa förutsättningar för hållbara flygtransporter”. Projektet ska 

skapa en nationell färdplan för hur Sverige ska kunna få fossilfria flygstranporter år 2045. Det ska 

också slutredovisas 31 december 2020.  

I projektet ”Från flis till flygplan i Småland” undersöks potentialen för produktion av 

bioflygbränsle i Småland. Parter är KLM, Södra, Växjö kommun, Växjö Energi, SkyNRG,  

Småland Airport, Fores, Luleå Tekniska Universitet och RISE. Projektet bedöms avslutat 30 

oktober 2020.  
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2.7 Produktionsanläggningar för biobränsle  

I en del utredningar ifrågasätts om det finns tillräcklig kapacitet för produktion av fossilfritt 

flygbränsle i landet, bl.a. i ”Biojet för flyget”. En stor producent, Neste, finns redan nu och ett 

exempel på en planerad större anläggning är SCA:s i Timrå.  

Neste, baserat i Finland, är världens ledande producent av förnybara bränslen från avfall och 

restprodukter. BP Air är en internationell leverantör av flygbränsle. De två bolagen levererar 

hållbart flygbränsle till flera av Swedavias flygplatser nu. Förändring kan ske vid nästa 

upphandling. Bränslet produceras vid Nestes raffinaderi i Finland av avfall och restprodukter, 

exempelvis gammal matolja som råvara. För att möta efterfrågan kommer Neste att utöka 

produktionen i USA och Finland. Efter att Nestes raffinaderi i Singapore är utbyggt finns kapacitet 

för att producera en miljon ton kolväte årligen totalt vid de tre raffinaderierna.  

En process pågår för att möjliggöra en lokalisering av ett bioraffinaderi i anslutning till Östrands 

massafabrik i Timrå. Tillståndsansökan enligt miljöbalken lämnades in till Mark- och 

miljödomstolen i mars 2019 (M757-19). Miljötillståndet med vattendom förväntas komma under 

år 2020. Detaljplanen för utbyggnaden har vunnit laga kraft. Den befintliga fabriken ger möjlighet 

att nyttja energi och biflöden från massafabriken. Samtidigt kan andra biprodukter nyttjas. 

Preliminärt kan produktionen komma igång ca år 2025. Teoretiskt räcker planerad produktion av 

300 000 ton kolväte till att försörja hela det svenska inrikesflyget med biobränsle. Raffineringen 

till fordonsbränsle och/eller jetbränsle bestäms av efterfrågan.  

Preem har ett samarbetsavtal med SAS om att producera ca 200 000 ton bioflygbränsle år 2024. 

Även St1 kommer att börja producera bioflygbränsle, från ca år 2022.  

 

2.8 Elflyg  

Det finns ett svenskt projekt, som arbetar för elektrisk lufttransport, Elise – elektrisk lufttransport 

i Sverige. Det övergripande målet med projektet har varit att skapa en elektrisk flygindustri och 

flyginfrastruktur i Sverige. Det finns många utmaningar för storskalig drift av elektriskt drivna 

flygplan, inte minst batteriprestanda och energiförsörjning.  

Ett mål för Elise är att få ett elektriskt regionalt flygplan för rutter på upp till 400 km certifierat år 

2025. Lyckas projektet uppstår helt nya linjeutvecklingsmöjligheter, ny trafikstruktur för byten 

och transfer, ökad tillgänglighet utanför storstäderna och lägre bullernivåer. Steg 1 i projektet är 

avslutat och steg 2 inleddes i januari 2020 och löper 2 år framåt.  

Företaget Heart Aerospace, en kommersiell del av Elise, kommer att leverera den eldrivna 

flygplanstypen ES-19 för kommersiella flygningar år 2025 

(https://heartaerospace.com).  

https://heartaerospace.com/
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Bild 2: Eldrivet flygplan ES-19, Heart Aerospace. 

 

Den 1 oktober 2019 bildades Nordic Network for Electric Aviation (NEA), ett nätverk för elflyg i 

norden finansierat av Nordic Innovation, en organisation under Nordiska rådet. Målet är bl.a. att 

ta fram en nordisk standard för laddningsinfrastruktur för elflygplan samt att testa elflyg i nor-

diskt klimat.  

Swedavia har beslutat om en strategi för elflyg med målsättningen att Swedavias samtliga flygplat-

ser ska kunna hantera elflygplan och att en första kommersiell elflygslinje kan tas i bruk kring år 

2025. På Åre Östersunds Airport planeras för en testarena för elflyg som ska driftsättas hösten 

2020. Det planeras för uppställningsplatser, laddinfrastruktur och elförsörjning till flygplatsen 

samt att säkra nödvändiga tillstånd.  

Trafikanalys har fått ett regeringsuppdrag att ta fram ett nytt kunskapsunderlag om eldrivna flyg-

plan. I uppdraget ingår bl.a.  

• Beskriva vilka typer av helt eller delvis eldrivna flygplan, inklusive flygplan med bränsleceller, 

som finns idag och som för närvarande utvecklas.  

• Beskriva tänkbara framtidsscenarier när det gäller eldrivna flygplan, vilken laddinfrastruktur för 

helt eller delvis eldrivna flygplan som svenska flygplatser och ett urval flygplatser i närliggande 

länder tillhandahåller idag och avser att tillhandahålla på längre sikt.  

• Kartlägga vilka styrmedel andra länder, i första hand inom EU och Norge, har infört för att sti-

mulera en utveckling och introduktion av helt eller delvis eldrivna flygplan.  

• Analysera de samhällsekonomiska effekterna av en introduktion av eldrivna flygplan samt hur en 

introduktion av sådana flygplan skulle påverka de ekonomiska och andra förutsättningar för flyg-

bolag och flygplatser samt näringslivets konkurrenskraft i olika delar av landet.  

• Översiktligt analysera vilka åtgärder som skulle kunna vara lämpliga att genomföra för att främja 

utveckling och en övergång till en större användning av helt eller delvis eldrivna flygplan.  

• Översiktligt analysera hur en användning av eldrivna flygplan skulle kunna påverka tillgänglig-

heten inom Sverige och mellan Sverige och de närmaste grannländerna.  
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3. Flygplatsen i samhället - funktionsbeskrivning 

För att det ska gå att bedöma en flygplats framtida behov, måste flygplatsens betydelse för 

samhället kartläggas. Genom riksintresseutpekandet ska Trafikverket möta samhällets 

grundläggande behov av tillgänglighet. Flygplatser utgör en del i utpekandet, och för att fördjupa 

förståelsen för den aktuella flygplatsen görs en precisering av riksintresset med en 

funktionsbeskrivning. 

Funktionsbeskrivningen beskriver hur olika faktorer fördjupar och nyanserar motiveringen av 

riksintresset. Bland annat beskrivs begreppen  

 tillgänglighet – hela resan 

 anläggningens omvärld 

 samhällets utveckling 

 kapacitet för att möta nuvarande och kommande behov.  

Vidare beskrivs de geografiska förutsättningarna, upptagningsområde, närhet till större städer, 

konkurrens/samarbete med andra flygplatser med mera. På de ställen där kapacitetsbehovet är 

som störst är också möjligheterna att skapa en ny flygplats som minst, med tanke på de stora 

landområden en flygplats tar i anspråk. 

 

 

Figur 2: Länskarta, Trafikverket  
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3.1 Tillgänglighet – hela resan 

Trafikverket styrs av de transportpolitiska målen som beslutades av riksdagen 2009 i och med 

behandlingen av regeringens proposition Mål för framtidens resor och transporter (prop. 2008/ 

09:93, bet. 2008/09:TU 14, rskr. 2008/09:257). 

Det övergripande målet för svensk transportpolitik är att säkerställa en samhällsekonomiskt 

effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgare och näringsliv i hela landet. 

Under det övergripande målet har regeringen också satt upp specificerade funktionsmål och 

hänsynsmål med ett antal prioriterade områden där funktionsmålet handlar om att skapa 

tillgänglighet för människor och gods: 

”Transportsystemets utformning, funktion och användning ska medverka till att ge alla en 

grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i 

hela landet. Samtidigt ska transportsystemet vara jämställt, det vill säga likvärdigt svara mot 

kvinnors respektive mäns transportbehov.” 

 

Riksdagen poängterar i sitt beslut om framtidens resor och transporter, flygets betydelse för att 

dels tillgodose människors behov av långväga resande, dels uppnå målet för den regionala 

tillväxtpolitiken. 

För att en flygplats ska kunna bli en integrerad del i ett transportsystem krävs goda möjligheter till 

kommunikationer till och från flygplatsen. I preciseringen till funktionsmålet anges att 

förutsättningar för att välja kollektivtrafik, gång och cykel ska förbättras. En flygplats erbjuder 

många arbetstillfällen och är därmed även målpunkt i sig själv. De som har flygplatsen som 

slutmål har delvis andra behov och krav än de som har flygplatsen som ett delmål på en längre 

resa. För att transportsystemet ska fungera optimalt är det viktigt att alla behov beaktas. Flera 

projekt och studier lyfter vikten av att kunna färdas kollektivt.  

 

Hänsynsmålet består av mål för säkerhet, hälsa och miljö. Bland annat ska transportsektorn bidra 

till att miljökvalitetsmålet begränsad klimatpåverkan nås genom minskat beroende av fossila 

bränslen. Att resa och transportera med flyg ger klimatpåverkan genom utsläpp av koldioxid, 

kväveoxid och effekt från kondensstrimmor. Kondensstrimmor bildas när ett flygplan flyger på 

hög höjd. När de varma avgaserna möter den kalla omgivande luften kyls de av och ispartiklar 

bildas. Vid fuktiga förhållanden kan strimmorna ligga kvar under längre tid och breda ut sig som 

slöjliknande moln. Enligt Internationella klimatpanelen (IPCC) står flyget globalt sett för omkring 

två procent av de totala utsläppen av koldioxid 

I regeringens infrastrukturproposition (2016/17:21) säger man följande: ”Regeringens politik 

inom transportområdet ska bidra till att det över-gripande transportpolitiska målet och de 

jämbördiga funktions- och hänsynsmålen nås. För att det övergripande transportpolitiska målet 

ska kunna nås måste funktionsmålet i huvudsak utvecklas inom ramen för hänsynsmålet. Därmed 

ska transportsystemet bidra till en miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbar utveckling i alla 

delar av landet.”  

Transportsektorn påverkar negativt på klimatet och flyget är ett av flera transportslag där 

utveckling till mer hållbara alternativ pågår. Innan mer hållbara alternativ, så som exempelvis 

elflygplan, har utvecklats så är det av stor vikt att erbjuda klimatsmarta transporter till och från 

flyget.  

I och med utpekandet av en flygplats av riksintresse har Trafikverket konstaterat att platsen är väl 

lämpad för funktionen flygplats och att en flygplats på den platsen är av stor vikt för nuvarande 

eller kommande transportbehov. Därmed borde flygplatsen integreras väl i kommunens planering 

och försörjas med anslutningar som i möjligaste mån anpassas efter de transportpolitiska målen. 



15 
 

Det är generellt svårt att hitta lämpliga områden för större trafikinfrastrukturanläggningar som 

flygplatser. En flygplats har stor bullerpåverkan och behöver särskilda förhållanden, till exempel 

hinderfrihet och stora landområden. Detta gäller inte minst i storstadsområden med högt 

bebyggelsetryck och hög konkurrens om attraktiv mark. Det är i sådana områden behovet av 

skydd för kommunikationsanläggningar av riksintresse är som störst, eftersom alternativa platser 

inte finns. För en flygplats funktionalitet och attraktivitet är kopplingar till det övriga 

transportsystemet avgörande; resenärer och personal måste kunna ta sig till och från flygplatsen 

på ett enkelt och miljövänligt sätt.  

 

Beskrivning av flygplatsens intermodalitet 

Västra Götalandsregionen presenterade i juni 2018 ett förslag till plan för regional transport-

infrastruktur under perioden 2018-2029 där viktiga utgångspunkter för prioriteringen av åtgärder 

i planen har varit att främja och stödja en fortsatt hållbar regional utveckling.  

För att invånarnas vardagsresor samt näringslivets transporter ska fungera tillfredställande är det 

viktigt att satsningar i Västra Götalandsregionen tillkommer såväl storstadsområdena samt 

landsbygden. Här står en förbättrad tillgänglighet till Göteborgs hamn och till Landvetter flygplats 

i fokus och att identifiera s.k. flaskhalsar och att åtgärda dessa för att få ett mer effektivt 

transportsystem. 

I den regionala planen för transportinfrastruktur prioriterar Västra Götalandsregionen bl.a. 

tvärförbindelse Europaväg (E) 20/Riksväg (Rv) 40. Syftet med projektet är att skapa en högklassig 

förbindelse mellan E20 och Rv40. Tvärförbindelsen är viktig ur ett regionalt perspektiv och 

förbättrar tillgängligheten till Landvetter flygplats och ansluter till Rv40 vid Bårhultsmotet. I den 

regionala planen ingår även objektet Landvetter Resecentrum. Nytt resecentrum byggs i 

anslutning till Rv40 med utbyggd motorvägshållplats. Resecentret skapar bättre förutsättningar 

för nya kollektiva resmöjligheter till Landvetter flygplats. Regionala planen är nu föremål för 

revidering 

Utvecklingen av järnvägsanläggningen pågår, med snabbare förbindelser mellan Göteborg och 

Borås som en första etapp på Götalandsbanan med station under flygplatsen, kan resandet komma 

att öka med flyg till Stockholm då den totala restiden kortas.  

Restiden från Göteborg C förväntas bli ca 15 min att jämföra med flygbussens ca 30 min. 

Järnvägen mellan Göteborg och Borås har en beräknad byggstart någon gång mellan åren 2025-

2029.  

Två nav, Landvetter flygplats och Göteborgs hamn, skapar tillsammans effektiva logistiklösningar 

som kan erbjudas till regionens, landets och hela Skandinaviens näringsliv. 

Nästan 90% av all import/export går via sjöfrakt. Men 35% av värdet på världshandeln sker med 

flygfrakt och Göteborg/Landvetter är ett viktigt nav för att tillgodose behovet av tidskritiska 

transporter. Tillsammans skapar man stora värden för hela landet i en unik geografisk position. 

Det som fraktas per flyg är varor som av säkerhetsskäl, ekonomiska skäl eller tidsskäl behöver 

transporteras snabbt, till exempel elektronik, läkemedel, fordonskomponenter, färskvaror och 

expressvaror.  

Beskrivning av befolkningsprognosen i regionen 

Västra Götalands befolkning förväntas växa till drygt 1,95 miljoner invånare år 2040. Det innebär 

235 000 fler invånare 2040 jämfört med 2018, d.v.s. i genomsnitt cirka 11 200 fler invånare varje 

år.  
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Befolkningsökningen prognostiseras vara som störst under 2019 med en befolkningsökning på 

cirka 16 000. Sedan minskar ökningen successivt, så att den ligger på mellan 12–15 000 personer 

för åren 2020–2025 och 9–12 000 för åren 2026– 2040. 

 

Tabell 1: Ur ”Rapport – Befolkningsprognos Västra Götaland 2019-2040, VGR Analys 2019:35” 

 

3.2 Det svenska flygplatssystemet 

Regeringen beslutade 2009 att staten ska tillhandahålla ett nationellt basutbud bestående av 10 

flygplatser. Syftet med att fastställa flygplatser i ett basutbud är att säkerställa ett effektivt och 

långsiktigt hållbart flygtransportsystem som garanterar en grundläggande interregional 

tillgänglighet i hela landet. Staten har ett ansvar för att det ska finnas bra flygtäckning över hela 

landet. Utöver flygplatserna i basutbudet har Trafikverket identifierat ytterligare 21 flygplatser 

som bör skyddas för att kapacitetsbehovet ska kunna mötas i dag och i framtiden. 

Det svenska flygplatssystemet är uppbyggt kring nav- och ekerprincipen, där Stockholms 

flygplatserna Arlanda och Bromma utgör nav. Den abslota majoriteten av all inrikes flygtrafik i 

landet går till eller från antingen Arlanda eller Bromma.1 

Flygplatsens roll i flygplatssystemet 

Landvetter flygplats är Sveriges näst största flygplats utifrån passagerarvolym och är även ett 

viktigt nav för flygfrakt. Som landets tredje största fraktflygplats finns också en stark koppling till 

Göteborgs hamn. 

 

 

 

                                                           
1 Trafikverkets rapport 2016-04-01 Resandeprognos för flygtrafiken 2040 - Trafikverkets Basprognoser 
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Tabell 2: Passagerarutveckling på Landvetter flygplats. Landvetter flygplats öppnades för trafik 1977 och 
ersatte Torslanda flygplats beläget på Hisingen. Källa: Transportstyrelsen.  

 

Flygplatsen är också huvudflygplats i Göteborgsregionen (13 kommuner) som utgör en del av 

Västra Götalandslän (49 kommuner) med ca 1,7 miljoner innvånare, motsvarande ca 17 procent av 

Sveriges befolkning.   

Flygplatsen har stor betydelse för såväl den internationella tillgängligheten för hela Västra 

Götalandsregionen och för delar av Småland och Halland som nationellt.  

Flygplatsen är utpekad som beredskaps- och karantänflygplats. 

 

3.3 Turism och privat resande 

Turism är viktigt för Sverige och för luftfarten. Tillväxtverket bedömer att den totala omsättningen 

för turismen i Sverige har ökat med knappt 79 procent i löpande priser sedan 2000. 

Turismen utgjorde 85 procent av förädlingsvärdet för luftfart under 2014. Förädlingsvärde är lika 

med värdet av vad ett företag eller en sektor tillför genom sin verksamhet, uttryckt som värdet av 

ett företags eller en sektors samlade produktion minus värdet av de insatser som har använts.  

Flyg är det vanligaste färdmedlet till Sverige för utländska flerdagsbesökare.  

Det finns ett ömsesidigt beroende mellan turism och luftfart, och om Sverige ska fortsätta vara ett 

attraktivt land att både besöka och leva i krävs väl fungerande flygplatser med god tillgänglighet.2 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Tillväxtverket 2015 Fakta om svensk turism Turismens effekter på ekonomi, export och sysselsättning samt 
volymer, beteenden, utbud och efterfrågan 2014 
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3.4 Tjänsteresor 

Tillväxtverket kartlägger såväl privat- som affärsresenärers resmönster. Under 2014 reste 69 

procent av övernattande utländska affärsresenärer till Sverige med flyg. Av utländska 

flerdagsbesökare, såväl fritids- som affärsresenärer, anlände 39 procent med flyg, och av totalt 

268,6 miljarder kronor spenderades 59 procent inom boende, restaurang, shopping och 

livsmedelsinköp. Även svenska affärsresenärer spenderar inom området boende och restaurang; 

av totalt 47 miljarder kronor under 2014 spenderades 46 procent inom de två områdena. För 

företag är tillgång på bra kommunikationer av stor vikt, och även efter ankomsten bidrar 

affärsresenärer till ekonomisk tillväxt i olika näringar.3 

 

Arbetsgivare och viktig industri 

Näringslivsstrukturen i Västra Götalandsregionen överensstämmer ganska väl med rikets, men 

tillverkningsindustrin är något större i Västra Götaland. Göteborgsregionen har de senaste 15 åren 

genomgått en stor omställning från en tillverkningsorienterad ekonomi till ett tjänste- och 

kunskapsintensivt samhälle, som ställer nya krav på både inomregional, utomregional och 

internationell tillgänglighet. Individer och företag lever och verkar i nätverk som är allt mer 

beroende av goda förbindelser med omvärlden. 

Göteborg är en forskningsintensiv region med ett av norra Europas sammantaget största 

universitetsområde, med en stor andel av internationella studenter och forskare. Akademin är 

beroende av en global tillgänglighet för utbildning och forskning. 

 

Under det senaste årtiondet har Göteborgsregionen varit inne i en exceptionell tillväxtperiod. 

Enligt en internationell benchmarking tillhör Göteborgsregionen de regioner i Europa som växt 

snabbast under 2000-talet. Den höga tillväxten har lett till att antalet sysselsatta ökat med cirka 

70 000 under den senaste tioårsperioden, de flesta inom kontors-baserade tjänsteföretag men 

även andra branscher. 

 

Göteborgsregionen har idag ett brett och diversifierat näringsliv med många ledande 

teknikföretag. Här finns cirka 90 procent av alla branscher i landet representerade och nya 

framtidsbranscher växer fram kontinuerligt. Över 50 procent av de utländskt ägda företagen har 

regionala, nationella eller europeiska huvudkontorsfunktioner förlagda i Göteborgsregionen. 

I Västra Götalandsregionen finns fem universitet/högskolor med 48 000 helårsstudenter och ca 3 

000 aktiva forskarstuderande. Attraktionskraften från kunskapsföretag ställer specifika krav på 

markanvändningen i såväl regionkärnorna, i korridorerna mot flygplatserna och på flygplatser där 

sk Airport Cities växer upp. 

 

3.5 Frakt 

Att mäta flygets betydelse för frakt av varor innebär att man måste titta på de fraktade varornas 

värde, och inte på vikt som är den vanligaste uttrycksformen för godstransporter.4 Flyget skiljer 

sig från övriga transportmedel genom att det transporterar små sändningar med höga varuvärden. 

För varor med högt värde blir transportkostnadens andel mindre, och motsvarande relation gäller 

för varor med lågt värde, där transportkostnaden måste hållas nere. Exempel på gods som fraktas 

med flyg är läkemedel och elektronik.  

                                                           
3 Tillväxtverket 2015 Fakta om svensk turism Turismens effekter på ekonomi, export och sysselsättning samt 
volymer, beteenden, utbud och efterfrågan 2014 
4 Transportindustriförbundets rapport 2011-05-16 Godstransporterna näringslivet och samhället  
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Exporttransporter med flyg i Sverige sker främst från Stockholmsregionen. En motsvarande 

fördelning av importtransporterna skulle ge ett liknande resultat. När det gäller inrikesflyget 

separeras postflyget från övriga godstransporter. Transporterna är koncentrerade till ett fåtal 

orter, och Arlanda flygplats i Stockholm och Landvetter flygplats i Göteborg svarar för ungefär 

hälften av den transporterade godsmängden. 

Expressfrakten, där flyget har en dominerande ställning, expanderade mycket kraftigt under 1990- 

och 2000-talet. Expressfrakten är en marknad som skapats av ett behov av snabba transporter. Att 

frakta gods säkert och snabbt har på senare år blivit en viktig konkurrensfördel, eftersom 

varulager koncentreras till stora depåer och företag minskar sina egna volymer på den faktiska 

orten. Sammodalitet sker i huvudsak vid interkontinental flygtrafik, både frakt och 

passagerartrafik delar flygplan. 

Fraktflyg vid flygplatsen 

Som tidigare nämnts är Landvetter flygplats den tredje största fraktflygplatsen i landet med nära 

samarbete med närliggande Göteborgs hamn. Den flygbefordrade frakten till och från de svenska 

flygplatserna uppgick under år 2018 till ca 143 000 ton fördelade enligt följande: 

 Stockholm Arlanda  ca 90 700 ton 

 Malmö Sturup  ca 23 300 ton 

 Göteborg Landvetter  ca 17 400 ton 

 Örebro   ca 9 200 ton 

  

3.6 Beredskapsflygplatser 

Ur Trafikverkets regleringsbrev för 2014: 

”Trafikverket har sedan 2012 till uppgift att genom överenskommelser med flygplatshållare 

säkerställa att det finns ett nationellt nät av flygplatser som upprätthåller en grundläggande 

beredskap för att samhällsviktiga transporter ska kunna utföras.” 

Enligt Trafikverkets instruktion ska verket genom överenskommelser med flygplatshållare 

säkerställa att det finns ett nationellt nät av flygplatser som upprätthåller en grundläggande 

beredskap, för att garantera tillgänglighet dygnet runt, när det gäller behov av ta emot luftfartyg 

som utför akuta eller av annat skäl prioriterade sjuktransporter, räddningsinsatser, uppdrag av 

betydelse för krisberedskap eller annan samhällsviktig verksamhet. För att uppfylla sina 

åtaganden får en beredskapsflygplats ersättning för kostnader för att tillhandahålla beredskapen. 

Flygplatsen beredskapsflygplats 

Genom överenskommelse är Landvetter flygplats beredskapsflygplats med tillgänglighet dygnet 

runt.  
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3.7 Prognoser 

I en diskussion om trafikmängd och prognoser bör man ha i åtanke att in- och utrikestrafik har 

olika förutsättningar och känsligheter. I korthet kan sägas att inrikesflygets utveckling är mer osä-

ker och har även historiskt varierat i upp- och nedgångar mer än utrikestrafiken, vilken mer enty-

digt hela tiden ökat.  

 

Tabell 3: Passagerare utveckling 1970-2019. Källa: Jean-Marie Skoglund 

 

I rapporten Marknadsanalys av godstransporterna och persontrafiken för år 20135 sammanfat-

tas in- och utrikestrafik. Flygets transportarbete år 2013 uppgick till preliminärt 3,4 miljarder per-

sonkilometer6, vilket är samma nivå som för åren 2011 och 2012 och en ökning med 0,5 miljarder 

personkilometer jämfört med lågkonjunkturåret 2009 samt en minskning med 0,3 miljarder per-

sonkilometer jämfört med toppåret 2001. Trots de stora skillnaderna de senaste åren har flygets 

transportarbete de senaste 27 åren pendlat mellan 2,8 och 3,7 miljarder personkilometer. Enligt 

prognoser publicerade i Resandeprognos för flygtrafiken 2040 - Trafikverkets Basprognoser7 ser 

man att utrikestrafiken stadigt ökat med endast några mindre tillbakagångar, medan inrikestrafi-

ken med små upp- och nedgångar varit stabil sedan 1990. I prognosen ingår inrikestrafik, utrikes-

trafik, taxiflyg, bruksflyg8, fraktflyg och postflyg samt samhällsnyttigt flyg.9 

Prognosen pekar på en ökning på cirka 67 procent under perioden 2018-2050 och skulle därmed 

uppgå till ca 97 000 rörelser år 2050, mot år 2018 73 000 rörelser. 

Det bör påpekas att ovan upprättade prognos togs fram innan covid-19 pandemin och sannolikt 

kommer att påverkas av den. Trafikverket avser att inom 3-4 år revidera denna precisering med 

anledning av eventuella effekter av den rådande pandemin. 

Vägtrafiken är det främsta av de konkurrerande trafikslagen, enligt Trafikverkets prognos. När det 

gäller konkurrens med X 2000 har Trafikverket under 2014 visat att för de mest 

konkurrensutsatta linjerna (Stockholm–Göteborg och Stockholm–Malmö) har utvecklingen 

snarast varit starkare för flyget än i andra relationer. 

I tabell 4 redovisas Trafikverkets prognos för inrikesflyg. Resandeprognosen innebär 8.2 miljoner 

passagerare år 2040. Det är brukligt att antalet inrikespassagerare på nationell nivå räknas som 

                                                           
5 Trafikverkets rapport 2014-06-19 Marknadsanalys av godstransporterna och persontrafiken för år 2013 
6 Det sammanlagda antalet kilometer  personerna i ett fordon transporteras. 
7 Trafikverkets rapport 2016-04-01 Resandeprognos för flygtrafiken 2040 - Trafikverkets Basprognoser. 
8 Flyg som används för lyft, bogsering, inspektioner m.m. 

9 Polis- ambulans- och räddningsflyg 
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antalet avresande, eftersom samma passagerare skulle bli räknad två gånger om man även tar med 

ankommande. På flygplatsnivå räknas däremot både avresande och ankommande, eftersom detta 

mått är det korrekta för att bedöma kapacitetsutnyttjandet. 

 

 

Tabell 5: Trafikverkets inrikesprognos för 2040, transportarbete 

 

För utrikesflyget har utvecklingen varit helt annorlunda än för inrikesflyget.  Trafikverkets pro-

gnos redovisar uppgifter som visar att utrikesflyget hade en passagerarnivå 2015 motsvarande 300 

procent av 1990 års nivå. Förklaringen handlar om liten konkurrens från andra trafikslag, ökad 
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Tabell 6: Trafikverkets utrikesprognos för 2040, antal passagerare 

Nedan redovisas några av de mest framträdande utvecklingstendenserna enligt Swedavia som 

bedöms känneteckna inrikesflygets utveckling mot 2050. 

 

 

Tabell 7: Diagrammet ovan är en sammanställning av Swedavias utfall/långtidsprognos till 2050 
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Tabell 8: Diagrammet ovan är en sammanställning av Transportstyrelsen prognos till 2024 

 

Transportstyrelsen har gett ut Höstprognos 2018-2024 för svensk luftfart (SEP18) för Sverige 

sammantaget där följande utveckling antas. Den procentuella utvecklingen för hela Sverige har 

använts även för Landvetter flygplats. Dock kan man anta att andelen charterpassagerare minskar 

från 12-10 % under perioden. Underlaget visar att 2017 hade flygplatsen ett genomsnitt på 103 

pax/rörelse UTR och 74 pax/rörelse INR. Totalt blir det 98 pax/rörelse. 
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3.8 Flygplatsägarens beskrivning 

Landvetter flygplats ligger i Härryda kommun, som utgör en del av Göteborgsregionen, och 

gränsar till landets befolkningsmässigt näst största kommun Göteborg, som är den klart mest 

tongivande kommunen med hälften av invånarna och mer än hälften av arbetsplatserna. 

Västra Götaland har ett strategiskt läge med en central placering i en av Nordeuropas starkaste 

regioner som utgörs av storstadsområdena Oslo, Göteborg, Malmö och Köpenhamn. Denna 

position förstärks av det logistiskt fördelaktiga läge som finns vid Östersjöns in- och utlopp med 

Sveriges port mot väster via Göteborgs hamn. Här finns många verksamheter med internationell 

anknytning. 

Flygplatsen utvecklas ständigt för att möta marknadens krav. Landvetterflygplats  är en del av 

Europeiska Unionens stomnät för infrastruktur, TEN-T Core Network. 

Göteborg Landvetter Airport har fastställt en Draft Masterplan 2017-12-15 som beskriver hur 

flygplatsen ska utvecklas i etapper från dagens nivå (2018) på 6,8 miljoner passagerare till en 

framtida nivå på 8 miljoner passagerare 2025, 12 miljoner 2050 och med ett långsiktigt mål på 18 

miljoner 2070 och en ökning av antalet flygrörelser från 65 000 till 115 000. Regionens 

tillväxtstrategi bildar utgångspunkt för Masterplanen. Det övergripande syftet är samma som för 

den kommande masterplanen, det är dock viktigt att poängtera att draft masterplanen är 

översiktlig och indikativ. Här finns inga slutgiltiga beslut eller ställningstagande utan snarare 

identifierade utvecklingsalternativ, rekommendationer och indikationer av behov. Dessa blir 

därefter vägledande för det fördjupande masterplanarbetet. 

Planen omfattar 2 rullbanor, ökning av terminalyta 60-180 000 m², 8 till 26 passagerarbryggor 

samt en järnvägsanslutning: 

- Etapp 1, 12 miljoner passagerare 2050 

- Etapp 2, 15 miljoner passagerare 2060 

- Etapp 3, 18 miljoner passagerare 2070 

Visionen utgår från att flygplatsens upptagningsområde i första hand är Västsverige och att 

passagerare och samarbetspartner uppfattar flygplatsen som nära, både i atmosfär och i avstånd 

räknat. 

Beslut finns att bygga ny järnväg mellan Göteborg och  Borås (del av Götalandsbanan) under 

flygplatsen, vilket innebär att flygplatsen kommer att få sin egen järnvägsstation med anslutning 

mot terminalen inom förhoppningsvis 10 år. Järnvägsstationen blir en pendeltågsstation med 

korta restider till både Göteborg C och Borås C och övriga delar av Västra Götaland. 
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Bild 3: Airport City (illustration från Trafikverket) 

 

 

 
Figur 5: Airport City 
 
Inom riksintresseområdet växer Härryda kommuns utvecklingsprojekt ”Airport City”, en utveckl-

ing som sker i samarbete med Swedavia.  
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4. Riksintressets markanspråk 

Den geografiska utbredningen av riksintresseområdet för en flygplats med en bana utgörs av ett 

schablonmässigt område med 500 meters utbredning i sidled, räknat från banans centrumlinje ut 

till ett avstånd längs banans förlängning om 1 500 meter från banänden, med tillhörande 

planerade banförlängningar. Det definierade området kring banan inkluderar område för 

parallella taxibanor och inflygningsljus.  

Riksintresseområdet för en flygplats utgörs av det område som på lång sikt krävs för att 

nödvändiga luftfartsanläggningar ska rymmas. I begreppet luftfartsanläggning ingår flygplatsens 

markområde och område med luftfartsanknuten utrustning. Områdets storlek motiveras således 

av det markbehov som är en följd av nuvarande och framtida flygplatsfunktioner. Genom att vara 

restriktiv med nybyggnation inom riksintressets markanspråk säkerställer man även möjlighet till 

visuell inflygning där piloten ser bana och inflygningsljus. 

Verksamhet som innebär att människor uppehåller sig stadigvarande under lågt in- och 

utflygande flygplan ska helst inte lokaliseras inom markområdet. Risken att ett flygplan havererar 

är extremt liten, men risken är dock förhöjd vid just start och landning. Kommersiell verksamhet 

som inte är luftfartsanknuten kan dock vara en naturlig ingrediens i flygplatsens funktion som 

kommunikationsnav och vara en finansieringsförutsättning för flygplatsverksamheten. Den 

verksamhetens funktion ingår inte i funktionen riksintresse för luftfart och kan därför behöva 

avvecklas om flygplatsen behöver ta ytterligare mark i anspråk för luftfartsanknuten utrustning.  

I Sverige har acceptabla risknivåer för tredje man inte fastställts. Som underlag för prövning av 

risk kan en riskanalys utföras. Vid Arlanda flygplats använde man till exempel National Aerospace 

Laboratory i Nederländerna för att år 2003 presentera en riskanalys för en del av 

verksamhetsområdet Arlandastad. I Storbritannien används modellen ”Public Safety Zones” för 

att reglera markanvändningen vid flygplatser10.  

                                                           
10 www.gov.uk 2016-12-27 
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Figur 6: Karta över markanspråk 
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4.1 Område med luftfartsanknuten utrustning 

All markanvändning i riksintresseområdet ska prövas, så att tillkomsten eller utnyttjandet av 

flygplatsen inte påverkas negativt. Lokaliseringen av flygplatsens driftsfunktioner och 

luftfartsanknuten utrustning ska säkerställas.  Områden som ligger i banans förlängning ska 

skyddas mot intrång, med hänsyn till risk för tredje man och siktskydd för ljuslinjen. 

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om visuella hjälpmedel för navigering på 

flygplats anger hur inflygningsljusen och andra hjälpmedel ska placeras inom flygplatsen och hur 

de ska skyddas (TSFS 2019:21). Till exempel får inte inflygningsljus vara skymda för piloten under 

inflygning, och höga objekt vid sidan om inflygningsljusen får i princip inte vara högre än aktuella 

inflygningsljus inom en viss utbredning från banan. Dock får enstaka föremål som måste finnas i 

inflygningsljuslinjens plan för navigering under vissa förutsättningar etableras.  

Eventuella störningar på luftfartens navigationshjälpmedel, kommunikations- och radarsystem 

kan få allvarliga konsekvenser. Förvrängning av navigationshjälpmedlets sändningar kan ha stor 

negativ inverkan på flygsäkerheten, eftersom dessa störningar kan vara vilseledande och till och 

med leda till haverier. Störningar hos radiokommunikationsanläggningar kan ha samma effekt.  

Inom markområdet för Landvetter flygplats förutom landningsbanor, taxibanor och 

uppställningsplatser bland annat terminalbyggnader, flygledartorn, räddningstjänst och 

parkeringsplatser. Inom området finns även navigationsutrustning såsom inflygningsljus och 

flygfyrar. Dessa anläggningar ska skyddas mot åtgärder som kan skada dem eftersom de är 

nödvändiga för flygplatsen och dess tillgänglighet.  

4.2 Markanvändning som inte påverkas av riksintresset 

Om det inom riksintresseområdet planeras kommersiell verksamhet måste sådan 

markanvändning vägas mot behovet av mark för eventuell utbyggnad av flygplatsen eller dess 

infrastruktur, för att möta Trafikverkets prognosticerade behov av kapacitet. 

I vissa fall kan kommersiell, icke luftfartsanknuten verksamhet vara en förutsättning för 

finansiering av flygplatsverksamheten. Det kan finnas ett finansiellt intresse att knyta sådan 

kommersiell verksamhet till flygplatsens terminaler. Vid avvägning av om yta ska reserveras för 

luftfartsändamål eller användas kommersiellt, har luftfartsändamål som är av riksintresse högre 

prioritet. 
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5. Områden som berör eller berörs av en flygplats 

Kring en flygplats finns markområden utanför riksintresseområdet, där tillkomsten av höga 

anläggningar och störningskänslig bebyggelse skulle kunna leda till restriktioner på 

flygverksamheten. Enligt miljöbalken ska riksintresset ”skyddas mot åtgärder som kan påtagligt 

försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningarna.” Det innebär att nya planer eller objekt i 

flygplatsens närhet måste analyseras särskilt om de planeras inom nedanstående områden: 

1. Område där höga objekt kan utgöra hinder för startande eller landande flygplan. 

2. Område där flygbuller kan störa boende och verksamhet. 

3. Område där nya objekt kan leda till elektromagnetisk störning. 

4. Områden där viss typ av verksamhet kan leda till ökad risk för fågelkollisioner. 

5. Område inom vilket luftledningar för starkström ska undvikas. 

Ovanstående områden räknas inte till riksintressets markanspråk, men utan dessa områden skulle 

funktionen flygplats inte kunna existera med gällande regelverk kring säkerhet och människors 

miljö. 

5.1 Område där höga objekt kan utgöra hinder för startande eller 
landande flygplan  

Höga objekt såsom vindkraftverk, master, torn och andra byggnader kan innebära fysiska hinder 

för luftfarten. Dessa hinder kan medföra att flygverksamheten vid flygplatsen drabbas av sådana 

restriktioner att utnyttjandet av flygplatsen försvåras påtagligt.  

Områden där höga objekt kan utgöra hinder för luftfarten kan delas upp i två kategorier. Det är 

endast den ena typen, hinderbegränsande ytor, som Trafikverket anser måste skyddas genom riks-

intresselagstiftningen. Dock är den andra typen av ytor, procedurområden och Minimum Sector 

Altitude- (MSA-) ytor, nödvändiga för flygplatsens funktion men av sådan karaktär att de kan för-

ändras utan att det måste innebära att riksintresset påverkas negativt. I preciseringen berörs båda 

typerna av ytor för att planerare och berörda ska få en mer fullständig beskrivning. 

5.2  Hinderbegränsande ytor 

Hinderbegränsande ytor definieras i den internationella luftfartsorganisationen International Civil 

Aviation Organization Aerodromes (ICAO Annex 14), och svensk tillämpning finns i 

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om hinderbegränsande ytor, begränsning 

och borttagning av hinder på flygplats (TSFS 2019:21). Dessa ytor är statiska så till vida att de 

inte förändras i utbredning eller höjd beroende av terräng eller hindersituation. Med 

utgångspunkt i bantrösklarnas position och markhöjd anges ytor med bestämd utbredning. Ytorna 

kan vara horisontella eller sluttande plan. Principen innebär i korthet att man med utgångspunkt i 

rådande markhöjd vid respektive banände11 lägger till ett antal meter, och på så sätt skapas ett 

imaginärt tak genom vilket inga objekt får tränga igenom. Vid anläggandet av en flygplats kan det 

finnas både terräng och byggnader som tränger igenom, men avsikten är att ingen hindersituation 

                                                           
11 Kan även vara vid flygplatsens referenshöjd ”Aerodrome Elevation” vid mindre flygplatser (kategori 1-2). 
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ska försämras. Om ett objekt, oavsett om det är permanent eller temporärt, överstiger definierade 

höjdrestriktioner och därmed tränger igenom det imaginära taket, kan detta medföra 

begränsningar för flygtrafiken. Enligt Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om 

hinderbegränsande ytor, begränsning och borttagning av hinder på flygplats ska föremål som 

genomtränger den hindersbegränsande ytan flyttas eller avlägsnas. 

 

Figur 7: Principskiss för hinderbegränsande yta från TSFS 2019:21 

 

5.3 Procedurområden och MSA-ytor 

Trafikverket har bedömt att procedurområden och MSA-ytor (lägsta sektorhöjd) inte är avgörande 

för riksintresset, men områdena bevakas av verksamhetsutövaren för att säkerhet och 

tillgänglighet inte ska äventyras. Trafikverket ska i sina yttranden särskilt hänvisa till 

flyggplatsägaren när ett planerat objekt ligger inom ett sådant område.  

Områdena utformas enligt ICAO-dokumentet PANS-OPS Doc 8168 och består av ytor som i höjd 

och utbredning ska garantera hinderfrihet när piloten använder ett landningshjälpmedel. När 

piloter ska landa eller starta med hjälp av instrument måste de följa på förhand fastställda 

procedurer. Procedurområdets utbredning står i relation till navigationsinstrumentets 

noggrannhet – ju bättre noggrannhet desto mindre område. Avsikten är att piloten ska kunna 

sjunka till en viss höjd utan att riskera kollision med ett flyghinder. Ytans höjd, det imaginära 

taket, består av ett horisontellt eller lutande plan och beror av högsta objekt, terräng eller byggnad 

inom utbredningen. Om ett nytt objekt byggs, som inklusive tillagda säkerhetsmarginaler tränger 

igenom det imaginära taket inom en befintlig proceduryta, måste ny höjd för det imaginära taket 

räknas ut vilket kan resultera i sämre regularietet på flygplatsen. 

 



31 
 

Områdena som definieras i PANS-OPS är ofta större än de ytor som definieras i 

hinderfrihetsytorna, vilket innebär att även byggnadsverk långt från flygplatsen kan komma att 

påverka procedurerna.  

Det sker en förnyelse av den teknik som används vid instrumentnavigering, och den mer precisa 

satellitbaserade GNSS-utrustningen (Global Navigation Satellite System) kommer in på 

flygmarknaden. Det innebär att in- och utflygningsprocedurer kan utformas med högre exakthet 

och tillförlitlighet än dagens motsvarigheter. Den nya tekniken möjliggör även förkortade 

flygvägar i in- och utflygningsprocedurerna. Det är därför viktigt att notera att flygplatsens så 

kallade procedurområden förändras kontinuerligt från år till år. 

De områden, så kallade MSA-ytor (Minimum Sector Altitude), där hinder kan påverka 

flygprocedurer till och från en flygplats täcker en yta med en radie på 46 km (25 Nautiska mil) 

med utgångspunkt i flygplatsens landningshjälpmedel. Om det finns ett planerat högt objekt inom 

MSA-ytan, ska verksamhetsutövaren  ges möjlighet att yttra sig för att såväl MSA-ytan som 

procedurområden ska kunna skyddas. 

 

 

Figur 8: MSA-yta för Landvetter flygplats, Trafikverket 
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En arbetsgrupp med deltagare från Trafikverket, Swedavia AB, LFV (Luftfartsverket) och Svenska 

Regionala Flygplatser AB (SRF) har tagit fram ett förslag till riktlinjer för hur höga objekt som kan 

uppföras i närheten av civila flygplatser12. Arbetsgruppen har samrått med Energimyndigheten 

och branschorganisationerna Svensk Vindenergi och Svensk Vindkraftförening, och alla har 

anslutit sig till gruppens resultat. Dessa riktlinjer håller dock på att omarbetas. 

Arbetet har resulterat i en generell tillämpningsmodell som är tänkt att fungera som en 

rekommendation vid planering av vindkraftverk och höga objekt i närheten av flygplatser med 

civil. Syftet med modellen är att underlätta framför allt vindkraftsetableringar utan att för den 

skull försvåra för flyget. Huvudprincipen är att vindkraftverk i närheten av civila flygplatser kan 

vara högre ju större avståndet till flygplatsen är, eller omvänt. Riksintresset för flygplatsen 

påverkas inte av vindkraftverk som etableras i harmoni med de överenskomna principerna, såvida 

inte områden för buller och/eller elektromagnetisk störning påverkas. Om något vindkraftverk 

planeras uppföras inom en radie om 46 km ska samråd alltid ske med verksamhetsutövaren. 

5.4 Område med hänsyn till flygbuller  

Det är olämpligt att i närheten av flygplatser uppföra bostäder eller andra byggnader och 

anläggningar där ljudkänslig verksamhet förväntas pågå. Det definierade området ska även skydda 

verksamhetsutövaren mot kostsamma åtgärder för bullerskydd. Fysiska åtgärder mot flygbuller 

har dessutom begränsat skydd eftersom ljudet kommer från många olika håll.  

Flygplatsverksamhet klassas som industribuller eftersom bullret kommer från ljudkällor som är 

knutna till funktionen flygplats och inte primärt från trafikflyg. Flygplatsanknutet buller kan 

komma från exempelvis snöröjningsmaskiner eller tomgångskörande flygplan. Regelverket för 

industribuller ska inte blandas ihop med regelverket för flygbuller. 

Influensområdet för flygbuller dimensioneras av såväl flygbullernivåer (FBN) som maximalnivåer. 

Regeringens riktvärde för trafikbuller 

Regeringens proposition 1996/97:53 Infrastrukturinriktning för framtida transporter anger att 

följande riktvärden för trafikbuller normalt inte bör överskridas vid nyuppförande av 

bostadsbebyggelse eller vid nybyggnation eller väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur: 

Från och med den 1 juni 2015 gäller en ny förordning om trafikbuller vid bostadsbyggnader. 

Förordningen innehåller bestämmelser om riktvärden för buller utomhus för spårtrafik, vägar och 

flygplatser vid bostadsbyggnader. Bestämmelserna om buller från flygplatser ska bland annat 

tillämpas i ärenden om prövning av tillstånd för flygplatser enligt miljöbalken och bestämmelser 

meddelade med stöd av balken.  

Ljudnivå mäts vanligen i decibel vägt med ett så kallat A-filter, som tar hänsyn till människans 

perception (varseblivning) av olika frekvenser. Enheten benämns dB(A). 

Medelvärdet av ljudnivån där hänsyn tas till när på dygnet en bullerhändelse sker. Syftet med 

dygnsvägningen är att ta hänsyn till att en bullerhändelse upplevs olika störande beroende på 

tidpunkten. 

                                                           
 
12 Vindkraft och civil luftfart - en modell för prövning av vindkraftverk i närheten av flygplatser Trafikverket 
2014:045 
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Ur förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader: 

Buller från flygplatser 

6 § Buller från flygplatser bör inte överskrida 55 dBA FBN och 70 dBA maximal ljudnivå flygtrafik 

vid en bostadsbyggnads fasad. 

För buller från flygplatser i Stockholms kommun gäller inte den begränsning som anges om maxi-

mal ljudnivå flygtrafik i första stycket mellan kl. 06.00 och 22.00. 

7 §   Om den ljudnivå om 70 dBA maximal ljudnivå flygtrafik som anges i 6 § första stycket ändå 

överskrids, bör nivån inte överskridas mer än 

1. sexton gånger mellan kl. 06.00 och 22.00, och 

2. tre gånger mellan kl. 22.00 och 06.00. 

För buller från flygplatser i Stockholms kommun gäller inte den begränsning som anges i första 

stycket 1. 

Beräkning av bullervärden 

8 § Vid beräkning av bullervärden vid en bostadsbyggnad ska hänsyn tas till framtida trafik som 

har betydelse för bullersituationen. 

I miljöbalkens 3 kap. 8 § finns bestämmelsen att markområden som är av riksintresse för 

kommunikationer ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomsten eller 

utnyttjandet av anläggningarna. För sådana markområden som inte är av riksintresse, men som 

ändå är särskilt lämpliga som exempelvis flygplats, gäller att markområdet så långt möjligt ska 

skyddas. 

Bullernivåerna är en teoretisk beräkning utifrån vilken riksdagen angett vilken nivå samhället kan 

acceptera. I samband med nybyggnation av bebyggelse är det främst utomhusnivåerna som är 

styrande. Om utomhusnivåerna uppfylls, innebär normal svensk isoleringsstandard att 

inomhusnivåerna uppfylls. I teorin är ljudnivån inomhus nattetid enbart dimensionerande för 

flygplatser som har mer bullrande flygverksamhet nattetid än dagtid. 

Trafikvolym och trafikfördelning 

Enligt rapporten LFS 2008:12, Luftfartens riksintressen, gäller att ”Den för 

riksintressepreciseringen dimensionerande trafiken ska vara minst den som under kommande 30 

år beräknas ge störst bullerutbredning”.  

Riksintresset är beräknat till 240 000 rörelser per år, 120 00 rörelser per bana fördelade enligt 

tabell nedan, motsvarande prognostiserad trafik år 2050. 
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MIL/CIV Typ/Grupp Dag Kväll Natt      Totalsumma 

CIV Landning 03L 24 748 8 637 2 787 36 172 

CIV Landning 21L 57 746 20 153 6 503 84 402 

CIV Start 03R 24 748 8 637 2 787 36 172 

CIV Start 21R 57 746 20 153 6 503 84 402 

CIV Summa     241 000 

MIL     0 

Totalsumma     241 000 

 

Tabell 9: Antal årsrörelser för framtida trafik prognos år 2050, indelat på militära respektive civila flygplan och 
tidsintervall 

 

Operation Bana Jet Turbopropeller 

Landning 03L 33 700 2 473 

Landning 21L 78 632 5 769 

Totalsumma  112 332 8242 

 

Operation Bana Jet Turbopropeller 

Start 03R 33 700 2 473 

Start 21R 78 632 5 769 

Totalsumma  112 332 8242 

 

Tabell 10: Banfördelning avgående civil flygtrafik för bullerberäkning av Prognos 2050 

 

Indata/scenario 

Vid en precisering av riksintresse måste man besluta vilka indata som ska användas vid 

beräkningen. Som grund ska ligga Trafikverkets scenario för den framtida flygtrafiken på den 

aktuella flygplatsen. Siffrorna måste därefter granskas och i viss mån justeras eftersom 

Trafikverkets prognoser kan visa mer trafik än vad riksintresseutpekandet avser att skydda. 

Trafikverket ska exempelvis inte skydda privatflyg. I scenariot ingår relevant trafik som 

förekommer vid flygplatsen, men inte militär trafik. 

Den 1 juni 2015 trädde i kraft. I denna förordning finns bestämmelser om riktvärden för buller 

utomhus för spårtrafik, vägar och flygplatser vid bostadsbyggnader. 



35 
 

Bestämmelserna i 6 och 7 § om buller från flygplatser ska enligt 1 § tillämpas i ärenden om 

prövning av tillstånd för flygplatser enligt miljöbalken. 

I förordningen anges i 6 § att ”Buller från flygplatser bör inte överskrida 55 dBA FBN 

(FlygBullerNivå – medelvärde/ekvivalent ljudnivå av ljudet) och 70 dBA maximal ljudnivå 

flygtrafik vid en bostadsbyggnads fasad”. 

I 7 § anförs att ”Om den ljudnivå om 70 dBA maximal ljudnivå flygtrafik som anges i 6 § första 

stycket ändå överskrids, bör nivån inte överskridas mer än: 

 1. sexton gånger mellan kl. 06.00 och 22.00, och  

2. tre gånger mellan kl. 22.00 och 06.00. 

Riktvärdena ska tillämpas vid planläggning, bygglovsärenden samt i ärenden om prövning av till-

stånd för flygplatser enligt miljöbalken. Bestämmelserna gäller dock inte buller från militära luft-

fartyg som utför flygningar för militära ändamål.  

Påverkansområdet har tagits fram utifrån tre framtidsscenarier. En framtida rullbana på ett paral-

lellavstånd av ca 1600 meter i sydostlig riktning från befintlig bana är planerad för scenario 2 och 

3. 

Scenario 1 

Scenario 1 avser en trafikprognos som uppgår till 120 000 rörelser på befintlig bana. Flygvägarna 

som används i beräkningarna är dagens flygvägar utan ändringar. 

Scenario 2 

Scenario 2 avser hela trafikprognosen som uppgår till 120 000 rörelser placerade på den framtida 

banan. Flygvägarna som används i beräkningarna är baserade på dagens flygvägar men förflyttade 

till den nya banan. 

Scenario 3 

Scenario 3 avser en dubblering av hela trafikpognosen (240 000 rörelser) samt en fördelning på 

båda banorna. Flygvägarna som används i beräkningarna är samma som de i scenario 1 och 2. I ett 

tvåbanesystem är dock banfördelningen ändrad på grund av effektivisering av användning av luft-

rummet. 

Metod 

Metoden som används för att beräkna bullerutbredning följer Transportstyrelsens specifikationer 

enligt Kvalitetssäkring av flygbullerberäkningar – Underlag för enhetlig tillämpning 2011-10-31 

version 1.0. 

Bullerberäkningarna för den civila flygtrafiken är utförda med hänsyn till topografi, 

standardatmosfär och en standardtemperatur på 15 ̊ C samt 8 knops motvind. Meteorologisk data 

används i beräkningsprogrammet för att beräkna den atmosfäriska absorptionen och flygplanens 

prestanda. I beräkningarna används standardprofiler för start- och landningsprocedurer för 

respektive flygplanstyp. Endast buller från operationer i luften och på start- och landningsbanan 

ingår i beräkningarna. Buller från taxning, motorprovkörning och liknande ingår inte utan buller 

från dessa moment klassas som externt industribuller. 
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Resultat 

Utfallet presenteras som en sammanslagning av de tre scenariorna och redovisas i nedanstående 

figur 8: Influensområde med hänsyn till flygbuller. 

 

Figur 8: Influensområde med hänsyn till flygbuller. 
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Utredningsområde 

Enligt PBL ska bullerberäkningar finnas där det inte anses obehövlig. 

Se till exempel 4 kap. 33a §:  

Om en detaljplan avser en eller flera bostadsbyggnader ska planbeskrivningen, om det inte kan 

anses obehövligt med hänsyn till bullersituationen, innehålla en redovisning av beräknade värden 

för omgivningsbuller  

1. vid bostadsbyggnadens fasad, och 

2. vid en uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden.  

Eller 9 kap. 40 § sista stycket: 

Om ett bygglov avser nybyggnad eller tillbyggnad av en bostadsbyggnad utanför ett område med 

detaljplan ska det, om det inte kan anses obehövligt med hänsyn till bullersituationen, även 

framgå beräknade värden för omgivningsbuller vid bostadsbyggnadens fasad och vid en uteplats 

om en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden.  

Det område inom vilket det inte kan anses obehövligt att, i planbeskrivningar och bygglov, ange 

beräknade värden för omgivningsbuller utgörs av de områden inom vilka den beräknade 

maximala ljudnivån 65 dB(A) och flygbullernivån 50 dB(A) (5 dBA under de riktvärden som anges 

i förordningen (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader) inte överskrids.  

Området där det inte kan anses obehövligt, baserat den maximala ljudnivån en gång per 

årsmedeldag och kväll 65 dB(A) samt FBN 50 dB(A), framgår av Figur 9. 
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Figur 9: Utredningsområdet FBN 50 dB(A) samt maximal ljunivå 65 dB(A) 1 gång per årsmedeldag och kväll.  

Som ett stöd för kommunerna att redovisa bullernivåer i utredningsområdet redovisas här nedan 

de olika bullernivåerna inom utredningsområdet. Dels redovisas maxbuller för varje heltal från 65 

dB(A) 1 gång per årsmedeldag in till influensområdet, dels (där maxkurvor saknas) redovisas för 

varje heltal FBN 50 dB(A) in till influensområdet. 
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Figur 10: Utredningsområdet FBN 50 dB(A) till FBN 60 dB(A) samt maximal ljunivå 65 dB(A) till 80 dB(A) 1 gång 
per årsmedeldag och kväll. 
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5.5 Område med hänsyn till elektromagnetisk störning 

Den största delen av en flygplats utrustning för kommunikation, navigation och övervakning13 

ryms inom riksintressets markanspråk. I vissa fall finns system utanför området, och om 

utrustningen anses skyddsvärd ska nya objekt inte uppföras inom ett visst avstånd från 

anläggningen. En anläggning anses vara skyddsvärd om den utgör ordinarie system eller primärt 

reservsystem. En byggnad eller annat hinder som uppförs i närheten av flygplatsen eller i närheten 

av en extern navigationsfyr kan ha betydelse för radiotrafiken mellan flygplan och 

flygtrafikledning eller för funktionen på aktuell utrustning. Skyddsområdenas storlek är beroende 

av höjden på aktuellt hinder (byggnad). 

Skyddsavstånd för luftfartsradiosystem mot aktiva och passiva störningar från anläggningar för 

elektrisk kraftöverföring och tågdrift (Svensk Standard 447 10 12) fastställdes 1991-03-13. 

Skyddsavstånden är att betrakta som riktvärden.  

En planerad byggnad eller annat högt objekt kan innebära aktiv eller passiv störning. Aktiv 

störning innebär att luftfartsutrustningens signaler störs av andra signaler (från till exempel en 

mast eller en antenn på en byggnad). Passiv störning innebär att signalerna störs av det fysiska 

objektet (till exempel en byggnad). 

Trafikverket anser att en anläggning utanför riksintressets markanspråk som utgör primärt eller 

sekundärt system, ska skyddas för att inte utnyttjandet av flygplatsen ska  

Inom den hinderbegränsande ytan som beskrivs i 5.1 finns ett flertal navigationsfyrar som 

Trafikverket anser ska skyddas med hänvisning till riksintresset. Om ett högt objekt eller en 

radiosändare planeras inom området bör Trafikverket ges tillfälle att yttra sig. Däremot redovisas 

inte navigationsfyrarnas exakta placering i en kartbild. 

5.6 Risk för fågelkollisioner 

I Sverige har man inte fastställt några normer för skyddande av flygtrafik med hänsyn till risk för 

fågelkollisioner. ICAO har i Airport Planning Manual (ICAO Doc 9184-AN/902), publicerat vad 

de kallar ”Land-use Guidelines for the Avoidance of Bird Hazards”.  All markanvändning som drar 

till sig fåglar i närheten av en flygplats medför ökad risk för kollisioner. Exempel på 

markanvändning som kan leda till ökad risk för fågelkollisioner listas i publikationen och visas i 

tabellen nedan. Exempel på acceptabla verksamheter listas också. 

Inom 3 km. Inom 8 km. Acceptabel markanvändning 
Djurparker Fruktodlingar Golfbanor 
Viltreservat Svinuppfödning Parker 
Avfallsanläggningar  Torvbrytning Idrottsanläggningar 
  Ridskolor Hotell 
  Tävlingsbanor Restauranter 
  Marknadsplatser Lagerlokaler 
  Utomhusteatrar Kontor 
  Drive-in-restuaranter Begravningsplatser 
  Livsmedelsindustrier   

Tabell  11 Markanvändning som ska undvikas för att minska risk för fågelkollisioner. Avstånden som anges 
radiellt räknas från banmitt. 

                                                           
13 CNS-utrustning (Communication Navigation Surveillance) 
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5.7 Luftledningar för starkström 

Enligt starkströmsförordning (2009:22) får luftledningar för starkström inte anläggas närmare än 

4 km från en flygplats referenspunkt14 eftersom högspänningsledningar, ställverk, 

transformatorstationer, dragfordon med mera kan störa funktionen hos 

luftfartsradioanläggningar. Transportstyrelsen får dock meddela föreskrifter om eller i ett särskilt 

fall besluta om undantag från föreskriftens 13 § andra stycket. 

Det område inom vilket luftledningar för starkström ska undvikas vid flygplatsen illustreras 

nedan. 

 

Figur 11: Karta över yta enligt starkströmsförordningen. Swedavia, Patrick Manzi. 

                                                           
14 Aerodrome Reference Point (ARP) 
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Remiss: Riksintresseprecisering Landvetter flygplats  
 

Landvetter flygplats är ett riksintresse för kommunikationsanläggningar enligt 3 kap 8§ miljöbalken och ska 
skyddas mot åtgärder som påtagligt försvårar tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningen. 

Trafikverket har i samverkan med Länsstyrelsen i Västra Götalands län, samt med stöd av Swedavia tagit 
fram en revidering av preciseringen av riksintresset. Flygplatsen har tidigare preciserats. 

Riksintressepreciseringen redovisar de anspråk som följer med riksintresset i form av påverkansområden 
och markanspråk. Den ska tjäna som ett underlag för kommunernas fysiska planering och tillståndsprövning 
samt för andra myndigheters handläggning som berör riksintresset. 

Härmed översändes en remissversion av rapporten. Remisstiden är 18 december 2020 till 28 februari 2021. 

Trafikverket önskar få in synpunkter på dokumentets tydlighet, om det finns faktafel eller om det är något 
som saknas. 

Remissvaren skickas till trafikverket@trafikverket.se med angivande av dnr: TRV 2020/136633 senast 28 

februari 2021. 

Trafikverket önskar informera om att riksintressepreciseringen kommer att uppdateras, uppskattningsvis 
inom 3-4 år kopplat till de osäkerheter som råder avseende flygresandets utveckling på grund av rådande 
pandemi. 
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§ 69 Dnr 2020-00790  
Svar på initiativ från Carita Boulwén (SD) om avtal för förtroendevalda 
enligt PBF samt OPF-KL 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen avslår initiativet med hänvisning till att det inte finns 
förutsättningar för att införa de i initiativet föreslagna förändringarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Carita Boulwén (SD) väckte vid kommunstyrelsens sammanträde den 22 september 
2020 ett ärende om översyn av pensionsbestämmelserna för förtroendevalda. 
Förslagsställaren vill att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge 
arvodeskommittén i uppdrag att göra en översyn av PBF samt OPF-KL för att ta 
fram reviderat förslag som tydligt villkorar regler för ersättningar till politiker som 
lämnar sina förtroendeuppdrag. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-01-20 

Kommunstyrelsen 2020-09-22, § 227 

Initiativ från Carita Boulwén (SD) 2020-09-22 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
kommunledningskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det. 
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0300-83 40 16 
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434 81 Kungsbacka 
Besöksadress 

Stadshuset, Storgatan 37 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Svar på initiativ från Carita Boulwén (SD) om avtal för förtroendevalda, PBF samt OPF-
KL 
 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen avslår initiativet med hänvisning till att det inte finns förutsättningar för att införa 
de i initiativet föreslagna förändringarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Carita Boulwén (SD) väckte vid kommunstyrelsens sammanträde den 22 september 2020 ett ärende 
om översyn av pensionsbestämmelserna för förtroendevalda. Förslagsställaren vill att 
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge arvodeskommittén i uppdrag att göra en översyn 
av PBF samt OPF-KL för att ta fram reviderat förslag som tydligt villkorar regler för ersättningar till 
politiker som lämnar sina förtroendeuppdrag. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-01-20 
Kommunstyrelsen 2020-09-22, § 227 

Initiativ från Carita Boulwén (SD) 2020-09-22 

Beslutet skickas till 
Carita Boulwén (SD) 

Beskrivning av ärendet 
Carita Boulwén (SD) väckte vid kommunstyrelsens sammanträde den 22 september 2020 ett ärende 
om översyn av pensionsbestämmelserna för förtroendevalda. De skriver: 

Vi anser bland annat att det ska finnas tydliga krav på att man regelbundet inkommer med 
underlag som styrker egna aktiviteter för att komma i arbete samt redovisar förvärvsinkomst.  
 
När förtroendevald döms för brott som gör att det inte längre finns förtroende för personen och 

u 
Kungsbacka 
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med det lämnar sina uppdrag anser vi att rätten till dessa förmåner borde vara förbrukade.  
 
Vi anser därmed att Arvodeskommittén ska få i uppdrag att se över de avtal som finns och 
komma med förslag på ändringar. 
 
Vi i Sverigedemokraterna yrkar därmed 
 
 -Att Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunfullmäktige att besluta att ge arvodeskommittén i 
uppdrag att göra en översyn av PBF samt OPF-KL för att ta fram reviderat förslag där man 
tydligt villkorar regler för ersättningar till politiker som lämnar sina förtroendeuppdrag. 

 

Gällande regler 
Det finns idag två olika regelverk som gäller pensionsbestämmelser för förtroendevalda:  

− Bestämmelser om pension och inkomstgaranti, PBF, antagna av kommunfullmäktige 9 juni 
2005 

− Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda, OPF-KL, antagna av 
kommunfullmäktige 7 maj 2019. 

Under denna rubrik redogörs inte för hela omfattningen av dessa båda regelverk utan endast de delar 
som berör den aktuella frågeställningen och några andra väsentliga skillnader. 

Regler för ålderspension finns i båda bestämmelserna men är svåra att jämföra då beräkningen inom 
PBF är förmånsbestämd och inom OPF avgiftsbestämd. 

PBF 
• Det huvudsakliga innehållet innebär följande vad gäller ersättning vid avgång innan ålderspension: 

Krav på minst 40 % förtroendeuppdrag för att ha rätt till förmåner enligt bestämmelserna  
• Krav på minst 12 års uppdragstid för att få rätt till hel ersättning  
• Visstidspension vid avgång efter fyllda 50 år utges fram till ordinarie pension 

- Inget krav på aktivt arbetssökande  
- Inkomstsamordning sker under hela perioden som visstidspensionen utges. 

Ålderspension enligt PBF utgår från bruttopension vilket betyder att det sker samordning med allmän 
pension. 

Beräkningen av kostnaden för kommunen görs först då pensionen börjas att betalas ut. Innan dess finns 
endast ett teoretiskt värde. 

OPF-KL  
Dessa bestämmelser har regler som mer liknar pensions- och omställningsregler för anställda och 
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syftar till att göra det lättare att förena arbetsliv och förtroendeuppdrag. I huvudsakligt innebär detta 
följande: 

• ”Livsinkomstprincipen” (värdet av alla inbetalda pensionsavgifter under hela arbetslivet ligger till 
grund för det som betalas ut i ålderspension) 

• Tidsbegränsade omställningsstöd om max 3 år, vid avgång före 65 år (möjlighet att söka förlängt 
ekonomiskt omställningsstöd finns om vederbörande uppnått allmän pensionsålder) 

• Aktiva omställningsinsatser ges efter uppdrag i minst 4 år för att hitta ny sysselsättning. 

- Krav på egen aktivitet i syfte att hitta nytt arbete 

- Regler för inkomstsamordning, vilket innebär att ersättningen efter år 1 minskar i förhållande 
till annan inkomst,  

Ålderspensionen är avgiftsbestämd för samtliga förtroendevalda, även fritidspolitiker och utgår från 
nettopensioner, det vill säga är fristående från allmän pension.  

Pensionsavgifterna skuldförs löpande i balansräkningen. 

Frågeställningar 
Sverigedemokraterna har i sin skrivelse yrkat att det ska göras en översyn av PBF och OPF-KL och 
angett några omständigheter för detta. I sammanställningen nedan redogörs för de omständigheterna 
och vilken bedömning vi gör av dessa frågeställningar. 

 
Fråga 
 

Gällande bestämmelser Förvaltningens bedömning 

Sverigedemokraterna yrkar att man 
ska se över de avtal som gäller och 
komma med förslag på ändringar.  
 
Vad innebär det att ändra gällande 
regler och villkor som har gällt sen 
2006? 

PBF, antagna av KF 2005-06-09 § 97 
 
OPF-KL18, antagna av KF 2019-05-07 § 64 

Det är inte möjligt enligt 
gällande rättsprinciper att ändra 
regler och villkor retroaktivt. 
Det är därför inte aktuellt att 
ändra PBF. Om ändring ska ske 
av OPF-KL bör det ske i 
samband med ny mandatperiod 
och ev. nytt centralt regelverk.  
 
PBF gäller endast för ett fåtal 
förtroendevalda som hade 
uppdrag på minst 40 % före 
2014. 

Från Sverigedemokraternas 
skrivelse: 

“.....tydliga krav på att man 
regelbundet inkommer med 

Utdrag från OPF-KL: 
“Omställningsstöd förutsätter att den 
förtroendevalde själv aktivt verkar för att få ett 
nytt arbete.” 

Eftersom detta redan är reglerat 
i OPF-KL behöver ingen 
ändring ske. 
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Fråga 
 

Gällande bestämmelser Förvaltningens bedömning 

underlag som styrker egna 
aktiviteter för att komma i arbete..”  

 

Utdrag ur “Lokalt regelverk för bestämmelser 
om omställningsstöd...OPF-KL18”: 

“- Intyg om registrering hos a-kassa ska bifogas 
ansökan.  

- Beviljad ansökan följs upp kvartalsvis genom 
att en rapport om hur jobbansökning har 
bedrivits, skickas till Kungsbacka kommuns 
pensionshandläggare var tredje månad efter 
beviljande av ekonomiskt omställningsstöd. Om 
rapport uteblir innehålls ersättning till dess att 
rapport inkommit.” 

Krav på egen aktivitet finns inte 
i PBF. 

Från Sverigedemokraternas  
skrivelse: 
“.....redovisar förvärvsinkomst.” 
 

Utdrag från PBF: 
”Förtroendevald och förmånsberättigad är 
skyldiga att utan dröjsmål enligt anvisning av 
pensionsmyndigheten till denna lämna de 
uppgifter som erfordras för bedömande av rätten 
till pensionsförmån och omfattningen av de 
förmåner som skall utges.” 
 
Utdrag från OPF-KL: 
“En förtroendevald är skyldig att lämna de 
uppgifter som pensionsmyndigheten begär för 
att kunna fastställa rätten till och beräkna 
omställningsstöd, ekonomiskt omställningsstöd 
och förlängt ekonomiskt omställningsstöd.” 
 
Uppgift från KPA om PBF: 
“När vi beräknar en visstidspension så skickas 
inkomstrapporteringsblanketter till individen, 
några pengar kommer inte att betalas ut förrän 
individen har fyllt i och skickat in uppgifter om 
sina inkomster eftersom vi annars inte kan göra 
någon samordning.” 
 

Eftersom detta redan är reglerat 
i både PBF och OPF-KL är 
bedömningen att det inte 
behöver ske någon förändring. 

Från Sverigedemokraternas 
skrivelse: 
“När förtroendevald döms för brott 
som gör att det inte längre finns 
förtroende för personen och med 
det lämnar sina uppdrag anser vi att 
rätten till dessa förmåner borde vara 
förbrukade.” 

I PBF finns följande regel: 

”Om kommunfullmäktige har återkallat ett 
uppdrag för en förtroendevald med stöd av 4 
kap 10 § kommunallagen, kan fullmäktige 
besluta att inskränka rätten till eventuell 
visstidspension eller att denna rätt helt ska 
upphöra.” 

Motsvarande hänvisning finns inte i OPF-KL. 
 

Bedömningen är att det är 
problematiskt att införa regler 
som går utanför vad 
kommunallagen och brottsregler 
stipulerar. 
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Fråga 
 

Gällande bestämmelser Förvaltningens bedömning 

Av kommunallagen 4 kap numera 9 § framgår: 
“Fullmäktige får återkalla uppdraget för en 
förtroendevald som har valts av fullmäktige, om 
den förtroendevalde 
   1. har vägrats ansvarsfrihet, eller 
   2. har dömts för ett brott på vilket fängelse i 
lägst två år kan följa och domen har fått laga 
kraft.” 
 

Frågan har i andra sammanhang 
ställts om varför finns inte regeln i 
PBF ovan med hänvisning till 
kommunallagen, även i OPF-KL? 

I PBF finns följande regel: 

”Om kommunfullmäktige har återkallat ett 
uppdrag för en förtroendevald med stöd av 4 
kap 10 § kommunallagen, kan fullmäktige 
besluta att inskränka rätten till eventuell 
visstidspension eller att denna rätt helt ska 
upphöra.” 

Motsvarande hänvisning finns inte i OPF-KL. 
 

Anledningen till att regeln i PBF 
inte finns i OPF-KL kan vara att 
visstidspension inte finns i OPF-
KL och att syftet med insatser 
enligt OPF-KL är att den 
förtroendevalda ska kunna 
återgå till arbetslivet och mer 
begränsade i ekonomisk 
omfattning. 
 

 
Kungsbacka kommuns kommunalråd och några ytterligare förtroendevalda, har i en skrivelse till 
Sveriges kommuner och regioner, SKR, begärt att regeln i PBF med hänvisning till 4 kap 9 § (tidigare 
10 §) kommunallagen även införs i OPF-KL.  

Överväganden om eventuella ändringar av regelverket 
Kommunledningskontoret anser inte att det, utifrån det som lyfts fram i Carita Boulwéns (SD) 
skrivelse, finns förutsättningar för att göra en översyn av PBF samt OPF-KL så som förslagsställaren 
föreslår. 

Bedömningen är att det, i dagsläget, inte heller finns inte något behov av en översyn av 
pensionsbestämmelserna ur något annat perspektiv  

Därför föreslår kommunledningskontoret att kommunstyrelsen avslår Carita Boulwéns (SD) intiativ 
med begäran om att uppdra åt kommunfullmäktige att ge arvodesberedningen i uppdrag att göra en 
översyn av PBF samt OPF-KL för att ta fram reviderat förslag där man tydligt villkorar regler för 
ersättningar till politiker som lämnar sina förtroendeuppdrag. 

 

 

Malin Aronsson     Anders Johansson 

Kommundirektör     Biträdande kommundirektör 
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§ 227 Dnr 2020-00790  
Initiativ från Carita Boulwén (SD) om översyn av avtal för 
förtroendevalda: PBF samt OPF-KL 

Beslut 
Kommunstyrelsen remitterar initiativet till kommunstyrelsens förvaltning för vidare 
beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Ledamoten Carita Boulwén (SD) har väckt ett initiativ om att göra en översyn av 
avtalen för förtroendevalda, det vill säga PBF och OPF-KL. Förslagsställaren vill att 
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge arvodesberedningen uppdraget 
att genomföra översynen samt ta fram ett reviderat förslag som tydligt villkorar 
regler för ersättningar till politiker som lämnas sina förtroendeuppdrag. 

Beslutsunderlag 
Initiativ från Carita Boulwén (SD) om översyn av avtal för förtroendevalda: PBF 
samt OPF-KL, 2020-09-22 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Eva Borg (S) yrkar att initiativet remitteras till kommunstyrelsens förvaltning för 
vidare beredning. 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
att remittera initiativet till kommunstyrelsens förvaltning för vidare beredning, och 
att kommunstyrelsen bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsens förvaltning 



Initiativärende KS 200922 

Avtal för förtroendevalda, PBF samt OPF-KL 

Nya regler gällande omställningsstöd och pensionsförmåner för förtroendevalda som tillträdde efter 
valet 2014 är nu mer begränsade än t idigare avtal, både vad det gäller t id och belopp, vilket är bra. 

Vi i sverigedemokraterna ser dock behov av att ånyo göra en översyn där man tydligt villkorar regler 
för ersättningar när politiker lämnar sina förtroendeuppdrag. 

Vi anser vi bland annat att det ska finnas tyd liga krav på att man regelbundet inkommer med 
underlag som styrker egna aktivitet er för att komma i arbete samt redovisar förvärvsinkomst. 

När förtroendeva ld döms för brott som gör att det inte längre finns förtroende för personen och med 
det lämnar sina uppdrag anser vi att rätten ti ll dessa förmåner borde vara förbrukade. 

Vi anser därmed att Arvodeskommitten ska få i uppdrag att se över de avtal som finns och komma 
med förslag på ändringar. 

Vi i sverigedemokraterna yrkar därmed 

-Att Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunfullmäktige att besluta att ge arvodeskommitten i 
uppdrag att göra en översyn av PBF samt OPF-KL för att ta fram reviderat förslag där man tydligt 
villkorar regler för ersättningar t ill politiker som lämnar sina förtroendeuppdrag. 

sverigedemokraterna Kungsbacka genom 
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§ 50 Dnr 2019-00032  
Överenskommelse om fastighetsreglering för Åsa 4:144 m.fl. samt 
förfrågan om möjlighet till alternativ upplåtelseform i samband med 
planläggning Åsa 4:144 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige godkänner överenskommelse om fastighetsreglering för del av 
Åsa 5:246 och Åsa 4:143 med Eksta Bostads AB för genomförande av detaljplan för 
bostäder samt gång- och cykelväg inom Åsa 4:144 m.fl., undertecknad av Eksta 
Bostads AB 2021–01-21. 

Kommunfullmäktige godkänner Eksta Bostads AB:s förfrågan om att vid en alltför 
kostsam sanering av banvallen få möjlighet att avyttra fastigheten till exploatör som 
har inriktningen att bygga bostadsrätter, under förutsättning att Eksta Bostads AB 
dessförinnan iakttar kommunfullmäktiges ägardirektiv, punkt 5 om 
ställningstagande, godkännande eller samråd. 

Kommunfullmäktige utser kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören 
eller deras respektive ersättare att för kommunens räkning underteckna avtalen samt 
övriga nödvändiga handlingar för fastighetsregleringens genomförande. 

Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadskontoret har upprättat förslag till detaljplan för bostäder i norra 
delen av Åsa centrum, etapp 1, i enlighet med planprogrammet för Åsa som 
godkändes av kommunstyrelsen 29 september 2015. Detaljplanens syfte är att 
möjliggöra för bostäder i flerbostadshus som upplåts med hyresrätt och som 
bostadsrätt. För att kunna genomföra detaljplanen har en överenskommelse om 
fastighetsreglering tagits fram mellan parterna. Överenskommelsen om 
fastighetsreglering behandlar marköverlåtelsen från kommunens fastighet till 
exploatörens fastighet samt ansvar om att söka och bekosta lantmäteriförrättningen. 

Eksta Bostads AB även inkommit med en förfrågan om att få möjlighet att nyttja 
undantaget i ägardirektivet som gör det möjligt för bolaget att bygga bostadsrätter. 
Avsikten är vid en allt för kostsam sanering av banvallen ha möjligheten att sälja Åsa 
4:144 till annan aktör som får bygga bostadsrätter, inom ramen för detaljplan för 
bostäder samt gång- och cykelväg inom Åsa 4:144 m.fl. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-01-13 

Överenskommelse om fastighetsreglering, undertecknad 2021-01-21 

Karta över detaljplaneområdet samt översiktskarta 

Förbindelse, undertecknad av Eksta Bostads AB 2021-01-21 

Förfrågan om möjlighet till alternativ upplåtelseform i samband med planläggning 
Åsa 4:144 
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Ägardirektiv för Eksta Bostads AB KF § 113/11 

Kommunstyrelsen 2015-09-29, § 202 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
samhällsbyggnadskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det. 



  

Datum 

2021-01-13 
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KS 2019-00032 
 

 

 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Samhällsbyggnadskontoret 
Lisa Carlsson 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Överenskommelse om fastighetsreglering för Åsa 4:144 m.fl. samt förfrågan från Eksta 
Bostads AB om möjlighet till framtida försäljning av fastighet  

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige godkänner överenskommelse om fastighetsreglering för del av Åsa 5:246 och 
Åsa 4:143 med Eksta Bostads AB för genomförande av detaljplan för bostäder samt gång- och 
cykelväg inom Åsa 4:144 m.fl., undertecknad av Eksta Bostads AB 2021–XX-XX. 

Kommunfullmäktige godkänner Eksta Bostads AB:s förfrågan om att vid en alltför kostsam sanering 
av banvallen få möjlighet att avyttra fastigheten till exploatör som har inriktningen att bygga 
bostadsrätter, under förutsättning att Eksta Bostads AB dessförinnan iakttar kommunfullmäktiges 
ägardirektiv punkt 5 om ställningstagande, godkännande eller samråd.  

Kommunfullmäktige utser kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören eller deras respektive 
ersättare att för kommunens räkning underteckna avtalen samt övriga nödvändiga handlingar för 
köpets genomförande. 

Sammanfattning av ärendet 
Samhällsbyggnadskontoret har upprättat förslag till detaljplan för bostäder i norra delen av Åsa 
centrum, etapp 1, i enlighet med planprogrammet för Åsa som godkändes av kommunstyrelsen 29 
september 2015. Detaljplanens syfte är att möjliggöra för bostäder i flerbostadshus som upplåts med 
hyresrätt och som bostadsrätt. För att kunna genomföra detaljplanen har en överenskommelse om 
fastighetsreglering tagits fram mellan parterna. Överenskommelsen om fastighetsreglering behandlar 
marköverlåtelsen från kommunens fastighet till exploatörens fastighet samt ansvar om att söka och 
bekosta lantmäteriförrättningen. 

Eksta Bostads AB har även inkommit med en förfrågan om att vid en allt för kostsam sanering av 
banvallen ha möjligheten att sälja Åsa 4:144 till annan aktör som får bygga bostadsrätter, inom ramen 
för detaljplan för bostäder samt gång- och cykelväg inom Åsa 4:144 m.fl. Eksta Bostads AB har 
huvudsakligen motiverat sin förfrågan med projektets svårigheter att förutse kostnader för sanering, 
vilket kan komma att innebära att framtida hyresintäkter inte täcker kostnaderna. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-01-13 
Överenskommelse om fastighetsreglering, undertecknad 2021-XX-XX  
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Karta över detaljplaneområdet samt översiktskarta 
Förfrågan om möjlighet till alternativ upplåtelseform i samband med planläggning Åsa 4:144 
Förbindelse, undertecknad av Eksta Bostads AB 2021-XX-XX 
Ägardirektiv för Eksta Bostads AB, KF § 113/11 
Kommunstyrelsen 2015-09-29, § 202 

Beslutet skickas till 
Eksta Bostads AB 

Samhällsbyggnadskontoret 

Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggnadskontoret har upprättat förslag till detaljplan för bostäder i norra delen av Åsa 
centrum, etapp 1, i enlighet med planprogrammet för Åsa som godkändes av kommunstyrelsen 29 
september 2015. Detaljplanens syfte är att möjliggöra för bostäder i flerbostadshus som upplåts med 
hyresrätt och som bostadsrätt. 

Eksta äger merparten av marken och ska förvärva resterande kvartersmark inom detaljplaneområdet. 

Förvärvet kommer att genomföras såsom fastighetsreglering. Ersättningen för området uppgår till 
3 740 000 kronor för skifte 3 av Åsa 5:246 plus ytterligare ersättning som fastställs av lantmäteriet för 
ytterligare 220 kvm utgörande del av Åsa 5:246 och Åsa 4:143. 

En värdering av det aktuella markområdet har skett, upprättad av auktoriserad värderare avseende 
skifte 3 av Åsa 5:246. Ersättningen avseende tillkommande markområde om 220 kvm kommer att 
värderas av lantmäteriet. 

Kommunen ska ansöka om och bekosta lantmäteriförrättningen och tillträde till markområdet sker då 
lantmäterimyndighetens beslut om fastighetsreglering vunnit laga kraft. 

Eksta Bostads AB har undertecknat en förbindelse där bolaget är medvetet om att genomförandet av 
detaljplanen, så som lantmäteriförrättning, utbyggnad av allmän platsmark, flytt av VA-ledningar, 
kontakt med Åsa Samfällighetsförening och övriga sakägare med mera är Eksta Bostads ABs ansvar 
och kostnader. Om Eksta Bostads AB säljer marken innan genomförandet av detaljplanen är klart ska 
ansvaret av genomförandet, genom förbindelsen, överlåtas till ny ägare. 

Eksta Bostads AB har även inkommit med en förfrågan om att vid en allt för kostsam sanering av 
banvallen ha möjligheten att sälja Åsa 4:144 till annan aktör som får bygga bostadsrätter, inom ramen 
för detaljplan för bostäder samt gång- och cykelväg inom Åsa 4:144 m.fl. Eksta Bostads AB har 
huvudsakligen motiverat sin förfrågan med projektets svårigheter att förutse kostnader för sanering, 
vilket kan komma att innebära att framtida hyresintäkter inte täcker kostnaderna. 
Eksta Bostads ABs innehav av hyresrätter är enligt kommunens ägardirektiv ett viktigt inslag i 
kommunens ambitioner att tillhandahålla bostäder för alla och att ta ett socialt ansvar på 
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bostadsmarknaden. Möjligheten för Eksta Bostads AB att självt bygga och försälja bostadsrätter är 
enligt ägardirektivet ett undantag.  
Samhällsbyggnadskontorets bedömning är att kommunfullmäktige i detta fall kan godkänna förfrågan. 
Med hänvisning till vikten av Eksta Bostads ABs roll att tillhandahålla hyresrätter så bör godkännandet 
ges under förutsättning att om det blir aktuellt med en försäljning så ska ägardirektivet iakttas när det 
gäller ställningstagande, godkännande eller samråd med kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen. 
 

 

Malin Aronsson     Emma Kjernald 

Kommundirektör     Samhällsbyggnadschef 

 

 

 

 



Mellan Kungsbacka kommun (212000-1256), nedan kallad Kommunen, såsom ägare av 
fastigheten Kungsbacka Åsa 5 :246 och Åsa 4: 143 och å andra sidan Eksta Bostadsaktiebolag 
(556497-8293), Box 10400, 434 24 Kungsbacka nedan kallad Eksta, såsom ägare av fastigheten 
Kungsbacka Åsa 4:161 och Åsa 4: 144 träffas härmed följande 

ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING 

1. Bakgrund och syfte 

1.1 Kommunen har tagit fram förslag till detaljplan för bostäder samt gång- och cykelväg 
inom Åsa 4: 144 m fl, Detaljplanen. Förslaget har varit utställt för samråd mellan 2018-
04-17 och 2018-05-18. Granskning genomfördes mellan 2018-1-27 och 2019-01-02 . 

1.2 Syftet med denna överenskommelse är att överföra mark som enligt Detaljplanen utgör 
kvartersmark för bostadsändamål, från kommunens fastighet till Fastighetsägarens 
fastighet. Åtgärden är ett led i genomförandet av Detaljplanen. 

2. Fastighets reglering 

2.1 Fastighetsreglering ska genomföras så att del av Kommunens fastighet Åsa 5 :246, hela 
skifte 3, överförs till Fastighetsägarens fastighet Åsa 4: 161 . Området ska användas för 
bostadsändamål och allmän platsmark gång- och cykelväg och är markerat med blått på 
katta, bilaga A . 

2.2 Fastighetsregleringen skall -genomföras så att ett område (A) om sammanlagt ca 220 
kvadratmeter av Kommunens fastigheter Åsa 5:246 och Åsa 4:143 överförs till 
Fastighetsägarens fastighet Åsa 4: 144, markerat med rosa på ka1ta, bilaga B. 

2.3 Kommunen garanterar att marken på tillträdesdagen inte är belastad av andra 
inskrivningar, inteckningar och andra belastningar än de som redovisas på aktuellt 
utdrag från fastighetsregistret samt de avtalsservitut som biläggs som kopia till detta 
avtal för belysning, VA-ledningar och bredband. 

2.4 Fastighetsägaren är införstådd med de begränsningar i markområdets användning som 
servituten medför, såsom till exempel förbud mot att uppföra byggnad eller anläggning 
inom servitutsområdet. 

3. Jämkning av gränser 

3 .1 Paiterna accepterar att utan ytterligare vederlag finna sig i sådana mindre jämkningar 
beträffande gränser, areal, särskilda rättigheter och dylikt, som inte strider mot vad som 
varit avsett vid tillkomsten av denna överenskommelse och som vid 
lantmäteriförrättningen bedöms erforderliga för att åstadkomma en ändamålsenlig 
fastighetsindelning. 

4. Tillträde 

4.1 Formellt tillträde sker när fastighetsbildningsbeslutet vunnit laga kraft. 
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5. Ersättning 

5.1 Fastighetsägaren betalar TREMILJONERSJUHUNDRAFYRTIONTUSEN (3 740 000) 
KRONOR i ersättning till Kommunen för den areal som överförs från Åsa 5:246>3 till 
fastigheten Åsa 4: 161 . Ersättningen betalas senast 3 0 dagar efter det att 
fastighetsbildningsbeslutet vunnit laga kraft. 

5 .2 Parterna vill att lantmäteriet ska värdera ersättningen för den areal som överförs från 
Åsa 5 :246 och Åsa 4: 143 om ca 220 kvm till fastigheten Åsa 4: 144, område A på 
kartbilaga B. Ersättningen betalas senast 30 dagar efter det att 
fastighetsbildningsbeslutet vunnit laga kraft 

5.3 Ersättningen inbetalas på Kommunens bankgirokonto nummer 426-4610, märk 
inbetalningen med 9904 Åsa 5:246. Om betalning sker därefter betalas ränta enligt 6 § 
räntelagen från sista betalningsdag tills betalning sker. 

6. Lantmäteriförrättning 

6.1 Kommunen ska ansöka om lantmäteriförrättning för genomförandet av denna 
överenskommelse. Fastighetsägaren biträder härmed ansökan. Förrättningskostnaderna 
skall betalas av Fastighetsägaren. En extra aktkopia ska tillsändas Kommunen på 
Fastighetsägarens bekostnad. 

6.2 Om Fastighetsägaren, innan förrättningen vunnit laga kraft överlåter sin fastighet, 
omnämnd i denna överenskommelse, är denne skyldig att underrätta förvärvaren om 
överenskommelsens innehåll och att den är gällande mot förvärvaren. 

7. Övrigt 

7 .1 Fastighetsägaren är medveten om att den del av Åsa 5 :246 som överförs till Åsa 4: 141 
innehåller markförorening som måste saneras, vilket Fastighetsägaren ansvarar för samt 
bekostar. Fastighetsägaren ställer med det inga ekonomiska anspråk mot Kommunen 
som tidigare fastighetsägare av del av Åsa 5:246, med anledning av 
markföroreningarna. 

7.2 Fastighetsägaren är medveten om att tre avtalsservitut för belysning, VA-ledningar samt 
bredband belastar det aktuella området av Åsa 5 :246, Åsa 4: 118 och Åsa 4: 143. 
Servituten är till förmån för Kommunens fastighet Stadshuset 1 och är ännu inte 
inskrivna i fastighetsregistret. Andra servitut och rättigheter som belastar området 
framgår av fastighetsregistrets inskrivningsdel. 

Parterna har inte träffat någon överenskommelse eller åtagit sig någon förpliktelse 
utöver vad som ovan angetts. 
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Detta avtal är upprättat i tre likalydande exemplar varav pa1terna tagit ett vardera samt ett som 
bifogas ansökan om lantmäteriförrättning. 

Kungsbacka 2021- -
för Kungsbacka kommun 

Lisa Andersson 
Kommunstyrelsens Ordförande 

Malin Aronsson 
Kommundirektör 

Kungsbacka 2021 I- ! f 
för Eksta Bostadsaktiebolag 
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Bilaga A 
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Bilaga B 

4:144 

4:144 
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Karta över planområdet 
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FÖRBINDELSE 

AVSEENDE GENOMFÖRANDE AV 
Detaljplanen för bostäder samt gång- och cykelväg inom Åsa 4:144 m.fl 

Exploatör 

a) Eksta Bostadsaktiebolag (556497-8293), nedan kallad Exploatören, ägare av 
fastigheten Åsa 4: 144 och Åsa 4: 161. 

A. BAKGRUND OCH FÖRUTSÄTTNINGAR 

1. Uppdrag, politiska beslut m.m. 

1.1 Byggnadsnämnden i Kungsbacka kommun (Kommunen) uppdrog 2016-01-14 åt 
samhällsbyggnadskontoret att upprätta ny detaljplan för bostäder samt gång- och 
cykel väg inom Åsa 4: 144 m.fl, Detaljplanen. Planområdet omfattar Exploatörens 
fastigheter Åsa 4: 144 och del av Åsa 4: 161, se bilaga A. 
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1.2 Kommunen har tagit fram förslag till Detaljplan. Förslaget har varit utställt för samråd 
mellan 2018-04-17 och 2018-05-18. Granskning genomfördes mellan 2018-11-27 och 
2019-01-02. 

2. Syfte, innehåll och förutsättningar 

2.1 Förbindelsen förtydligar Exploatörens ansvar för genomförandet av exploateringen 
inom Detaljplanens planområde. 

2.2 Detaljplanen syftar till att skapa förutsättningar för uppförande av flerbostadshus i 
blandade upplåtelseformer samt ett tryggt gång- och cykelstråk mellan Åsa station, 
centrum och havet. Enskilt huvudmannaskap gäller för allmän platsmark inom 
Exploateringsornrådet. 

B. FASTIGHETSBILDNING M.M. 

3. Avstyckning, gemensamhetsanläggningar m.m 

3 .1 Exploatören förbinder sig att ansöka om och bekosta samtliga lantmäteriåtgärder, 
exklusive överenskommelse om fastighetsreglering som behandlas i separat avtal med 
Kommunen, som krävs för Detaljplanens genomförande, såsom till exempel 
avstyckning av bostadsfastigheter, bildande och omprövning av 
gemensamhetsanläggningar samt anslutning till gemensarnhetsanläggningar. 

I Detaljplanens genomförandebeskrivning redovisas vilka lantmäteriåtgärder som bör 
genomföras. 



4. Ledningsrätt, nyttjanderätter, servitut 

4.1 Ledningsrätt 

4.2 Exploatören medger Kommunen rätt att inom område som är betecknat med "u" på 
plankartan anlägga, underhålla och förnya erforderliga ledningar för vatten-, 
spillvatten, dagvatten och bredband med tillbehör, inom kvartersmark. 

4.3 Exploatören förbinder sig att upplåta område inom Åsa 4:144 och Åsa 4:161 för 
ledningsrätt utan ersättning, till förmån för Kommunen i samband med 
lantmäteriföITättningen. 
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4.4 För att kunna bygga ut enligt Detaljplanen på fastigheten Åsa 4:144 kan Kommunens 
va- och fiberledningar komma att behöva flyttas. Bolaget ska då säkerställa ett nytt 
läge för de kommunala ledningarna. Bolaget bekostar även den nya rättigheten, i fo1m 
av ledningsrätt, som behöver komma till för att säkra de kommunala ledningarna i ett 
nytt läge (markintrång och föITättningskostnad) . 

4.5 Upprättande och tecknande av överenskommelse om ledningsrätt ska ske innan 
ansökan om ledningsrätt skickas in till lantmäteriet. 

4.6 Servitut 

4.7 Fastighetsägaren är medveten om att tre avtalsservitut för belysning, VA-ledningar 
samt bredband belastar de område av Åsa 5 :246 och Åsa 4: 14 3 som ska regleras till 
Exploatörens fastighet. Servituten är till förmån för Kommunens fastighet Stadshuset 
1 och är ännu inte inskrivna i fastighetsregistret. Andra servitut och rättigheter som 
belastar området framgår av fastighetsregistrets inskrivningsdel. 

4.8 För befintliga va- och fiberledningar inom u-område i Detaljplanen ska rättighet ges 
till Kommunen utan krav på ersättning. Rättigheten ska ges i form av avtalsservitut om 
ledningarna inte behöver flyttas eller i form av ledningsrätt om en ledningsflytt blir 
aktuell. 

4.9 Upprättande och tecknande av servitutsavtal ska ske innan antagandet av Detaljplanen 

C. EXPLOATERING 

5. Byggnader och anläggningar inom kvartersmark 

5.1 Anslutning mot allmän plats och befintliga gator m.m. 

5.2 Exploatören ansvarar för att anläggningarna inom Projektet ansluts till befintliga 
allmänna gator, annan allmän plats eller enskilda vägar, på ett tillfredsställande sätt. 

5.3 VA-anläggningar 

5.4 Dricks-, dag- och spillvattenanslutning kan ske till allmänt ledningsnät. Kapaciteten på 
allmänt ledningsnät för dricksvatten medger uttag av brandvatten motsvarande 
områdestyp A: 1 VAV publikation P83. Lägsta normala vattentryck i förbindelsepunkt 



motsvarar + 40 meter vattenpelare. I de fall högre vattent1yck önskas får detta 
anordnas och betalas av Exploatören alternativt respektive blivande fastighetsägare. 
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5.5 Om Exploatören avser att installera sprinkleranläggning ska detta anordnas och 
bekostas av Exploatören i enlighet med Kungsbacka kommuns dokument "Riktlinjer 
för sprinkleranläggningar", daterad 2014-02-03. 

5.6 Exploatören förbinder sig att utf01ma avloppsnätet inom kvartersmark som 
duplikatsystem med skilda ledningar för dag- och dräneringsvatten respektive 
spillvatten. Dag-, drän- och spillvatteninstallation inom kvaiiersmarken ska utformas 
med hänsyn till uppdämningsnivån i det allmänna avloppsnätet. Lägsta höjd på färdigt 
golv ska, för att anslutning med självfall ska tillåtas, vara minst 0,3 meter över 
marknivå i förbindelsepunkt. 

5.7 Parkering 

5.8 Exploatören förbinder sig att, inom den egna kvartersmarken lösa parkering för bil och 
cykel i den omfattning som krävs för att tillgodose de nya bostadsfastighetemas 
parkeringsbehov. Parkeringstal för bil respektive cykel framgår av planbeskrivningen. 
Parkeringslösningen ska redovisas vid ansökan om bygglov. 

5.9 Tillgänglig utemiljö 

5 .10 Exploatören förbinder sig att utfmma området så att god tillgänglighet uppnås. 
Personer med olika funktionshinder ska lätt kunna orientera sig samt enkelt, 
självständigt och utan fara ta sig fram till och inom områdena. Markbeläggning, 
belysning, väghållning och skyltning ska underlätta framkomligheten. 

6. Dagvatten 

6.1 Exploatören förbinder sig att vidta nödvändiga åtgärder för avledande av vatten från 
den egna kvaiiersmarken så att inte skada uppstår på grannfastigheterna. Exploatören 
ska även bekosta eventuella nödvändiga anordningar för avledande av grund- och 
ytvatten från angränsande markområden (allmän plats och icke planlagd mark). 

6.2 Exploatören är medveten om att dagvattnet inom den egna kvaiiersmarken ska 
fördröjas och renas enligt krav i Kungsbacka kommuns dagvattenpolicy. För vaije m2 

hårdgjord yta ska minst 10 mm regn fördröjas innan det avleds till dike eller allmän 
dagvattenledning. Fördröjnings- och reningsanordning ska anläggas inom 
kvaiiersmark och bekostas av Exploatören. 

7. Gestaltning 

7.1 Exploatören förbinder sig följa de gestaltningsprinciper som framgår av Detaljplanens 
planbeskrivning vid uppförande av byggnader och anläggningar inom Planområdet. 
Avvikelser från dessa får endast ske i samråd med Kommunen. 

8. Byggplatsåtgärder, framkomlighet, etableringsytor m.m. 

8.1 Exploatören förbinder sig att informera allmänheten i närområdet om sitt byggprojekt 
genom att till exempel sätta upp skyltar med information om vad som byggs, vem som 
bygger och när utbyggnaden beräknas vara klar. 

Sign. 
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8.2 Exploatören har inte rätt att utan tillstånd nyttja Kommunens mark för upplag, 
arbetsvägar, uppställning eller annat ändamål. Exploatören har inte heller rätt att utan 
tillstånd ta bo1i eller förändra kommunala anordningar. Exploatören ska ta särskild 
hänsyn till omgivande naturmark så att inte träd eller annan vegetation skadas under 
byggtiden. 

8.3 Om Exploatören önskar nyttja Kommunens mark för ovan angivna ändamål och 
tillstånd till detta kan medges ska avtal upprättas. För nyttjandet utgår avgift. 
Eventuellt avtal kommer bland annat reglera återställande, ersättningar och 
upplåtelsetid. Vid eventuellt behov ska Exploatören därför meddela Kommunen i god 
tid vilka eventuella etableringsytor, utöver Fastigheterna som behövs för projektets 
genomförande. 

8.4 Om nyttjandet avser upplåten allmän plats eller annan offentlig plats ska 
bestämmelserna om upplåtelse av offentlig plats tillämpas. Tillstånd ska sökas hos 
polisen och avgift utgår enligt särskild taxa. Tillståndsfrågan hanteras i detta fall av 
kommunens förvaltning för teknik, Teknik. 

8.5 Om nyttjandet avser övrig mark ska arrendeavtal upprättas. För nyttjandet utgår i 
sådant fall marknadsmässig a1Tendeavgift. Tillståndsfrågan hanteras i detta fall av 
kommunens samhällsbyggnadskontor. 

8.6 Trafiken på angränsande gator, gång-och cykelvägar och gångvägar samt till 
angränsande befintlig bebyggelse ska kunna ske på ett tillfredsställande sätt under 
byggnadstiden. Tillfällig omledning av trafik ska godkännas Teknik. Inskränkningar i 
befintlig standard får göras endast efter tillstånd från Teknik. 

8.7 Eventuella provisorier och ombyggnader inom allmän plats eller annan av Kommunen 
ägd mark, som är nödvändiga för att genomföra Exploatörens byggnation, ska 
återställas till ursprungligt skick och bekostas av Exploatören. Åtgärder och 
återställande ska utföras i samråd med Kommunen. 

8.8 Exploatören är ersättningsskyldigt gentemot Kommunen för skador på Kommunens 
egendom som har sin grund i Exploatörens arbeten eller verksamhet enligt detta avtal. 
För det fall Kommunen gentemot tredje man görs ansvarig för inträffade skador 
orsakad av Exploatören, ska Exploatören hålla Kommunen skadeslös. Eventuella 
ersättnings- och skadeståndsanspråk från tredje man till följd av Bolagets arbeten och 
verksamhet enligt detta avtal, exempelvis till följd av tillfällig omledning av trafik 
eller andra provisorier, ska i första hand hanteras av Exploatören. Kommuen ska 
därför som utgångspunkt kunna hänvisa skadelidande tredje man till att ställa sådana 
krav mot Exploatören. För det fall ersättnings- eller skadeståndsanspråk riktas direkt 
mot Kommunen ska Kommunen samråda med Exploatören innan Kommunen medger 
eller avtalar om eventuell ersättning till tredje man. Exploatören ansvar inkluderar 
ansvar för skador som orsakas av entreprenör eller annan som Exploatören anlitar. 

9. Besiktning och återställande 

9.1 Exploatören förbinder sig att före byggstart kalla Kommunen, genom Teknik (VA och 
bredband) till förbesiktning i syfte att tillsammans med Kommunen göra en 
okulärbesiktning med fotodokumentation av berörda befintliga kommunala 
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anläggningar och mark. En avstämning ska vidare ske med Teknik angående eventuell 
filmning av befintliga ledningar. 

9.2 Delbesiktning ska genomföras efter vaije utfö1i delmoment, exempelvis pålning, 
rivning och sprängning. 

9.3 Exploatören ansvarar för skador som Exploatören förorsakar på Kommunens 
befintliga anläggningar, inom eller utanför Exploateringsområdet och som förbeiktats, 
under tiden husbyggnads- och anläggningsarbeten pågår på kvartersmark. När dessa 
arbeten avslutats ska Exploatören kalla Kommunen till efterbesiktning. 

9 .4 Eventuella skador på Kommunens mark eller anläggningar inom och utanför 
Exploateringsområdet, som konstateras vid efterbesiktningen, ska skyndsamt åtgärdas 
av Exploatören på dennes bekostnad i den mån skadan uppkommit till direkt följd av 
Exploatörens eller dennes entreprenörers verksamhet inom Planområdet. 

9.5 Akuta skador på Kommunens mark eller anläggningar utanför Exploateringsområdet 
ska ersättas av Exploatören i den mån skadan uppkommit till direkt följd av 
Exploatörens eller dennes entreprenörers verksamhet inom Planområdet. Kommunen 
svarar, efter samråd med Exploatören, för återställandet på Exploatörens bekostnad 
och Kommunen fakturerar Exploatören efter utfört arbete. 

10. Kommunaltekniska anläggningar som Exploatören bygger ut 

10 .1 Åsa samfällighetsförening förvaltar allmän platsmark (Åsa ga: 8) som omger 
Planområdet. Samfällighetsföreningen ska även förvalta den allmänna platsmarken 
som tillkommer i och med Detaljplanen (ge-väg, gata, gångväg och naturmark) . 
Bolaget och Åsa samfällighetsförening har i ett separat avtal kommit överens om hur 
utbyggnaden av ny allmän platsmark ska genomföras samt reglerat åtaganden, tidplan 
samt fördelning av kostnader paiierna emellan. Kommunen har godkänt avtalet, bilaga 
B. 

11. Vatten- och avloppsanläggningar som Exploatören bygger ut 

11.1 Om Exploatören behöver flytta Kommunens ledningar för att kunna bygga ut i 
enlighet med Detaljplanen ska Exploatören utföra projektering, upphandling och 
iordningställande av de allmänna dricks-, dagvatten och spillvattenledningar som 
behöver flyttas. Projektering och utbyggnad ska ske i samråd mellan Exploatören och 
Kommunen. 

11.2 Arbetena ska utföras i enlighet med av Exploatören framtagna och av Teknik 
godkända bygghandlingar med beaktande av Tekniks PM för VA, Anvisningar vid ny
och omläggning av va-ledningar i Kungsbacka kommun, Anvisningai· för projektering 
av allmänna VA-ledningar 

11.3 Handlingarna ska sändas till Teknik för granskning, vilket ska aviseras minst 2 veckor 
i förväg. Kommunens granskningstid är 2 veckor. Arbetena får inte påbötjas fö1Tän de 
godkänts av Teknik. Kommunens godkännande befriar inte Exploatören från ansvar 
för handlingens riktighet. Påkallas ändring eller komplettering av handlingarna under 
arbetenas gång gäller vad som stadgas ovan 



6(9) 

11.4 Exploatören ska utföra inmätning av va-anläggningarna inklusive servisledningar, 
rännstensbrunnar och anslutningsledningar enligt Bestämmelser för inmätning av va 
och opto i Kungsbacka kommun. 

11 .5 Exploatören bekostar och Teknik utför byggkontroll, uppsättning av distansbrickor, 
inkoppling på befintligt vattenrörnät, samt kartering av de nya/omlagda va
anläggningarna 

11.6 Exploatören bekostar och utför provtryckning och klorering av nya/omlagda allmänna 
dricksvattenledningar och TV-filmning av nya/omlagda allmänna avloppsledningar 

11. 7 Anläggningarna ska vara godkända av Kommunen innan de får tas i drift 

11 .8 Exploatören är medveten om att för vaije tillkommande fastighet på föreningens nät 
ska en lägenhetsavgift betalas till kommunen, genom förvaltningen för Teknik, enligt 
gällande taxa vid påkopplingstillfället. 

12. Genomförande 

12.1 Projektering och iordningställande 

12.2 Exploatören förbinder sig att utföra projektering, upphandling och iordningställande 
av gatuanläggningar samt naturanläggningar inom allmän platsmark, enligt avtal 
nämnt i punkt 10 samt VA-anläggningar nämnda i punkt 11. 

12.3 Gatuanläggningarna ska utföras i en godtagbar standard som säkerställer att 
erforderliga transporter till fastigheterna inom Planområdet kan ske på ett rationellt 
och trafiksäke11 sätt, året runt. Gatuanläggningarna ska uppfylla krav från 
räddningstjänst, renhållningsbolag, färdtjänst med flera, till exempel vad avser 
vägbredd, kurvradier, lutningar, vändmöjlighet och angöringsmöjlighet. 

13. Anläggningsavgifter för vatten och avlopp 

13 .1 Exploatören förbinder sig att erlägga V A-anläggningsavgift till Kommunen enligt vid 
vruje betalningstillfälle för kommunen gällande VA-taxa. 

14. Övriga ledningar 

14 .1 Anslutningsavgifter för el, fj äl1'värme, tele och opto betalas av Exploatören. 

15. Flytt av ledningar, provisoriska ledningar 

15 .1 Exploatören förbinder sig att bekosta samtliga ledningsflyttar och provisoriska 
ledningsdragningar som krävs till följd av utbyggnaden av bostäder, gator, parker och 
andra anläggningar inom Planområdet. 

16. Geoteknik 

16.1 Exploatören förbinder sig att utföra och bekosta de tillkommande geotekniska 
utredningar och stabilitetsutredningar som krävs för byggnader och anläggningars 
grundläggning och uppförande samt för de grundförstärkningsåtgärder som erfordras 

Sign 



för byggnation inom kvartersmark och anläggningar på allmän plats inom 
Planområdet. 

17. Förorenad mark 

17.1 Exploatören förbinder sig att utföra och bekosta eventuella kompletterande 
markmiljöundersökningar samt sanering av markföroreningar som erfordras för 
genomförande av Detaljplanen. 

18. Arkeologi 

18.1 Exploatören ansvarar för att samråd sker med länsstyrelsen innan markarbetena 
påböijas. Exploatören ansvarar även för att eventuella arkeologiska utredningar och 
undersökningar genomförs och att erforderliga tillstånd erhålls innan ingrepp sker i 
fornlämningarna. 

18.2 Exploatören förbinder sig att bekosta alla åtgärder med avseende på fornlämningar 
inom Planområdet. 

D. ÖVRIGA BESTÄMMELSER 

19. Överlåtelse av avtal och fastigheter 

7(9) 

19 .1 Denna förbindelse får inte utan Kommunens skriftliga medgivande överlåtas på annan. 
Exploatören ska i god tid innan avsedd överlåtelse begära sådant medgivande. 
Kommunens medgivande förutsätter att ny paii öve1iar de skyldigheter som gäller för 
Exploatören enligt Förbindelsen. Vid överlåtelse till helägt bolag inom samma 
koncern som Exploatören tillhör, ska medgivande enligt ovan lämnas om inte särskilda 
skäl föreligger emot ett sådant medgivande. 

19 .2 Exploatören förbinder sig att skriftligen meddela Kommunen vid eventuell överlåtelse 
av Fastigheten samt vem som förvärvar Fastigheten och den nya ägarens tillträdesdag. 

20. Avtalets giltighet 

20.1 Förutsättingar för förbindelsens giltighet är att villkoren nedan är uppfyllda 

• Kommunfullmäktige i Kungsbacka kommun antar Detaljplanen genom beslut som 
vinner laga kraft 

Sign. 



8(9) 

Denna förbindelse är upprättad i två likalydande exemplar varav Exploatören och Kommunen 
tagit ett vardera. 

Kungsbacka den 2021 1- Jj 
för Eksta Bostadsaktiebolag 

Orförande 
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EKSTA 
Kungsbacka 

Kungsbacka 2019-10-07 

Kungsbacka Kommun 
Kommunstyrelsen 

434 81 Kungsbacka 

Förfrågan om möjlighet till alternativ upplåtelseform i samband med planläggning Åsa 4:144 
I denna skrivelse redovisar vi de förändringar som påverkat det planerade uppförandet av 

bostäder inom fastigheten. Vi önskar att exploateringsavtaletjusteras. 

Under punkt 3 "syfte. innehåll och förutsättningar" i utkast till exploateringsavtal framgår att Eksta 

inom fastigheten Åsa 4:144 skall uppföra flerfamiljshus som upplåts med hyresrätt. 

Bolaget har, sedan begäran om projektets planläggning , erhållit flertalet ändrade förutsättn ingar 
bla: 

• kraftigt minskad exploatering, 

• ekonomiskt åtagande av gång- och cykel väg på Kommunens fastighet (del av Åsa 5:246) 
igenom området 

• fullt bekosta undersökning och sanering av fd banvall där gång- och cykel väg skall ligga. 

Dessa förändringar kan påverka möjligheten att genomföra projektet inom ekonomiskt 
försvarbara ramar. 

Vårt önskemål och vår förhoppn ing är att kunna bygga 16 hyresrätter med Ekstas sedvanliga 
standard på fastigheten. 

Omfattningen av banvallens sanering går inte att förutse före byggstart. En förstudie och kalkyl 

ger indikation på att kostnaden för GC vägen kan uppgå till 3,5 miUoner kronor. Det bedömer vi 
inte fullt ut kunna lägga på de 16 lägenheternas hyra. 

Med detta som bakgrund önskar Eksta att exploateringsavtaletjusteras under punkt 3. 
Vid en alltför kostsam sanering vill vi ha möjlighet att avyttra fastigheten till exploatör som har 

inriktningen att bygga bostadsrätter. 

Med vänli a hälsnin 

VD 

miljöklokt boende 

EKSTA Bostads AB 
Box 10400 
434 24 Kungsbacka 

Besöksadress: Tel 0300-356 00 www.eksta .se Bankgiro 5347-1843 F-skattebevis: 556497-8293 
HammargSrdsvägen 14 Fax 0300-777 08 eksta@eksta.se Styrelsens säte: Kungsbacka 
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§ 202 
 

Planprogram och detaljplan för Åsa centrum 
KS/2014:351  

Beslut  
Planprogram för Åsa centrum, daterat 2015-07-17, för utveckling av Åsa 
centrum med samrådsredogörelse godkänns. 
Kommunstyrelsen hemställer hos byggnadsnämnden att upprätta förslag till 
lämpligt antal detaljplaner inom hela planprogramsområdet i enlighet med 
godkänt planprogram. Parallellt med framtagande av detaljplanerna utreds och 
klarläggs förutsättningarna för kommunalt huvudmannaskap för 
centrumutveckling i Åsa. 
Kommunstyrelsens förvaltning får i uppdrag att träffa principavtal med berörda 
fastighetsägare inför varje detaljplan.  

Sammanfattning 
I juni 2014 tog kommunstyrelsen beslut (KS/2012:44, § 143) om att ge 
kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att ta fram ett planprogram för Åsa 
centrum. Efter genomförd invånardialog för Åsa centrum under vintern 
2014/2015 togs ett förslag till planprogram fram för de delar av centrala Åsa som 
idag saknar eller inte har ändamålsenlig detaljplan.  
För att kunna genomföra en effektiv utveckling av Åsa centrum i samverkan med 
fastighetsägarna får byggnadsnämnden i uppdrag att definiera/ta fram lämpliga 
etappindelningar för en effektiv och ändamålsenlig planläggning. Parallellt med 
framtagande av detaljplanerna förutsättningarna för kommunalt huvudmannaskap 
för centrumutveckling i Åsa utredas och klarläggas.  
Inriktningen för den fortsatta centrumutvecklingen av Åsa är att 
dagvattenlösningar huvudsakligen anläggs inom område som kommunen är 
huvudman för samt att kommunen ska vara huvudman för huvudvägar och 
erforderliga allmänna ytor. Ställningstagandet påverkar framtida budget för drift 
och underhåll för förvaltningen för Teknik.  
Följande ärenden anses besvarade och avslutas i samband med beslutet: 
KS/2011:95, KS/2013:210, KS/2013:248 och KS/2013:253 avseende 
fastighetsutveckling i Åsa centrum. 
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KUNGSBACKA KOMMUN PROTOKOLLSUTDRAG 
Kommunstyrelsen  Datum 

2015-09-29  

   
 

  Expedierat/bestyrkt 

   

 

 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-08-25, § 195/2015 
Tjänsteskrivelse, 2015-07-17 
Webanpassade handlingar; 
Planprogram för Åsa centrum 2015-07-17 
Plankarta för planprogram för Åsa centrum 2015-07-17 
Samrådsredogörelse för planprogram för Åsa centrum 2015-07-17 
Fullständiga samrådsyttranden 2015-07-17 
Dagvattenutredning med bilagor 2015-01-20 
Miljöutredning 2015-02-05 
Geoteknisk undersökning, 2014-10-08 
Marktekniks undersökning 2014-10-08 
Trafikutredning 2015-03-10 
 
Proposition 
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner det bifallet. 
 
Beslutet skickas till 
BN, KS registrator för avslut av ärenden 
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Ägardirektiv

Sida 1/11

Ägardirektiv för Eksta
Bostads AB
1. Ägardirektivets syfte och principer för bolagsstyrning
Ägarens roll innebär bland annat att löpande utvärdera verksamheten och 
verksamhetsformen, bolagets strategier och mål, hur dessa överensstämmer 
med ägarens övriga verksamhet samt hur bolagsverksamheten sköts av bolags-
styrelse och bolagsledning.

För att det ska finnas skäl att bedriva bolagsverksamhet krävs att 
verksamheten, tillsammans med ägarens övriga verksamhet, direkt eller indi-
rekt skapar nytta för invånarna. Det är därför naturligt att 
bolagsverksamheten ska samordnas med ägarens övriga verksamhet så långt 
det är möjligt och lämpligt.

Ägardirektivets syfte är att möjliggöra en aktiv styrning av bolaget samt 
underlätta för ägaren att följa verksamheten. Allmänhetens intresse av insyn 
i bolag i vilka ägaren har ett bestämmande inflytande tillgodoses genom att 
offentlighetsprincipen även gäller dessa, offentlighets- och sekretesslagen 2 
kap 3 §.

I detta ägardirektiv tydliggörs roller och ansvar mellan ägaren och bolaget.

2. Vision
Kommunen och bolaget ska samverka för att genomföra Kungsbacka kom-
muns vision, beslutad av kommunfullmäktige den 13 oktober 2005. Visionens 
huvudpunkter är:
− Kungsbacka ska utvecklas till en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar 
kommun

JergKungsbackaSäröF-järåsÅsaFrillesåsOnsalaKullavikValldaAnnebergKungsbackaSäröF-järåsÅsaFrillesåsOnsalaKullavik, 
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Ägardirektiv

Sida 2/11− Kungsbacka ska bli ett starkare alternativ för företag som söker etablering i 
Göteborgsregionen
− Kungsbacka kan ligga i spetsen och erbjuda nya möjligheter till information, 
insyn och demokrati
− Valfrihet i bostadsutbud med fler mindre lägenheter
− Vi har nolltolerans för hårt språk, våld, kriminalitet och nonchalans
− Ett stadsliv med rika möjligheter till möte, kulturupplevelser och 
restaurangbesök

3. Roller
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige har ägarrollen och utser ombud som företräder 
kommunen som ägare vid bolagsstämma. Kommunfullmäktige fastställer 
ändamålet med bolagets verksamhet, kommunallagen, KL, 3 kap 17 §, samt 
utser samtliga styrelseledamöter. Kommunfullmäktige ska även ta ställning 
innan sådana beslut som är av principiell beskaffenhet eller annars av större 
vikt fattas. Kommunfullmäktige utfärdar vid behov ägardirektiv för bolagets 
verksamhet.

Varje parti med representation i kommunfullmäktige får utse en representant 
som har rätt att närvara på bolagets bolagsstämma. Representanten har rätt att 
ta del av material utsänt inför bolagsstämma samt att ställa frågor inom ramen 
för bolagsstyrelsens och verkställande direktörens upplysningsplikt.

Partirepresentant har rätt att få anteckna sin mening i 
bolagsstämmoprotokollet.

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen har ansvar för att löpande följa kommunens verksamhet, 
KL 6 kap 1 §. Kommunstyrelsen ska ha en överblick och kontroll över bola-
gets verksamhet, den så kallade uppsiktsplikten. Kommunstyrelsen får själv 
eller genom utsedda personer granska bolagets räkenskaper och handlingar. 
Bolaget får ta undan handlingar från granskningen som innehåller uppgifter 
som kan innebära straffansvar eller skadeståndsansvar mot annan än kommu-
nen för styrelseledamot, verkställande direktör eller annan i bolagets tjänst.

JergKungsbackaSäröF-järåsÅsaFrillesåsOnsalaKullavikValldaAnnebergKungsbackaSäröF-järåsÅsaFrillesåsOnsalaKullavik, 
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Ägardirektiv

Sida 3/11Lekmannarevisorer
Kommunfullmäktige ska utse lekmannarevisorer, KL 3 kap 17 §. Lekmanna-
revisorernas uppgifter framgår av aktiebolagslagen. Lekmannarevisorerna ska 
årligen lämna granskningsrapport till bolagsstämman.

Bolagets styrelse och verkställande direktör
Bolagets styrelse och verkställande direktör ska följa detta och övriga ägar-
direktiv från ägaren, om de inte strider mot tvingande bestämmelser i aktiebo-
lagslagen eller annan lag eller författning.

Bolaget
Bolaget är bildat för att genomföra den verksamhet som Kungsbacka 
kommun beslutat att driva för att tillgodose invånarnas behov. Bolaget är en 
del av ägarkommunens verksamhet. Bolaget står därför i sin verksamhet under 
kommunens uppsikt och ska följa kommunens direktiv för verksamheten.

Bolagets verksamhet och förhållande till kommunen regleras genom lag och 
författning och genom

− Bolagsordning
− Ägardirektiv
− Av kommunen utfärdade särskilda direktiv
− Avtal mellan kommunen och bolaget

4. Bolagets verksamhet och ändamål
Verksamhet
Föremålet för bolagets verksamhet framgår av bolagsordningen. Bolagets 
innehav av hyresrätter är ett viktigt inslag i kommunens ambitioner att 
tillhandahålla bostäder för alla och att ta ett socialt ansvar på bostads-
marknaden. Bolaget ska samverka med kommunens förvaltningar och vara en 
resurs i genomförandet av dessa ambitioner.

Bolaget ska som kommunalt bostadsföretag inom Kungsbacka kommun för-
värva och sälja fastigheter eller tomter för att där uppföra och förvalta bostads-
hus med hyresrätter, undantagsvis bygga och försälja bostadsrätter, lokaler där 
det drivs kommunal verksamhet samt tillhörande kollektiva anordningar och 
till dessa fastigheter hörande kommersiella lokaler.

JergKungsbackaSäröF-järåsÅsaFrillesåsOnsalaKullavikValldaAnnebergKungsbackaSäröF-järåsÅsaFrillesåsOnsalaKullavik, 
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Sida 4/11Bolaget kan undantagsvis äga och förvalta fastigheter som innehåller viss del 
kommersiella lokaler om innehavet har ett tydligt samband med bolagets 
övriga förvaltning och om innehavet överensstämmer med bolagets långsiktiga 
utveckling i övrigt.

Bolaget kan producera energi även till externa kunder i de områden där bolaget 
har energiproduktionsanläggning för egna fastigheter och där det är det mest 
effektiva sättet att ordna energiförsörjningen.

Ändamålet med bolagets verksamhet
Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av 
kommunallagens lokaliseringsprincip främja bostadsförsörjningen i Kungs-
backa kommun och erbjuda hyresgästerna möjlighet till 
boendeinflytande.

Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer.

Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Kungsbacka 
kommun.

5. Direktiv för bolagets verksamhet 
Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens godkännande, samråd
Bolaget ska enligt kommunallagen låta kommunfullmäktige ta ställning 
innan sådana beslut som är av principiell beskaffenhet eller annars av större 
vikt fattas. Bolaget ska dessutom inhämta kommunfullmäktiges godkännande 
före beslut när det gäller:
− Större investering
− Förvärv av fastigheter som helt eller delvis innehåller kommersiella lokaler
− Bildande av företag eller förvärv av andelar/aktier i företag
− Planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet
− Övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt

När en minoritet om minst två styrelseledamöter anser att en fråga är sådan 
som anges ovan ska bolaget överlämna frågan till kommunfullmäktige för 
ställningstagande eller godkännande.
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Ägardirektiv

Sida 5/11Ordföranden i bolagets styrelse ansvarar för att bolaget låter 
kommunfullmäktige ta ställning samt inhämtar godkännande från 
kommunfullmäktige före beslut. Bolaget ska inhämta kommunstyrelsens god-
kännande i samtliga fall när det gäller:
− Bolagets ingående av borgen
− Fastighetsförvärv eller fastighetsförsäljning överstigande 25 miljoner kronor

Bolaget ska samråda med kommunstyrelsen, genom kommunstyrelsens presi-
dium och kommundirektören, i samtliga fall när det gäller fastighetsköp eller 
fastighetsförsäljning överstigande 10 miljoner kronor.

Bolaget ska samråda med kommunstyrelsen, genom kommunstyrelsens pre-
sidium och kommundirektören, när det gäller tillsättande av verkställande 
direktör och dennes löne- och anställningsvillkor.

Energi och miljö
Kommunen vill säkerställa en god framtida miljö. Bolaget ska bibehålla en tyd-
lig energi- och miljöprofil och även fortsättningsvis bygga med höga krav inom 
energi- och miljöområdet.

Kommersiella lokaler
Bolaget kan undantagsvis äga och förvalta fastigheter som innehåller viss del 
kommersiella lokaler om innehavet har ett tydligt samband med bolagets 
övriga förvaltning och om innehavet överensstämmer med bolagets långsiktiga 
utveckling i övrigt.

Bolagets fastigheter med enbart kommersiella lokaler eller med betydande 
andel kommersiella lokaler ska därför avvecklas successivt och i den takt som är 
förenlig med en god ekonomisk hushållning och bolagets långsiktiga utveck-
ling i övrigt.
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Ägardirektiv

Sida 6/11Försäljning till bostadsrättsförening
Bolaget ska pröva fråga om försäljning till hyresgäster i bolagets 
fastigheter genom en bostadsrättsförening, om hyresgäster så begär. Fastig-
heten ska dock endast säljas under förutsättning att det är förenligt med god 
ekonomisk hushållning i bolagets fastighetsförvaltning och att det är förenligt 
med målsättningarna för bolagets långsiktiga utveckling i aktuellt område.

Budget och verksamhetsplan
Bolaget ska årligen fastställa affärsplan som närmare beskriver
− Affärs- och verksamhetsidé
− Affärsförutsättningar, hot och möjligheter
− Konkurrensförmåga, starka och svaga sidor
− Mål
− Val av huvudstrategier

Bolaget ska göra konkreta handlingsplaner som grundar sig på 
affärsplanen för en rullande treårsperiod samt en fastställd ettårsplan för det 
närmaste verksamhetsåret. Ettårsplanen är grunden för budget-
arbetet. Handlingsplanerna ska lämnas till kommunstyrelsen året före 
budgetåret enligt kommunens tidplan.

Bolaget ska årligen samråda med kommunstyrelsens arbetsutskott i kommu-
nens budget- och årsredovisningsprocess efter särskild kallelse.

Bolagets styrelse och verkställande direktör ska i förvaltningsberättelsen utöver 
vad aktiebolagslagen anger redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats 
mot bakgrund av det kommunala syftet med verksam-heten.

Bolaget ska redovisningsmässigt särskilja verksamhetsdelarna lokaler och bo-
städer inom ramen för sin samlade årsredovisning.
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Ägardirektiv

Sida 7/11Finansiella direktiv
− Bolagets resultat skall medge högsta möjliga skattemässiga 
avskrivning, f n 2% för bostadsfastigheter
− Bolaget ska som långsiktigt mål ha en soliditet på 20 procent.
− Bolaget ska sträva efter att generera positiva årliga resultat.
− Bolaget ska långsiktigt arbeta för konsolidering i syfte att minska 
kommunens risktagande som ägare.
− Bolaget ska ha ett direktavkastningskrav på 6 procent.
Anm, Avkastningskrav = totala hyresintäkter minus driftskostnader delat på 
marknadsvärdet. Gäller på bolagets bostadsfastigheter.
− Bolaget ska återinvestera positiva resultat, efter utdelning till ägaren, i verk-
samheten eller använda resultatet för att amortera lån för att uppnå soliditets-
målet.
− Bolagets finanspolicy ska ligga inom ramen för kommunfullmäktiges finans-
policy.
− Bolaget ska betala borgensavgift för ägarens borgensåtaganden enligt kom-
munfullmäktiges policy för borgen med de begränsningar som 
följer av gällande lagstiftning.

Avkastning och aktieutdelning
Årligen ska kommunen erhålla marknadsmässig avkastning på insatt kapital. 
Riktvärde ska, enligt statens regler, vara den för verksamhets-årets genom-
snittliga statslåneränta med påslag om en procentenhet av det aktiekapital som 
ägaren tillskjutit.

Bolagsstämman kan pröva om utdelning till ägaren ska ske eller inte.

Information
Bolaget ska hålla kommunstyrelsen väl informerad om sin verksamhet.

All information enligt ägardirektivet ska rapporteras till kommunstyrelsen i 
anslutning till delårsuppföljningen två gånger om året samt vid års-
redovisningsrapporteringen. Dessutom ska bolaget lämna begärda handlingar 
och information i anslutning till kommunens budgetprocess.
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Ägardirektiv

Sida 8/11Bolaget ska lämna följande handlingar

− Protokoll från bolagsstämma
− Protokoll från styrelsesammanträden
− Arbetsordning för styrelsen
− Instruktion för verkställande direktör
− Bolagets årsredovisning
− Revisionsberättelse och granskningsrapport från bolagets 
lekmannarevisorer
− Underlag för sammanställning av kommunens koncernredovisning vid den 
tidpunkt kommunen anger. Handlingarna ska vara godkända av styrelsen och 
granskade av revisorerna.
− Ekonomisk rapport per tertial inklusive balansräkning. Rapporten ska lämnas 
senast sjunde arbetsdagen i månaden efter den period rapporten avser.
− Affärsplan
− Handlingsplaner
− Budget
− Rapport om uthyrningsläget i anslutning till delårsrapporterna och års-
redovisningen
− Rapport enligt kommunens finanspolicy

Bolaget får ta undan handlingar från det lämnade materialet som innehåller 
uppgifter som kan innebära straffansvar eller skadeståndsansvar mot annan än 
kommunen för styrelseledamot, verkställande direktör eller annan i bolagets 
tjänst. Det ska framgå av materialet att uppgifter har utelämnats.

Bolaget ska fortlöpande informera kommunstyrelsens presidium och kommun-
direktör om större eller viktigare frågor och förändringar i bolagets verksamhet.
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Ägardirektiv

Sida 9/11Samordning och effektivisering
Bolagets verksamhet ska utgå från kommunens samlade strategiska styrning, 
det vill säga vision, strategisk inriktning och kommunfullmäktiges prioriterade 
mål.

Bolaget ska inom ramen för gällande lagstiftning arbeta aktivt tillsammans 
med kommunens övriga förvaltningar och aktörer inom det näringslivspoli-
tiska området.

Bolagets verksamhet ska inom ramen för gällande lagstiftning aktivt samord-
nas med förvaltningar och övriga av kommunen ägda eller 
delägda företag. Följande områden ska särskilt beaktas.

− Personalpolitik, ledarutveckling och rekrytering
− Kommunens övergripande styrprocess
− Finans- och skattefrågor
− Lokalförsörjning och fastighetsförvaltning
− Miljöpolicy och miljömål
− Upphandling
− Kvalitetspolicy och kvalitetsuppföljning
− Säkerhetsarbete enligt lagen om skydd mot olyckor med mera
− Kommunikationspolicy

Bolaget ska aktivt delta i kommunens samordningsgrupper i dessa frågor och 
för strategisk styrning efter inbjudan. Bolaget ska inom ramen för gällande 
lagstiftning samverka med kommunens fastighetsförvaltning i tillämpliga delar 
när det gäller fastighetsdrift, fastighetsskötsel med mera.
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Ägardirektiv

Sida 10/116. Bolagets arbetsformer
Arbetsordning för styrelsen
Styrelsen ska årligen enligt aktiebolagslagen fastställa en skriftlig 
arbetsordning för sitt arbete.

Suppleanter
Suppleant har närvaro- och yttranderätt vid styrelsesammanträde även om 
suppleanten inte ersätter ledamot.Suppleant ska alltid kallas till styrelsesam-
manträde. Närvarande suppleant som inte ersätter ledamot har samma 
tystnadsplikt som gäller för ledamot.

Instruktion för verkställande direktör
Styrelsen ska enligt aktiebolagslagen i skriftliga instruktioner ange arbetsför-
delningen mellan styrelsen och verkställande direktören och andra organ som 
styrelsen inrättar.

Styrelsen ska regelbundet ompröva instruktionen mot bakgrund av ändrade 
förhållanden och erfarenheter.

Styrelsen ska särskilt beskriva de ärenden som med hänsyn till arten och 
omfattningen av bolagets verksamhet hör till löpande förvaltning och därför 
omfattas av verkställande direktörens kompetens.

Bolaget ska i instruktionen ålägga verkställande direktören att anmäla beslut i 
frågor av betydelse till styrelsens sammanträden.

Personalfrågor
Anställningsvillkor för personal ska motsvara de som gäller i kommunen i 
tillämpliga delar om dessa inte strider mot lag eller bolagets nu gällande
kollektivavtal. Andra löneförmåner än de som gäller i kommunen får i princip 
inte lämnas.

Revision
Bolagets revisorer ska vid sin granskning av verksamheten följa såväl 
aktiebolagslagen som kommunallagen.
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Ägardirektiv

Sida 11/11

Godkänd av: Kommunfullmäktige i protokoll KF § 113/11. Fastställt av 

bolagsstämman 2011-05-11

Ansvarig: Kommunstyrelsen

Kontakt: Kungsbacka direkt 0300-83 40 00, info@kungsbacka.se
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§ 51 Dnr 2019-00214  
Antagande av detaljplan för Åsa 4:144 m.fl. 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar detaljplan för bostäder samt gång- och cykelväg inom Åsa 
4:144 m.fl. i Åsa, Kungsbacka kommun, daterad 2019-02-18. 

Sammanfattning av ärendet 
Byggnadsnämnden gav den 14 januari 2016 samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att 
upprätta förslag till detaljplan för bostäder samt gång- och cykelväg inom Åsa 4:144 
med flera i enlighet med godkänt planprogram för Åsa centrum, 2015. Syftet med 
detaljplanen är att skapa ett attraktivt och tryggt stråk genom att anlägga gång- och 
cykelbana på banvallen, att förtäta i Åsa centrum genom att komplettera med 
flerbostadshus samt att lyfta karaktären på Åsa Stationsväg genom att skapa rätt 
användning inom den kulturhistoriska delen.  

Planförslaget har varit ute på granskning under tiden 27 november 2018–2 januari 
2019. Under granskningstiden inkom 14 skrivelser. Inkomna synpunkter berörde i 
huvudsak trafikföring, markmiljö och byggnadernas höjd i den östra delen av 
planområdet. Mindre ändringar har gjorts i planförslaget inför antagande. Ett 
antagande av detaljplanen har blivit fördröjt på exploatörens begäran då de har 
behövt hantera kostnadsfrågor kring banvallen samt förhandlat med vägföreningen 
avseende den allmänna platsmark som exploatören ska bygga ut och överlåta till 
vägföreningen.  

Kvarstående erinringar finns från fastighetsägare till Åsa 4:14, Åsa 4:148, Åsa 4:158, 
Åsa 4:111, Åsa 4:160 och Ölmevalla hembygdsgille som yttrade sig under 
planprocessen. 

Planområdet ligger i norra delen av centrala Åsa. Planförslaget innebär att cirka 44 
bostäder kan byggas, att kulturmiljön inom planområdet får rätt användning och får 
en möjlighet till att utvecklas samt att banvallen kan användas som gång- och 
cykelväg. 

Planområdet omfattas av gällande detaljplaner Ö22 och Ö58 vilka anger område för 
bland annat järnvägs- och småindustriändamål samt väg- och parkmark. 
Genomförandetiden har gått ut. 

Kontoret har gjort en undersökning (behovsbedömning) för aktuell detaljplan enligt 
plan- och bygglagen 4 kap. 34 § och miljöbalken 6 kap. 11 §. Vid undersökningen 
konstaterades att ett genomförande av planen inte innebär betydande miljöpåverkan, 
varför en miljöbedömning med särskild miljökonsekvensbeskrivning inte har gjorts. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-01-13 

Byggnadsnämnden 2019-03-13, § 73 
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Planförslag med plankarta, planbeskrivning, illustrationskarta upprättad 2019-02-18 

Granskningsutlåtande, 2019-02-18 med Länsstyrelsen granskningsutlåtande 2018-
12-28 

Grundkarta, 2018-11-07 

Samrådsredogörelse, 2018-09-18 med Länsstyrelsens samrådsyttrande 2018-05-18 

Byggnadsnämnden 2016-01-14, § 8 

Planprogram för Åsa centrum, 2015-07-17 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
samhällsbyggnadskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det. 



  

Datum 

2020-01-13 
Diarienummer 

KS 2019-00214 
 

 

 
Samhällsbyggnadskontoret 
Elin Kajander 
elin.kajander@kungsbacka.se 
0300-834309 
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 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 
Besöksadress 

Stadshuset, Storgatan 37 
Telefon 0300-83 40 00 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Antagande av detaljplan för bostäder samt gång- och cykelväg inom Åsa 4:144 m.fl. i 
Åsa 
 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar detaljplan för bostäder samt gång- och cykelväg inom Åsa 4:144 m.fl. i 
Åsa, Kungsbacka kommun, daterad 2019-02-18. 

Sammanfattning av ärendet 
Byggnadsnämnden gav den 14 januari 2016 samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta förslag 
till detaljplan för bostäder samt gång- och cykelväg inom Åsa 4:144 med flera i enlighet med godkänt 
planprogram för Åsa centrum, 2015. Syftet med detaljplanen är att skapa ett attraktivt och tryggt stråk 
genom att anlägga gång- och cykelbana på banvallen, att förtäta i Åsa centrum genom att komplettera 
med flerbostadshus samt att lyfta karaktären på Åsa Stationsväg genom att skapa rätt användning inom 
den kulturhistoriska delen.  
Planförslaget har varit ute på granskning under tiden 27 november 2018–2 januari 2019. Under 
granskningstiden inkom 14 skrivelser. Inkomna synpunkter berörde i huvudsak trafikföring, markmiljö 
och byggnadernas höjd i den östra delen av planområdet. Mindre ändringar har gjorts i planförslaget 
inför antagande. Ett antagande av detaljplanen har blivit fördröjt på exploatörens begäran då de har 
behövt hantera kostnadsfrågor kring banvallen samt förhandlat med vägföreningen avseende den 
allmänna platsmark som exploatören ska bygga ut och överlåta till vägföreningen.  
Kvarstående erinringar finns från fastighetsägare till Åsa 4:14, Åsa 4:148, Åsa 4:158, Åsa 4:111, Åsa 
4:160 och Ölmevalla hembygdsgille som yttrade sig under planprocessen. 
Planområdet ligger i norra delen av centrala Åsa. Planförslaget innebär att cirka 44 bostäder kan 
byggas, att kulturmiljön inom planområdet får rätt användning och får en möjlighet till att utvecklas 
samt att banvallen kan användas som gång- och cykelväg. 
Planområdet omfattas av gällande detaljplaner Ö22 och Ö58 vilka anger område för bland annat 
järnvägs- och småindustriändamål samt väg- och parkmark. Genomförandetiden har gått ut. 
Kontoret har gjort en undersökning (behovsbedömning) för aktuell detaljplan enligt plan- och 
bygglagen 4 kap. 34 § och miljöbalken 6 kap. 11 §. Vid undersökningen konstaterades att ett 
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genomförande av planen inte innebär betydande miljöpåverkan, varför en miljöbedömning med 
särskild miljökonsekvensbeskrivning inte har gjorts. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2021-01-13 
Byggnadsnämnden 2019-03-13, § 73 
Planförslag med plankarta, planbeskrivning, illustrationskarta upprättad 2019-02-18 
Granskningsutlåtande, 2019-02-18 med Länsstyrelsen granskningsutlåtande 2018-12-28 
Grundkarta, 2018-11-07  
Samrådsredogörelse, 2018-09-18 med Länsstyrelsens samrådsyttrande 2018-05-18 
Byggnadsnämnden 2016-01-14, § 8 
Planprogram för Åsa centrum, 2015-07-17 

Beslutet skickas till 
Fastighetsägare, byggnadsnämnden 

 

 

 

Malin Aronsson     Emma Kjernald 

Kommundirektör     Samhällsbyggnadschef 



KUNGSBACKA KOMMUN 
Byggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Datum 

20 (110) 

Justerare 

2019-03-13 

§ 73 

Detaljplan för Åsa 4:144 med flera 
Dnr PL/2016:12 

Beslut 
Byggnadsnämnden godkänner antagandehandlingen för detaljplan för bostäder samt 
gång- och cykelväg inom Åsa 4:144 med flera i Åsa, Kungsbacka kommun, 
upprättad 2019-02-18, samt överlämnar den till kommunfullmäktige för antagande. 

Sammanfattning av ärendet 
Byggnadsnämnden gav 2016-01-14 §8 Samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att 
upprätta förslag till detaljplan för bostäder samt gång- och cykelväg i enlighet med 
godkänt planprogram. Syftet med detaljplanen är att skapa ett attraktivt och tryggt 
stråk genom att anlägga gång- och cykelbana på banvallen, att förtäta i Åsa centrum 
genom att komplettera med flerbostadshus samt att lyfta karaktären på Åsa 
stationsväg genom att skapa rätt användning inom den kulturhistoriska delen. 

Planförslaget har varit ute på granskning under tiden 27 november 2018 -2 januari 
2019. Under granskningstiden inkom 14 skrivelser. Inkomna synpunkter berör i 
huvudsak trafikföring, markmiljö och byggnadernas höjd i den östra delen av 
planområdet. Se vidare i granskningsutlåtandet. 

Planområdet ligger i norra delen av centrala Åsa. Planförslaget innebär att cirka 44 
bostäder kan byggas, att kulturmiljön inom planområdet får rätt användning och får 
en möjlighet till att utvecklas och att banvallen kan användas som gång- och 
cykel väg. 

Gällande detaljplan Ö22 anger allmän plats, park, i berörd del. Gällande detaljplan 
Ö58 anger område för jämvägsändamål längs banvallen och handelsträdgårds- och 
småindustriändamål inom kulturmiljöerna Åsa 4:14 och 4:148. Gällande detaljplan 
ÖP85 anger vägmark och parkmark. Åsa 4: 158 ligger idag utom plan. 
Genomförandetiden har gått ut för samtliga planer. 

Kontoret har gjort en behovsbedömning för aktuell detaljplan enligt Plan- och 
bygglagen 4 kap. 34 § och Miljöbalken 6 kap. 11 §. Vid behovsbedömningen 
konstaterades att ett genomförande av planen inte innebär betydande miljöpåverkan, 
varför en miljöbedömning med särskild miljökonsekvensbeskrivning inte har gjorts. 

Kvarstående erinringar finns från fastighetsägare till Åsa 4:14, Åsa 4:148, Åsa 1:158, 
Åsa 4:111, Åsa 4:160 och Ölmevalla hembygdsgille som yttrade sig under 
planprocessen. 

Beslutsunderlag 
Byggnadsnämndens arbetsutskott, 2019-03-01, § 81, förslag: Byggnadsnämndens 
arbetsutskott godkänner granskningsutlåtandet. Byggnadsnämnden godkänner 
antagande handlingen för detaljplan för bostäder samt gång- och cykelväg inom Asa 
4:144 m.fl. i Asa, Kungsbacka kommun, upprättad 2019-02-18, samt överlämnar till 
kommunfullmäktige för antagande. 

Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2019-02-18 

Planförslag med plankarta, illustration, planbeskrivning upprättad 2019-02-18 
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PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast
angiven användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas
gäller bestämmelsen inom hela området.

GRÄNSER
Planområdesgräns enligt Boverket PBL (2010_900) 4kap 5§

Användningsgräns enligt Boverket PBL (2010_900) 4kap 5§

Egenskapsgräns enligt Boverket PBL (2010_900) 4kap 5§

Egenskapsgräns enligt Boverket och
Administrativ gräns

PBL (2010_900) 4kap 5§

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN Lagstöd

Allmänna platser med enskilt huvudmannaskap
Lokalgata PBL (2010_900) 4kap 8§GATA

Gångväg PBL (2010_900) 4kap 8§GÅNG

Gång- och cykelväg PBL (2010_900) 4kap 8§GC

Naturområde PBL (2010_900) 4kap 8§NATUR

Kvartersmark
Bostäder PBL (2010_900) 4kap 5§B

Bostäder och centrumändamål PBL (2010_900) 4kap 5§BC

Egenskapsbestämmelser för kvartersmark Lagstöd
Bebyggandets omfattning
Utnyttjandegrad

Största totala byggnadsarea är 1100m2  och
största byggnadsarea per byggnad är 270 m2 

PBL (2010_900) 4kap 11§e 
1

Komplementbyggnader får sammanlagt ha en
byggnadsarea om 100 m2 

PBL (2010_900) 4kap 11§e 
2

Byggnaden får inte användas för
bostadsändamål

PBL (2010_900) 4kap 11§e 
3

Största sammanlagda byggnadsarea är 800 m2 
och största byggnadsarea per byggnad är 400
m2 

PBL (2010_900) 4kap 11§e 
4

Största byggnadsarea är 70 m2 PBL (2010_900) 4kap 11§e 
5

Begränsning av markens utnyttjande

Marken får inte förses med byggnad PBL (2010_900) 4kap 11§

Marken får med undantag av miljöhus och
teknikutrymmen inte förses med byggnad

PBL (2010_900) 4kap 11§

Placering
Huvudbyggnad ska placeras minst 2 meter från
fastighetsgräns

PBL (2010_900) 4kap 16§p 
1

Garageportar får inte anordnas mot gata
närmare än 6 meter från gata, se illustration för
p 

2

PBL (2010_900) 4kap 16§p 
2

Utformning
Ny bebyggelse utformas med stående träpanel
och sadeltak av lertegel, eller liknande, som
ansluter till karaktärsdrag hos bebyggelsen i
omgivningen

PBL (2010_900) 4kap 16§f1

Tak på huvudbyggnader ska utformas som
sadeltak

PBL (2010_900) 4kap 16§f2

Byggnader ska utformas med sadeltak eller
pulpettak

PBL (2010_900) 4kap 16§f3

Minst hälften av bostadsrummen i varje bostad
ska orienteras mot ljuddämpad sida

PBL (2010_900) 4kap 16§f4

Högsta antalet våningar PBL (2010_900) 4kap 16§I

Högsta antalet våningar PBL (2010_900) 4kap 16§II

Högsta antalet våningar PBL (2010_900) 4kap 16§IV

Högsta nockhöjd i meter PBL (2010_900) 4kap 16§

Suterrängvåning får anordnas utöver högsta
våningsantal

PBL (2010_900) 4kap 16§v

Entréer ska placeras mot omgivande gator och
gång- och cykelstråk

PBL (2010_900) 4kap 16§entréer

Utformning takvinkel
Takvinkeln ska vara mellan de angivna
gradtalen

PBL (2010_900) 4kap 16§

Markens anordnande och vegetation
Marken får inte hårdgöras PBL (2010_900) 4kap 10§n 

1

Marken får inte asfalteras, plank/staket som är
högre än 1,2 meter får inte uppföras

PBL (2010_900) 4kap 10§n 
2

Teknikbyggnad får finnas PBL (2010_900) 4kap 10§n 
3

Träd ska bevaras PBL (2010_900) 4kap 10§n 
4

Parkering får finnas PBL (2010_900) 4kap 10§parkering

Stängsel och utfart
Utfartsförbud med Användningsgräns PBL (2010_900) 4kap 9§

Rivningsförbud
Byggnaden får inte rivas PBL (2010_900) 4kap 16§r

Varsamhet
De karaktärsdrag och värden hos bebyggelsen
som angivits i planbeskrivningens kapitel om
gestaltningsprinciper ska särskilt beaktas vid
ändring

PBL (2010_900) 4kap 16§k

Skydd mot störningar
För bostäder upp till 35 kvm är riktvärdet 65 dBA vid fasad, för bostäder
större än 35 kvm är riktvärdet 60 dBA vid fasad. Om buller från spårtrafik
och vägar ändå överskrider den ekvivalenta ljudnivån som anges ovan vid
en bostadsbyggnads fasad, bör minst hälften av  bostadsrummen i en
bostad vara vända mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte
överskrids vid fasad, och minst hälften av bostadsrummen vara vända mot
en sida där 70 dBA maximal ljudnivå inte överskrids mellan kl. 22.00 och
06.00 vid fasad.

Förordning (2015:216) om
trafikbuller vid bostadsbyggande

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER Lagstöd

Administrativa bestämmelser Kvartersmark
Markreservat
Underjordiska ledningar

Markreservat för allmännyttiga underjordiska
ledningar

PBL (2010_900) 4kap 6§u

Luftledningar

Markreservat för allmännyttig luftledning PBL (2010_900) 4kap 6§L

Administrativa bestämmelser Hela
planområdet
Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft PBL (2010_900) 4kap 21§

Huvudmannaskap
Huvudmannaskapet är enskilt för allmän plats PBL (2010_900) 4kap 7§

Ändrad lovplikt
Startbesked får endast ges under förutsättning att markens lämplighet för
användningen har säkerställts genom att en markförorening har avhjälpts
eller en skydds- eller säkerhetsåtgärd har vidtagits.

PBL (2010_900) 4kap 14§

Marklov krävs för fällning av träd markerade med n 
4 PBL (2010_900) 4kap 15§

Planinformation
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Planprocessen
Planprocessen för detaljplan genomförs med standardförfarande i enlighet med plan- och 
bygglagen (PBL 2010:900). Synpunkter kan lämnas under samrådet och vid granskningen 
av planförslaget.
Mellan de olika skedena redovisas de framförda synpunkterna och politiska beslut tas om 
ändringar och om hur det fortsatta arbetet ska bedrivas. Detaljplanen antas slutligen av 
kommunfullmäktige, KF. 

SamrådDetaljplan Granskning Laga kraft

 

Uppdrag Samråd Granskning Antagande Laga kraft

• BN• BN • BN • BN/KF
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Upplysningar om detaljplanen lämnas av:

Elin Kajander, Planarkitekt, elin.kajander@kungsbacka.se, 0300-83 43 09 
Lisa Carlsson, Exploateringsingenjör, lisa.carlsson2@kungsbacka.se, 0300-83 54 32

Handlingar:

•	 Planbeskrivning, denna handling
•	 Plankarta med planbestämmelser  
•	 Illustrationskarta
•	 Grundkarta
•	 Fastighetsförteckning (publiceras ej digitalt) 

Övriga handlingar: 

•	  Trafikutredning. Förvaltningen för Teknik (mars 2018)
•	  Kompletterande miljöteknisk markundersökning. Norconsult AB (2017-06-20) 
•	  Miljöutredning till planprogram för Åsa centrum. Norconsult (2015-02-05)
•	  Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik, MUR/Geo, Åsa Centrum.  

Norconsult (2014-10-08)
•	  Översiktlig geoteknisk undersökning för planprogram, Åsa Centrum.  

Norconsult (2014-10-08)
•	  Komplettering av översiktlig dagvattenutredning, Ramböll (2016-12-20)
•	  Kulturmiljöutredning Åsa centrum. Louise Björk m.fl., Göteborgs Universitet - Institu-

tionen för kulturvård (hösten 2017)
•	 Verksamhetsbullerutredning, Tyréns (2018)
•	 Arkeologisk utredning, Arkeologerna Statens historiska museer (2018)
•	 Utlåtande från Länsstyrelsen angående arkeologisk förundersökning (2018)
•	 Beräkning av platsspecifika riktvärden, Norconsult (2019)
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Bakgrund

Bakgrund
I juni 2014 tog kommunstyrelsen beslut om att ge kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag 
att ta fram ett planprogram för Åsa centrum. Efter genomförd invånardialog för Åsa 
centrum under vintern 2014/2015 togs ett förslag till planprogram fram för de delar av 
centrala Åsa som idag saknar eller inte har ändamålsenlig detaljplan. 
Planprogrammet för Åsa centrum godkändes av kommunstyrelsen 2015-09-29 §202. 
Samtidigt fick kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att teckna principavtal med berörda 
fastighetsägare inför varje detaljplan.

Uppdrag
Byggnadsnämnden beslutade 2016-01-14 § 8 att uppdra åt förvaltningen att ta fram 
lämplig etappindelning för detaljplaneläggning för Åsa centrum, samt att upprätta förslag 
till detaljplaner inom hela programområdet i enlighet med godkänt planprogram och 
etappindelning. 
Kommunstyrelsen beslutade 2016-05-24 § 116 att godkänna principavtal mellan kommunen 
och exploatören avseende planläggning av Åsa 4:144 m.fl. 
Genomförandet av planprogrammet är ett övergripande projekt som pågår parallellt med 
planprocesserna för etapperna. Detaljplanen för Åsa 4:144 m.fl. är den första etappen. 
Enligt godkänt principavtal ska detaljplanen syfta till att skapa förutsättningar för 
utbyggnad av bostäder inom den norra delen av programområdet. Detaljplanen syftade 
även till att möjliggöra översvämningsbar park för dagvattenhantering inom kommunens 
fastighet 4:188 m.fl., sydväst om nu gällande detaljplaneområde.  
Inför samrådsskedet av detaljplanen för Åsa 4:144 m.fl. fanns många outredda frågor om 
den översvämningsbara parken. Förvaltningens bedömning blev därför att denna del skulle 
tas ur planområdet för att istället planläggas i kommande etapp.

Planens syfte och huvuddrag
Planförslaget ska möjliggöra:
•	 Ett attraktivt och tryggt stråk mellan stationen, centrum och stranden  

- genom att anlägga gång- och cykelbana på banvallen
•	 Förtätning i centrum genom att komplettera med flerbostadshus för bättre underlag  

- till kollektivtrafik, kommersiell och offentlig service
•	 Att lyfta karaktären på Åsa stationsväg genom hänsyn till kulturmiljö och möjlighet till 

utveckling.  
- skapa rätt användning så även den kulturhistoriska delen kan utvecklas  
- flerbostadshus i 2 vån närmast kulturmiljön och 4 våningar mot berget

Läge, areal och markägoförhållanden
Planområdet är cirka 2 hektar stort och ligger i norra delen av centrala Åsa, se 
orienteringskarta på plankartan.
Åsa 4:144 och 4:161 ägs av Eksta Bostads AB. Åsa 4:14, 4:148 och 4:158 är privatägda 
fastigheter. Åsa 5:246 och 4:118 ägs av Kungsbacka kommun. 
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Tidigare ställningstaganden

Översiktliga planer 

Området omfattas av Fördjupad översiktsplan för Åsa , FÖP Åsa, där centrumområdet 
är utpekat som ett av utbyggnadsområdena, FÖP antogs i november 2013. Nedan 
sammanfattas de fyra huvudprinciperna, som alla berör Åsa centrum:
•	  Ett attraktivt stråk mellan stationen, centrum och stranden
•	  Mångfald av bostäder och företag
•	  Åsa ska locka året runt
•	  Från bilberoende till hållbara resor 

Riktlinjer för centrum, relevanta för etapp 1:
•	  Utveckla banvallen med bostäder.
•	  Hindra att Åsa stationsväg blir en bakgata.
•	  Vid detaljplaneläggning ta hänsyn till kulturhistoriskt värdefull bebyggelse
•	  Komplettera med bostadshus, verksamheter och handel i centrum.

Planprogram

Planprogram för Åsa centrum godkändes av kommunstyrelsen 2015-09-29 § 202. Nedan visas 
två utsnitt ur kartor ur planprogrammet. Den tjocka svarta linjen anger gräns för etapp 1.

Flerbostadshus 
något högre 
än befintlig
centrum-
bebyggelse.

Ställnings-
tagande kring 
byggrätter och
eventuellt juri-
diskt skydd av 
byggnaderna
ska göras i 
samband med 
detaljplanesk-
edet

Gång- och cykelstråk som fung-
erar som en förbindelse mellan 
stranden, centrum och stationen.

Flerbostadshus något högre än be-
fintlig centrumbebyggelse. Fasader 
mot cykelvägen får inte upplevas som 
baksidor.

Figur 1: Utsnitt ur programkarta

Figur 2: Utsnitt ur karta i planprogrammet: 
Särskilt viktiga punkter att gestalta väl

Huvudstråk för gång- och cykel 
mellan stationen och stranden

Grönområde

--
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Detaljplaner

Området omfattas av detaljplanerna Ö22 från 1951, Ö58 från 1978 och ÖP85 från 2006, se 
planöversiktbild figur 3. 
•	  Ö22 tillåter allmän plats, park, i berörd del
•	  Ö58 tillåter område för järnvägsändamål längs banvallen och handelsträdgårds- och 

småindustriändamål inom kulturmiljöerna Åsa 4:14 och 4:148
•	  ÖP85 tillåter vägmark och parkmark
•	  Åsa 4:158 ligger idag utom plan

Kommunala beslut i övrigt

Enligt Mål för bostadsbyggande 2014–2020 ska det varje år byggas 40 nya bostäder i Åsa 
tätort. I skriften Planerat bostadsbyggande 2017–2022 (Kommunledningskontoret, 2017), 
redovisas att Åsa centrum etapp 1 förväntas innehålla cirka 75 nya bostäder.
Kommunstyrelsen beslutade 2017-03-12 §59 att tillämpa kommunalt huvudmannaskap för 
allmän plats som innehåller dagvattenanläggning i nya detaljplaner i Åsa centrum. Enskilt 
huvudmannaskap ska tillämpas för övriga allmänna platser i nya detaljplaner i Åsa centrum.
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Förutsättningar och förändringar

Natur

Mark och vegetation

Vid framtagandet av planprogrammet för Åsa centrum genomfördes en miljöutredning 
(Norconsult 2015). Enligt miljöutredningen består programområdet av den gamla 
banvallen, grönytor samt igenväxande åker- och betesmark utan några högre naturvärden. 
I programområdets norra del, som motsvarar planområdets östra del, finns kvarvarande 
rest av odlingslandskap i centrala Åsa, samt vissa äldre lövträd som har viss betydelse för 
naturmiljön.  
Efter fältbesök av ekolog kan tilläggas att området till stor del består av igenväxande öppen 
mark. Rik förekomst av bland anat hallon och mjölkört indikerar igenväxningen. Längs 
båda sidor av den gamla banvallen växer träd och buskar som tillför gröna kvaliteter till 
området. Trädartsvariationen är stor, exempelvis återfinns lind, ask, alm och sälg i varierad 
grovlek och vitalitet. Med anledning av de olika trädslagen och de varierande åldrarna på 
träden är det tydligt att trädraden utmed banvallens västra sida inte är planterad som en 
allé, därmed bedöms den inte omfattas av biotopskydd. Trädraden kan dock ses som ett 
hjälpmedel för att tyda banvallens sträckning och dess betydelse för den kulturhistoriskt 
värdefulla miljön. Längs med banvallen löper diken där det växer vattentåliga växter som 
kaveldun och jättebalsamin.
I planområdets sydöstra del finns en träddunge med bland annat alm, björk, ask och sälg. 
Almsjuka verkar ha drabbat en del av de vuxna träden. Området saknar naturvärden men 
bedöms ha en viss betydelse för närområdets grönstruktur. Området bedöms som för litet 
för att ha några kvaliteter för närrekreation. I den södra delen löper en stenmur som längre 
inte bedöms omfattas av det generella biotopskyddet, då marken sedan länge slutat brukas 
som jordbruksmark. 

Planförslag

Närområdets grönstruktur kommer att påverkas eftersom planförslaget innebär att 
naturmark i gällande detaljplan bebyggs. Inom planområdet finns fyra träd som bedöms som 
viktiga för närområdet grönstruktur. Träden är gamla och tämligen grova med vida kronor 
som är karaktärsskapande för området. Träden har en funktion som spridningskorridorer 
mellan grönområden i tätorten, stora träd bidrar också med viktiga ekosystemtjänster som 
klimatreglering och upplevelsevärden. Utvalda träd utmed banvallen har försetts med 
utökad lovplikt vid fällning och fått bestämmelsen n4. Om träden i fråga skulle ha så pass 
dålig kvalitet att de bedöms vara en fara för människors hälsa och säkerthet kan träden tas 
ned, för fällning i detta fall krävs dock fortsatt marklov för fällning. För att säkerställa att 
vissa områden inte hårdgörs har bestämmelsen n1:Marken får inte hårdgöras förts in i sydöstra 
och nordöstra delen av planen. Se plankarta. 

Landskapsbild och rekreation

Inom planområdet finns grönytor och igenväxande åker- och betesmark utan några högre 
värden för rekreation. 

Planförslag

Planförslag innebär att igenväxande åker- och betesmark i huvudsak tas i anspråk för 
bostäder. De planerade bostäderna kommer påverka landskapsbilden och upplevelsen 
av området. Bebyggelsen planeras för att förlänga befintliga stråk och skapa bättre 
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tillgänglighet mellan pendelstationen, centrum och vidare mot badplatsen Vita Sand genom 
ett tydligare gång- och cykelstråk. Konsekvenserna bedöms sammanlagt bli acceptabla. 

Förorenad mark

Förekomsten av föroreningar i området kring banvallen har tidigare belysts i ett flertal 
utredningar. Det har tagits fram en utredning baserad på tidigare samlad kunskap, 
Kompletterande undersökning (Norconsult, 2017).
Utifrån analysresultaten från föreliggande undersökning (Norconsult, 2016) kvarstår 
bedömningen av delområdena 1 och 3. Detta innebär att massorna som utgörs av makadam 
kan betraktas som rena men att ytliga massor av friktionsmaterial under makadam bör 
betraktas som massor med halter överstigande gränsen för känslig markanvändning. 
Behovet av saneringsåtgärd för delområde 2 kan ifrågasättas, men med hänvisning 
till försiktighetsprincipen och eftersom området ska kunna användas för bostäder 
rekommenderas ändå att ca 50 m3 avlägsnas som mindre känslig markanvändning (MKN) 
massor. 
De höga arsenikhalter som påvisats vid tidigare undersökning i området har inte återfunnits. 
För den före detta handelsträdgården rekommenderas sanering av det ytliga lagret 
av mulljord inom det verksamhetsområde där det bedrivits odling. En beräkning av 
platsspecifika riktvärden (Norconsult, 2019) har tagits fram och bilagts handlingarna. 
Beräkningar syftar till att ligga till grund för framtida bedömning av behov av sanering 
vilka görs i genomförandet av planen. 

Figur 4: Markmiljöndersökning, bilaga 5. Handelsträdgårdens område visas som streckad och banvallens olika 
delområden är heldragna. Siffrorna anger de delområden som är angivna i texten.
Planförslag

Tillsynsmyndighetens bedömning är att hela planområdet ska ses som en enhet och att det 
bör ställas samma saneringskrav på hela området. I samband med framtida schaktarbeten 
bör kompletterande provtagningar ske för att fastställa avgränsning av föroreningarna i sid- 
och djupled. Tillsynsmyndigheten ska informeras om anmälningspliktig verksamhet och 
godkänna verksamheten innan arbetet påbörjas. Omfattningen av saneringsarbetet sker i 
dialog med tillsynsmyndigheter och styrs i genomförandet. 
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En generell bestämmelse är tillagd på plankartan med förteckningen: Startbesked får endast 
ges under förutsättning att markens lämplighet för användningen har säkerställts genom att 
en markförorening har avhjälpts eller en skydds- eller säkerhetsåtgärd har vidtagits enligt 
PBL (2010:900) 4kap 14§. 

Radon

Enligt miljöutredningen tillhörande planprogrammet för Åsa centrum (Norconsult, 2015), 
ligger planområdet inom normalriskområde för radon. 

Planförslag

Planen innebär inte någon reglering av radonskydd då Boverkets Byggregler (BBR) reglerar 
detta. 

Geotekniska förhållanden 

Enligt översiktlig geoteknisk undersökning tillhörande planprogrammet för Åsa centrum 
(Norconsult, 2014), utgörs programområdet främst av svallsediment/grus och postglacial 
lera. Leran har generellt mycket låg hållfasthet och är sättningskänslig.
Totalstabiliteten för nuvarande förhållanden inom lermarksområdet bedöms preliminärt 
vara betryggande med hänsyn till små nivåskillnader. Totalstabiliteten vid fastmarkspartiet i 
nordvästra delen av programområdet måste utredas i senare skede.
Grundvattennivån bedöms generellt ligga på mellan cirka 0,5 till 2 meter djup. Portrycket 
under lerlagret kan vara högt i programområdet för centrum.
Byggnader kan byggas både inom lermarken och inom fastmarken. Byggnader kan 
grundläggas med platta på mark, med stödpålar eller med en kombination av dessa beroende 
på rådande förhållanden.
Utbyggnad av nya bostäder och centrumfunktioner inom området kräver sannolikt 
grundläggningsåtgärder.

Planförslag

Kompletterande geoteknisk undersökning utförs senast vid detaljprojektering. 

Fornlämningar

Under hösten 2017 utfördes en arkeologisk utredning enligt 2 kap 11 § Kulturmiljölagen 
(1988:950) av Arkeologerna, Statens historiska museer. I samband med utredningen 
påträffades en nyupptäckt boplats inom planområdets sydöstra del, kallad Ölmevalla 196. 
Det påträffades sex anläggningar av brons-/järnålderskaraktär, boplatsen utgöra en yta 
om cirka 3400 m2 vilken i utredningen antogs behöva förundersökas inför en eventuell 
exploatering. För mer information läst bilagd rapport. 
I övrigt finns inga kända fornminnen eller fornlämningar inom planområdet.

Planförslag

En dialog har förts med Länsstyrelsen där beslut har tagits om att det inte finns behov av 
att utföra en förundersökning, se bilagt utlåtande från Länsstyrelsen angående arkeologisk 
förundersökning (2018). 
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Bebyggelseområden

Kommersiell och kommunal service

Inom Åsa 4:14 finns övernattningsverksamhet, Åsa Gästis, och uthyrning av kajaker och 
cyklar. Strax söder om planområdet finns Åsa centrum med mataffär, bageri, restauranger 
och övrig kommersiell verksamhet. 
Cirka 100 meter nordväst om planområdet finns Åsa gårdsskola där det bedrivs kommunal 
grundskoleverksamhet F–9 med tillhörande förskola. Skolan har en kapacitet för 300 
elever och 40 förskoleelever. På skolan finns även fritidshem och en fritidsklubb. Skolans 
gymnastiksal är förberedd så att den kan byggas ut till full storlek på sikt.
Enligt planprogrammet för Åsa centrum ska det finnas möjlighet att komplettera med 
verksamheter i centrum. Verksamheter bör huvudsakligen tillåtas utmed Åsa stationsväg, 
som historiskt och i programförslaget utgör ett huvudstråk, samt längs Varbergsvägen i 
programområdets mest centrala delar; vid mataffären, restaurangstråket och bensinstationen.

Befintlig bebyggelse runt planområdet

Öster om området ligger villor som klättrar upp längs berget. Söder om planområdet, i Åsa 
centrum, är bebyggelsen varierad. Här finns en- och flerbostadshus som varierar mellan en 
och tre våningar. Väster om planområdet finns bland annat seniorboende i ett plan. Norr om 
ligger ett område med småindustri och återvinning. Hur den nya bebyggelsen påverkar den 
befintliga återfinns i kapitlet konsekvenser.

Befintlig bebyggelse inom planområdet

Planområdet är bebyggt med tre bostadshus med tillhörande komplementbyggnader. 
Bostadstomterna har sina entréer mot Åsa Stationsväg.
Inom Åsa 4:144 fanns tidigare en handelsträdgård. Del av fastigheten består idag av en tomt 
som är bebyggd med ett tegelbeklätt bostadshus i en våning, se foto A nästa sida. Inom 
fastigheten finns även en mindre komplementbyggnad. I övrigt är fastigheten obebyggd.
Åsa 4:14 är bebyggd med ett bostadshus, ett större uthus, ett växthus och ett mindre 
väderskydd, se foto B. 
Inom Åsa 4:148 finns ett bostadshus och en mindre komplementbyggnad, se foto C. 

Kulturmiljö

Området är rikt på kulturhistoria och berättar om hur Åsa utvecklats över tid. Inom 
området finns tydliga spår från stationssamhället och gästgiveriverksamheten som präglat 
och betytt mycket för Åsas framväxt och identitet.
På fastigheterna Åsa 4:14 och Åsa 4:148 är de båda huvudbyggnaderna och 
komplementbyggnaden längst i norr utpekade som klass B i länsstyrelsens 
bebyggelseinventering från 2009. Klass B är objekt av högt kulturhistoriskt värde av 
regionalt intresse som bör skyddas i detaljplan. Rivningsförbud är därför motiverat 
enligt länsstyrelsen. Byggnaderna har byggnadshistoriskt, arkitekturhistoriskt och 
samhällshistoriskt värde och är ett historiskt dokument över äldre tiders byggande. Dess 
arkitektoniska och miljöskapande upplevelsevärden ger platsen ett historiskt djup och känsla 
av kontinuitet.
Bostadshuset på Åsa 4:14 byggdes på 1860-talet som en del av Åsa gästgiveri och används 
idag som privatbostad med övernattningsverksamheten Åsa Gästis, uthyrning av kajaker och 
cyklar. Det större uthuset på Åsa 4:14 har delvis använts som ishus, vilket förklarar att västra 
gaveln är murad och putsad. Uthuset ramar in gården så att en tydlig rumslighet bildas. 
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Historisk bakgrund

”Kungsvägen” längst Hallands kust har anor från 1200-talet och löper genom Åsa. På 1600-talet lät kung Karl 
XI rusta upp vägen, för att underlätta resandet för sina män genom landet. Med anledning av gästgiveriförord-
ningen (1649) och dess skärpning (1734) instiftades 1778 Åsa gästgiveri på en av Åsas fem bondgårdar. Gården 
var belägen på västra sidan utmed den nordligaste delen av det vi idag kallar Åsa Stationsväg, en rest av den 
gamla Kungsvägen. Gästgiveriet blev en naturlig samlingsplats för bönderna i området och kan ses som Åsas 
första centrum. 1851 brann gästgivaregården ner efter att ett bråk urartat och illvilliga tänt på två gårdsbygg-
nader. Gården byggdes snart upp igen och återupptog sin verksamhet som gästgiveri. 

Under 1860-talet var efterfrågan på övernattning så stor att en byggnad för gästgiveriets övernattande gäster 
uppfördes på andra sidan vägen. Omkring 1880 färdigställdes västkustbanan och 1889 öppnade järnvägsstatio-
nen, som naturligt blev Åsas nya centrum. Järnvägsstationen ledde till att Åsa uppmärksammades som badort, 
då det underlättade för fler att ta sig hit. Gästgiveriet utökades med ytterligare en byggnad, som flyttades via 
järnväg från Annedal i Göteborg till Åsa. 

Under 1930-talet avvecklades gästgiveriet och omvandlades till pensionat. Vid övergången till pensionat 
upphörde verksamhet i den ursprungliga gästgivaregården. Istället drevs verksamheten i Annedalshuset med 
1860-talsbyggnaden som annex. Från 1920-talet fanns även samhällets lanthandel inom dessa fastigheter.

En bit in på 1900-talet, när Varbergsvägen anlades och fler människor kom till Åsa med bil, försköts Åsa 
centrum åt sydväst där det ligger idag. 1978 stängdes järnvägsstationen ner. På 1960- och 70-talen lades 
pensionatet och lanthandeln ner och byggnaderna övergick till att bli privatbostäder. På senare år har övernatt-
ningsverksamhet instiftats på nytt i 1860-talsbyggnaden.

Figur 5: Ortofoto över befintlig bebyggelse, 2017
Historisk struktur av banvallen framgår tydligt

Foton A-C visar befintlig bebyggelse, 2017
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Det har funnits ytterligare en byggnad inom Åsa 4:14. Figur 6 & 7 visar dess ursprungliga 
placering och utseende.
Bostadshuset inom Åsa 4:148 är från sent 1800-tal och köptes in från Annedal i Göteborg 
1899. Huset nedmonterades, fraktades via järnväg och återuppfördes som gästgiveribyggnad 
i Åsa. 

Planförslag
I kapitlet Gestaltningsprinciper beskrivs och motiveras de bestämmelser som rör befintlig 
kulturmiljö samt ges gestaltningsprinciper för ny bebyggelse. Se också avsnitt ny bebyggelse.

Ny bebyggelse 

Planområdet består av tre olika typer av bebyggelse, 
se illustration. Område 3 innehåller kulturintressant 
miljö som de båda övriga områdena behöver förhålla 
sig till. Område 1 ligger i direkt anslutning till den 
utpekade kulturhistoriska bebyggelsen och anpassas 
till den vad gäller skala, volymer, placering och 
gestaltning. Område 2 är avskild från kulturmiljön 
av banvallen och en trädridå, och kan därför förhålla 
sig något friare. Några av träden samt banvallens 
användning som gång- och cykelväg säkras genom 
planens bestämmelser.

Område 1
Område 1 bebyggs med fyrbohus i två våningar som 
innehåller totalt 16 lägenheter. Den låga skalan och 
sadeltak regleras i planbestämmelser. 

Område 2
Område 2 bebyggs med två flerbostadshus i fyra våningar och innehåller totalt 28 
lägenheter. En suterrängvåning tillåts utöver detta för att kunna anpassa husen till 
terrängen. Dessa hus har sin huvudsakliga entré mot Övre Villavägen, men ska också 
kunna nås från gång- och cykelvägen längs gamla banvallen. Dessa hus föreslås också förses 
med sadeltak, dels med tanke på kulturmiljön och dels med tanke på övrig intilliggande 
bebyggelse.

Figur 6: T.v. Utsnitt av karta över förslag till byggnadsplan för Åsa 
1943. Inringad byggnad är idag riven. 
Figur 7: Ovan, Byggnadens utformning, vykort från 1903
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Område 3
Område 3 bebos idag av två familjer. Inom området bedrivs verksamhet i form av Åsa 
Gästis. Enligt gällande detaljplan medges handelsträdgårds- och småindustriändamål. I 
detaljplaneförslaget föreslås istället bostads- och centrumändamål. Inom Åsa 4:14, Åsa 
4:148 och Åsa 1:158 kommer det vara möjligt att komplettera och utveckla verksamheter på 
kulturmiljöns villkor.
Två mindre kompletteringar tillåts inom de två fastigheterna. På den norra fastigheten 
tillåts en byggnad i det läge där det tidigare stått en byggnad, se figur 6 & 7. På den södra 
fastigheten ges byggrätt i söder. Rivningsförbud är satt för de två huvudbyggnaderna 
och för den norra komplementbyggnaden, då dessa har ett stort kulturhistoriskt värde. 
Varsamhetsbestämmelser adderas till dessa byggnader. För övriga byggnader sätts 
bestämmelser som innebär att ny bebyggelse ska anpassas till kulturmiljön.
I kapitlet gestaltningsprinciper finns mer att läsa om gestaltning av befintlig och 
tillkommande bebyggelse, samt genomgång av varsamhetsbestämmelserna. I kapitlet 
konsekvenser beskrivs hur den nya bebyggelsen bedöms påverka den befintliga.

Gator och trafik
Eftersom det finns mycket vardagsservice i och i närheten till Åsa centrum finns det goda 
förutsättningar för boende att använda sig av hållbara transportmedel likt gång, cykel och 
kollektivtrafik för att utföra vardagstransporter. 

Biltrafik

I samband med detaljplanen har en trafikutredning tagits fram (Förvaltningen för teknik, 
2018). Trafikutredningen visar på att en utbyggnad av området med cirka 50 bostäder 
kommer leda till en trafikökning med cirka 95 bilar/dygn. 80 procent av trafiken från 
bostäderna antas köra norrut, mot Kläppavägen, och 20 procent antas köra söderut mot 
Varbergsvägen. Utöver detta antas att 20 procent av den totalt alstrade trafiken utgörs av 
bilresor inom Åsa. Dessa interna resor bedöms fördelas lika mellan målpunkterna stationen, 
centrum och området vid Åsaskolan, väster om Varbergsvägen. Det befintliga vägnätet runt 
planområdet samt det övergripande vägnätet i Åsa bedöms i huvudsak kunna hantera de 
trafikökningar som kommande utbyggnad väntas medföra. Dock krävs vissa åtgärder på 
vägnätet för att förbättra möjligheterna till säkra och attraktiva transporter till och genom 
planområdet, läs mer under Gång- och cykeltrafik; Planförslag.
Anslutning från den nordvästra delen av planområdet till Kläppavägen kan ske utan problem 
då området är relativt platt. Sikten vid utfarten måste säkras. Vid utfart till Övre Villavägen 
bör ett vilplan finnas där plats för en bil finns. Anslutning i backen mellan Övre Villavägen 
och Åsa Stationsväg är olämplig.

Planförslag

Planförslaget föranleder inga förändringar på bilvägnätet. Hänsyn är taget till sikttriangel 
och plats för en bil är möjlig. Utfart mot Kläppavägen kommer ske över gång- och cykelväg. 
Det har gjorts en noga avvägning där frågan om att möjliggöra för biltrafik på före detta 
banvallen har tagits upp. Resultatet visar att det finns för stora risker i att en ändring av 
banvallen skulle generera mer trafik då vägen skulle kunna upplevas som en genväg genom 
området och vidare in mot Åsa centrum. Beslutet är därav att bibehålla trafiken längs Åsa 
stationsväg och uppdatera före detta banvallen till ett mer tillgängligt gång- och cykelstråk 
mellan Åsa centrum och Åsa station. 
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Gång- och cykeltrafik

Det finns ingen gång- och cykelväg längs med gatorna i direkt anslutning till planområdet. 
Idag rör sig de oskyddade trafikanterna i blandtrafik. 
Genom området går den gamla banvallen vilket idag fungerar som ett gång- och cykelstråk. 
Beläggningen är i dåligt skick då enbart delar är belagd med asfalt. Sträckan saknar 
belysning och växtligheten är otuktad.
En av de fyra huvudstrategierna i FÖP Åsa är att skapa ett attraktivt stråk mellan stationen, 
centrum och badstranden Vita Sand. Målsättningen är att det ska kännas tryggt och 
trevligt att promenera eller cykla utmed detta stråk och att stråket blir ett förstahandsval 
för fotgängare och cyklister som ska ta sig mellan stationen och centrum och vidare mot 
stranden. Stråket korsar planområdet i form av den före detta banvallen. Enligt FÖP Åsa 
ska kommunen ta initiativ till att skapa och förstärka stråket. 
I planprogrammet för Åsa centrum fördjupas tankarna om ett huvudstråk för gående och 
cyklister mellan stationen, centrum och stranden. Stråket ansluter till Åsa Stationsväg i 
söder efter att det passerat den före detta banvallen genom planområdet. Banvallen är en 
del av den kulturhistoriskt värdefulla miljön eftersom strukturen vittnar om det gamla 
stationssamhället. Enligt planprogrammet för Åsa centrum kan en del av områdets äldre 
struktur bevaras genom att bibehålla banvallens sträckning och en del av de äldre träden 
utmed banvallen. Hänsyn kan därmed också tas till den kulturhistoriskt värdefulla 
bebyggelse lokaliserad väster om stråket. 
Den sydöstra delen av planområdet är kuperad och för att området ska vara tillgänglighets-
anpassat bör alla gångvägar ha en lutning på maximalt 8 procent. Medellutningen bör vara 
maximalt 6 procent med vilplan på högst 2,5 procent.
Planförslag
För att förbättra möjligheterna till säkra och attraktiva 
transporter till och genom planområdet krävs det ett 
helhetsgrepp över frågan i området: 
•	 Ett cirka 15 meter brett stråk för att rymma gång- och 

cykelväg, belysning och diken på allmän plats föreslås. 
Gång- och cykelområdet ska utformas enligt sektion 
nedan och beläggas med asfalt.

•	 Cirkulationsplatsen kompletteras med en gång- och 
cykelväg för bättre framkomlighet för gångtrafikanter 
och cyklister i stråket mot Åsa station. 

•	 En ny trottoar anläggs på den norra sidan av 
planområdet på Gamla Kläppavägen. 

Figur 9: Principsektion av gång- och cykelstråk på banvallen

Figur 10: Illustration, nya och 
befintliga cykelvägar
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Parkering

Baserat på områdets lokalisering och typ av bostäder beräknas parkeringsbehovet för bil vara 
1,4 bilplatser per bostad inklusive plats för besökande. För att inte uppmuntra ett omotiverat 
användande av bil kan ett mindre antal parkeringsplatser byggas i ett första skede för att 
sedan bygga ut alla platser vid behov. Lägsta antal som byggs i ett första skede ska vara 1,2 
bilplatser/lägenhet, varav 0,2 är besöksparkering. 
Det ska finnas 1 cykelplats/boende under tak, helst i förråd, samt 1 cykelplats/lägenhet i 
direkt anslutning till bostadsentréerna inklusive besöksparkering. Vid alla platser bör det 
finnas möjlighet att låsa fast cykeln i ramen. Cykelplatser för exempelvis lastcyklar bör också 
tillhandahållas då denna typ av fordon blir mer vanlig samt att den vid kortare resor kan 
vara ett komplement till bilen.

Planförslag

Samtliga parkeringsplatser ska anordnas inom kvartersmark. 16 parkeringar ska byggas 
inom område 1. Övriga parkeringar anordnas på andra sidan banvallen. Utöver de 1,4 platser 
per bostad kan ytterligare cirka tio platser tillskapas öster om banvallen. I område 1 ryms 
cyklar i tillhörande förråd samt vid entrén. I område 2 finns plats för cyklar vid entréerna 
och i separata cykelförråd.

Kollektivtrafik

Varbergsvägen trafikeras av bussar i linjetrafik och stråket är utpekat som ett mycket starkt 
kollektivtrafikstråk i Regionalt Trafikförsörjningsprogram för Halland 2016–2019. Till 
närmsta busshållplats är det cirka 250 meter. Från hållplatsen Åsa Gårdsskola går det bussar 
till Kungsbacka/Frillesås och till Åsa station/Varberg. 
Från planområdet är det cirka 1,2 kilometer till Åsa station, där stannar tåg som trafikerar 
sträckan Göteborg–Halmstad/Varberg. Under vardagar stannar cirka 15 tåg i vardera 
riktning. I dagsläget stannar två-tre tåg i vardera riktning under helgen.

Teknisk försörjning

Dagvatten

Ledningar för kommunalt dagvatten finns i Åsa Stationsväg, Kläppavägen och Övre Vil-
lavägen. 
Åsa tätort har idag en dagvattenproblematik med hög belastning på det befintliga nätet, 
vilket är i behov av underhåll och utbyggnad för ett kunna hantera dagvatten från fortsatt 
exploatering. Att dagvatten från större delen av tätorten har sitt utlopp till havet vid en po-
pulär badstrand innebär också att extra hänsyn behöver tas till fördröjning och rening.
Enligt miljöutredningen som togs fram vid framtagandet av planprogrammet för Åsa 
centrum (Norconsult 2015-02-05), sker avrinning från programområdet via dagvattenled-
ningar och diken ned till havet från norr mot sydväst. En stor del av dagvattnet rinner via en 
större dagvattenledning ut vid badstranden Vita Sand. Vidare rinner ett större dagvattendike 
genom området längs Varbergsvägen och mynnar också ut vid Vita Sand. Detta innebär att 
främsta recipienten för programområdet är Kuggaviken som utgör en del av ytvattenföre-
komsten Vendelsöarkipelagen.
Den kompletterande dagvattenutredningen som togs fram efter planprogrammets godkän-
nande (Ramböll 2016-12-20), beskriver varje delavrinningsområdes befintliga förhållanden 
gällande markslag, avledning av dagvatten, översvämningsrisk och föroreningar. Denna 
detaljplan ingår i delavrinningsområde C. Den kompletterande utredningen beskriver åt-
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gärdsförslag med utformning, flöden och fördröjningsvolym både för 30- och 100-årsregn. 
De föreslagna dagvattenlösningarna kan byggas ut etappvis.
Dagvattenutredningen i sin helhet, med tillhörande kostnadskalkyl, finns bilagd handling-
arna. En dagvattenutredning som utförts av WSP (2018-03-18) ger förslagsalternativ av hur 
dagvatten från området ska fördröjas och avledas. Utredningen visar på lämpliga möjligheter 
att koppla till befintligt nät samt föreslår huruvida delar av området kan anslutas till delar av 
det dagvattensystem som föreslås i Rambölls fördjupade utredning. WSP’s dagvattenutred-
ning redovisar även kostnadsförslag för de olika alternativen.
Inför samrådsskedet av detaljplanen för Åsa 4:144 m.fl., fanns många outredda frågor om 
helhetslösningen för dagvattenhanteringen i Åsa och för den föreslagna översvämningsbara 
parken som i det skedet ingick i planområdet. Förvaltningens bedömning blev därför att 
denna del togs ur planområdet för etapp 1, för att istället planläggas i kommande etapp.

Planförslag

Området avses att anslutas till befintligt kommunalt dagvattensystem i enlighet med före-
slagen hantering i dagvattenutredningen från WSP (2018). Bestämmelsen n1: Marken får 
inte hårdgöras, läggs på delar av östra delen av planområdet. 

Vatten och avlopp

Planområdet ingår i kommunalt verksamhetsområde för dricks- och spillvatten. Ledningar 
för kommunalt vatten och avlopp finns i Åsa Stationsväg, Kläppavägen och Övre 
Villavägen. Området är dag anslutet till kommunalt spill- och dricksvatten.

Planförslag

Vid ombildning av fastigheterna som ingår i planområdet/ny fastighetsindelning ska 
förbindelsepunkter för VA upprättas för de nya fastigheterna.

Uppvärmning

Inom området finns det möjlighet att ansluta sig till befintligt fjärrvärmenät.

Planförslag

Hur byggnaderna ska uppvärmas är inte klarlagt. Krav på byggnadernas energianvändning 
ska följa bestämmelserna enligt BBR, Boverkets byggregler. Energieffektivt byggande 
förespråkas. Det kan finnas fördelar med samordnad uppvärmning. 

Bredband

Anslutningspunkt för bredband kan anordnas.

Ledningar

Inom området finns luftledningar för el samt ledningar under mark för el, VA, tele, 
fjärrvärme och bredband. I söder finns en transformatorstation.

Planförslag

Planförslaget innebär att markreservat genom u/L-områden (område för underjordiska 
ledningar/luftledningar) läggs in för befintliga ledningar. Fjärrvärmeledning, bredband och 
eventuellt va-ledningar i norr ska flyttas. Skanovas ledning inom Åsa 4:14 ligger delvis inom 
ny byggrätt. Se även Genomförandefrågor.
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Avfall

Närmsta återvinningscentral finns cirka 70 meter norr om planområdet.

Planförslag

Planförslaget innebär att avfallshanteringsfordon kan tas sig fram till planerad 
bostadsbebyggelse. Intill Kläppavägen och Övre Villavägen finns det plats för miljörum. 
Tillräckliga utrymmen för källsortering av sopor ska finnas inomhus och utomhus, där 
de ska samordnas för tillkommande bostäder inom Åsa 4:144 respektive inom Åsa 4:161. 
Sophanteringen ska ske med största hänsyn till miljön samt återvinning av energi och 
material. Utformningen ska se enligt Handbok för avfallsutrymmen (Avfall Sverige, 2009). 
Avfallshanteringen för befintliga bostäder föreslås inte förändras.

Hälsa och säkerhet

Störning från verksamheter, buller

Drygt 100 meter norr om planområdet finns en fjärrvärmeanläggning. Skorstenen är hög 
och det finns inga ärenden som berör rökstörning hos Miljö & Hälsoskydd. Härskande 
vindriktning är sydväst vilket ger utsläpp bort från planområdet och anläggningen bedöms 
inte utgöra någon störningsrisk för området. Cirka 70 meter norr om planområdet finns 
en återvinningscentral. Verksamhetens drift med lastning och tömning av containrar kan 
stundtals orsaka bullerstörning för omgivningen. 

Planförslag

Tyréns AB har utfört en industribullerutredning för Åsa återvinningscentral. Utredningen 
baseras på platsbesök och utförda närfältsmätningar där ljudnivåer och karaktäristik från de 
ljudkällor som förekommer på och vid anläggningen utgör indata för beräkningsresultaten. 
De preliminära resultaten visar att de ekvivalenta ljudnivåerna (medelljudnivåerna) ligger 
strax under 50 dBA, dvs cirka 5 dBA högre än vad som normalt accepteras av Boverket 
utan särskild bulleranpassning (Zon A). Verksamheten vid en återvinningscentral präglas 
i stor omfattning av dunsar och impulsljud vilket gör att riktvärdet bör skärpas 5 dB. Vid 
nybyggnation ska därför byggnaderna anpassas för Zon B vilket innebär att bostäder accep-
teras under förutsättning att det finns tillgång till en ljuddämpad sida och att byggnaderna 
bullleranpassas. Byggnaden närmast verksamheten bör placeras med en långsida mot verk-
samheten för att skärma övriga delar av området och minst hälften av bostadsrummen inom 
varje lägenhet ska vara vända mot den ljuddämpade sidan. Det innebär då oftast genomgå-
ende lägenheter. Även uteplatser ska förläggas på den ljuddämpade sidan. I plankartan har 
det med planbestämmelsen f4 reglerats att minst hälften av bostadsrummen för varje bostad 
ska vara vända mot ljuddämpad sida. Bestämmelsen gäller för den del av planområdet som 
enligt industribullerutredningen ligger inom riskzon för höga bullernivåer. 
Fasaden mot den bullriga sidan ska vara utförd så att den ekvivalenta ljudnivån inomhus 
ligger under 30 dBA, maximala ljudnivån under 45 dBA, samt att folkhälsomyndighetens 
riktvärden för lågfrekvent buller klaras. Detta ställer krav på fönster och eventuella frisk-
luftsventiler med bättre ljudreduktion än standardfönster/-ventiler.
En möjlighet att fortfarande kunna bygga bostäder utan särskild bulleranpassning är att 
avskärma verksamheten med en bullerskärm. Om den placeras vid tomtgräns längs hela eller 
delar av ÅVC:n kommer det att erfordras en relativt hög skärm (>2 m) eftersom denna pla-
cering ligger mitt i mellan bullerkälla och bostäder och därmed är den minst gynnsamma. 
Andra alternativ med bullerskärm(-ar) närmare de respektive bullerkällorna inom ÅVC:n är 
mer effektiva ur bullerhänseende men kan medföra logistiska och praktiska problem. Mer 
information finns att läsa om i bilagd verksamhetsbullerutredning (Tyréns, 2018).
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Vägtrafik

Ljudnivån i området bedöms som god, trafikmängderna förbi och inom området är låg. Åsa 
stationsväg är i detaljplan reglerad som gårdsgata där trafik ska ske på fotgängarnas villkor. 
Trafikmätningar har gjorts vilket visar på ca 500 fordon/dag på Åsa stationsväg. Boverkets 
rekommendationer om när en bullerutredning behöver tas fram har ett 1200fordon/dag samt 
en hastighetsbegränsning om 50km/h som minimunkrav för att en bullerutredning behöver 
tas fram. Åsa stationsvägs hastighetsbegränsning samt antalet fordon/dag är därav långt 
under nivåerna för att riskera höga bullervärden.

Planförslag

Vid genomförande av detaljplanen bedöms bullernivåerna fortsatt vara låga. En planbe-
stämmelse för skydd för störningar har adderats på plankartan med gällande högsta tillåtna 
nivåer för buller vid bostadsbyggande. Reglering av bullernivåerna sker i bygglovsskedet. 

Farligt gods

Planområdet angränsar inte till transportled för farligt gods. 

Räddningstjänsten

I denna typ av område ska det konventionella systemet för brandposter användas. Det 
betyder att från räddningstjänstens uppställningsplats till närmsta brandpost bör avståndet 
inte överstiga 75 meter. 

Planförslag

Körbarhet och tillgänglighet för Räddningstjänstens fordon har beaktats under planarbetet. 
Räddningstjänstens insatstid till planområdet överstiger normalt 10 minuter. På grund av 
insatstid och planerat antal våningsplan inom område 2 kan räddningstjänsten inte förväntas 
fungera som alternativ utrymningsväg i en utrymningssituation. Planerade bostadshus i fyra 
våningar (+ sutterängvåning) kan därav behöva utrustas med exempelvis så kallade Tr2-
trapphus. Detta kontrolleras i bygglovskedet. 
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Figur 11: Planområdets bebyggelseområden som omfattas av gestaltningsprinciperna
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I detta avsnitt motiveras och beskrivs planbestämmelserna för ny och befintlig bebyggelse. 
Planområdet kommer att bestå av tre olika typer av bebyggelse, se figur 11.

Övergripande för hela planområdet

Samtliga områden ska gestaltas så befintliga stråk, framförallt banvallen, förstärks. Kul-
turmiljön i området ska värnas samtidigt som området förtätas och får nya bebyggelsetyper 
som kompletterar villabebyggelsen.

-

Fyrbohus

Kulturmiljö

Fler-
familjshus
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Figur 12: Fyrbohus Karl Johans väg i Frillesås. Samma typ av hus avses byggas inom planområdet.

Fyrbohus 
Förstärka befintliga stråk: 
•	 Ny bebyggelse ska ligga nära omgivande vägar. 
•	 Trädraden längs västra sidan banvallen bör förlängas norrut inom område för fyrbohus. 

Det förstärker banvallen som stråk och gör att området med de nya fyrbohusen hänger 
ihop bättre med den befintliga kulturmiljön 

Anpassning till kulturmiljön: 
•	 Nya byggnaderna ska ha fasader av trä eller tydliga inslag av trä. 
•	 Fasadernas färgsättning anpassas till omgivande bebyggelse.  
•	 Entréer ska markeras och kan med fördel ha en hög detaljeringsgrad.
•	 Balkonger ska vara i proportion till huvudbyggnaden och inte dominera. 
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Flerfamiljshus 

Förstärka befintliga stråk: 
•	 Det ska vara enkelt att ta sig mellan området och banvallen till fots och med cykel.
•	 Skogsdungen i söder bör vara kvar och vara allmänt tillgänglig.
Anpassning till omgivande bebyggelse: 
•	 Nya byggnaderna ska ha fasader med tydliga inslag av trä. 
•	 Fasader färgsätts med inspiration från kringliggande bebyggelse. Fasader i obruten vit 

undviks.
•	 Entréer ska markeras och ha en hög detaljeringsgrad. 

Figur 13: Illustration för flerbostadshus, Fredblad arkitekter
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Figur 14: Huvudbyggnaderna på Åsa 4:14 och 4:148 har en gemensam historia.

Figur 15: Äldre foton på de två huvudbyggnaderna. Det vänstra på Åsa 4:14 är från 1945 och det 
högra på Åsa 4:148 är från 1906

Kulturmiljö – befintlig bebyggelse inom Åsa 4:14 samt 4:148 och 4:158

Bebyggelsens kulturhistoriska värde består av byggnadernas arkitektur och autenticitet 
avseende ursprunglig form, uttryck och detaljer. Fastigheterna Åsa 4:14 och 4:148 tillsam-
mans med Åsa 4:4 på andra sidan vägen, har ett stort historiskt berättarvärde och identi-
tetsskapande värde för orten. Byggnaden på Åsa 4:148 flyttades till platsen via järnväg från 
Annedal i Göteborg i slutet på 1800-talet. Den återuppfördes som gästgiveri och blev senare 
pensionat. Här bodde badgäster som kom med järnvägen. Byggnaden symboliserar därför 
flera viktiga årsringar i Åsas historia; gästgiveriverksamheten, järnvägen, badkulturen, pen-
sionatet och bilismen. Den visar på en viktig del av Åsa samhälles historia och varför den 
växte upp just kring denna plats. Där utgör också banvallen och kopplingen till tågstationen 
strax intill planområdet ett viktigt sammanhang.

.. 
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Figur 16: Boningshuset och uthuslängan har 
genomgått en del förändringar över tid men 
den ursprungliga utformningen är fortfarande 
tydligt läsbar i byggnadernas exteriör.

Karaktärsskapande kvalitéer:
•	  Småskalighet
•	  Sadeltak lagt med tvåkupigt lertegel
•	  Avsaknad av takkupor
•	  Locklistpanel och äldre locklistprofil
•	  Synlig naturstensgrund
•	  Fönster av trä med tvåluft och trein-

delat spröjs.
•	  Lunettfönster i gaveln
•	  Huvudentréns dekorerade portik

Figur 16: Huvudbyggnadens locklistprofi-
ler. Vänstra är troligtvis yngre, förenklad 
utformning. Högra troligtvis originallist

Planbestämmelser

För befintlig bebyggelse anges användningen bostäder och centrumändamål samtidigt som 
bestämmelser för att bevara miljöns karaktär och rivningsförbud på de tre äldsta husen 
införs. Det ger möjlighet att både bo inom och utvecklas fastigheternas verksamheter på 
kulturmiljöns villkor. För att kunna tolka dessa bestämmelser vid bygglovgivning är det av 
stor vikt att antikvarisk kompetens tillfrågas. Ursprungliga byggnadsdelar, särskilt fönster, 
bevaras så långt som möjligt. 
Som varsamhetsbestämmelse anges: ”De karaktärdrag och värden hos bebyggelsen som 
angivits i planbeskrivningens kapitel om gestaltningsprinciper ska särskilt beaktas vid änd-
ring”. Syftet med bestämmelsen är att historien fortsatt ska vara avläsbar i byggnaden, hur 
den byggts till under årens lopp. Här följer fördjupning av vilka karaktärsdrag som avses.
Attefallsåtgärder i kulturmiljö är med stöd av 9 Kap. 4 § d andra stycket Plan- och byggla-
gen inte tillåtna. 

Tolkning av varsamhetsbestämmelsen, huvudbyggnad och förråd på Åsa 4:14
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Gårdsmiljön på båda fastigheterna

Bestämmelsen ”Byggnad får inte uppföras” 
betecknat med prickmark, införs för att bevara 
öppna gårdar mot Åsa stationsväg. Bestämmelsen 
n2, ”Marken får inte asfalteras. Plank/staket som 
är högre än 1,2 meter får inte uppföras”, syftar till 
att bevara karaktären samt även i fortsättningen ge 
upplevelsen av att de båda huvudbyggnaderna är en 
enhet.
Eftersom vissa träd mot banvallen är viktiga för 
kulturmiljön införs utökad lovplikt för trädfällning. 
Om träden skulle vara sjuka eller riskera att falla 
på hus kan de få tas ner men utökad lovplikt gäller 
fortfarande. 

Karaktärsskapande kvalitéer:
•	  Sadeltak med skorstenarnas 

symmetriska placering
•	  Avsaknad av takkupor 
•	  Locklistpanel
•	  Fönster av trä med tvåluft och 

treindelat spröjs.
•	  Profilerad takgesims
•	  Utskjutande inglasat parti som 

sträcker sig över båda våning-
arna. Även här är fönster av 
trä med tvåluft och sexindelad 
spröjs möjlig enligt äldre foto.

Figur 17: Det utskjutande inglasade partiet som sträcker 
sig över båda våningarna är ett senare tillägg som ger 
karaktär åt byggnaden.

Tolkning av varsamhetsbestämmelsen, huvudbyggnad på Åsa 4:148

Figur 18: Äldre foto av huvudbyggnaden på Åsa 4:148 där de ursprungliga fönstren av trä med 
tvåluft och treindelat spröjs syns

Figur 19: Visar befintligt staket i Område 3
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Genomförandefrågor  

Inledning
Denna del av planbeskrivningen redogör för hur detaljplanen är tänkt att genomföras. 
Här redovisas de organisatoriska, fastighetsrättsliga, tekniska och ekonomiska åtgärder 
som behövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt genomförande av 
detaljplanen.
Genomförandebeskrivningen har ingen självständig rättsverkan utan fungerar som 
vägledning vid planens genomförande. Detaljplanens bindande föreskrifter framgår istället 
av plankartan och planbestämmelserna. Beskrivningen förtydligar detaljplanens syfte ur 
genomförandesynpunkt.

Organisatoriska frågor

Tidplan

För detaljplanen gäller följande tidsplan:
Samråd     2 kv. 2018 
Granskning     4 kv. 2018 
Godkännande byggnadsnämnden 1 kv. 2019 
Antagande kommunfullmäktige 2 kv. 2019 
Laga kraft    2 kv. 2019 (förutsatt att planen inte överklagas)
När detaljplanen vunnit laga kraft kan fastighetsbildningsåtgärder genomföras, bygglov 
erhållas och utbyggnaden påbörjas.

Genomförandetid

Genomförandetiden är 5 år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft.
Under genomförandetiden har fastighetsägaren en lagstadgad rätt att bygga i enlighet 
med detaljplanen och detaljplanen får inte ändras utan att synnerliga skäl föreligger. Efter 
genomförandetidens slut fortsätter planen att gälla tills kommunen tar fram en ny plan eller 
ändrar gällande plan. Fastighetsägaren äger efter genomförandetidens slut ingen rätt till 
ersättning för förlorade rättigheter som fanns i den ursprungliga planen.
Markägoförhållanden

Fastigheter inom planområdet är Åsa 4:144 och 4:161 som ägs av Eksta Bostads AB, 
fastigheterna Åsa 4:14, 4:148 och 4:158 som är privatägda samt Åsa 4:118 och 5:246 som ägs 
av Kungsbacka kommun.
Fastighetsägare och rättighetshavare framgår av den till detaljplanen hörande 
fastighetsförteckningen. 

Huvudmannaskap och ansvarsfördelning

Anläggningar inom allmän plats
Detaljplanen föreskriver så kallat enskilt huvudmannaskap för allmän plats. Det innebär att 
exploatören, i det här fallet Eksta Bostads AB, är ansvarig för utbyggnad samt framtida drift 
och underhåll. Allmän plats inom planområdet utgörs av gata, gång- och cykelväg, gångväg 
och naturmark.
Efter utbyggnaden ska anläggningarna lämpligen överlämnas till Åsa samfällighetsförening 
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(Åsa ga:8) som får ansvar för framtida drift och förvaltning av anläggningarna. Se avsnittet 
om fastighetsrättsliga frågor nedan.
Anläggningar inom kvartersmark
Exploatören ansvarar för utbyggnad av kvartersmark inom Åsa 4:144 och 4:161, vad 
avser utförande, kostnader samt framtida drift och underhåll. Ansvaret omfattar samtliga 
anläggningar inom kvartersmark såsom till exempel bostadshus, miljöhus/förråd, 
gemensamma gårdar, dagvattenanläggningar, parkeringar för bil och cykel samt lek- och 
grönytor. Exploatören ansvarar även för rivning av befintliga byggnader och anläggningar 
inom Åsa 4:144 och 4:161.
Ansvaret för drift och underhåll av anläggningar som tillgodoser flera fastigheters behov, 
till exempel parkeringsplatser, bör överlämnas till en nybildad gemensamhetsanläggning/
samfällighetsförening. Se avsnittet om fastighetsrättsliga frågor nedan.
Anläggningar utanför planområdet
Trafikutredningen som hör till detaljplanen föreslår att gång- och cykelvägen från 
Kläppavägen mot Åsa Gårdsskola förbättras samt att farthinder placeras på Kläppavägen 
och Åsa Stationsväg. Åtgärderna berör vägar som förvaltas av Åsa samfällighetsförening 
och måste därför utföras i samförstånd med föreningen. Om föreningen samtycker till 
åtgärderna ska de utföras och bekostas av exploatören.

Fastighetsrättsliga konsekvenser

Mark ingående i allmän plats

Mark som utgör allmän plats med enskilt huvudmannaskap ska upplåtas till den 
gemensamhetsanläggning som får ansvar för att förvalta den allmänna platsen, i detta fall 
Åsa ga:8.             
Del av exploatörens fastighet Åsa 4:144 ska upplåtas till gata och gångbana. Del av 
exploatörens fastighet Åsa 4:161 ska upplåtas till gata. Del av kommunens fastighet Åsa 
5:246 ska upplåtas till gång- och cykelväg och gata. Del av kommunens fastighet Åsa 4:118 
ska upplåtas till naturmark.
Upplåtelse av mark förutsätts ske utan krav på ersättning.

Fastighetsbildning

Fastighetsbildning och övriga fastighetsrättsliga åtgärder ska ske med stöd av detaljplanen. 
Ytterligare reglering genom så kallad fastighetsindelningsbestämmelser bedöms inte 
nödvändig.
Exploatören har ansökt om fastighetsbestämning av oklara fastighetsgränser inom 
planområdet (berör Åsa 4:143, 4:144, 5:246 m fl). Att fastställa gränsernas läge bedöms vara 
en förutsättning för kommande fastighetsbildning, nybyggnadskarta och bygglov.
Genomförandet av detaljplanen kommer att innebära lantmäteriåtgärder såsom 
fastighetsreglering, anläggningsåtgärd, ledningsrättsåtgärd och eventuellt avstyckning. 
Fastighetsreglering kommer att ske för att ombilda fastigheter inom kvartersmark. Den 
del av kommunens fastighet Åsa 5:246 som ligger inom kvartersmark ska överföras till 
exploatörens fastighet Åsa 4:161. Gränsen mellan fastigheterna Åsa 4:148 och 4:158 måste 
ändras om ägaren önska utnyttja den nya byggrätten som detaljplanen medger, eftersom 
byggnad inte får uppföras över en fastighetsgräns. Avstyckning kan ske för att bilda en 
separat fastighet av den del av Åsa 4:161 som utgör kvartersmark. Fastigheten omfattar idag 
även en del gatu- och naturmark.
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Före beviljande av bygglov ska erforderlig fastighetsreglering i enlighet med detaljplanen 
vara genomförd.

Gemensamhetsanläggningar

En gemensamhetsanläggning kan inrättas för funktioner/anläggningar som flera 
fastigheter har behov av. Detta sker genom en anläggningsförrättning som utförs 
av lantmäterimyndigheten. Vid förrättningen beslutar lantmäterimyndigheten om 
anläggningens omfattning och standard, vilka fastigheter som ska delta samt vilka andelstal 
som ska gälla för fördelning av kostnader för anläggningens utförande och drift. Varje 
deltagande fastighet är skyldig att betala utifrån sitt andelstal.
Gemensamhetsanläggningar kan bildas för funktioner/anläggningar inom kvartersmark 
som blir gemensamma för de nya bostadsfastigheterna, till exempel parkeringsytan vid Övre 
Villavägen, som ska nyttjas av boende inom Åsa 4:144 och 4:161. Alternativt kan rättigheten 
säkerställas med servitut till förmån för Åsa 4:144.
Anläggningsåtgärd ska genomföras för att införliva den nya gång- och cykelvägen 
och gångbanan samt naturmark i gemensamhetsanläggningen Åsa ga:8 (Åsa 
samfällighetsförening).
Fastigheten Åsa 4:144 andelstal i Åsa ga:8 ska ändras och anpassas till antalet bostäder 
som uppförs inom fastigheten. Fastigheten Åsa 4:161 ska inträda som delägare i Åsa ga:8 
med ett andelstal som motsvarar antalet bostäder som uppförs inom fastigheten. Ändring 
av andelstal samt inträde i Åsa ga:8  görs enklast genom en överenskommelse mellan 
fastighetsägaren och Åsa samfällighetsförening. 

Servitut

För planens genomförande har det inte bedömts nödvändigt att reglera att enskilda 
anläggningar ska kunna förläggas på annan plats än den egna fastigheten. Servitut eller 
nyttjanderätter kan ändå komma att bildas genom initiativ från de berörda fastighetsägarna. 
Exploatörens fastigheter belastas av servitut för ledningar med mera. Inget av servituten 
bedöms bli berörda av detaljplanen.

Ledningsrätt

I detaljplanen finns reservat för underjordiska allmänna ledningar (u-område) och reservat 
för allmänna luftledningar (L-område). Det huvudsakliga syftet med u-/uL-området är att 
säkerställa utrymme för befintliga va-, tele/fiber- och elledningar inom planområdet, men 
även nya allmänna ledningar kan komma att förläggas där. Ledningar inom u- och uL-
område kan upplåtas med ledningsrätt.
Allmänna ledningar som kommunen ansvarar för (va-ledningar och fiber) kommer att 
säkerställas med ledningsrätt eller avtalsservitut. 
Ledningsägare är skyldiga att bevaka sina rättigheter och samråda med exploatören avseende 
projektets påverkan på det egna ledningsinnehavet. Avtal avseende omläggning av ledningar 
bör tecknas mellan ledningsägaren och exploatören, innan detaljplanen antas av kommunen, 
för att säkerställa åtaganden vad gäller kostnader, utförande samt ansökan om ledningsrätt.

Ansökan om lantmäteriförrättning

Exploatören ansöker om och bekostar fastighetsreglering mellan Åsa 4:161 och 5:246, 
eventuell avstyckning, omprövning av Åsa ga:8, inträde/ändring av andelstal i Åsa ga:8 samt 
eventuellt bildande av nya gemensamhetsanläggningar. 
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Ägaren av Åsa 4:148 ansöker om och bekostar eventuell fastighetsreglering mellan Åsa 4:148 
och 4:158.
Respektive ledningsägare för allmänna ledningar ansvarar för att ansöka om och bekosta 
lantmäteriförrättning avseende ledningsrätt. 

Avtal

Befintliga avtal som berörs

Kommunen och exploatören har tecknat ett principavtal som är ett tidigt avtal inför arbetet 
med detaljplan. Syftet med avtalet är att reglera förutsättningar för att upprätta detaljplan 
för utbyggnad av bostäder i Åsas norra centrum samt reglera parternas ansvar för utförande 
och finansiering av anläggningar inom och i anslutning till planområdet. Avtalet ska ersättas 
av ett exploateringsavtal innan detaljplanen antas, se nedan.

Avtal mellan kommun och exploatör

Enligt Kungsbacka kommuns riktlinjer för exploateringsavtal ska sådant avtal ingås i alla 
projekt där det behövs för att en detaljplan ska kunna genomföras på ett rationellt och 
ändamålsenligt sätt. Exploateringsavtalet förhandlas löpande under planprocessen och ska 
vara undertecknat av exploatören innan detaljplanen antas. Detaljplanen antas först efter det 
att kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige godkänt exploateringsavtalet. 
I det här projektet kommer exploateringsavtalet att omfatta:
- Definition av exploateringsområdet.
- Tidplan för exploateringsområdets utbyggnad.
- Fördelning av ansvar och kostnader för utbyggnad inom exploateringsområdet.  
 Exploatören utför och bekostar utbyggnad av all allmän plats (enskilt 
 huvudmannaskap) och anläggningarna överlåts senare till en 
 gemensamhetsanläggning, Åsa ga:8, utan ersättning. Exploatören ansvarar för 
 samordning med förvaltaren Åsa samfällighetsförening. 
Åtgärder inom kvartersmark (Åsa 4:144 och 4:161) ansvarar exploatören för. 
- Reglering av kostnader för utbyggnad av anläggningar utanför 
 exploateringsområdet, som behövs för exploateringsområdets utbyggnad och är 
 rimliga med hänsyn till exploatörens nytta av åtgärden. Sådana åtgärder är att 
 förbättra gång- och cykelvägen från Kläppavägen mot Åsa Gårdsskola samt att 
 anlägga farthinder på Kläppavägen och Åsa Stationsväg.
- Fördelning av ansvar för eventuell sanering av förorenad mark inom gamla 
 banvallen
- Reglering av exploatörens ansvar att erlägga avgift enligt kommunens VA-taxa.
- Principer för marköverlåtelser och markupplåtelser mellan kommunen och 
 exploatören. 
- Fördelning av ansvar för ansökan om och bekostande av lantmäteriåtgärder.
- Exploatörens skyldighet att, där det är rimligt och lämpligt, upplåta viss del av 
 bostäderna med hyresrätt samt att samtliga eller del av dessa ska förmedlas via 
 kommunens bostadsförmedling.
- Reglering av exploatörens skyldighet att ställa säkerhet till kommunen för att 
 säkerställa exploatörens åtaganden.
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- Övriga frågor som behöver regleras för exploateringsområdets rationella och 
 ändamålsenliga utbyggnad.
Avtalet medför bland annat att detaljplanens genomförande säkerställs ekonomiskt samt 
att samordningen mellan exploatören och kommunen regleras avseende utbyggnad av 
kvartersmark respektive allmän plats. För exploatören innebär avtalet att kostnader för 
planens genomförande tydliggörs och att exploatören känner till kommunens intentioner 
avseende utbyggnad av allmän plats med mera.
Överenskommelse om fastighetsreglering ska tecknas angående överföring av del av 
kommunens fastighet Åsa 5:246 till exploatörens fastighet Åsa 4:161. Överenskommelse ska 
även träffas avseende upplåtelse av ledningsrätt eller servitut för kommunala ledningar inom 
exploatörens fastigheter.

Avtal mellan kommun och privata fastighetsägare

Avtal där det framgår att skyddsbestämmelser och rivningsförbud införs för fastigheterna 
Åsa 4:14 och 4:148 utan att ersättningskrav kommer att ställas på kommunen, ska träffas 
mellan kommunen och fastighetsägarna innan detaljplanen antas.

Avtal mellan exploatör och Åsa samfällighetsförening

Avtal bör träffas mellan exploatören och Åsa samfällighetsförening angående rätt att nyttja 
vissa av föreningens vägar under byggtiden samt ersättning för detta. 
Överenskommelse om inträde i Åsa ga:8 för Åsa 4:161 samt överenskommelse om 
ändring av andelstal för Åsa 4:144 bör träffas mellan parterna (anläggningslagen §43). 
Överenskommelsen måste godkännas av lantmäteriet för att bli giltig.
Exploatören och Åsa samfällighetsförening ska gemensamt bestämma om föreslagna 
farthinder ska anläggas på Kläppavägen och Åsa stationsväg samt hur de i så fall ska 
utformas och var de ska placeras.

Avtal mellan ledningsägare och exploatör

Innan detaljplanen antas bör avtal avseende eventuell omläggning av ledningar tecknas 
mellan respektive ledningsägare och exploatören för att säkerställa åtaganden vad gäller 
kostnader, utförande samt ansökan om ledningsrätt.

Dispenser och tillstånd 

Arkeologi

Under hösten 2017 utfördes en arkeologisk utredning inom planområdet. Någon ytterligare 
arkeologisk undersökning krävs inte, enligt länsstyrelsen.

Bevarande
Detaljplanen innebär att varsamhetsbestämmelser, skyddsbestämmelser och rivningsförbud 
införs för byggnaderna på fastigheterna Åsa 4:14 och 4:148. Fastigheternas kulturhistoriska 
värde och bestämmelsernas syfte redovisas under rubriken ”Kulturmiljö – befintlig 
bebyggelse inom Åsa 4:14 samt 4:148 och 4:158”, ovan.
Fastighetsägarna har genom avtal accepterat bestämmelserna och rivningsförbudet utan att 
ställa krav på ersättning av kommunen.
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Tekniska frågor 
Se respektive avsnitt under rubriken Teknisk försörjning ovan.

Trafik

Trafikutredningen föreslår ett antal åtgärder till följd av den föreslagna exploateringen. 
Syftet med åtgärderna är att förbättra möjligheterna till säkra och attraktiva transporter till 
och genom planområdet. Åtgärderna berör vägar som förvaltas av Åsa samfällighetsförening 
och måste därför utföras i samförstånd med föreningen. 
Trafikutredningen och planförslaget föreslår att en gång- och cykelväg anläggs på den 
gamla banvallen. Det föreslås även en komplettering av cirkulationsplatsen vid Gamla 
Kläppavägen med gång- och cykelväg samt att en trottoar anläggs på den södra sidan av 
Gamla Kläppavägen. Åtgärderna ska utföras och bekostas av exploatören, i samarbete med 
Åsa samfällighetsförening.
Utöver åtgärderna ovan föreslår trafikutredningen att gång- och cykelvägen mot Åsa 
Gårdsskola förbättras och att farthinder placeras på Åsa Stationsväg. Åtgärderna ska 
diskuteras med Åsa samfällighetsförening. Om de ska utföras ansvarar exploatören för dem 
och bekostar dem.
All parkering för bilar och cyklar som krävs för de nya bostäderna ska anordnas på 
exploatörens kvartersmark.

Ledningar

Inom exploatörens fastighet Åsa 4:144, i anslutning till Gamla Kläppavägen, finns vatten-, 
spillvatten-, dagvatten-, opto-, tele- och fjärrvärmeledningar. De nya byggnadernas 
placering förutsätter att fjärrvärme- och optoledningarna flyttas, vilket även kan påverka 
kommunens va-ledningar. Eventuell ledningsflytt måste överenskommas mellan exploatören 
och respektive ledningshavare. 
Exploatören ansvarar för att utreda vart ledningarna ska flyttas, i samarbete med berörda 
ledningshavare. En ledningsflytt kommer sannolikt att beröra fastigheter/samfälligheter som 
inte ägs av exploatören, varför frågan om markåtkomst blir viktig inför genomförandeskedet. 
Exploatören ansvarar för att ordna markåtkomst och för att ledningarna säkerställs med 
servitut eller ledningsrätt i dess nya lägen.
I den västra delen av Åsa 4:14, i anslutning till Åsa Stationsväg finns en teleledning som ägs 
av Skanova. Ledningen måste flyttas om fastighetsägaren önska utnyttja den nya byggrätt 
som planen medger. Ansvar för utförande och kostnader i samband med ledningsflytt måste 
överenskommas med Skanova.
Kommunen ansvarar för allmännyttiga va-ledningar inom planområdet. Övriga 
ledningsägare ansvarar för utförande och drift av sina ledningar. Ägare av el/tele/
fjärrvärme/bredbandsnät ansvarar för att planområdet ansluts till respektive nät. 

Markmiljö

Miljöteknisk markundersökning och provtagning har genomförts inom planområdet, vilket 
redovisas under rubriken ”Förorenad mark ”, ovan. Föroreningar kopplade till den före 
detta handelsträdgården konstaterades inom Åsa 4:144. Föroreningarna är av den grad att 
de måste tas bort för att möjliggöra byggnation av bostäder. Exploatören utför och bekostar 
erforderlig sanering av mark inom fastigheten 4:144.
En dialog förs med förvaltningen för Miljö och hälsoskydd angående hur/om resterande del 
av planområdet ska saneras. Det kan bli aktuellt att utföra en insats inom delområde 2 vid 
banvallen. Den slutgiltiga insatsen bestäms i samråd med Miljö och hälsoskydd.
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Ekonomiska konsekvenser av detaljplan

Konsekvenser för kommunen

Kommunen genom förvaltningen för teknik får kostnader för utbyggnad av nya 
anslutningspunkter för va, vilket finansieras genom uttag av anslutningsavgifter.
Kommunen genom kommunstyrelsens förvaltning får en inkomst genom försäljning av 
kvartersmark, del av Åsa 5:246, till exploatören.

Konsekvenser för exploatören 

Exploatören får kostnader för utbyggnad av samtliga anläggningar inom allmän plats (gc-
väg, gångbana och gata). 
Exploatören bekostar samtliga anläggningar inom kvartersmark för bostadsändamål inom 
Åsa 4:114 och 4:161. Exploatören får även kostnader för flytt av ledningar, sanering av 
mark, arkeologisk undersökning, rivning av byggnader, bygglov, lantmäteriförrättning, 
anslutningsavgifter för el, tele, fjärrvärme, bredband och va.
Exploatören kan även få kostnader för fartdämpande åtgärder på Åsa Stationsväg m.m., 
enligt trafikutredningen samt för eventuell sanering av mark vid gamla banvallen.

Konsekvenser för privata fastighetsägare

Ägarna till Åsa 4:14 och 4:148 har genom avtal accepterat skyddsbestämmelser och 
rivningsförbud på befintliga byggnader utan att ställa några ersättningskrav av kommunen.
Ägaren av fastigheterna Åsa 4:148 och 4:158 får kostnader för bygglov och 
lantmäteriförrättning om de önskar uppföra den byggnad som planförslaget medger. Ny 
byggnad får inte uppföras över en fastighetsgräns. 
Ägaren av Åsa 4:14 får kostnader för bygglov och eventuellt för flytt av befintlig teleledning 
om de önskar uppföra den byggnad som planförslaget medger.
Åsa samfällighetsförening får ökade kostnader för drift- och underhåll av ny gång- och 
cykelväg, gångbana och naturmark som ska införlivas i Åsa ga:8. Föreningen får å andra 
sidan större inkomster genom de höjda/nya andelstal, motsvarande ca 44 bostäder, som Åsa 
4:144 och 4:161 får i gemensamhetsanläggningen.
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Överväganden och konsekvenser

Nollalternativ
Centrum förblir glesbebyggt och fördelarna med en närliggande station utnyttjas inte. 
Gång- och cykelnätet förblir otydligt. 

Miljökonsekvenser

Utredning/Behovsbedömning

Med stöd av framtagna utredningar och fältbesök har en utredning (tidigare 
behovsbedömning) gjorts för att ta reda på om förslaget kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan eller inte. Kommunen ska göra sin bedömning enligt de kriterier som anges 
i bilaga 4 till förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar. Sammanfattningsvis har 
utredningen visat att detaljplanen inte bedöms medföra någon betydande miljöpåverkan. Ett 
genomförande av planförslaget bedöms inte innebära konflikt med bestämmelserna i 4 kap 
Miljöbalken utan kan ses som tätortsutveckling. Även rörande aktuell jordbruksmark har 
kommunen i sin översiktsplan, ÖP06, tagit ställning till att exploatering är möjlig enligt 3 
kap 4 § Miljöbalken.

Riksintressen

Planområdet berörs av riksintressen för rörligt friluftsliv MB 4 kap 2§ samt av riksintresse 
för högexploaterad kust MB, 4 kap, 4§. Planförslaget bedöms påverka riksintresset för 
rörligt friluftsliv positivt då förslaget möjliggör för en förbättring av tillgängligheten i form 
av en uppdaterad gång- och cykelväg. Planförslaget förhåller sig till riksintresset för högex-
ploaterad kust och bedöms inte påverka det negativt då ny bebyggelse föreslås uppföras inom 
redan bebyggt område.

Natur, kulturmiljö & rekreation

Den befintliga kulturmiljö inom planområdet säkras genom rivningsförbud och 
varsamhetsbestämmelser.
Inom planområdet finns ingen natur med höga naturvärden men vissa träd avses att skyddas 
som värdeskapande grönstruktur. Området har inga kvaliteter som närrekreationsområde 
och föreslagen utbyggnad försämrar inte möjligheten till närrekreation. 

Miljökvalitetsnormer för luft, 5 kap miljöbalken

Planens genomförande kommer att medföra en viss ökning av fordon i området men denna 
ökning bedöms som så liten att mindre miljökvalitetsnormer (MKN) för utomhusluft även i 
framtiden kommer att underskridas med god marginal.

Miljökvalitetsnormer för yt-och grundvatten, 5 kap miljöbalken

Kustvattenförekomsten Vendelsöarkipelagens nuvarande klassning är måttlig ekologisk 
status, baserat på undersökningar av bottenfauna, den kemiska statusen uppnår ej en hållbar 
status. Planerad bostadsutbyggnad bedöms inte försvåra uppfyllandet av miljökvalitetsnor-
men god ekologisk status till 2027 under förutsättning att dagvattnet omhändertas lokalt. 

Landskapsbild - terrängmodell och solstudier

För att illustrera hur den mest närliggande bebyggelsens utsikt påverkas av de högre husen 
har terrängsektioner tagits fram, se sida intill.
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Solstudier har tagits fram i syfte att se hur skuggeffekterna av de högre husen blir för 
närliggande bebyggelse. Både sikt och skuggeffekter bedöms påverka omgivningen i rimlig 
omfattning. 
Under samrådsmötets visades en filmsnutt med en vandring runt de högre husen.

Markförhållanden

Området innehåller påvisade förekomster av förorenade massor. Områden 
inom kvartersmark med föroreningar avses att efterbehandlas i enlighet med de 
rekommendationer som finns i kompletterande markmiljöutredningen. Vilket saneringskrav 
som kommer ställas angående gång- och cykelbanan utreds av tillsynsmyndigheten i 
samband med genomförandet. 

Vattenförhållanden

Genomförandet av planerad utbyggnad medför en ökning av såväl dagvattenavrinning 
som föroreningshalt i dagvattnet jämfört med befintliga förhållanden. Under förutsättning 
att utbyggnaden sker med ett lokalt omhändertagande av dagvattnet och en översyn av 
befintligt dagvattensystem bedöms dagvattenpåverkan inte öka väsentligt eller till och 
med minska jämfört med idag. Översvämningsrisken i området förväntas minska om ett 
helhetsgrepp tas gällande dagvattenhanteringen i Åsa centrum.

Hälsa och säkerhet

Verksamheter norr om planområdet kan medföra viss risk för störning, en 
verksamhetsbullerutredning har tagits fram och bilagts handlingarna. Bullerreducerande 
åtgärder bör uppföras.
Under förutsättning att markföroreningar saneras enligt rekommendationer och efter 
tillsynsmyndighetens bedömning så kvarstår inte risk för påverkan på människors hälsa eller 
miljö. 

Trafikrelaterade frågor

Förutsättningarna för att de boende på platsen kan använda sig av hållbara transportmedel, 
det vill säga gång, cykel och kollektivtrafik, för sina vardagstransporter är goda eftersom det 
finns mycket av vardagsservice i Åsa centrum eller i direkt anslutning till Åsa centrum. Vid 
utebliven förtätning kan detta gynnsamma läge inte utnyttjas av fler boende.
I området bedöms ljudmiljö bli god även efter utbyggnad, då hastighetsbegränsningen samt  
trafikmängderna förbi området är låga. 

Påverkan på Natura 2000

Närmaste Natura 2000-område är Kungsbackafjorden väster om Åsa. En utbyggnad 
av planområdet bedöms inte påverka utpekade värden i Natur 2000-området 
Kungsbackafjorden. 
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Ekonomiska konsekvenser
Se även avsnitt Ekonomi under Genomförandefrågor.

Huvudmannaskap

I detaljplanen förslås enskilt huvudmannaskap för allmän plats. Kungsbacka kommun har en 
något säregen uppbyggnad med en liten centralort i förhållande till det höga invånarantalet. 
Detta har sin förklaring i att kommunens västra delar under åren exploaterats med 
omfattande fritidsbebyggelse. Inom kommundelarna Släp, Vallda, Onsala, Åsa och Frillesås 
finns sammanlagt cirka 500 gällande detaljplaner som till betydande del ursprungligen 
upprättades för fritidsbebyggelse med enskilt huvudmannaskap för allmänna platser.
I takt med att utbyggnad av kommunala vatten- och avloppsledningar genomförts har dock 
planerna successivt ändrats för att medge permanentboende. 
Med hänsyn till det stora antalet gällande planer inom områdena har kommunen 
inte bedömt det som realistiskt att vare sig ur allmänt eller enskilt intresse påbörja en 
planeringsprocess i syfte att ta över huvudmannaskapet för allmänna platser. 
Mot bakgrund av de befintliga planförhållandena gör kommunen bedömningen att det 
finns särskilda skäl enligt plan- och bygglagen kap 4 § 7 att annan än kommunen kan vara 
huvudman för de allmänna platserna även i de nya planerna som upprättas inom de aktuella 
kommundelarna.
Enskilt huvudmannaskap kan användas i bostadsområden avsedda för permanentboende om 
det finns enskilt huvudmannaskap i området sedan tidigare eller i angränsande områden.
I samband med nybyggnation eller komplettering av bebyggelse i blandområden kan en 
enhetlig förvaltning tala för att enskilt huvudmannaskap är tillåtet.
Områdets karaktär har många gånger haft stor betydelse vid bedömningen av om ett enskilt 
huvudmannaskap kan tillämpas eller inte.
I fritidshusområden eller områden med en lantlig karaktär, det vill säga sådana områden 
där det med stöd av 1947 års byggnadslag användes byggnadsplan, är ett enskilt 
huvudmannaskap mer accepterat.
Utifrån rättsfallen har också vissa mindre faktorer som ett kommunalt åtagande om att bidra 
till utbyggnaden av de allmänna anläggningarna, ge driftbidrag eller att gratis överlämna 
allmän platsmark till fastighetsägarna, kunnat bidra till att göra ett enskilt huvudmannaskap 
mer accepterat. Enbart något av skälen kan dock på egen hand inte anses utgör tillräckliga 
skäl för att överlåta huvudmannaskapet på de boende.
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Sociala konsekvenser
Nedan stäms de sociala konsekvenserna av mot den fördjupade översiktsplanens fyra huvud-
teser.

Ett attraktivt stråk mellan stationen, centrum och stranden

Belysning längs gator och gångvägar bidrar till att området upplevs säkrare kvällstid. Kom-
plettering med fler bostäder och i viss mån verksamheter gör att planområdet befolkas mer 
både dag- och kvällstid vilket ökar känslan av trygghet. Klustereffekten som blir av ett stråk 
underlättar dessutom för service och andra företag. Satsning på gående och cyklister främjar 
folkhälsan samt ger en ökad trygghet och säkerhet för de som färdas till fots eller med cykel. 
Ökat resande med gång- och cykel bidrar i sin tur till fler möjliga möten mellan människor 
och är socialt befrämjande. 

Mångfald av bostäder och företag

En utbyggnad av planområdet bidrar till att tätorten Åsa kan kompletteras med lägenheter, 
vilket ger en större variation av hustyper och upplåtelseformer än vad det är idag. En större 
variation av hustyper och upplåtelseformer skapar möjlighet att bo i Åsa hela livet, vilket i 
sin tur kan ge en större blandning av generationer och familjesammansättningar i samhället. 
En varierad bebyggelsemiljö i form av olika volymer och utformningar förespråkas.

Åsa ska locka året om

Ett större befolkningsunderlag främjar handel och andra verksamheter och föreningar, vilket 
också ökar Åsa centrums attraktivitet året om.

Från bilberoende till hållbart resande

Planområdet är lätt att nå med både bil och kollektivtrafik. Med föreslagen utveckling av 
gång- och cykelstråken i etapp 1 av centrumomvandlingen blir det lättare att ta sig fram som 
gående och cyklist och kopplingen till Åsa station förtydligas. Fler invånare i Åsa centrum 
innebär ökat underlag och bättre förutsättningar för en god kollektivtrafik. En bra kollektiv-
trafik skapar mer jämlika reseförutsättning.
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Datum 

2019-02-18 

Dnr 

PL/2016:12 

Detaljplan för bostäder samt gång- och cykelväg inom Åsa 4:144 m.fl. i Åsa 

Genomförande 
Byggnadsnämnden beslöt den 2018-11-15§ 302 att genomföra granskning för 
detaljplaneförslaget. Detaljplaneförslaget har sänts till berörda myndigheter, nämnder, föreningar 
och sakägare för yttrande. Granskningstiden har löpt under tiden 2018-11-27 till 2019-01-02 och 
har varit tillgängligt i Stadshuset i Kungsbacka samt på kommunens hemsida. 
Planförslaget syftar till att möjliggöra: 

• Attraktivt och tryggt stråk mellan stationen, centrum och stranden
– genom att anlägga gång- och cykelbana på banvallen

• Förtätning i centrum genom att komplettera med flerbostadshus för bättre underlag
– till kollektivtrafik, kommersiell och offentlig service

• Lyfta karaktären på Åsa Stationsväg genom hänsyn till kulturmiljö och möjlighet till utveckling.
– rätt markanvändning så även den kulturhistoriska delen kan utvecklas
– flerbostadshus i 2 vån närmast kulturmiljön och 4 våningar mot berget

Sammanfattning 
Under granskningstiden inkom 14 skrivelser. Inkomna synpunkter berör i huvudsak trafikföring, 
markmiljö och byggnadernas höjd i den östra delen av planområdet. 
Framförda synpunkter har besvarats, vissa har kunnat beaktas genom mindre ändringar i 
planhandlingarna.  

Inkomna synpunkter och förvaltningens kommentarer 
Inkomna synpunkter har sammanfattats nedan. Personnamn anges inte. Samtliga synpunkter finns 
tillgängliga på Samhällsbyggnadskontoret. Länsstyrelsens yttrande bifogas. 

IJ 
Kungsbacka 
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Statliga och regionala myndigheter 
 
1. Länsstyrelsen 
Länsstyrelsens yttrande som kan aktualisera prövning.   
Länsstyrelsen menar att området för befintlig planbestämmelse rörande avhjälpning av 
markföroreningar ska utökas och gälla inom hela planområdet. 
Kommentar:  Kommunen har adderat en generell bestämmelse på plankartan: Startbesked får 

endast ges under förutsättning att markens lämplighet för användningen har 
säkerställts genom att en markförorening har avhjälpts eller en skydds- eller 
säkerhetsåtgärd har vidtagits. PBL (2010:900) 4kap 14§ 

Länsstyrelsen anser att kommunen behöver införa en planbestämmelse i plankartan som 
säkerställer att riktvärdena för trafikbuller klaras vid nybyggnation. 
Kommentar:  Kommunen har lagt till en bestämmelse på plankartan: För bostäder upp till 35 

kvm är riktvärdet 65 dBA vid fasad, för bostäder större än 35 kvm är riktvärdet 60 
dBA vid fasad. Om buller från spårtrafik och vägar ändå överskrider den 
ekvivalenta ljudnivån som anges ovan vid en bostadsbyggnads fasad, bör minst 
hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida där 55 dBA 
ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasad, och minst hälften av bostadsrummen 
vara vända mot en sida där 70 dBA maximal ljudnivå inte överskrids mellan kl. 
22.00 och 06.00 vid fasad. Förordning (2015:216) om trafikbuller vid 
bostadsbyggnader. 

Länsstyrelsen anser att kommunen måste säkerställa i plankartan att bullernivåerna från industrin 
norr om planområdet klaras vid nybyggnation. Ett planerat bostadsområde klassas som zon B 
enligt Boverkets vägledning.  
Kommentar:  Kommunen har lagt till en bestämmelse på plankartan: f4 – Minst hälften av 

bostadsrummen ska orienteras mot ljuddämpad sida. 
 
Länsstyrelsen råd om tillämpning av PBL och miljöbalken.  
Länsstyrelsen menar att kommunen behöver visa att rådighet över den mark som behövs för 
dagvattenhantering finns.  
Kommentar:  Fastighetsägaren ska uträtta sina egna anläggningar och har då rådighet över 

anläggningen och marken. Fastighetsägaren ska rena och fördröja dagvatten på 
kvartersmark. Förbindelsepunkt kommer upprättas till det kommunala 
dagvattennätet. Dagvattenutredningen har föreslagit hur dagvattenhanteringen ska 
ske, dessa ytor har dock inte låsts i plan.  

Länsstyrelsen menar att om luftledningar kommer att finnas i planområdet behöver eventuell 
påverkan från elektromagnetiska fält kring luftledningar i området redovisas.  
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Kommentar: En dialog har förts med ledningsägaren. Befintlig luftledning i området är en 
likströmsledning vilka inte ger upphov till elektromagnetiska fält.  

Länsstyrelsen tycker att det är positivt att kommunen har för avsikt att skydda byggnader genom 
rivningsförbud och varsamhetsbestämmelser. Rivningsförbud bör dock redovisas som ett r i 
planbestämmelserna istället för q.  
Kommentar: Bestämmelser är ändrad och har nu beteckningen r.  
Under planarbetet har en arkeologisk utredning tagits fram, inför planerad byggnation är det 
motiverat med arkeologisk förundersökning enligt 2 kap 12-13 § KML. Ansökan om tillstånd 
ställs till Länsstyrelsen. 
Kommentar:  Länsstyrelsen har i utlåtandet Förnyad bedömning av resultat arkeologisk 

utredning enligt 2 kap 11 § Kulturmiljölagen (1988:950) inom Åsa 4:2 och 5:246 
inför detaljplaneläggning, Åsa samhälle, Ölmevalla socken, Kungsbacka 
kommun, Hallands län. daterar 2018-09-28, meddelat att de efter 
undersökningsrapportens inkommande har gjort bedömningen att fornlämningens 
kunskapspotential nu är uttömd och att det ut en arkeologisk synpunkt inte finns 
några hinder till att berört område tas i anspråk för avsett ändamål. Utlåtandet 
finns som en bilaga till detaljplanen.  

Länsstyrelsen anser att våningsantal istället bör regleras med planbestämmelser avseende hur hög 
en byggnad kan bli. Varsamhets- eller utformningsbestämmelser kan istället användas utöver 
bestämmelse om höjd. 
Kommentar:  Kommunen har som komplement till bestämmelsen om våningsantal reglerat 

detaljplanen med nockhöjd och bedömer att det går att använda bestämmelsen 
om våningsantal när den kombineras med nockhöjd. Syftet med att bibehålla 
våningsantalet är att göra detaljplanen mer tillgänglig och lättolkad för 
allmänheten.  

2. Lantmäteriet 
Lantmäteriet har noterat att kommunen inte tagit hänsyn till tidigare yttrande angående boverkets 
rekommendationer om att inte använda våningsantal som planbestämmelse.  
Kommentar:  Se svar på Länsstyrelsen yttrande.  
3. Räddningstjänsten 
Räddningstjänsten noterar att synpunkter från samrådsyttrande har införts i planbeskrivningen 
och har ingenting att erinra mot beslut om detaljplan.  
Kommentar: Noteras.  

  



KUNGSBACKA KOMMUN 

4 (9) 

Sakägare 

4. Ellevio
I samrådsredogörelsen har kommunen beaktat Ellevios synpunkter vid samrådet. I övrigt har 
Ellevio inget att erinra mot det upprättade planförslaget. 
Kommentar:  Noteras. 
5. BRF Gästgiveriet i Åsa
Brf Gästgiveriet i Åsa anser att trafikföringen kring planområdet måste ses över och att vägen 
från Åsa stationsväg mot rondellen på Varbergsvägen, som föreslås i planprogrammet, behöver 
genomföras för att trafikföringen kring planområdet ska bli fungerande. De menar att kopplingen 
och dess utformning är avgörande för hur trafiken genom planområdet ska lösas och att detta 
borde utredas och tas med i planarbetet. Därutöver menar bostadsrättsföreningen att 
genomfartstrafiken bör flyttas från Åsa stationsväg till den planerade gång- och cykelvägen 
genom planområdet, vilket de också yttrade sig om i samrådsskedet.  
Kommentar:  Kommunen vidhåller sitt svar från samrådsredogörelsen där det förtydligas att 

gång- och cykelvägen inte är aktuell för biltrafik då kommunen ser risker med att 
det kan generera i ett ökat flöde då dragningen kan upplevas som en genväg. I 
frågan om kopplingen mellan Åsa stationsväg och rondellen på Varbergsvägen 
menar kommunen att detta är en fråga som kommer utredas inom ramen för senare 
detaljplan. Kommunen har fört en dialog med BRF Gästgiveriet genom ordförande 
och vice ordförande under ett möte den 5/12 2018. Under mötet förtydligades 
kommunens åsikter om att denna fråga kommer utredas i nästa detaljplan och att 
den inte i nuläget är aktuell då området inte ligger inom detaljplanens gränser. 

6. Fastighetsägare till Åsa 4:14, Åsa 4:148, Åsa 4:158 och Åsa 4:111
Fastighetsägarna anser att kommunen inte har tagit hänsyn till den kulturhistoriska miljön genom 
anpassning av planerad bebyggelse. De anser att bebyggelsen i den östra delen av planområdet 
ska anpassas till kulturmiljön enligt skala, volym, placering och gestaltning. Kommunen har i 
granskningshandlingarnas planbeskrivning förklarat att bebyggelsen på östra sida anses avskilt 
från kulturmiljön och att utformningen av denna kan förhålla sig friare, det håller inte 
fastighetsägarna med om. De anser även att om byggnationen på östra sidan byggs enligt 
förslaget kommer det bedöva den nuvarande kulturhistoriska bebyggelsen och dominera 
landskapsbilden.  
Kommentar:  Kommunens bedömning är att hänsyn har tagits till den kulturhistoriska miljön 

genom att i västra delen av planområdet ha en hög ambitionsnivå för att bevara 
befintlig bebyggelse och dess närmiljö. Befintlig bebyggelse i västra delen har 
värden som i planen har skyddats genom rivningsförbud och 
bevarandeföreskrifter, ny bebyggelse har i västra delen reglerats med nockhöjd för 
att inte avsevärt påverka kulturmiljön. Kommunens bedömning kvarstår att 
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bebyggelsen på östra sidan är mer avskild från kulturmiljön. Bedömningen är att 
kulturmiljön och ny bebyggelse på västra sidan ligger längs med samma väg, Åsa 
stationsväg. Bebyggelsen på östra sidan avskiljs i och med gång- och cykelvägen 
och är dessutom belägen längs med annan väg, Övre villavägen.  

Fastighetsägarna menar att de planerat antalet bilparkeringar är en felberäkning och kommer leda 
till att bilar felparkeras längs med gatorna.  
Kommentar:  Kommunens bedömning är att föreslaget parkeringstal är rimligt. I 

trafikutredningen har parkeringstalet tagits fram baserat på områdets lokalisering 
och vilken typ av bostäder som planeras. I lokaliseringen har områdets närhet till 
kollektivtrafik, centrum och olika servicefunktioner räknats in. Därefter har ett 
parkeringstal tagits fram. Som tidigare diskuterat är kommunens intention att inte 
uppmuntra till ett omotiverat användande av bil, därav kan ett mindre antal 
parkeringsplatser byggas i ett första skede för att sedan bygga ut fler platser efter 
behov.  

Fastighetsägarna menar att åsikter i samrådsskedet inte har besvarats korrekt. Yttrandet rör att 
boende på Ekholms väg har framfört ett förslag om att stänga Åsa stationsväg för genomfart vid 
90-graderskurvan.
Kommentar: För att kunna stänga av en befintlig genomfartsgata krävs det ytor för vändplats på

båda sidorna om avgränsningen för att skapa tillkomst för exempelvis 
renhållningsfordon. I korsningen Åsa stationsväg/Kläppavägen är kommunens 
bedömning att dessa ytor inte finns tillgängliga. Det är väghållaren som initierar en 
eventuell avstängning, kommunen är inte väghållare då det är enskilt 
huvudmannaskap på allmän plats i Åsa.    

7. Fastighetsägare till Åsa 4: 14
Fastighetsägare anser att i förhållande till planens lokalisering och bostadstyp är behovet av 
parkeringsplatser större än det p-tal som använts i planförslaget. Fastighetsägarna anser att 
felberäkningen kommer leda till att fler ställer sig längst med gatorna.  
Kommentar:  Se svar på yttrandet från Fastighetsägare till Åsa 4:14, Åsa 4:148, Åsa 4:158 och 

Åsa 4:111. 
Fastighetsägarna poängterar att bullermätningen vid närliggande Återvinningscentral som 
utfördes av Tyréns AB varit undermålig. De menar att utredningen ej tagit hänsyn till de buller 
som orsakas vid byte av avfallcontainers och när föremål slängs i de tomma behållarna. 
Kommentar:  Kommunen bedömer att utredningen är genomförd enligt den metodik som 

används för verksamhetsbuller. Metodiken möjliggör att det går att beräkna olika 
scenarier utifrån ett mättillfälle och på så sätt räkna fram bullervärden vid olika 
tillfällen, beroende på besöksfrekvens eller liknande. Den nya bebyggelsen närmst 
återvinningscentralen, som detaljplanen möjliggör för, ska anpassas med hälften 
av bostadsrummen vända mot en ljuddämpad sida för att minska bullerpåverkan, 
detta har reglerats med en planbestämmelse i plankartan.  
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Fastighetsägarna betonar att planområdet bör ändras till kommunalt huvudmannaskap för allmän 
plats. De menar att exploateringen av Åsa tätort ändrar områdets karaktär vilket går emot PBLs 
avsikter om enskilt huvudmannaskap.  
Kommentar: Som beskrivet i planbeskrivningens kapitel om huvudmannaskap har Kungsbacka 

kommun en något säregen uppbyggnad med en liten centralort i förhållande till det 
höga invånarantalet. Detta har sin förklaring i att kommunens västra delar under 
åren exploaterats med omfattande fritidsbebyggelse. I takt med att utbyggnad av 
kommunala vatten- och avloppsledningar genomförts har dock planerna successivt 
ändrats för att medge permanentboende. Med hänsyn till det stora antalet gällande 
planer inom områdena har kommunen inte bedömt det som realistiskt att vare sig 
ur allmänt eller enskilt intresse påbörja en planeringsprocess i syfte att ta över 
huvudmannaskapet för allmänna platser. Mot bakgrund av de befintliga 
planförhållandena gör kommunen bedömningen att det finns särskilda skäl enligt 
plan- och bygglagen kap 4 §7 att annan än kommunen kan vara huvudman för de 
allmänna platserna även i de nya planerna som upprättas inom de aktuella 
kommundelarna. 

Fastighetsägarna påpekar att flerbostadshusen bör anpassas till befintlig bebyggelsestruktur vad 
gäller kulturmiljö, skal, volym och placering för att inte ändra områdets karaktär.   
Kommentar:  Kommunens bedömning är att hänsyn har tagits till den kulturhistoriska miljön 

genom att i västra delen av planområdet ha en hög ambitionsnivå för att bevara 
befintlig bebyggelse och dess närmiljö. Befintlig bebyggelse i västra delen har 
värden som i planen har skyddats genom rivningsförbud och 
bevarandeföreskrifter, ny bebyggelse i västra delen har reglerats med nockhöjd för 
att inte avsevärt påverka kulturmiljön. Kommunens bedömning kvarstår att 
bebyggelsen på östra sidan är mer avskild från kulturmiljön. Bedömningen är att 
kulturmiljön och ny bebyggelse på västra sidan ligger längs med samma väg, Åsa 
stationsväg. Bebyggelsen på östra sidan avskiljs i och med gång- och cykelvägen 
och är dessutom belägen längs med annan väg, Övre villavägen. 

 

Föreningar och organisationer 
 
8. Ölmevalla Hembygdsgille 
Ölmevalla Hembygdsgille menar att gestaltningen av bebyggelsen på östra sidan inte är utformad 
i samklang med den kulturhistoriska miljön. De anser att ny planerad bebyggelse bättre ska 
utformas för att stämma överens med befintlig bebyggelse i den kulturhistoriska miljön och att 
förtätning ska ske med bebyggelse som är variationsrik i sina nockhöjder utifrån befintlig skala, 
utformas med hållbara material, med färgskala enligt halländsk kulturmiljö samt sten och 
gruslagda gårdsmiljöer.  
Kommentar:  Kommunens bedömning är att hänsyn har tagits till den kulturhistoriska miljön 

genom att i västra delen av planområdet ha en hög ambitionsnivå för att bevara 
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befintlig bebyggelse och dess närmiljö. Befintlig bebyggelse i västra delen har 
värden som i planen har skyddats genom rivningsförbud och 
bevarandeföreskrifter, ny bebyggelse i västar delen har reglerats med nockhöjd för 
att inte avsevärt påverka kulturmiljön. Kommunens bedömning kvarstår att 
bebyggelsen på östra sidan är mer avskild från kulturmiljön. Bedömningen är att 
kulturmiljön och ny bebyggelse på västra sidan ligger längs med samma väg, Åsa 
stationsväg. Bebyggelsen på östra sidan avskiljs i och med gång- och cykelvägen 
och är dessutom belägen längs med annan väg, Övre villavägen.  

9. Skolledningen Åsa Gårds pedagogiska  
Skolledningen vill uppmärksamma kommunen över att tidigt i processen tänka på infrastrukturen 
i och kring skolområdet med tanke på skolbarn/elevers väg till och från skolan så att den blir 
trygg och säker. Det gäller så väl gång- som cykelväg.  
Kommentar:  Noteras.   
 

Kommunala förvaltningar och nämnder   
 
10. Nämnden för Kultur & Turism 
Nämnden har inget att erinra mot förslag till detaljplan, Länsstyrelsen påpekande i sitt 
samrådsyttrande att rivningsförbud bör anges som ”r” och inte ”q” kan vara bra att följa. 
Kommentar: Noteras, ”r” byts ut mot ”q” på plankartan.  
11. Förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd 
Miljö och Hälsoskydds tidigare bedömning kvarstår, att riktvärdet för KM (Naturvårdsverkets 
generella riktvärden för känslig markanvändning) ska tillämpas för hela planområdet, det vill 
säga inte bara för tidigare handelsträdgård som kommer att bli kvartersmark för bostäder. Även 
den tidigare banvallen som skär tvärs igenom aktuellt planområde, och som ska omvandlas till 
gång/cykel-bana bör saneras så att halter underskrider KM.  
Kommentar:  En kompletterande miljöteknisk utredning har tagits fram och bilagts handlingarna 

(Norconsult, 2019). En administrativ bestämmelse som gäller för hela planområdet 
har lagts till med specifikationen - Startbesked får endast ges under förutsättning 
att markens lämplighet för användningen har säkerställts genom att en 
markförorening har avhjälpts eller en skydds- eller säkerhetsåtgärd har vidtagits, 
enligt 4 kap. 14 § punkt 4 plan- och bygglagen.  

I samband med framtida schaktarbeten bör kompletterande provtagning ske för att fastställa 
avgränsning i sid- och djupled. Schakt av förorenad jord är anmälningspliktig verksamhet och 
anmälan ska inlämnas och godkännas av Miljö & Hälsoskydd innan saneringsarbeten kan 
påbörjas. 
Kommentar: Noteras. 
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Miljö & Hälsoskydd menar att det i planskedet är viktigt att göra plats för de 
dagvattenanläggningar som planeras att anläggas. Miljö & Hälsoskydd skulle gärna se att delar 
av den planerade parkeringsytan fick bestämmelsen n1 – Marken får inte hårdgöras. Fördröjning i 
form av genomsläppliga parkeringsytor samt gröna tak ses som positivt.  
Kommentar:  Dagvattenutredningen har visat lämpliga platser för dagvattenhantering inom 

planområdet, dessa områden har inte låsts i plan. Fastighetsägaren behöver i 
genomförandet av detaljplanen visa att dagvatten går att hantera inom fastigheten. 
Användningen n1 är lagd på de ytor som är nödvändiga för att klara 
dagvattenhanteringen.  

Miljö & Hälsoskydd menar att riktlinjerna i utförd verksamhetsbullerutredning ska följas. De 
noterar att plankartan inte innehåller några riktvärden för buller och menar att det är viktigt att det 
i plan säkerställs att riktvärden understigs vid nybyggnation. 
Kommentar: Kommunen har lagt till en bestämmelse på plankartan om att f4 - Minst hälften av 

bostadsrummen i varje bostad ska orienteras mot ljuddämpad sida. 
12. Förvaltningen för Teknik  
Förvaltningen har varit delaktiga i planprocessen och har således inget att erinra mot förslaget.  
Kommentar:  Noteras  

 
Övriga  
 
13. Hallandstrafiken 
Hallandstrafiken har inga synpunkter på planförslaget.  
Kommentar: Noteras. 
7. Privatperson 
Personen uttrycker att hen blir upprörd och ledsen när hen ser planen. Åsa är ingen stad utan ett 
litet samhälle där inga höghus hör hemma. Om det ska byggas något bör det vara i gammaldags 
stil och max två våningar högt. Förslaget kommunen presenterar ser ut om det skulle vara en 
förort till Stockholm. 

Kommentar:  Noteras.   
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Ändringar 
Plankarta 

• Förteckningen för planbestämmelsen angående rivningsförbud har bytts från ”q” till ”r”. 

• Acceptabla nivåer för trafikbuller och verksamhetsbuller har reglerats genom 
bestämmelsen f3: Minst hälften av bostadsrummen i varje bostad ska orienteras mot 
ljuddämpad sida 

• Planbestämmelsen a har tagits bort och en generell bestämmelse som gäller för hela 
planområdet har lagt till. Startbesked får endast ges under förutsättning att markens 
lämplighet för användningen har säkerställts genom att en markförorening har avhjälpts 
eller en skydds- eller säkerhetsåtgärd har vidtagits, enligt 4 kap. 14 § punkt 4 plan- och 
bygglagen. 

• Alla byggrätter inom planområdet har fått en reglering om maximal nockhöjd. 

• Bestämmelsen p1 – Huvudbyggnad ska placeras minst 2 meter från tomten har ändrats till 
p1 – Huvudbyggnad ska placeras minst 2 meter från fastighetsgräns 

• Bestämmelsen parkering – Parkering ska anordnas har ändrats till parkering – Parkering 
får anordnas 

• Bestämmelsen v – Suterrängvång ska anordnas utöver högsta våningsantal har ändrats 
till v – Suterrängvåning får anordnas utöver högsta våningsantal.  

• Bestämmelsen l – Markreservat för luftledningar har ändrats till L – Markreservat för 
luftledningar. 

• Nockhöjd har utökats från 10 meter till 10,5 meter i nordöstra delen för att möjliggöra för 
angiven taklutning. 

• Maximal byggnadsarea har utökats i nordöstra delen av planområdet för att möjliggöra för 
inglasade balkonger. 

Planbeskrivning 

• Åtgärderna vid sanering av förorenad mark har förtydligats.  
 
 
Jenny Olsson      Elin Kajander 
Verksamhetschef Plan     Planarkitekt 
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            Postadress Besöksadress  E-post    Telefon
301 86 HALMSTAD Slottsgatan 2  halland@lansstyrelsen.se     010 – 224 30 00

Granskningsyttrande över förslag till detaljplan för Åsa 4:144, 
Kungsbacka kommun
Ärendet
Planområdet är cirka 2 hektar stort och ligger norra delen av centrala Åsa.

Syftet med detaljplanen är att utveckla ett attraktivt stråk mellan Åsa station, centrum 
och stranden Vita sand genom att anlägga en gång- och cykelväg på den tidigare 
banvallen. Syftet är även en förtätning i centrum genom att planlägga för 
centrumändamål och bostadsändamål. Karaktären på Åsa stationsväg ska lyftas genom 
hänsyn till kulturmiljö och möjlighet till utveckling.  Detaljplanen möjliggör för 
flerbostadshus i 2 våningar närmast de kulturmiljövärden som finns i planområdet 
respektive flerbostadshus i 4 våningar i öster. 

Gällande regleringar
Området omfattas av fördjupningen av översiktsplanen för Åsa, FÖP Åsa, där 
centrumområdet är utpekat som ett utbyggnadsområde. Översiktsplanen har fyra 
huvudprinciper. Det ska skapas ett attraktivt stråk mellan Vita sand, centrum och Åsa 
station. Åsa ska ha en mångfald utav bostäder och företag. Åsa ska locka året om och 
orten ska gå från bilberoende till hållbara resor. I översiktsplanen anges riktlinjer för 
centrum. Banvallen ska utvecklas för bostäder, Åsa stationsväg ska inte bli en bakgata, 
vid detaljplaneläggning ska hänsyn tas till kulturhistorisk värdefull bebyggelse och 
centrum ska kompletteras med handel, verksamheter och bostadshus. Detaljplanen 
överensstämmer med översiktsplanen. Planområdet omfattas av tre gällande 
detaljplaner samt en fastighet i den södra delen som inte är planlagd. 

Planförslaget berörs av riksintresse enligt MB 4 kap 2§ och 4§.

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

Motiv för bedömningen
Länsstyrelsen befarar att:
- det som föreslås blir olämpligt med avseende på hälsa eller säkerhet 

Förorenat område
I planbeskrivningen sägs att för den före detta handelsträdgården rekommenderas 
sanering av det ytliga lagret av mulljord inom det verksamhetsområde där det bedrivits 

Kungsbacka kommun 
Samhällsbyggnadskontoret
samhallsbyggnadskontoret
@kungsbacka.se
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LÄNSSTYRELSEN 
HALLANDS LÄN 
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odling. I detaljplanen finns ett mindre område i detaljplanens nordvästra hörn med 
beteckningen a. I plankartan står följande planbestämmelse för område med 
beteckningen a: 
Utökad lovplikt, markens lämplighet för bostäder ska säkerställas och bygglov får inte 
ges förrän markföroreningar har avhjälpts” - PBL (2010_900) 4kap 15§. 
Länsstyrelsen anser att det område som har beteckningen a på plankartan är för litet i 
förhållande till det område inom handelsträdgården där halterna över nivån för känslig 
markanvändning (KM-MKM) redovisas i planbeskrivningen, figur 4 på sid 8. 

Området längs den f.d. banvallen kommer inte att saneras. I planbeskrivningen sägs 
att: Området runt banvallen ges i planförslaget användningen Gång- och Cykelväg. 
Avsikten är att de delar som enlig förorenad markundersökning innehåller 
föroreningar inte ska ingå som kvartersmark för bostäder. Området ska kunna ligga 
kvar som det gör utan att större ingrepp behöver göras.

Länsstyrelsen anser att följande planbestämmelse bör införas i detaljplanen och gälla 
hela planområdet: 
Bygglov (eller startbesked) får endast ges under förutsättning att markens lämplighet 
för bebyggande har säkerställts genom att en markförorening har avhjälpts eller en 
skydds- eller säkerhetsåtgärd har vidtagits på tomten, enligt 4 kap. 14 § punkt 4 plan- 
och bygglagen.

Trafikbuller
I samrådsredogörelsen har kommunen svarat följande angående trafikbuller: 
”Kommunen bedömer att en bullerberäkning av trafikbullernivån inte är nödvändig. 
Det låga antalet om 500 fordon/dygn och Åsa Stationsvägs hastighetsbegränsning som 
gångfartsområde innebär att nivåerna ligger under behovet för utförande av en 
bullernivåberäkning, enligt boverkets rekommendationer.”

Länsstyrelsens synpunkter från samrådet kvarstår: 
Kommunen har inte tagit fram någon trafikbullerutredning för de planerade 
bostäderna.
I 3 § förordningen (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader sägs att för 
bostäder upp till 35 kvm är riktvärdet 65 dBA vid fasad. För bostäder större än 35 
kvm är riktvärdet 60 dBA vid fasad. Om buller från spårtrafik och vägar ändå 
överskrider den ekvivalenta ljudnivån som anges ovan vid en bostadsbyggnads fasad, 
bör minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot en sida där 55 dBA 
ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasad, och minst hälften av bostadsrummen 
vara vända mot en sida där 70 dBA maximal ljudnivå inte överskrids mellan kl. 22.00 
och 06.00 vid fasad, enligt förordningen (2015:216) om trafikbuller vid 
bostadsbyggnader. Detta bör säkerställas i planen.
Kommunen behöver säkerställa att riktvärdena för trafikbuller klaras genom att införa 
en planbestämmelse i plankartan avseende detta. 
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Verksamhetsbuller
Kommunen har tagit fram en utredning av verksamhetsbuller vid de planerade 
verksamheterna, Tyréns 2018-10-08. I den sägs följande:
Ljudet från en återvinningscentral innehåller mycket slag och dunsar vilket medför att 
ett strängare riktvärde än vad som är normalfallet tillämpas enligt Boverkets 
vägledning. För kvällar och helger då återvinningscentralen är öppen gäller därmed 
enligt Boverket, högst 40 dBA ekvivalent ljudnivå. Beräkningarna visar att ekvivalenta 
ljudnivåer på ca 47 dBA uppträder som mest vid det närmaste huset för den planerade 
bebyggelsen utan några bullerdämpande åtgärder. För att uppfylla riktvärden enligt 
ovan är en möjlighet att man bygger enligt vad Boverket kallar zon B vilket innebär 
att minst hälften av bostadsrummen är vända mot en tyst sida. Ett annan möjlig åtgärd 
är att placera en bullerskärm vid återvinningscentralens tomtgräns med en skärmhöjd 
på ca 3,5 m. Beräkningar visar att riktvärden för zon A med skärpning på 5 dBA kan 
klaras med denna åtgärd. Det medför att bostäder kan planeras fritt i området.

I planbeskrivningen sägs följande: 
Vid nybyggnation ska därför byggnaderna anpassas för Zon B vilket innebär att 
bostäder accepteras under förutsättning att det finns tillgång till en ljuddämpad sida 
och att byggnaderna bulleranpassas. Byggnaden närmast verksamheten bör placeras 
med en långsida mot verksamheten för att skärma övriga delar av området och minst 
hälften av bostadsrummen inom varje lägenhet ska vara vända mot den ljuddämpade 
sidan. Det innebär då oftast genomgående lägenheter. Även uteplatser ska förläggas 
på den ljuddämpade sidan.

Länsstyrelsens synpunkter från samrådet kvarstår eftersom de skyddsåtgärder som 
redovisas i planbeskrivningen inte har säkerställts i planen.

Enligt 29 kap. 4 § andra stycket miljöbalken gäller att: 
I fråga om ett villkor eller en bestämmelse om buller (bullervillkor) som har angetts i 
ett sådant tillstånd eller beslut som avses i första stycket 2 ska det förhållandet att en 
bostadsbyggnad är utsatt för omgivningsbuller i strid med bullervillkoret inte anses 
utgöra ett brott mot villkoret, om 
 1. byggnaden ingår i ett område med detaljplan eller omfattas av ett bygglov enligt 
plan- och bygglagen (2010:900), 
 2. det i planbeskrivningen till planen eller i lovet har angetts beräknade bullervärden 
och omgivningsbullret inte överskrider dessa värden, och
 3. beräkningen av bullervärdena har gjorts med hänsyn till intresset att förebygga 
olägenhet för människors hälsa.

Boverkets vägledning Industri- och annat verksamhetsbuller vid planläggning och 
bygglovsprövning av bostäder, rapport 2015:21 kan användas vid planläggning och 
byggande av bostäder i områden som är utsatta för buller från befintliga industrier och 
annan liknande verksamhet såsom hamnverksamhet. I vägledningen ges förslag till 
vilka ljudnivåer utomhus som bör föranleda kompensationsåtgärder som en 
ljuddämpad sida och annan bulleranpassning av byggnaderna. 
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I Boverkets vägledning anges vilka ljudnivåer som gör att ett område klassas som zon 
A, B eller C. Zon C innebär att bostadsbebyggelse är olämplig ur bullersynpunkt. Ett 
planerat bostadsområde klassas som zon B om den högsta ekvivalenta ljudnivå från 
industri/annan verksamhet som frifältsvärde utomhus vid bostadsfasad är högst 60 
dBA dagtid vardag måndag-fredag kl. 06-18, högst 50 dBA kl. 22-06 samt högst 55 
dBA övrig tid. I zon B bör bostadsbebyggelse kunna accepteras förutsatt att 
tillkommande bostadsbebyggelse får tillgång till en ljuddämpad sida och att 
byggnaderna bulleranpassas. I zon B bör bostadsbyggnader enligt vägledningen ha en 
ljuddämpad sida där ljudnivåerna uppfylls utomhus vid bostadens fasad samt vid en 
gemensam eller privat uteplats om en sådan anordnas i anslutning till byggnaden. De 
ekvivalenta ljudnivåer från industri/annan verksamhet som inte bör överskridas 
utomhus på ljuddämpad sida vid bostadsfasad och uteplats är 45 dBA dagtid kl. 06-18, 
45 dBA kvällstid kl. 18-22 samt 40 dBA nattetid kl. 22-06. 

Länsstyrelsen anser att det bör säkerställas med planbestämmelser i detaljplanen att 
ljudnivåerna från industrier och annan liknande verksamhet, inte överskrider kraven 
för zon B enligt Boverkets vägledning, samt att alla bostäder får tillgång till en 
ljuddämpad sida och uteplats där ljudnivåerna 45 dBA dagtid kl. 06-18, 45 dBA 
kvällstid kl. 18-22 samt 40 dBA nattetid kl. 22-06, inte överskrids. För att 
verksamheterna såsom återvinningscentralen, m.fl. inte ska riskera att bryta mot ev. 
tillstånd till miljöfarlig verksamhet eller förelägganden om skyddsåtgärder enligt 
miljöbalken, bör det som anges i 29 kap. 4 § andra stycket miljöbalken genomföras i 
detaljplanen.

Länsstyrelsen befarar inte att:
- riksintresse enligt miljöbalken påtagligt kommer att skadas,
- miljökvalitetsnormer enligt miljöbalken inte iakttas 

reglering av mellankommunala frågor inte samordnas på ett lämpligt sätt,
- strandskydd enligt 7 kap miljöbalken upphävs i strid med gällande 

bestämmelser, 
- risken för olyckor, översvämning eller erosion.

Råd om tillämpningen av PBL och miljöbalken
Dagvatten
Kommunen behöver visa att rådighet över den mark som behövs för 
dagvattenhantering finns.   

Luftledning
Om luftledningar kommer att finnas i planområdet behöver eventuell påverkan från 
elektromagnetiska fält kring luftledningar i området redovisas. Elektromagnetiska fält 
i lokaler där människor vistas under en längre tid bör inte vara över 0,4 µT 
(mikrotesla).  
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Kulturmiljö
Det är positivt att kommunen har för avsikt att skydda byggnader genom 
rivningsförbud och varsamhetsbestämmelser. Rivningsförbud står som q i 
planbestämmelserna men borde istället vara r. På sidan 10 i planbeskrivningen, under 
stycket Kulturmiljö, benämner man bebyggelseinventeringen som ”Länsstyrelsens 
inventering från 2009”. Arbetet med inventeringen var ett samarbete mellan 
länsstyrelsen, de halländska kommunerna och Kulturmiljö Halland. 

Vid arkeologisk utredning 2017 enligt 2 kap 11 § KML påträffades boplatslämningar 
från yngre brons- och äldre järnålder i planområdets sydöstra del (Jfr. 431-3377-16). 
Lokalen är registrerad som Raä Ölmevalla 196 i Riksantikvarieämbetets digitala 
fornlämningsregister FMIS (http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html). 
Inför planerad byggnation är det motiverat med arkeologisk förundersökning enligt 2 
kap 12 - 13 §§ KML. Syftet med denna antikvariska insats är att klarlägga 
fornlämningens karaktär, omfattning, komplexitet och tidsställning. Ansökan om 
tillstånd till arkeologisk förundersökning ställs till länsstyrelsen.   

Planbestämmelser
Planbestämmelser om våningsantal bör istället regleras med planbestämmelser 
avseende hur hög en byggnad kan bli. Varsamhets- eller 
utformningsbestämmelser kan istället användas utöver bestämmelse om höjd om 
det är upplevelsen eller utseendet av antal våningar på en byggnad som 
eftersträvas. 

Hans Bergfast
Ida Cronquist

Detta yttrande har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrifter.

Så här hanterar vi dina personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd
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Datum 

2018-09-18 

Dnr 

PL/2016:12 

Detaljplan för bostäder samt gång- och cykelväg inom Åsa 4:144 m.fl. i Åsa 
 

 

Genomförande 
Byggnadsnämnden beslöt den 2018-04-12 § 100 att genomföra samråd för detaljplaneförslaget. 
Detaljplaneförslaget har sänts till berörda myndigheter, nämnder, föreningar och sakägare för 
yttrande. Samrådstiden har löpt under tiden 2018-04-17 till 2018-05-18 och har varit tillgängligt i 
Stadshuset i Kungsbacka samt på kommunens hemsida. 
Planförslaget syftar till att möjliggöra: 

• Attraktivt och tryggt stråk mellan stationen, centrum och stranden 
– genom att anlägga gång- och cykelbana på banvallen 

• Förtätning i centrum genom att komplettera med flerbostadshus för bättre underlag 
– till kollektivtrafik, kommersiell och offentlig service 

• Lyfta karaktären på Åsa Stationsväg genom hänsyn till kulturmiljö och möjlighet till utveckling. 
– rätt markanvändning så även den kulturhistoriska delen kan utvecklas 
– flerbostadshus i 2 vån närmast kulturmiljön och 4 våningar mot berget 

Sammanfattning 
Under samrådstiden inkom 18 skrivelser. Inkomna synpunkter berör i huvudsak trafikföring, 
buller och husens höjd. Övriga synpunkter finns på markmiljö. 
Kommunen har bedömt att planförslaget ska revideras. Revideringen innebär att plangränsen 
utökas i söder i syfte att ge större tydlighet kring hur gång- och cykelstråket på f.d. banvallen 
avses genomföras. 
Framförda synpunkter har i övrigt kunnat beaktas genom mindre ändringar i planhandlingarna.  

Inkomna synpunkter och förvaltningens kommentarer 
Inkomna synpunkter har sammanfattats nedan. Personnamn anges inte. Samtliga synpunkter finns 
tillgängliga på Samhällsbyggnadskontoret. Länsstyrelsens yttrande bifogas. 

Il 
Kungsbacka 
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Statliga och regionala myndigheter 
 
1. Länsstyrelsen 
Länsstyrelsen befarar att det som föreslås blir olämpligt med avseende på hälsa eller säkerhet är 
bullerfrågan. De anser att kommunen måste visa att riktvärdena för trafikbuller kan klaras samt 
att det i planområdets närhet finns verksamheter som kan orsaka bullerstörning och att 
kommunen måste visa att skyddsåtgärder inte krävs. 
Kommentar:  Kommunen bedömer att en bullerberäkning av trafikbullernivån inte är nödvändig. 

Det låga antalet om 500 fordon/dygn och Åsa Stationsvägs hastighetsbegränsning 
som gångfartsområde innebär att nivåerna ligger under behovet för utförande av en 
bullernivåberäkning, enligt boverkets rekommendationer. En bullerutredning om 
bullernivån från verksamheten norr om planområdet har tagits fram och bilagts 
handlingarna. 

De rådgivande synpunkterna från Länsstyrelsen rör formuleringar kring riksintressen, MKN 
vatten, kulturmiljö och gång- och cykeltrafik samt reglering av förorenad mark, behov av 
dagvattenutredning och arkeologisk förundersökning med mera. 
Kommentar: Planbeskrivningen har förtydligats avseende riksintressen, MKN vatten, 

kulturmiljö och en illustration över gång- och cykeltrafik har adderats.  
Plankartan har inom Åsa 4:144 kompletterats med utökad lovplikt om att bygglov 
inte får ges förrän markförorening har avhjälpts och markens lämplighet för 
byggande av bostäder därmed kan säkerställas.  
Dagvattenutredning har tagits fram efter samrådsskedet och planbeskrivning har 
kompletterats med information om dagvattenhantering. Byggherren har 
informerats om behov av arkeologisk förundersökning men Länsstyrelsen har 
beslutat att det inte finns behov av att utföra en arkeologisk förundersökning (se 
bilaga: Utlåtande från Länsstyrelsen angående arkeologisk förundersökning). 

2. Lantmäteriet 
Lantmäteriet menar att fastighetsgränserna inom planområdet håller en sämre kvalitet. 
Kvartersmark för bostadsändamål har lagts ut i direkt anslutning till gränsen mot Åsa 1:143. Om 
gränsen är osäker är det lämpligt att så snart som möjligt utreda gränsen och göra en 
gränsutvisning för att leta upp befintliga gränsmarkeringar. Visar sig gränsen vara juridiskt oklar 
krävs det en fastighetsbestämning för att bestämma dess läge. 
Kommentar: Kommunen antar att Lantmäteriet syftar på gränsen gentemot Åsa 4:143. 

Fastighetsägaren till Åsa 4:144 har ansökt om fastighetsbestämning i syfte om att 
klargöra gränsens läge.  

Lantmäteriet menar att det finns en otydlighet i vilken lagstiftning som används vid handläggning 
av detaljplanen. De menar även att vissa plantekniska praktikaliteter behöver förbättras rörande 
avgränsning för u-område och val av våningshöjdsreglering. Teckenförklaring till grundkartan, 
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egenskapsgräns i teckenförklaringen samt aktualitetsdatum för fastighetsredovisning och övriga 
detaljer i grundkartan behöver adderas. 
Kommentar:  Planhandlingarna har förtydligats och reviderats enligt yttrandet. 
Lantmäteriet menar att motivering till enskilt huvudmannaskap behöver förtydligas.  
Kommentar:  En motivering till enskilt huvudmannaskap finns i planbeskrivningen under 

Överväganden och konsekvenser – Ekonomiska konsekvenser – 
Huvudmannaskap.  

Lantmäteriets rådgivande synpunkter rör exploateringsavtalets innehåll som behöver uttryckas, 
att n1 har skrivits två gånger i planbestämmelserna på plankartan samt att vid förflyttning av 
befintliga ledningar inom planområdet kan det bli aktuellt att lägga u-område i ledningens nya 
sträckning.  
Kommentar:  Exploateringsavtalets innehåll har förtydligats, planbestämmelserna på plankartan 

har ändrats och en diskussion har förts med ledningshavare för eventuell ny 
sträckning av ledningar, i övrigt finns u-område för befintliga ledningar utsatta. 

3. Räddningstjänsten 
Räddningstjänstens påpekar att deras insatstid till planområdet överstiger normalt 10 minuter. På 
grund av insatstiden och antal våningsplan hos planerad bebyggelse kan räddningstjänsten inte 
förväntas fungera som alternativ utrymningsväg i en utrymningssituation i händelse av brand, 
vilket kan innebära att flerbostadshusen i fyra våningar kan behöva utrustas med så kallade Tr2-
trapphus. Förutsatt att utrymning inte planeras med räddningstjänsten som alternativ 
utrymningsväg från flerbostadshusen i fyra våningar har räddningstjänsten inget att erinra. 
Kommentar: Planbeskrivningen har kompletterats med ovanstående information och 

byggherren har fått ta del av yttrandet. 

4. Kulturmiljö Halland 
Kulturmiljö Halland är positiva till att kulturhistoriskt värdefull bebyggelse får 
skyddsbestämmelser samt att gamla banvallen lyfts fram. Tvåvåningshusen anser de var väl 
anpassade till kulturmiljön, medan de högre husen har en skala och form som är främmande i Åsa 
stationsort. 
Kommentar: Kommunen har tydligt uttryckt i samrådshandlingen och i tidigare planprogram att 

det är viktigt för Åsa att centrum förtätas och att ortens centrum till viss del ska 
ändra skepnad. 

Sakägare 
 
5. Ellevio 
En ny nätstation kan komma att behövas inom området. Ellevio bifogar en karta på en möjlig 
placering.  
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Kommentar: Kommunen har fört en dialog med Ellevio och parterna har tillsammans kommit 
överens om en möjlig placering i södra delen av planområdet alternativt inom 
planerad parkering i nordöstra delen, plankartan har ändrats för att möjliggöra för 
nätstationens uppföring.  

6. Skanova
Skanova har inga synpunkter.
Kommentar:  Noteras.

7. BRF Gästgiveriet i Åsa
BRF Gästgiveriet vill framförallt att genomfartstrafik bör flyttas från Åsa Stationsväg till 
banvallsområdet. De befarar en ökad trafik förbi sin förening. 
Kommentar: Med anledning av bland annat BRF Gästgiveriets skrivelse, har för- och nackdelar 

med att förlägga biltrafik på gamla banvallen vägts noga. Vinsten med att lägga 
om biltrafiken till banvallen och på så sätt avlasta Åsa Stationsväg skapar 
möjlighet till en genväg genom centrum som riskerar att generera mer trafik i 
centrum, vilket inte är vad kommunen eftersträvar. En nygjord trafikmätning av 
dagens trafik på Åsa Stationsväg visar på liten mängd fordon om ca 500 
fordon/dygn. Bilrörelser till och från planförslagets bostäder kommer till största 
delen att ansluta norrut och inte belasta Åsa Stationsväg i någon större 
utsträckning. Med det låga antalet fordon och att vägen är ett gångfartsområde, ser 
inte kommunen att trafiksäkerheten är ett problem som gör att Åsa Stationsväg 
olämplig som skolväg. Väghållaren ansvarar för att utforma Åsa Stationsväg så att 
upplevelsen av vägen genererar i att trafikanter anpassar sig till den hastighet som 
är utsatt.  

BRF Gästgiveriet i Åsa påpekar att med tanke på de stora nivåskillnaderna inom den östra delen 
kan det vara svårt att uppfylla kraven på tillgänglighet. Att ha tillfart från banvallen, om denna tas 
i anspråk för bilväg, skulle göra tillgängligheten mycket enklare att lösa. 
Kommentar:  Det har tagits hänsyn till tillgänglighetsaspekten i planarbetet, tillgängligheten 

kommer kontrolleras i byggskedet. 

8. Fastighetsägare till Åsa 4:14, Åsa 4:148, Åsa 4:158 och Åsa 4:111
Fastighetsägarna anser att förslaget med punkthus strider mot visionen och syftet med 
detaljplanen, då husen kommer att dominera hela den kulturhistoriska miljön och vara det 
landmärket som kommer framstå tydligast för besökande och boende i området.  
Kommentar: Kommunen har i syftet pekat på både behovet av förtätning och på den 

kulturhistoriskt värdefulla miljön. Planförslaget innebär en avvägning av båda 
dessa faktorer. 

Vidare anser de att punkthusen begränsar mycket av morgonsolen för fastigheterna 4:14, 4:148 
och 4:158 samt eftermiddagssolen för 4:111.  
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Kommentar:  Kommunens bedömning är att de solstudier som gjorts visar på en acceptabel 
påverkan på nämnda fastigheter. 

Fastighetsägarna påpekar att Åsa 4:111 inte fått möjlighet att yttra sig trots att fastigheten gränsar 
till planområdet.  
Kommentar:  Åsa 4:111 finns med i fastighetsförteckningen och informationsmaterial har 

skickats. Det är olyckligt om detta inte kommit fram. För att täcka upp för sådana 
incidenter har kommunen alltid sitt material tillgängligt på hemsidan samt 
annonserar i dagspress om samrådstiden och när eventuellt informationsmöte hålls. 

Punkthusen kommer öka redan höga trafikmängder på Övre Villavägen och Åsa Stationsväg, som 
också är skolvägar, hävdar fastighetsägarna. De efterlyser att bullermätning och trafikanalys görs. 
Kommentar:  En trafikmätning på Åsa stationsväg har tagits fram och visar på en liten mängd 

fordon, 500 fordon/dygn. Det låga antalet fordon/dygn och Åsa Stationsväg som är 
en gångfartsgata innebär att nivåerna ligger under behovet för utförande av en 
bullernivåberäkning, enligt boverkets rekommendationer. En trafikalstringsanalys 
finns i Trafikutredning för Åsa 4:144 (2018) vilken visar en uppskattad ökning om 
ca 100 fordon/dygn. Kommunen anser att trafikökningen är acceptabel. 
Planbeskrivningen har adderats med en tydligare förklaring om val av bilväg. 

Om inte tillräckligt antal parkeringsplatser kan byggas kommer folk parkera sina andrabilar på 
gästplatser och i ett senare skede längs gatan. De anser att två platser per lägenhet är lämpligt. 
Kommentar:  En av huvudpunkterna i planprogrammet för Åsa centrum handlar om att 

möjliggöra för cykel, gång och kollektiva färdmedel för att på sikt trappa ner 
bilberoendet hos befolkningen. En uppskattning om behovet av antalet 
parkeringsplatser för planerad tillförsel av byggnation har tagits fram inför 
samrådsskedet. Förslaget är utfört i enlighet med uppskattningen. Om parkerings 
längs gatorna inte är önskvärt är det vägföreningens ansvar att reglera 
parkeringsmöjligheten längs gatorna.  

Fastighetsägarna ogillar fasadutformning på punkthusen med stora balkonger då de anser att det 
inte passar ihop med den kulturhistoriskt värdefulla miljön. De påpekar att det inte heller 
stämmer med den gestaltningsprincip i planbeskrivningen som anger att balkonger inte ska vara 
dominerande. 
Kommentar:  Kommunen håller med om gestaltningsprinciptexten i samrådshandlingarna kan 

uppfattas på ett sätt som inte var avsiktligt, texten har därför reviderats. 
Kommunen anser att på västra sidan av banvallen ska balkonger inte vara 
dominerande, på östra sidan anser kommunen att något större balkonger inte stör 
kulturmiljön. 

Oro för sättskador på de gamla husen och sättskador på den stora blodboken till följd av 
byggnation. 
Kommentar:  Noteras, dessa frågor hanteras i ett senare skede. 
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Fastighetsägarna menar att de kommer att överklaga planen om ingen förändring av förslaget 
görs. 
Kommentar:  Noteras.  

9. Styrelsen för Åsa Samfällighetsförening GA8 
Styrelsen anser att förslaget medför en stor ökning av belastningen av Villavägen och 
Stationsvägen. Deras rekommendation är att gamla banvallen istället används till både en ny 
cykel- och en ny bilväg. 
Kommentar:  Se kommunens svar på första punkten till BRF Gästgiveriet i Åsa.  
 

Kommunala förvaltningar och nämnder   
 
10. Miljö & Hälsoskydd 
Miljö & Hälsoskydd bedömning är att hela detaljplaneområdet ska klara riktvärde för KM, vilket 
innebär att en stor del av banvallen behöver schaktas bort. Samtliga föroreningar som överskrider 
KM har påträffats i friktionsmaterialet under den grövre makadamen, medan makadamen bedöms 
som ren. Vidare bedömer Miljö & Hälsoskydd att åtminstone 0,5 meter ytskikt bör schaktas bort 
inom Åsa 4:144, men att ytterligare provtagning bör ske innan saneringsdjup bestäms. 
Miljö & Hälsoskydd påtalar vikten av att planera anläggandet av dagvattenanordningar parallellt 
med saneringsåtgärderna när det gäller förorenade områden. En anmälan om dagvattenanläggning 
ska skickas in till förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd så att försiktighetsåtgärder kan meddelas 
i god tid. Det är i samband med handläggningen av anmälan om dagvattenanläggning som den 
bedöms i detalj av Miljö & Hälsoskydd. 
Kommentar: Plankartan kompletteras med bestämmelse om sanering av mark inom Åsa 4:144, 

den gamla handelsträdgården, så att marken är lämplig för bostäder. En dialog förs 
med Miljö och hälsoskydd om hur resterande del av planområdet ska saneras.   

Det behöver utredas om den återvinningscentral, ÅVC (Åsa 5:246) och återvinningsstation, ÅVS, 
som finns norr om planområdet orsakar störning eller inte. 
Kommentar: En utredning för verksamhetsbuller har tagits fram och bilagts handlingarna.  

11. Kultur & Turism 
Kultur & Turism anser att de högre husen är för höga och bör omstuderas.  
Kommentar: Planförslaget stödjer sig på planprogrammet antaget av kommunstyrelsen som 

uttrycker en tydlig inriktning om förtätning och högre hus. Anpassning till 
kulturmiljön sker inom ramen för dessa direktiv. 

  



KUNGSBACKA KOMMUN 

7 (9) 

 

 

12. Teknik 
Teknik förespråkar förtydligande i planbeskrivningen av vad som gäller för anslutning till VA-
nätet vid ombildning av fastigheter. De informerar om att en VA-utredning hunnit bli klar under 
samrådet 
Kommentar: Planbeskrivningen har förtydligats avseende ovan.  

13. Fritid & Folkhälsa 
Yttrandet hanterar Orienterbarhet, Gång- och cykelvägar, Motionsslinga och utegym, Lekplats 
och spontanaktivitet, Torg och Mötesplatser samt Stranden på ett generellt plan delvis applicerat 
på Åsa centrum. 
Kommentar: Yttrandet är generellt och det är inte tydligt hur Fritid & Folkhälsa anser att de 

goda föresatserna bör hanteras i detta förslag. 
 

Övriga  
 
14 och 15. Boende på Hultavägen 31 
Cykelvägen är bra men höghusen förstör Åsa. 
Kommentar: Planförslaget stödjer sig på tidigare planprogram som godkänts av 

kommunstyrelsen och vilken uttrycker en tydlig inriktning om förtätning och 
högre hus. 

16. Boende på Ekholms väg 
Den boende är mycket besviken över att de små lägenheterna som Eksta utlovade i första läget 
inte realiseras.  

Kommentar:  Noteras. 

Vidare anser den boende att Åsa Stationsväg ska stängas för genomfart vid 90-graderskurva, då 
många kör snabbt där samt att närheten till Åsa Gårdsskola talar för behov av minskad trafik.  

Kommentar:  En avvägning har gjorts rörande att flytta trafiken från Åsa stationsväg mot f.d. 
banvallen, resultatet visar att flyttning av trafiken är ett sämre alternativ än att 
bevara trafiken på befintlig väg. Anledningen är att kommunen anser att det är en 
risk att framtida trafikanter skulle uppleva banvallen som en genväg och att både 
antalet genomfarter samt hastigheten genom området skulle öka. Åsa stationsvägs 
sträckning är bruten vilket i sig själv medför att hastighetsnivån hålls ner. 

Den breda gång- och cykelvägen bör förses med fysiska hinder så att det inte blir en "smitväg" 
för fordon. 
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Kommentar:  Illustrationen har uppdaterats för att förtydliga intentionen med utformningen av 
gång- och cykelvägen. Intentionen är att det längs gång- och cykelvägen ska finnas 
gröna områden, gc-vägen ska utformas för att minimera risken att den används 
som en smitväg för fordon. Eventuella fysiska hinder på vägen bestäms av 
väghållaren. 

Den boende tycker att nämnden för Tekniks arbetsutskott borde ha yttrat sig över planförslaget.  

Kommentar: Kommunens praxis är att förvaltningen för teknik yttrar sig i planförslag, 
samrådsyttrande finns att tillgå på kommunens hemsida eller på förfrågan hos 
samhallsbyggnadskontoret@kungsbacka.se 

 

17. Boende på Åsa Bäckväg 
De boende uttrycker en oro för att vid en öppning av anslutningen till rondellen på 
Varbergsvägen finns en risk för kaos på Idrottsvägen. De anser att rondellen borde förbli som den 
är.  
Kommentar: Planområdesgränsen har ändrats och platsen som poängteras i yttrandet rör delar 

av Åsa som inte berörs inom detaljplan för Åsa 4:144 m.fl.   
 

18. Hallandstrafiken  
Hallandstrafiken har inga synpunkter på planförslaget.  
Kommentar: Noteras. 
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Ändringar 
Plankarta 

• Planbestämmelserna har setts över och uppdaterats. 

• Planområdesgränsen har utökats söderut och innefattar nu kommunal mark fram till 
detaljplan för väg. 

• Tillåten nockhöjd har adderats. 

• Inom Åsa 4:144 infogas utökad lovplikt om att bygglov inte får ges förrän 
markföroreningar har avhjälpts och markens lämplighet för byggnader av bostäder kan 
säkerställas.  

• Illustrationen har uppdaterats för att bättre illustrera intention med utformning av gång- 
och cykelvägen.  

Planbeskrivning 

• Ny utredning om verksamhetsbuller har tagits fram.  

• Förtydliganden har i stort gjorts avseende 
o MKN för vatten 
o Riksintressen 
o Val av tillfartsväg 
o Vad som gäller för anslutning till VA-nätet vid ombildning av fastigheter 
o Information från räddningstjänsten 
o Mindre ändringar i gestaltningsavsnittet 

 
 
Jenny Olsson      Elin Kajander 
Verksamhetschef Plan     Planarkitekt 
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Kungsbacka kommun, 
Samhällsbyggnadskontoret
samhallsbyggnadskontoret@
kungsbacka.se

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

Samrådsyttrande över förslag till detaljplan för Åsa 4:144, 
Kungsbacka kommun
Ärendet
Planområdet är cirka 2 hektar stort och ligger norra delen av centrala Åsa.

Syftet med detaljplanen är att utveckla ett attraktivt stråk mellan Åsa station, 
centrum och stranden Vita sand genom att anlägga en gång- och cykelväg på 
den tidigare banvallen. Syftet är även en förtätning i centrum genom att 
planlägga för centrumändamål och bostadsändamål. Karaktären på Åsa 
stationsväg ska lyftas genom hänsyn till kulturmiljö och möjlighet till 
utveckling.  Detaljplanen möjliggör för flerbostadshus i 2 våningar närmast de 
kulturmiljövärden som finns i planområdet respektive flerbostadshus i 4 
våningar upp mot Åsaberg. 

Gällande regleringar
Området omfattas av fördjupningen av översiktsplanen för Åsa, FÖP Åsa, där 
centrumområdet är utpekat som ett utbyggnadsområde. Översiktsplanen har 
fyra huvudprinciper. Det ska skapas ett attraktivt stråk mellan Vita sand, 
centrum och Åsa station. Åsa ska ha en mångfald utav bostäder och företag. 
Åsa ska locka året om och orten ska gå från bilberoende till hållbara resor. I 
översiktsplanen anges riktlinjer för centrum. Banvallen ska utvecklas för 
bostäder, Åsa stationsväg ska inte bli en bakgata, vid detaljplaneläggning ska 
hänsyn tas till kulturhistorisk värdefull bebyggelse och centrum ska 
kompletteras med handel, verksamheter och bostadshus. Detaljplanen 
överensstämmer med översiktsplanen. Planområdet omfattas av tre gällande 
detaljplaner samt en fastighet i den södra delen som inte är planlagd. 

Planförslaget berörs av riksintresse enligt MB 4 kap 2§ och 4§.

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

Motiv för bedömningen

Länsstyrelsen befarar att:
- det som föreslås blir olämpligt med avseende på hälsa eller säkerhet

Trafikbuller
Kommunen har inte tagit fram någon trafikbullerutredning för de planerade 
bostäderna. Kommunen behöver visa att riktvärdena för trafikbuller kan klaras. 
I 3 § förordningen (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader sägs att 
för bostäder upp till 35 kvm är riktvärdet 65 dBA vid fasad. För bostäder större 
än 35 kvm är riktvärdet 60 dBA vid fasad. Om buller från spårtrafik och vägar 
ändå överskrider den ekvivalenta ljudnivån som anges ovan vid en 
bostadsbyggnads fasad, bör minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara 
vända mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasad, 
och minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dBA 
maximal ljudnivå inte överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 vid fasad, enligt 
förordningen (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader. Detta bör 
säkerställas i planen.

Verksamhetsbuller
Intill planområdet finns verksamheter som en återvinningscentral, 
fjärrvärmeanläggning, livsmedelsbutik, bensinstation samt djurhållning. Buller 
från dessa verksamheter, t.ex. godshantering vid lastkajer, räknas som 
verksamhetsbuller. En bullerberäkning bör göras som visar att kraven för 
verksamhetsbuller klaras, se Naturvårdsverkets Vägledning om industri- och 
annat verksamhetsbuller, rapport 6538, april 2015. För att riktvärdena för 
verksamhetsbuller ska klaras kan skyddsåtgärder krävas. Skyddsåtgärder bör 
säkerställas i planen.

Länsstyrelsen befarar inte att:
- riksintresse enligt miljöbalken påtagligt kommer att skadas,
- miljökvalitetsnormer enligt miljöbalken inte iakttas
- reglering av mellankommunala frågor inte samordnas på ett lämpligt 

sätt,
- strandskydd enligt 7 kap miljöbalken upphävs i strid med gällande 

bestämmelser, 
- risken för olyckor, översvämning eller erosion.



Yttrande
 

3(5)LÄNSSTYRELSEN

2018-05-18
 

402-3019-2018
 

Råd om tillämpningen av PBL och miljöbalken
Betydande miljöpåverkan
Länsstyrelsen delar kommunens uppfattning att planförslagets genomförande inte 
innebär betydande miljöpåverkan. 

Riksintressen
Vilka riksintressen som enligt 4 kap. MB berör planområdet ska framgå av 
planbeskrivningen. Planförslaget berörs av riksintresse enligt MB 4 kap 2§ och 
4§.

MKN vatten 
Miljökvalitetsnormerna för vatten ska beskrivas tydligare i planbeskrivningen. 
Även om kommunen bedömer att planförslaget inte påverkar 
miljökvalitetsnormerna är det viktigt att frågan belyses i planbeskrivningen. 
Planbeskrivningen bör innehålla en beskrivning av de vattenförekomster som kan 
påverkas av planen, deras nuvarande status, prognos och norm. För ytvatten ska både 
ekologisk och kemisk status, prognos och norm redovisas. Utöver det behövs ett 
resonemang om vilka risker planen kan medföra för vattenförekomsterna, hur 
riskerna kan undvikas och vad som krävs för att planen kan bidra till att 
miljökvalitetsnormerna nås. 

Dagvatten
Kommunen behöver visa i planbeskrivningen hur dagvattenhanteringen i 
området ska lösas. Erforderliga volymer och ytor för fördröjning behöver 
beskrivas i planbeskrivningen. Planbestämmelsen n1 förefaller ha blivit 
angiven två gånger.    

Förorenad mark
I planbeskrivningen sägs följande: 
”Förekomsten av föroreningar i området kring banvallen har tidigare belysts i 
ett flertal utredningar. I samband med detta planarbete har en ny utredning, 
som samlat i kunskap från de tidigare, tagits fram, Kompletterande 
undersökning, Norconsult AB, 2017-06-20. Utifrån analysresultaten från 
föreliggande undersökning kvarstår bedömningen från Norconsults föregående 
undersökning (2016) av delområdena 1 och 3. Detta innebär att massorna som 
utgörs av makadam kan betraktas som rena men att ytliga massor av 
friktionsmaterial under makadam bör betraktas som massor med halter 
överstigande gränsen för känslig markanvändning. Allt material från 
delområde 2 kan betraktas som under KM, det vill säga inte förorenat. De höga 
arsenikhalter som påvisats vid tidigare undersökning i området har inte 
återfunnits. För den före detta handelsträdgården rekommenderas att man 
sanerar det ytliga lagret av mulljord inom det verksamhetsområde där man 
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bedrivit odling. Området runt banvallen ges i planförslaget användningen 
Gång- och Cykelväg. Avsikten är att de delar som enlig konsultutredning 
innehåller föroreningar inte ska ingå som kvartersmark för bostäder. Området 
ska kunna ligga kvar som det gör utan att större ingrepp behöver göras. För att 
kunna bygga bostäder inom Åsa 4:144, behöver delar av området saneras.”

I detaljplanen behöver det säkerställas att fastigheten Åsa 4:144 saneras till 
Naturvårdsverkets generella riktvärden för Känslig Markanvändning (KM) 
innan bostäder byggs inom fastigheten. 

Luftledning
Påverkan från elektromagnetiska fält kring kraftledning i området bör 
redovisas. Elektromagnetiska fält i lokaler där människor vistas under en 
längre tid bör inte vara över 0,4 µT (mikrotesla).

Kulturmiljö
Det är positivt att kulturmiljöfrågan lyfts fram redan i syftet med planen 
tillsammans med utveckling av området. Även positivt att kommunen har för 
avsikt att skydda byggnader genom rivningsförbud och 
varsamhetsbestämmelser. Ur kulturmiljösynpunkt är det också bra att 
kommunen väljer att utnyttja befintlig struktur så som banvallen till GC-väg. 
Rivningsförbud står som q i planbestämmelserna men borde istället vara r. 
Angående planbestämmelsen ”N2 Marken får inte asfalteras. Plank/staket som 
är högre än 1,2 meter får inte uppföras.” kan kommunen förtydliga syftet med 
planbestämmelsen och överväga om det finns andra underlag som inte heller är 
lämpliga på marken ur kulturmiljösynpunkt.  På sidan 10 i planbeskrivningen, 
under stycket Kulturmiljö, benämner man bebyggelseinventeringen som 
”Länsstyrelsens inventering från 2009”. Arbetet med inventeringen var ett 
samarbete mellan länsstyrelsen, de halländska kommunerna och Kulturmiljö 
Halland. 

Vid arkeologisk utredning 2017 enligt 2 kap 11 § KML påträffades 
boplatslämningar från yngre brons- och äldre järnålder i planområdets sydöstra 
del (Jfr. 431-3377-16). Lokalen är registrerad som Raä Ölmevalla 196 i 
Riksantikvarieämbetets digitala fornlämningsregister FMIS 
(http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html). Inför planerad 
byggnation är det motiverat med arkeologisk förundersökning enligt 2 kap 12 - 
13 §§ KML. Syftet med denna antikvariska insats är att klarlägga 
fornlämningens karaktär, omfattning, komplexitet och tidsställning. Ansökan 
om tillstånd till arkeologisk förundersökning ställs till länsstyrelsen.   

Social robusthet
Stråket på den tidigare banvallen möjliggör en gång- och cykelväg från Vita Sand 
till tågstationen, vilket är positivt ur folkhälsosynpunkt. Detaljplanen möjliggör 
flerbostadshus, vilket skapar goda förutsättningar för mångfald i området då det 

http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html
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sedan tidigare finns villor och radhus i närheten.  

Trafik
I planbeskrivningen beskrivs skolvägar till/från Åsa Gårdsskola till viss del. I 
detaljplanen kan kommunen beskriva alla de stråk som skolelever vid Åsa 
Gårdsskola använder och förväntas att använda som berör detaljplanen samt hur 
trafiksäkerheten för dessa eventuellt kan förbättras genom detaljplanen. I 
trafikutredningen står följande:
”För att trygga goda möjligheter till säkra och attraktiva transporter till och 
genom planområdet krävs att man tar ett helhetsgrepp av frågan i området. 
Enligt förslaget beläggs gång- och cykelvägen längs med banvallen med asfalt 
och belysning sätts upp. Cirkulationsplatsen kompletteras med en gång- och 
cykelväg för bättre framkomlighet för gångtrafikanter och cyklister i stråket 
mot Åsa station. En ny trottoar anläggs på den norra sidan av planområdet 
längs Gamla Kläppavägen. Utöver dessa åtgärder bör gång- och cykelvägen 
mot Åsa Gårdsskola ses över och kurvorna få större radier. Förslagsvis placeras 
även fartgupp ut på Åsa Stationsväg för att sänka hastigheten på vägen och 
samtidigt försämra framkomligheten vilket förhoppningsvis motverkar 
genomfartstrafik.” 
Länsstyrelsen anser att gång- och cykelvägar till Åsa Gårdsskola behöver 
redovisas och vid behov utredas. Platsen för gång- och cykelvägens övergång 
vid cirkulationsplatsen nordöst om planområdet kan beskrivas tydligare i 
planbeskrivningen.  

Övrigt
Egenskapsgränser och administrativa gränser behöver redovisas i plankartan.

Cecilia Engström
Ida Cronquist

Detta yttrande har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrifter.
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KUNGSBACKA KOMMUN 
Byggnadsnämnden 

BN§ 8 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Datum 

2016-01-14 

Dnr 2014-P047 

Planprogram Åsa centrum 

Beslut 
Byggnadsnämnden beslutar att: 

14 (75) 

• Uppdra åt förvaltningen att ta fram lämpliga etappindelningar för en effektiv 
och ändamålsenlig detaljplaneläggning för Åsa centrum. 

• Upprätta förslag till detaljplaner inom hela planprogramsområdet i enlighet 
med godkänt planprogram och etappindelningen. 

Sammanfattning 

I juni 2014 tog kommunstyrelsen beslut (KS/2012:44, § 143) om att ge 
kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att ta fram ett planprogram för Åsa centrum. 
Efter genomförd invånardialog för Åsa centrum under vintern 2014/2015 togs ett 
förslag till planprogram fram för de delar av centrala Åsa som idag saknar eller inte 
har ändamålsenliga detaljplaner. 

För att kunna genomföra en effektiv utveckling av Åsa centrum i samverkan med 
fastighetsägarna får byggnadsnämnden i uppdrag att definiera/ta fram lämpliga 
etappindelningar för en effektiv och ändamålsenlig planläggning. Parallellt med 
framtagande av detaljplanerna ska förutsättningarna för kommunalt huvudmannaskap 
för centrumutveckling i Åsa utredas och klarläggas av kommunstyrelsens förvaltning 
tillsammans med kommunstyrelsen. 

Inriktningen för den fortsatta centrumutvecklingen av Åsa är att dagvattenlösningar 
huvudsakligen anläggs inom område som kommunen är huvudman för samt att 
kommunen ska vara huvudman för huvudvägar och erforderliga allmänna ytor. 

Beskrivning av ärendet 
Ärendet omfattar hela programområdet för Åsa centrum inom Åsa tätort. Uppdraget 
innebär att förvaltningen för Plan & Bygg tar fram lämpliga etappindelningar för en 
effektiv och ändamålsenlig detaljplaneläggning för Åsa centrum i Åsa. Efter att 
etappindelningen definierats ska förvaltningen upprätta förslag till detaljplaner inom 
hela planprogramsornrådet i enlighet med godkänt planprogram. 

Större delen av det aktuella området saknar detaljplan. Övriga delar är inte är 
ändamålsenligt planlagda utan planlagda som järnväg samt handelsträdgård, 
småindustri och viss del park i anslutning till före detta järnvägen. 
Genomförandetiden har gått ut för samtliga detaljplaner. 

Ett planprogram har upprättats och godkändes 2015-09-29 av kommunstyrelsen. 

Parallellt med framtagande av detaljplanerna ska förutsättningarna för kommunalt 
huvudmannaskap för centrumutveckling i Åsa utredas och klarläggas av 
kommunstyrelsens förvaltning tillsammans med kommunstyrelsen. 



• 

• 
• 

KUNGSBACKA KOMMUN 
Byggnadsnämnden 

BN § 8, forts 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 15 (75) 

Datum 

2016-01-14 

Inriktningen för den fortsatta centrumutvecklingen av Åsa är att dagvattenlösningar 
huvudsakligen anläggs inom område som kommunen är huvudman för samt att 
kommunen ska vara huvudman för huvudvägar och erforderliga allmänna ytor. 
Ställningstagandet påverkar framtida budget för drift och underhåll för förvaltningen 
för Teknik. 

Besluts underlag 
Hemställan från kommunstyrelsen 2015-09-29, § 202 

Tjänsteskrivelse 2015-12-03 

Planprogram för Åsa centrum, godkänd av kommunstyrelsen 2015-09-29, § 202 

Plankarta för planprogram för Åsa centrum, godkänd av kommunstyrelsen 2015-09-
29, § 202 

Samrådsredogörelse för planprogram för Åsa centrum 2015-07-17 
Arbetsutskottets protokoll 2015-12-15, 407 

Vid dagens sammanträde redogör verksamhetschef planavdelningen Elin Johansson 
för ärendet. 

Beslutsgång 

Ordförande Thure Sanden (M) ställer proposition på arbetsutskottets förslag och 
finner det bifallet. 

Beslutet skickas till 

Planavdelningen 

Kommunstyrelsen 



• 
• 

--------

KUNGSBACKA KOMMUN 
Byggnadsnämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 32 (120) 

Justerare 

Datum 

2015-12-15 

BNAU § 407 Dnr 2014-P047 

Planprogram Åsa centrum 

Beslut 
Byggnadsnämnden beslutar att: 

• Uppdra åt förvaltningen att ta fram lämpliga etappindelningar för en effektiv 
och ändamålsenlig detaljplaneläggning för Åsa centrum. 

• Upprätta förslag till detaljplaner inom hela planprogramsområdet i enlighet 
med godkänt planprogram och etappindelningen. 

Sammanfattning 
I juni 2014 tog kommunstyrelsen beslut (KS/2012:44, § 143) om att ge 
kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att ta fram ett planprogram för Åsa centrum. 
Efter genomförd invånardialog för Åsa centrum under vintern 2014/2015 togs ett 
förslag till planprogram fram för de delar av centrala Åsa som idag saknar eller inte 
har ändamålsenliga detaljplaner. 

För att kunna genomföra en effektiv utveckling av Åsa centrum i samverkan med 
fastighetsägarna får byggnadsnämnden i uppdrag att definiera/ta fram lämpliga 
etappindelningar för en effektiv och ändamålsenlig planläggning. Parallellt med 
framtagande av detaljplanerna ska förutsättningarna för kommunalt huvudmannaskap 
för centrumutveckling i Åsa utredas och klarläggas av kommunstyrelsens förvaltning 
tillsammans med kommunstyrelsen. 

Inriktningen för den fortsatta centrumutvecklingen av Åsa är att dagvattenlösningar 
huvudsakligen anläggs inom område som kommunen är huvudman för samt att 
kommunen ska vara huvudman för huvudvägar och erforderliga allmänna ytor. 

Beskrivning av ärendet 
Ärendet omfattar hela programområdet för Åsa centrum inom Åsa tätort. Uppdraget 
innebär att förvaltningen för Plan & Bygg tar fram lämpliga etappindelningar för en 
effektiv och ändamålsenlig detaljplaneläggning för Åsa centrum i Åsa. Efter att 
etappindelningen definierats ska förvaltningen upprätta förslag till detaljplaner inom 
hela planprogramsområdet i enlighet med godkänt planprogram. 

Större delen av det aktuella området saknar detaljplan. Övriga delar är inte är 
ändamålsenligt planlagda utan planlagda som järnväg samt handelsträdgård, 
småindustri och viss del park i anslutning till före detta järnvägen. 
Genomförandetiden har gått ut för samtliga detaljplaner. 

Ett planprogram har upprättats och godkändes 2015-09-29 av kommunstyrelsen. 

Parallellt med framtagande av detaljplanerna ska förutsättningarna för kommunalt 
huvudmannaskap för centrumutveckling i Åsa utredas och klarläggas av 
kommunstyrelsens förvaltning tillsammans med kommunstyrelsen. 



• 

KUNGSBACKA KOMMUN 
Byggnadsnämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 33 (120) 

Justerare 

Datum 

2015-12-15 

BNAU § 407, forts 

Inriktningen för den fortsatta centrumutvecklingen av Åsa är att dagvattenlösningar 
huvudsakligen anläggs inom område som kommunen är huvudman för samt att 
kommunen ska vara huvudman för huvudvägar och erforderliga allmänna ytor. 
Ställningstagandet påverkar framtida budget för drift och underhåll för förvaltningen 
för Teknik. 

Besluts underlag 
Hemställan från kommunstyrelsen 2015-09-29, § 202 

Tjänsteskrivelse 2015-12-03 

Planprogram för Åsa centrum, godkänd av kommunstyrelsen 2015-09-29, § 202 

Plankarta för planprogram för Åsa centrum, godkänd av kommunstyrelsen 2015-09-
29, § 202 

Samrådsredogörelse för planprogram för Åsa centrum 2015-07-17 

Vid dagens sammanträde redogör verksamhetschef planavdelningen Elin Johansson 
för ärendet. 

Beslutsgång 

Ordförande Thure Sanden (M) ställer proposition på förvaltningens förslag och 
finner det bifallet. 



Byggnadsnämnden 

Planprogram Åsa centrum 

Förslag till beslut 
Byggnadsnämnden beslutar att: 

T JÄNSTESKRIVELSE 

Kommunstyrelsen 

• Uppdra åt förvaltningen att ta fram lämpliga etappindelningar för en effektiv 
och ändamålsenlig detaljplaneläggning för Åsa centrum. 

• Upprätta förslag till detaljplaner inom hela planprogramsområdet i enlighet 
med godkänt planprogram och etappindelningen. 

Sammanfattning 
I juni 2014 tog kommunstyrelsen beslut (KS/2012:44, § 143) om att ge 
kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att ta fram ett planprogram för Åsa centrum. 
Efter genomförd invånardialog för Åsa centrum under vintern 2014/2015 togs ett 
förslag till planprogram fram för de delar av centrala Åsa som idag saknar eller inte 
har ändamålsenliga detaljplaner. 

För att kunna genomföra en effektiv utveckling av Åsa centrum i samverkan med 
fastighetsägarna får byggnadsnämnden i uppdrag att definiera/ta fram lämpliga 
etappindelningar för en effektiv och ändamålsenlig planläggning. Parallellt med 
framtagande av detaljplanerna ska förutsättningarna för kommunalt huvudmannaskap 
för centrumutveckling i Åsa utredas och klarläggas av kommunstyrelsens förvaltning 
tillsammans med kommunstyrelsen. 

Imiktningen för den fortsatta centrumutvecklingen av Åsa är att dagvattenlösningar 
huvudsakligen anläggs inom område som kommunen är huvudman för samt att 
kommunen ska vara huvudman för huvudvägar och erforderliga allmänna ytor. 

Beskrivning av ärendet 
Ärendet omfattar hela programområdet för Åsa centrum inom Åsa tätort. Uppdraget 
innebär att förvaltningen för Plan & Bygg tar fram lämpliga etappindelningar för en 
effektiv och ändamålsenlig detaljplaneläggning för Åsa centrum i Åsa. Efter att 
etappindelningen definierats ska förvaltningen upprätta förslag till detaljplaner inom 
hela planprogramsområdet i enlighet med godkänt planprogram. 

uppdrag/ program samråd granskning antagande/ 
planbesked godkännande 

X 
Markera med ett kryss (x) 

Kungsbacka 

1 (2) 

Datum 

Dnr 

2014-P047 
P6/14.07 



KUNGSBACKA KOMMUN 

StötTe delen av det aktuella området saknar detaljplan. Övriga delar är inte är 
ändamålsenligt planlagda utan planlagda som järnväg samt handelsträdgård, 
småindustri och viss del park i anslutning till före detta järnvägen. 
Genomförandetiden har gått ut för samtliga detaljplaner. 

Ett planprogram har upprättats och godkändes 2015-09-29 av kommunstyrelsen. 

Parallellt med framtagande av detaljplanerna ska förutsättningarna för kommunalt 
huvudmaimaskap för centrumutveckling i Åsa utredas och klarläggas av 
kommunstyrelsens förvaltning tillsammans med kommunstyrelsen. 

Inriktningen för den fortsatta centrumutvecklingen av Åsa är att dagvattenlösningar 
huvudsakligen anläggs inom område som kommw1en är huvudman för samt att 
kommunen ska vara huvudman för huvudvägar och erforderliga allmänna ytor. 
Ställningstagandet påverkar framtida budget för drift och underhåll för förvaltningen 
för Teknik. 

Beslutsunderlag 
Hemställan från kommunstyrelsen 20 I 5-09-29, § 202 

Tjänsteskrivelse 2015-12-03 

Planprogram för Åsa centrum, godkänd av kommunstyrelsen 2015-09-29, § 202 

Plankaiia för planprogram för Åsa centrum, godkänd av kommunstyrelsen 2015-09-
29, § 202 

Samrådsredogörelse för planprogram för Åsa centrum 2015-07-17 

Elin Johansson 
Verksamhetschef plan 

Bilagor 

Siri Himmelman 
Planarkitekt 

Planprogram för Åsa centrum, godkänd av kommunstyrelsen 2015-09-29, § 202 

Plankarta för planprogram för Åsa centrum, godkänd av kommunstyrelsen 2015-09-
29, § 202 

Samrådsredogörelse för planprogram för Åsa centrum 2015-07-17 

2 (2) 

• 

• 



Planprogram för Åsa centrum i Åsa
Upprättad i mars 2015 Reviderad i juli 2015

Godkänt i kommunstyrelsen 2015-09-19 §202

2014/P047
P6/14.07

500m0m
Kungsbacka kommun    2014-09-30        Skala = 1:20 00       

Kartans aktualitet och noggrannhet kan variera



2  Planprogram Planprogram  3

Handlingar:

•	 Planprogram	(denna	handling)
•	 Programkarta

Övriga handlingar:

•	 Miljöutredning	till	planprogram	för	Åsa	centrum,	Norconsult	2015-02-05
•	 Åsa	centrum,	dagvattenutredning,	Ramböll	2015-01-20
•	 Översiktlig	geoteknisk	undersökning	för	planprogram,	Norconsult	2014-10-08
•	 Trafikutredning	i	samband	med	planprogram	för	Åsa,	Ramböll	2015-03-10
•	 Slutrapport.	Invånardialog	om	centrumutveckling	i	Åsa.	Kungsbacka	kommun,	2015-03

Upplysningar om planprogrammet lämnas av:

Siri Himmelman 0300-83 40 90

Johanna Stenberg 0300-83 42 98

Planprocessen

En	detaljplan	ska	grundas	på	ett	program	som	anger	utgångspunkt	och	mål	för	
planen.	Planprogrammet	är	det	första	steget	i	planarbetet.	Avsikten	är	att		
programmet	ska	belysa	de	förutsättningar	som	ska	ligga	till	grund	för	ett	detaljpla-
nearbete.	
Synpunkter	kan	lämnas	flera	gånger	under	planeringsprocessen,	under	program-
samrådet,	under	detaljplanesamrådet	och	vid	utställningen	av	planförslaget.
Mellan	de	olika	skedena	redovisas	de	framförda	synpunkterna	och	politiska	beslut	
tas	om	ändringar	och	om	hur	det	fortsatta	arbetet	ska	bedrivas.	Detaljplanen	antas	
slutligen	av	kommunfullmäktige.	Detaljplaneprocessen	tar	cirka	1,5	år	efter	det	att	
planprogrammet	har	godkänts	av	kommunstyrelsen.

Planprogram Samråd Detaljplan Utställning Laga kraftSamråd
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Inledning
Uppdrag och bakgrund
Kommunstyrelsen	beslutade	2013-03-18	§	21	att	ge	kommunstyrelsens	förvaltning	i	upp-
drag	att	arbeta	fram	förutsättningar	för	planläggning	genom	en	förstudie	som	skulle	utreda	
genomförbarheten	för	planprogram	för	Åsa	centrum.	I	beslutet	påpekades	att	hänsyn	ska	
tas	till	att	förändringar	i	utbyggnadstakten	kan	komma	att	ske	i	nytt	program	för	Mål	för	
bostadsbyggande	2014-2020.	I	sammanfattningen	av	uppdraget	framfördes	att	den	fortsatta	
planeringen	i	Åsa	bör	utgå	från	huvudstrategierna	i	Fördjupning	av	översiktsplanen	för	Åsa.	
2014-06-17	§143	beslutade	kommunstyrelsen	att	förstudien	var	genomförd	och	avslutad.	
Samtidigt	beslutade	kommunstyrelsen	att	ge	kommunstyrelsens	förvaltning	i	uppdrag	att	ta	
fram	ett	planprogram	för	Åsa	centrum	och	att	en	invånardialog	skulle	genomföras	i		
samband	med	detta.
Planprogrammet	ska	i	enlighet	med	tjänstemännens	tjänsteskrivelse	omfatta	större	delar	av	
det	centrala	område	som	idag	saknar	detaljplan	i	Åsa,	samt	delar	av	det	område	som	idag	
inte	är	ändamålsenligt	planlagt	utan	planlagt	som	järnväg	samt	handelsträdgård,		
småindustri	och	viss	del	park	i	anslutning	till	före	detta	järnvägen.

Invånardialogen

Invånardialogen	om	Åsa	centrum	genomfördes	i	flera	steg	under	hösten	och	vintern	2014.	
Fr.o.m.	2014-12-10	t.o.m.	2015-01-08	fanns	ett	förslag	utställt	som	alla	i	Åsa	kunde	tycka	
till	om.	Slutsatsen	av	dialogen	är	att	åsaborna	i	huvudsak	är	positiva	till	en	utveckling	men	
att	det	också	finns	en	tydlig	skiljelinje.	En	skiljelinje	som	inte	beror	på	ålder	eller	hur	länge	
man	bott	i	Åsa	utan	helt	enkelt	på	vad	man	tycker	att	Åsa	är;	landsbygd	eller	en	tätort	som	
behöver	ett	mer	ändamålsenligt	centrum.	Det	finns	önskemål	om	gym,	kaféer	och	butiker,	
medan	andra	tycker	att	centrum	är	bra	precis	som	det	är.	Byggnadshöjder	och	byggnads-
karaktär	har	varit	två	väldigt	omdiskuterade	teman	under	dialogen.	Majoriteten	vill	att	nya	
byggnader	ska	gestaltas	för	att	anpassas	till	Åsas	karaktär.	Huvudsakligen	förordas	en	äldre	
eller	gammaldags	stil	och	en	byggnadshöjd	på	max	1-3	våningar.	Trygghet	har	också	varit	en	
viktig	fråga	och	har	innefattat	faktorer	som	belysning,	otydliga	stråk,	baksidor	och	efter-
satta	offentliga	platser.	Kommunen	kan	styra	maximal	byggnadshöjd	men	har	begränsad	
möjlighet	att	styra	övrig	utformning	av	byggnader	när	det	inte	handlar	om	kulturhistoriskt	
värdefull	bebyggelse	eller	anpassning	till	en	enhetlig	bebyggelsekaraktär	inom	ett	område.	I	
planprogrammet	anges	huvudsakligen	riktlinjer	för	infrastruktur	och	offentliga	platser	men	
även	till	viss	del	övergripande	riktlinjer	för	bebyggelsens	utformning.

Syfte och ramar
Planprogrammet	syftar	till	att	ta	fram	en	målbild	för	utvecklingen	av	Åsa	centrum.		
Utvecklingen	ska	kunna	ske	i	etapper.
De	huvudprinciper	och	riktlinjer	som	anges	i	fördjupningen	av	översiktsplanen	för	Åsa	utgör	
ramar	för	planprogrammet.
Nedan	sammanfattas	de	fyra	huvudprinciperna	i	fördjupningen	av	översiktplanen,	som	alla	
berör	Åsa	centrum:
•	 Ett	attraktivt	stråk	mellan	stationen,	centrum	och	stranden:	Förbättra	och	skapa	nya	gång-	

och	cykelstråk	genom	campingen,	förbi	restaurangstråket,	över	Varbergsvägen	och	längs	
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med	gamla	banvallen.	Förutom	stråkets	tre	huvudattraktioner	ska	det	även	finnas	andra	
mindre	målpunkter	utmed	sträckan	i	form	av	butiker,	verksamheter,	lekplats	med	mera	
som	kan	öka	dess	attraktivitet.

•	 Mångfald	av	bostäder	och	företag:	Handel	ska	i	första	hand	placeras	i	centrum
•	 Åsa	ska	locka	året	runt:	Park	och	naturområden	samordnas	med	dagvattenhantering.
•	 Från	bilberoende	till	hållbara	resor:	Nya	bebyggelseområden	för	både	bostäder	och	nä-

ringsliv	skall	i	första	hand	utvecklas	i	områden	som	kan	tillgodose	möjligheten	till	
hållbara	transporter.	Därför	föreslås	Åsa	växa	i	anslutning	till	god	kollektivtrafik	och	
möjlighet	att	gå	och	cykla	till	nödvändiga	funktioner.	Utveckling	kommer	därför	i	första	
hand	att	ske	kring	centrum,	i	form	av	nya	bostäder,	verksamhetslokaler,	stråk	och		 	
offentliga	mötesplatser.	Verka	för	att	Varbergsvägens	barriäreffekt	minskar.	Från	statio-
nen	ska	det	vara	enkelt	och	tryggt	att	gå	och	cykla	till	övriga	delar	av	tätorten.

Nedan	sammanfattas	de	specifika	riktlinjerna	som	anges	i	fördjupningen	av	översiktplanen	
gällande	centrumområdets	utveckling:	
•	 Skapa	torgbildningar	och	förstärka	stråk	för	liv	och	rörelse.	Samt	komplettera	med	pas-

sager	som	minskar	barriäreffekten	av	vägar	och	bebyggelse.
•	 Ett	förstärkt	stråk	mellan	stranden	och	stationen	och	tydligare	väg	från	centrum	till	

stranden	för	gående	och	cyklister,	samt	skapa	möjlighet	att	gå	på	ömse	sidor	om	Var-
bergsvägen.

•	 Utveckla	banvallen	med	bostäder.
•	 Hindra	att	Åsa	stationsväg	blir	en	bakgata.
•	 Vid	detaljplaneläggning	ta	hänsyn	till	kulturhistoriskt	värdefull	bebyggelse	-	Åsa	4:4,	

Kringbyggd	gård	och	Åsa	4:11,	Stationsbyggnad	med	tillhörande	godsmagasin.
•	 Ytor	för	att	anlägga	säsongsparkering,	för	sommarens	alla	badgäster,	finns	längs	Åsa	

bäckväg	och	på	de	ytor	längs	banvallen	som	inte	är	lämpliga	för	bostadsbebyggelse.
•	 Att	utveckla	kreativ	hantering	av	dagvatten	och	risk	för	översvämning	vid	kraftig	neder-

börd.
•	 Komplettera	med	bostadshus,	verksamheter	och	handel	i	centrum.
•	 I	anslutning	till	Ica	och	dess	parkeringsplats	finns	möjlighet	att	komplettera	med	mindre	

bostadshus	och	verksamheter.
•	 Platsen	där	det	ligger	en	bensinstation	idag	kan	få	ett	nytt	innehåll	med	fokus	på	ex.	

handel.
Åsa centrum
vision

Vy mot ICA och gamla motellet

Åsa centrum
vision

Vy mot bageriet
Illustrationerna ovan tillhör centrumutredningen som togs fram år 2011 av Radar Arkitektur & Planering i 
samband med den fördjupade översiktsplanen för Åsa.
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Behovsbedömning enligt MKB- förordningen
En	miljöutredning	har	tagits	fram	2015-02-05	av	Norconsult.	Med	stöd	av	miljö-	
utredningen	har	en	behovsbedömning	gjorts	för	att	ta	reda	på	om	förslagets	genomförande	
kan	antas	medföra	betydande	miljöpåverkan	eller	inte.	Kommunen	ska	göra	sin	bedömning	
enligt	de	kriterier	som	anges	i	bilaga	4	till	förordningen	om	miljökonsekvensbeskrivningar.
•	 Förslaget	bedöms	inte	medge	användning	som	innebär	betydande	påverkan	på	miljön.	

(PBL	5	kap	18§)
•	 Förslaget		bedöms	inte	innehålla	verksamheter	som	kan	påverka	Natura	2000-område.
•	 Förslaget	bedöms	inte	medföra	någon	betydande	miljöpåverkan	utifrån	sina	karaktäris-

tiska	egenskaper	eller	sina	befintliga	värden	av	typen	påverkan.
Sammanfattningsvis	har	behovsbedömningen	visat	att	planprogrammet	inte	bedöms	med-
föra	betydande	miljöpåverkan.	Däremot	avses	rekommendationerna	i	miljöutredningen	i	
huvudsak	följas.
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Förutsättningar
Läge, areal och markägoförhållanden
Programområdet	utgörs	av	Åsa	centrum	med	cirka	1,5	km	till	Åsa	station	och	cirka	16	km	
till	Kungsbacka	stad.	
Området	är	cirka	20	hektar	stort	och	avgränsas	i	söder	av	Karlsviksvägen	och	Åsa	camping,	
i	väster	av	Åsa	Bäckväg,	i	öster	av	Åsa	Villaväg	och	i	norr	av	Åsa	Ledgårdsväg.	I	detalj-	
planeskedet	görs	en	noggrannare	avgränsning	av	planområdet.	
Kommunen	äger	den	största	andelen	obebyggd	mark	inom	programområdet.	Övriga	delar	av	
planområdet	ägs	av	det	kommunala	bostadsbolaget	Eksta	och	ett	stort	antal	mindre	privata	
fastighetsägare.	
Idag	utgörs	Åsa	centrum	främst	av	exploaterad	mark	med	centrumfunktioner,	bostäder,	
vägar,	västra	stambanans	gamla	banvall	samt	en	del	grönytor,	naturmark	och	odlingsmark.	
Läget	för	centrum	i	Åsa	har	genom	åren	förskjutis	vilket	har	bidragit	till	en	utspridning	av	
områdets	olika	centrumfunktioner	och	en	diffus	kärna.	Idag	fungerar	området	kring	ICA-
butiken	och	området	söder	om	Åsa	hembageri,	samt	under	sommaren	även	stranden,	som	
mötespunkter	då	Åsa	tätort	saknar	torg	och	andra	fysiska	mötesplatser.	Programområdet	
omges	huvudsakligen	av	villabebyggelse.	
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500m0m
Kungsbacka kommun    2015-03-11        Skala = 1:2000

Kartans aktualitet och noggrannhet kan variera

Tidigare ställningstaganden
Området	ligger	inom	Fördjupning	av	översiktsplanen	för	Åsa,	antagen	2013-11-12,	och	är	
markerat	som	bebyggelseområde	inom	utvecklingsområdet	för	Åsa.
Området	omfattas	av	detaljplanerna	Ö22		från	1951-10-01,	Ö54	från	1974-06-14,	Ö58bl1	
från	1978-09-07	och	Ö58bl2	från	1978-09-07.	Ö22	anger	att	en	stor	del	av	centrumområdet	
är	avsett	för	järnväg,	något	som	idag	inte	är	aktuellt.	
En	stor	del	av	programområdet	är	utom	plan,	se	karta	nedan.

Ö22

Ö54

Ö58bl1
Ö59bl2
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Delområde 1

Halva	delområde	1	utgörs	av	gamla	banvallen	samt	åkermark.	Andra	halvan	av	delområdet	
utgörs	av	en	nedlagd	handelsträdgård	med	stora	växthus.	Intill	den	gamla	handelsträdgår-
den	finns	dels	en	1,5-plans,	30-40-talsvilla	med	plåttak	och	fasad	av	eternitplattor.	Därintill	
finns	en	enplans	villa	byggd	på	40-50-talet.	Villan	har	tegelfasad	och	tegeltak.
Inom	delområde	1	finns	två	kulturhistoriskt	värdefulla	byggnader,	den	ena	uppförd	1900-
1920	och	den	andra	1850-1900.	Båda	har	fasad	med	träpanel	och	tegelbeklätt	sadeltak.

Delområde 2

Delområde	2	är	lokaliserat	direkt	öster	om	Varbergsvägen.	Inom	delområde	6	finns	en	äldre,	
kringbyggd,	halländsk	gård.	Den	är	klassad	som	kulturhistoriskt	värdefull	klass	B,	och	är	
uppförd	före	1850.	Byggnaderna	har	tegeltak	och	träfasader.	Huvudbyggnaden	är	målad	
med	gul	oljefärg	och	komplementbyggnaderna	är	målade	i	falurött.	Utöver	gården	består	
delområde	2	av	åkermark.

Bilden t.v. visar en del av gamla banvallen, vy mot norr. Bilden t.h. visar Åsa stationsväg, vy mot norr. På  
vardera sida om vägen skymtar två byggnader med kulturhistoriskt värde.

Bilden t.v. visar åkermarken som är lokaliserad mellan Varbergsvägen och Åsa stationsväg, vy mot väst. Bilden 
t.h. visar den den äldre, kringbyggda halländska gården, vy mot sydväst.
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Delområde 3

Delområde	3	utgörs	huvudsakligen	av	den	gamla	banvallen,	som	är	obebyggd.	Längs	med	
banvallen	finns	äldre	magasin	varav	ett	är	klassat	som	kulturhistoriskt	värdefullt,	klass	B.	
Även	stationsbyggnaden	är	klassad	som	kulturhistoriskt	värdefull,	klass	B.	Det	finns	även	en	
äldre	stuga.	Byggnaderna	som	tillhör	stationen	och	järnvägen	är	byggda	under	1800-	
talet	fram	till	sekelskiftet	(Bebyggelseinventeringsrapport,	2009,	Kungsbacka	kommun	&	
Länsstyrelsen	i	Halland).	Väster	om	järnvägsbebyggelsen	finns	ett	villaområde	uppfört	på	
60-talet.	Villorna	är	uppförda	i	ett	plan	med	betongtegeltak	samt	fasader	med	maxitegel	och	
träfasad	huvudsakligen	i	ljusa	färger.

Delområde 4

Delområde	4	breder	ut	sig	på	båda	sidorna	av	Varbergsvägen.	Avsnittet	som	delområde	4	
utgör	anses	av	de	flesta	vara	en	centrumpunkt	i	Åsa.	Där	finns	en	modern	ICA-byggnad,	en	
bensinstation	uppförd	troligtvis	på	70-talet,	en	stor	parkering	samt	en	modern,	fiskebods-
inspirerad	verksamhetslänga	med	grått	tak,	ljusa	träfasader	och	uppglasade	entréer	till	nock.

Bilden t.v. visar banvallen. Bilden t.h. visar Åsa stationsväg, vy mot norr. På höger sida om vägen skymtas det 
gamla stationshuset.

Bilden t.v. visar bl.a. det röda magasin som tillhörde den tidigare stationsverksamheten och nu är klassad som 
kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, vy mot väst. Bilden t.h. visar ytterligare ett äldre magasin vid gamla 
banvallen, vy mot nordväst.

Bilden t.v. visar Varbergsvägen, vy mot söder. I bildens högra del skymtar bensinmacken. Bilden t.h. visar bl.a. 
ICA-byggnaden, vy åt sydöst.
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Delområde 5

Delområde	5	är	lokaliserat	på	båda	sidorna	av	Varbergsvägen.	Byggnaderna	som	ligger	
direkt	väster	om	Varbergsvägen	är	låga	enplanshus	med	flacka	tak	innehållandes	mindre	
verksamheter.	Byggnaderna	har	tegelfasad	och	bedöms	vara	uppförda	på	60-talet.	Öster	om	
Varbergsvägen	finns	ett	flerbostadshus	i	2,5	vån	(tillbyggd	villa)	med	verksamheter	i		
bottenvåningen.	Flerbostadshuset	har	en	ljus	träfasad.	Öster	om	Varbergsvägen	finns	det	
även	villabebyggelse	från	30-40-talet	samt	två	äldre	byggnader	som	troligtvis	uppfördes	runt	
sekelskiftet.	Inom	den	södra	delen	av	delområde	5	finns	ett	par	moderna	större	villor.

Kultur
Inom	programområdet	finns	viss	kulturhistoriskt	värdefull	bebyggelse	i	form	av	två	bostads-
hus	från	1850-1920-tal	och	en	kringbyggd	gård	byggd	före	1850	intill	Åsa	Stationsväg	i	norr	
samt	ett	stationshus	med	anslutande	godsmagasin	intill	järnvägen	mer	centralt	i	området.	I	
övrigt	finns	inga	kända	fornlämningar	eller	andra	kulturhistoriska	värden	utpekade	inom	
programområdet	(Bebyggelseinventeringsrapport,	2009,	Kungsbacka	kommun	&	Läns-
styrelsen	i	Halland).

Natur och rekreation	
Aktuellt	område	utgörs	främst	av	exploaterad	mark,	grönytor	och	igenväxande	åker-	och	
betesmark	utan	några	högre	värden	för	natur,	kulturmiljö	och	rekreation.	Däremot	bedöms	
de	grova	lövträden	som	växer	vid	de	kulturhistoriskt	värdefulla	byggnaderna	utmed	Åsa	
Stationsväg	och	den	igenväxande	betesmarken	i	programområdets	nordöstra	hörn	ha	lokala	
naturvärden	(Miljöutredning	till	planprogram	för	Åsa	centrum,	Norconsult,	2015-02-05).

Grönstruktur

De	gröna	inslagen	längs	med	Varbergsvägen	består	idag	av	trädplanteringar	i	form	av	en	
allé,	mindre	gräsmattor	samt	villornas	trädgårdar.	Den	vildvuxna	tidigare	banvallen	utgör	
en	stor	del	av	programområdets	grönstruktur.

Bilden t.v. visar Varbergsvägen, vy mot norr. I bildens vänstra del syns några av samhällets befintliga verksam-
heter. Bilden t.h. visar Sörviksvägen, vy mot söder. Till vänster om vägens syns verksamheternas baksidor.
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Gator och trafik

Den	sammanlagda	bedömningen	är	att	Åsa	centrum	och	planområdet	har	en	god	samman-
vägd	tillgänglighet	vad	avser	samtliga	trafikslag.	Brister	är	främst	kopplingar	i	öst-västlig	
riktning	där	den	gamla	banvallen	fortfarande	utgör	en	barriär	för	både	fotgängar,	cyklister	
och	bilister.

Trafikföring

Trafikverket	är	huvudman	för	Varbergsvägen.	För	övriga	vägar	är	Åsa	samfällighetsförening	
huvudman.	Det	finns	bland	annat	behov	av	åtgärder	för	att	minska	mängden	genomfarts-
trafik	på	Åsa	stationsväg	samt	underlätta	de	överbelastade	infarterna	till	stranden	sommar-
tid.

Gång- och cykeltrafik

Gång-	och	cykelstråk	finns	längs	med	Varbergsvägen	och	utmed	Kläppavägen	mot	statio-
nen,	men	det	saknas	en	gen	och	attraktiv	koppling	mellan	sydvästra	Åsa	och	Åsa	station.	
Kattegattleden	passerar	genom	programområdet.

Parkering / cykelparkering

Området	har	under	sommarsäsongen	inte	tillfredställande	parkeringsmöjligheter.	Parke-
ringsplatser	finns	främst	utanför	ICA,	vid	Sörviksvägen	och	framför	restaurangerna	utmed	
Varbergsvägen.
Det	finns	ett	fåtal	cykelparkeringar	vid	bland	annat	ICA-butiken,	Åsa	hembageri	och		
restaurangstråket.

Angöring/utfarter/varumottagning

Varumottagningen	hos	flera	av	de	befintliga	versamheterna,	exempelvis	glasscaféet,		
pizzeriorna,	ICA-butiken	och	centrumhuset,	skapar	baksidor	längs	några	av	de	mest	befol-
kade	stråken	i	Åsa	centrum.

Kollektivtrafik

Inom	och	intill	programområdet	finns	3	busshållplatser.	De	är	lokaliserade	vid	Åsa	idrotts-
plats,	ICA	och	Åsa	Gårdsskola.	Bussresan	mellan	Åsa	centrum	och	Åsa	station	tar	cirka	
4	minuter.	Mellan	Åsa	centrum	och	Kungsbacka	station	tar	bussresan	cirka	30	minuter.	
Hållplatserna	är	saxade	och	tillgänglighetsanpassade.

Markförhållanden

Geoteknik

I	samband	med	några	av	de	tidigare	beviljade	bygglovsansökningarna	inom	programområdet		
har	geotekniska	undersökningar	gjorts.	I	samband	med	planprogrammet	har	ytterligare	geo-
tekniska	undersökningar	genomförts	(Översiktlig	geoteknisk	undersökning	för	planprogram,	
Norconsult,	2014-10-08).	De	geotekniska	undersökningarna	har	visat	att	planområdet	till	stor	
del	består	av	lermark	och	till	mindre	del	av	fastmark.	Berg	i	dagen	finns	inom	fastmarkspartier	
i	söder.	Leran	har	generellt	mycket	låg	hållfasthet	och	är	sättningskänslig.	Totalstabiliteten	
för	nuvarande	förhållanden	inom	lermarksområdet	bedöms	preliminärt	vara	betryggande	med	
hänsyn	till	små	nivåskillnader.	Totalstabiliteten	nära	fastmarkspartierna	i	norr	måste	dock	
undersökas.	En	viss	risk	för	blocknedfall	föreligger	i	det	sydöstra	fastmarkspartiet.
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Föroreningar

Flertalet	verksamheter	som	kan	tänkas	ge	upphov	till	potentiella	föroreningar	har	bedri-
vits	eller	bedrivs	i	nuläget	inom	programområdet.	Dessa	utgörs	av	en	f	d	handelsträdgård,	
befintlig	bensinstation	med	intilliggande	bil-	och	däckservice	och	en	f	d	grafisk	industri.	Ett	
plåtslageri	med	drivmedelsförsäljning	och	pump	ska	även	enligt	uppgift	varit	verksamt	fram	
till	ca	1960-talet	strax	söder	om	Åsa	Hembageri.	I	nära	anslutning	till	programområdet		
ligger	även	en	färghandel	samt	en	bilverkstad	med	däcksservice.	
Vidare	har	det	utanför	området	tidigare	funnits	en	trävaruhandel	och	en	bilvårdsanlägg-
ning,	norr	om	området	finns	en	återvinningscentral	med	mellanlagring	av	farligt	avfall	samt	
bilverkstad.	Förutom	nämnda	verksamheter	finns	uppgifter	om	att	trävaruhandel	och	mejeri	
ska	ha	bedrivits	i	närheten	av	programområdet.	Närmare	uppgifter	om	dessa	verksamheters	
belägenhet	har	ej	kunnat	verifieras.	Längre	ifrån	programområdet	har	även	bedrivits	smedja	
och	cementgjuteri	(Norconsult,	2015-02-05).

Radon

Aktuellt	område	ligger	generellt	inom	normalriskområde	för	markradon	med	risk	för	för-
höjda	radonvärden	i	vissa	områden.

Strandskydd

Programområdet	berörs	inte	av	strandskydd.

Riksintressen

Hela	programområdet	ingår	i	riksintresseområde	för	kustområdet.	

Teknisk försörjning

Vatten, spillvatten och dagvatten

Området	är	försörjt	med	kommunalt	vatten	och	spillvatten.
Åsa	centrum	har	varit	utsatt	för	upprepade	översvämningar	vid	kraftiga	regn.	En	översväm-
ningsutredning	framtagen	av	DHI	visar	att	stora	delar	av	centrum	utgörs	av	riskområden	för	
översvämningar.
Parallellt	med	Varbergsvägen	löper	en	kulverterad	bäck	som	avvattnar	centrumområdet	och	
har	sitt	utlopp	i	söder	till	Kuggaviken,	vid	Åsa	camping	och	havsbad.	Avrinningsområdet	
avgränsas	av	åkermark	i	norr	och	av	två	höjdryggar	i	väster	och	öster.	Förutom	dessa	höjd-
ryggar	är	avrinningsområdet	väldigt	flackt.
En	dagvattenutredning	har	tagits	fram	(Ramböll,	2015-01-20)	som	föreslår	huvudsakligen	
öppna	dagvattenlösningar	för	att	hantera	dagvattenproblematiken.

Värme

Det	kommunala	fjärrvärmenätet	finns	inte	utbyggt	i	Åsa.

El- och tele

Ledningar	för	el	och	tele	finns	utbyggt	till	området.

Avfall

Närmaste	återvinningscentral	är	lokaliserad	direkt	norr	om	programområdet.	Strax	sydost	
om	programområdet	finns	det	även	en	återvinningsstation.
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Hälsa och säkerhet

Buller

Beräkningarna	som	gjordes	i	samband	med	den	fördjupade	översiktplanen	för	Åsa	visar	
att	inom	ett	avstånd	av	cirka	20	meter	för	envåningshus	respektive	cirka	35	meter	för	tre-
våningshus	finns	i	nuläget	risk	för	att	överskrida	riktvärden	för	buller.	Avståndet	ökar	med	
cirka	5	meter	för	envåningshus	respektive	10	meter	för	trevåningshus	med	prognostiserad	
trafikökning.	
Enligt	den	miljöutredning	som	genomförts	i	samband	med	planprogrammet	beräknas	den	
ekvivalenta	ljudnivån	för	boende	längs	Varbergsvägen	öka	med	ca	2	dBA	om	inga	åtgärder	
görs.	Maximala	ljudnivån	förändras	inte.	
Med	prognostiserad	trafik	och	med	1	meter	hög	skärm	förkortas	avståndet	för	risk	att	över-
skrida	riktvärden	för	buller	med	cirka	10	meter.	Dvs	vid	en	utbyggnad	utmed	Varbergsvägen	
bedöms	nuvarande	bullersituation	behållas	genom	att	en	låg	skärm	byggs	utmed	vägen	i	
samband	med	exploatering.
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Direktiv till detaljplaner
Utformning av allmänna platser
En	utökning	av	antalet	boende	och	verksamheter	i	centrum	innebär	höga	krav	på	gestaltning	
av	de	allmänna	platserna.	I	fördjupningen	av	översiktsplanen	för	Åsa	anges	följande	riktlinjer:

•	 Nyskapade	torgbildningar
•	 Passager	som	minskar	barriäreffekten	av	vägar	och	bebyggelse
•	 Förstärkt	stråk	för	liv	och	rörelse	mellan	stranden	och	stationen
•	 Förtydligad	väg	från	centrum	till	stranden	för	gående	och	cyklister
•	 En	anpassning	av	Varbergsvägen	till	mer	gång-	och	cykeltrafik
•	 Åsa	stationsväg	som	mycket	mer	än	en	bakgata
•	 Ytor	för	att	anlägga	säsongsparkering,	för	sommarens	alla	badgäster,	finns	längs	Åsa	

bäckväg	och	på	de	ytor	längs	banvallen	som	inte	är	lämpliga	för	bostadsbebyggelse.
•	 Platsen	där	det	ligger	en	bensinstation	idag	kan	få	ett	nytt	innehåll	med	fokus	på	ex.	

handel.
•	 Att	utveckla	kreativ	hantering	av	dagvatten	och	risk	för	översvämning	vid	kraftig		

nederbörd.
•	 Hänsynstagande	till	kulturhistoriskt	värdefull	bebyggelse

Särskilt viktiga punkter att gestalta väl

Under	invånardialogen	inkom	många	synpunkter	och	önskemål	om	utveckling	av	de	offent-
liga	platserna	i	Åsa	centrum.	Några	punkter	berördes	särskilt:
•	 Området	utanför	Ica	har	stor	potential	för	utveckling.	Genom	att	på	sikt	flytta	verk-

samhetslokalerna	norr	om	ICA	till	den	östra	sidan	av	Varbergsvägen	kan	ett	större	torg	
skapas	och	Åsa	stationsväg	integreras	med	torget.	Ytor	och	teknisk	infrastruktur	anpas-
sas	för	att	tillåta	säsongsbetonad	verksamhet	tex	bodar	med	tillgång	till	el	och	vatten.	
Del	av	parkeringsytan	kan	anpassas	för	flexibel	användning	såsom	ett	utökat	torg	vid	
evenemang.

•	 Åsa	Stationsväg	bör	utvecklas	för	att	bli	en	tydlig	och	trygg	del	av	gång-	och	cykelstråket	
mellan	Åsa	station	och	stranden,	samt	utgöra	en	attraktiv	del	av	Kattegattleden.	Stråket	
har	tidigare	varit	ett	huvudstråk	genom	centrum	och	bör	införlivas	igen	som	ett	huvud-
stråk	för	gång	och	cykel.	Åtgärder	krävs	för	att	vägen	inte	ska	upplevas	som	en	bakgata.	

•	 Det	föreslagna	huvudstråket	fortsätter	norrut	från	Åsa	stationsväg	över	den	före	detta	
banvallen.	Genom	att	bevara	de		äldre	träden	och	denna	del	av	banvallens	sträckning	
så	bevaras	en	del	av	områdets	äldre	struktur	och	hänsyn	kan	därmed	också	tas	till	den	
kulturhistoriskt	värdefulla	bebyggelse	som	är	lokaliserad	väster	om	stråket.

•	 Platsen	utanför	det	röda	magasinet	har	potential	att	utvecklas	till	en	mötesplats	och	ett	
litet	grönt	rekreationsområde.

•	 Direkt	söder	om	seniorbostäderna	finns	ett	grönområde	som	har	potential	att	utvecklas	
till	ett	område	för	klimatanpassning	tex	översvämningsbar	park.
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•	 Området	kring	restaurangstråket	är	välbefolkat	och	behöver	få	ett	gatunät	och	en	miljö	
mer	anpassad	för	gående	och	cyklister.	Sörviksvägen	har	potential	att	utvecklas	till	ett	
tryggare	område	som	upplevs	mindre	som	en	baksida.

•	 För	att	Åsa	centrum	ska	kännas	lika	tillgängligt	och	tryggt	för	alla	typer	av	trafikanter	
bör	entréer	generellt	i	hela	området	placeras	med	tanke	på	såväl	fotgängare	och	cyklister	
som	bilister.	Utmed	genvägar	bör	det	finnas	belysning.	Genvägarna	kan	även	komplet-
teras	med	små	gröna	rekreationsområden	för	att	öka	tillgängligheten	och	skapa	mer	
överskådlighet.

•	 Vid	mötesplatser,	både	i	form	av	torg	och	grönområden,	bör	möjligheten	till	utomhus-
aktiviteter	ses	över,	exempelvis	i	form	av	lekplatser,	hinderbanor	och	utomhusgym.	I	hela	
planområdet	bör	barns	möjlighet	till	lek	och	rörelse	på	egen	hand	utökas.	Alla	nya	ytor	
anpassas	efter	barn	och	funktionshindrades	behov.

•	 Tvärsgående	stråk	ska	ses	som	potentiella	korridorer	till	omgivande	grönområden	och	
får	därför	inte	byggas	för	eller	brytas	på	annat	sätt.

Gestaltning av bebyggelsen

Åsa	centrum	har	en	brokig	samling	byggnadsstilar	huvudsakligen	från	ca	1940-talet	och	
framåt	med	tonvikt	på	de	senaste	årtiondena.	I	invånardialogen	uttrycktes	en	stor	vilja	att	
anpassa	ny	bebyggelse	till	Åsas	karaktär.	Då	det	finns	en	så	stor	variation	av	byggnadsstilar	
finns	det	dock	inget	entydigt	gestaltningsuttryck	att	anpassa	ny	bebyggelse	till.	I	det	fort-
satta	planarbetet	blir	utmaningen	att	i	respektive	delområde	ta	ställning	till	hur	ny	bebyg-
gelse	bör	förhålla	sig	till	befintlig	bebyggelse.	Utifrån	de	synpunkter	som	inkommit	under	
invånardialogen	ska	följande	aspekter	särskilt	behandlas	i	samband	med	detaljplaneläggning:

•	 Hur	ny	bebyggelse	ska	förhålla	sig	till	befintlig
•	 Pröva	möjligheten	till	djärv	arkitektur	
•	 Hur	offentligt	möter	privat
•	 Trygghet

Höjder

I	den	bilagda	programkartan	anges	hur	höjder	på	ny-	och	tillbyggnader	ska	förhålla	sig	till	
den	befintliga	centrumbebyggelsens	höjder.	Inom	bebyggelseområden	som	i	programkartan	
fått	angivelsen	”ej	högre	än	befintlig	centrumbebyggelse”	ska	inte	tillåtas	högre	byggnader	
än	cirka	3	våningar.	Inom	bebyggelseområden	som	i	programkartan	fått	angivelsen	”något	
högre	än	befintlig	centrumbebyggelse”	ska	inte	tillåtas	högre	byggnader	än	cirka	4	våningar.	
Slutliga	byggnadshöjder	ska	prövas	i	samband	med	detaljplanearbetet.	I	hela	programområ-
det	eftersträvas	en	variation	i	byggnadshöjder.

Handel

Handelsutbudet	kan	utvecklas	i	Åsa	centrum	genom	att	bostäder	och	handel	tillåts		
integreras	i	samma	byggnader,	större	byggrätter	och	nytt	innehåll	i	vissa	av	de	befintliga	
byggnaderna.	Byggnaders	bottenvåning	bör	anpassas	för	verksamheter	men	kan	utgöra		
bostadsanvändning	i	ett	inledningsskede	eller	tills	efterfrågan	styr	användningen	åt	annat	
håll.	
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Intill	Åsa	centrums	större	verksamheter,	så	som	ICA,	kan	man	med	fördel	även	planlägga	
för	att	kunna	tillåta	mindre,	tillfälliga	verksamheter	anpassade	till	behovet	under	säsong-
erna.
Verksamheter	bör	huvudsakligen	tillåtas	kring	Åsa	stationsväg,	som	historiskt	och	i	pro-
gramförslaget	utgör	ett	huvudstråk,	samt	längs	Varbergsvägen	i	områdets	mest	centrala	
delar;	vid	ICA,	restaurangstråket	och	bensinstationen.

Bostäder

Bostadsutbudet	kan	utökas	i	Åsa	centrum,	dels	genom	att	tillåta	en	utbyggnad	med	fler	
våningar	på	befintliga	hus,	samt	nya	bostadshus	inom	framförallt	området	för	den	gamla	
banvallen.	

Dagvatten
Lokalt	omhändertagande	av	dagvatten	ska	ske.	I	de	fall	där	så	är	möjligt	uppmuntrar	kom-
munen	möjligheter	till	fördröjning	i	form	av	planteringar	och	gröna	tak.	Ytterligare	dag-
vattenutredningar	ska	göras	i	samband	med	detaljplaneläggningen.	Målsättningen	bör	vara	
att	inte	öka	mängden	dagvatten	från	området.
Kommunens	dagvattenpolicy	förordar	öppna	dagvattenlösningar,	vilket	är	i	linje	med	de	
åtgärder	som	föreslås	i	dagvattenutredningen	för	planprogrammet	(Ramböll	2015-01-20).	
Under	arbetet	med	planprogrammet	har	två	alternativa	lösningar	för	centrumområdets	dag-
vattenhantering	urskiljts.
Oavsett	vilket	alternativ	som	väljs	måste	banvallen	troligtvis	grävas	ur	på	grund	av	mark-
föroreningar.

Alternativ	1
•	 Utgörs	av	öppna	dagvattenlösningar	

på	banvallen,	längs	med	Varbergs-
vägen	samt	vid	bensinstationen.	

•	 Det	ingår	även	magasin	under		
parkeringen	vid	ICA.	

•	 De	öppna	lösningarna	är	även	en	
kvalité	i	rekreationssyfte,	då	de	kan	
utformas	som	bl.a.	bäckar,	vatten-
speglar	och	översvämningsbara	
parker.

Alternativ	2
•	 Skiljer	sig	från	alternativ	1	genom	

att	de	öppna	dagvattenlösningarna	
på	banvallen	har	bytts	ut	mot	ned-
grävda	magasin.

•	 Denna	lösning	innebär	att	man	
skapar	mer	ytor	för	privatisering	på	
banvallen.
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Alternativ	1
•	 Huvudsakligen	ett	nollalternativ.
•	 Korsningspunkten	Varbergsvägen	

-	Stenviksvägen	upplevs	idag	inte	
kunna	hantera	den	stora	mängd	
biltrafik	som	ska	passera	under	
sommartid.	Övergången	för	gående	
upplevs	som	otrygg.

•	 Under	invånardialogen	har	det	även	
framkommit	att	gående	och	cyklister	
tycker	att	det	blir	svårt	att	orientera	
sig,	framförallt	när	det	gäller	att	hitta	
ned	till	stranden.

•	 Det	finns	inte	utrymme	för	att	både	
komplettera	korsningspunkten	med	
en	cirkulationsplats	och	samtidigt	
ha	kvar	utrymme	för	gående	och	
cyklister.

•	 Trafiksäkerhetshöjande	åtgärder	kan	
göras	på	plats	för	att	höja	säkerheten	
för	framförallt	gång-	och	cykeltrafi-
kanter.

Alternativ	2
•	 Infarten	för	bilar	från	Varbergsvägen	

till	Stenviksvägen	stängs	av.	
•	 Biltrafikens	korsningspunkt	förflyt-

tas	istället	söder	ut	och	kompletteras	
med	en	cirkulationsplats.

•	 En	flytt	möjliggör	för	ett	samman-
hängande	gång-	och	cykelstråk	som	
utgör	en	genare	och	tydligare	kopp-
ling	för	gång	och	cykel	mellan	Åsa	
stationsväg	och	Vita	Sand	via		
centrum.	Det	kan	också	skapas	en	
säkrare	övergång	för	gående	och	
cyklister.

•	 En	cirkulationsplats	höjer	säkerheten	
för	samtliga	trafikslag	då	hastigheten	
på	bilarna	sänks.	Sikten	i	korsningen	
blir	också	bättre	än	vad	den	är	idag.

•	 En	cirkulationsplats	förenklar	även	
utfart	på	Varbergsvägen	vid	höga	
flöden	exempelvis	vid	avstängning	av	
E6an.	

•	 Åsa	stationsväg	får	en	vändplats	i	
söder	och	får	på	så	sätt	en	utfart	
färre	mot	Varbergsvägen	för	biltra-
fik.	Denna	lösning	ska	resultera	i	att	
mängden	genomfartstrafik	minskar	
på	Åsa	stationsväg.

Gator och trafik

Trafikföring

I	kartan	på	följande	sida	föreslås	ett	par	förändringar	i	dagens	trafikföring:

•	 Ett	huvudstråk	för	gång-	och	cykel	skapas	genom	Åsa	centrum	via	Åsa	stationsväg	och	
en	del	av	den	gamla	banvallen.	Stråket	kan	bli	Kattegattledens	dragning	genom	Åsa.

•	 Från	Idrottsvägen	öppnas	en	in-	och	utfart	till	cirkulationsplatsen	på	Varbergsvägen.
•	 Hållplatsen	vid	Åsa	centrum	byggs	om	och	integreras	i	platsen	för	mötesplats	och	torg	

framför	ICA.	
•	 För	korsningspunkten	Varbergsvägen	-	Stenviksvägen	finns	två	alternativa	lösningar,	se	

kartorna	på	nästa	sida	samt	tabellerna	nedan.	
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En	övergripande	trafikutredning	har	tagits	fram	av	Ramböll,	2015-02-17	(Trafikutredning	
i	samband	med	planprogram	Åsa).	Utredningen	visar	på	att	trafiken	från	de	nya	bostäderna	
och	verksamheterna	fördelas	efter	var	de	är	placerade	och	vilken	väg	de	troligast	väljer.	Av	de	
planerade	bostäderna	på	östra	sidan	av	Varbergsvägen,	väljer	ca	55	%	den	nya	anslutningen	
med	Åsa	Gärdesväg	och	ca	45	%	korsningen	vid	Idrottsvägen.	De	planerade	bostäderna	på	
den	västra	sidan	av	Varbergsvägen	förväntas	ansluta	Varbergsvägen	direkt	från	respektive	
område.	Av	all	trafik,	både	befintliga	och	nya	bostäder,	antas	80	%	gå	norrut	och	20	%		
söderut.	Av	verksamhetstrafik	antas	50	%	gå	söderut	och	50	%	norrut.
Trafikutredningen	visar	att	det	inte	kommer	att	uppstå	kapacitetsproblem	i	någon	av	de	
studerade	korsningarna	i	samband	med	de	nya	exploateringarna.
Med	stöd	av	utredningen	gör	kommunen	bedömningen	att	nuvarande	vägnät	klarar	en	
utökning	av	bostäder	och	verksamheter	inom	Åsa	centrum,	men	att	nuvarande	problematik	
så	långt	som	möjligt	bör	lösas	i	samband	med	detaljplanearbetet.

Bilparkering / cykelparkering

I	samband	med	detaljplaneläggning	måste	antalet	p-platser	för	bil	och	cykel	öka	i	Åsa	
centrum	för	att	möta	den	ökade	efterfrågan.	Parkeringsfrågan	ska	utredas	inom	respektive	
delområde	men	parkeringslösningar	med	samutnyttjande	av	platser	kan	samordnas	i	hela	
området.	
Antalet	cykelparkeringar	runt	verksamheterna	i	centrum	måste	även	bli	fler	med	hänseende	
till	den	ökade	tillströmningen	av	cykelturister	i	och	med	öppnandet	av	Kattegattleden.

Markförhållanden

Geoteknik

Ytterligare	geotekniska	utredningar	krävs	i	detaljplaneskedet.

Radon

Radonskyddat	utförande	av	ny	bebyggelse	kan	komma	att	krävas.

Teknisk försörjning

Brandvattenförsörjning

Frågan	om	brandvattenförsörjning	samt	eventuell	påverkan	på	hushöjder	behöver	utredas	i	
samband	med	detaljplaneläggning.

Värme

Kungsbacka	kommun	uppmuntrar	till	byggande	med	låg	energiförbrukning	och	att		
förnyelsebar	energi	används.

El och tele

Ledningsdragningar	har	inte	utretts	i	programskedet.	Frågan	ska	utredas	i	samband	med	
detaljplaneläggning.
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Avfall

Eventuellt	behövs	större	utrymme	för	hantering	av	avfall	efter	en	utökning	av	antalet	bostä-
der	och	verksamheter.	På	lång	sikt	i	samband	med	ytterligare	utveckling	av	Åsa	tätort	kan	
läget	för	befintlig	återvinningsstation	eventuellt	behöva	ses	över.

Hälsa och säkerhet

Buller

Behov	av	trafikbulleråtgärder	utreds	i	samband	med	detaljplanläggning.	Kreativa	buller-
åtgärder,	som	inte	endast	innefattar	avstånd	från	bullerkällan,	förordas.

Föroreningar

Då	markföroreningar	påträffats	på	flertalet	platser	inom	programområdet	bör	provtagning	
ske	på	ytor	som	planeras	för	ny-	eller	tillbyggnad.

Etappindelning
Programområdets	avgränsning	är	ungefärlig	och	ska	ses	över	noggrant	i	samband	med	
detaljplaneskedet.	Programområdet	ska	delas	in	i	flera	detaljplaneområden.	Indelning	ska	
vara	strategisk	och	detaljplanområdena	bör	vara	så	stora	som	möjligt,	men	inte	större	än	att	
effektiv	planering	kan	ske.	
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Konsekvenser
Nollalternativ
Om	kommunen	inte	väljer	att	planera	för	framtida	utveckling	av	Åsa	centrum	är	det	tro-
ligaste	scenariot	att	Åsa	centrum	inte	kommer	att	växa	så	mycket	på	lång	sikt	eftersom	
det	i	många	avseenden	behövs	samarbetsprojekt	och	övergripande	lösningar	för	att	bygga	
upp	en	fungerande	tätortsstruktur.	Kommunen	är	den	största	markägaren	i	Åsa	centrum	
då	kommunen	äger	den	gamla	banvallen,	som	idag	kan	ses	som	potentiell	mark	för	främst	
bostäder.	Den	marken	kommer	inte	att	bebyggas	utan	planläggning.	Om	antalet	bostäder	
och	bostadsformer	inte	ökar	i	Åsa	centrum	så	kommer	fortsatt	underlaget	för	kommersiell	
verksamhet	att	vara	litet	och	det	kommer	att	upplevas	svårt	att	bo	kvar	i	Åsa	hela	livet	och	
vid	förändrad	livssituation.
Flera	platser	har	under	invånardialogen	om	Åsa	centrum	pekats	ut	som	otrygga	och	behovet	
av	en	generell	satsning	på	upprustning	av	belysning	av	allmänna	platser	har	lyfts.	Miljöer	
som	saknar	trygghet,	attraktivitet	och	goda	möjligheter	till	rekreation	kan	leda	till	högre	
ohälsotal	vilket	vidare	kan	generera	högre	kostnader	för	sjukvård	och	social	omsorg.
Nollalternativet	innebär	att	det	inte	finns	något	planprogram	eller	i	förlängningen	detalj-
planer	för	Åsa	centrum.	Varje	förfrågan	skulle	då	prövas	separat,	bli	mer	osäker	och	tids-
krävande.	Risk	finns	för	att	bebyggelse	placeras	utan	hänsyn	till	helheten	vilket	leder	till	en	
utspridning	av	orten	och	en	otydlig	struktur.	Mindre	medel	går	till	gemensamma	satsningar.	
Incitament	för	att	göra	förbättringar	vad	gäller	infrastruktur	och	andra	gemensamma	ytor	
och	anläggningar	blir	mindre.
Under	invånardialogen	om	Åsa	centrum	framkom	att	orienterbarheten	i	gång-	och	cykel-
vägnätet	i	centrum	är	låg	i	flera	punkter	och	att	det	saknas	länkar	främst	i	väst-östlig	rikt-
ning.	Åtgärder	krävs	för	att	öka	incitament	för	att	välja	cykel	framför	bil.	Nollalternativet	
skulle	därför	främst	påverka	miljöeffekterna	genom	en	fortsatt	stor	andel	bilåkande	och	att	
denna	utveckling	skulle	fortsätta	med	effekter	för	både	luftmiljö,	klimat	och	ev.	framtida	
kapacitetsökningar	på	väginfrastrukturen.	Utbyggnad	av	väginfrastruktur	tar	mer	obebyggd	
mark	i	anspråk.
Nollalternativet	skulle	innebära	att	en	sammanhållen	utvecklingen	av	Åsa	centrum	försvå-
ras.

Miljökonsekvenser

Programförslaget	innebär	att	kvarvarande	rest	av	odlingslandskap	i	centrala	Åsa	försvin-
ner	i	områdets	norra	del	varvid	vissa	skyddsvärda	lövträd	kan	komma	att	avverkas,	vilket	
i	viss	mån	är	negativt	för	naturmiljön.	Områdets	kulturhistoriskt	värdefulla	byggnader	
utmed	den	gamla	banvallen	med	omgivande	äldre	lövträd	kan	påverkas	negativt	eller	t	o	m	
försvinna.	Påverkan	kan	minimeras	genom	anpassning	av	planerade	bostäder,	vägar	etc	till	
områdets	skyddsvärda	byggnader	och	träd.	Vidare	ökar	utbyggnaden	tillgängligheten	till	de	
tätortsnära	grönområdena,	vilket	är	positivt	för	friluftslivet	även	om	slitage	på	naturmiljön	
ökar	något.	Sammanlagt	bedöms	dock	konsekvenserna	för	natur,	kulturmiljö	och	rekreation	
som	små.
Vid	den	f	d	handelsträdgården	samt	det	f	d	plåtslageriet	med	drivmedelshantering	krävs		
miljötekniska	markundersökningar.	Det	krävs	även	kompletterande	undersökningar	för	
banvallen.	Mark-	och	grundvattenstatus	för	befintlig	bensinstation	bör	undersökas	och	even-
tuella	efterbehandlingsåtgärder	vidtas.
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Förenligt med 3, 4 och 5 kap i miljöbalken

Området	ingår	inte	i	riksintresseområde	för	naturvård,	friluftsliv	eller	kulturmiljövård	enligt	
3	kap	miljöbalken.	Det	ingår	heller	inte	i	område	för	riksintresse	för	4	kap	miljöbalken.
Enligt	5	kap	1	§	miljöbalken	får	regeringen	för	vissa	geografiska	områden	eller	för	hela	
landet	meddela	föreskrifter	om	kvaliteten	på	mark,	vatten,	luft	eller	miljön	i	övrigt,	om	det	
behövs	för	att	varaktigt	skydda	människors	hälsa	eller	miljön	eller	för	att	avhjälpa	skador	på	
eller	olägenheter	för	människors	hälsa	eller	miljön	(miljökvalitetsnormer).

Sociala konsekvenser
Invånardialogen	om	Åsa	centrum	har	bidragit	till	en	ökad	diskussion	i	samhället	kring	dess	
utveckling.	Privata	initiativ	och	handlingsförmåga	hos	enskilda	kan	påverka	social	hållbar-
het	positivt	i	en	tätort	då	många	aktiviteter	bygger	på	ideellt	arbete.	Nedan	följer	en	beskriv-
ning	av	de	fysiska	faktorer	i	planförslaget	som	kommunen	bedömer	skulle	kunna	påverka	det	
sociala	livet	i	Åsa	centrum	med	omnejd	framöver.	Beskrivningen	utgår	från	den	fördjupade	
översiktplanens	fyra	huvudstrategier;	Ett	attraktivt	stråk	mellan	stationen,	centrum	och	stran-
den,	Mångfald	av	bostäder	och	företag,	Åsa	ska	locka	året	om	och	Från	bilberoende	till	hållbara	
resor.

Ett attraktivt stråk mellan stationen, centrum och stranden

Trygga	miljöer	för	de	boende	i	området	är	viktigt	för	såväl	äldre	som	yngre.	Belysning	längs	
gator	och	gångvägar	bidrar	till	att	området	upplevs	säkrare	kvällstid.	Komplettering	av	både	
bostäder	och	verksamheter	gör	att	programområdet	befolkas	mer	både	dag-	och	kvällstid	vil-
ket	ökar	känslan	av	trygghet.	Satsningen	på	ett	livfullt	attraktivt	rörelsestråk	genom	tätorten	
skapar	förutsättningar	för	ett	antal	mötesplatser	utmed	sträckan	och	därmed	mötesplatser	
för	människor.	Klustereffekten	som	blir	av	ett	stråk	underlättar	dessutom	för	service	och	
andra	företag.
Satsning	på	gående	och	cyklister	främjar	folkhälsan.	Satsning	på	gång-	och	cykelvägar	
leder	också	till	ökad	trygghet	och	säkerhet	för	de	som	färdas	till	fots	eller	med	cykel.	Ökat	
resande	med	gång-	och	cykel	bidrar	i	sin	tur	till	fler	möjliga	möten	mellan	människor	och	är	
socialt	befrämjande.	

Mångfald av bostäder och företag

En	utbyggnad	av	programområdet	bidrar	till	att	tätorten	Åsa	kan	kompletteras	med	lägen-
heter,	vilket	ger	en	större	variation	av	hustyper	och	upplåtelseformer	än	vad	det	är	idag.	En	
större	variation	av	hustyper	och	upplåtelseformer	skapar	möjlighet	att	bo	i	Åsa	hela	livet,	
vilket	i	sin	tur	kan	ge	en	större	blandning	av	generationer	och	familjesammansättningar	i	
samhället.	En	varierad	bebyggelsemiljön	i	form	av	olika	volymer	och	utformningar	föresprå-
kas.

Åsa ska locka året om

De	föreslagna	parkområdena	och	mötesplatserna	innebär	större	möjligheter	för	lek,	rekrea-
tion	och	spontana	möten.	Med	olika	typer	av	rekreationsområden	och	mötesplatser	på	olika	
platser	inom	programområdet	främjas	utomhusaktiviteter	och	möten	året	om.	Ett	större	
befolkningsunderlag	främjar	handel	och	andra	verksamheter	och	föreningar,	vilket	också	
ökar	Åsa	centrums	attraktivitet	året	om.
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Från bilberoende till hållbart resande

Programområdet	är	lätt	att	nå	med	både	bil	och	kollektivtrafik.	Med	föreslagen	utveckling	
av	gång-	och	cykelstråken	i	centrum	blir	det	lättare	att	ta	sig	fram	med	som	gående	och	
cyklist	och	kopplingen	till	Åsa	station	förtydligas.	Med	ett	nytt	hållplatsläge	intill	ICA-
torget	så	ökar	tryggheten	och	attraktiviteten	för	kollektivtrafikresande.	På	så	sätt	ska	även	
antalet	resor	med	bil	minska.	Fler	invånare	i	Åsa	centrum	innebär	ökat	underlag	och	bättre	
förutsättningar	för	en	god	kollektivtrafik.	En	bra	kollektivtrafik	skapar	mer	jämlika	rese-
förutsättning.
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Genomförandefrågor
Planens genomförande

Ett	planprogram	syftar	till	att	belysa	frågeställningar	och	genomförbarhet	samt	ange	rikt-
linjer	inför	kommande	detaljplaner.	Planprogrammet	för	Åsa	centrum	kommer	att	mynna	i	
ett	antal	detaljplaner.	Genomförandefrågorna	får	sin	slutliga	lösning	i	respektive	detaljplan.	

I	de	fall	kommunen	bedömer	det	nödvändigt	ska	principavtal	tecknas	innan	detaljplane-
arbetet	startar.	Där	fastläggs	principerna	för	respektive	fastighetsägares	åtagande	i	samband	
med	planområdets	utbyggnad.

Under	detaljplaneprocessen	utformas	formella	exploateringsavtal	som	reglerar	exploatörernas	
ekonomiska,	tekniska	och	fastighetsrättsliga	ansvar	för	åtgärder	som	föranleds	av	projektet.	
Principavtalet	ska	ses	som	en	tidig	överenskommelse	inför	det	juridiskt	bindande		 	
exploateringsavtalet.

I	detta	fall	lyfts	följande	frågor	för	framtida	behandling:
•	 Huvudmannaskap	för	utbyggnad	och	framtida	drift	av	allmän	plats.	
•	 Finansiering	av	bland	annat	utbyggnad	av	allmän	plats,	fördelas	i	förhållande	till	nya	

tillkommande	byggrätter.
•	 Dagvattenhanteringen	måste	tekniskt	och	rättsligt	lösas	för	området.	Ett	helt	öppet	

system,	alternativt	delvis	nergrävt.	
•	 Upplåtelse	av	rättigheter	för	allmänna	ledningar,	gång-	och	cykelvägar	samt																

gemensamhetsanläggningar.
•	 Utökade	byggrätter.
•	 Utredning	av	trafiksituationen.
•	 Precisering	av	parkeringsbehovet.
•	 Gatukostnadsavgifter.
•	 Anslutningsavgifter	för	vatten	och	avlopp.
•	 Ställningstagande	angående	vilka	bestämmelser	som	ska	gälla	för	kulturhistoriskt		

värdefull	bebyggelse.
•	 Miljöteknisk	utredning	bör	utföras	vid	misstanke	om	eventuell	förorenad	mark.
•	 Utökade	geotekniska	utredningar	ur	stabilitetssynpunkt.
•	 Utredning	av	eventuell	inlösen	av	gamla	samfälligheter.
•	 Ansvar	för	ansökan	av	lantmäteriförrättningar.	
•	 Samråd	med	Länsstyrelsen	gällande	eventuella	tillstånd	för	dammanläggningar.
•	 Samråd	med	Länsstyrelsen	angående	behovet	av	en	eventuell	utökad	arkeologisk	under-

sökning.
Fler	frågor	kan	komma	att	behöva	lyftas	under	det	fortsatta	planarbetet.
Kommunen	bedömer	att	planprogrammet	är	färdigt	under	2015.	Därefter	kan	detaljplane-
arbetet	påbörjas	etappvis.	



Plan & Bygg
Kungsbacka kommun • 434 81 Kungsbacka • 0300-83 40 00 

plan.bygg@kungsbacka.se • www.kungsbacka.se



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum  

2021-02-09 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 63 Dnr 2020-01176  
Begäran om garanti på 7 miljoner kronor till Stiftelsen Tjolöholm 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att, vid behov utöver 
driftbidrag, utbetala ett bidrag på maximalt 7 miljoner kronor till Stiftelsen 
Tjolöholm under 2021 för att stiftelsen inte ska komma på obestånd. Medlen avsätts 
från kommunfullmäktiges anslag för oförutsett med 7 miljoner kronor.  

Förslag till beslut i kommunstyrelsen under förutsättning av 
kommunfullmäktiges beslut ovan 
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att verkställa utbetalningarna till 
Stiftelsen Tjolöholm. 

Sammanfattning av ärendet 
Styrelsen i Stiftelsen Tjolöholm har inkommit med begäran om garanti på 7 miljoner 
kronor under 2021, som delvis eller i sin helhet betalas ut med anledning av befarat 
intäktsbortfall orsakat av coronapandemin och att volymevenemang sannolikt får 
ställas in även under delar av 2021.  

Underlag för utbetalning ska vara ett vidimerat underlag som visar kassaflödet vid 
vald tidpunkt samt kommande utbetalningar med kommentarer. 

Garantin på motsvarande belopp som begärdes under 2020, och beslutades om i 
Kommunfullmäktige i juni 2020 har inte behövt nyttjas i och med 
kostnadsbesparande åtgärder, en bra sommarsäsong och att det varit möjligt att ha 
öppet under hela året. Trots ett befarat underskott på 3 miljoner kronor under 2020 
har det inte uppstått någon likviditetsbrist. Ett normalår får Stiftelsen stora intäkter i 
slutet av året och med tanke på att julevenemangen inte kunnat genomföras finns risk 
att likviditetskris uppstår 2021.  

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-01-27 

Handlingsplan med anledning av Covid-19 och dess påverkan på Stiftelsen 
Tjolöholms verksamhet, 2021-01-20 

Rapport med anledning av effekter och åtgärder på Stiftelsen Tjolöholm orsakade av 
covid-19, 2020-12-14 

Begäran om garanti, 2020-12-14 

Stiftelsen Tjolöholm, 2020-12-11, § 34 
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Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
kommunledningskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det. 
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Begäran om garanti på 7 miljoner kronor för 2021 till Stiftelsen Tjolöholm 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att, vid behov utöver driftbidrag, utbetala ett 
bidrag på maximalt 7 miljoner kronor till Stiftelsen Tjolöholm under 2021 för att stiftelsen inte ska 
komma på obestånd. Medlen avsätts från kommunfullmäktiges anslag för oförutsett med 7 miljoner 
kronor.  

Förslag till beslut i kommunstyrelsen under förutsättning av kommunfullmäktiges 
beslut ovan 
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att verkställa utbetalningarna till Stiftelsen 
Tjolöholm. 

Sammanfattning av ärendet 
Styrelsen i Stiftelsen Tjolöholm har inkommit med begäran om garanti på 7 miljoner kronor under 
2021, som delvis eller i sin helhet betalas ut med anledning av befarat intäktsbortfall orsakat av 
coronapandemin och att volymevenemang sannolikt får ställas in även under delar av 2021.  

Underlag för utbetalning ska vara ett vidimerat underlag som visar kassaflödet vid vald tidpunkt samt 
kommande utbetalningar med kommentarer. 

Garantin på motsvarande belopp som begärdes under 2020, och beslutades om i Kommunfullmäktige i 
juni 2020 har inte behövt nyttjas i och med kostnadsbesparande åtgärder, en bra sommarsäsong och att 
det varit möjligt att ha öppet under hela året. Trots ett befarat underskott på 3 miljoner kronor under 
2020 har det inte uppstått någon likviditetsbrist. Ett normalår får Stiftelsen stora intäkter i slutet av året 
och med tanke på att julevenemangen inte kunnat genomföras finns risk att likviditetskris uppstår 
2021.  

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-01-27 

Handlingsplan med anledning av Covid-19 och dess påverkan på Stiftelsen Tjolöholms verksamhet, 
2021-01-20 

u 
Kungsbacka 
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Rapport med anledning av effekter och åtgärder på Stiftelsen Tjolöholm orsakade av covid-19, 2020-
12-14 

Begäran om garanti, 2020-12-14 

Stiftelsen Tjolöholm, 2020-12-11, § 34 

Beslutet skickas till 
Stiftelsen Tjolöholm 

Kommunledningskontoret, Styrning & Ekonomi 

Beskrivning av ärendet 
Stiftelsen Tjolöholm har vidtagit åtgärder för att komma ner i kostnadsnivå och behöver fortsätta med 
det arbetet för att bidraget ska kunna hållas på minsta möjliga nivå.  

För att avsätta tillräckligt med medel som täcker Stiftelsen Tjolöholms begäran krävs att 
kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda medel används. Från kommunfullmäktiges anslag avsätts 
7 miljoner kronor. Därefter finns 3 miljoner kronor kvar av fullmäktiges anslag för oförutsett.  

 

Malin Aronsson     Anders Johansson 

Kommundirektör     Biträdande kommundirektör 
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Bilaga till begäran om garanti 

H A N D L I N G S P L A N  M E D  A N L E D N I N G  A V  C O V I D - 1 9  O C H  D E S S  
P Å V E R K A N  P Å  S T I F T E L S E N  T J O L Ö H O L M S  V E R K S A M H E T   

 

INLEDNING 

När Covid- tog sitt grepp över världen i mars  stod det tidigt klart att pandemin skulle 
ha stor påverkan på Stiftelsen Tjolöholms verksamhet och ekonomi, även om det var svårt att 
förutse hur lång tid det skulle ta innan allt gick tillbaka till ett mer normalt tillstånd utan 
restriktioner. Under hösten  stod det tydligt att krisen skulle bli långdragen och påverka 
även  års verksamhet.   

 ställdes en lång rad aktiviteter och evenemang in, vilket kraftigt minskade stiftelsens 
intäkter. Framför allt minskade de lönsamma intäkterna från de stora evenemangen. Det 
arbetades också aktivt med att hålla nere kostnader samt att ta del av vissa statsfinansierade 
stödåtgärder. Bokslutet för  är i skrivande stund inte klart, men det befarade underskottet 
på  milj kr prognosticeras till runt  milj kr.  

Underskottet kommer att finansieras av eget kapital. Någon likviditetsbrist har trots det stora 
underskottet inte heller uppstått, varför den av kommunen utställda garantin om  milj kr för 
 inte tagits i anspråk. Det är dock troligt att framför allt likviditetsproblem kan uppstå 
med relativt stor fördröjning eftersom stora delar av verksamheten finansieras med 
förutbetalda bidrag och intäkter. 

För mer information om hur stiftelsen arbetat under , se bilagan ”Rapport med anledning 
av effekter och åtgärder på Stiftelsen Tjolöholm orsakade av Covid-”.  

För  är en budget antagen som landar på -  kr. Budgeten förutsätter att 
serveringsverksamheten kan fortgå och att dess bokningar kan genomföras ungefär som 
planerat. Budgeten förutsätter också vissa intäkter från evenemang, om än i betydligt lägre 
omfattning än ett normalår. 

 

 

TJOLÖHOLMS 

SLOTT 



SITUATIONSANALYS 

Från den dagen då restriktioner runt Covid- infördes har stiftelsen arbetat med att kunna 
erbjuda en så smittsäker verksamhet som möjligt. Alla beslut tas med hänsyn till gällande 
restriktioner, och det har ofta blivit snabba omändringar i verksamheten vilket kräver stor 
flexibilitet av personalen.  

En stor tillgång för Tjolöholm är trädgårdarna och naturen. Från pandemins första dag har 
trädgårds- och naturbesökarna kommit till Tjolöholm både vardagar och helger, och många 
har upptäckt godsets stensatta stigar. Under  kommer framför allt Slottsbutik och Kafé 
Manegen att vara öppna mer, för att ge god service till promenadbesökare. 

 

MYNDIGHETERNAS REKOMMENDATIONER OCH RESTRIKTIONER 

När  inleds råder hårda restriktioner som har stor påverkan på stiftelsens verksamhet. 
Offentliga sammankomster är begränsade till åtta personer, det är tillåtet att sitta max fyra 
personer vid samma bord i serveringarna, alkoholservering är endast tillåten till kl . och i 
butiker ska varje kund ha minst  kvm till sitt förfogande, för att nämna några av de 
viktigaste. Det är inte klart än hur länge olika restriktioner kommer att pågå, och planeringen 
av  måste ta hänsyn till olika scenarier.  

 

PLANERADE ÅTGÄRDER OCH ANPASSNINGAR 

 
Generellt 

• Utnyttjande av månadsanställd personal genom att i större omfattning samarbeta över 
avdelningsgränser och på så sätt minska antalet timanställda. 

• Generell återhållsamhet beträffande inköp och investeringar.  
• Mer generösa avbokningsvillkor i syfte att gäster skall våga boka. 
• Öppethållande anpassas utifrån rådande smittläge och besökstillströmning.  
• Bidrag av olika slag söks aktivt, och stiftelsen får också ta del av en rad generella 

statsfinansierade bidrag.   
 

Restaurang 

• Serveringarna anpassas efter gällande rekommendationer, med minskad kapacitet som 
följd. 

• Kafé Manegen (samt Slottsbutiken) öppnar sin verksamhet tidigare än normalt, från  
januari, för att kunna erbjuda en grundservice till promenadbesökare. Bemanning sker 
i huvudsak av fast anställd personal för att spara kostnader. 

• Afternoon tea genomförs med begränsning i antal besökare för att kunna hålla avstånd, 
och buffé har ersatts med tallriksservering. 

• Bröllopskalendern är välbokad, inte minst med redan uppskjutna bröllop, och 
kontinuerlig dialog hålls med bröllopsparen angående huruvida man vågar ha kvar sin 
bokning eller om man behöver skjuta det på framtiden. 
 
 
 
 
 
 



Kultur 

• Istället för guidade visningar kommer delar av slottet att vara öppet för att bese på egen 
hand. Ett antal biljetter släpps till varje halvtimma. På så sätt kan besökarantalet 
regleras och ingen behöver samlas i grupp, och samtidigt innebär det en högre 
lönsamhet. 

• Slottsbutiken öppnar sin verksamhet tidigare än normalt, från  januari, för att kunna 
ge information till promenadbesökare och finnas till hands om något inträffar. 

 
Evenemang 

• Avdelningen har i uppdrag att se över alternativ till de ordinarie evenemangen och hur 
lokalen Magasinet kan utnyttjas bäst.  

• Avdelningen planerar för att med kort framförhållning kunna anordna evenemang när 
möjlighet finns.  

• Köpta biljetter till sommarteatern  gäller för motsvarande datum . Dialog 
hålls med produktionsbolaget kring möjligheterna till genomförande.  

• Fler digitala lösningar tas fram, bland annat i form av qr-kodsjakter som ger 
promenadbesökarna ett mervärde och ger intäkter utan att kräva bemanning från 
Tjolöholms sida. 
 

Trädgård 

• Mycket fokus på natur och trädgård i marknadsföring. 
• Inga större projekt genomförs inom trädgård för att spara på kostnader. 
• Dagliga trädgårdsvisningar redan tidigt på säsongen beroende på smittläge och 

besökarflöde. 
• Obemannad växtförsäljning från utomhusbod planeras. 
• Upprustning av kartor och skyltning i naturområdena, genomförs med hjälp av ideella 

krafter vilket sparar kostnader. 
 

 



B E G Ä R A N  A V  G A R A N T I  

Tjolöholms slott 14 december 2020 

TJOLÖHOLMS 

SLOTT 

När coronapandemin slog till i mars 2020 stod det snart klart att stiftelsen Tjolöholm skulle 
drabbas av ett stort intäktsbortfall under året. Den 17 april 2020 antog styrelsen för Stiftelsen 
Tjolöholm en handlingsplan. I ett beräknat värsta läge räknade stiftelsen med ett underskott 
på upp till 7 miljoner för 2020. För att säkerställa att stiftelsen inte skulle komma på obestånd 
begärdes av Kungsbacka kommun en garanti för intäktsbortfall orsakade av Covid-19 på 
7 miljoner kr, att betalas ut vid behov helt eller delvis under 2020. Begäran godkändes av 
kommunfullmäktige den r6 juni. 

Stiftelsen har genomfört en mängd anpassningar och åtgärder för att möta myndigheternas 
restriktioner och allmänhetens förändrade beteende, samt för att minska den ekonomiska 
skadan. Dessa anpassningar och åtgärder, samt effekterna som pandemin och restriktionerna 
fört med sig, finns beskrivna i bilaga. 

Genomförda åtgärder i kostnadsbesparande syfte tillsammans med en bra sommarsäsong och 
möjligheten att trots allt ha öppet under hela året, har bidragit till att det inte har blivit någon 
likviditetskris under året. Detta trots att intäktsbortfallen har varit mycket stora och att 
stiftelsen räknar med ett betydande minusresultat för 2020, främst på grund av inställda 
volymevenemang. 

Stiftelsen kommer, med anledning av att likviditet finns, inte att begära ut någon del av 
garantin för 2020. 

Allt talar för att coronakrisen kommer att fortsätta prägla 2021 och framför allt påverka 
stiftelsens omfattande evenemangsverksamhet. Det finns också en risk, oavsett hur 2021 
utvecklar sig, att likviditetsbrist kan uppstå med fördröjning med tanke på de stora 
intäktsbortfallen 2020. Därför ser stiftelsen nu ett behov av att begära ny garanti för att säkra 
en långsiktig ekonomisk hållbarhet. 

Begäran 

Stiftelsen Tjolöholm begär med anledning av intäktsbortfall orsakade av Covid-19 om en 
garanti av Kungsbacka kommun på 7 miljoner kr, att betalas ut vid behov helt eller delvis 
under 2021. 

För Stiftelsen Tjolöholm 

Elisabeth Elfström, tf vd 
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Bilaga till begäran om garanti 

R A P P O R T  M E D  A N L E D N I N G  A V  E F F E K T E R  O C H  Å T G Ä R D E R  
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INLEDNING 

Med anledning av coronakrisen antog styrelsen för Stiftelsen Tjolöholm den  april  en 
handlingsplan med anledning av coronakrisen. Det stod redan då klart att stiftelsen utan tvivel 
skulle få ett stort intäktsbortfall under . 

I ett beräknat värsta läge räknade stiftelsen med ett underskott på upp till  miljoner för  
och för att säkerställa att stiftelsen inte skulle komma på obestånd begärdes av Kungsbacka 
kommun en garanti för intäktsbortfall orsakade av Covid- på  miljoner kr, att betalas ut vid 
behov helt eller delvis under . Begäran godkändes av kommunfullmäktige den  juni.  

Stiftelsen har genomfört en mängd anpassningar och åtgärder för att möta myndigheternas 
restriktioner och allmänhetens förändrade beteende, samt för att minska den ekonomiska 
skadan. Trots ett förväntat underskott resultatmässigt har någon omedelbar likviditetskris inte 
uppstått under året.  

 
 

MYNDIGHETERNAS REKOMMENDATIONER OCH RESTRIKTIONER 

Hela samhället har påverkats av folkhälso- och andra myndigheters rekommendationer och 
restriktioner. Några av dessa har haft extra stor inverkan på Tjolöholms verksamhet: 

Deltagarbegränsningar för allmänna sammankomster har varit införda under hela året i olika 
varianter i antal. Det senaste är ett förbud mot offentliga sammankomster med över åtta 
deltagare.  

Serveringsställen har ett uttalat ansvar att vidta åtgärder för att förhindra spridning av covid-
. I skrivande stund får högst åtta personer får sitta vid samma bord, sällskap måste kunna 
hålla minst en meters avstånd till andra sällskap, man skall undvika trängsel i köer, vid bufféer 
etc. 

TJOLÖHOLMS 

SLOTT 



Möjligheten att resa såväl inom landet som in och ut ur Sverige har varit begränsat under året 
vilket påverka allmänhetens rörelsemönster och turistströmmarna. 

Allmänheten har givits en mängd olika rekommendationer och de var länge speciellt 
omfattande för riskgrupper, bland annat åldern +. Man har uppmanats att hålla avstånd, 
hålla sig hemma vid minsta symptom och undvika större sociala sammanhang. 

 

EKONOMISKA STÖD BESLUTADE AV REGERINGEN 

Regeringen har med anledning av coronapandemin fattat beslut om en rad åtgärder till stöd 
för företagare, varav Tjolöholm kunnat tillgodogöra sig några: 

• Ekonomiskt stöd för korttidspermitteringar april-juni  tkr 
• Minskade arbetsgivaravgifter mars-juni  tkr 
• Sjuklöneersättning till dags dato  tkr  
• Ersättning från Statens kulturråd  tkr 

 

EFFEKTER PÅ VERKSAMHETEN 

Generellt 

Allmänhetens och samhällets förändrade beteende har varit uppenbart i Tjolöholms 
verksamhet. Stiftelsen följer också naturligtvis myndigheternas rekommendationer och 
restriktioner med de begränsningar det innebär. 

När pandemin startade tvärstannade många verksamheter och under senvåren var det mycket 
lugnt. Besökarantalet till Tjolöholm totalt sett har dock varit normalt eller till och med högt. 
Parkeringsintäkterna har legat något över budget. Det tydliga mönstret är dock att besökarna i 
betydligt större grad än normalt rört sig utomhus, i trädgård och naturområden, eventuellt 
med medhavd mat – utan besök i t ex serveringar, slott eller butik. Det har även blivit ett 
förändrat besöksmönster. Anordnade bussresor och utländska turister har i stort sett uteblivit 
och besökare i åldersgruppen + har minskat betydligt. Till viss del ser vi nya grupper hitta 
till Tjolöholm i högre grad, bland annat barnfamiljer. 

Intäkterna totalt sett för Tjolöholm speglar med anledning av ovanstående inte besökarantalet, 
även om man kan glädjas över områdets värde som rekreations- och kulturvärdesområde för 
allmänheten i tider som dessa.  

 

Evenemang 

Volymevenemang är en grundbult i Tjolöholms ekonomi, men evenemang av den storlek som 
normalt är relevant för Tjolöholm har inte gått att genomföra. Detta gäller helt 
egenarrangerade evenemang, men också samarbeten och externt arrangerade evenemang. 
Evenemangen ger stora intäkter i sig, men också biintäkter i form av restaurangbesök, boende 
mm.  

 

 

 

 



Exempel på inställda evenemang under året: 

• Påskevenemang, fem dagar, budgeterat överskott  tkr 
• Barnens sommarkalas, två dagar, budgeterat överskott  tkr 
• Skördefest, tre dagar, budgeterat överskott  tkr 
• Julmarknad, tio dagar, budgeterat överskott   tkr  
• Jul i Byn, åtta föreställningar (coronaanpassade konserter i kyrkan med tillhörande 

julmiddag i Storstugan, fick ställas in när begränsningen på åtta personer vid allmänna 
sammankomster infördes) 

• Sommarteater, trettio föreställningar i Magasinet, budgeterat överskott  tkr, 
exklusive stora biintäkter i form av servering 

• Midsommarfirande, två dagar, budgeterat överskott  tkr 
• Hundutställning , en dag, budgeterat överskott  tkr 
• Tjolöholm Classic Motor, en dag, budgeterat överskott  tkr 
• Tjolöholm Edition (Sandsjöbacka trail), budgeterat överskott , tkr 
• Tjolöholm Food Festival, två dagar, budgeterat överskott  tkr  
• Bakluckeloppisar 
• Inspelning av SVT:s Antikrundan 
• British summer Concert, sånger från Duvemåla Hage och diverse andra konserter och 

mindre evenemang 

 

Restaurangverksamheten 

Det osäkra och allvarliga läget under våren och försommaren gjorde att allmänheten till stor 
del uteblev från alla inomhusmiljöer. Detta mönster har i viss mån återkommit under hösten.  

Samtliga bröllopsevenemang, med ett par mindre undantag, har avbokats/ställts in pga 
restriktioner och inreseförbud (normalt sett genomförs många bröllop med internationella 
gäster). 

Den inställda sommarteatern fick till följd utebliven sommarteatermeny i Restaurang 
Storstugan och pausservering i Kafé Manegen.  

 

Kultur/slottsvisningar 

Under för- och eftersäsong har Tjolöholm ett normalår runt hundra anordnade 
bussresegrupper på besök, exempelvis med slottsvisning och lunch på programmet. Dessa 
grupper har under året helt uteblivit. Även grupper från kryssningsfartyg har uteblivit. Under 
sensommaren har den normala strömmen av utländska besökare till stora delar uteblivit.  

 
GENOMFÖRDA ÅTGÄRDER OCH ANPASSNINGAR 

För att möta de nya omständigheterna har stiftelsen genomfört en rad anpassningar och 
åtgärder. Mycket utvecklingsarbete har också bedrivits som inte är specifikt orsakat av 
coronakrisen, såsom fortsatt utveckling av trädgården och en ny lekmiljö i återskapad historisk 
stil. 
 
 
 



Generellt 

• Korttidspermitteringar infördes  april –  juni och omfattande  personer i olika grad. 
Under denna tid togs ingen timpersonal in.  

• Personal har i större omfattning samarbetat över avdelningsgränser och fast personal 
har ryckt in på ställen som normalt bemannas av timanställda. 

• Generell återhållsamhet beträffande inköp, investeringar och extrapersonal. Planerade 
inköp av tex inredning, porslin och investeringar på t ex parkeringsytor har inte 
genomförts. 

• Den vakanta VD-tjänsten har inte tillsatts under året. 
• Nya skyltar och broschyrer som syftar till att informera om promenadstigar och 

tillvarata besökarnas intresse för naturområdena. Marknadsföring har haft extra fokus 
på natur och trädgård. 

• En rad åtgärder har genomförts för att minska smittspridning, t ex kömarkeringar och 
maxantal i butiken. 

• Mer generösa avbokningsvillkor har införts i syfte att gästerna skall våga boka. 
• Det dagliga öppethållande sköts fram en månad, från mitten av maj till mitten av juni.  
• Höjda ställplatsavgifter. 

 

Kultur 

• Istället för guidade visningar är delar av slottet öppet för att bese på egen hand. Guider 
finns till hands för att svara på frågor. Begränsningar av antalet insläppta per 
halvtimme har begränsat kapaciteten, men besökarna kan hålla avstånd. 

• Tjolöholms nybyggda lekby för barn skulle ha öppnat till påsken, men öppningen fick 
vänta till maj och begränsningar i antal barn som får vistas där har införts. 

 

Evenemang 

• Samtliga volymevenemang är inställda enligt ovan. Vissa evenemang har ersatts med 
enklare varianter för att locka besökare utan att genomföra evenemang eller skapa 
folksamlingar. Under påsken fanns det möjlighet att helt på egen hand utan bemanning 
från Tjolöholms sida gå på påskäggsjakt, betalning skedde via swish. Skördefesten 
ersattes med skördehelger där godsets pyntades. Julmarknaden är ersatt med 
”Julstämning på Tjolöholm” med juldekor såväl ute som inne för att ge besökarna en 
upplevelse. 

• Sommarteatern är inställd och köpta biljetter gäller för närvarande till motsvarande 
datum . Publiken gavs under en tid möjlighet att återköpa biljetter.  

• Två olika vandringar, ”Äventyrsrundan” och ”Jakten på det försvunna Tjolöholm” har 
tagits fram, liknande påskäggsjakten där man köper en karta och tar sig till nästa punkt 
med hjälp av qr-koder, vilket inte kräver någon bemanning från Tjolöholms sida. 

 

Restaurang 

• Serveringarna har generellt anpassats efter gällande rekommendationer, med minskad 
kapacitet som följd. 

• Restaurang Storstugan stängde helt i krisens början för att åter öppna den  juni.   



• Under påsken och en tid framöver öppnades en enklare utomhusservering utanför 
Manegen/Slottsbutiken. Den mottogs väl av besökarna och hade bra synlighet för 
promenadgäster.  

• Konceptet för afternoon tea har förändrats. En begränsning i antal besökare har införs 
för att kunna hålla avstånd, och buffé har ersatts med tallriksservering. 

• Julbordsbuffé har gjorts om till julmiddag med begränsad kapacitet.  
• Julbordsbuffé i Storstugan gjordes om till ”Jul i byn” med konsert och julmiddag, för 

att i november helt ställas in efter nya, ytterligare striktare rekommendationer. I stort 
sett alla föreställningar var då utsålda. 

• De inställda bröllopen har i möjligaste mån skjutits på framtiden eller i några fall 
genomförts med restriktioner. 

 

Trädgård 

• Dagliga trädgårdsvisningar genomfördes från  maj, tidigare än normalt. 
• Nystartad, obemannad växtförsäljning från utomhusbod har pågått hela högsäsongen. 

 

 

EKONOMISKA EFFEKTER  

Resultatprognos för  ca - milj kronor 

Tjolöholm bedriver en verksamhet med stora säsongsvariationer, och en av högsäsongerna är i 
normalfallet november-december, med framför allt julmarknad och julbord som de stora 
intäktskällorna.  
 
Den stora aktiviteten sent på året gör det svårt att göra tillförlitliga helårsprognoser. Budgeten 
för helåret  var + kkr. Januari-oktober ligger resultatet ca  tkr sämre en budget, 
vilket ett normalår skulle pekat mot ett ungefärligt nollresultat.  
 
I faktiska siffror är resultatet januari-oktober -, milj kr, som ett normalår alltså hade 
hämtats upp till ett helårsresultat runt noll av aktiviteterna i november och december. En grov 
prognos för  är nu istället - milj kr. Likviditeten är dock fortfarande tillfredsställande, 
vilket till viss del kan förklaras av mycket förutbetalda intäkter från bidragsgivare och kunder. 
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Justerare 

 

§ 34 

Ekonomi 

 

Beslut 

Informationen noteras. Begäran om ny garanti för 2021 lämnas till Kungsbacka kommun. 

 

Sammanfattning 

Ekonomichef David Fredlund redogjorde för det ekonomiska läget. Resultatet per den 31 oktober 2020 

låg nära budget, men framför allt inställd julmarknad gör att resultatet för 2020 prognosticeras till ca -3 

miljoner kr. Någon likviditetskris föreligger inte. 

 

Den garanti på sju miljoner från Kungsbacka kommun som godkändes av kommunfullmäktige den 16 juni 

2020 kommer inte att begäras ut i år. Istället kommer en ny begäran att lämnas in till Kungsbacka 

kommun på samma belopp.  
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§ 64 Dnr 2020-01174  
Godkännande av överenskommelse om hemsjukvården i Halland 2021-
2028 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige godkänner Överenskommelse om hemsjukvården i Halland 
2021-2028, daterad 2021-01-20 att gälla från och med 2021-04-01. 

Tidigare överenskommelser om hemsjukvården i Halland upphör därmed att gälla. 

Sammanfattning av ärendet 
Region Halland har överlämnat rubricerad överenskommelse till Kungsbacka 
kommun för godkännande. Överenskommelse om hemsjukvården i Halland 2021-
2028 ersätter därmed tidigare överenskommelser om hemsjukvård. Svar från 
kommunen bör ha inkommit senast 31 mars då det nya avtalet börjar gälla den 1 april 
2021. För att detta ska gälla krävs beslut i respektive fullmäktigeförsamling. 

Kommunfullmäktige i Kungsbacka beslutade 11 september 2018 att godkänna en 
reviderad överenskommelse om hemsjukvården i Halland. I samband med detta 
godkändes också tillfälliga övergångsbestämmelser rörande betalningsansvar, 
gällande till och med 31 december 2019 vilka 2019 förlängdes till 30 juni 2020. I 
detta ärende antecknades att själva Hemsjukvårdsöverenskommelsen i Halland gällde 
till och med december 2023. 

Kommunstyrelsens har i ärendet inhämtat synpunkter från nämnden för Vård & 
Omsorg. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-01-21 

Nämnden för Vård och Omsorg, delegeringsbeslut 2021-01-20 

Nämnden för Vård & Omsorgs yttrande, 2021-01-20 

Överenskommelse om hemsjukvård i Halland 2021-2028, 2021-01-20 

Ärendets behandling på sammanträdet 
Lisa Andersson (M) tydliggör att ersättningen för Kungsbackas del blir 25 miljoner 
kronor utifrån år 2019 som utgör bas för beräkningen. Ersättningsbeloppet per 
kommun kommer därefter att justeras årligen från och med år 2019 som bas genom 
uppräkning med Omsorgsprisindex (OPI). 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
samhällsbyggnadskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det. 
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Godkännande av överenskommelse om hemsjukvården i Halland 2021-2028 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige godkänner Överenskommelse om hemsjukvården i Halland 2021 – 2028, daterad 
2021-01-20 att gälla från och med 2021-04-01. 

Tidigare överenskommelser om hemsjukvården i Halland upphör därmed att gälla. 

Sammanfattning av ärendet 
Region Halland har överlämnat rubricerad överenskommelse till Kungsbacka kommun för 
godkännande. Överenskommelse om hemsjukvården i Halland 2021 – 2028 ersätter därmed tidigare 
överenskommelser om hemsjukvård. Svar från kommunen bör ha inkommit senast 31 mars då det nya 
avtalet börjar gälla den 1 april 2021. För att detta ska gälla krävs beslut i respektive 
fullmäktigeförsamling. 

Kommunfullmäktige i Kungsbacka beslutade 11 september 2018 att godkänna en reviderad 
överenskommelse om hemsjukvården i Halland. I samband med detta godkändes också tillfälliga 
övergångsbestämmelser rörande betalningsansvar, gällande till och med 31 december 2019 vilka 2019 
förlängdes till 30 juni 2020. I detta ärende antecknades att själva Hemsjukvårdsöverenskommelsen i 
Halland gällde till och med december 2023. 

Kommunstyrelsens har i ärendet inhämtat synpunkter från nämnden för Vård och Omsorg. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-01-21 

Nämnden för Vård och Omsorg, delegeringsbeslut 2021-01-20 

Nämnden för Vård & Omsorgs yttrande, 2021-01-20 

Överenskommelse om hemsjukvård i Halland 2021-2028, 2021-01-20 

Beslutet skickas till 
Region Halland, nämnden för Vård och Omsorg 

u 
Kungsbacka 
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Beskrivning av ärendet 
I samband med Ädelreformen 1992 gjordes en överlåtelse av del av hemsjukvård i ordinärt boende 
från landstinget Halland till kommunerna i Halland. Kostnaderna för det överlåtna ansvaret 
finansierades med en skatteväxling från Landstinget Halland till kommunerna i Halland. Genom 2015 
års överenskommelse om Hemsjukvård i Halland har resterande del av hemsjukvården i ordinärt 
boende överförts till kommunerna. Ansvarsfördelningen följer ”tröskelprincipen”. Region Halland 
ersätter årligen kommunerna för den del av hemsjukvården i ordinärt boende som fördes över 2015. 
Ersättningen för Kungsbacka 2019 var ca 25 MSEK och justeras årligen med Omsorgsindex (OPI). 

Hemsjukvård innebär vård enligt hälso- och sjukvårdslagen i patientens egen bostad. Enligt tidigare 
överenskommelse mellan kommunerna i Halland och Region Halland, bedriver kommunerna sådan 
vård för enskilda kommunmedborgare som har behov av det upp till och med sjuksköterskenivå. 
Regionen bistår kommunerna med läkarresurser för vården. 

Tidigare överenskommelse har varit uppdelad i två delar med olika löptid, där den ena reglerat 
verksamhet och gränsdragning och den andra ekonomisk ersättning mellan regionen och kommunerna. 
I det nu aktuella förslaget till överenskommelse finns dock dessa delar samlade. Förslaget till 
överenskommelse är även mer kortfattat än tidigare överenskommelser och har en lägre grad av 
detaljreglering, i syfte att stärka och främja samverkan och samarbete. 

Överenskommelsen gäller, under förutsättning att den godkänds av regionfullmäktige och samtliga 
kommunfullmäktige i de halländska kommunerna, mellan 2021-04-01 till och med 2028-12-31. 

Kommunen ser fördelar med att förslaget till överenskommelse nu reglerar både verksamhet och 
ekonomisk ersättning, och att regleringen i avtalet hålls mer allmän och kortfattad än tidigare. Detta 
lämnar ett större handlingsutrymme till de olika huvudmännens verksamheter att tillsammans lösa 
olika samverkansfrågor. Samarbetet kan därigenom både bli mer effektivt och ha större fokus på 
patientens bästa i varje situation, vilket också är i linje med förslagets syfte. 

Kommunledningskontoret har i beredningen av ärendet inhämtat synpunkter från Nämnden för Vård & 
Omsorg som rekommenderar att kommunfullmäktige godkänner överenskommelsen. 

 

 

Emma Kjernald     Malin Aronsson 

Samhällsbyggnadschef    Kommundirektör 
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ORDFÖRANDEBESLUT 

Remiss: överenskommelse om hemsjukvård i Halland 2021-2028 

Beslut 

Vård & Omsorg beslutar att anta yttrandet, daterat 2021-01-20, över förslag till överenskommelse om 
hemsjukvård i Halland 2021-2028 och översänder det till kommunstyrelsen.  

Upplysning 

Behovet av beslutet är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Beslutet är därför fattat av 
ordförande för nämnden för Vård & Omsorg med stöd av 6 kap 39 § kommunallagen och punkten 1-1 i bilaga 1 
i nämnden för Vård & Omsorgs delegeringsförteckning.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har begärt att Vård & Omsorg ska yttra sig över förslag till fortsatt överenskommelse om 
hemsjukvård i Halland 2021-2028. Yttrandet ska vara kommunstyrelsen tillhanda senaste 2021-01-25.  

Hemsjukvård innebär vård enligt hälso- och sjukvårdslagen i patientens egen bostad. Enligt tidigare 
överenskommelse mellan kommunerna i Halland och Region Halland så bedriver kommunerna sådan vård för 
enskilda kommunmedborgare som har behov av det upp till och med sjuksköterskenivå. Regionen bistår 
kommunerna med läkarresurser för vården.  

Tidigare överenskommelse har varit uppdelad i två delar med olika löptid, där den enda reglerat verksamhet och 
gränsdragning och den andra ekonomisk ersättning mellan regionen och kommunerna. I det nu aktuella förslaget 
till överenskommelse finns dock dessa delar samlade. Förslaget till överenskommelse är även mer kortfattat än 
tidigare överenskommelser och har en lägre grad av detaljreglering, i syfte att stärka och främja samverkan och 
samarbete.   

Överenskommelsen gäller, under förutsättning att den godkänds av regionfullmäktige och samtliga 
kommunfullmäktige i de halländska kommunerna, mellan 2021-04-01 till och med 2028-12-31.Vård & Omsorg 
instämmer med förslaget till överenskommelse och rekommenderar därför kommunfullmäktige att godkänna 
den.  

Beslutsunderlag 

Yttrande om förslag till överenskommelse om hemsjukvård i Halland 2021-2028, 2021-01-20 

 

Hravn Forsne (M) 
Ordförande i nämnden för Vård & Omsorg 
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Yttrande över förslag till överenskommelse om hemsjukvård i Halland 2021-2028 

Nämndens inställning 
Nämnden för Vård & Omsorg instämmer i förslaget till fortsatt överenskommelse om hemsjukvård 
mellan kommunerna i Halland och Region Halland under perioden 2021-2028. Nämnden 
rekommenderar därför kommunfullmäktige att godkänna överenskommelsen.  

Vård & Omsorg ser fördelar med att förslaget till överenskommelse nu reglerar både verksamhet och 
ekonomisk ersättning, och att regleringen i avtalet hålls mer allmän och kortfattad än tidigare. Detta 
lämnar ett större handlingsutrymme till de olika huvudmännens verksamheter att tillsammans lösa 
olika samverkansfrågor. Samarbetet kan därigenom både bli mer effektivt och ha större fokus på 
patientens bästa i varje situation, vilket också är i linje med förslagets syfte.  

 

 
Kungsbacka kommun 
 
 
 
 
Hravn Forsne (M) 
 

Lillemor Berglund Andreasson 

Nämndens ordförande Förvaltningschef 
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Överenskommelse om hemsjukvården i 

Halland 2021 - 2028 

  
 

Hemsjukvård i Halland  

Definition 
Hemsjukvård i Halland avser hälso- och sjukvård på primärvårdsnivå* som utförs i patientens 
bostad och där ansvaret för de medicinska åtgärderna är sammanhängande över tid. 
 
Ansvarsfördelningen följer den så kallade tröskelprincipen, vilket är en gränsdragning mellan 
kommunal och regional hälso- och sjukvård och som innebär att kommunen ansvarar för att 
tillhandahålla hemsjukvård för alla som inte kan ta sig till vårdcentralen och har skrivits in i 
hemsjukvården.  
 
Hemsjukvårdens uppdrag omfattar också enstaka hembesök hos ej inskrivna patienter och 
omfattar alla åldrar. Enstaka hembesök handlar om insatser med identifierbart start- och 
slutdatum när patienten tillfälligt inte kan ta sig till vårdcentralen/psykiatriska öppenvården. 
 
* Hälso- och sjukvårdsverksamhet som utan avgränsning vad gäller sjukdomar, ålder eller patientgrupper svarar för befolkningens behov av 

grundläggande medicinsk behandling, omvårdnad, förebyggande arbete och rehabilitering och som inte kräver sjukhusens medicinska och 

tekniska resurser. 

 
Bakgrund 
I samband med Ädelreformen 1992 gjordes en överlåtelse av del av hemsjukvård i ordinärt 
boende från landstinget Halland till kommunerna i Halland, kostnaderna för det överlåtna 
ansvaret finansierades med en skatteväxling från Landstinget Halland till kommunerna i 
Halland. Genom 2015 års överenskommelse om Hemsjukvård i Halland har resterande del 
av hemsjukvården i ordinärt boende överförts till kommunerna. Ansvarsfördelningen följer 
”tröskelprincipen”. Region Halland ersätter årligen kommunerna för den del av 
hemsjukvården i ordinärt boende som fördes över 2015. 
 
Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel (GNHH) är en politisk nämnd med 
representanter från samtliga kommuner och Region Halland.  
 
Syfte 
Viljeinriktningen med överenskommelsen är att vi fokuserar på individens behov framför 
gränser mellan huvudmännens ansvarsområden. Gränsdragning ner på detaljnivå i alla 
situationer skapar organisatoriska mellanrum som kan leda till att patienten inte får sina 
behov av hälso- och sjukvård tillgodosedda. Överenskommelsen ska stärka och främja 
samverkan och samarbete mellan parternas vårdgivare så att resultatet bidrar till ett tryggt 
och självständigt liv för individen. En förtroendefull och öppen dialog mellan kommunerna 
och regionen är en förutsättning för att tillsammans möta framtidens gemensamma 
utmaningar.  
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Genom denna överenskommelse:  
 regleras kommunernas uppdrag att tillhandahålla hemsjukvård för länets invånare  
 regleras finansieringen av den del av hemsjukvården i Halland som Regionen i denna 

överenskommelse överlämnar till kommunerna.  
 
 
1. Giltighet 

 Denna överenskommelse gäller från och med 2021-04-01 och till och med  
2028-12-31.  

 Om inte denna överenskommelse sagts upp av någon av parterna senast ett år före       
avtalstidens utgång förlängs avtalet automatiskt i två år med ett års förnyad 
uppsägningstid. 
 

Denna överenskommelse ersätter från och med 2021-04-01 samtliga tidigare 
överenskommelser om hemsjukvård (uppdrag och finansiering).  

 
 Denna överenskommelse gäller under förutsättning att den godkänns av 

Regionfullmäktige och samtliga kommunfullmäktige i Halland genom beslut som 
vinner laga kraft. Om laglighetsprövning skulle komma att ske skall 
överenskommelsen träda i kraft först när det prövade beslutet vinner laga kraft. 
Slutdatumet för denna överenskommelse ändras dock inte. 

 
2. Tvist, tolkning, ändring och tillägg  

 Med undantag för att ekonomisk omförhandling inte medges kan denna 
överenskommelse ändras eller få tillägg under avtalstiden genom skriftlig handling 
som undertecknats av behöriga företrädare för samtliga parter.  

 Oenighet angående tolkningen eller tillämpningen av denna överenskommelse ska i 
första hand lösas genom förhandling mellan parterna.  Om någon lösning inte kan 
nås på detta sätt ska tvisten slutligt avgöras vid allmän domstol. 

  
3. Informationsskyldighet  

 Part är skyldig att samråda med sina samarbetspartners innan förändring vidtas i 
parts organisation samt vid förändrade vård- och behandlingsformer och sådana 
förskjutningar mellan vårdnivåer som kan påverka samarbetspartnerns organisering 
och kostnader för hemsjukvården.  

 
4. Kommunernas uppdrag för hemsjukvården  

 Kommunerna i Halland ansvarar för samtliga insatser i hemsjukvård, undantaget 
läkarinsatser.  

 Parterna är överens om att en god hemsjukvård baseras på en väl genomförd 
planering och därför ska en sådan föregå alla insatser inom hemsjukvården 

 
5. Regionens uppdrag för hemsjukvården  

 Region Halland ska i enlighet med Hälso- och sjukvårdslagen säkerställa att 
ändamålsenlig läkarresurs garanteras i hemsjukvården 

 Region Halland ska vid behov bistå med medicinsk kompetens och kunskap i 
hemsjukvården i enskilda patientfall där det krävs för att säkerställa en god 
patientsäkerhet 

 Region Halland ansvarar för all hälso- och sjukvård som inte beskrivs under 4. 
Kommunernas uppdrag för hemsjukvård ovan 

u~ FALKENBERGsm VARBERGS •• 1■111~ ~ BASTA LOVS .. ATSEN 

Kun....,, ok,,~ KOMMUN ~ KOMMUN Hal~ stadPfJiJilm• ~ HYLTE "t f Region Halland 



 

3 
 

 
6. Finansieringen av hemsjukvården  

 Regionen ersätter kommunerna i Halland, för det övertagna hemsjukvårdsuppdraget, 
med ersättningsbeloppet 140 mnkr för år 2019. 
 

Kommun 
Ersättningsbelopp 

år 2019 (tkr) Procent 

Halmstad 48300 34,50% 

Kungsbacka 25340 18,10% 

Varberg 20860 14,90% 

Falkenberg 24640 17,60% 

Laholm 13300 9,50% 

Hylte 7560 5,40% 

Totalt 140000 100,00% 

Figur 1 Ersättningsbelopp år 2019 fördelat per kommun 

 Ersättningsbeloppet per kommun justeras årligen från och med år 2019 som bas 
genom uppräkning med Omsorgsprisindex (OPI) samt justering med demografisk 
effekt per kommun (40 procent av befolkningsförändringen personer under 80 år och 
60 procent av befolkningsförändringen personer 80 år och äldre).  
 

 Omsorgsprisindex (OPI) publiceras årligen av SKR, för uppräkning till ett år används föregående 
års OPI. För beräkning av ersättningsbelopp år 2022 används definitivt OPI för år 2021. 
 

 Demografisk effekt per kommun justeras genom demografisk omräkningsfaktor i procent (två 
decimaler) som beräknas med 40% av befolkningsförändringen i ålder 0-79 år plus 60% av 
befolkningsförändringen i ålder 80 år och äldre. För år 2022 används befolkningsförändringen i 
SCB:s befolkningsstatistik för 2019-12-31 och 2020-12-31. 
 

 För år 2023 och kommande år justeras ersättningsbeloppen per kommun på motsvarande sätt 
med föregående års ersättningsbelopp som utgångspunkt. 

 Regionens ersättningsbelopp till kommunerna är beräknat på kalenderår  
(12 månader) och utbetalas till kommunerna utan anmodan eller fakturering med en 
1/12 del per månad i förskott så att månadsbeloppet är tillgängligt för kommunerna 
senast andra bankdagen i respektive månad. Vid avtalsstart eller avtalsslut under ett 
kalenderår minskas ersättningen med 1/12 per månad som avtalet inte omfattar. 
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Bilaga  
Årlig justering av ersättningsbelopp 
Ersättningsbeloppet per kommun justeras årligen från och med år 2019 som bas genom 
uppräkning med Omsorgsprisindex(OPI) samt justering med demografisk effekt per kommun 
(40 procent av befolkningsförändringen personer under 80 år plus 60 procent av 
befolkningsförändringen personer 80 år och äldre).  

Justering av ersättningsbelopp per år sker per kommun i tre steg, exempel kommun X 
uppräkning från år 2021 till år 2022: 
 

1. Föregående års helårsbelopp uppräknas med Omsorgsprisindex(OPI) för 

föregående år. 

Källa: Omsorgsprisindex(OPI) som publiceras av Sveriges kommuner och Regioner 

Helårsbelopp 2021: 20 000 tkr 

OPI år 2021: 3,0% 

Beräkning steg 1: 20 000 tkr x (1+3,0%) = 20 600 tkr 

 

2. Beräkning av demografisk omräkningsfaktor.(40 procent av befolkningsförändringen 
personer under 80 år plus 60 procent av befolkningsförändringen personer 80 år och äldre) 

Källa: Befolkningsstatistik (SCB helår 20xx-12-31)  

Kommun X 2019-12-31 2020-12-31 Bef. 
förändring 

Beräkning demografisk 
effekt 

Antal ålder 0-79 år 
 

47 000 47 470 1,00% 1,00% x 40% = 0,40% 

Antal 80 år och äldre 
 

3 000 3 090 3,00% 3,00% x 60% = 1,80% 

Totalt kommunen 
 

50 000 50 560 1,12% 0,40% + 1,80% = 2,20% 

 

Beräkning av steg 2:  (1,00% x 40%) + (3,00% x 60%) = 2,20% 

 

3. Det med OPI uppräknade beloppet justeras med demografisk 

uppräkningsfaktor för att få nytt ersättningsbelopp. 

 

Beräkning av steg 3: 20 600 tkr x (1+2,20%) = 21 053 tkr 
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§ 65 Dnr 2021-00069  
Antagande av Taxa för avskrift eller kopia av allmän handling 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar Taxa för avskrift eller kopia av allmän handling med 
tillämpningsanvisningar, daterad januari 2021 att gälla från och med den 1 maj 2021. 
Taxa för avskrift eller kopia av allmän handling som begärs med stöd av 
offentlighetsprincipen, kommunfullmäktiges protokoll 2017-12-12, § 198, samtidigt 
upphör att gälla. 

Kommunfullmäktige delegerar rätten att fatta beslut om ändringar i 
tillämpningsanvisningarna till kommunstyrelsen, om ändringarna inte är av 
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.  

Sammanfattning av ärendet 
Taxan för avskrift eller kopia av allmän handling behöver kompletteras med en 
taxebestämmelse för beräkningsgrunderna för avgiftsuttaget samt att betalning får tas 
ut i förskott. Samtidigt görs några redaktionella förändringar och förtydliganden samt 
ett utförande i Kungsbacka kommuns nya grafiska profil. Någon ändring av 
avgiftsbeloppen föreslås inte. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2021-01-19 

Taxa för avskrift eller kopia av allmän handling, januari 2021 

Taxa för avskrift eller kopia av allmän handling som begärs med stöd av 
offentlighetsprincipen 2017 

Förslag till förändringar, jämförande dokument 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
kommunledningskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Antagande av Taxa för avskrift eller kopia av allmän handling 
 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar Taxa för avskrift eller kopia av allmän handling med 
tillämpningsanvisningar, daterad januari 2021 att gälla från och med den 1 maj 2021. Taxa för avskrift 
eller kopia av allmän handling som begärs med stöd av offentlighetsprincipen, kommunfullmäktiges 
protokoll 2017-12-12, § 198, samtidigt upphör att gälla. 

Kommunfullmäktige delegerar rätten att fatta beslut om ändringar i tillämpningsanvisningarna till 
kommunstyrelsen, om ändringarna inte är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.  

Sammanfattning av ärendet 
Taxan för avskrift eller kopia av allmän handling behöver kompletteras med en taxebestämmelse för 
beräkningsgrunderna för avgiftsuttaget samt att betalning får tas ut i förskott. Samtidigt görs några 
redaktionella förändringar och förtydliganden samt ett utförande i Kungsbacka kommuns nya grafiska 
profil. Någon ändring av avgiftsbeloppen föreslås inte. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 2021-01-19 

Taxa för avskrift eller kopia av allmän handling, januari 2021 

Taxa för avskrift eller kopia av allmän handling som begärs med stöd av offentlighetsprincipen 2017 

Förslag till förändringar, jämförande dokument 

Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder 

Administrativ specialist 

u 
Kungsbacka 
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Beskrivning av ärendet 
Vid en översiktlig granskning av kommunens taxor och andra föreskrifter kan man se att såväl kvalitet 
som utförande varierar kraftigt. Ett skäl till detta är digitaliseringen, samlande dokumentation tappades 
bort,  ett annat förändringarna av Kungsbacka kommuns grafiska profil. Det är lämpligt att den 
grafiska profilen är densamma över tid för kommunens författningssamling, så att den känns igen. Den 
grafiska profilen på Svensk författningssamling (SFS) har i grunden sett likadan ut under mycket lång 
tid. Förändringar i logotypen har dock sannolikt skett, möjligen av samma skäl som Kungsbacka 
kommuns logotyp har modifierats för att vara kompatibel med digitala medier. Kungsbacka kommuns 
författningssamling (KBAFS) bör på samma sätt ha kontinuitet i sin grafiska form vilket betyder att 
just författningssamlingen bör behålla den grafiska formen över tid, oavsett om förändring sker av den 
grafiska profilen inom andra områden. Ett nytt taxedokument i utförande bidrar  på sikt till sådan 
enhetlighet. 

Enligt 2 kap. 16 § tryckfrihetsförordningen, TF, (1949:105) har den som önskar ta del av en allmän 
handling även rätt att mot en fastställd avgift få en avskrift eller kopia av handlingen till den del 
handlingen får lämnas ut. Laghänvisningarna justeras till nuvarande av paragrafnummer i TF. 

En annan anledning till detta ärende är att taxan bör kompletteras med principer eller grunder för hur 
avgiften har beräknats. En av de tillämpliga kommunalrättsliga principerna är självkostnadsprincipen 
enligt 2 kap. 6 § kommunallagen (2017:725), som anger ett tak för hur stor avgiften får bli, men inget 
golv. Att det inte finns något golv innebär att verksamheten kan skattefinansieras helt. 

Det finns inga regler i övrigt för beräkningen av avgiftsbeloppen. Kommunen har sedan tidigare tagit 
ledning ifrån den statliga avgiftsförordningen (1992:19) och schabloniserat avgifterna. Någon 
förändring i den beräkningsmetoden görs inte i denna taxa. Det får framhållas att avgifterna i första 
hand inte är avsedda att täcka kommunens kostnader utan för att motverka överkonsumtion av 
rättigheten att ta del av allmän handling. Kommunen bör kunna ha förtroende för att staten rätt har 
räknat fram självkostnaden. 

Sedan den 1 januari 2021 får en myndighet ta ut avgiften i förskott (SFS 2020:961) innan avskriften 
eller kopian lämnas ut. Taxan kompletteras med en sådan upplysning. Vidare föreslås några mindre 
redaktionella ändringar, såsom att begreppet elektronisk byts ut mot digital, som synes vara det 
begrepp som ersatt det tidigare. Vidare förtydligas att det är varje kopierad sida som avgiftsbeläggs.  

Från tillämpningsanvisningarna flyttas ett stycke till en taxebestämmelse i stället så att inga tvivel ska 
råda om när avgift ska tas ut. Det gäller överföring av pappershandlingar till digitala handlingar för 
digitalt utlämnande, vilket är det vanligaste sättet idag att lämna ut allmänna handlingar. 
Kommunarkivet fick förra året 1 100 förfrågningar om arkivhandlingar. Detta kan jämföras med 900 
året innan, år 2019. Tillämpningsanvisningarna i övrigt behålls. 

Taxans benämning kortas ner till en mer hanterbar rubrik och medför ingen ändring i sak. Avgifternas 
storlek ändras inte. 
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Överväganden 
Fråga har uppkommit om att ta ut en avgift för utlämnande av digitala handlingar digitalt. 
Kommunledningskontorets föreslår inte någon avgift för detta eftersom det är svårt att räkna fram 
självkostnaden för detta. Avgift får ju inte tas ut för att ta fram handlingen eller för att återställa den. 
Däremot förtydligas i en taxebestämmelse att överföring från en pappershandling till en digital 
handling likställs med att kopiera en handling, även om den därefter lämnas ut digitalt. 

Fråga har också uppkommit om att öka antalet sidor som kopieras avgiftsfritt. Det finns kommuner 
som har gjort så. Kommunledningskontoret bedömer emellertid att syftet med att ha en taxa alls 
motverkas av detta. Något sådan förändring föreslås således inte. 

 

 

 

Malin Aronsson    Anders Johansson 

Kommundirektör    Biträdande kommundirektör 
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KS/2021 - 00069 

Taxa för avskrift eller kopia av 
allmän handling 
 
Med tillämpningsanvisningar 
 

Denna taxa gäller från och med den 1 maj 2021 

 
1. Inledande bestämmelser 
Denna taxa gäller avgifter för kopia eller avskrift av allmän handling m.m. som begärs ut med stöd 
av offentlighetsprincipen. 

Taxan är beslutad med stöd av 2 kap. 16 § tryckfrihetsförordningen (1949:105).  
Taxan tillämpas avseende kommunens utlämnande av allmän handling i den utsträckning som 
närmare föreskrivs i nedanstående taxebestämmelser. 

2. Beräkningsgrunder 
Avgift tas ut enligt de grunder som framgår av 2 kap. 6 § kommunallagen (självkostnadsprincipen).  

3. Avgift 
Avgift tas ut för 

- Kopia eller utskrift av allmän handling  

- Avskrift av allmän handling eller av ljudupptagning  

- Porto- och postförskott  

- Bestyrkt kopia 

Om pappershandlingar överförs till digitalt medium och lämnas ut i digital form, gäller samma 
avgifter som för svart/vita kopior eller utskrifter i pappersform. Detsamma gäller handlingar som 
lämnas ut via telefax.  

Om handlingar lämnas ut på annat lagringsmedium än papper får avgift för lagringsmediet tas ut. 

 

4. Förskottsbetalning 
Avgift får tas ut i förskott enligt 6 kap. 1a§ i lag om offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).  

0 
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Taxa för avskrift eller kopia av allmän handling 

5.1 Fotokopiering och utskrift på papper av enkel kvalitet samt 
skanning eller annan digital utskrift 
 
Originalets storlek, A4 och A 3, svart/vit 
 
1 - 9 sidor 
10 sidor 

Varje sida därefter 

 

Färgkopia, A4 och -A3, per sida 

Originalets storlek, per sida 

A2 

A1 

A0 

Ruta på mikrofilm/kort, per sida 

A4 

A3 

A2 

Avgiftsbelopp 
 
Utan avgift  
50 kronor 
2 kronor 

 

5 kronor 

 

 

20 kronor 

40 kronor 

80 kronor 

 

10 kronor 

15 kronor 

25 kronor 

  
5.2 Avskrift av handling på papper eller av ljudupptagning 
Avgiften är vid varje tillfälle 125 kronor per påbörjade 15 minuter  
 
6. Annat lagringsmedium än papper  
Avgiften är 50 kronor  
 
7. Bestyrkt kopia eller avskrift  
Avgiften är 50 kronor. 
 
8. Porto och postförskott  
 
Försändelse som väger 100 gram eller mer                             Portokostnaden  
Försändelse som sänds mot postförskott                                 Postförskottskostnaden 
 

 
Beslutad av: Förslag januari 2021 

Gäller från:  

Ansvarig förvaltning: Kommunstyrelsens förvaltning 

Kontakt: Kungsbacka direkt 0300-83 40 00, info@kungsbacka.se 

Kungsbacka kommun, 434 81 Kungsbacka 
kungsbacka.se 

Kungsbacka kommun 

mailto:info@kungsbacka.se
https://www.kungsbacka.se/
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Taxa för avskrift eller kopia av allmän handling 

 

Tillämpningsanvisningar 
§ 1 Mervärdesskatt 

Avgifterna i denna taxa omfattas inte av mervärdesskatt. Utlämnande av allmän handling utgör 
myndighetsutövning och är inte ekonomisk verksamhet enligt skattelagstiftningen. 

§ 2 Ta del av allmän handling 

Den som vill ta del av en allmän handling kan antingen göra detta avgiftsfritt i kommunens lokaler, eller 
genom att mot en avgift få en avskrift eller en kopia av den. Digitala handlingar kan göras tillgängliga genom 
visning på bildskärm eller genom en utskrift. Ljud- eller upptagningar kan spelas upp. 

§ 3 Allmänhetens rätt att ta egna kopior 

Den som tar del av en allmän handling i kommunens lokaler har rätt att utan avgift skriva av handlingen, 
fotografera den eller ta handlingen i anspråk för ljudöverföring. Den enskilde får alltså göra en egen kopia 
genom att t.ex. använda sin mobiltelefon eller en medhavd skanner, men har ingen rätt att ladda ner 
handlingar på medhavd teknisk utrustning eller t.ex. ett USB-minne. 

§ 4 Användning av tekniska hjälpmedel 

Kommunen ska på begäran ge den enskilde tillfälle att själv använda tekniska hjälpmedel för automatiserad 
behandling som myndigheten förfogar över för att ta del av upptagningar för automatiserad behandling, dvs. 
digitala handlingar, t.ex. en pdf-fil. Detta gäller inte om den enskilde därigenom skulle få tillgång till 
upptagningar som inte är allmänna handlingar hos kommunen eller om hinder möter på grund av sekretess. 

§ 5 Service 

Huvudregeln är att allmänna handlingar enligt denna taxa lämnas ut i form av en skriftlig kopia, på papper. 
Handlingar får lämnas ut i digital form som en serviceåtgärd under förutsättning att det inte finns 
bestämmelser i annan författning som förhindrar sådant utlämnande, t.ex. med hänsyn till skyddet för 
personuppgifter eller totalförsvaret eller att utlämnandet inte medför andra otillbörliga integritetsintrång. 

§ 6 Digitalt utlämnande 

Det finns ingen skyldighet att lämna ut digitala handlingar i annan form än utskrift på papper, om det inte 
följer av lag. Det finns heller ingen skyldighet att föra över pappershandlingar till digital form för digitalt 
utlämnande.  

§ 7 Handlingar som publicerats på kommunens webbplats 

Information får göras tillgänglig genom att handlingar publiceras på kommunens webbplats, som en 
serviceåtgärd till allmänheten. En begäran om att få del av en allmän handling får därför inte avslås med 
hänvisning till att handlingarna finns tillgängliga på internet. 

_____ 

Kungsbacka kommun 
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Taxa för avskrift eller kopia av 
allmän handling som begärs 
med stöd av offentlighets- 
principen 
Med tillämpningsanvisningar 

 

Tryckfrihetsförordningen 2 kap. 13 § och kommunallagen (2017:725), 

 2 kap. 5 § 

Gäller fr.o.m. den 1 januari 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 
Beslutad av: Kommunfullmäktige 2017-12-12, § 198/2017 
Ersätter Kf §146/2009 
Ansvarig förvaltning: Kommunledningskontoret 
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§ 1   Avgift ska tas ut för 

- Kopia eller utskrift av allmän handling 

- Avskrift av allmän handling eller ljudupptagning 

- Porto- och postförskott 

- Annat lagringsmedium än papper 

- Bestyrkt kopia 

 

§ 2 Fotokopiering och elektronisk utskrift på papper av enkel 
kvalitet samt skanning 

 

Originalets storlek, A4 och A 3  Avgift 

1-9 kopior, s/v    Utan avgift 

10 s/v kopior    50 kronor 

Varje s/v kopia därefter    2 kronor 

Färgkopia, per kopia    5 kronor 

 

Originalets storlek   Avgift 

Per kopia    

A 2    20 kronor 

A 1    40 kronor 

A 0    80 kronor 
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Ruta på mikrofilm/kort   Avgift 

Per kopia 

A 4    10 kronor 

A3    15 kronor 

A 2    25 kronor 

 

§ 3  Avskrift av allmän handling på papper eller ljudupptagning 

    Avgift 

Vid varje tillfälle 125 kronor per 
påbörjade 15 
minuter 

§ 4 Annat lagringsmedium är papper  

Databärare    Avgift 

    50 kronor 

 

§ 5 Bestyrkt kopia eller avskrift 

    Avgift 

    50 kronor 

§ 6            Porto och postförskott 

    Avgift 

Försändelse som väger 100 gram eller mer  Portokostnaden 

Försändelse som sänds mot postförskott Postförskotts-
kostnaden 

_____ 
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Tillämpningsanvisningar  

§ 1 Mervärdesskatt 

Avgifterna i denna taxa omfattas inte av mervärdesskatt. Utlämnande av 
allmän handling utgör myndighetsutövning och är inte ekonomisk 
verksamhet enligt skattelagstiftningen. 

 

§ 2 Ta del av allmän handling 

Den som vill ta del av en allmän handling kan antingen göra detta 
avgiftsfritt i kommunens lokaler, eller genom att mot en avgift få en 
avskrift eller en kopia av den.  

Elektroniska handlingar kan göras tillgängliga genom visning på 
bildskärm eller genom en utskrift. Ljudupptagningar kan spelas upp. 

 

§ 3 Allmänhetens rätt att ta egna kopior  

Den som tar del av en allmän handling i kommunens lokaler har rätt att utan  

avgift skriva av handlingen, fotografera den eller ta handlingen i anspråk för  

ljudöverföring. Den enskilde få alltså göra en egen kopia genom att t.ex. 

använda sin mobiltelefon eller en medhavd skanner, men har ingen rätt  

att ladda ner handlingar på medhavd teknisk utrustning eller t.ex. ett USB- 

minne.                       

  

§ 4                 Användning av tekniska hjälpmedel                                                                                                

Kommunen ska på begäran ge den enskilde tillfälle att själv använda tekniska  

hjälpmedel för automatiserad behandling som myndigheten förfogar över för att  

ta del av upptagningar för automatiserad behandling, dvs. elektroniska hand- 

lingar, t.ex. en pdf-fil. Detta gäller inte om den enskilde därigenom skulle få 

tillgång till upptagningar som inte är allmänna handlingar hos kommunen 
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eller om hinder möter på grund av sekretess. 

 
§ 5 Service 

Huvudregeln är att allmänna handlingar enligt denna taxa lämnas ut i form av 

en skriftlig kopia, på papper. Handlingar får lämnas ut i elektronisk form som  

en serviceåtgärd under förutsättning att det inte finns bestämmelser i annan 

författning som förhindrar sådant utlämnande, t.ex. med hänsyn till skyddet för  

personuppgifter eller totalförsvaret eller att utlämnandet inte medför andra  

otillbörliga integritetsintrång.  

 

§ 6 Elektroniskt utlämnande 

Det finns ingen skyldighet att lämna ut elektroniska handlingar i annan form än 

utskrift på papper, om det inte följer av lag. Det finns heller ingen skyldighet  

att föra över pappershandlingar till elektronisk form för elektroniskt utlämnan- 

de. Om sådana handlingar ändå överförs till elektronisk form, gäller samma 

avgifter som för kopior eller utskrifter i pappersform. Detsamma gäller  

handlingar som lämnas ut via telefax. Om handlingar lämnas ut på annat  

lagringsmedium än papper får avgift för lagringsmediet tas ut. 

 

§ 7 Handlingar som publicerats på kommunens webbplats 

Information får göras tillgänglig genom att handlingar publiceras på  

kommunens webbplats, som en serviceåtgärd till allmänheten. En begäran om  

att få del av en allmän handling får därför inte avslås med hänvisning till att  

handlingarna finns tillgängliga på internet. 

_____ 
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Taxa för avskrift eller kopia av 
allmän handling som begärs 
med stöd av offentlighets-
principen 

Med tillämpningsanvisningar 

Tryckfrihetsförordningen 2 kap. ~ § ee~agcfl (2017.725l, 

2-kap:-5-§ 

Gäller fr.o.m. den ~-~ 

Beslutad av: Kommunfullmäktige 2017-12-12, § 198/2017 

Ersätter Kf § 146/2009 

Ansvarig förvaltning: Kommunledningskontoret 
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KUNGSBACKA KOMMUNS FÖRF A TININGSSAMLING KBAFS 2021: 

u 
Kungsbacka 

KS/2021 - 00069 

Taxa för avskrift eller kopia av 
allmän handling 
Med tillämpningsanvisningar 

Den na taxa gäller från och m ed den 1 maj 2021 

1. Inledande bestämmelser 
Denna taxa gäller avgifter för kopia eller avskrift av allmän handling m.m. som begärs ut med stöd 
av offentlighetsprincipen. 

Taxan är beslutad med stöd av 2 kap. 16 § tryckfrihetsförordningen (1949:105). 

Taxan tillämpas avseende kommunens utlämnande av allmän handling i den utsträckning som 
närmare föreskrivs i nedanstående taxebestärnmelser. 

2. Beräkningsgrunder 
Avgift tas ut enligt de grunder som framgår av 2 kap. 6 § kommunallagen (självkostnadsprincipen). 

3. Avgift 

Avgift tas ut för 

- Kopia eller utskrift av allmän handling 

- Avskrift av allmän handling eller av ljudupptagning 

- Porto- och postförskott 

- Bestyrkt kopia 

Om pappershandlingar överförs till digitalt medium och lämnas ut i digital form, gäller samma 
avgifter som för svart/vita kopior eller utskrifter i pappersform. Detsamma gäller handlingar som 
lämnas ut via telefax. 

Om handlingar.lämnas ut på annat lagringsmedium än papper får avgift för lagringsmediet tas ut. 

4. Förskottsbetalning 

Avgift får tas ut i förskott enligt 6 kap. la§ i lag om offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 



§ I Avgift ska tas ut för 

- Kopia eller utslcrift av allmän handling 

- A vslcrift av allmän handling eller ljudupptagning 

- Porto- och postförskott 

>1.t-lagi:mgmMGi~fJei

- Bestyrkt kopia 

§ 2 Fotokopiering och elek!rontiik utskrift på papper av enkel 
kvalitet samt skanning 

Originalets storlek, A4 oclz A 3 Avgift 

1-9 1©~, s/v Utan avgift 

10 s/v ke~r 50 kronor 

Varje s/v ~ därefter 2 kronor 

Färgkopia, per ~ a 5 kronor 

Originalets storlek Avgift 

Per kopia 

A2 20 laonor 

Al 40 kronor 

A0 80 kronor 

Kungsbacka 
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5.1 Fotokopiering och utskrift på papper av enkel kvalitet samt 
skanning eller annan digital utskrift 

Originalets storlek, A4 och A 3, svart/vit 

1 - 9 sidor 
10 sidor 

Varje sida därefter 

Färgkopia, A4 och -A3, per sida 

Originalets storlek, per sida 

A2 

Al 

A0 

Ruta på mikrofilm/kort, per sida 

A4 

A3 

A2 

Avgifts belopp 

Utan avgift 
50 kronor 
2 kronor 

5 kronor 

1' 
20kronor 

40 kronor 

80 kronor 

"!' 
10 kronor 

15 kronor 

25 kronor 

5.2 Avskrift av handling på papper eller av ljudupptagning 
Avgiften är vid varje tillfälle 125 kronor per påbörjade 15 minuter 

6. Annat lagringsmedium än papper 
Avgiften är 50 kronor 

7. Bestyrkt kopia eller avskrift 
Avgiften är 50 kronor. 

8. Porto och postförskott 

Försändelse som väger 100 gram eller mer 
Försändelse som sänds mot postförskott 

Beslutad av: Förslag januari 2021 

Gäller från: 

Ansvarig förvaltning: Kommunstyrelsens förvaltning 

Portokostnaden 
Postförskottskostnaden 

Kontakt: Kungsbacka direkt 0300-83 40 00. iofo@kungsbacka.se 

Kungsbacka kommun, 434 81 Ku ngsbacka 
kungsbacka se 

Kungsbacka kommun Taxa för avskrift eller kopia av allmän handling Sida. 2 a.v 3 



Ruta på mikrofilm/kort 

Per~ 

A4 

A3 

A2 

Avgift 

10 kronor 

15 kronor 

25 kronor 

§ 3 Avskrift av allmän handling på papper eller ljudupptagning 

Avgift 

Vid varje tillfälle 

§ 4 Annat lagringsmedium är papper 

125 kronor per 

påbörjade 15 

minuter 

Bt1Mbii~11/lil Avgift 

§ 5 Bestyrkt kopia eller avskrift 

§ 6 Porto och postfiirskott 

Försändelse som väger 100 gram eller mer 

Försändelse som sänds mot postförskott 

50 kronor 

Avgift 

50 kronor 

Avgift 

Portokostnaden 

Postförskotts

kostnaden 

111 
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Tillämpningsanvisningar 

§ 1 Mervärdesskatt 

Avoiftema i denna taxa omfattas inte av mervärdesskatt. Utlämnande av 

all;än handling utgör myndighetsutövning och är inte ekonomisk 

verksamhet enligt skattelagstiftningen. 

§ 2 Ta del av allmän handling 

Den som vill ta del av en allmän handling kan antingen göra detta 

avgiftsfritt i kommunens lokaler, eller genom att mot en avgift få en 

avskrift eller en kopia av den. 

Blek~ handlingar kan göras tillgängliga genom visning på 

bildskärm eller genom en utskrift. Ljudupptagningar kan spelas upp. 

§3 Allmänhetens rätt att ta egna kopior 

Den som tar del av en allmän handling i kommunens lokaler har rätt att utan 

avgift skriva av handlingen, fotografera den eller ta handlingen i anspråk för 

ljudöverföring. Den enskilde fä alltså göra en egen kopia genom att t.ex. 

använda sin mobiltelefon eller en medhavd skanner, men har ingen rätt 

att ladda ner handlingar på medhavd teknisk utrustning eller t.ex. ett USB-

minne. 

§ 4 Användning av tekniska hjälpmedel 

Kommunen ska pä begäran ge den enskilde tillfälle att själv använda tekniska 

hjälpmedel för automatiserad behandling som myndigheten förfogar över för att 

ta del av upptagningar för automatiserad behandling, dvs. el~ hand

lingar, t.ex. en pdf-fil. Detta gäller inte om den enskilde därigenom skulle fä 

tillgång till upptagningar som inte är allmänna handlingar hos kommunen 

B ' 
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Tillämpningsanvisningar 

§ 1 Mervärdesskatt 

Avgifterna i denna taxa omfattas inte av mervärdesskatt. Utlämnande av allmän handling utgör 
myndighetsutövning och är inte ekonomisk verksamhet enligt skattelagstiftningen. 

§ 2 Ta del av allmän handling 

Den som vill ta del av en allmän handling kan antingen göra detta avgiftsfritt i kommunens lokaler, eller 
genom att mot en avgift fä en avskrift eller en kopia av den. Digitala handlingar kan göras tillgängliga genom 
visning på bildskärm eller genom en utskrift. Ljud- eller upptagningar kan spelas upp. 

§ 3 Allmänhetens rätt att ta egna kopior 

Den som tar del av en allmän handling i kommunens lokaler har rätt att utan avgift skriva av handlingen, 
fotografera den eller ta handlingen i anspråk för ljudöverföring. Den enskilde flir alltså göra en egen kopia 
genom att t.ex. använda sin mobiltelefon eller en medhavd skanner, men har ingen rätt att ladda ner 
handlingar på medhavd teknisk utrustning eller t.ex. ett USB-minne. 

§ 4 Användning av tekniska hjälpmedel 

Kommunen ska på begäran ge den enskilde tillfälle att själv använda tekniska hjälpmedel för automatiserad 
behandling som myndigheten förfogar över för att ta del av upptagningar för automatiserad behandling, dvs. 
digitala handlingar, t.ex. en pdf-fil. Detta gäller inte om den enskilde därigenom skulle fä tillgång till 
upptagningar som inte är allmänna handlingar hos kommunen eller om hinder möter på grund av sekretess. 

§ 5 Service 

Huvudregeln är att allmänna handlingar enligt denna taxa lämnas ut i form av en skriftlig kopia, på papper. 
Handlingar får lämnas ut i digital form som en serviceåtgärd under förutsättning att det inte finns 
bestämmelser i annan författning som förhindrar sådant utlämnande, t.ex. med hänsyn till skyddet för 
personuppgifter eller totalförsvaret eller att utlämnandet inte medför andra otillbörliga integritetsinträng. 

§ 6 Digitalt utlämnande 

Det finns ingen skyldighet att lämna ut digitala handlingar i annan form än utskrift på papper, om det inte 
följer av lag. Det finns heller ingen skyldighet att föra över pappershandlingar till digital form för digitalt 
utlämnande. 

§ 7 Handlingar som publicerats på kommunens webbplats 

Information f"ar göras tillgänglig genom att handlingar publiceras pä kommunens webbplats, som en 
serviceåtgärd till allmänheten. En begäran om att få del av en allmän handling får därför inte avslås med 
hänvisning till att handlingarna finns tillgängliga på internet. 
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§7 Handlingar som publicerats på kommunens webbplats 

Information får göras tillgänglig genom att handlingar publiceras på 
kommunens webbplats, som en serviceåtgärd till allmänheten. En begäran om 
att få del av en allmän handling får därför inte avslås med hänvisning till att 
handlingarna finns tillgängliga på internet. 
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§ 66 Dnr 2021-00068  
Antagande av Taxa för administrativ service i samband med vigsel 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar Taxa för administrativ service i samband med vigsel, 
daterad i januari 2021 och beslutar därmed, med ändring av sitt beslut 2017-06-15, § 
96, att avgiften för den administrativa servicen istället är 850 kronor inklusive 
mervärdesskatt. Taxan ska gälla från och med den 1 maj 2021.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade sommaren 2017 att ta ut en avgift om 500 kronor för 
den administrativa service som kommunen tillhandahåller i samband med borgerliga 
vigslar. Servicen består bland annat av bokning av vigselförrättare, lokal samt vid 
behov, tillhandahållande av vittnen. Avgiften kompletteras nu med nytt 
beräkningsunderlag, ett taxedokument samt en bestämmelse om mervärdesskatt. 
Taxan syftar till att delvis täcka kommunens kostnader för den administrativa 
servicen kring vigslar, samt att som styrmedel motverka överutnyttjande av de 
administrativa tjänsterna. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-01-18 

Taxa för administrativ service i samband med vigsel, januari 2021 

Ändringsunderlag vigseltaxa, januari 2021 

Underlag för beräkning av timpris vigslar 2021 

Kommunfullmäktige 2017-06-15, § 96 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
kommunledningskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det. 
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Antagande av Taxa för administrativ service i samband med vigsel 
 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar Taxa för administrativ service i samband med vigsel, daterad i januari 2021 
och beslutar därmed, med ändring av sitt beslut 2017-06-15, § 96, att avgiften för den administrativa 
servicen istället är 850 kronor inklusive mervärdesskatt. Taxan ska gälla från och med den 1 maj 2021.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade sommaren 2017 att ta ut en avgift om 500 kronor för den 
administrativa service som kommunen tillhandahåller i samband med borgerliga vigslar. Servicen 
består bland annat av bokning av vigselförrättare, lokal samt vid behov, tillhandahållande av vittnen. 
Avgiften kompletteras nu med nytt beräkningsunderlag, ett taxedokument samt en bestämmelse om 
mervärdesskatt. Taxan syftar till att delvis täcka kommunens kostnader för den administrativa servicen 
kring vigslar, samt att som styrmedel motverka överutnyttjande av de administrativa tjänsterna. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-01-18 

Taxa för administrativ service i samband med vigsel, januari 2021 

Ändringsunderlag vigseltaxa, januari 2021 

Underlag för beräkning av timpris vigslar 2021 

Kommunfullmäktige 2017-06-15, § 96 

Beslutet skickas till 
Kommunledningskontoret 

u 
Kungsbacka 
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Beskrivning av ärendet 

1. Inledning 
Kommunfullmäktige beslutade sommaren 2017 att ta ut en avgift om 500 kronor för den 
administrativa service som kommunen tillhandahåller i samband med borgerliga vigslar. Servicen 
består bland annat av bokning av vigselförrättare, lokal samt vid behov, tillhandahållande av vittnen. 
Avgiften behöver nu kompletteras med nytt beräkningsunderlag, tillkommande mervärdesskatt samt 
bestämmelser i ett taxedokument. 

Taxan syftar dels till att åtminstone delvis täcka kommunens kostnader för borgerliga vigslar, dels till 
att motverka ett överutnyttjande av de administrativa tjänsterna, alltså som styrmedel. Som exempel på 
överutnyttjande kan nämnas en slags ”vigselshopping”, som innebär att personer hör med flera 
kommuner samtidigt för att få optimal tid och plats för vigseln, vilket innebär avbokningar och onödig 
administration. Det förekommer inte sällan att par från andra kommuner bokar vigsel i Kungsbacka på 
grund av kommunens generösa inställning till parets önskemål om tid och plats och att inga bestämda 
vigseltider finns. 

2. Historik kring borgerlig (civil) vigsel 
Begreppet borgerlig användes ursprungligen om personer som bodde i stad, inom ett borgområde. 
Begreppet borgerlig har också kommit att användas som motsats till kyrklig, såsom borgerlig vigsel 
mot kyrklig vigsel eller borgerlig kommun mot kyrklig kommun (församlingen).1 

För att behovet av borgerliga vigselförrättare skulle kunna tillgodoses på landsbygden fick 
”Konungens befallningshavare” rätt att förordna vigselförrättare för visst område. Bestämmelserna 
överflyttades sedermera till giftermålsbalken 1920. Av giftermålsbalken framgick att lagfaren ledamot 
av magistraten2 förrättade borgerlig vigsel i städerna. Om det inte fanns någon magistrat förrättades 
vigseln av stadsstyrelsens ordförande. Utanför städerna var det landsfiskalerna som förrättade 
borgerlig vigsel.3  

Enskilda personer har förordnats som borgerliga vigselförrättare sedan år 1915, till en början främst 
för att täcka behovet av borgerliga vigselförrättare på landsbygden. Genom en lagändring år 1964 fick 
länsstyrelserna rätt att förordna särskilda vigselförrättare utan regeringens medgivande. Systemet med 
särskilt förordnade borgerliga vigselförrättare har härefter använts i allt större utsträckning. 

Borgerlig vigselförrättning är reglerad i förordning (2009:263) om vigsel som förrättas av särskilt 
förordnad vigselförrättare samt i äktenskapsbalken (1987:230).  

 
1 Wikipedia 
2 En magistrat var en lokal statlig förvaltningsmyndighet som i regel bestod av borgmästare och rådmän. En del sysslor ankom på viss 
ledamot av magistraten, t.ex. att förrätta vigsel. 
3 Vigselfrågor SOU 2007:17 
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3. Kommunens roll 
Så kallad borgerlig vigselförrättning är en statlig angelägenhet med länsstyrelsen som vigselmyn-
dighet. Uppgiften att förrätta borgerlig vigsel fullgörs av fristående uppdragstagare efter förordnande 
från staten. Borgerlig vigselförrättning är således ingen reglerad kommunal angelägenhet utan den 
service som kommunen ger i samband med borgerlig vigsel bygger snarare på tradition, se ovan under 
avsnitt 2.  Frågan om ett kommunalt ansvar övervägdes dock i SOU 2007:21, men utredningen fann 
inte tillräckliga skäl att genomföra en så stor förändring i förhållande till den ordning som gällt sedan 
lång tid tillbaka.  

4. Taxebestämmelser och avgifter 
Enligt 2 kap. 5 - 6 §§ kommunallagen (2017:725) får kommuner ta ut avgift för tjänster och nyttigheter 
som de tillhandahåller. För tjänster eller nyttigheter som de är skyldiga att tillhandahålla får dock 
avgifter endast tas ut om det följer av lag eller annan författning.  

Kommunen agerar på frivillig basis, som en slags facilitator, genom att dels lämna förslag på 
vigselförrättare till länsstyrelsen, dels tillhandahålla ett vigselrum i Stadshuset, dels administrera 
vigslarna. Information samt en e-tjänst för borgerlig vigsel tillhandahålls också på kommunens 
hemsida. 

Avgiften får inte vara högre än som motsvarar kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som de 
tillhandahåller (självkostnadsprincipen). Självkostnadsprincipen får anses utgöra ett tak för 
avgiftsbeloppet. Något golv finns inte, hela verksamheten får skattefinansieras.  

Kostnaden för kommunens administrativa service i samband med borgerliga vigslar har beräknats till 
134 000 kronor för ca 200 vigslar årligen. Beräkningsunderlaget består dock enbart av 
administratörens lönekostnader. Kostnader för lokal, information eller e-tjänst har inte tagits med i 
beräkningsunderlaget och blir således skattefinansierade.  

För enkelhetens skull anges avgiften i taxan inklusive mervärdesskatt. 

Av taxebestämmelserna framgår också att avgiften ska betalas av den som anmäler önskemål om 
vigsel, att mervärdesskatt läggs på avgiftsbeloppet samt att den administrativa tjänsten har tagits i 
anspråk genom att betalning skett. 

5. Förslag till taxa och reviderad avgift 
Genom ett förbiseende omfattade inte kommunfullmäktiges beslut i juni 2017 att mervärdesskatt skulle 
tillkomma på avgiftsbeloppet. Detta rättas nu till i förslagen taxa. 

Den nya beräkningen innebär att avgiften höjs till 850 kronor inklusive mervärdesskatt.  

 

Malin Aronsson    Anders Johansson 

Kommundirektör    Biträdande kommundirektör 
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KS/2021 - 00068 

Taxa för administrativ service i 
samband med vigsel 
 

Denna taxa gäller från och med den 1 maj 2021 

 
Inledande bestämmelser 
Denna taxa för uttag av avgift är beslutad med stöd av 2 kap. 5 § kommunallagen (2017:725).  

Taxan tillämpas på kommunens administrativa service i samband med vigsel enligt förordning (2009:263) 
om vigsel som förrättas av särskilt förordnad vigselförrättare. 

Beräkningsgrunder 
Avgift tas ut enligt de grunder som framgår av 2 kap. 6 § kommunallagen (självkostnadsprincipen).  

 
Mervärdesskatt 
Mervärdesskatt enligt gällande mervärdesskattelagstiftning tillkommer utöver avgiften. 

 
Avgift 
Avgiften är 850 kronor inklusive mervärdesskatt. 

 
Betalningsskyldighet och förskottsbetalning 
Avgift som tas med stöd av denna taxa ska betalas i förskott av den som har anmält önskemål om vigsel.  

 

 
Beslutad av: Förslag januari 2021 

Gäller från:  

Ansvarig förvaltning: Kommunstyrelsens förvaltning 

Kontakt: Kungsbacka direkt 0300-83 40 00, info@kungsbacka.se 

Kungsbacka kommun, 434 81 Kungsbacka 
kungsbacka.se 
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Kommunfullmäktige 

§ 96 

PROTOKOLLSUTDRAG 
Datum 

2017-06-15 Bl u 
Kungsbacka 

Administrativ avgift för service i samband med borgerlig vigsel 
KS/2017:247 1.2.1 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att införa en avgift för service i samband med 
borgerlig vigsel på 500 kronor per vigsel. Avgiften gäller från och med den l 
augusti 2017. 

Sammanfattning 

Kungsbacka kommun genomförde 189 stycken borgerliga vigslar år 2016. 
Kommunledningskontoret tillhandahåller administrativ service kopplat till dessa 
vigslar. Enligt 8 kap 3 § kommunallagen har kommuner rätt att ta ut en avgift för 
tjänster och nyttigheter vilka de inte är skyldiga att erbjuda, under förutsättning 
att avgiftsbeläggningen sker till självkostnadspris. Ett flertal kranskommuner har 
infört avgifter på mellan 500-800 kronor i syfte att täcka administrativa kostnader 
för den service kotnm:unema tillhandahåller i samband med borgerliga vigslar. 
Kommunledningskontoret föreslår att Kungsbacka kommun tar ut en avgift på 
500 kr per vigsel. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen. 2017-05-23, § 127 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2017-05-16, § 164 
Tjänsteskrivelse, 2017-05-03 

Yrkanden 

Fredrik Hansson (C) yrkar följande: I de fall där minst den ena parten är 
folkbokförd i Kungsbacka kommun, ska det fortsatt inte debiteras någon avgift 
för borgerlig vigsel. I de fall där ingen av parterna är folkbokförda i Kungsbacka 
kommun föreslås införas en avgift för service i samband med borgerlig vigsel på 
500 kronor per vigsel. Avgiften gäller från och med 1 augusti 2017. 

I ExpedieraUbestyrl<t 

KUNGSBACKA KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING KBAFS 2021: 

u 
Kungsbacka 

KS/2021 - 00068 

Taxa för administrativ service i 
samband med vigsel 

Denna taxa gäller från och med den 1 maj 2021 

Inledande bestämmelser 
Denna taxa för uttag av avgift är beslutad med stöd av 2 kap. 5 § kommunallagen (2017:725). 

Taxan tillämpas på kommunens administrativa service i samband med vigsel enligt förordning (2009:263) 
om vigsel som förrättas av särskilt förordnad vigselförrättare. 

Beräkningsgrunder 
Avgift tas ut enligt de grunder som framgår av 2 kap. 6 § kommunallagen (självkostnadsprincipen). 

Mervärdesskatt 
Mervärdesskatt enligt gällande mervärdesskattelagstiftning tillkommer utöver avgiften. 

Avgift 
Avgiften är 850 kronor inklusive mervärdesskatt. 

Betalningsskyldighet och förskottsbetalning 
Avgift som tas med stöd av denna taxa ska betalas i förskott av den som har anmält önskemål om vigsel. 

Beslutad av: Förslag januari 2021 

Gäller från: 

Ansvarig förvaltning: Kommunstyrelsens förvaltning 

Kontakt: Kungsbacka direkt 0300-83 40 00, info@kungsbacka se 

Kungsbacka kommun, 434 81 Kungsbacka 

kungsbacka,se 



KUNGSBACKA KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

PROTOKOLLSUTDRAG 
Datum 

2017-06-15 Il I 
. 

Kungsbacka 

Eva Borg (S), Roger Larsson (KB) och Kristina Karlsson (C) yrkar bifalltill 
Fredrik Hanssons (C) förslag. 

Hans Forsberg (M), Franklin Eck (M) och Carita Boulwen (SD) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 

Proposition 

Ordförande Per Ödman (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill säga 
kommunstyrelsens förslag respektive Fredrik Hanssons (C) m.fl. yrkande. 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige 
bifaller kommunstyrelsens förslag. 

Omröstning begärs och verkställs. 

Kommunfullmäktige godkänner följande omröstningsproposition: 

Ja-röst innebär bifall till kommunstyrelsens förslag 

Nej-röst innebär bifall till Fredrik Hanssons (C) m.fl. yrkande. 

Omröstningsresultat 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige med 36 ja-röster, 23 nej-röster, 1 
ledamot som är frånvarande samt 1 plats som är tom bifaller kommunstyrelsens 
förslag. · 

Ledamöter Parti Kret Ersättare Ja Nej Avst Frånv 

Hravn Forsne (Ml Vk X 

Hans Forsbern (M) Vk X 

Lisa Andersson (M Vk X 

Christian Johansson (M Vk X 

Marianne Kierkemann (M Vk X 

PerOdman (M Vk X 

Axel Storckenfeldt (M) Vk X 

Ulrika Jöroensen (M) Vk X 

Franklin Eck (M) Vk X 

Anders Ekström (M) Vk X 

Ulla Krantz (M) Vk X 

Frida Schill örne (M Vk Kalle Sundvall X 

Per Stenbero (Ml Vk MarAareta Ödman X 

Lars Thelen (M) ök X 

Christina Äna /M) Ok X 

Maria Gathendahl (Ml Ok X 

Mariette Grattbeck /Ml Ök Gunilla Acler X 

Peter Söderbero (M) Ok Anna Säve X 

Thure Sanden (M) Ök X 

Bengt Adolfsson (M) Ok X 
Marianne Pleijel IM) Ok X 

Fredrik Hansson IC) Vk X 

I ExpeOleral/bestyrkt 

KUNGSBACKA KOMMUN 
Kommunfullmäktige 

Maria Mia Andersson 
Marie Andersson 
Heinrich Kaufmann 
Kristina Karlsson 
Kerstin Ekman-Hake 
Bengt Alderin 
Ulrika Landergren 
Christian Haneson 
Monica Neotun 
Jan Eric Knutas 
Madelene Höök 
Eirik Langjord 
Peter Weslev 
Niklas Mattsson 
Britt Tönnbero 
Biörn lvarsson 
Renee Svlvan 
Kent Stenhammar 
Eva Borg 
Johan Tolinsson 
Elisabeth Lyckevall 
Sara Heikkinen 
Mai-Britt Rane Andersson 
Gert Svensson 
Jon Thorbiömson 
Maria Rasmussen 
Emma Vildstrand 
Eva Rinadahl 
Maria Losman 
Clas Rosander 
Thord Brvnielsson 
Carita BouJwen 
Jessica L Larsson 
KenthWallln 
James Kujansuu 
Stefan JäAnert 
Mikaela Zackrisson 
Roger Larsson 
Agnetha Erneaård 

PROTOKOLLSUTDRAG 
Datum 

2017-06-15 

<xiU.a(/\k 
IC) Vk 
IC\ Vk 
/Cl Ok 
(Cl Ok 
(C) Ok 
(C) Ok 
IL) Vk 

IL) Vk 
(L\ Vk 
(L) Ok 
(L) Ok 
(L\ Ök Ann Molander 

IKDl Vk Daniel Kvist 
IKD\ Ok 
r§ Vk 
IS\ Vk Jnaela Hansson 
IS) Vk 
(S) Vk 
(S) Ök 
(S) Ok 
(S Ok 
IS Ok 
(S Ök 
IS Ok 
/V Vk 
IV Ok 

/MP\ Vk 
IMP\ Vk 
(MP) Ok 
(MP\ Ök 
/SDl Vk 
(SD) Vk 
(SD\ Ök Susanne Justesen 
ISD\ Ok Ersättare saknas 

(-\ Ök Tommy Bech 
ISD) Ok 
/KB) Vk 
IKB\ Ok 
1KB) Ok 

SUMMA: 
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36 23 0 2 



Beräkning av timpris för interna projektresurser som kan ingå i en investerings anskaffningsvärde

Mall Beräkning
Beräknad månadslön 33 850 34 358 Budgeterad snittlön för relevant projektresurs, med hänsyn till löneökning (9 månader)
PO-kostnad 1,4015 Personalomkostnad för budgetåret enligt kommunbudget
Personalkostnad helår 589 385 Beräknad månadslön x PO-kostnad x 2% (semestertillägg)
Årsarbetstid 1 760 Schablon för antal årsarbetstid: 220 dagar (250 arbetsdagar - 30 dagars sem). 220 dagar x 8 tim = 1760 
Timpris 335
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§ 96 

 

Administrativ avgift för service i samband med borgerlig vigsel 
KS/2017:247 1.2.1 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att införa en avgift för service i samband med 
borgerlig vigsel på 500 kronor per vigsel. Avgiften gäller från och med den 1 
augusti 2017.  
 

Sammanfattning 

Kungsbacka kommun genomförde 189 stycken borgerliga vigslar år 2016. 
Kommunledningskontoret tillhandahåller administrativ service kopplat till dessa 
vigslar. Enligt 8 kap 3 § kommunallagen har kommuner rätt att ta ut en avgift för 
tjänster och nyttigheter vilka de inte är skyldiga att erbjuda, under förutsättning 
att avgiftsbeläggningen sker till självkostnadspris. Ett flertal kranskommuner har 
infört avgifter på mellan 500-800 kronor i syfte att täcka administrativa kostnader 
för den service kommunerna tillhandahåller i samband med borgerliga vigslar. 
Kommunledningskontoret föreslår att Kungsbacka kommun tar ut en avgift på 
500 kr per vigsel. 
 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen. 2017-05-23, § 127 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2017-05-16, § 164 
Tjänsteskrivelse, 2017-05-03 
 

Yrkanden 

Fredrik Hansson (C) yrkar följande: I de fall där minst den ena parten är 
folkbokförd i Kungsbacka kommun, ska det fortsatt inte debiteras någon avgift 
för borgerlig vigsel. I de fall där ingen av parterna är folkbokförda i Kungsbacka 
kommun föreslås införas en avgift för service i samband med borgerlig vigsel på 
500 kronor per vigsel. Avgiften gäller från och med 1 augusti 2017. 

Il 
Kungsbacka 
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Eva Borg (S), Roger Larsson (KB) och Kristina Karlsson (C) yrkar bifall till 
Fredrik Hanssons (C) förslag. 
Hans Forsberg (M), Franklin Eck (M) och Carita Boulwén (SD) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag.  
 

Proposition 

Ordförande Per Ödman (M) finner att det finns två förslag till beslut, det vill säga 
kommunstyrelsens förslag respektive Fredrik Hanssons (C) m.fl. yrkande. 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige 
bifaller kommunstyrelsens förslag. 
Omröstning begärs och verkställs. 
Kommunfullmäktige godkänner följande omröstningsproposition: 
Ja-röst innebär bifall till kommunstyrelsens förslag 
Nej-röst innebär bifall till Fredrik Hanssons (C) m.fl. yrkande. 
 

Omröstningsresultat 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige med 36 ja-röster, 23 nej-röster, 1 
ledamot som är frånvarande samt 1 plats som är tom bifaller kommunstyrelsens 
förslag. 

Ledamöter Parti Kret

s 

Ersättare Ja Nej Avst Frånv 

Hravn  Forsne                            (M)        Vk                                                  X        
Hans  Forsberg                           (M)        Vk                                                  X        
Lisa Andersson                           (M)        Vk                                                  X        
Christian Johansson                      (M)        Vk                                                  X        
Marianne Kierkemann                      (M)        Vk                                                  X        
Per Ödman                                (M)        Vk                                                  X        
Axel Storckenfeldt                       (M)        Vk                                                  X        
Ulrika Jörgensen                         (M)        Vk                                                  X        
Franklin Eck                             (M)        Vk                                                  X        
Anders Ekström                           (M)        Vk                                                  X        
Ulla Krantz                              (M)        Vk                                                  X        
Frida Schill Örne                        (M)        Vk         Kalle Sundvall                           X        
Per  Stenberg                            (M)        Vk         Margareta Ödman                          X        
Lars Thelén                              (M)        Ök                                                  X        
Christina Äng                            (M)        Ök                                                  X        
Maria Gathendahl                         (M)        Ök                                                  X        
Mariette Grattbeck                       (M)        Ök         Gunilla Apler                            X        
Peter Söderberg                          (M)        Ök         Anna Säve                                X        
Thure Sandén                             (M)        Ök                                                  X        
Bengt  Adolfsson                         (M)        Ök                                                  X        
Marianne Pleijel                         (M)        Ök                                                  X        
Fredrik Hansson                          (C)        Vk                                                   X      

Il 
Kungsbacka 
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Maria Mia Andersson                      (C)        Vk                                                   X      
Marie Andersson                          (C)        Vk                                                   X      
Heinrich Kaufmann                        (C)        Ök                                                   X      
Kristina Karlsson                        (C)        Ök                                                   X      
Kerstin Ekman-Hake                       (C)        Ök                                                   X      
Bengt Alderin                            (C)        Ök                                                   X      
Ulrika Landergren                        (L)        Vk                                                  X        
Christian Haneson                        (L)        Vk                                                  X        
Monica Neptun                            (L)        Vk                                                  X        
Jan Eric Knutas                          (L)        Ök                                                  X        
Madelene Höök                            (L)        Ök                                                  X        
Eirik Langjord                           (L)        Ök         Ann Molander                             X        
Peter Wesley                             (KD)       Vk         Daniel Kvist                                          X    
Niklas Mattsson                          (KD)       Ök                                                  X        
Britt Tönnberg                           (S)        Vk                                                   X      
Björn Ivarsson                           (S)        Vk         Ingela Hansson                            X      
Reneé Sylvan                             (S)        Vk                                                   X      
Kent Stenhammar                          (S)        Vk                                                   X      
Eva Borg                                 (S)        Ök                                                   X      
Johan Tolinsson                          (S)        Ök                                                   X      
Elisabeth Lyckevall                      (S)        Ök                                                   X      
Sara Heikkinen                           (S)        Ök                                                   X      
Maj-Britt Rane Andersson                 (S)        Ök                                                   X      
Gert Svensson                            (S)        Ök                                                   X      
Jon Thorbjörnson                         (V)        Vk                                                   X      
Maria Rasmussen                          (V)        Ök                                                   X      
Emma Vildstrand                          (MP)       Vk                                                  X        
Eva Ringdahl                             (MP)       Vk                                                  X        
Maria Losman                             (MP)       Ök                                                     X  
Clas Rosander                            (MP)       Ök                                                  X        
Thord Brynielsson                        (SD)       Vk                                                  X        
Carita Boulwén                           (SD)       Vk                                                  X        
Jessica L  Larsson                       (SD)       Ök         Susanne  Justesen                        X        
Kenth Wallin                             (SD)       Ök         Ersättare saknas                                            X  
James Kujansuu                           (-)        Ök         Tommy Bech                                X      
Stefan Jägnert                           (SD)       Ök                                                  X        
Mikaela Zackrisson                       (KB)       Vk                                                   X      
Roger Larsson                            (KB)       Ök                                                   X      
Agnetha Ernegård                         (KB)       Ök                                                   X      

SUMMA: 36 23 0 2 

 

Beslutet skickas till 

Kommunledningskontoret, Administrativ chef  
 
 

Il 
Kungsbacka 
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§ 37 Dnr 2020-00379  
Antagande av policy och riktlinjer för inköpsverksamheten i 
Kungsbacka kommun 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar Policy för inköp, daterad 2020-12-21 

Kommunfullmäktige antar Riktlinjer för inköp, daterad 2020-12-21 

Kommunfullmäktige antar Riktlinjer för direktupphandling, daterad 2020-12-21 

Kommunfullmäktige upphäver sitt beslut i § 164/2009 om Policy för upphandling 
med tillämpningsanvisningar samt förklarar att kommunstyrelsens beslut i § 
185/2018 om riktlinjer för direktupphandling samtidigt upphör att gälla  

Kommunfullmäktige uppdrar åt nämnden för Service att ansvara för dokumentens 
aktualitet och vid behov ta initiativ till förändringar  

Kommunfullmäktige delegerar rätten att fatta beslut om ändringar av Riktlinjer för 
inköp samt av Riktlinjer för direktupphandling till kommunstyrelsen, om ändringarna 
inte är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Kommunstyrelsen ska 
skriftligen återrapportera ändringarna till kommunfullmäktige. 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen förklarar kommundirektörens uppdrag från 2018-08-28 KS § 185, 
att i samarbete med nämnden för Service tydliggöra upphandlingsprocessen och se 
över styrdokumenten, som slutfört. 

Sammanfattning av ärendet 
Kungsbacka kommuns inköp omsätter årligen cirka tre miljarder kronor. Det kan 
ställas i relation till kommunens totala omslutning om 6,1 miljarder kronor. Inköp är 
en kommunövergripande och strategisk verksamhet. Nämnden för Service föreslår 
nu att kommunfullmäktige antar nya styrdokument för inköpsverksamheten. 

Kommunstyrelsen uppdrog i augusti 2018 åt kommundirektören att i samarbete med 
nämnden för Service och dess förvaltning tydliggöra upphandlingsprocessen och se 
över styrdokument inklusive utformning av nämndernas delegeringsförteckningar för 
beslut under upphandlingsprocessen. Service Inköp har sedan 2018 arbetat med att 
utveckla kommunens inköpsprocess, för att införa ett strategiskt förhållningsätt i 
kommunens alla inköpsprocesser.  

Den viktigaste nyheten i de föreslagna nya dokumenten är det strategiska 
förhållningssättet till inköp, som syftar till att skapa förutsättningar att möta 
framtidens utmaningar i att klara välfärdsuppdraget och hållbarhetsmålen. En annan 
viktig förändring är att principen för Kungsbacka kommuns förändringsarbete, Ett 
Kungsbacka, i policyn har definierats som en förhållningsprincip och ett 
organisatoriskt värde i inköpsprocessen. Andra nyheter är vissa riktlinjer och 
utgångspunkter för hållbara inköp och en värdegrund för inköpsprocessen. 
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse, 2020-12-30 

Policy för inköp, 2020-12-21 

Riktlinjer för inköp, 2020-12-21 

Riktlinjer för direktupphandling, 2020-12-21 

Nämnden för Services protokoll 2020-12-21, § 116 

Förvaltningen för Services tjänsteskrivelse, 2020-12-11 

Förvaltningen för Services beskrivning av ärendet, 2020-11-17 

Kommunstyrelsen 2018-08-28, § 185 

Riktlinjer för direktupphandling, antagna av kommunstyrelsen, 2018-08-28, § 185 

Policy för upphandling, antagen av kommunfullmäktige i § 164/2009 

Tillämpningsanvisningar för upphandlingspolicy, antagna av kommunfullmäktige i § 
164/2009 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
kommunledningskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det. 



  

Datum 

2020-12-30 
Diarienummer 

KS 2020-00379 
 

 

 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunledningskontoret 
Lena Knutsson, utredare 
0300-83 47 24 
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 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 
Besöksadress 

Stadshuset, Storgatan 37 
Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

Antagande av Policy och riktlinjer för inköpsverksamheten i Kungsbacka kommun 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar Policy för inköp, daterad 2020-12-21 

Kommunfullmäktige antar Riktlinjer för inköp, daterad 2020-12-21 

Kommunfullmäktige antar Riktlinjer för direktupphandling, daterad 2020-12-21 

Kommunfullmäktige upphäver sitt beslut i § 164/2009 om Policy för upphandling med 
tillämpningsanvisningar samt förklarar att kommunstyrelsens beslut i § 185/2018 om riktlinjer för 
direktupphandling samtidigt upphör att gälla  

Kommunfullmäktige uppdrar åt nämnden för Service att ansvara för dokumentens aktualitet och vid 
behov ta initiativ till förändringar  

Kommunfullmäktige delegerar rätten att fatta beslut om ändringar av Riktlinjer för inköp samt av 
Riktlinjer för direktupphandling till kommunstyrelsen, om ändringarna inte är av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt. Kommunstyrelsen ska skriftligen återrapportera ändringarna 
till kommunfullmäktige. 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen förklarar kommundirektörens uppdrag från 2018-08-28 KS § 185, att i samarbete 
med nämnden för Service tydliggöra upphandlingsprocessen och se över styrdokumenten, som slutfört. 

Sammanfattning av ärendet 
Kungsbacka kommuns inköp omsätter årligen cirka tre miljarder kronor. Det kan ställas i relation till 
kommunens totala omslutning om 6,1 miljarder kronor. Inköp är en kommunövergripande och 
strategisk verksamhet. Nämnden för Service föreslår nu att kommunfullmäktige antar nya 
styrdokument för inköpsverksamheten. 

Kommunstyrelsen uppdrog i augusti 2018 åt kommundirektören att i samarbete med nämnden för 
Service och dess förvaltning tydliggöra upphandlingsprocessen och se över styrdokument inklusive 
utformning av nämndernas delegeringsförteckningar för beslut under upphandlingsprocessen. Service 
Inköp har sedan 2018 arbetat med att utveckla kommunens inköpsprocess, för att införa ett strategiskt 
förhållningsätt i kommunens alla inköpsprocesser.  

u 
Kungsbacka 
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Den viktigaste nyheten i de föreslagna nya dokumenten är det strategiska förhållningssättet till inköp, 
som syftar till att skapa förutsättningar att möta framtidens utmaningar i att klara välfärdsuppdraget 
och hållbarhetsmålen. En annan viktig förändring är att principen för Kungsbacka kommuns 
förändringsarbete, Ett Kungsbacka, i policyn har definierats som en förhållningsprincip och ett 
organisatoriskt värde i inköpsprocessen. Andra nyheter är vissa riktlinjer och utgångspunkter för 
hållbara inköp och en värdegrund för inköpsprocessen. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse, 2020-12-30 

Policy för inköp, 2020-12-21 

Riktlinjer för inköp, 2020-12-21 

Riktlinjer för direktupphandling, 2020-12-21 

Nämnden för Services protokoll 2020-12-21, § 116 

Förvaltningen för Services tjänsteskrivelse, 2020-12-11 

Förvaltningen för Services beskrivning av ärendet, 2020-11-17 

Kommunstyrelsen 2018-08-28, § 185 

Riktlinjer för direktupphandling, antagna av kommunstyrelsen, 2018-08-28, § 185 

Policy för upphandling, antagen av kommunfullmäktige i § 164/2009 

Tillämpningsanvisningar för upphandlingspolicy, antagna av kommunfullmäktige i § 164/2009 

Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder 

Beskrivning av ärendet 

1. Inledning 
Kungsbacka kommuns inköp omsätter årligen cirka tre miljarder kronor. Det kan ställas i relation till 
kommunens totala omslutning om 6,1 miljarder kronor. Inköp är en kommunövergripande och 
strategisk verksamhet. Med ett strategiskt förhållningssätt till inköp skapas förutsättningar att möta 
framtidens utmaningar i att klara välfärdsuppdraget och hållbarhetsmålen.  
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Kommunstyrelsen uppdrog i augusti 2018 åt kommundirektören att i samarbete med nämnden för 
Service och dess förvaltning tydliggöra upphandlingsprocessen och se över styrdokument inklusive 
utformning av nämndernas delegeringsförteckningar för beslut under upphandlingsprocessen. Service 
Inköp har sedan 2018 arbetat med att utveckla kommunens inköpsprocess, för att införa ett strategiskt 
förhållningsätt i kommunens alla inköpsprocesser. Eftersom det inte finns någon särskild lagstiftning 
för kommuners inköp och inga styrdokument för inköp i Kungsbacka kommun, har allt fokus i detta 
arbete varit att ta fram styrdokument för inköp som komplement till upphandlingslagarna, köprätten 
och avtalsrätten.  

Tillsammans med förvaltningen för Service har kommunledningskontoret under år 2020 arbetat fram 
tre nya styrdokument för inköpsprocessen, två för inköp och ett för direktupphandling. Arbetet med 
styrdokumenten har på alla sätt präglats av nya angreppssätt, allt utifrån det strategiska 
förhållningssättet i själva inköpsprocessen till hanteringen av avvikelser i ändamålsenlig organisation 
och till sist innehåll, grunder, definitioner och formuleringar i såväl policy som riktlinjer.  

Förslagen till inköpspolicy och riktlinjer får ses som ett första steg till en ny struktur som ska stödja ett 
förändrat förhållningssätt till inköp och för den delen också ett förnyat arbetssätt, till och i kommunens 
inköpsarbete. Förhållningssättet ska vara strategiskt i den strukturella inköpsprocessen och holistiskt i 
den kulturella.  

Nämnden för Service föreslår nu att kommunfullmäktige antar nya styrdokument för 
inköpsverksamheten.  

2. Nyheter 
Den viktigaste nyheten i de föreslagna nya dokumenten är således det strategiska förhållningssättet till 
inköp med strategiskt inköp, taktiskt inköp och operativt inköp.  

En annan viktig nyhet är att principen för Kungsbacka kommuns förändringsarbete, Ett Kungsbacka, i 
policyn har definierats som en förhållningsprincip och ett organisatoriskt värde i inköpsprocessen. Det 
är dock viktigt att komma ihåg att arbetssätt och organisatoriska värden aldrig har företräde framför 
lagar och andra författningar, även kommunens egna föreskrifter, till exempel reglementen, 
delegeringsförteckningar eller taxor.  

Andra nyheter är vissa riktlinjer och utgångspunkter för hållbara inköp och en värdegrund för 
inköpsprocessen. Riktlinjerna klargör också en inriktning mot att främja oegennyttigt socialt 
företagande, i syfte att i samarbete eller partnerskap finna alternativ till särskilt sociala insatser samt 
till innovativa lösningar för att minska till exempel klimatpåverkan. Riktlinjerna för direktupphandling 
har åter reviderats med anledning av nya tröskelvärden 2020 och därmed också ny 
direktupphandlingsgräns. 
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3. Grundläggande värden  
Kommunens interna styrdokument är komplement där lagar eller andra vedertagna normer saknas. 
Normerande dokument får anses ha högre dignitet än aktiverande dokument, liksom normerande 
principer i förhållande till andra principer.   

Inköpsprocessens grundläggande värden är i föreslagna Riktlinjer för inköp rangordnade enligt 
följande.  

1. Lagstiftning som upphandlingslagarna och kommunallagen och kommunala föreskrifter som 
nämndreglementet samt allmänna rättsprinciper  

2. Etiska värden som professionsetik och god sed och etiska koder i branschen  

3. Organisatoriska värden, som kommunens policys eller riktlinjer 

Det innebär att om två eller flera normer i dokumenten eller principer kolliderar, det vill säga har 
motstridiga uppgifter, får dokumentet eller principen av lägre dignitet ge vika för det högre.  

Också de organisatoriska värdena har olika dignitet inbördes, där Vision 2030 är det främsta och 
principen Ett Kungsbacka ett allomfattande förhållningssätt i Kungsbacka kommuns förändringsarbete.  

4. Utmaningar 

4.1 Kommunrevisorernas rekommendationer 
Den största utmaningen har varit att i styrdokumenten söka tillgodose kommunrevisorernas 
rekommendationer från 2019. Men revisorernas frågor handlar inte om ansatser, vägledning eller 
förhållningssätt, det vill säga hur-frågor som får svar i policys, riktlinjer eller regler. Revisorernas 
frågor handlar om organisation och ansvarsfördelning, det vill säga vad- och vem-frågor samt rena 
rutiner på verksamhetsnivå. Av denna anledning har dessa till slut lämnats utanför riktlinjerna och 
revisorernas rekommendationer avspeglar sig således inte de föreslagna styrdokumenten. Sådana 
frågor ska hanteras i annan ordning, såsom i reglementen, delegeringsförteckningar, instruktioner och 
rutiner på exempelvis webben. Därför får man backa tillbaka något och titta på reglementet för 
nämnden för Service och vilka uppgifter kommunfullmäktige har delegerat till nämnden.  

Nämnden för Service tillhandahåller enligt sitt reglemente efterfrågade tjänster och nyttigheter. Inköp 
är organiserat under nämnden för Service. De tjänster som Inköp tillhandahåller är därmed 
efterfrågestyrda. Möjligheterna för Inköp att leda, samordna och följa upp kommunens 
inköpsverksamhet begränsas dessutom genom att dessa uppgifter ligger inom kommunstyrelsens 
uppdrag. Det bör av detta skäl poängteras att inköpsverksamheten är helt beroende av att hela 
organisationen efterlever styrdokumenten, principerna och inköpsrutinerna för att den strategiska 
inköpsprocessen ska kunna genomföras med önskat resultat. 

Eventuella ändringar i riktlinjerna för inköpsverksamheten - båda riktlinjerna - får därför också 
delegeras till kommunstyrelsen. Ändringar av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt 
beslutas av kommunfullmäktige. 
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4.2 Inköpsorganisationen 
En annan stor utmaning har varit att begränsa text och information i styrdokumenten, så att 
styrdokumenten inte övergår till att bli ett utbildningsmaterial för nämnder och förvaltningar.  

Förvaltningarnas inköpskompetens har stor utvecklingspotential, varför Inköp under året har utvecklat 
utbildning och information på sin webbplats på Insidan. Trots dessa insatser har vi sannolikt inte 
kunnat upprätthålla stringensen i riktlinjerna helt konsekvent på grund av kopplingen till övriga 
utmaningar, som till exempel andra kommunala styrdokument. Detta kan dock rättas till när hela 
kommunens inköpsorganisation är mogen för det.  

4.3 Andra styrdokument och definitioner 
När styrdokumenten för inköp kuggar i andra verksamheters styrdokument på ett ändamålsenligt sätt, 
blir inköp ett kraftfullt verktyg för hållbara och goda affärer. Saknas gemensamma definitioner, 
principer eller styrning på något område, kan och ska inte styrdokumenten för inköp läka den bristen. 
Som exempel kan nämnas att det i dagsläget saknas policy och riktlinjer i Kungsbacka för de globala 
hållbarhetsmålen, vilket självklart gör hur-frågorna i inköpsriktlinjernas hållbarhetsavsnitt svaga. På 
samma sätt skapas otydligheter och utrymme för tolkningar av begrepp som istället kan få motsatt 
effekt, bestående av inkonsekvent eller godtycklig tillämpning av styrdokumenten.  

5. Bedömning 
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår, med de iakttagelser och konstateranden som angivits ovan, att 
kommunfullmäktige antar Policy respektive Riktlinjer för inköp samt Riktlinjer för direktupphandling. 

 

 

Malin Aronsson     Anders Johansson  

Kommundirektör     Biträdande kommundirektör 



• Kungsbacka kommuns inköpsprocess ska ha
ett strategiskt förhållningssätt som ska stärka och stödja välfärdsuppdraget samt medverka till att
Kungsbacka kommun växer och utvecklas till ett ekonomiskt, ekologiskt och
socialt hållbart samhälle till nytta för kommunens invånare.

• Ett Kungsbacka ska vara ett principiellt och normerande förhållningssätt i inköpsprocessen i alla
kommunens verksamheter. Ett Kungsbacka är ett organisatoriskt värde som ska skapa
trygghet i affärsrelationerna samt ge mervärden för kommunen som helhet och för de vi är till för.

• Kungsbacka kommuns inköp ska grundas på affärsmässighet, en aktiv och sund konkurrens, främja
etiska hänsyn samt söka innovativa lösningar på nuvarande och förväntade utmaningar.

• Det ska vara enkelt och tryggt att göra affärer med Kungsbacka kommun så att långsiktiga
affärsrelationer byggs till ömsesidig nytta.

örvaltningen för Service
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Vision 2030 är Kungsbacka kommuns främsta styrdokument och ledstjärna för det långsiktiga 
arbetet. Visionen förtydligas av de övergripande målen samt de mål, principer och de övriga organisatoriska 
värden som framgår av kommunens olika styrdokument.   

Riktlinjer för inköp är ett av flera styrdokument, och ska tillämpas på alla inköp i Kungsbacka kommuns 
samtliga verksamheter. 
  

Riktlinjer för inköp 

Dessa riktlinjer ger vägledning för 
inköpsprocessen och är en fördjupning av 
innehållet i dokumentet Policy för inköp. 
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Inköp är en process i olika steg som genomförs med stöd av olika lagar och föreskrifter, etiska koder och 
Kungsbacka kommuns organisatoriska värden. Dessa utgör tillsammans inköpsprocessens 
grundläggande värden där lagar och andra författningar har högst dignitet, därefter professionsetik och 
sist organisatoriska värden. Det innebär att om två normer i något dokument eller i en princip kolliderar, 
det vill säga har motstridiga uppgifter, får dokumentet eller principen av lägre dignitet ge vika för det 
högre. 

 

 

Ett Kungsbacka som principiellt förhållningssätt är en förutsättning för att vi med gemensamma krafter 
ska skapa värde för invånarna i kommunen. Ett uppdrag vi alla verksamheter delar men som i 
inköpsprocessen innebär att 

 
• ha hela kommunens bästa i fokus, inte bara den enskilda verksamheten.  

När alla verksamheter agerar på samma sätt i inköpsprocessen kan mervärden uppnås i 
upphandlingar såsom ekologiska, etiska eller sociala värden 
 

• om det finns ett behov av kompetens från kommunens specialister för att till exempel specificera 
krav, identifiera behov, kvalitetssäkra avtal över tid eller följa upp avtalets leveranser, ska dessa 
kompetenser i möjligaste mån göras tillgängliga, oberoende av organisering 
 

• vi skapar trygghet mot marknaden eftersom Kungsbacka kommun, i sin egenskap av en stor och 
seriös köpare eller partner, ska ses som en upphandlande myndighet, oavsett till vilken verksamhet 
en upphandling sker.  

 

1. lnköpsprocessens grundläggande värden 

Professionsetik 

Organisatoriska 
värden 

1.1 Principen Ett Kungsbacka 

Kungsbacka kommun 

- Upphandlingslagarna 
- Köp- och avtalsrätt 
- Kommunallag och kommunala föreskrifter 

- God sed i branschen 
- Affärsetik 
- Öppenhet 
- Oberoende och opartiskhet 

- Vision 2030 
- Allmänna styrprinciper 
- Ett Kungsbacka 
- Policys, riktlinjer, strategier m.m. 
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       Inköpsprocessen innehåller faserna förbereda, upphandla och realisera.  

       
Bild: Kungsbacka kommuns Inköpsprocess 

 

 

Ekonomisk hållbarhet innebär att använda, vårda och underhålla resurser för att skapa långsiktigt 
hållbara värden genom bättre utnyttjande, återanvändning och återvinning av såväl förnyelsebara 
resurser som icke förnyelsebara resurser.  Detta kräver nya förhållningssätt i inköpsprocessen. Praktiskt 
innebär detta en förändring från ett linjärt synsätt eller en linjär planering till cirkulärt tänkande. Ett 
cirkulärt synsätt gäller inte bara ekonomi utan också ett nytänkande i affärsrelationerna mot en cirkulär 
resursanvändning.  
Utgångspunkterna är att 

• behoven styr inköpen, inte önskemålen 
• livscykeln identifieras för avtalet så att exempelvis en högre startkostnad möjliggörs till förmån för 

underhåll och driftskostnader  
• inköpsbeslut ryms inom tilldelad budget  
• de kvantitativa och kvalitativa mått kommunfullmäktige angivit uppnås  
• verksamheterna tar ett kvalitativt och ekonomiskt ansvar för den verksamhet som bedrivs av externa 

utförare. 

  

1.2 lnköpsprocessen 

FÖRBEREDA 

1.3 Hållbarhet 

1.3.1 Ekonomisk hållbarhet 
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Alla inköp i Kungsbacka kommun ska leda till en minskad användning av resurser i ett 
livscykelperspektiv.  
Verksamheterna ska 

• vid beställning välja varor och tjänster som kravställts och utvärderats utifrån ett 
hållbarhetsperspektiv, om det inte finns särskilda skäl för annat 

• i möjligast mån kräva tredjepartscertifierade hållbarhetsmärkningar för att öka förutsägbarheten för 
våra leverantörer. Detta underlättar vid kravställning och uppföljning för våra verksamheter. 

Följande utgångspunkter ska också gälla alla inköp i tillämpliga fall och ha höga viktningsvärden. 

• användningen av förnyelsebara resurser 
• giftfria och slutna kretslopp 
• minimal påverkan på klimatet. 

 

Utifrån inköpsprocessens värdegrund ska våra inköp, liksom våra leverantörer och deras 
produktionskedjor främja social hållbarhet.  
Viktiga utgångspunkter är 

• anständiga arbetsvillkor 
• jämställdhet och jämlikhet 
• alternativ till sociala eller arbetsintegrerade kommunala insatser  

      Krav ska ställas på 

• arbetsrättsliga villkor vid upphandling av varor och tjänster, om det finns risk för att dessa annars är 
oskäliga. Om arbetet utförs i Sverige gäller kraven lön, semester och arbetstid liknande ett centralt 
kollektivavtal. Om arbetet utförs i andra länder, där svensk rätt inte tillämpas, ska de arbetsrättsliga 
villkoren fastställas i enlighet med ILO:s kärnkonventioner.  

1.3.2 Ekologisk hållbarhet 

1.3.3 Social hållbarhet 
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Sociala mervärden ska viktas högt, såsom 

• alternativ till sociala omsorgstjänster såsom daglig verksamhet eller annan liknande verksamhet 
inom till exempel socialtjänsten eller skolan 

• hälsobefrämjande verksamheter såsom alternativ till arbetsträning eller rehabilitering i kommunens 
regi 

• aktiviteter inom arbetsmarknadsområdet såsom alternativa möjligheter ut ur arbetslöshet eller 
möjligheter till en väg till eget företagande 

• verksamheter som i ömsesidighet bidrar till att öka människors integration i samhället samt därmed 
motverkar segregation och isolering. 

 

      Ansvarsfullt inköpsarbete innebär att fokus läggs på både kravställning, utvärdering och uppföljning. 
      Detta innebär att 

• varje upphandling innehåller en plan på uppföljning, vilken upprättas tillsammans med 
avtalsgruppen beroende på avtalets och upphandlingens art 

• det hållbara konsumtionsperspektivet ska gälla när miljöaspekter och social påverkan identifieras 
och bedöms. Det saknar därvid betydelse var någonstans i världen den negativa påverkan sker 

• villkor för kontraktets fullgörande ska alltid följas upp med kontroll, inspektion eller liknande, 
oavsett avtalsform. 

Uppföljning av externa utförare är reglerad i särskild ordning och innefattas inte i denna riktlinje då den 
har en egen styrning. 

 

     Inköpsbeslut är i grunden försörjningsstrategiska beslut.  

     Ett försörjningsstrategiskt beslut innebär bland annat vägval, till exempel verksamhet i egen 
     regi, upphandling eller annan driftform för att säkerställa kommunens eller regionens behov 
     av varor och tjänster. Försörjningsstrategi innebär också en planering av allt det som behövs för  
     att verksamheten ska kunna leverera på sitt uppdrag.  

     I Kungsbacka kommun gäller även utmaningsrätt, vilket innebär att ett företag riktar ett 
    önskemål till kommunen om att en del av kommunens verksamhet önskas konkurrensutsättas 
    och därmed upphandlas. 

   En vägledning för att avgöra om det är fråga om ett samarbete som träffas av upphandlingslagstiftningen   
   eller om det är ett Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP), har tagits fram av en statlig utredning SOU  
  2019:56.  

   Verksamheterna ska därför 

• planera vilka resurser i form av varor och tjänster som krävs för att leverera sitt uppdrag 
• planera för olika alternativa driftsformer 
• ta ställning till de initiativ till alternativa driftsformer som uppkommer i verksamheten 
• söka förutsättningar för ett ökat samarbete med näringslivet och partnerskap med idéburna 

organisationer, i syfte att tillsammans hitta innovativa lösningar på nuvarande och förväntade 
utmaningar. 

 

Avtal om IOP omfattas inte av dessa riktlinjer. 

  

1.3.4 Kravställning, utvärdering och uppföljning 

2. Planering av inköp 
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     Strategiskt inköp är hur inköpsprocessen förhåller sig till strategiskt, taktiskt och operativt 
     inköp. Detta förhållningssätt är en förutsättning för att arbeta med inköp på strategisk nivå.  

 

 
Bild: Kungsbacka kommuns visualisering av strategiskt inköp 

 

     Arbetet som sker i inköpsprocessen kan delas in i strategiskt, taktiskt och operativt inköp.  
      Det bör uppmärksammas att det även inom den taktiska och operativa nivån uppstår  
     strategiska vägval, detta illustreras med nedanstående bild.   

 

 
Bild: Kungsbacka kommuns nivåer av inköp 

 

Allt hänger ihop och varje nivå omfattar aktiviteter som är beroende av ett gott samarbete 
mellan Inköp och kommunens förvaltningar, Ett Kungsbacka, i praktiken. Förvaltningarna ska därför inom 
sig utse en kontaktperson för förvaltningens inköpsfrågor vilkens uppgift är att tillsammans med Inköp införa 
och upprätthålla strategiskt inköp i Kungsbacka kommun. 

  

3. lnköpsprocessen innebär ett strategiskt förhållningssätt 

3.1 Nivåer av inköp 

Strategiskt 
inköp 

Att utveckla arbetssätt fö r 
att verksamheternas inköp 
ska styra mot mål och göra 
mest nytta för pengarna: 

• inköpsplanering 
• policys, riktlinjer och 

strategier 
• inköpsanalys 
• omvärldsanalys 
• kategoristyrn ing 

Taktiskt 
inköp 

Att utföra de beslutade 
inköpsstrategierna: 

• genomför-a upphandlingar 
, avtalsförval tning 

leverantörsdialoger 
, p rocessutveckli ng 

3.1.1 Kontaktpersoner för inköpsfrågor 

Kungsbacka kommun Riktlinjer fö r in köp 

Operativt 
inköp 

Att tillgodose 
verksam heternas löpande 
behov av varor och tjänste r 
i den dagliga driften: 

, hantera bestä llningar 
leveransbevakning 

, e - handel och 
upphandlings support w 
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Verksamheten ska   

• årligen planera sina inköpsbehov enligt inköpsprocessen. Verksamheternas inköpsplaner 
sammanställs sedan till en för aktuellt år strategisk inköpsplan för Kungsbacka kommun  

• planera utifrån kommunens organisatoriska värden och verksamhetens egna behov 
• överväga hur stor andel egen regi som krävs för att uppnå rätt effekter utifrån verksamhetens 

uppdrag och mål. I övervägandet behöver man identifiera vilka eventuella risker som uppstår i 
samband med att externa utförare används 

• analysera vilka mervärden kommunen vill åstadkomma tillsammans med en affärspartner, med 
hänsyn till vad verksamheterna vill uppnå 

• söka ett ökat samarbete med näringslivet eller ett ökat partnerskap med idéburna organisationer  
 
Vid extraordinära händelser – force majeure – eller händelser utanför kommunens kontroll får avsteg 
göras. Skälen till detta ska motiveras och dokumenteras i en avvikelserapport, till verksamheternas 
årliga redovisning av sin interna kontroll. 
 

  Verksamheterna ska ställa krav utifrån 

• behov och målbild  
• de organisatoriska värden som identifierats som påverkansfaktorer vid kravställning, såsom 

hållbarhetsmålen och förhållningsprincipen Ett Kungsbacka 
• offentlighetsprincipen. Rätt till allmän insyn ska säkerställas i kommunen, såväl i egen regi som när 

extern utförare anlitas  
• minst samma kvalitetsnivå på utförande och drift hos extern utförare som om kommunen hade drivit 

verksamheten i egen regi. 

Kraven ska påverkas av 

• behov av komplettering av kompetens, baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet eller annan, 
dokumenterad och evidensbaserad kunskap 

• rimlighetsbedömningar. Kraven ska stå rimlig proportion till det som upphandlas  
• behov av innovationer. Upphandling bör därför genomföras genom tidig dialog i syfte att identifiera 

innovativa och hållbara lösningar på såväl nuvarande som förväntade utmaningar. 

Verksamheterna ska 

• ha god kontroll över de avtal som kan anses vara av hög risk, särskilt avtal där beroendet av 
leverantören är starkt kopplad till leverans av välfärd 

• dokumentera hur avtal har ingåtts  
• följa upp verksamheter som har lämnats ut till externa utförares samt varje mandatperiod redovisa 

uppföljningen till kommunfullmäktige (9 kap. 38 § kommunallagen 2017:725). 
  

3.2 Strategiskt inköp 

3.3 Taktiskt inköp 
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     Alla verksamheter ska 

• använda ingångna avtal vid sina inköp

     Kommunens inköp ska grundas på affärsmässighet samt en aktiv och sund konkurrens. 

     Verksamheterna ska  

• ge alla aktörer lika möjligheter att konkurrera och bedömas utifrån förmågan att genomföra det
efterfrågade arbetet. Kravställningen ska ge förutsättningar för företag av olika storlek, associations-
form eller syften att delta i upphandlingen

• följa upp ingångna avtal mot villkor och kvalitet samt vid behov konkurrensutsätta varan eller
tjänsten på nytt.

     Det ska vara enkelt och tryggt att göra affärer med Kungsbacka kommun så att långsiktiga 
     affärsrelationer byggs till ömsesidig nytta. 

Verksamheterna ska 

• säkerställa att upphandlingsprocessens relevanta delar ska vara förutsägbara och tillgängliga samt
enkla att förstå

• hålla ingångna avtal.

Nämnden för Service 2020-12-21  § 116

3.4 Operativt inköp 

4. Affärsmässighet och konkurrens 

5. Enkelt och tryggt 

Beslutad av: 

Gäller från: 

Ansvarig förvaltning: Förvaltningen för Service 

Kontakt: Kungsbacka direkt 0300-83 40 00, info@kungsbacka.se 

Kungsbacka kommun, 434 81 Kungsbacka 

kungs backa.se 
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Vision 2030 är Kungsbacka kommuns främsta styrdokument och ledstjärna för det långsiktiga 
arbetet. Visionen förtydligas av de övergripande målen samt de mål, principer och de övriga organisatoriska 
värden som framgår av kommunens olika styrdokument.   

Riktlinjer för inköp är ett av flera styrdokument, och ska tillämpas på alla inköp i Kungsbacka kommuns 
samtliga verksamheter. 
  

Riktlinjer för inköp 

Dessa riktlinjer ger vägledning för 
inköpsprocessen och är en fördjupning av 
innehållet i dokumentet Policy för inköp. 
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Inköp är en process i olika steg som genomförs med stöd av olika lagar och föreskrifter, etiska koder och 
Kungsbacka kommuns organisatoriska värden. Dessa utgör tillsammans inköpsprocessens 
grundläggande värden där lagar och andra författningar har högst dignitet, därefter professionsetik och 
sist organisatoriska värden. Det innebär att om två normer i något dokument eller i en princip kolliderar, 
det vill säga har motstridiga uppgifter, får dokumentet eller principen av lägre dignitet ge vika för det 
högre. 

 

 

Ett Kungsbacka som principiellt förhållningssätt är en förutsättning för att vi med gemensamma krafter 
ska skapa värde för invånarna i kommunen. Ett uppdrag vi alla verksamheter delar men som i 
inköpsprocessen innebär att 

 
• ha hela kommunens bästa i fokus, inte bara den enskilda verksamheten.  

När alla verksamheter agerar på samma sätt i inköpsprocessen kan mervärden uppnås i 
upphandlingar såsom ekologiska, etiska eller sociala värden 
 

• om det finns ett behov av kompetens från kommunens specialister för att till exempel specificera 
krav, identifiera behov, kvalitetssäkra avtal över tid eller följa upp avtalets leveranser, ska dessa 
kompetenser i möjligaste mån göras tillgängliga, oberoende av organisering 
 

• vi skapar trygghet mot marknaden eftersom Kungsbacka kommun, i sin egenskap av en stor och 
seriös köpare eller partner, ska ses som en upphandlande myndighet, oavsett till vilken verksamhet 
en upphandling sker.  

 

1. lnköpsprocessens grundläggande värden 

Professionsetik 

Organisatoriska 
värden 

1.1 Principen Ett Kungsbacka 

Kungsbacka kommun 

- Upphandlingslagarna 
- Köp- och avtalsrätt 
- Kommunallag och kommunala föreskrifter 

- God sed i branschen 
- Affärsetik 
- Öppenhet 
- Oberoende och opartiskhet 

- Vision 2030 
- Allmänna styrprinciper 
- Ett Kungsbacka 
- Policys, riktlinjer, strategier m.m. 

Riktlinjer för inköp Sida 3 av 9 



 

       Inköpsprocessen innehåller faserna förbereda, upphandla och realisera.  

       
Bild: Kungsbacka kommuns Inköpsprocess 

 

 

Ekonomisk hållbarhet innebär att använda, vårda och underhålla resurser för att skapa långsiktigt 
hållbara värden genom bättre utnyttjande, återanvändning och återvinning av såväl förnyelsebara 
resurser som icke förnyelsebara resurser.  Detta kräver nya förhållningssätt i inköpsprocessen. Praktiskt 
innebär detta en förändring från ett linjärt synsätt eller en linjär planering till cirkulärt tänkande. Ett 
cirkulärt synsätt gäller inte bara ekonomi utan också ett nytänkande i affärsrelationerna mot en cirkulär 
resursanvändning.  
Utgångspunkterna är att 

• behoven styr inköpen, inte önskemålen 
• livscykeln identifieras för avtalet så att exempelvis en högre startkostnad möjliggörs till förmån för 

underhåll och driftskostnader  
• inköpsbeslut ryms inom tilldelad budget  
• de kvantitativa och kvalitativa mått kommunfullmäktige angivit uppnås  
• verksamheterna tar ett kvalitativt och ekonomiskt ansvar för den verksamhet som bedrivs av externa 

utförare. 

  

1.2 lnköpsprocessen 

FÖRBEREDA 

1.3 Hållbarhet 

1.3.1 Ekonomisk hållbarhet 
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Alla inköp i Kungsbacka kommun ska leda till en minskad användning av resurser i ett 
livscykelperspektiv.  
Verksamheterna ska 

• vid beställning välja varor och tjänster som kravställts och utvärderats utifrån ett 
hållbarhetsperspektiv, om det inte finns särskilda skäl för annat 

• i möjligast mån kräva tredjepartscertifierade hållbarhetsmärkningar för att öka förutsägbarheten för 
våra leverantörer. Detta underlättar vid kravställning och uppföljning för våra verksamheter. 

Följande utgångspunkter ska också gälla alla inköp i tillämpliga fall och ha höga viktningsvärden. 

• användningen av förnyelsebara resurser 
• giftfria och slutna kretslopp 
• minimal påverkan på klimatet. 

 

Utifrån inköpsprocessens värdegrund ska våra inköp, liksom våra leverantörer och deras 
produktionskedjor främja social hållbarhet.  
Viktiga utgångspunkter är 

• anständiga arbetsvillkor 
• jämställdhet och jämlikhet 
• alternativ till sociala eller arbetsintegrerade kommunala insatser  

      Krav ska ställas på 

• arbetsrättsliga villkor vid upphandling av varor och tjänster, om det finns risk för att dessa annars är 
oskäliga. Om arbetet utförs i Sverige gäller kraven lön, semester och arbetstid liknande ett centralt 
kollektivavtal. Om arbetet utförs i andra länder, där svensk rätt inte tillämpas, ska de arbetsrättsliga 
villkoren fastställas i enlighet med ILO:s kärnkonventioner.  

1.3.2 Ekologisk hållbarhet 

1.3.3 Social hållbarhet 

Kungsbacka kommun Riktlinjer för inköp Sida 5 av 9 



 

Sociala mervärden ska viktas högt, såsom 

• alternativ till sociala omsorgstjänster såsom daglig verksamhet eller annan liknande verksamhet 
inom till exempel socialtjänsten eller skolan 

• hälsobefrämjande verksamheter såsom alternativ till arbetsträning eller rehabilitering i kommunens 
regi 

• aktiviteter inom arbetsmarknadsområdet såsom alternativa möjligheter ut ur arbetslöshet eller 
möjligheter till en väg till eget företagande 

• verksamheter som i ömsesidighet bidrar till att öka människors integration i samhället samt därmed 
motverkar segregation och isolering. 

 

      Ansvarsfullt inköpsarbete innebär att fokus läggs på både kravställning, utvärdering och uppföljning. 
      Detta innebär att 

• varje upphandling innehåller en plan på uppföljning, vilken upprättas tillsammans med 
avtalsgruppen beroende på avtalets och upphandlingens art 

• det hållbara konsumtionsperspektivet ska gälla när miljöaspekter och social påverkan identifieras 
och bedöms. Det saknar därvid betydelse var någonstans i världen den negativa påverkan sker 

• villkor för kontraktets fullgörande ska alltid följas upp med kontroll, inspektion eller liknande, 
oavsett avtalsform. 

Uppföljning av externa utförare är reglerad i särskild ordning och innefattas inte i denna riktlinje då den 
har en egen styrning. 

 

     Inköpsbeslut är i grunden försörjningsstrategiska beslut.  

     Ett försörjningsstrategiskt beslut innebär bland annat vägval, till exempel verksamhet i egen 
     regi, upphandling eller annan driftform för att säkerställa kommunens eller regionens behov 
     av varor och tjänster. Försörjningsstrategi innebär också en planering av allt det som behövs för  
     att verksamheten ska kunna leverera på sitt uppdrag.  

     I Kungsbacka kommun gäller även utmaningsrätt, vilket innebär att ett företag riktar ett 
    önskemål till kommunen om att en del av kommunens verksamhet önskas konkurrensutsättas 
    och därmed upphandlas. 

   En vägledning för att avgöra om det är fråga om ett samarbete som träffas av upphandlingslagstiftningen   
   eller om det är ett Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP), har tagits fram av en statlig utredning SOU  
  2019:56.  

   Verksamheterna ska därför 

• planera vilka resurser i form av varor och tjänster som krävs för att leverera sitt uppdrag 
• planera för olika alternativa driftsformer 
• ta ställning till de initiativ till alternativa driftsformer som uppkommer i verksamheten 
• söka förutsättningar för ett ökat samarbete med näringslivet och partnerskap med idéburna 

organisationer, i syfte att tillsammans hitta innovativa lösningar på nuvarande och förväntade 
utmaningar. 

 

Avtal om IOP omfattas inte av dessa riktlinjer. 

  

1.3.4 Kravställning, utvärdering och uppföljning 

2. Planering av inköp 
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     Strategiskt inköp är hur inköpsprocessen förhåller sig till strategiskt, taktiskt och operativt 
     inköp. Detta förhållningssätt är en förutsättning för att arbeta med inköp på strategisk nivå.  

 

 
Bild: Kungsbacka kommuns visualisering av strategiskt inköp 

 

     Arbetet som sker i inköpsprocessen kan delas in i strategiskt, taktiskt och operativt inköp.  
      Det bör uppmärksammas att det även inom den taktiska och operativa nivån uppstår  
     strategiska vägval, detta illustreras med nedanstående bild.   

 

 
Bild: Kungsbacka kommuns nivåer av inköp 

 

Allt hänger ihop och varje nivå omfattar aktiviteter som är beroende av ett gott samarbete 
mellan Inköp och kommunens förvaltningar, Ett Kungsbacka, i praktiken. Förvaltningarna ska därför inom 
sig utse en kontaktperson för förvaltningens inköpsfrågor vilkens uppgift är att tillsammans med Inköp införa 
och upprätthålla strategiskt inköp i Kungsbacka kommun. 

  

3. lnköpsprocessen innebär ett strategiskt förhållningssätt 

3.1 Nivåer av inköp 

Strategiskt 
inköp 

Att utveckla arbetssätt fö r 
att verksamheternas inköp 
ska styra mot mål och göra 
mest nytta för pengarna: 

• inköpsplanering 
• policys, riktlinjer och 

strategier 
• inköpsanalys 
• omvärldsanalys 
• kategoristyrn ing 

Taktiskt 
inköp 

Att utföra de beslutade 
inköpsstrategierna: 

• genomför-a upphandlingar 
, avtalsförval tning 

leverantörsdialoger 
, p rocessutveckli ng 

3.1.1 Kontaktpersoner för inköpsfrågor 

Kungsbacka kommun Riktlinjer fö r in köp 

Operativt 
inköp 

Att tillgodose 
verksam heternas löpande 
behov av varor och tjänste r 
i den dagliga driften: 

, hantera bestä llningar 
leveransbevakning 

, e - handel och 
upphandlings support w 
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Verksamheten ska   

• årligen planera sina inköpsbehov enligt inköpsprocessen. Verksamheternas inköpsplaner 
sammanställs sedan till en för aktuellt år strategisk inköpsplan för Kungsbacka kommun  

• planera utifrån kommunens organisatoriska värden och verksamhetens egna behov 
• överväga hur stor andel egen regi som krävs för att uppnå rätt effekter utifrån verksamhetens 

uppdrag och mål. I övervägandet behöver man identifiera vilka eventuella risker som uppstår i 
samband med att externa utförare används 

• analysera vilka mervärden kommunen vill åstadkomma tillsammans med en affärspartner, med 
hänsyn till vad verksamheterna vill uppnå 

• söka ett ökat samarbete med näringslivet eller ett ökat partnerskap med idéburna organisationer  
 
Vid extraordinära händelser – force majeure – eller händelser utanför kommunens kontroll får avsteg 
göras. Skälen till detta ska motiveras och dokumenteras i en avvikelserapport, till verksamheternas 
årliga redovisning av sin interna kontroll. 
 

  Verksamheterna ska ställa krav utifrån 

• behov och målbild  
• de organisatoriska värden som identifierats som påverkansfaktorer vid kravställning, såsom 

hållbarhetsmålen och förhållningsprincipen Ett Kungsbacka 
• offentlighetsprincipen. Rätt till allmän insyn ska säkerställas i kommunen, såväl i egen regi som när 

extern utförare anlitas  
• minst samma kvalitetsnivå på utförande och drift hos extern utförare som om kommunen hade drivit 

verksamheten i egen regi. 

Kraven ska påverkas av 

• behov av komplettering av kompetens, baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet eller annan, 
dokumenterad och evidensbaserad kunskap 

• rimlighetsbedömningar. Kraven ska stå rimlig proportion till det som upphandlas  
• behov av innovationer. Upphandling bör därför genomföras genom tidig dialog i syfte att identifiera 

innovativa och hållbara lösningar på såväl nuvarande som förväntade utmaningar. 

Verksamheterna ska 

• ha god kontroll över de avtal som kan anses vara av hög risk, särskilt avtal där beroendet av 
leverantören är starkt kopplad till leverans av välfärd 

• dokumentera hur avtal har ingåtts  
• följa upp verksamheter som har lämnats ut till externa utförares samt varje mandatperiod redovisa 

uppföljningen till kommunfullmäktige (9 kap. 38 § kommunallagen 2017:725). 
  

3.2 Strategiskt inköp 

3.3 Taktiskt inköp 
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     Alla verksamheter ska 

• använda ingångna avtal vid sina inköp

     Kommunens inköp ska grundas på affärsmässighet samt en aktiv och sund konkurrens. 

     Verksamheterna ska  

• ge alla aktörer lika möjligheter att konkurrera och bedömas utifrån förmågan att genomföra det
efterfrågade arbetet. Kravställningen ska ge förutsättningar för företag av olika storlek, associations-
form eller syften att delta i upphandlingen

• följa upp ingångna avtal mot villkor och kvalitet samt vid behov konkurrensutsätta varan eller
tjänsten på nytt.

     Det ska vara enkelt och tryggt att göra affärer med Kungsbacka kommun så att långsiktiga 
     affärsrelationer byggs till ömsesidig nytta. 

Verksamheterna ska 

• säkerställa att upphandlingsprocessens relevanta delar ska vara förutsägbara och tillgängliga samt
enkla att förstå

• hålla ingångna avtal.

Nämnden för Service 2020-12-21  § 116

3.4 Operativt inköp 

4. Affärsmässighet och konkurrens 

5. Enkelt och tryggt 

Beslutad av: 

Gäller från: 

Ansvarig förvaltning: Förvaltningen för Service 

Kontakt: Kungsbacka direkt 0300-83 40 00, info@kungsbacka.se 

Kungsbacka kommun, 434 81 Kungsbacka 

kungs backa.se 
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§ 116 Dnr 2020-00297  
Policy och riktlinjer för inköpsverksamheten i Kungsbacka kommun 

Beslut 

Nämnden för Service föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. 

 Kommunfullmäktige antar Policy för inköp, daterad 21 december 2020 

 Kommunfullmäktige antar Riktlinjer för inköp, daterad 21 december 2020   

 Kommunfullmäktige antar Riktlinjer för direktupphandling, daterad  
21 december 2020 

 Kommunfullmäktige upphäver sitt beslut i § 164/2009 om Policy för 
upphandling med tillämpningsanvisningar samt förklarar att 
kommunstyrelsens beslut i § 185/2018 om riktlinjer för direktupphandling 
samtidigt upphör att gälla 

 Kommunfullmäktige uppdrar åt nämnden för Service att ansvara för 
dokumentens aktualitet och vid behov ta initiativ till förändringar 

 Kommunfullmäktige delegerar rätten att fatta beslut om ändringar av 
Riktlinjer för inköp till kommunstyrelsen, om ändringen inte är av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt. Kommunstyrelsen ska skrift-ligen 
återrapportera ändringarna till kommunfullmäktige 

 

Nämnden för Service upphäver sitt beslut i § 34/2020 den 29 april 2020 om riktlinjer 
för direktupphandling.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Kungsbacka kommuns inköp omsätter årligen cirka tre miljarder kronor. Det kan 
ställas i relation till kommunens totala omslutning om 6,1 miljarder kronor. 

Inköp är en kommunövergripande och strategisk verksamhet. Med ett strategiskt 
förhållningssätt till inköp skapas förutsättningar att möta framtidens utmaningar i att 
klara välfärdsuppdraget och hållbarhetsmålen. Service Inköp har sedan 2018 arbetat 
med att utveckla kommunens inköpsprocess, för att införa ett strategiskt 
förhållningsätt i kommunens alla inköpsprocesser. En del i detta arbete har varit att 
arbeta fram nya styrdokument. 

Inköp är hela perspektivet från behov till betalning och innefattar allt från planering 
till upphandling och E-handel. Det finns ingen särskild lagstiftning för kommuners 
inköp, utan här tillämpar kommunen upphandlingslagarna, köprätten och 
avtalsrätten. Det finns heller inga styrdokument i Kungsbacka kommun för inköp, 
varför det är motiverat med nya styrdokument som täcker hela inköpsprocessen och 
inte bara upphandling.  
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Den viktigaste nyheten i de föreslagna nya dokumenten är det strategiska 
förhållningssättet till inköp med strategiskt inköp, taktiskt inköp och operativt inköp. 
En annan viktig nyhet är att principen för Kungsbacka kommuns förändringsarbete, 
Ett Kungsbacka, i policyn har definierats som en förhållningsprincip och ett 
organisatoriskt värde i inköpsprocessen. Andra nyheter är vissa riktlinjer och 
utgångspunkter för hållbara inköp och en värdegrund för inköpsprocessen. 
Riktlinjerna klargör också en inriktning mot att främja oegennyttigt socialt 
företagande, i syfte att i samarbete eller partnerskap finna alternativ till särskilt 
sociala insatser samt till innovativa lösningar för att minska till exempel 
klimatpåverkan. Riktlinjerna för direktupphandling har åter reviderats med anledning 
av nya tröskelvärden 2020 och därmed också ny direktupphandlingsgräns.  

Arbetet med att ta fram föreslagna styrdokument, bilaga samt detta underlag har 
genomförts tillsammans med Lena Knutsson, utredare hos kommunstyrelsens 
förvaltning, kommunledningskontoret. 

 

Konsekvenser ur barnrätts- och barnperspektiv 

Prövningen av barnets bästa ska utgöra underlag för beslut i frågor som direkt rör 
barn eller som indirekt berör barn. Styrdokumenten innehåller inte specifika delar 
som direkt och/eller indirekt kommer att påverka barn dock uppstår påverkan i 
samband med att specifika upphandlingar genomförs. Vid större beslut ska 
förvaltningarna och dess verksamheter genomföra en prövning av barnets bästa samt 
dokumentera konsekvenserna av barnrättslagen. Det har ej varit aktuellt att föra 
dialog med barn inför detta beslut men kommer att aktualiseras inför beslut i 
verksamheterna.     

 

Beslutsunderlag 

Bilaga - Beskrivning av ärendet Policy och riktlinjer för inköpsverksamheten i 
Kungsbacka kommun 

Policy för inköp, 21 december 2020 

Riktlinjer för inköp, 21 december 2020  

Riktlinjer för direktupphandling, 21 december 2020 

Protokollsutdrag 2020-11-26 § 105 Policy och riktlinjer för inköpsverksamheten i  
Kungsbacka kommun 

Policy för upphandling, KF § 164/2009 

Tillämpningsanvisningar för upphandlingspolicy, KF § 164/2009 

Riktlinjer för direktupphandling, KS § 185/2018 

Riktlinjer för direktupphandling, SE § 34/2020 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Madelene Höök (L) yrkar bifall till förvaltningen för Service förslag. 

Ordförande Fredrik Hansson (C) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill 
säga förvaltningen för Service förslag, och att nämnden för Service bifaller det. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 



 
 

Datum 

2020-12-11 
Diarienummer 

SE 2020-00297 

 
 

 
Förvaltningen för Service 
Namita Magnusson 
0300 83 46 58 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Policy och riktlinjer för inköpsverksamheten i Kungsbacka kommun 

 

Förslag till beslut i nämnden för Service 

Nämnden för Service föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. 
 Kommunfullmäktige antar Policy för inköp, daterad 21 december 2020 
 Kommunfullmäktige antar Riktlinjer för inköp, daterad 21 december 2020   
 Kommunfullmäktige antar Riktlinjer för direktupphandling, daterad 21 december 2020 
 Kommunfullmäktige upphäver sitt beslut i § 164/2009 om Policy för upphandling med 

tillämpningsanvisningar samt förklarar att kommunstyrelsens beslut i § 185/2018 om riktlinjer för 
direktupphandling samtidigt upphör att gälla 

 Kommunfullmäktige uppdrar åt nämnden för Service att ansvara för dokumentens aktualitet och vid 
behov ta initiativ till förändringar 

 Kommunfullmäktige delegerar rätten att fatta beslut om ändringar av Riktlinjer för inköp till 
kommunstyrelsen, om ändringen inte är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. 
Kommunstyrelsen ska skrift-ligen återrapportera ändringarna till kommunfullmäktige 
 
Nämnden för Service upphäver sitt beslut i § 34/2020 den 29 april 2020 om riktlinjer för 
direktupphandling.  

 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kungsbacka kommuns inköp omsätter årligen cirka tre miljarder kronor. Det kan ställas i relation till 
kommunens totala omslutning om 6,1 miljarder kronor. 
 
Inköp är en kommunövergripande och strategisk verksamhet. Med ett strategiskt förhållningssätt till inköp 
skapas förutsättningar att möta framtidens utmaningar i att klara välfärdsuppdraget och hållbarhetsmålen. 
Service Inköp har sedan 2018 arbetat med att utveckla kommunens inköpsprocess, för att införa ett strategiskt 
förhållningsätt i kommunens alla inköpsprocesser. En del i detta arbete har varit att arbeta fram nya 
styrdokument. 
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Inköp är hela perspektivet från behov till betalning och innefattar allt från planering till upphandling och  
e-handel. Det finns ingen särskild lagstiftning för kommuners inköp, utan här tillämpar kommunen 
upphandlingslagarna, köprätten och avtalsrätten. Det finns heller inga styrdokument i Kungsbacka kommun för 
inköp, varför det är motiverat med nya styrdokument som täcker hela inköpsprocessen och inte bara 
upphandling.  
Den viktigaste nyheten i de föreslagna nya dokumenten är det strategiska förhållningssättet till inköp med 
strategiskt inköp, taktiskt inköp och operativt inköp. En annan viktig nyhet är att principen för Kungsbacka 
kommuns förändringsarbete, Ett Kungsbacka, i policyn har definierats som en förhållningsprincip och ett 
organisatoriskt värde i inköpsprocessen. Andra nyheter är vissa riktlinjer och utgångspunkter för hållbara inköp 
och en värdegrund för inköpsprocessen. Riktlinjerna klargör också en inriktning mot att främja oegennyttigt 
socialt företagande, i syfte att i samarbete eller partnerskap finna alternativ till särskilt sociala insatser samt till 
innovativa lösningar för att minska till exempel klimatpåverkan. Riktlinjerna för direktupphandling har åter 
reviderats med anledning av nya tröskelvärden 2020 och därmed också ny direktupphandlingsgräns.  

Arbetet med att ta fram föreslagna styrdokument, bilaga samt detta underlag har genomförts tillsammans med 
Lena Knutsson, utredare hos kommunstyrelsens förvaltning, kommunledningskontoret. 

 

 

Konsekvenser ur barnrätts- och barnperspektiv 
Prövningen av barnets bästa ska utgöra underlag för beslut i frågor som direkt rör barn eller som indirekt berör 
barn. Styrdokumenten innehåller inte specifika delar som direkt och/eller indirekt kommer att påverka barn dock 
uppstår påverkan isamband med att specifika upphandlingar genomförs. Vid större beslut ska förvaltningarna 
och dess verksamheter genomföra en prövning av barnets bästa samt dokumentera konsekvenserna av 
barnrättslagen. Det har ej varit aktuellt att föra dialog med barn inför detta beslut men kommer att aktualiseras 
inför beslut i verksamheterna.     
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Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Services tjänsteskrivelse, 2020-12-11 

Bilaga Beskrivning av ärendet Policy och riktlinjer för inköpsverksamheten i Kungsbacka kommun 
Policy för inköp, 21 december 2020 
Riktlinjer för inköp, 21 december 2020  
Riktlinjer för direktupphandling, 21 december 2020 
Protokollsutdrag 2020-11-26 § 105 Policy och riktlinjer för inköpsverksamheten i  
Kungsbacka kommun 
Policy för upphandling, KF § 164/2009 
Tillämpningsanvisningar för upphandlingspolicy, KF § 164/2009 
Riktlinjer för direktupphandling, KS § 185/2018 
Riktlinjer för direktupphandling, SE § 34/2020 
 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
 

 

Lovisa Eld      Katarina Appelqvist 

Förvaltningschef     Verksamhetschef Inköp  



 
 

Datum 

2020-11-17 
Diarienummer 

SE 2.5.0.1 2020-
00297 

 
 

 

Förvaltningen för Service 
Namita Magnusson 
0300 83 46 58 
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Beskrivning av ärendet Policy och riktlinjer för 

inköpsverksamheten i Kungsbacka kommun 

 

Policy och riktlinjer för inköpsverksamheten i Kungsbacka 

kommun 

Beskrivning av ärendet  

 
1. Inledning 

1.1 Utvecklingsprojektet för inköpsprocessen 

Kungsbacka kommuns inköp omsätter årligen cirka tre miljarder kronor. Det kan ställas i relation till 
kommunens totala omslutning om 6,1 miljarder kronor. 
Inköp är en kommunövergripande och strategisk verksamhet. Med ett strategiskt förhållningssätt till 
inköp skapas förutsättningar att möta framtidens utmaningar, i att klara välfärdsuppdraget och 
hållbarhetsmålen. Service Inköp har sedan 2018 arbetat aktivt med att utveckla kommunens 
inköpsprocesser för att införa ett strategiskt förhållningsätt i kommunens alla inköpsprocesser. 
Utvecklingsprojektets två första faser slutpresenterades i november 2018. Syftet är att Inköp ska inta 
en strategisk och konsultativ roll, snarare än en operativ roll.  
 

I nuvarande fas 3 upprättas helt nya styrdokument som täcker hela inköpsprocessen. Gällande policy 
och riktlinjer med tillämpningsanvisningar för upphandling är från 2009 (KF § 164/09). Beslutet 
föreslås upphävas samtidigt som kommunfullmäktige antar de nya styrdokumenten för inköp. 

0 
Kungsbacka 
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1.2 Utmaningar i styrdokumentsarbetet 

Att ta fram styrdokument för inköp har varit en utmaning av flera skäl.  
1.2.1 Revisorernas rekommendationer 

Den största utmaningen har varit att i styrdokumenten söka tillgodose kommunrevisorernas 
rekommendationer från 2019. Men revisorernas frågor handlar inte om ansatser, vägledning eller 
förhållningssätt, det vill säga hur-frågor som får svar i policys, riktlinjer eller regler. Revisorernas 
frågor handlar om organisation och ansvarsfördelning, det vill säga vad- och vem-frågor samt rena 
rutiner på verksamhetsnivå. Av denna anledning har dessa till slut lämnats utanför riktlinjerna och 
revisorernas rekommendationer avspeglar sig således inte de föreslagna styrdokumenten. Sådana 
frågor ska hanteras i annan ordning, såsom i reglementen, delegeringsförteckningar, instruktioner och 
rutiner på exempelvis webben. Därför får man backa tillbaka något och titta på reglementet för 
nämnden för Service och vilka uppgifter kommunfullmäktige har delegerat till nämnden. 
1.2.1.1 Organiseringen av Inköp 

Nämnden för Service tillhandahåller enligt sitt reglemente efterfrågade tjänster och nyttigheter. Inköp 
är organiserat under nämnden för Service. De tjänster som Inköp tillhandahåller är därmed 
efterfrågestyrda. Möjligheterna för Inköp att leda, samordna och följa upp kommunens 
inköpsverksamhet begränsas dessutom genom att dessa uppgifter ligger inom kommunstyrelsens 
uppdrag.  

 
1.2.2 Kontaktpersoner för inköpsfrågor 

Kommunens totala inköpsverksamhet är helt beroende av att verksamheterna faktiskt efterlever de 
interna styrdokumenten, de rutiner som Inköp har tagit fram och som finns på webben samt de 
professionella råd som Inköp ger till verksamheterna. För att säkerställa så bra förutsättningar som 
möjligt att såväl införa som upprätthålla det nya strategiska förhållningssättet till kommunens totala 
inköpsverksamhet, har vi - trots karaktären på riktlinjen som en regel och organisationsfråga - valt att 
föreslå att det i riktlinjen tas in en bestämmelse om att varje förvaltning ska utse en kontaktperson som 
Inköp kan samarbeta med i inköpsfrågorna. 

 
1.2.3 Inköp är ett utvecklingsområde i kommunen 

En annan stor utmaning har varit att begränsa text och information i styrdokumenten, så att 
styrdokumenten inte övergår till att bli ett utbildningsmaterial för nämnder och förvaltningar. 
Förvaltningarnas inköpskompetens har stor utvecklingspotential, varför Inköp under året har utvecklat 
utbildning och information på sin webbplats på Insidan.  



KUNGSBACKA KOMMUN 
3 (11)  

 
 

Trots dessa insatser har vi sannolikt inte kunnat upprätthålla stringensen i riktlinjerna helt konsekvent 
på grund av kopplingen till de övriga utmaningar som redovisas här. Detta kan dock rättas till när hela 
kommunens inköpsorganisation är mogen för det. 

 
1.2.4 Andra kommunala styrdokument 

När styrdokumenten för inköp kuggar i andra verksamheters styrdokument på ett ändamålsenligt sätt 
blir inköp ett kraftfullt verktyg för hållbara och goda affärer. Saknas gemensamma definitioner, 
principer eller styrning på något område, kan och ska inte styrdokumenten för inköp läka den bristen.  
Som exempel kan nämnas att det i dagsläget saknas policy och riktlinjer i Kungsbacka för de globala 
hållbarhetsmålen, vilket självklart gör hur-frågorna i riktlinjernas hållbarhetsavsnitt svaga.  
1.2.5 Definitioner av begreppet välfärd 

På samma sätt skapas otydligheter och utrymme för tolkningar av begrepp. Det är önskvärt att ha en 
gemensam definition av centrala begrepp, i kommunen, för att minimera en motsatt effekt bestående 
av en inkonsekvent eller godtycklig tillämpning av styrdokumenten. 

1.2.5.1 Välfärdsbegreppet 
Av särskilt intresse för den kommunala verksamheten och kommunens inköp är begreppen välfärd, 
välfärdsverksamhet, välfärdssamhälle, välfärdsteknik eller välfärdstjänster. En förutsättning för social 
hållbarhet är att det råder en samsyn kring vad ett välfärdssamhälle ska erbjuda.  
Någon allmänt vedertagen definition av begreppet välfärd finns inte. Inte heller SKR har definierat 
begreppet, även om man kan hitta material beträffande välfärden, se till exempel 
https://webbutik.skr.se/bilder/artiklar/pdf/5502.pdf. 

Den statliga utredningen Idéburen välfärd (SOU 2019:56) menar med välfärdsverksamhet i detta 
sammanhang 

 Hälso- och sjukvård 
 Hälsofrämjande verksamhet 
 Sociala omsorgstjänster 
 Utbildning som regleras av skollagen eller som genomförs av folkhögskolor och studieförbud 

samt annan utbildning där kommun, region eller staten är huvudman 
 Aktiviteter inom arbetsmarknadsområdet 
 Verksamheter som syftar till att öka människors integration och inkludering i samhället samt 

motverka segregation och isolering 
 

I snäv mening så synes med välfärdstjänster inom kommunal verksamhet ofta menas de obligatoriska 
uppgifter som kommun har enligt lag. I vid mening skulle dock all verksamhet som ligger inom 
kommunal kompetens kunna vara välfärdstjänster, även den frivilliga kommunala verksamheten.  

https://webbutik.skr.se/bilder/artiklar/pdf/5502.pdf
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Den politiska viljan att driva frivillig kommunal verksamhet grundar sig på att denna bidrar till att 
bygga hela samhällets välfärd och därmed hållbarhet. 
 
Vi lämnar inga förslag till definition men vill med detta visa hur det kopplar an inköpsprocessen.  
 

2. Styrdokument för inköp 

Det finns ingen särskild lagstiftning för kommuners inköp, utan här tillämpar kommunen 
upphandlingslagarna, köprätten och avtalsrätten. Det finns heller inga styrdokument i Kungsbacka 
kommun för inköp, varför det är motiverat med nya interna styrdokument som täcker hela 
inköpsprocessen och inte bara upphandling. 

Allmänt sett är policys inte nödvändiga där det finns en lagstiftning. Däremot kan riktlinjer behövas i 
de fall det finns bedömningsmarginaler men vägledning saknas. Sådan vägledning finns numera för 
handläggningen i upphandlingsprocessen, efter det att upphandlingslagarna har tillämpats ett stort antal 
år; i såväl myndighetsvägledning (Upphandlingsmyndigheten och Konkurrensverket) som i rättsfall. 
Rutiner, instruktioner och en e-utbildning finns också på Inköps webbplats på Insidan.  

Förslagen till inköpspolicy och riktlinjer får ses som ett första steg till en ny struktur som ska stödja ett 
förändrat förhållningssätt till inköp och för den delen också ett förnyat arbetssätt, till och i kommunens 
inköpsarbete. Förhållningssättet ska vara strategiskt i den strukturella inköpsprocessen och holistiskt i 
den kulturella, Ett Kungsbacka.  

Det är dock viktigt att komma ihåg att arbetssätt och organisatoriska värden aldrig har företräde 
framför lagar och andra författningar, även kommunens egna föreskrifter, till exempel reglementen, 
delegeringsförteckningar eller taxor. 

 

3. Grundläggande värden 

Inköpsprocessens grundläggande värden är i föreslagna Riktlinjer för inköp rangordnade i följande 
ordning 

1. Lagstiftning som upphandlingslagarna och kommunallagen och kommunala föreskrifter som 
nämndreglementet samt allmänna rättsprinciper 

2. Etiska värden som professionsetik och god sed och etiska koder i branschen 
3. Organisatoriska värden, som kommunen policys eller riktlinjer, se bilaga A 

Det innebär att om två eller flera normer i dokumenten eller principer kolliderar, det vill säga har 
motstridiga uppgifter, får dokumentet eller principen av lägre dignitet ge vika för det högre. 

Kommunens interna styrdokument är komplement där lagar eller andra vedertagna normer saknas. 
Också de organisatoriska värdena har olika dignitet inbördes, där Vision 2030 är det främsta och 
principen Ett Kungsbacka ett allomfattande förhållningssätt i Kungsbacka kommuns förändringsarbete. 
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Normerande dokument får anses ha högre dignitet än aktiverande dokument, liksom normerande 
principer i förhållande till andra principer, se Riktlinjer för styrdokument.  

 

4. Nämndernas försörjningsstrategi och planering 

Inköpsbeslut är försörjningsstrategiska beslut. De försörjningsstrategiska besluten är i grunden beslut 
om hur förvaltningen behöver försörja sig för att kunna leverera välfärd och klara sitt uppdrag. 
Inköpsprocessen börjar alltså hos verksamheterna.  

Kommunens verksamheter ska kontinuerligt pröva och ta ställning till i vilken form deras verksamhet 
ska bedrivas. Behovet av försörjning genom externa tjänster och varor initieras av verksamheterna i 
dessas inköpsplanering. Utifrån dessa genereras kommunens årliga kommande inköpsplan.  

Av Policy för konkurrensprövning (2011) framgår bl.a. att kommunens välfärdsverksamheter ska vara 
öppna för alternativa utförare och driftsformer. Vilka verksamheter som anses vara 
välfärdsverksamheter framgår inte, men se tidigare avsnitt 1.2.4.  

I Kungsbacka kommun gäller utmaningsrätt. Utmaningsrätt innebär att ett företag riktar ett önskemål 
till kommunen om att en del av kommunens verksamhet ska upphandlas. Verksamheterna bör dels 
planera för olika alternativa driftsformer, dels ta ställning till de initiativ till alternativa driftsformer 
som uppkommer i verksamheten.  

I denna fas i planeringsprocessen ska också samarbete med näringslivet, t.ex. med oegennyttiga sociala 
företag (företag där ingen värdeöverföring sker utan överskott återinvesteras i verksamheten) och 
partnerskap med idéburna organisationer övervägas, i syfte att tillsammans hitta innovativa lösningar 
på nuvarande och förväntade utmaningar.  

 

5. Ett strategiskt förhållningssätt 

5.1 Strategiskt inköp 

Kommunens inköp ska leda till leverans av rätt kvalitet till rätt villkor. 

Med ett strategiskt förhållningssätt till inköp skapas förutsättningar att möta framtidens utmaningar i 
att klara välfärdsuppdraget och att utveckla Kungsbacka kommun till ett ekonomiskt, ekologiskt och 
socialt hållbart samhälle. I en framtid med minskande ekonomiska resurser och med ökande globala 
risker, som exempelvis en pandemi eller brist på rent vatten å ena sidan och med långsiktiga 
affärsrelationer och en kraftfull teknisk utveckling som ger möjligheter å andra sidan, kommer det att 
ställas höga krav på att kommunens resursanvändning vässas. Det strategiska förhållningssättet bidrar 
till detta. Det är medvetet och det skapar långsiktiga, hållbara och totalekonomiskt goda affärer, vilket 
är en del i hushållningen av resurserna.  
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I denna fas analyserar verksamheterna vilka mervärden som vill uppnås tillsammans med en 
affärspartner, med hänsyn till vad verksamheterna vill uppnå. Planering ska ske utifrån kommunens 
organisatoriska värden, det vill säga vision, policys eller andra sådana styrdokument samt 
verksamhetens egna behov. 

Inköpsstrategiska beslut innebär överväganden om exempelvis hur stor andel egen regi som krävs för 
att uppnå rätt effekter i relation till risk. Risker i detta sammanhang kan vara att 
konkurrensutsättningen blir för stor i förhållande till kommunens ansvar för verksamheten. Såsom att 
för många verksamheter är konkurrensutsatta under samma period eller att för många verksamheter har 
gått till en enda leverantör. Leverantören eller leverantörerna kan exempelvis gå i konkurs. Man ska 
inte ha alla ägg i samma korg.   

5.1.1 Hållbarhet, idéburet partnerskap och socialt företagande 

Allt vi köper har en påverkan på människor, miljö och ekonomi, oavsett om det är varor, tjänster eller 
entreprenader. Inköpsprocessen får direkt träff på hållbarhetsbegreppets alla tre dimensioner som 
utrycks i Visionen: ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Inköp är således ett kraftfullt verktyg 
för kommunens hållbarhetsambitioner. När inköpen kan kroka arm med andra verksamheters 
styrdokument på ett ändamålsenligt sätt blir det ett sådant kraftfullt verktyg.  
5.1.1.1 Partnerskap 

Utifrån Agenda 2030, mål 17, har svenska staten åtagit sig att verka för att ge stöd till 
partnerskapslösningar. Också ett antal offentliga utredningar har påtalat betydelsen av att utveckla 
partnerskapet som arbetsmetod för samhällsutveckling. Verksamheterna ska söka förutsättningar för 
ett ökat samarbete och partnerskap med såväl näringslivet som i idéburna organisationer, i syfte att 
tillsammans hitta innovativa lösningar på nuvarande och förväntade utmaningar. Dessa 
företag/organisationer ser sig själva ofta som samhällsbärande, vilket ställer stora krav på kommunen, 
när det gäller att avgöra om den verksamhet och de villkor som partnerskapet erbjuder omfattas av 
upphandlingslagstiftningen eller inte.  
 
För att ett idéburet partnerskap ska vara för handen ska vissa villkor vara uppfyllda. 
Kontraktsbegreppet i LOU är det som avgör, inte om den tjänst som ska upphandlas är av icke-
ekonomisk (NESGI) art. En vägledning för att avgöra detta, Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP), har 
tagits fram av en statlig utredning SOU 2019:56. 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.regeringen.se/4aeb00/contentassets/978c3f825a704a9696e10dbb5ce40086/ideburet-offentligt-partnerskap---vagledning-sou-201956.pdf
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5.1.1.2 Socialt företagande 

Sociala företag har ett oegennyttigt socialt syfte utan värdeöverföringar. De finns ofta inom 
välfärdssektorn. De sociala företagen kan skapa ett socialt mervärde för såväl de som verkar i företaget 
eller deltar i verksamheten som för kommunen. De krav som bör ställas på ett oegennyttigt socialt 
företag eller en idéburen organisation är emellertid att det i verksamhetens affärsidé ska ingå en 
ömsesidighet mellan verksamheten och deltagarna; att verksamheten inte är villkorslös för deltagarna 
utan att det krävs en motprestation i någon form för att få vara en del av den. Forskning visar att ett 
system av storskaligt, relativt anonymt samarbete är känsligt för exploatering. Individer som drar nytta 
av samarbetets fördelar, men undviker kostnader i termer av egen insats och uppoffring har en 
överlevnadsfördel i en population som annars består av altruistiska samarbetare och kommer med 
tiden, enligt evolutionär logik, att dominera och därmed rasera samarbetet. (Patrik Lindenfors & Jonas 
Svensson i Riksbankens Jubileumsfonds Årsbok 2017 s. 30) 
Ett arbetsintegrerande socialt företag är ett företag som har ett socialt övergripande ändamål med 
verksamheten, att genom arbete och delaktighet integrera människor som av olika skäl har svårt att få 
eller behålla ett arbete i samhälle och arbetsliv. Delaktighet för medarbetarna skapas genom ägande, 
avtal eller liknande. Ekonomiskt överskott återinvesteras i verksamheten eller i en liknande 
verksamhet. Såväl föreslagen policy som riktlinjer syftar till att främja oegennyttigt socialt 
företagande, såsom arbetsintegrerande sociala företag. Syftet kuggar dessutom rätt in i kommunens 
Policy för arbetsintegrerande sociala företag.  
 
Detta är ett, och av till exempel Samordningsförbundet i Halland efterfrågat, annat sätt att möta 
välfärdsutmaningarna. En sådan inriktning kan ge sociala mervärden till kommunen som alternativ till, 
till exempel daglig verksamhet eller till invånare som en väg ur arbetslöshet eller till eget företagande. 
Dessa företag kan sägas vara idéburna företag, de kan, om det är viktigt, också ses som partners.  
 
Dessa företag verkar på samma marknad som andra företag, det vill säga träffas av 
upphandlingslagstiftningen. Sociala, oegennyttiga företag får därför inte förväxlas med idéburet 
offentligt partnerskap, IOP. 
 

5.2 Taktiskt inköp (upphandling) 

I den taktiska nivån genomförs upphandling.  

De krav som ställs i upphandlingen ska stå i rimlig proportion till det som upphandlas.  

Upphandling bör genomföras genom tidig dialog. En dialog kring krav och konsekvenser av kraven 
leder till att marknaden förbereds inför kommunens upphandling genom att förståelse skapas för 
upphandlingens krav och resultat och ger bättre affärer. 
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Målet med upphandling är konkurrensutsättning och ett bra avtal. I taktiskt inköp träffas de avtal som 
ska dokumenteras. Dokumentationen är viktig om tilldelningsbeslut överklagas men också för 
kommunens egen planering och uppföljning av sina inköp; att leverantören följer priser och andra 
villkor men också att kommunen följer regelverket och sina åtaganden. Därigenom ökar 
förutsättningarna för en sund konkurrens.  

En god avtalsförvaltning bidrar till högre efterlevnad men också en kunskapsåterföring om avtalet och 
dess leverantör. Det är således av stor vikt att kommunens verksamheter har god kontroll över sina 
avtal, särskilt de som kan anses vara av hög risk. Risk i detta sammanhang är till exempel att 
kommunen är i stark beroendeställning till leverantören vid leverans av välfärd. Fullgörande villkor i 
avtal exempelvis etiska krav ska alltid följas upp med kontroll, inspektion eller liknande, oavsett 
avtalsform. 
 

 Upphandlade avtal som är kommunövergripande eller berör två eller fler verksamheter ska 
registreras i e-handelssystemet. Registreringen av avtal möjliggör en uppföljning avtalens 
effekter med avseende på rätt kvalitet till rätt villkor samt verksamheternas avtalstrohet för 
kommunen totalt.  

 

 Avtal som nämnderna ingår på egen hand genom exempelvis direktupphandling eller som är 
verksamhetsspecifik, ska registreras i kommunens ärendehanteringssystem och göras 
tillgängliga genom funktionerna i ärendehanteringssystemet för verksamhetens egen 
uppföljning.   

5.3 Operativt inköp (beställningar och avrop) 

En hög avtalstrohet är en förutsättning för att kommunen ska kunna fullgöra sina förpliktelser men 
också för att utvinna den nytta som avtalet ska generera. För att kommunen ska kunna anses som en 
seriös affärspartner måste leverantören veta att kommunen följer regelverket och lever upp till sina 
åtaganden enligt avtal. Därför måste alla verksamheter använda sig av ingångna avtal med Ett 
Kungsbacka som ledstjärna.  
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6. Ett Kungsbacka och Kungsbacka kommun som en upphandlande 

myndighet 

En policy ska ange förhållningssätt eller principer medan riktlinjer ger praktiskt innehåll till 
förhållningssättet. 

En nyhet är att principen för Kungsbacka kommuns förändringsarbete, Ett Kungsbacka, i policyn har 
definierats som en normerande förhållningsprincip i inköpsprocessen.  När kommunfullmäktige antar 
policyn fastställs Ett Kungsbacka som ett normerande organisatoriskt värde i inköpsprocessen. Det är 
dock värt att redan nu konstatera att principen Ett Kungsbacka är ett organisatoriskt värde som bara 
kan tillämpas om den inte strider mot vare sig lagstiftning, kommunala föreskrifter eller kommunala 
beslut, professionsetik eller den svenska förvaltningskulturen. 

Ett Kungsbacka är också ett uttryck för att Kungsbacka kommun mot leverantörer ska ses som en 
upphandlande myndighet. Detta är viktigt att fastslå eftersom nämnder, under vissa förutsättningar och 
enligt LOU, skulle kunna ha möjlighet att agera som en egen upphandlande myndighet. Till exempel 
förutsätter detta att nämnd som blir egen upphandlande myndighet inte gör detta på ett sätt som 
kommer i konflikt med upphandlingslagstiftningens syften. Det är med nuvarande organisation 
tveksamt om någon nämnd i Kungsbacka har möjlighet att agera som en egen upphandlande 
myndighet. Det finns ekonomiska risker, till exempel upphandlingsskadeavgift, för kommunen om en 
nämnd agerar som egen upphandlande myndighet när förutsättningarna brister.   

 

7. Affärsmässighet, etiska hänsyn och sund konkurrens 

Policyn skiljer sig inte nämnvärt från vad som gäller i dag. Riktlinjerna har kompletterats med att där 
det är möjligt, i anbudsinfordran, ge förutsättningar för företag av olika storlek, associationsform eller 
syften att delta i upphandlingen. En god avtalsförvaltning är avgörande för detta. 

 

8. Trygghet för leverantörerna m.m. 

Det är viktigt att Kungsbacka kommun uppfattas som en god affärspartner och är att lita på.  
Ett Kungsbacka är också en del i detta. Riktlinjerna syftar i grunden till att demokratiska principer som 
förutsägbarhet, tillgänglighet och enkelhet blir ledstjärnor i det förhållningssättet.  

Den gamla romerska rättsprincipen Pacta sunt servanda – Avtal ska hållas kan tyckas överflödig men 
håller än efter ett par tusen år och förtjänar att återupprepas.  
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9. Riktlinjer för direktupphandling 

Nämnden för Service antog i april 2020 nya riktlinjer för direktupphandling med anledning av 
Regeringens Tillkännagivande av tröskelvärden (2020:8) i januari 2020. Tröskelvärdena för 
upphandling justeras av Europeiska unionen vartannat år och tillkännages på detta sätt i den svenska 
författningssamlingen.  
 
I samband med arbetet med policy och riktlinjer för inköp, har förvaltningen åter sett över riktlinjerna 
för direktupphandling, i syfte att göra dessa neutrala i förhållande till justeringar av tröskelvärdena 
samt organisationsoberoende, av skäl som ovan. De reviderade riktlinjerna är nu mer kortfattade. 
Denna utformning ställer krav på att verksamheterna själva har kontroll på och följer upp justeringar 
av tröskelvärdena. Inköps webbplats på Insidan är ett stöd liksom informationen hos Konkurrensverket 
och Upphandlingsmyndigheten. 
 
10. Dokumentation 

Det är viktigt att kommunen har kontroll över sina avtal och dokumenterar hur de har ingåtts. Det finns 
flera skäl till det.  

 Grundläggande för att kunna arbeta strategiskt med inköp och därmed med offentlig 
upphandling 

 Viktigt att dokumentera avtal utan formellt upphandlingsförfarande om någon ansöker om att 
avtalet ska ogiltigförklaras  

 För kommunens egen planering och uppföljning av sina inköp, så att leverantören följer priser 
och andra villkor som man kommit överens om  

 För att kunna leva upp till policyn om Kungsbacka kommun som en trygg och seriös 
affärspartner måste också leverantören veta att kommunen följer regelverket och avtalen. 
Därigenom ökar förutsättningarna för en sund konkurrens 

 För att undvika att anse att otillåten direktupphandling skett och därmed ska Konkurrensverket 
utdöma marknadsskadeavgift, vilket är en skyldighet de har till skillnad från för några år sedan 
då de hade möjlighet att.  

 
Dokumentationen måste - enligt rekommendationer från Konkurrensverket - dock utgå från 
kommunens övriga styrande dokument och organisation. Detta förstärker behovet av helhet i 
kommunens inköpsprocess ytterligare, där bland annat styrdokumenten kuggar i varandra. 
 
Se bilaga A för en översikt över kopplingarna till övriga styrdokument. 
 
Arbetet med att ta fram föreslagna styrdokument, bilaga samt denna tjänsteskrivelse har genomförts 
tillsammans med Lena Knutsson, utredare hos kommunstyrelsens förvaltning, 
kommunledningskontoret. 
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Bild över kopplingar till andra styrdokument eller principer i Kungsbacka kommun 

 

 

 
 

 
 
 
Lovisa Eld                                                                            Katarina Appelqvist 

Förvaltningschef                                                                           Inköpschef 
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§ 185 

 

Riktlinjer för direktupphandling 

KS/2018:225 2.4.0.1 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen antar riktlinjer för direktupphandling, daterade 2018-02-07.  
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att i samarbete med 
nämnden för Service och dess förvaltning tydliggöra upphandlingsprocessen och 
se över styrdokument inklusive utformning av nämndernas 
delegeringsförteckningar för beslut under upphandlingsprocessen.  
 

Sammanfattning av ärendet 

Nämnden för Service har beslutat om riktlinjer för direktupphandling. Enligt kommunens 
Riktlinjer för styrdokument (fastställt av Kommunstyrelsen 2017-06-20 § 163) beslutar en nämnd 
om riktlinjer som endast berör den egna nämnden. Kommunstyrelsen beslutar om det som ligger 
inom det kommunövergripande och samordnande ansvar som kommunstyrelsen har när sådana 
dokument berör samtliga nämnder. 

Sedan 1 juli 2014 finns det krav på att en upphandlande myndighet eller enhet ska besluta om 
riktlinjer för användning av direktupphandling. Samtidigt infördes krav på dokumentation av 
upphandlingar vars värde överstiger 100 000 kr.  

Syftet med kravet på riktlinjer är bland annat att skapa tillämpning av ett strategiskt 
förhållningssätt för offentlig upphandling. Det syftar också till att tillvarata konkurrensen även 
vid direktupphandlingar.  

Direktupphandling regleras av samma EU-rättsliga grundprinciper som all upphandling, det vill 
säga principen om icke diskriminering, likabehandling, proportionalitet, öppenhet, ömsesidigt 
erkännande och konkurrens.  

En upphandling får inte utformas i syfte att undanta den från upphandlingslagstiftningens 
tillämpningsområde och inte heller i syfte att begränsa konkurrensen så att vissa leverantörer 
gynnas eller missgynnas på ett otillbörligt sätt. En direktupphandling är således en upphandling 
utan krav på annonsering. 

Formuleringen i riktlinjen följer Upphandlingsmyndighetens förslag på vad riktlinjer för 
direktupphandling som lägst ska innehålla.  
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Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-21 § 290: Förslag: Kommunstyrelsen 
antar riktlinjer för direktupphandling, daterade 2018-02-07.  

Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att i samarbete med 
nämnden för Service och dess förvaltning tydliggöra upphandlingsprocessen och 
se över styrdokument inklusive utformning av nämndernas 
delegeringsförteckningar för beslut under upphandlingsprocessen. 

 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2018-05-28, Förslag: 
Kommunstyrelsen antar riktlinjer för direktupphandling, daterade 2018-02-07.  

Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att i samarbete med 
nämnden för Service och dess förvaltning tydliggöra upphandlingsprocessen och 
se över styrdokument inklusive utformning av nämndernas 
delegeringsförteckningar för beslut under upphandlingsprocessen. 
  
Nämnden för Service, 2018-03-21, § 26 Beslut: Nämnden för Service beslutar att anta riktlinjer 
för direktupphandling.  

Förvaltningen för Service får i uppdrag att tillsammans med de andra förvaltningarna tydliggöra 
delegeringsordningen för inköp. 

Förvaltningen för Service tjänsteskrivelse, 2018-03-12  

Riktlinjer vid direktupphandling, 2018-02-07 

 

Beslutsgång  

Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga 
arbetsutskottets förslag till beslut, och att kommunstyrelsen bifaller det. 

 

Beslutet skickas till 

Samtliga nämnder 
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Riktlinjer vid direktupphandling 
Ingress 
Sedan 1 juli 2014 finns det krav på att en upphandlande myndighet eller enhet ska 
besluta om riktlinjer för användning av direktupphandling. Samtidigt infördes krav 
på dokumentation av upphandlingar vars värde överstiger 100 000kr.  

Syftet med kravet på riktlinjer är bland annat att skapa tillämpning av ett strategiskt 
förhållningssätt för offentlig upphandling. Det syftar också till att tillvarata 
konkurrensen även vid direktupphandlingar.  

Direktupphandling regleras av samma EU-rättsliga grundprinciper som all 
upphandling, d.v.s. principen om icke diskriminering, likabehandling, 
proportionalitet, öppenhet, ömsesidigt erkännande och konkurrens. En upphandling 
får inte utformas i syfte att undanta den från upphandlingslagstiftningens 
tillämpningsområde och inte heller i syfte att begränsa konkurrensen så att vissa 
leverantörer gynnas eller missgynnas på ett otillbörligt sätt. 

En direktupphandling är således en upphandling utan krav på annonsering. 

 

Direktupphandlingsgräns 
En direktupphandling är möjlig att genomföra om värdet av upphandlingen (2018) 
uppgår till högst 586 907 kr, i detta värde ska samtliga eventuella optioner och 
förlängningsklausuler ingå. Observera att värdet beräknas genom att samtliga av 
myndighetens köp av varor/tjänster av samma slag räknas ihop. Beräkningen ska 
utgå ifrån hela avtalets löptid även om det överstiger ett år.  

 

Intern styrning 
Styrning av upphandlingsarbetet sker via kommunens upphandlingspolicy samt 
tillämpningsanvisningar. I policyn finner ni bl.a. det gemensamma 
förhållningssättet till kommunens alla inköp.  
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Mutor och jäv 
Ett syfte med lag (2016:1145) om offentlig upphandling är att inom det offentliga 
motverka risken för korruption och jäv. Kommunen ansluter sig till Institutionen 
mot mutor (IMM) kod.  

 

Direktupphandlingsprocessen 
 

När får man genomföra en direktupphandling? 

En direktupphandling får endast genomföras om: 

1. Ett av kommunen redan upprättat avtal på området saknas, och  

2. Det totala värdet av upphandlingen understiger 586 907 kr (s.k. 
tröskelvärde) 

 

Information om befintliga ramavtal finner ni i kommunens e-handelssystem.  

För förvaltningar som lyder under annan lagstiftning LUF, LUFS och LUK gäller 
andra tröskelvärden.  

 

Vem får genomföra direktupphandlingen? 

Av förvaltningens delegationsordning framgår vem som har rätt att ingå 
leverantörsrelation för kommunens räkning. Kommunen är en upphandlande 
myndighet och kontraktsförbindelsen avser således kommunen som helhet. I er 
delegationsordning kan finnas ytterligare beloppsgränser som reglerar ert mandat, 
vilket åligger er att kontrollera och efterleva. Den person som har budgetansvar får 
inom ramen för sitt ansvarsområde utföra och fatta beslut om köp.  
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Hur genomförs en direktupphandling? 

Direktupphandlingsprocessen genomförs genom ett antal moment beskrivna på 
Insidan: 

Köp där värdet understiger 100 000 kr ombesörjs av förvaltningen. 

Köp där värdet överstiger 100 000 kr (men inte över gällande tröskelvärde) 
ombesörjs i första hand av förvaltningen. I det fall köpet kräver en villkorsreglerad 
avtalsrelation (exempelvis på grund av att leverantör ska hantera sekretessbelagda 
uppgifter eller personuppgifter) ska Inköp ombesörja köpet. Köpet ska då anmälas 
till Inköp via kommunens ärendehanteringssystem. 

Dokumentationskrav föreligger om köpet överstiger 100 000 kr. Mallar för 
dokumentation finns att tillgå i den processbeskrivning som ligger på vår interna 
hemsida.  

Direktupphandlingsprocessen ska efterlevas. Kontakta Inköp vid behov av 
vägledning. 

 

Hur säkerställer jag kravet på dokumentation? 

I förvaltningens dokumenthanteringsplan ska information om sparande/lagrande 
samt arkiveringsregler kring förvaltningens köp framgå. I det fall Inköp genomför 
upphandlingen, tillser Inköp att samtliga handlingar i upphandlingen hanteras 
enligt gällande regler.  

 

Krav på samordning 
Det åligger oss som upphandlande myndighet att säkerställa att vi genom god 
samordning efterlever lag (2016:1145) om offentlig upphandling. Därför är det av 
största vikt att köparen inom förvaltningen genomför en god kontroll gällande 
befintliga avtal (köp av annan leverantör än avtalad leverantör, kan innebära att 
kommunen begår ett kontraktsbrott) samt säkerställer om behovet av köpet är 
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enskilt eller gemensamt, och om behovet är av återkommande karaktär eller ett 
engångsköp.  

Nya behov ska anmälas till Inköp via kommunens ärendehanteringssystem, för att 
vi på sikt ska fånga de avtalsområden kommunen har behov av.  

Kommunen är en upphandlande myndighet, och det är viktigt att vi skapar 
attraktivitet kring våra upphandlingar genom att inneha en gemensam hållning till 
vårt näringsliv och därmed våra potentiella anbudsgivare. Vid eventuell revision 
ska kommunen uppvisa god ordning och styrning inom området. Finns minsta 
osäkerhet kring ett köp ska Inköp kontaktas för vägledning. 

 

 

 
Beslutad av: Kommunstyrelsen 2018-08-28 § 185, Dnr KS/2018:225 
Ansvarig förvaltning: Service 
Kontakt: Kungsbacka direkt 0300-83 40 00, info@kungsbacka.se 

 Kungsbacka kommun, 434 81 Kungsbacka 
www.kungsbacka.se 
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Policy för upphandling 

Syfte  

All upphandling ska ta tillvara kommunnyttan och ske på ett professionellt sätt 
för att på bästa sätt tillgodose kommunens behov av varor och tjänster. Detta för 
att säkerställa att varor och tjänster köps med rätt kvalitet till lägsta kostnad och 
med minsta möjliga miljöpåverkan.  

Kommunens upphandling ska långsiktigt medverka till en marknadssituation 
som präglas av uthållighet och väl fungerande konkurrens.  

Omfattning  

Denna policy gäller all upphandling i kommunen och omfattar kommunens 
samtliga nämnder.  

Förhållningssätt  

 All anskaffning av varor och tjänster ska föregås av upphandling i 
enlighet med gällande lagstiftning. Policies, program och riktlinjer 
beslutade i kommunfullmäktige ska iakttas och beaktas.  

 All anskaffning ska genom helhetssyn, främja nyttan för hela 
kommunen. Det betyder att: 

o upphandling av varor, tjänster och entreprenader samordnas så 
att kommunen drar nytta sin storlek som köpare 

o den kompetens och resurs som finns inom Serviceområde 
Upphandling utnyttjas 

o ramavtal upprättas inom alla områden där så är lämpligt  

o samtliga nämnder ska följa gällande ramavtal  

o upphandling sker i nära samverkan mellan upphandlings- och 
verksamhetskompetens.  
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 I all upphandling ska kommunens representanter inta ett enhetligt 
affärsetiskt förhållningssätt. 

 Extern samordning i upphandling med kommuner, bolag eller andra 
organisationer ska övervägas om man härigenom kan uppnå 
ekonomiska eller andra affärsmässigt bedömda fördelar.  

 Vid upphandling ska kraven på kvalitet och prestanda inte ställas högre 
än vad som är nödvändigt utifrån det ändamål som avses.  

 Upphandling ska ske med utgångspunkten att samtliga kostnader 
beaktas under varan/tjänstens användningstid. 

 Miljöhänsyn ska tas i upphandlingar enligt tillämpningsanvisningarna 
till denna  policy.  

 Etiska krav ska beaktas i upphandlingar enligt tillämpningsanvisningar 
till denna policy.  

Upphandlingsfunktionens ansvar  

 Samordna upphandlingsvolymer över förvaltningsgränserna och göra 
ramavtal. Göra objekts- eller enskilda upphandlingar för kommunen 
och dess nämnder.  

 Vara kommunens resurs inom upphandlingsområdet.  

 Samordna upphandlingar med andra kommuner, landsting etc när detta 
bedöms som lämpligt.  

 Löpande göra avtals- och leverantörsuppföljningar.  
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Nämndernas ansvar  

 Vid inköp följa denna upphandlingspolicy.  

 Ta fram kravspecifikationer som underlag för upphandlingar.  

 Följa ingångna upphandlingsavtal gjorda för kommunen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Beslutad av: Kommunfullmäktige i protokoll KF § 164/09 
Ansvarig förvaltning: Service 
Kontakt: Kungsbacka direkt 0300-83 40 00, info@kungsbacka.se 
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Tillämpningsanvisningar för 

upphandlingspolicy 

Gällande lagstiftning och regelverk 

För all offentlig upphandling gäller att nedanstående grundläggande EG-
rättsliga principer måste iakttas: 

 Fri rörlighet för varor  

 Etableringsfrihet  

 Frihet att tillhandahålla tjänster  

Bestämmelserna i lagarna om offentlig upphandling ska därför tolkas mot 
bakgrund av dessa principer. Detsamma gäller de som följer av dessa, nämligen 
principerna om: 

 Likabehandling - Alla leverantörer ska behandlas lika, d.v.s. ges lika 
förutsättningar. Alla måste t.ex. få samma information, vid samma 
tillfälle. 

 Icke-diskriminering - Det är förbjudet att direkt eller indirekt 
diskriminera leverantörer, främst på grund av nationalitet. Härav följer 
att den upphandlande myndigheten t.ex. inte får ge ett lokalt företag 
företräde med anledning av dess geografiska läge. 

 Ömsesidigt erkännande - Intyg och certifikat som utfärdats av behöriga 
myndigheter i något medlemsland måste godtas i de övriga 
medlemsländerna. 

 Proportionalitet - Kvalifikationskraven och de krav som ställs i 
kravspecifikationen måste ha ett naturligt samband med och stå i rimlig 
proportion till det som upphandlas. Dessutom måste kraven vara ägnade 
att leda till att den upphandlande myndighetens syfte med att ställa dem 
uppnås. 
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 Transparens - Upphandlingsprocessen ska kännetecknas av 
förutsebarhet och öppenhet. För att anbudsgivarna ska ges samma 
förutsättningar för anbudsgivning måste förfrågningsunderlaget vara 
klart och tydligt och innehålla samtliga krav på det som ska upphandlas. 
Förfrågningsunderlaget ska inte frångås vid utvärdering. 

Lagar och bestämmelser som påverkar upphandlingsverksamheten är bl a:  

 LOU - Lagen om offentlig Upphandling  

 LUFS - Lagen om Upphandling Försörjningssektorerna 

 LOV - Lagen om Valfrihet  

 Köplag  

 Avtalslag  

 Förvaltningslag  

 Konkurrenslagstiftning  

 Sekretesslagstiftning  

 Brottsbalkens regler om mutor och bestickning  

 Livsmedelslag  

 Miljölagstiftning  

 Arbetsmiljölag  

 Medbestämmandelag  

 Kommunens delegerings- och attestreglemente  

Det åligger den som hanterar upphandlingar att ta hänsyn till aktuell lag, 
förordning eller intern policy.  

Direktupphandling  

Direktupphandling är upphandling utan krav på anbudsförfarande enligt 
upphandlingslagstiftningen. Denna metod ska tillämpas om det inte finns något 
gällande ramavtal.  
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Direktupphandling kan ske om värdet av det som ska upphandlas är lågt eller 
om det finns synnerliga skäl. Detta kan vara synnerlig brådska orsakad av 
omständigheter som inte kunnat förutses och inte heller beror på den 
upphandlande myndigheten.  

Däremot är det inte synnerliga skäl om det uppkommit brådska som beror på 
den upphandlande myndigheten t.ex. genom eftersatt planering. Vad som i 
Kungsbacka kommun betecknas som lågt värde är högst fem basbelopp. 
Riktlinjer för direktupphandling utformas av Upphandlingsfunktionen.  

Miljöanpassad upphandling  

Miljöanpassade produkter och tjänster ska användas för att identifiera och 
premiera de bästa miljöalternativen med bibehållen funktion i enlighet med de 
behov som ska tillgodoses.  

Miljöstyrningsrådet förvaltar och vidareutvecklar ett allmänt tillgängligt 
webverktyg för ekologisk hållbar upphandling (www.msr.se). Vid upphandling 
ska ovanstående verktyg användas för att ställa möjliga miljökrav. Kungsbacka 
kommun strävar efter att leverantörer ska ha god miljökunskap och ett 
systematiskt miljöarbete. 

Affärsetiskt förhållningssätt  

Kommunen ska anlita leverantörer som har god affärsetik, följer lagar och 
förordningar, fullgör sina skyldigheter gentemot samhället, inte diskriminerar 
någon på grund av kön, ålder, etnisk härkomst, funktionshinder eller sexuell 
läggning. Kommunen ska uppfattas som en attraktiv kund och seriös avtalspart. 
Kommunen ska långsiktigt vara en prioriterad kund hos sina leverantörer med 
korrekta och seriösa affärsmetoder. Det är mycket viktigt att företrädare för 
Kungsbacka kommun uppträder på så sätt att tilltron och respekten för 
Kungsbacka kommun som organisation bibehålls. Härigenom säkras hög 
leveransservice och kostnadseffektivitet.  
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Det strategiska valet mellan en eller flera leverantörer ska analyseras i varje 
enskilt fall. Generellt ska man sträva efter en leverantörsbas som gynnar 
konkurrensen och, när det bedöms möjligt, iakttar möjligheterna för små och 
medelstora leverantörer att lämna anbud till kommunen.  

Mutor och jäv  

Gåva eller förmån som kan påverka anställd i sin tjänsteutövning ska avvisas. 
Anställda i kommunen ska uppträda sakligt, opartiskt och inte ta 
ovidkommande hänsyn.  

Personal som deltar i upphandlingsprocessen får inte ha personliga engagemang 
eller intressen som riskerar stå i konflikt med kommunens intressen. 
Jävsreglerna innebär att ett beslut kan riskera att bli ogiltigt på grund av att en 
anställd eller företrädare för kommunen har personliga intressen i det saken rör. 
Det åligger varje individ att anmäla till närmaste chef och avstå från 
handläggande om misstanke uppkommer om att sådan situation är förestående.  

Ekonomisk brottslighet  

Kommunen ska vidta erforderliga åtgärder för att så långt som är möjligt 
säkerställa att kommunen enbart anlitar seriösa företag som sköter sina 
ekonomiska åligganden i det land bolaget är registrerat. Observera att det enligt 
lagstiftningen föreligger skyldighet att i upphandling utesluta de leverantörer 
vars företrädare dömts för vissa brott (deltagare i kriminell organisation, 
bestickning, bedrägeri eller penningtvätt). För alla eventuella underleverantörer 
ska samma villkor gälla som för huvudleverantör.  

I samband med kvalificering av anbudsgivare ska kontroll ske av F- eller 
FAskattesedel, moms- och arbetsgivarregistrering, samt eventuella 
skatteskulder. Vilka krav som får ställas framgår av gällande lagstiftning. 
Kontroll får även ske fortlöpande under avtalsperioden.  
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Etiska krav och klausuler  

Avsikten med att ställa etiska krav är att få avtalsparter/leverantörer som 
respekterar grundläggande mänskliga rättigheter i sin verksamhet. Kommunen 
verkar för att successivt öka antalet leverantörer som under hela avtalstiden 
tillhandahåller varor som uppfyller kriterierna för etisk märkning. Med etisk 
märkning avses märkning som säkerställer att produkterna framställs under 
arbetsförhållanden som är förenliga med ILO:s (International Labour 
organisation) åtta grundläggande konventioner om mänskliga rättigheter i 
arbetslivet om: 

 förenings- och förhandlingsrätt, nr 87 och 98  

 diskriminering och lika lön, nr 111 och 100  

 förbud mot tvångs- och slavarbete, nr 29 och 105  

 barnarbete/minimiålder, nr 138 och 182  

Dessutom kan hänvisning av samma skäl ske till:  

 FNs barnkonvention, artikel 32.  

När det gäller varor som tillverkas i länder där förenings- och förhandlingsrätten 
är begränsad eller under utveckling ska leverantören medverka till att anställda 
får möta företagsledningen för att diskutera löne- och arbetsvillkor utan 
negativa konsekvenser.  

Vid upphandling med etiska krav kan detta redovisas som informationskrav 
eller som särskilt kontraktsvillkor i förfrågningsunderlaget och dessutom i 
själva avtalet. När krav på särskilt kontraktsvillkor ställts ska alltid uppföljning 
ske genom kontroll, inspektioner eller på annat sätt.  

Antidiskrimineringsklausul  

Avsikten med en antidiskrimineringsklausul är att sätta ytterligare press på 
kommunens leverantörer att följa antidiskrimineringslagstiftningen genom att 
efterlevnaden av lagarna görs till en avtalsrättslig fråga.  
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De upphandlingar som kan vara aktuella för antidiskrimineringsklausuler är 
tjänster samt byggnads- och anläggningsarbete som utförs i Sverige. Varor kan 
inte omfattas av en sådan klausul.  

Antidiskrimineringsklausulen ska redovisas som särskilt kontraktsvillkor i 
förfrågningsunderlaget och även i själva avtalet.  

Meddelarskydd  

Vid upphandling av driftentreprenader skall i upphandlingen säkerställas att 
samtliga anställda, som arbetar i verksamhet som omfattas av entreprenaden, 
åtnjuter samma meddelarskydd som kommunanställd personal.  

Ansvar och roller  

Kungsbacka kommun är enligt lagstiftningen en upphandlande myndighet. Mot 
marknaden är det av principiell betydelse att kommunen i sina upphandlingar 
uppfattas som en och samma organisation.  

Det är nämnden för Service uppgift att leda och samordna kommunens 
upphandling bland annat genom förvaltningsövergripande ramavtal, så att 
kommunens ekonomiska och övriga intressen tillvaratas.  

All upphandling ska präglas av ett totalkostnadstänkande där hänsyn tas till 
samtliga transaktionskostnader som uppstår i samband med upphandlingen.  

Nämnderna  

Nämnderna ska:  

 utse en kontaktperson från respektive förvaltning för den löpande 
kontakten med Upphandlingsfunktionen.  

 utse sakkunniga personer att ingå i referensgrupp för att där ansvara för 
de verksamhetsspecifika kraven vid utformning av 
upphandlingsunderlaget. 
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Upphandlingsfunktionen  

Kommunens gemensamma upphandlingsresurs är Serviceområde Upphandling 
som sorterar under nämnden för Service.  

Rollfördelning - beslutsvägar  

Kommungemensamma upphandlingsbeslut fattas av nämnden för Service.  

Förvaltningsspecifika upphandlingsbeslut fattas av respektive förvaltnings 
nämnd.  

Information  

Serviceområde Upphandling ansvarar för att avtalsinformation och övrig 
upphandlingsinformation når ut till hela organisationen.  

Uppföljning  

Upphandlingsfunktionen gör löpande avtals- och leverantörsuppföljning.  

Beställningar/Avrop/Fakturering  

Ska ske med användande av kommunens övergripande system för elektronisk 
handel.  

Överskottsmaterial  

Upphandlingsfunktionen svarar för att kommunens överskottsmaterial avyttras 
på ett affärsmässigt och objektivt sätt. 

 

 

 

 
Beslutad av: Kommunfullmäktige i protokoll KF § 164/09 
Ansvarig förvaltning: Service 
Kontakt: Kungsbacka direkt 0300-83 40 00, info@kungsbacka.se 
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§ 67 Dnr 2020-00488  
Komplettering av reglemente för nämnden för Teknik - 
sjösäkerhetsanordningar (SSA) och sjövägmärken 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar reglemente för nämnden för Teknik, daterat 2021-01-20. 

Reglemente för nämnden för Teknik, antaget av kommunfullmäktige 2020-05-05, § 
49, upphör samtidigt att gälla. 

Sammanfattning av ärendet 
Under 2020 har det uppmärksammats att det inte finns någon utsedd ansvarig nämnd 
för att svara för sjövägmärken och sjösäkerhetsanordningar (SSA). Mot bakgrund av 
nämnden för Tekniks nuvarande ansvarsområden är det förvaltningens bedömning i 
dialog med kommunstyrelsens förvaltning att även dessa områden borde ingå i 
nämnden för Tekniks ansvarsområden.  

Därför har en ny formulering om detta lagts till i reglementet för nämnden för 
Teknik. Utöver det har reglementet förenklats och förtydligats. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse, 2021-01-20 

Utredning Sjösäkerhetsanordningar (SSA) och sjövägmärken, januari 2021 

Reglemente för nämnden för Teknik, 2021-01-20 

Reglemente för nämnden för Teknik med markerade förslag till ändringar, 2021-01-
20 

Nämnden för Teknik, 2020-12-16 § 125 

Tjänsteskrivelse förvaltningen för Teknik, 2020-11-25 

Reglemente för nämnden för Teknik, KF 2020-05-05 § 49 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
kommunledningskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Komplettering av reglemente för nämnden för Teknik avseende 
sjösäkerhetsanordningar (SSA) och sjövägmärken 
 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar reglemente för nämnden för Teknik, daterat 2021-01-20. 

Reglemente för nämnden för Teknik, antaget av kommunfullmäktige 2020-05-05, § 49, upphör 
samtidigt att gälla. 

Sammanfattning av ärendet 
Under 2020 har det uppmärksammats att det inte finns någon utsedd ansvarig nämnd för att svara för 
sjövägmärken och sjösäkerhetsanordningar (SSA). Mot bakgrund av nämnden för Tekniks nuvarande 
ansvarsområden är det förvaltningens bedömning i dialog med kommunstyrelsens förvaltning att även 
dessa områden borde ingå i nämnden för Tekniks ansvarsområden.  

Därför har en ny formulering om detta lagts till i reglementet för nämnden för Teknik. Utöver det har 
reglementet förenklats och förtydligats. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse, 2021-01-20 

Utredning Sjösäkerhetsanordningar (SSA) och sjövägmärken, januari 2021 

Reglemente för nämnden för Teknik, 2021-01-20 

Reglemente för nämnden för Teknik med markerade förslag till ändringar, 2021-01-20 

Nämnden för Teknik, 2020-12-16 § 125 

Tjänsteskrivelse förvaltningen för Teknik, 2020-11-25 

Reglemente för nämnden för Teknik, KF 2020-05-05 § 49 

Beslutet skickas till 
Nämnden för Teknik 

u 
Kungsbacka 
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Beskrivning av ärendet 
Under 2020 har uppmärksammats att ansvarig nämnd för att svara för sjömärken och 
sjösäkerhetsanordningar (SSA) inte har utsetts. Mot bakgrund av nämnden för Tekniks nuvarande 
ansvarsområden är det förvaltningens bedömning i dialog med kommunstyrelsens förvaltning att även 
dessa områden torde innefattas i Tekniks ansvarsområden. Därför har en ny formulering om detta lagts 
till i reglementet för nämnden för Teknik. Härtill har reglementet förenklats och förtydligats för en 
tydligare överblick. 

Kommunens ansvar för sjösäkerhetsanordningar (SSA) och sjövägmärken 
Frågan om vilken nämnd som ansvarade för kommunens sjömärken, eller sjösäkerhetsanordningar 
(SSA), och sjövägmärken (föreskrifter och förbud) aktualiserades sommaren 2020 i samband med att 
Transportstyrelsen efterfrågade kommunens, för innevarande år, egenkontroll av kommunens SSA. 
Bakgrunden var en invånares oro över eventuella, kommande överträdelser av fartbegränsningar 
(föreskrifter) vid Kullaviks avloppsledning i havet samt en förfrågan från en båtförening om att överta 
ägande och underhåll av en ledfyr ur funktion i Kungsbackafjorden.  

Ansvaret för sjömärken och sjösäkerhetsanordningar (SSA) har sedan 2003 varit kommunstyrelsens. I 
den översiktliga utredning som initierades sommaren 2020framkom att nämnden för Kultur & Fritid 
tidigare hade fullgjort kommunens uppgifter beträffande SSA och sjövägmärken utan att uppgifterna 
delegerats till nämnden. När delar av förvaltningen för Kultur & Fritids driftsektion i april 2019 fördes 
över till nämnden för Teknik, togs inga initiativ till att komplettera nämndens reglemente med dessa 
för nämnden nya uppgifter. Det beror, med största sannolikhet, på att dessa inte var kända för 
nämnden. 

Kommunstyrelsens förvaltning har genomfört en utredning om sjösäkerhetsanordningar, sjövägmärken 
och kommunens ansvar. Den utredningen utgör underlag i ärendet. 

Länsstyrelsen har genom beslut 125-19-89 gett Kungsbacka kommun i uppdrag att svara för att 
sjömärken sätts upp och underhålls längs havskusten intill ett avstånd av 200 meter från strandlinjen 
vid normalt vattenstånd:  

− från västligaste delen av Äspenäs till östligaste delen av Hästholmen  

− från 500 meter sydväst till 500 meter nordost Gårda brygga  

− från Stegla udde till nordspetsen på östligaste udden söder Krokarna  

− från sydspetsen av Skallanäs till sydspetsen av Mönster  

− från spetsen av Backfiskarudden väster Råö till sydvästligaste delen av Smarholmen  

− från norra udden av Vinbärsholmen till södra delen av Rödskären  

− från västligaste delen av Stora Gingleholmen på Vallda Sandö till nordligaste delen av udden 
söder om ön Klöven  
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− från västligaste delen av udden norr om Brandshultsviken till västligaste delen av udden vid 
Lahall 

− från Sältetången till Kullaviks hamn  

Skyltning ska ske på samma sätt som tidigare.  

 

Kungsbacka kommun svarar även för Sjösäkerhetsanordningar (SSA):  

− Kungsbacka ränna 1 (fast prick)  

− Kungsbacka ränna 2 (fast prick)  

− Kungsbacka ränna 3 (fast prick)  

− Kungsbacka ränna 4 (fast prick)  

− Kungsbacka ränna 5 (fast prick)  

− Kungsbacka (ledfyr)  

− Gula skär (kummel)  

− Näsbokrok (prick)  

− Lerkils angöring (ledfyr) driftsavtal Sjöfartsverket  

− Kullavik avloppsledning (prick) driftsavtal Sjöfartsverket  

Detta innefattar upprättning, drift och egenkontroll jämte rapportering till Transportstyrelsen.  

Utöver detta har Transportstyrelsen genom beslut TSS 2020-1510 gett Onsala Fyrförening 
drifttillstånd och ansvar att underhålla och kontrollera SSA vid Onsalahalvön fram till 2025-05-30 
varför dessa undantas tills annat besked ges.  

Övriga ändringar av reglementet 
Reglementet har även ändrats på så sätt att viss information som fanns på flera ställen har tagits bort 
samt att hänvisning till lagrum och beskrivning kring uppdrag i drift har förtydligats och/eller lagts till. 
Som underlag redovisas ett dokument med markerade förslag till ändringar av nuvarande reglemente 
och kommentarer. 

Nämnden för Teknik beslutade om förslag till nytt reglemente den 16 december 2020. 
Kommunstyrelsens förvaltning har i sin beredning av ärendet gjort några ytterligare justeringar bland 
annat vad avser formuleringen av tillägget om sjösäkerhetsanordningar och sjövägmärken.  

Kommunstyrelsens förvaltning har initierat ett arbete med att se över samtliga reglementen. I första 
hand är det struktur och utformning av reglementen som ska ses över. Detta i syfte att göra det 
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tydligare hur olika ansvarsområden respektive delegering ska beskrivas. Det innebär att det längre 
fram kan komma att ske ytterligare förändringar av reglementet för nämnden för Teknik. 

 

 

 

 

Malin Aronsson     Anders Johansson 

Kommundirektör     Biträdande kommundirektör 
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Sjösäkerhetsanordningar (SSA) och 
sjövägmärken 

I hav, sjöar och vattendrag i Kungsbacka kommun 

Lena Knutsson 
Utredare 
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Förord 
Hamnstyrelsen i Kungsbacka kommun lades ner från och med år 2003. Av 
Hamnstyrelsens sista protokoll framgår av § 29/2002 att styrelsens uppgifter ännu 
inte hade överförts till annan nämnd, varför uppgifterna därmed ålegat 
kommunstyrelsen. 

Frågan om vilken nämnde som ansvarade för kommunens sjömärken, eller 
sjösäkerhetsanordningar (SSA), och sjövägmärken (föreskrifter och förbud) 
aktualiserades sommaren 2020 i samband med att Transportstyrelsen efterfrågade 
kommunens, för innevarande år, egenkontroll av kommunens SSA,  av en invånares 
oro över eventuella, kommande överträdelser av fartbegränsningar (föreskrifter) vid 
Kullaviks avloppsledning i havet samt en förfrågan från en båtförening om att överta 
ägande och underhåll av en ledfyr ur funktion i Kungsbackafjorden.  

Eftersom de uppgifter som ålegat Hamnstyrelsen inte delegerats till någon annan 
nämnd, var ansvaret kommunstyrelsens. En översiktlig utredning företogs sommaren 
2020. Det framkom då att nämnden för Kultur & Fritid tidigare hade fullgjort 
kommunens uppgifter beträffande SSA och sjövägmärken utan att uppgifterna 
delegerats till nämnden. När delar av förvaltningen för Kultur & Fritids driftsektion i 
april 2019 fördes över till nämnden för Teknik, togs inte heller då några initiativ till 
att komplettera nämndens reglemente med dessa för nämnden nya uppgifter, med 
största sannolikhet på grund av att dessa inte var kända för nämnden. 
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1 Sjömärken och sjövägmärken 

Sjömärken är sjösäkerhetsanordningar (SSA) och utgör en navigeringshjälp på havet 
samt kräver tillstånd från Transportstyrelsen. Exempel på sjömärken är prick, 
kummel eller boj. 

Sjövägmärken är föreskrifter eller förbud, utfärdade av länsstyrelsen. Exempel på 
sjövägmärken är ankringsförbud eller fartbegränsningar. 
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2 Kommunens ansvar 

3.1  Sjömärken (SSA) 
Båtklubbar och andra aktörer kan få drifttillstånd till SSA. Sådana drifttillstånd har 
beviljats av Transportstyrelsen till Gårda Brygga Ekonomiska Förening, Bråtavikens 
Båtsällskap och Onsala Fyrförening. Kungsbacka kommun har drifttillstånd till tio 
SSA. 

Kommunen ansvarar bara för sina sjömärken. Ansvaret innebär enligt 3 kap. 2 - 3 §§ 
sjötrafikförordningen (1986:300) att ansöka om tillstånd till att inrätta, ändra, flytta 
eller dra in en SSA. Ansvaret innebär också tillsyn, drift och underhåll.  

SSA är lös egendom. Om kommunens uppgifter enligt sjötrafikförordningen samt 
kommunens uppgifter, i egenskap av ägare till sjömärkena, delegeras till någon 
nämnd, bör delegeringen av de senare uppgifterna också innefatta rätt att besluta om 
att inrätta, ändra osv. SSA samt överlåta en SSA. 

• Tillstånd till SSA krävs inom områden som omfattas av Sjöfartsverkets 
sjökort 

• Transportstyrelsens författningssamling (TSFS) 2017:66 ger en avgränsning 
mot sjöar, åar m.m. 

• Vem som helst får utanför sjökortsområdet anordna SSA om man följer IALA 
(internationell standard) 
 

3.2 Sjövägmärken 
Kommunens har ansvar för att sätta upp sjövägmärken samt underhålla desamma 
som grundas i länsstyrelsens föreskrifter eller förbud, se 2 kap. 6 § 
sjötrafikförordningen. 

 

3.3  Geografisk omfattning 
Kungsbacka kommun sträcker sig 12 sjömil ut i havet. Det innebär inte bara ansvar 
för SSA och sjövägmärken ute i skärgården utan också ansvar för återställande av 
platser i vissa fall enligt lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om 
gaturenhållning och skyltning (gaturenhållningslagen). Denna senare uppgift vilar 
enligt reglemente på nämnden för Teknik. Nämnden för Teknik har vidare sedan 
tidigare ett underhållsavtal avseende två SSA, prickar, vid Kullaviks avloppsledning 
respektive Näsbokrok. 

Det kan i sammanhanget upplysas om att det är Sjöfartsverket som sköter underhållet 
av fyren Nidingen. Det råder ankringsförbud vid kablar, Hållsundsudde-Nidingen. 
Sjöfartsverket svarar för att sjövägmärken sätts upp och för underhållet av dem. 
(Länsstyrelsen i Hallands beslut 1989-07-10, dnr 125-16-89). 
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3 Kommunens sjömärken och 
sjövägmärken 

Kungsbacka kommun är hos Transportstyrelsen antecknad som ägare till 
nedanstående SSA. Det kan nämnas att det tidigare var lotsen som fattade beslut om 
SSA, ofta muntliga beslut, varför det inte alltid finns dokumentation på äldre SSA. 
Att kommunen har tillstånd dessa har bekräftats genom ett dokumenterat beslut av 
Transportstyrelsen. Nedan följer en förteckning över kommunens SSA och 
sjövägmärken. 

 
3.1  Sjömärken SSA (Transportstyrelsen 2020-09-21, dnr TSS 2020-3094) 
1. Kummel, Gulaskär 

2. Prick, Kullaviks avloppsledning 

3. Ledfyr, Kungsbacka 

4. Fast prick, Kungsbacka ränna 1 

5. Fast prick Kungsbacka ränna 2 

6. Fast prick, Kungsbacka ränna 3 

7. Fast prick, Kungsbacka ränna 4 

8. Fast prick, Kungsbacka ränna 5 

9. Ledfyr, Lerkils angöring 

10. Prick, Näsbokrok 

 
4.2  Sjövägmärken (Länsstyrelsen i Halland) 
Nedan följer en förteckning på de föreskrifter och förbud i Kungsbacka kommun, 
som arkivet hos Länsstyrelsen i Halland har översänt på utredarens förfrågan. Det är 
dock inte utrett om alla föreskrifter eller förbud fortfarande gäller, varför den nämnd 
som ska fullgöra kommunens uppgifter om sjövägmärken bör få i uppdrag att utreda 
detta hos länsstyrelsen i samband med att fullmäktige delegerar kommunens 
uppgifter enligt sjötrafikförordningen till någon nämnd, särskilt som de flesta 
föreskrifterna är förhållandevis gamla. 

Se även Författningar | Länsstyrelsen Halland (lansstyrelsen.se). 

 

1. Fartbegränsning, 5 knop utmed vissa delar av havskusten från Äspenäs i söder till 
Kullaviks hamn i norr (beslut 1989-07-10, dnr 125-19-89.) 

https://www.lansstyrelsen.se/halland/om-oss/om-lansstyrelsen-i-hallands-lan/forfattningar.html
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2. Fartbegränsning, Skärsjön, 7 knop, 13 FS 2006:56 (beslut 2005-05-27, dnr 258-
10991-04) 

3. Fartbegränsning Stora Horredsjön, 7 knop (beslut 1985-06-14 samt 1989-07-10, 
dnr 11-312-2095-82) 

4. Fartbegränsning Kungsbackaån, 4 knop och 7 knop (1989-07-10, dnr 125-13-89) 

5. Fartbegränsning, Agnsjön, Sundsjön och Staborgsund, 5 knop (1989-07-1, dnr 
125-13-89) 

6. Ankringsförbud vid Kullaviks avloppsledning (beslut 1989-07-10, dnr 125-14-89. 
Även Hallands läns allmänna kungörelse nr 72 år 1969) 

7. Ankringsförbud vid Ölmanäs avloppsledning (beslut 1989-07-10, dnr 125-15-89) 

8. Avgränsning av områden där vattenskoter får användas; användning får ske i 
farleden 109 samt från Lerkils hamn ut till farleden 109 enligt markering på karta  

  (13 FS 2006:38 den 15 maj 2006) 
Förordning (1993:1053) om användning av vattenskoter anger att det endast är tillåtet att 
köra vattenskoter i allmänna farleder samt i områden där länsstyrelserna beslutat om 
undantag från det generella förbudet. 

Genom en dom från EU-domstolen har den svenska vattenskoterförordningens giltighet 
ifrågasatts. Resultatet av detta är att det i dagsläget inte bedrivs någon tillsyn utifrån 
reglerna i vattenskoterförordningen. Däremot gäller miljöbalken och allmänna 
sjötrafikregler även för vattenskoter. 

Länk till dom; Mickelsson och Roos, C-142/05, EU:C:2009:336 
 

Den som kör vattenskoter betraktas som ”befälhavare” i lagens mening och har ansvar att 
köra säkert och inte orsaka skada eller olägenhet för människors hälsa, natur eller miljö. 
Det ansvaret följer av miljöbalken och sjölagen, som gäller oavsett oklarheter om 
vattenskoterförordningens legala status. 

/Källa:  Regler för vattenskoter - Naturvårdsverket (naturvardsverket.se)/ 

 

9. Ankringsförbud i Landabukten, spillvattenledning (13 FS 1993:25).  

Beslutet kan inte återfinnas i länsstyrelsens arkiv. Diarienummer hade hjälpt till för 
eftersökning. En sökning efter beslutet i Hamnstyrelses arkiv (kommunarkivet) för år 
1993 gav inget resultat. Någon sökning i kommunstyrelsens arkiv år 1993 har inte 
gjorts. Föreskriften har dock översänts av länsstyrelsen. 

_____ 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:62005CJ0142&from=SV
https://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Motortrafik-i-naturen/Vattenskoter/
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Reglemente för nämnden för Teknik 

Utöver det som föreskrivs i kommunallagen eller i annan författning och i ”Gemensamt 
reglemente för kommunstyrelsen och nämnder i Kungsbacka kommun” gäller 
bestämmelserna i detta reglemente. 

 

Verksamhetsområde 
Nämnden för Teknik ansvarar för kommunens uppgifter inom verksamhetsområdena:  

• gatu- och väghållning, gatubelysning, lokal trafiksäkerhet och parkering enligt Väglag 
(1971:948) och Plan- och bygglag (2010:900) samt Lag (1998:814) med särskilda 
bestämmelser om gaturenhållning och skyltning  

• gaturenhållning, snöröjning och liknande åtgärder på gator, torg, parker och andra allmänna 
platser inom detaljplanelagt område och områden som ska användas för allmän trafik och att 
återställa plats där allmänheten får färdas fritt, där någon annan inte kan ställas till ansvar för 
uppstädning enligt lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och 
skyltning (2-4 §§) 

• vattenförsörjning och avloppshantering enligt Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster, 
Miljöbalk (1998:808) samt Lag (1998:812) med särskilda bestämmelser om 
vattenverksamhet  

• renhållning, avfallshantering och återvinning enligt 15 kap. Miljöbalk (1998:808)  
• färdtjänst och riksfärdtjänst enligt Lag (1997:736) om färdtjänst och Lag (1997:735) om 

riksfärdtjänst  
• ansöka om tillstånd till att inrätta, ändra, flytta eller dra in en SSA och ansvara för tillsyn, 

drift och underhåll av sjösäkerhetsanordningar (SSA) jämte uppsättning och underhåll av 
sjövägmärken enligt Sjötrafikförordning (1986:300).  

• Kungsbacka bredbandsnät  
• Projektera, projekt- och byggleda anläggningsprojekt, dels inom nämndens 

verksamhetsområde, dels på uppdrag av kommunstyrelsen  
• drift och skötsel av parker och allmän platsmark där kommunen är huvudman  
• drift, skötsel och besiktning av lekplatser där kommunen är huvudman samt  
• drift och skötsel av vissa utomhusanläggningar för kultur- och fritidsaktiviteter 

 

Delegering från kommunfullmäktige 
Nämnden för Teknik ska fullgöra kommunens uppgifter enligt 1 § lagen (1978:234) om nämnder för vissa 
trafikfrågor. När det i författning hänvisas till den nämnd som avses i 1 § lag om nämnder för vissa 
trafikfrågor, fullgör nämnden för Teknik de kommunala uppgifter som författningen anger. Uppdraget som 
nämnd för vissa trafikfrågor innefattar parkeringsfrågor enligt lagen (1987:24) om kommunal 
parkeringsövervakning och lagen (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering, lag (1976:206) om 
felparkeringsavgift, ärenden enligt lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall samt utfärdande av 
lokala trafikföreskrifter enligt gällande Trafiklagstiftning.  

 
Nämnden för Teknik ska:  

• besluta i ärenden om bidrag till enskild väghållning enligt av kommunfullmäktige antagna grunder, 
• besluta i ärenden enligt lagen (1957:259) om rätt för kommunen att ta ut avgift för viss upplåtelse av 

offentlig plats som tillhör kommunen och faller under nämndens förvaltning, 
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• besluta i ärenden om tillämpning av taxa samt allmänna bestämmelser för brukande av kommunens 
allmänna vatten- och avloppsanläggning, 

• besluta i ärenden om tillämpning av taxa för bredband och  
• besluta i ärenden om utökning och inskränkning av kommunens verksamhetsområden för vatten och 

avlopp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Beslutad av: Förslag nämnden för Teknik 2020-12-16 § 125, med vissa 
ändringar av kommunstyrelsens förvaltning 2021-01-20 

Gäller från: [Klicka och skriv datum: DD månad ÅÅÅÅ] 

Ansvarig förvaltning: Teknik 

Kontakt: Kungsbacka direkt 0300-83 40 00, info@kungsbacka.se 

Kungsbacka kommun, 434 81 Kungsbacka 
kungsbacka.se 

 

 

Kungsbacka kommun 

mailto:info@kungsbacka.se
https://www.kungsbacka.se/
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Reglemente för nämnden för Teknik 

Utöver det som föreskrivs i kommunallagen och i ”Gemensamt reglemente för 
kommunstyrelsen och nämnder i Kungsbacka kommun” gäller bestämmelserna 
i detta reglemente. 
 

VERKSAMHETSOMRÅDE 
Nämnden för Teknik ansvarar för kommunens uppgifter inom 
verksamhetsområdena 

• gatu- och väghållning, gatubelysning, lokal trafiksäkerhet och parkering enligt Väglag (1971:948) och Plan- och bygglag 
(2010:900) samt Lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning  

• gaturenhållning, snöröjning och liknande åtgärder på gator, torg, parker och andra allmänna platser inom detaljplanelagt 
område och områden som ska användas för allmän trafik och att återställa plats där allmänheten får färdas fritt, där någon 
annan inte kan ställas till ansvar för uppstädning enligt lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och 
skyltning (2-4 §§) 

• vattenförsörjning och avloppshantering enligt Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster, Miljöbalk (1998:808) samt Lag 
(1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet 

• renhållning, avfallshantering och återvinning enligt 15 kap. Miljöbalk (1998:808) 
• färdtjänst och riksfärdtjänst enligt Lag (1997:736) om färdtjänst och Lag (1997:735) om riksfärdtjänst 
• ansöka om tillstånd till att inrätta, ändra, flytta eller dra in en SSA och ansvara för tillsyn, drift och underhåll av 

sjösäkerhetsanordningar (SSA) jämte uppsättning och underhåll av sjövägmärken enligt Sjötrafikförordning (1986:300). 
• Kungsbacka bredbandsnät 
• Projektera, projekt- och byggleda anläggningsprojekt, dels inom nämndens verksamhetsområde, dels på uppdrag av 

kommunstyrelsen 
• drift och skötsel av parker och allmän platsmark där kommunen är huvudman 
• drift, skötsel och besiktning av lekplatser där kommunen är huvudman samt 
• drift och skötsel av vissa utomhusanläggningar för kultur- och fritidsaktiviteter 
-  

gatu- och väghållning, gatubelysning, lokal trafiksäkerhet och 
parkering, 

- förvaltning av parker, lekplatser och allmän platsmark där 
kommunen är huvudman, 

- vattenförsörjning och avloppshantering, 
- renhållning, avfallshantering och återvinning, 
- färdtjänst och riksfärdtjänst, samt 
- Kungsbacka bredbandsnät. 

 

Ansvaret innebär för respektive område att 

- verka för god försörjning och planering av kommunens 
infrastruktur, 

- svara för nyanläggning av infrastruktur, 
- svara för förnyelse, underhåll och drift, 
- utveckla och anpassa infrastruktur och verksamhet kontinuerligt 

efter nya behov i samhället och nya tekniska förutsättningar, samt 
- bidra till att uppfylla kommunens mål i nära samarbete med kommunstyrelsen, byggnadsnämnden 

med flera. 
 

 

Kungsbacka kommun 

Katarina Eiderbrant
Lagrumshänvisningar har lagts till.Sortering har gjorts för att särskilja och förtydliga helhetsansvar jämte driftsansvar 

Katarina Eiderbrant
Flyttat från att tidigare legat sist i dokumentet och kompletterat med ytterligare områden enligt samma lagstiftning.

Katarina Eiderbrant
Ny punkt enligt utredning. Något ändrad i omfattning av KSF.

Katarina Eiderbrant
Ordet ”anläggning” tillagt efter nämndens behandling av förvaltningen för Teknik efter synpunkt från  förvaltningen för Service
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DELEGERING FRÅN KOMMUNFULLMÄKTIGE 
Nämnden för Teknik ska fullgöra kommunens uppgifter enligt 1 § lagen (1978:234) om 
nämnder för vissa trafikfrågor. När det i författning hänvisas till den nämnd som avses i 
1 § lag om nämnder för vissa trafikfrågor, fullgör nämnden för Teknik de kommunala 
uppgifter som författningen anger. Uppdraget som nämnd för vissa trafikfrågor 
innefattar parkeringsfrågor enligt lagen (1987:24) om kommunal parkeringsövervakning 
och lagen (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering, ärenden enligt lagen 
(1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall samt utfärdande av lokala 
trafikföreskrifter enligt gällande trafiklagstiftning. 
 
Nämnden för Teknik ska besluta i ärenden enligt lagen (1957) om rätt för kommunen att 
ta ut avgift för viss upplåtelse av offentlig plats som tillhör kommunen och faller under 
nämndens förvaltning. 
 

Nämnden för Teknik ska 

 

- besluta i ärenden om bidrag till enskild väghållning enligt av kommunfullmäktige antagna grunder, 
 

- besluta i ärenden enligt lagen (1957:259) om rätt för kommunen att ta ut avgift för viss upplåtelse av 
offentlig plats som tillhör kommunen och faller under nämndens förvaltning, 
 

- besluta i ärenden om tillämpning av taxa samt allmänna bestämmelser för brukande av kommunens 
allmänna vatten- och avloppsanläggning, 
 

- besluta i ärenden om tillämpning av taxa och lokal renhållningsordning i delar som rör nämndens 
verksamhetsområde, 
 

- besluta i ärenden om tillämpning av taxa för bredband, 
 

- besluta i ärenden om utökning och inskränkning av kommunens verksamhetsområden för vatten och 
avlopp, och 
 

- byggleda projekt, dels inom nämndens verksamhetsområde, dels på uppdrag av kommunstyrelsen. 
 

- fullgöra kommunens uppgifter enligt 4 § i lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om 
gaturenhållning och skyltning, om att återställa plats där allmänheten får färdas fritt, där någon 
annan inte kan ställas till ansvar för uppstädning. 

 

 

 

 

 

 

 

Kungsbacka kommun 

Katarina Eiderbrant
Stycket är oförändrat.

Katarina Eiderbrant
Stycket är flyttat till punkt 2 nedan

Katarina Eiderbrant
Flyttad

Katarina Eiderbrant
Flyttad till rubriken Verksamhetsområde punkt 7 ovan.

Katarina Eiderbrant
Flyttat till Verksamhetsområde punkt 2 ovan.
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Beslutad av: Kommunfullmäktige 5 maj 2020 § 49, förslag nämnden för 
Teknik 2020-12-16 § 125 

Ansvarig förvaltning: Förvaltningen för Teknik 

Kontakt: Kungsbacka direkt 0300-83 40 00, info@kungsbacka.se 

Kungsbacka kommun, 434 81 Kungsbacka 
kungsbacka.se 

 

 

Kungsbacka kommun 
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 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 
Besöksadress 

Stadshuset, Storgatan 37 
Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Förändring av reglemente för nämnden för Teknik  

Förslag till beslut i nämnden för Teknik - för fastställande i kommunfullmäktige 

Nämnden för Teknik föreslår kommunfullmäktige att besluta om förändrat reglemente för nämnden för 
Teknik och att tidigare reglemente därmed upphör att gälla. 

Sammanfattning av ärendet 

Under 2020 har uppmärksammats att ansvarig nämnd för att svara för sjömärken och 
sjösäkerhetsanordningar (SSA) inte har utsetts. 

Mot bakgrund av nämnden för Tekniks nuvarande ansvarsområden är det förvaltningens bedömning i 
dialog med kommunstyrelsens förvaltning att även dessa områden torde innefattas i Tekniks 
ansvarsområden. Härtill har reglementet förenklats och förtydligats för en tydligare överblick. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2020-11-25 

Förslag till nytt reglemente  

Reglemente för Teknik KF 2020-0505 § 49 

Reglemente för kommunstyrelsen och nämnder KF 2019 § 181 

Beslut 125-19-89 från Länsstyrelsen om Fartbegränsning till 5 knop utmed vissa delar av havskusten i 
Hallands län 

TSS 2020-3094 Drifttillstånd för SSA Kungsbacka Kommun 200921 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

 

0 
Kungsbacka 
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Beskrivning av ärendet 

Länsstyrelsen har genom beslut 125-19-89 gett Kungsbacka kommun i uppdrag att svara för att 
sjömärken sätts upp och underhålls längs havskusten intill ett avstånd av 200 meter från strandlinjen 
vid normalt vattenstånd: 

från västligaste delen av Äspenäs till östligaste delen av Hästholmen 

från 500 meter sydväst till 500 meter nordost Gårda brygga 

från Stegla udde till nordspetsen på östligaste udden söder Krokarna 

från sydspetsen av Skallanäs till sydspetsen av Mönster 

från spetsen av Backfiskarudden väster Råö till sydvästligaste delen av Smarholmen 

från norra udden av Vinbärsholmen till södra delen av Rödskären 

från västligaste delen av Stora Gingleholmen på Vallda Sandö till nordligaste delen av udden söder om 
ön Klöven 

från västligaste delen av udden norr om Brandshultsviken till västligaste delen av udden vid Lahall 

från Sältetången till Kullaviks hamn 

Skyltning skall ske på samma sätt som tidigare. 

 

Kungsbacka kommun svarar även för Sjösäkerhetsanordningar (SSA):  

Kungsbacka ränna 1 (fast prick) 

Kungsbacka ränna 2 (fast prick) 

Kungsbacka ränna 3 (fast prick) 

Kungsbacka ränna 4 (fast prick) 

Kungsbacka ränna 5 (fast prick) 

Kungsbacka (ledfyr) 

Gula skär (kummel) 

Näsbokrok (prick) 

Lerkils angöring (ledfyr) driftsavtal Sjöfartsverket 

Kullavik avloppsledning (prick) driftsavtal Sjöfartsverket 

Detta innefattar upprättning, drift och egenkontroll jämte rapportering till Transportstyrelsen. 

 



KUNGSBACKA KOMMUN 
3 (3)  

 
 

Härtill har Transportstyrelsen genom beslut TSS 2020-1510 gett Onsala Fyrförening drifttillstånd 
jämte ansvar att underhålla och kontrollera SSA vid Onsalahalvön fram till 2025-05-30 varför dessa 
undantas tills annat besked ges. 

Vidare har beskrivning som finns med i antaget Reglemente för kommunstyrelsen och nämnder kf 
2019-12-10 § 181 tagits bort för att inte ha dubbel information. 

Även hänvisande lagrum och beskrivning kring uppdrag i drift har förtydligats och/eller lagts till. 

 

 

Karl Lundgren     Pauline Martinius   

Förvaltningschef    Enhetschef 



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 
Nämnden för Teknik Datum  

2020-12-16 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 125 Dnr 2020-00581  
Förändring av reglemente för nämnden för Teknik 

Beslut - för fastställande i kommunfullmäktige 

Nämnden för Teknik föreslår kommunfullmäktige att besluta om förändrat 
reglemente för nämnden för Teknik och att tidigare reglemente därmed upphör att 
gälla. 

Sammanfattning av ärendet 

Under 2020 har uppmärksammats att ansvarig nämnd för att svara för sjömärken och 
sjösäkerhetsanordningar (SSA) inte har utsetts. 

Mot bakgrund av nämnden för Tekniks nuvarande ansvarsområden är det 
förvaltningens bedömning i dialog med kommunstyrelsens förvaltning att även dessa 
områden torde innefattas i Tekniks ansvarsområden. Härtill har reglementet 
förenklats och förtydligats för en tydligare överblick. 

 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag TEAU 2020-11-30 § 88 

Förvaltningen för Tekniks tjänsteskrivelse, 2020-11-25 

Förslag till nytt reglemente 

Reglemente för Teknik KF 2020-05-05 § 49 

Reglemente för kommunstyrelsen och nämnder kf 2019-12-10 § 181 

Beslut 1989 Fartbegränsning 5 knop 

TSS 2020-3094 Drifttillstånd för SSA Kungsbacka kommun 200921 

Beslutsgång 

Ordförande Monica Neptun (L) frågar nämnden om arbetsutskottets förslag till beslut 
kan antas och finner att så sker. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
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Reglemente för nämnden för Teknik 

Utöver det som föreskrivs i kommunallagen och i ”Gemensamt reglemente för 
kommunstyrelsen och nämnder i Kungsbacka kommun” gäller bestämmelserna 
i detta reglemente. 
 

VERKSAMHETSOMRÅDE 
Nämnden för Teknik ansvarar för kommunens uppgifter inom 
verksamhetsområdena 

- gatu- och väghållning, gatubelysning, lokal trafiksäkerhet och 
parkering, 

- förvaltning av parker, lekplatser och allmän platsmark där 
kommunen är huvudman, 

- vattenförsörjning och avloppshantering, 
- renhållning, avfallshantering och återvinning, 
- färdtjänst och riksfärdtjänst, samt 
- Kungsbacka bredbandsnät. 

 
Ansvaret innebär för respektive område att 

- verka för god försörjning och planering av kommunens 
infrastruktur, 

- svara för nyanläggning av infrastruktur, 
- svara för förnyelse, underhåll och drift, 
- utveckla och anpassa infrastruktur och verksamhet kontinuerligt 

efter nya behov i samhället och nya tekniska förutsättningar, samt 
- bidra till att uppfylla kommunens mål i nära samarbete med 

kommunstyrelsen, byggnadsnämnden med flera. 
 
 

DELEGERING FRÅN KOMMUNFULLMÄKTIGE 
Nämnden för Teknik ska fullgöra kommunens uppgifter enligt 1 § lagen (1978:234) om 
nämnder för vissa trafikfrågor. När det i författning hänvisas till den nämnd som avses i 
1 § lag om nämnder för vissa trafikfrågor, fullgör nämnden för Teknik de kommunala 
uppgifter som författningen anger. Uppdraget som nämnd för vissa trafikfrågor 
innefattar parkeringsfrågor enligt lagen (1987:24) om kommunal parkeringsövervakning 
och lagen (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering, ärenden enligt lagen 
(1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall samt utfärdande av lokala 
trafikföreskrifter enligt gällande trafiklagstiftning. 
 
Nämnden för Teknik ska besluta i ärenden enligt lagen (1957) om rätt för kommunen att 
ta ut avgift för viss upplåtelse av offentlig plats som tillhör kommunen och faller under 
nämndens förvaltning. 
 
Nämnden för Teknik ska 
 

- besluta i ärenden om bidrag till enskild väghållning enligt av 
kommunfullmäktige antagna grunder, 

 
- besluta i ärenden om tillämpning av taxa samt allmänna bestämmelser för 

brukande av kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggning, 
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- besluta i ärenden om tillämpning av taxa och lokal renhållningsordning i delar 
som rör nämndens verksamhetsområde, 
 

- besluta i ärenden om tillämpning av taxa för bredband, 
 

- besluta i ärenden om utökning och inskränkning av kommunens verksamhetsområden 
för vatten och avlopp, och 
 

- byggleda projekt, dels inom nämndens verksamhetsområde, dels på uppdrag av 
kommunstyrelsen. 
 

- fullgöra kommunens uppgifter enligt 4 § i lag (1998:814) med särskilda bestämmelser 
om gaturenhållning och skyltning, om att återställa plats där allmänheten får färdas fritt, 
där någon annan inte kan ställas till ansvar för uppstädning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Beslutad av: Kommunfullmäktige 5 maj 2020 § 49, Dnr KS 2020-00058 

Ansvarig förvaltning: Förvaltningen för Teknik 

Kontakt: Kungsbacka direkt 0300-83 40 00, info@kungsbacka.se 

Kungsbacka kommun, 434 81 Kungsbacka 
kungsbacka.se 
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§ 68 Dnr 2020-01064  
Antagande av biblioteksplan för folk- och skolbibliotek 2021-2024 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar Biblioteksplan för folk- och skolbibliotek 2021–2024, 
daterad 2020-10-29. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt bibliotekslagen (SFS 2013:801) ska kommuner anta en biblioteksplan för sin 
biblioteksverksamhet. Biblioteksplanen ska tillsammans med bibliotekslagen, 
skollagen (2010:800) och lagen om Förenta Nationernas konvention om barnets 
rättigheter (SFS 2018:1197) samt ytterligare styrdokument som regional kulturplan, 
Kungsbacka Vision 2030, läroplaner, barnkonvention och lokala planer ge stöd och 
fungera som styrdokument och ramverk åt den kommunala biblioteksverksamhetens 
utveckling och riktning under åren 2021–2024. 

Berörda nämnder i Kungsbacka kommun är nämnderna för Kultur & Fritid (ansvar 
folkbiblioteken), Gymnasium & Arbetsmarknad (ansvar gymnasiebiblioteken) och 
Förskola & Grundskola (ansvar skolbiblioteken). Nämnderna har tagit fram ett 
förslag till ny Biblioteksplan för folk- och skolbiblioteken för åren 2021–2024.  

Ändringarna avser bland annat anpassning till gällande lagstiftning, ökat fokus på 
digital delaktighet och bibliotekens samhällsuppdrag samt vissa ändringar i 
inriktning. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-01-20 

Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad, 2020-12-02, § 120 

Nämnden för Kultur & Fritid, 2020-11-19 § 59 

Nämnden för Förskola & Grundskola, 2020-11-18, § 120 

Förvaltningen för Kultur & Fritids tjänsteskrivelse, 2020-10-29 

Biblioteksplan för folk- och skolbiblioteket 2021-2024, 2020-10-29 och bilagor 
2020-09-29 

Biblioteksplan 2017-2020, antagen av kommunfullmäktige 2017-12-12, § 201 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
kommunledningskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det. 
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Antagande av biblioteksplan för folk- och skolbibliotek 2021–2024 
 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige antar Biblioteksplan för folk- och skolbibliotek 2021–2024, daterad 2020-10-29. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt bibliotekslagen (SFS 2013:801) ska kommuner anta en biblioteksplan för sin 
biblioteksverksamhet. Biblioteksplanen ska tillsammans med bibliotekslagen, skollagen (2010:800) 
och lagen om Förenta Nationernas konvention om barnets rättigheter (SFS 2018:1197) samt ytterligare 
styrdokument som regional kulturplan, Kungsbacka Vision 2030, läroplaner, barnkonvention och 
lokala planer ge stöd och fungera som styrdokument och ramverk åt den kommunala 
biblioteksverksamhetens utveckling och riktning under åren 2021–2024. 

Berörda nämnder i Kungsbacka kommun är nämnderna för Kultur & Fritid (ansvar folkbiblioteken), 
Gymnasium & Arbetsmarknad (ansvar gymnasiebiblioteken) och Förskola & Grundskola (ansvar 
skolbiblioteken). Nämnderna har tagit fram ett förslag till ny Biblioteksplan för folk- och 
skolbiblioteken för åren 2021–2024.  

Ändringarna avser bland annat anpassning till gällande lagstiftning, ökat fokus på digital delaktighet 
och bibliotekens samhällsuppdrag samt vissa ändringar i inriktning. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-01-20 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad, 2020-12-02, § 120 
Nämnden för Kultur & Fritid, 2020-11-19 § 59 
Nämnden för Förskola & Grundskola, 2020-11-18, § 120 
Förvaltningen för Kultur & Fritids tjänsteskrivelse, 2020-10-29 
Biblioteksplan för folk- och skolbiblioteket 2021-2024, 2020-10-29 och bilagor 2020-09-29 
Biblioteksplan 2017-2020, antagen av kommunfullmäktige 2017-12-12, § 201 
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Beslutet skickas till 
Nämnden för Förskola & Grundskola, Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad, Nämnden för 
Kultur & Fritid 

Beskrivning av ärendet 
Enligt bibliotekslagen (SFS 2013:801) ska kommuner anta en biblioteksplan för sin 
biblioteksverksamhet. Den verksamhet som ska ingå är den verksamhet som kommunen bedriver som 
huvudman. Biblioteksplanen förklarar hur Kungsbacka kommun ska uppfylla bibliotekslagen och är ett 
kommunövergripande styrdokument. Biblioteksplanen ska tillsammans med bibliotekslagen, skollagen 
(2010:800) och lagen om Förenta Nationernas konvention om barnets rättigheter (SFS 2018:1197) 
samt ytterligare styrdokument som regional kulturplan, Kungsbacka Vision 2030, läroplaner, 
barnkonvention och lokala planer ge stöd och fungera som styrdokument och ramverk åt den 
kommunala biblioteksverksamhetens utveckling och riktning under åren 2021–2024. 

Berörda nämnder i Kungsbacka kommun är nämnderna för Kultur & Fritid (ansvar folkbiblioteken), 
Gymnasium & Arbetsmarknad (ansvar gymnasiebiblioteken) och Förskola & Grundskola (ansvar 
skolbiblioteken).  

Idag finns en Biblioteksplan för åren 2017–2020 som antogs av kommunfullmäktige den 17 december 
2017. Förvaltningen för Kultur & Fritid har på uppdrag av nämnden för Kultur & Fritid och i 
samarbete med berörda förvaltningar i kommunen tagit fram en ny biblioteksplan för Kungsbacka. 
Förslaget till ny biblioteksplan har behandlats av berörda nämnderna: 

Nämnden för Förskola & Grundskola, 2020-11-18 § 120 

Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad, 2020-12-02 § 120, och  

Nämnden för Kultur & Fritid., 2020-11-19 § 59. 

Det nya förslaget innehåller i huvudsak följande skillnader i förhållande till den gällande planen: 
1. Planen följer utöver biblioteks- och skollagen även barnkonventionen som lag 
2. Riktning istället för uppdrag 
3. Ändringar inom inriktningar/uppdrag: 

a. Fri åsiktsbildning och fri tillgång till information istället för Verka för det demokratiska 
samhällets utveckling 

b. Bibliotek för alla – folkbibliotek som mötesplats och skolbibliotek som pedagogisk 
funktion istället för Tillgänglighet 

c. Berättande och läsfrämjande istället för Främja litteratur, bildning, kulturell 
verksamhet, språkutveckling och läsning 

d. Digital delaktighet och digitalisering istället för Öka kunskapen kring 
informationsteknik 
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4. Ett ökat fokus på digital delaktighet 
5. Ett ökat fokus bibliotekens samhällsuppdrag 
6. Skolbibliotekens pedagogiska funktion har lyfts fram 

 
Till biblioteksplanen biläggs en sammanställning av internationella riktlinjer, nationella riktlinjer, 
regionala riktlinjer och lokala riktlinjer samt internetlänkar. 

Berörda nämnder och dess förvaltningar ansvarar var för sig att årligen arbeta fram handlingsplaner 
utifrån biblioteksplanen och övriga nämnds- och fullmäktigemål som följs upp i respektive 
förvaltnings delårs- och årsrapport. 

 

 

 

Malin Aronsson     Anders Johansson 

Kommundirektör     Biträdande kommundirektör 
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§ 120 Dnr 2020-00281  
Biblioteksplan 2021-2024 

Beslut 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad beslutar att godkänna förslag till 
reviderad biblioteksplan för folk- och skolbibliotek 2021-2024 och överlämna planen 
till kommunfullmäktige för antagande. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen för Kultur & Fritid har på uppdrag av nämnden för Kultur & Fritid och 
i samarbete med berörda förvaltningar i kommunen tagit fram en ny biblioteksplan 
för Kungsbacka.  

Bibliotekslagen ligger till grund för biblioteksplanen. Enligt bibliotekslagen (SFS 
2013:801) ska kommuner anta en biblioteksplan för sin biblioteksverksamhet. Den 
verksamhet som ska ingå är den verksamhet som kommunen bedriver som 
huvudman. Biblioteksplanen förklarar hur Kungsbacka kommun ska uppfylla 
bibliotekslagen och är ett kommunövergripande styrdokument.  

Biblioteksplanen ska tillsammans med bibliotekslagen, skollagen (2010:800) och 
lagen om Förenta Nationernas konvention om barnets rättigheter (SFS 2018:1197) 
samt ytterligare styrdokument som regional kulturplan, Kungsbacka Vision 2030, 
läroplaner, barnkonvention och lokala planer ge stöd och fungera som styrdokument 
och ramverk åt den kommunala biblioteksverksamhetens utveckling och riktning 
under åren 2021-2024.  

Berörda nämnder i Kungsbacka kommun är nämnderna för Kultur & Turism (ansvar 
folkbiblioteken), Gymnasium & Arbetsmarknad (ansvar gymnasiebiblioteken) och 
Förskola & Grundskola (ansvar skolbiblioteken). Berörda nämnder och dess 
förvaltningar ansvarar var för sig att årligen arbeta fram handlingsplaner utifrån 
biblioteksplanen och övriga nämnds- och fullmäktigemål som följs upp i respektive 
förvaltnings delårs- och årsrapport. 

Beslutsunderlag 
Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2020-11-03 

Reviderad biblioteksplan för folk- och skolbibliotek 2021-2024, 2020-10-29  

Bilagor, 2020-09-29 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Cynthia Runefjärd Förvaltningschef 

Cecilia Fossan Biträdande gymnasiechef 
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Biblioteksplan 2020 
 

Förslag till beslut i nämnden för Gymnasium och Arbetsmarknad 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad beslutar att godkänna förslag till reviderad biblioteksplan 
för folk- och skolbibliotek 2021-2024 och överlämna planen till kommunfullmäktige för antagande. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen för Kultur & Fritid har på uppdrag av nämnden för Kultur & Fritid och i samarbete med 
berörda förvaltningar i kommunen tagit fram en ny biblioteksplan för Kungsbacka.  
Bibliotekslagen ligger till grund för biblioteksplanen. Enligt bibliotekslagen (SFS 2013:801) ska 
kommuner anta en biblioteksplan för sin biblioteksverksamhet. Den verksamhet som ska ingå är den 
verksamhet som kommunen bedriver som huvudman. Biblioteksplanen förklarar hur Kungsbacka 
kommun ska uppfylla bibliotekslagen och är ett kommunövergripande styrdokument.  
Biblioteksplanen ska tillsammans med bibliotekslagen, skollagen (2010:800) och lagen om Förenta 
Nationernas konvention om barnets rättigheter (SFS 2018:1197) samt ytterligare styrdokument som 
regional kulturplan, Kungsbacka Vision 2030, läroplaner, barnkonvention och lokala planer ge stöd 
och fungera som styrdokument och ramverk åt den kommunala biblioteksverksamhetens utveckling 
och riktning under åren 2021-2024.  

Berörda nämnder i Kungsbacka kommun är nämnderna för Kultur & Turism (ansvar folkbiblioteken), 
Gymnasium & Arbetsmarknad (ansvar gymnasiebiblioteken) och Förskola & Grundskola (ansvar 
skolbiblioteken). Berörda nämnder och dess förvaltningar ansvarar var för sig att årligen arbeta fram 
handlingsplaner utifrån biblioteksplanen och övriga nämnds- och fullmäktigemål som följs upp i 
respektive förvaltnings delårs- och årsrapport. 

Beslutsunderlag 
Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2020-11-03 
Reviderad biblioteksplan för folk- och skolbibliotek 2021-2024, 2020-10-29  
Bilagor, 2020-09-29 
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Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Cynthia Runefjärd Förvaltningschef 

Cecilia Fossan Biträdande gymnasiechef 

 

 

Cecilia Fossan  

Biträdande gymnasiechef     
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§ 59 Dnr 2020-00240  
Reviderad biblioteksplan för folk- och skolbibliotek 2021-2024 

Beslut 

Nämnden för Kultur & Fritid bifaller upprättat förslag till reviderad biblioteksplan 
för folk- och skolbibliotek 2021-2024 och överlämnar planen till 
kommunfullmäktige för antagande. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen för Kultur & Fritid har på uppdrag av nämnden för Kultur & Fritid och 
i samarbete med berörda förvaltningar i kommunen tagit fram en ny biblioteksplan 
för Kungsbacka.  

Bibliotekslagen ligger till grund för biblioteksplanen. Enligt bibliotekslagen (SFS 
2013:801) ska kommuner anta en biblioteksplan för sin biblioteksverksamhet. Den 
verksamhet som ska ingå är den verksamhet som kommunen bedriver som 
huvudman. Biblioteksplanen förklarar hur Kungsbacka kommun ska uppfylla 
bibliotekslagen och är ett kommunövergripande styrdokument. 

Biblioteksplanen ska tillsammans med bibliotekslagen, skollagen (2010:800) och 
lagen om Förenta Nationernas konvention om barnets rättigheter (SFS 2018:1197) 
samt ytterligare styrdokument som regional kulturplan, Kungsbacka Vision 2030, 
läroplaner, barnkonvention och lokala planer ge stöd och fungera som styrdokument 
och ramverk åt den kommunala biblioteksverksamhetens utveckling och riktning 
under åren 2021-2024. 

Berörda nämnder i Kungsbacka kommun är nämnderna för Kultur & Fritid (ansvar 
folkbiblioteken), Gymnasie & Vuxenutbildning (ansvar gymnasiebiblioteken) och 
Förskola & Grundskola (ansvar skolbiblioteken).  

Berörda nämnder och dess förvaltningar ansvarar var för sig att årligen arbeta fram 
handlingsplaner utifrån biblioteksplanen och övriga nämnds- och fullmäktigemål 
som följs upp i respektive förvaltnings delårs- och årsrapport. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Kultur & Fritids tjänsteskrivelse, 2020-10-29 

Reviderad biblioteksplan för folk- och skolbibliotek 2021-2024, 2020-10-29 

Bilagor, 2020-09-29 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
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Reviderad biblioteksplan för folk- och skolbibliotek 2021-2024 

Förslag till beslut i nämnden för Kultur & Fritid 

Godkänna upprättat förslag till reviderad biblioteksplan för folk- och skolbibliotek 2021-2024 och 

överlämna planen till kommunfullmäktige för antagande. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen för Kultur & Fritid har på uppdrag av nämnden för Kultur & Fritid och i samarbete med 
berörda förvaltningar i kommunen tagit fram en ny biblioteksplan för Kungsbacka.  

Bibliotekslagen ligger till grund för biblioteksplanen. Enligt bibliotekslagen (SFS 2013:801) ska 
kommuner anta en biblioteksplan för sin biblioteksverksamhet. Den verksamhet som ska ingå är den 
verksamhet som kommunen bedriver som huvudman. Biblioteksplanen förklarar hur Kungsbacka 
kommun ska uppfylla bibliotekslagen och är ett kommunövergripande styrdokument. 

Biblioteksplanen ska tillsammans med bibliotekslagen, skollagen (2010:800) och lagen om Förenta 
Nationernas konvention om barnets rättigheter (SFS 2018:1197) samt ytterligare styrdokument som 
regional kulturplan, Kungsbacka Vision 2030, läroplaner, barnkonvention och lokala planer ge stöd 
och fungera som styrdokument och ramverk åt den kommunala biblioteksverksamhetens utveckling 
och riktning under åren 2021-2024. 

Berörda nämnder i Kungsbacka kommun är nämnderna för Kultur & Fritid (ansvar folkbiblioteken), 
Gymnasie & Vuxenutbildning (ansvar gymnasiebiblioteken) och Förskola & Grundskola (ansvar 
skolbiblioteken).  

Berörda nämnder och dess förvaltningar ansvarar var för sig att årligen arbeta fram handlingsplaner 
utifrån biblioteksplanen och övriga nämnds- och fullmäktigemål som följs upp i respektive 
förvaltnings delårs- och årsrapport. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Kultur & Fritids tjänsteskrivelse, 2020-10-29 

Reviderad biblioteksplan för folk- och skolbibliotek 2021-2024, 2020-10-29 

Bilagor, 2020-09-29 

0 
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Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

 

 

Ulrika Granfors  

Förvaltningschef     
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§ 120 Dnr 2020-01568  
Biblioteksplan 

Beslut 

Reviderad biblioteksplan för folk- och skolbibliotek 2021-2024 godkänns och 
överlämnas till kommunstyrelsen för vidare beredning. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen för Kultur & Fritid har på uppdrag av nämnden för Kultur & Fritid och 
i samarbete med berörda förvaltningar i kommunen tagit fram en ny biblioteksplan 
för Kungsbacka. Bibliotekslagen ligger till grund för biblioteksplanen. Enligt 
bibliotekslagen (SFS 2013:801) ska kommuner anta en biblioteksplan för sin 
biblioteksverksamhet. Den verksamhet som ska ingå är den verksamhet som 
kommunen bedriver som huvudman. Biblioteksplanen förklarar hur Kungsbacka 
kommun ska uppfylla bibliotekslagen och är ett kommunövergripande styrdokument. 
Biblioteksplanen ska tillsammans med bibliotekslagen, skollagen (2010:800) och 
lagen om Förenta Nationernas konvention om barnets rättigheter (SFS 2018:1197) 
samt ytterligare styrdokument som regional kulturplan, Kungsbacka Vision 2030, 
läroplaner, barnkonvention och lokala planer ge stöd och fungera som styrdokument 
och ramverk åt den kommunala biblioteksverksamhetens utveckling och riktning 
under åren 2021-2024.  

Berörda nämnder i Kungsbacka kommun är nämnderna för Kultur & Turism (ansvar 
folkbiblioteken), Gymnasie & Vuxenutbildning (ansvar gymnasiebiblioteken) och 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

Reviderad biblioteksplan för folk- och skolbibliotek 2021-2024 

Förslag till beslut i nämnden för Förskola &Grundskola 

Reviderad biblioteksplan för folk- och skolbibliotek 2021-2024 godkänns och överlämnas till 
kommunfullmäktige för antagande. 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen för Kultur & Fritid har på uppdrag av nämnden för Kultur & Fritid och i samarbete med 
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biblioteksplan för sin biblioteksverksamhet. Den verksamhet som ska ingå är den verksamhet som 
kommunen bedriver som huvudman. Biblioteksplanen förklarar hur Kungsbacka kommun ska uppfylla 
bibliotekslagen och är ett kommunövergripande styrdokument. Biblioteksplanen ska tillsammans med 
bibliotekslagen, skollagen (2010:800) och lagen om Förenta Nationernas konvention om barnets 
rättigheter (SFS 2018:1197) samt ytterligare styrdokument som regional kulturplan, Kungsbacka 
Vision 2030, läroplaner, barnkonvention och lokala planer ge stöd och fungera som styrdokument och 
ramverk åt den kommunala biblioteksverksamhetens utveckling och riktning under åren 2021-2024.  

Berörda nämnder i Kungsbacka kommun är nämnderna för Kultur & Turism (ansvar folkbiblioteken), 
Gymnasie & Vuxenutbildning (ansvar gymnasiebiblioteken) och Förskola & Grundskola (ansvar 
skolbiblioteken).  

Berörda nämnder och dess förvaltningar ansvarar var för sig att årligen arbeta fram handlingsplaner 
och genomförandeplaner utifrån biblioteksplanen och övriga nämnds- och fullmäktigemål som följs 
upp i respektive förvaltnings delårs- och årsrapport. 
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Vad styr Kungsbacka kommuns biblioteksverksamheter?  
Enligt bibliotekslagen (SFS 2013:801) ska varje kommun anta en plan för sina 
biblioteksverksamheter. Denna biblioteksplan är ett kommunövergripande styrdokument och 
anger riktningen för biblioteksverksamheterna i Kungsbacka kommun under perioden 2021-
2024. Den ska vara ett redskap för personal och beslutsfattare i utvecklingen av 
verksamheterna, men även synliggöra utbudet och servicen för invånarna samt gynna deras 
möjlighet att påverka och ställa krav. Planen omfattar alla bibliotek som Kungsbacka kommun är 
huvudman för. Berörda nämnder i Kungsbacka kommun är nämnderna för Kultur & Fritid 
(ansvar folkbiblioteken1), Gymnasium & Arbetsmarknad (ansvar Gymnasiebiblioteken), Förskola 
& Grundskola (ansvar för- och grundskolebibliotek) samt Vård & Omsorg2. 

Riktningen för 2021-2024 är utarbetad i samarbete mellan förvaltningarna för Kultur & Fritid, 
Gymnasium & Arbetsmarknad och Förskola & Grundskola utifrån bibliotekslagen (2013:801), 
skollagen (2010:800) och lagen om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter 
(2018:1197), Vision 2030 samt ytterligare styrdokument såsom läroplaner och lokala planer. I 
bilaga anges och förklaras dessa och övriga styrdokument.  

Utifrån denna plan ska sedan förvaltningarna för Kultur & Fritid, Gymnasium & Arbetsmarknad 
och Förskola & Grundskola ta fram handlingsplaner med konkreta mål till hur denna 
övergripande biblioteksplan ska uppnås. Dessa handlingsplaner beslutas av respektive nämnd 
för sig. 

Den här versionen är en reviderad version av den plan som antogs 2017-09-26 av 
kommunfullmäktige. 

Uppföljning, verksamhetsmål och revidering  
Kommunfullmäktige har delegerat ansvaret för de ovan listade nämndernas gemensamma plan 
till nämnden för Kultur & Fritid.  
En utvärdering och revidering av denna plan ska ske under hösten 2023. Revidering bör också 
göras vid större förändringar som påverkar biblioteksverksamheten. Revidering kan också ske i 
de fall biblioteksverksamheter på egen hand initierar en större förändring. En ny övergripande 
plan ska tas fram inför 2025. 

                                                             

1 Biblioteken i Kungsbacka 

2 Vård & Omsorg köper folkbiblioteksverksamhet av Biblioteken i Kungsbacka 



Biblioteksplan 2021-2024 Kungsbacka kommun 
 

3 
 

Riktning för biblioteksverksamheterna i Kungsbacka   

 Fri åsiktsbildning och fri tillgång till information   

Biblioteken ska verka för det demokratiska samhällets utveckling och allas delaktighet i 
samhällslivet. Biblioteken ska bidra till den fria åsiktsbildningen samt stödja ett fritt 
meningsutbyte. Det är därför viktigt att verka för att öka den källkritiska kompetensen och MIK 
(medie- och informationskunnighet) bland invånarna.  

 Bibliotek för alla – folkbibliotek som mötesplats och skolbibliotek 
som pedagogisk funktion  

Bibliotek är för alla, och som sådana ska biblioteken verka för det demokratiska samhället och 
för social hållbarhet. Folkbiblioteket och skolbibliotekets uppdrag skiljer sig dock åt. 
Folkbiblioteken är ett av samhällets få öppna, oberoende och kostnadsfria rum och 
mötesplatser, en funktion som ska värnas. Skolbiblioteken ingår i skolans pedagogiska 
verksamhet med uppgift att stödja elevernas lärande. Alla skolor ska erbjuda eleverna tillgång 
till en väl utrustad och tillgänglig skolbiblioteksverksamhet och sträva efter adekvat bemanning. 

 Berättande och läsfrämjande   

En viktig demokratifråga är att alla Kungsbackabor kan läsa och förstå vad de läser. Biblioteken 
ska därför erbjuda ett relevant och uppdaterat medieutbud som präglas av allsidighet och 
kvalitet. Läskunnighet och läsförståelse är nödvändigt för att förstå och hantera omvärlden, 
oavsett hur läsningen sker. Biblioteken ska därför bedriva läsfrämjande verksamhet utifrån det 
vidgade textbegreppet där alla berättarformer ryms. Biblioteken ska ha ett särskilt fokus på 
målgruppen barn och ung, och med särskilt fokus på de prioriterade målgrupperna.  

 Digital delaktighet och digitalisering  
Biblioteken ska arbeta för digital delaktighet och ge ingångar till det digitaliserade samhället. En 
ökad digital självständighet leder till att individen har förutsättningar för att bli mer inkluderad i 
samhället. Att verka för att öka den källkritiska kompetensen och tillgången till allsidig 
information för invånarna är därför en viktig del. Särskilt fokus ska också ligga på barn och unga 
där det utforskande arbetssättet och kopplingen till det läsfrämjande uppdraget ska vara tydligt. 
Biblioteksverksamheten ska även stödja innovation och samhällsförbättrande insatser kopplade 
till digitalisering. 

 

 

 

 

 

 

© Utges av Kungsbacka kommun 
[Klicka här och skriv Månad och År] 
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Internationella riktlinjer  

 

Unesco:s folkbiblioteksmanifest 

Unesco:s folkbiblioteksmanifest är rådgivande för FN:s medlemsstater. Där 

anges att folkbiblioteken ska göra alla slag av kunskap och information 

tillgänglig för alla medborgare. Alla ska ha tillgång till folkbibliotek oavsett ålder, 
etnicitet, kön, religion, nationalitet, språk eller social status. Speciellt anpassade 

tjänster och material ska finnas tillgängliga för personer som av någon anledning 

inte kan utnyttja det ordinarie utbudet, exempelvis människor som tillhör en 
språklig minoritet, har funktionsnedsättningar, eller vistas på sjukhus eller inom 

kriminalvården.  

 

Unesco:s skolbiblioteksmanifest 

Unesco:s skolbiblioteksmanifest har slagit fast att skolbibliotek spelar en viktig 

roll för utbildning och kultur, för att främja läs- och skrivkunnigheten och 
förmågan att söka information. Skolbiblioteket ska stödja och främja de 

utbildningsmål som anges i skolans målsättning och läroplaner.  

 

EU:s åtta nyckelkompetenser för livslångt lärande 

Dessa nyckelkompetenser är alla beroende av varandra och tonvikten för allihop 

ligger på kritiskt tänkande, kreativitet, initiativtagande, problemlösning, 
riskbedömning, beslutsfattande och konstruktiv hantering av känslor: 

 Kommunikation på modersmålet 

 Kommunikation på främmande språk 

 Matematiskt kunnande och grundläggande vetenskaplig och teknisk 
kompetens 

 Digital kompetens 

 Lära att lära, förmågan att fullfölja och organisera det egna lärandet 

 Social och medborglig kompetens 

 Initiativförmåga och företagaranda 

 Kulturell medvetenhet och kulturella uttrycksformer 



Nationella lagar och riktlinjer 
De lagar som styr bibliotekens verksamhet är bibliotekslagen (2013:801), 
skollagen (2010:800) och lagen om Förenta Nationernas konvention om barnets 

rättigheter (2018:1197) 

 

Bibliotekslagen 

Enligt bibliotekslagen (SFS 2013: 801) ska kommuner anta en biblioteksplan för 

sin biblioteksverksamhet. Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska 
enligt lagen verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till 

kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. 

Alla kommuner skall enligt bibliotekslagen ha folkbibliotek till främjande för 
läsning och litteratur, intresset för bildning, upplysning, utbildning och 

forskning samt kulturell verksamhet i övrigt. 

Därutöver anger lagen att folkbiblioteken ska verka för att databaserad 
information görs tillgänglig för alla medborgare. Lagen reglerar också att lån ska 

vara avgiftsfria oavsett publiceringsform.  

Bibliotekslagen ger direktiv för vilka målgrupper som är särskilt prioriterade. 
Enligt lagtexten ska folkbiblioteken ägna särskild uppmärksamhet åt personer 

med funktionsnedsättning, nationella minoriteter och personer med annat 

modersmål än svenska. Särskild uppmärksamhet ska även ägnas barn och 
ungdomar.  

I bibliotekslagen betonas att bibliotek och bibliotekshuvudmän ska samverka 

med varandra, med det övergripande syftet att ge användare tillgång till landets 
samlade biblioteksresurser.  
 

Skollagen (SFS 2010:800) 

Den kommunala grund- och gymnasieskolan regleras av skollagen. Nya 

bestämmelser som trädde i kraft 2011 anger att skolbiblioteket ingår i skolans 

pedagogiska verksamhet med syfte att hjälpa elever och lärare att nå de uppsatta 
målen. Biblioteken erbjuder en ordnad resurs av blandade media och 

information som ska stötta skolan att kunna erbjuda en tidsenlig undervisning. I 

skollagen anges att eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, 
sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ha tillgång till 

skolbibliotek. I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 

framhålls rektorns ansvar för ”bibliotek”. Skolverket definierar ett skolbibliotek 
som ”en gemensam och ordnad resurs av medier och information som ställts till 

elevernas och lärarnas förfogande med hjälp av kompetent personal”.  



Enligt skollagen ska eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, 

sameskolan och gymnasieskolan ha tillgång till skolbibliotek. Detta gäller alla 
elever oavsett om de går i en kommunal eller en fristående skola.  

Skolinspektionen har preciserat hur denna bestämmelse ska tolkas. 

Myndigheten anger att följande krav ska vara uppfyllda för att eleverna ska ha 
tillgång till skolbibliotek:  

 Eleverna har tillgång till ett skolbibliotek i den egna skolenhetens lokaler 

eller på rimligt avstånd från skolan som gör det möjligt att kontinuerligt 

använda biblioteket som en del av elevernas utbildning för att bidra till 

att nå målen.  

 Biblioteket omfattar böcker, facklitteratur och skönlitteratur, 

informationsteknik och andra medier.  

 Biblioteket är anpassat till elevernas behov för att främja språkutveckling 

och stimulera till läsning.  

Lagen om Förenta Nationernas konvention om barnets rättigheter 

I lagen ser vi att följande artiklar har direkt bäring på folk- och 

skolbiblioteksverksamheterna i Kungsbacka: 

Artikel 13  

1. Barnet ska ha rätt till yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet att 

oberoende av territoriella gränser söka, ta emot och sprida information och 
tankar av alla slag, i tal, skrift eller tryck, i konstnärlig form eller genom 

annat uttrycksmedel som barnet väljer. 

Artikel 14 

1. Konventionsstaterna ska respektera barnets rätt till tankefrihet, 

samvetsfrihet och religionsfrihet. 

Artikel 17 

2. Konventionsstaterna erkänner den viktiga uppgift som massmedier utför 

och ska säkerställa att barnet har tillgång till information och material 

från olika nationella och internationella källor, särskilt sådant som syftar 
till att främja dess sociala, andliga och moraliska välmående samt fysiska 

och psykiska hälsa. Konventionsstaterna ska för detta ändamål: 

(a) uppmuntra massmedier att sprida information och material av socialt 
och kulturellt värde för barnet och i enlighet med andan i artikel 29, 

(b) uppmuntra internationellt samarbete vad gäller produktion, utbyte 

och spridning av sådan information och sådant material från olika 
kulturer och nationella och internationella källor, 

(c) uppmuntra produktion och spridning av barnböcker, 



(d) uppmuntra massmedier att ta särskild hänsyn till de språkliga 

behoven hos ett barn som tillhör en minoritetsgrupp eller ett urfolk, 

(e) uppmuntra utvecklingen av lämpliga riktlinjer för att skydda barnet 

mot information och material som är till skada för barnets välfärd, med 

beaktande av bestämmelserna i artiklarna 13 och 18. 

 

Läsa för livet, prop. 2013/14:3 

I propositionen Läsa för livet föreslås nationella mål för litteratur- och 
läsfrämjande som innebär att alla i Sverige, oavsett bakgrund och med 

utgångspunkt i vars och ens särskilda förutsättningar, ska ges möjlighet att 

utveckla en god läsförmåga och ha tillgång till litteratur av hög kvalitet. De 
nationella målen är beslutade av riksdagen. 

 

Gymnasieskolan 2011 (GY11) 

Skolverkets dokument presenterar gymnasieskolan 2011 och syftet är att ge en 
god förståelse för gymnasieskolan 2011 och de överväganden som ligger bakom 
reformen. Den första delen av dokumentet kommenterar övergripande 
gymnasieskolan 2011. Den andra delen innehåller examensmål och 
programstruktur för vart och ett av de arton nationella programmen samt 
kommentarer till dessa.   
 
 
Gymnasiearbetet  

På alla gymnasieprogram ska eleven genomföra ett gymnasiearbete om 100 
poäng. De hundra poängen visar på omfattningen av elevens arbetsinsats. I 
gymnasiearbetet ska eleven visa vad hon eller han kan utifrån det eleven har lärt 
sig tidigare i utbildningen.  
 
Lgr11 
Ur kap 2.8, Övergripande mål och riktlinjer, Rektorns ansvar 
 
Rektorn har ansvaret för skolans resultat och har, inom givna ramar, ett särskilt 
ansvar för att  

 skolans arbetsmiljö utformas så att alla elever, för att själva kunna söka 
och utveckla kunskaper, ges aktivt lärarstöd och får tillgång till och 
förutsättningar att använda läromedel av god kvalitet samt andra 
läroverktyg för en tidsenlig utbildning, bland annat skolbibliotek och 
digitala verktyg 

 skolbibliotekets verksamhet används som en del i undervisningen för att 
stärka elevernas språkliga förmåga och digitala kompetens 

 
 



Digitalt först 

Riksdagen satte 2018 av 25 mkr för satsning på digitalt kompetenslyft, med 
målsättningen att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens 
möjligheter. Syftet med uppdraget är att främja en ökad digital kompetens hos 
allmänheten. Satsningen kom att förlängas ytterligare 3 år i och med den senaste 
budgeten. 

Regionala riktlinjer 

Region Hallands "Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020 - utvecklings- 
och samverkansområden för biblioteken i Halland"  

Här fastslås följande utvecklingsområden för biblioteken: 
Biblioteksservice för alla: 

• Närhet till ett bibliotek har avgörande betydelse för om man blir 

biblioteksanvändare eller inte, något som har stor bäring för barn och 

äldre.  

• Människor med olika funktionshinder ska kunna bruka bibliotekets 

tjänster och lokalerna ska vara anpassade för att möta dessa behov. 

• Särskilda tjänster för dem som har ett läshandikapp och uppsökande 

verksamhet ska bedrivas från biblioteket för de grupper som inte själva 

kan ta sig till biblioteket. 

• Barn och unga är en starkt prioriterad målgrupp. Verksamhet för och 

med barn ska prioriteras, liksom verksamheter som spänner över 

generationsgränserna. 

Profilerade mötesplatser  

• Genom samverkan och regionalt utbyte ska biblioteken komplettera 

varandra och genom ett nära samarbete och god kännedom om 

varandras profil ska personalen lotsa hallänningen till rätt material eller 

den plats som passar bäst. 

Livslångt lärande 

• Samarbete mellan bibliotek samt samverkan med andra institutioner och 

professioner, ska stärka bibliotekens förmåga att ge en bra service och ett 

sammanhållet stöd till hallänningarna i deras lärandeprocesser. 

• Genom att stödja alla former av lärande ska biblioteken bidra till att öka 

kunskapen och kompetensnivån i Halland, dels genom att stimulera 

kreativa och innovativa processer och tillväxt, dels genom att ge 

inspiration och livsglädje för hallänningarna. 



Delaktighet och skapande 

• Biblioteken ska bidra till att engagera och involvera hallänningarna 

genom att möjliggöra och stödja kreativt skapande, främja möten och 

diskussioner, samt tillgängliggöra samhällsinformation och bidra till 

ökad bildning.  

• Biblioteken ska sprida kunskap om verktyg och kanaler för 

kommunikation och dialog.  

• Genom samverkan ska biblioteken kunna föra hallänningarna närmare 

varandra och omvärlden 

Digitala bibliotek 

• Digitala tjänster är inte beroende av var man befinner sig och kan 

administreras och användas oberoende av plats. Det blir logiskt att 

samverka inom området eftersom användarna inte behöver vara ”lokala”, 

dessutom innebär samverkan effektiv användning av kompetens och 

andra resurser. 

• Behovet av kompetensutveckling är stort inom det digitala området. Att 

samordna och dela kompetenser och samarbeta kring 

kompetensutveckling innebär både effektivisering och ökad gemenskap. 

• Ett tillgängligt och relevant digitalt bibliotek ger ökad service, ökad 

tillgång och stor flexibilitet för hallänningen att komma åt information, 

kultur och mötesplatser när det passar individen, dygnet runt, året runt. 

Allas kompetens som resurs 

• Olika kompetenser är en resurs som ökar i värde när den delas i 

samverkan och samarbete. Bibliotekspersonal och aktörer inom andra 

områden kan tillsammans komma längre än var för sig. 

• Biblioteken delar resurser och kompetens i nära samverkan. Genom 

idéutbyte och inspiration kan innovativa lösningar uppstå. 

Hallänningarna får tillgång till bibliotekspersonalens samlade kunskap. 

Andra aktörer bidrar med sina professionella perspektiv och helhetssyn i 

biblioteksverksamheten, samtidigt som bibliotekspersonalen samspelar 

med andra professioner utanför biblioteket. 

Lokala riktlinjer 
 

Kungsbacka Vision 2030 

I Vision 2030 berörs folk- och skolbiblioteksverksamhet i följande passager: 



- Vi utvecklas hela livet 

I våra skolor utvecklar var och en sin fulla kapacitet i en kreativ miljö där alla tar 
ansvar, visar respekt och bryr sig om varandra. Alla elever lämnar skolan med god 
kompetens, god självkänsla och stark framtidstro.  

Livslångt lärande är en självklarhet. När vi växer som människor utvecklas både 
näringslivet och samhället i stort.  

- Aktiviteter som engagerar, inspirerar och berikar livet 

Här har alla ett rikt fritids- och kulturliv med både bredd och spets. Mångfalden av 
aktiviteter, upplevelser och gemenskaper främjar hälsa, välmående och kreativitet. 
Framåtanda, mångfald och öppenhet spirar i nätverk och föreningar. 

Vi är delaktiga i samhällets utveckling och får spännande saker att hända. 

 

Kungsbacka kommuns kulturpolitiska program, KS2012-06-19 § 148 

Det kulturpolitiska programmet beskriver bibliotekens roll:  

Biblioteket ska säkerställa medborgarnas möjlighet till kultur, information och 

yttrandefrihet och på så vis underlätta för individen att kunna delta i det 

demokratiska samhället. Biblioteket ska ha en central funktion i tätorten och i 
kommundelarna där även samverkan med skolbiblioteken kan utvecklas. 

Biblioteket ska utveckla särskilda tjänster för människor med läshandikapp och 

andra funktionsnedsättningar. Verksamheten för barn och unga ska ges särskilt 
hög prioritet. Biblioteken har en betydelsefull uppgift i informationssamhället 

när det gäller det livslånga lärandet och att göra informationstekniken tillgänglig 

för alla. Detta gäller såväl det fysiska som det digitala biblioteket. Biblioteket ska 
vara en mötesplats för människor som ger möjlighet till utveckling, gemenskap, 

avkoppling och meningsfull fritid. Biblioteken i Kungsbacka ska vidareutveckla 

sin roll som mötesplats för kultur, information, lärande och samhällsdebatt i 
enlighet med den av kommunfullmäktige antagna biblioteksplanen.  

Strategier: 

 Fri tillgång till bibliotekets media och informationsservice ska garanteras 

 Demokratins förutsättningar och yttrandefriheten ska värnas 

 Hinder för människor som av olika skäl, såsom funktionsnedsättning, har 

svårt att del av information och medieutbud ska i möjligaste mån 
avhjälpas 

 Barn och ungas, samt äldres tillgång till litteratur och övrig media ska 
garanteras 

 

Verksamhetsplan  



Gymnasiebiblioteken i Kungsbacka utgår från en gemensam verksamhetsplan.  

 

Lokal överenskommelse gällande kultur för äldre  

Kulturutbudet i kommunen ska ses som en naturlig resurs för hälsa och 

livskvalitet när det gäller Kungsbacka kommuns omsorg om äldre. 
Kulturutbudet i kommunen ska ha fokus på hur kulturen förutom sitt egenvärde 

kan vara ett verktyg i samhällsbyggandet samt skapandet av den goda livsmiljön 

för samtliga invånare. I detta sammanhang ingår även kulturens möjligheter att 
främja ett hälsosamt åldrande.  

Överenskommelsen syftar till att tydliggöra samverkan mellan förvaltningarna 

Vård & Omsorg, Kultur & Turism samt Gymnasium & Arbetsmarknad i 
Kungsbacka kommun och hur förvaltningarna gemensamt och enskilt ska öka 

tillgängligheten till ett kulturutbud med god kvalitet utifrån den äldres behov 

och önskemål. 

I överenskommelsen regleras biblioteksverksamhet:  

 Folkbiblioteken ansvarar via avtal för inköp och distribution av medier 
till äldreomsorgens olika institutioner 

 Folkbiblioteken ansvarar för talboksservice för de låntagare som 
omfattas av paragraf 17, samt boken kommer-verksamhet till de som är 

förhindrade att ta sig till biblioteket.  

6 Folkbiblioteken ansvarar för att förmedla och stimulera till läsning i olika 
former för att erbjuda de äldre att ta del av litteraturen.  
 

Källor 
Bibliotekslagen:  

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-
forfattningssamling/bibliotekslag-2013801_sfs-2013-801 

 

Skollagen: 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-
forfattningssamling/skollag-2010800_sfs-2010-800 

 

Lagen om Förenta Nationernas konvention om barnets rättigheter:  

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-
forfattningssamling/lag-20181197-om-forenta-nationernas-konvention_sfs-2018-
1197 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/bibliotekslag-2013801_sfs-2013-801
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/bibliotekslag-2013801_sfs-2013-801
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/skollag-2010800_sfs-2010-800
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/skollag-2010800_sfs-2010-800
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-20181197-om-forenta-nationernas-konvention_sfs-2018-1197
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-20181197-om-forenta-nationernas-konvention_sfs-2018-1197
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-20181197-om-forenta-nationernas-konvention_sfs-2018-1197


 

Unesco folk- och skolbiblioteksmanifest: 

http://www.biblioteksforeningen.org/wp-content/uploads/2012/05/Unesco.pdf 

 

EU:s åtta nyckelkompetenser för livslångt lärande: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=URISERV%3Ac11090 

 

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020 - utvecklings- och samverkansområden för 
biblioteken i Halland: 

http://www.regionhalland.se/PageFiles/22887/biblioteksstrategin-webb.pdf 

 

Läsa för livet, prop. 2013/14:3: 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/lasa-for-
livet_H1033 

 

Digitalt först: 

https://www.kb.se/download/18.2705879d169b8ba882a62d6/1573651682197/1.1.5-
2017-1025-1-Regeringsbeslut-uppdrag-digitalt-kompetenslyft.pdf 

 

Vision 2030: 

https://www.kungsbacka.se/Kommun-och-politik/Mal-och-resultat1/Vision-2030/ 

Läroplan för gymnasieskolan GY11: 

http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-
publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fsk
olbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2705 

 

Gymnasiearbetet: 

http://www.skolverket.se/skolformer/gymnasieutbildning/gymnasieskola/gymnasiear
betet 

 

Lgr11: 

https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-och-kursplaner-for-
grundskolan/sa-anvander-du-laroplanen-for-grundskolan 

http://www.biblioteksforeningen.org/wp-content/uploads/2012/05/Unesco.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=URISERV%3Ac11090
http://www.regionhalland.se/PageFiles/22887/biblioteksstrategin-webb.pdf
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/lasa-for-livet_H1033
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/lasa-for-livet_H1033
https://www.kb.se/download/18.2705879d169b8ba882a62d6/1573651682197/1.1.5-2017-1025-1-Regeringsbeslut-uppdrag-digitalt-kompetenslyft.pdf
https://www.kb.se/download/18.2705879d169b8ba882a62d6/1573651682197/1.1.5-2017-1025-1-Regeringsbeslut-uppdrag-digitalt-kompetenslyft.pdf
https://www.kungsbacka.se/Kommun-och-politik/Mal-och-resultat1/Vision-2030/
http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2705
http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2705
http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2705
http://www.skolverket.se/skolformer/gymnasieutbildning/gymnasieskola/gymnasiearbetet
http://www.skolverket.se/skolformer/gymnasieutbildning/gymnasieskola/gymnasiearbetet
https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-och-kursplaner-for-grundskolan/sa-anvander-du-laroplanen-for-grundskolan
https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-och-kursplaner-for-grundskolan/sa-anvander-du-laroplanen-for-grundskolan
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Biblioteksplan 2017-2020 
1. Vad styr Kungsbacka kommuns 

biblioteksverksamhet? 
 
Bibliotekslagen ligger till grund för biblioteksplanen. Enligt bibliotekslagen 
(SFS 2013:801) ska kommuner anta en biblioteksplan för sin 
biblioteksverksamhet. Den verksamhet som ska ingå är den verksamhet som 
kommunen bedriver som huvudman. Biblioteksplanen förklarar hur 
Kungsbacka kommun ska uppfylla bibliotekslagen och är ett 
kommunövergripande styrdokument. 
 
Biblioteksplanen ska utifrån bibliotekslagen och skollagen samt med stöd 
från ytterligare styrdokument som läroplaner, barnkonvention och lokala 
planer ge stöd och fungera som styrdokument och ramverk åt den 
kommunala biblioteksverksamhetens utveckling och riktning under åren 
2017-2020. Berörda nämnder i Kungsbacka kommun är nämnderna för 
Kultur & Turism (ansvar folkbiblioteken), Gymnasie & Vuxenutbildning 
(ansvar Gymnasiebiblioteken), Förskola & Grundskola (ansvar för- och 
grundskolebibliotek) samt Vård & Omsorg.  
 
De lagar som styr biblioteken är bibliotekslagen (2013:801) och skollagen 
(2010:800).  

2. Uppföljning, verksamhetsmål och revidering 
Kommunfullmäktige har delegerat framtagandet av planen till nämnden för 
Kultur & Turism. Berörda nämnder och dess förvaltningar ansvarar var för 
sig att årligen arbeta fram verksamhetsmål och genomförandeplaner utifrån 
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biblioteksplanen och övriga nämnds- och fullmäktigemål som följs upp i 
respektive förvaltnings delårs- och årsrapport. 

En utvärdering och revidering av denna plan ska ske under 2020. Revidering 
bör också göras vid större förändringar som påverkar 
biblioteksverksamheten. 

Revidering kan också ske i de fall biblioteksverksamheter på egen hand 
initierar en större förändring. 

3. Bibliotekens uppdrag  

3.1 Verka för det demokratiska samhällets utveckling 

Biblioteken i Kungsbacka ska: 

• ge möjlighet till utveckling av det demokratiska samhället 
• ge möjlighet till utveckling av medborgerligt och samhälleligt ansvar 
• bidra till vars och ens rätt till fri åsiktsbildning och yttrandefrihet 
• fungera som neutrala mötesplatser 
• ge hjälp till att söka, ta emot och sprida information och idéer  
 
 
3.2 Tillgänglighet 
Biblioteken i Kungsbacka ska:  

• ge kvalitativ och jämlik service  
• tillgängliggöra information för alla 
• vara öppna och tillgängliga utifrån varje användares behov och 

förutsättningar 
• lägga särskilt fokus på prioriterade grupper 
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3.3 Främja litteratur, bildning, kulturell verksamhet, 

språkutveckling och läsning 
Biblioteken i Kungsbacka ska:  

• ge möjlighet till livslångt lärande utifrån samhälls- och personbehov 
• vara det givna navet för informations- och litteraturförmedling, 

läsinspiration och läsfrämjande 
• ge möjlighet till förkovran, utveckling, flykt och möten  
• erbjuda en kvalitativ och jämlik informations- och litteraturförmedling 
 
 
3.4 Öka kunskapen kring informationsteknik 
Biblioteken i Kungsbacka ska: 

• erbjuda verksamhet anpassad utifrån den digitala samhällsutvecklingen 
• bidra till att fler känner sig trygga och delaktiga i det moderna digitala 

samhället 
• bidra till att den digitala kunskapen ökar 
• bidra till att användandet av informationsteknik ökar 
• erbjuda digitala kulturaktiviteter 
• ge möjlighet till livslångt lärande utifrån samhälls- och användarbehov 
 

 
Beslutad av: Kommunfullmäktige 2017-12-12 § 201, KS/2016:652 
Ansvarig förvaltning: Kultur & Fritid 
Kontakt: Kungsbacka direkt 0300-83 40 00, info@kungsbacka.se 

 Kungsbacka kommun, 434 81 Kungsbacka 
www.kungsbacka.se 
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§ 22 Dnr 2020-00508  
Svar på motion från Roger Larsson (KB) om kvinnojouren i Kungsbacka 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige anser att motionen är besvarad med hänvisning till att nämnden 
för Individ & Familjeomsorg har uppdraget att ansvara för att våldsutsatta får det 
stöd de behöver 

Sammanfattning av ärendet 
Roger Larsson (KB) och Agnetha Ernegård (-) yrkar i en motion som väcktes i 
kommunfullmäktige 16 juni 2020, att kommunen beviljar ett bidrag om 400 000 
kronor till Kvinnojouren i Kungsbacka för år 2020. Bidraget skulle enligt 
motionärernas förslag, villkoras med att föreningen skulle återbetala samma belopp 
till kommunen om föreningen fick statligt bidrag. 

Kommunens ansvar för stöd till våldsutsatta och att det uppdraget fullföljs ligger 
enligt reglementet hos nämnden för Individ & Familjeomsorg. Nämnden för Individ 
& Familjeomsorg har ett samarbete med Kungsbacka kvinnojour och beslutar om 
föreningsbidrag inom ramen för det uppdrag nämnden har. 

De senaste två åren har nämnden för Individ & Familjeomsorg beslutat om 
föreningsbidrag till Kungsbacka kvinnojour om närmare 200 000 kronor årligen och 
därtill köpt skyddat boende hos Kungsbacka kvinnojour för större belopp både 2019 
(omkring 200 000 kronor) och hittills under 2020 (omkring 300 000 kronor). 
Upphandling av tjänsten skyddat boende pågår med möjlighet för Kungsbacka 
kvinnojour att lägga anbud.  

Ytterligare två motioner i frågan har behandlats under året (2020-00840, 2020-
00699) 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-12-15 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-11-10, § 305 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-08-18, § 219 

Kommunfullmäktige, 2020-06-16, KF § 77 

Motion från Roger Larsson (KB) m.fl., 2020-06-19 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
kommunledningskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det. 
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Svar på motion från Roger Larsson (KB) m.fl. om Kungsbacka kvinnojour 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige anser att motionen är besvarad med hänvisning till att nämnden för Individ & 
Familjeomsorg har uppdraget att ansvara för att våldsutsatta får det stöd de behöver 

Sammanfattning av ärendet 
Roger Larsson (KB) och Agnetha Ernegård (-) yrkar i en motion som väcktes i kommunfullmäktige 16 
juni 2020, att kommunen beviljar ett bidrag om 400 000 kronor till Kvinnojouren i Kungsbacka för år 
2020. Bidraget skulle enligt motionärernas förslag, villkoras med att föreningen skulle återbetala 
samma belopp till kommunen om föreningen fick statligt bidrag. 

Kommunens ansvar för stöd till våldsutsatta och att det uppdraget fullföljs ligger enligt reglementet 
hos nämnden för Individ & Familjeomsorg. Nämnden för Individ & Familjeomsorg har ett samarbete 
med Kungsbacka kvinnojour och beslutar om föreningsbidrag inom ramen för det uppdrag nämnden 
har. 

De senaste två åren har nämnden för Individ & Familjeomsorg beslutat om föreningsbidrag till 
Kungsbacka kvinnojour om närmare 200 000 kronor årligen och därtill köpt skyddat boende hos 
Kungsbacka kvinnojour för större belopp både 2019 (omkring 200 000 kronor) och hittills under 2020 
(omkring 300 000 kronor). Upphandling av tjänsten skyddat boende pågår med möjlighet för 
Kungsbacka kvinnojour att lägga anbud.  

Ytterligare två motioner i frågan har behandlats under året (2020-00840, 2020-00699) 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-12-15 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-11-10, § 305 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-08-18, § 219 

Kommunfullmäktige, 2020-06-16, KF § 77 

Motion från Roger Larsson (KB) m.fl., 2020-06-19 

u 
Kungsbacka 



 KUNGSBACKA KOMMUN 
 2 (3) 

 

Beskrivning av ärendet 
Roger Larsson (KB) och Agnetha Ernegård (-) yrkade i motion som väcktes i kommunfullmäktige 19 
juni 2020, att kommunen snabbehandlar motionen och bifaller ett bidrag på 400 000 kronor till 
Kungsbacka kvinnojour. Enligt motionärernas förslag skulle bidraget villkoras med att om föreningen 
fick statligt bidrag så skulle samma belopp betalas tillbaka till kommunen. 

Kommunfullmäktige remitterade den 19 juni 2020 motionen till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens 
arbetsutskott remitterade i sin tur motionen till kommunstyrelsens förvaltning för besvarande.  

Landets kvinnojourer har i huvudsak tre uppgiftsområden; påverkansarbete med opinionsbildning 
inom området mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer, att erbjuda rådgivning och stöd till 
våldsutsatta samt att bedriva skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och deras medföljande barn. 

Finansieringen av landets kvinnojourer består till stora delar av bidrag från staten, regionerna och 
kommunerna. Behov för nya former av finansiering av kvinnojourernas verksamhet har 
uppmärksammats av flera nationella utredningar1 men ännu inte lett fram till långsiktiga lösningar. 
Samtidigt har senare tiders statliga satsningar på statsbidrag till viss del har kommit att täcka upp för 
otillräcklig finansiering av kvinnojourernas olika verksamheter.  

Kommunerna ansvarar för att lämna kostnadsersättning för de socialtjänstinsatser som kvinnojouren 
genomför på uppdrag av kommunen. Kungsbacka kommun har köpt skyddat boende av Kungsbacka 
kvinnojour för närmare 200 000 kronor 2019 och till och med november 2020 för drygt 300 000 
kronor. 

Upphandling av skyddat boende pågår och Kungsbacka kvinnojour har möjlighet att lägga anbud för 
att bli en upphandlad leverantör. Nämnden för Individ & Familjeomsorg har också beviljat 
föreningsbidrag till Kungsbacka kvinnojour om närmare 200 000 kronor för åren 2019 respektive 
2020. 

I Kungsbacka kommun är det Nämnden för Individ & Familjeomsorg som ansvarar för att erbjuda stöd 
och hjälp vid våld i nära relationer. I nämndens yttrande daterat 2020-10-20, som svar på motion från 
Maria Losman (MP) om långsiktigt samarbete mellan Kungsbacka kommun och Kungsbacka 
Kvinnojour, redogör nämnden för hur man arbetar med individer som har levt eller lever med våld i en 
nära relation. Utöver det redogör nämnden för hur samverkan med Kungsbackas kvinnojour ser ut. 
Nämnden ansvarar för att våldsutsatta får det stöd de behöver och det uppdraget fullföljs, enligt 
nämndens yttrande.  

I det pågående arbetet med att ta fram en ny Socialtjänstlag2 kan noteras att ” Utredningens större 
förslag handlar om förebyggande och lätt tillgänglig socialtjänst, övergripande planering och planering 
av insatser, kunskapsbaserad socialtjänst och möjligheten att tillhandahålla insatser utan föregående 
behovsprövning”. 

 
1 Ds 2019:7 Ny modell för statsbidrag till vissa ideella organisationer inom brottsofferområdet 
2 SOU 2020:47 
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Nämnden för Individ & Familjeomsorg har med nuvarande reglemente, mandat att arbeta med 
kvinnojouren i Kungsbacka kommun, både för att uppfylla nämndens primära grunduppdrag och för 
att utveckla ett förebyggande arbete. Med hänvisning till utredningen Framtidens socialtjänstlag ligger 
ett sådant arbete helt i rätt riktning.  

 

 

Malin Aronsson    Anders Johansson  

Kommundirektör    Biträdande kommundirektör 
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§ 219 Dnr 2020-00508  
Remittering av motion från Roger Larsson (KB) m.fl. om kvinnojouren i 
Kungsbacka 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar motionen till kommunledningskontorets 
ekonomiavdelningen för beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Roger Larsson (KB) har inkommit med en motion om kvinnojouren i Kungsbacka. 
Motionären föreslår att kommunen beslutar att ge kvinnojouren ett bidrag på 400 000 
kronor. Bidraget skulle enligt motionären ekonomiskt trygga kvinnojourens 
verksamhet för resten av år 2020. 

Beslutsunderlag 
Motion från Roger Larsson (KB) om kvinnojouren i Kungsbacka, 2020-06-15 

Beslutet skickas till 
Kommunledningskontoret, ekonomiavdelningen 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
kommunledningskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet beslutar enligt kommunledningskontorets förslag. 
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§ 77 Dnr 2020-00508  
Anmälan av motion från Roger Larsson (KB) m.fl. om kvinnojouren i 
Kungsbacka 

Beslut 
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Roger Larsson (KB) har inkommit med en motion om kvinnojouren i Kungsbacka.  

Beslutsunderlag 
Motion från Roger Larsson (KB) om kvinnojouren i Kungsbacka, 2020-06-15 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) ställer proposition på om motionen kan remitteras 
till kommunstyrelsen för vidare beredning, och finner att kommunfullmäktige 
bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 



Kommunfullmäktige 2020-06-19 

Motion för snabbehandling 

Kvinnojouren i Kungsbacka har en osäker ekonomisk situation för andra hälften 
av 2020. Positivt beslut av ansökan om statligt bidrag med anledning av 
rådande pandemier skulle rädda ekonomin för resterande delen av 2020. 
Osäkerhet råder om det kommer att bifallas, beloppets storlek och när det 
kommer att utbetalas vid positivt beslut. Kungsbackaborna vill att kommunen 
beslutar att ge kvinnojouren ett bidrag på Kr.400 000: - Ett bidrag som 
ekonomiskt tryggar verksamheten för resten av år 2020 och som skall villkoras 
med att om föreningen får statligt bidrag skall samma belopp betalas tillbaka 
till kommunen. Yrkandet blir: 

-att kommunen snabbehandlar motionen och bifaller ett bidrag på Kr.400 000 

Roger Larsson 
Kungsbackaborna (Kb} 

li 
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§ 23 Dnr 2020-00840  
Svar på motion från Roger Larsson (KB) om bidrag till Kungsbacka 
kvinnojour 2021 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige anser att motionen är besvarad med hänvisning till att nämnden 
för Individ & Familjeomsorg har uppdraget att ansvara för att våldsutsatta får det 
stöd de behöver. 

Sammanfattning av ärendet 
Roger Larsson (KB) föreslår i motion som väcktes vid kommunfullmäktiges 
sammanträde den 6 oktober 2020 att Kungsbacka kvinnojour får ett bidrag på 1,2 
miljoner för verksamhetsåret 2021 finansierat av Kommunstyrelsens förväntade 
överskott, samt att bidraget är villkorat med att om föreningen får annat bidrag/stöd 
ska bidraget betalas tillbaka till kommunen.  

Kommunens ansvar för stöd till våldsutsatta och att det uppdraget fullföljs ligger 
enligt reglementet hos nämnden för Individ och familjeomsorg. Nämnden för Individ 
och familjeomsorg har ett samarbete med Kungsbacka Kvinnojour och beslutar om 
föreningsbidrag inom ramen för det uppdrag nämnden har.  

De senaste två åren har nämnden för Individ och familjeomsorg beslutat om 
föreningsbidrag till Kungsbacka kvinnojour om närmare 200 000 kronor per år och 
därtill köpt skyddat boende hos Kungsbacka kvinnojour för större belopp både 2019 
(omkring 200 000 kronor) och hittills under 2020 (omkring 300 000 kronor). 
Upphandling av tjänsten skyddat boende pågår med möjlighet för Kungsbacka 
kvinnojour att lägga anbud.  

Ytterligare två motioner i frågan har behandlats under året (2020-00508, 2020-
00699). 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-12-15 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-11-06, § 306 

Kommunfullmäktige, 2020-10-06, § 129  

Motion från Roger Larsson (KB) 2020-10-04 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
kommunledningskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det. 
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Svar på motion från Roger Larsson (KB) om bidrag till Kungsbacka kvinnojour 2021 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige anser att motionen är besvarad med hänvisning till att nämnden för Individ & 
Familjeomsorg har uppdraget att ansvara för att våldsutsatta får det stöd de behöver. 

Sammanfattning av ärendet 
Roger Larsson (KB) föreslår i motion som väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den 6 
oktober 2020 att Kungsbacka kvinnojour får ett bidrag på 1,2 miljoner för verksamhetsåret 2021 
finansierat av Kommunstyrelsens förväntade överskott, samt att bidraget är villkorat med att om 
föreningen får annat bidrag/stöd ska bidraget betalas tillbaka till kommunen.  

Kommunens ansvar för stöd till våldsutsatta och att det uppdraget fullföljs ligger enligt reglementet 
hos nämnden för Individ och familjeomsorg. Nämnden för Individ och familjeomsorg har ett 
samarbete med Kungsbacka Kvinnojour och beslutar om föreningsbidrag inom ramen för det uppdrag 
nämnden har.  

De senaste två åren har nämnden för Individ och familjeomsorg beslutat om föreningsbidrag till 
Kungsbacka kvinnojour om närmare 200 000 kronor per år och därtill köpt skyddat boende hos 
Kungsbacka kvinnojour för större belopp både 2019 (omkring 200 000 kronor) och hittills under 2020 
(omkring 300 000 kronor). Upphandling av tjänsten skyddat boende pågår med möjlighet för 
Kungsbacka kvinnojour att lägga anbud.  

Ytterligare två motioner i frågan har behandlats under året (2020-00508, 2020-00699). 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-12-15 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-11-06, § 306 

Kommunfullmäktige, 2020-10-06, § 129  

Motion från Roger Larsson (KB) 2020-10-04 

Kommunstyrelsen 

Nämnden för Individ och familjeomsorg 

u 
Kungsbacka 
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Beskrivning av ärendet 
Roger Larsson (KB) har i motion till kommunfullmäktige yrkat att Kungsbacka kvinnojour får bidrag 
på 1,2 miljoner kronor för verksamhetsåret 2021, som finansieras av medel ur det förväntade 
överskottet på 17 miljoner för kommunstyrelsen. Bidraget ska enligt motionärens förslag villkoras med 
att om föreningen får bidrag eller stöd från annat håll ska samma belopp betalas tillbaka till 
kommunen. 

Kommunfullmäktige remitterade motionen till Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens arbetsutskott har 
i sin tur remitterat motionen till kommunstyrelsens förvaltning för besvarande.  

Landets kvinnojourer har i huvudsak tre uppgiftsområden; påverkansarbete med opinionsbildning 
inom området mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer, att erbjuda rådgivning och stöd till 
våldsutsatta samt att bedriva skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och deras medföljande barn. 

Finansieringen av landets kvinnojourer består till stora delar av bidrag från staten, regionerna och 
kommunerna. Behov för nya former av finansiering av kvinnojourernas verksamhet har 
uppmärksammats av flera nationella utredningar1 men ännu inte lett fram till långsiktiga lösningar. 
Samtidigt har senare tiders statliga satsningar på statsbidrag till viss del har kommit att täcka upp för 
otillräcklig finansiering av kvinnojourernas olika verksamheter.  

Kommunerna ansvarar för att lämna kostnadsersättning för de socialtjänstinsatser som kvinnojouren 
genomför på uppdrag av kommunen. Kungsbacka kommun har köpt skyddat boende av Kungsbacka 
kvinnojour för närmare 200 000 kronor 2019 och till och med november 2020 för drygt 300 000 
kronor. 

Upphandling av skyddat boende pågår och Kungsbacka kvinnojour har möjlighet att lägga anbud för 
att bli en upphandlad leverantör. Nämnden för Individ & Familjeomsorg har också beviljat 
föreningsbidrag till Kungsbacka kvinnojour om närmare 200 000 kronor för åren 2019 respektive 
2020. 

I Kungsbacka kommun är det Nämnden för Individ & Familjeomsorg som ansvarar för att erbjuda stöd 
och hjälp vid våld i nära relationer. I nämndens yttrande daterat 2020-10-20, som svar på motion från 
Maria Losman (MP) om långsiktigt samarbete mellan Kungsbacka kommun och Kungsbacka 
Kvinnojour, redogör nämnden för hur man arbetar med individer som har levt eller lever med våld i en 
nära relation. Utöver det redogör nämnden för hur samverkan med Kungsbackas kvinnojour ser ut. 
Nämnden ansvarar för att våldsutsatta får det stöd de behöver och det uppdraget fullföljs, enligt 
nämndens yttrande.  

I det pågående arbetet med att ta fram en ny Socialtjänstlag2 kan noteras att ” Utredningens större 
förslag handlar om förebyggande och lätt tillgänglig socialtjänst, övergripande planering och planering 

 
1 Ds 2019:7 Ny modell för statsbidrag till vissa ideella organisationer inom brottsofferområdet 
2 SOU 2020:47 
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av insatser, kunskapsbaserad socialtjänst och möjligheten att tillhandahålla insatser utan föregående 
behovsprövning”. 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg har med nuvarande reglemente, mandat att arbeta med 
kvinnojouren i Kungsbacka kommun, både för att uppfylla nämndens primära grunduppdrag och för 
att utveckla ett förebyggande arbete. Med hänvisning till utredningen Framtidens socialtjänstlag ligger 
ett sådant arbete helt i rätt riktning.  

 

 

 

 

Malin Arronsson     Anders Johansson 

Kommundirektör     Biträdande kommundirektör 
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§ 306 Dnr 2020-00840  
Remittering av motion från Roger Larsson (KB) om Kvinnojouren i 
Kungsbacka 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar motionen till kommunstyrelsens 
förvaltning för besvarande. 

Sammanfattning av ärendet 
Roger Larsson (KB) har inkommit med en motion om finansiering av Kvinnojouren i 
Kungsbacka under verksamhetsåret 2021. Motionen väcktes på kommunfullmäktiges 
sammanträde den 6 oktober och remitterades samtidigt till kommunstyrelsen för 
vidare beredning. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmätige, 2020-10-06 § 129 

Motion från Roger Larsson (KB) om Kvinnojouren i Kungsbacka, 2020-10-06 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Lisa Andersson (M) yrkar att motionen istället remitteras till 
kommunstyrelsens förvaltnings ekonomiavdelning. 

Beslutsgång 
Ordförande (M) konstaterar att det finns två förslag till beslut, 
kommunledningskontorets om att motionen ska remitteras till nämnden för Individ & 
Familjeomsorg och eget yrkande om att den ska remitteras till kommunstyrelsens 
förvaltnings ekonomiavdelning. Ordförande (M) prövar yrkandena mot varandra och 
finner att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller ordförandens förslag.  

 Beslutet skickas till 
Kommunledningskontoret, ekonomiavdelningen 
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§ 129 Dnr 2020-00840  
Anmälan av motion från Roger Larsson (KB) om Kvinnojouren i 
Kungsbacka 

Beslut 
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Roger Larsson (KB) har inkommit med en motion om finansiering av Kvinnojouren i 
Kungsbacka under verksamhetsåret 2021. 

Beslutsunderlag 
Motion från Roger Larsson (KB) om Kvinnojouren i Kungsbacka, 2020-10-06 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) ställer proposition på om motionen kan remitteras 
till kommunstyrelsen för vidare beredning, och finner att kommunfullmäktige 
bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 



rJ Kungsbackaborna 

Motion till Kf-möte 2020-10-06 

Betr.: Kvinnoiouren i Kungsbacka 

Så är det bevisat. De politiska partiernas politik och hemvist när det gäller 

färger och riktning är viktigare än själva sakfrågan. Man kan inte stäl la sig 
bakom ett förslag från ett visst parti, bara för dess ideologiska bakgrund, även 

om man stödjer sakfrågan. Partipiskan slår hårt mot dem vi finns till för, 

nämligen våra kommuninnevånare. Partiet Kungsbackaborna har inte någon 
färg, blått, rött m.m. eller någon riktning, höger, vänster eller någonstans 

däremellan, utan majoriteten hos oss avgör hur vi skall besluta i sakfrågan. 

Detta utan hänsyn tagen ti ll vem som har ställt frågan. 

Alla pratar om att man vill behålla Kvinnojouren i Kungsbacka, men ingen ser 

till att så blir fallet. Det räcker inte med bara prat. Det måste till ett positivt 

beslut om bidrag ti ll Kvinnojouren i Kungsbacka och hur det skal l finansieras. 

Partiet Kungsbacka borna har beslutat att stödja fortsatt verksamhet för 
Kvinnojouren i Kungsbacka. Vi lägger därför denna motion med förhoppning 

att den skall få tillräckligt stöd som sakfråga och får majoritet vid beslut i 
Kommunfullmäktige. Då det är bråttom så vädjar vi om en mycket snabb 

ärendebehandling. Verksamheten för 2021 hotas av nedläggning. 

Kungsbackaborna yrkar att: 

Kvinnojouren i Kungsbacka får bidrag på 1,2 miljoner för verksamhetsåret 
2021, som finansieras av medel ur det förväntade överskottet på 17 miljoner 
för Kommunstyrelsen. Bidraget villkoras med att om föreningen får bidrag/stöd 

t håll skall samma belopp betalas ti llbaka t ill kommunen . 

Roger Larsson (Kb} 
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§ 24 Dnr 2020-00699  
Svar på motion från Maria Losman (MP) om långsiktigt samarbete 
mellan Kungsbacka kommun och kvinnojouren i Kungsbacka 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige anser att motionen är besvarad med hänvisning till att nämnden 
för Individ & Familjeomsorg har uppdraget att ansvara för att våldsutsatta får det 
stöd de behöver. 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen uttalar att kvinnojouren är ett av de prioriterade områden som det 
ska utvecklas samverkan kring för att nå KF:s prioriterade mål om ett medskapande 
samhälle. 

Sammanfattning av ärendet 
Maria Losman (MP) föreslår i motion som väcktes i kommunfullmäktige den 8 
september 2020 att kommunen skyndsamt arbetar för ett långsiktigt och tillräckligt 
finansierat samarbete mellan Kungsbacka kommun och Kungsbacka Kvinnojour. 
Kommunens ansvar för stöd till våldsutsatta och att det uppdraget fullföljs ligger 
enligt reglementet hos nämnden för Individ och familj.  

Nämnden för Individ och Familjeomsorg har ett samarbete med Kungsbacka 
Kvinnojour och beslutar om föreningsbidrag till Kungsbacka kvinnojour inom ramen 
för det uppdrag nämnden har.  

Årligen har nämnden för Individ och familj har årligen beslutat om föreningsbidrag 
till Kungsbacka kvinnojour om närmare 200 tkr och därtill köpt skyddat boende hos 
Kungsbacka kvinnojour för större belopp både 2019 och hittills under 2020. Totalt 
har Kungsbacka Kvinnojour erhållit bidrag och ersättning under 2019 och hittills 
2020 i storleksordningen 400 tkr per år.  

Upphandling av tjänsten skyddat boende pågår med möjlighet för Kungsbacka 
Kvinnojour att lägga anbud.  

Ytterligare två motioner i frågan har behandlats under året (2020-00508, 2020-
00840). 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-12-08 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg, 2020-11-12, §161 

Förvaltningen för Individ & Familjeomsorgs tjänsteskrivelse, 2020-10-20 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 20120-10-06, §273 

Kommunfullmäktige, 2020-09-08, §107 

Motion från Maria Losman (MP) 2020-09-06 
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Förslag till beslut på sammanträdet 
Fredrik Hansson (C) yrkar att det görs ett tillägg till motionssvaret som lyder: 
Kommunstyrelsen uttalar att kvinnojouren är ett av de prioriterade områden som det 
ska utvecklas samverkan kring för att nå KF:s prioriterade mål om ett medskapande 
samhälle. 

Eva Borg (S) yrkar bifall till motionens förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns tre förslag till beslut, 
kommunledningskontorets, Eva Borgs (S) bifallsyrkande till motionen samt 
kommunledningskontorets med Fredriks Hanssons (C) tilläggsyrkande. 

Ordföranden (M) prövar först kommunledningskontorets förslag mot Eva Borgs (S) 
yrkande om bifall och finner att arbetsutskottet bifaller kommunledningskontorets 
förslag. 
Ordförande (M) prövar Fredrik Hanssons (C) tilläggsyrkande och finner att 
arbetsutskottet bifaller det. 
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Svar på motion från Maria Losman (MP) om långsiktigt samarbete mellan Kungsbacka 
kommun och Kungsbacka kvinnojour 
 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige anser att motionen är besvarad med hänvisning till att nämnden för Individ & 
Familjeomsorg har uppdraget att ansvara för att våldsutsatta får det stöd de behöver.  

Sammanfattning av ärendet 
Maria Losman (MP) föreslår i motion som väcktes i kommunfullmäktige den 8 september 2020 att 
kommunen skyndsamt arbetar för ett långsiktigt och tillräckligt finansierat samarbete mellan 
Kungsbacka kommun och Kungsbacka Kvinnojour. Kommunens ansvar för stöd till våldsutsatta och 
att det uppdraget fullföljs ligger enligt reglementet hos nämnden för Individ och familj.  

Nämnden för Individ och Familjeomsorg har ett samarbete med Kungsbacka Kvinnojour och beslutar 
om föreningsbidrag till Kungsbacka kvinnojour inom ramen för det uppdrag nämnden har.  

Årligen har nämnden för Individ och familj har årligen beslutat om föreningsbidrag till Kungsbacka 
kvinnojour om närmare 200 tkr och därtill köpt skyddat boende hos Kungsbacka kvinnojour för större 
belopp både 2019 och hittills under 2020. Totalt har Kungsbacka Kvinnojour erhållit bidrag och 
ersättning under 2019 och hittills 2020 i storleksordningen 400 tkr per år.  

Upphandling av tjänsten skyddat boende pågår med möjlighet för Kungsbacka Kvinnojour att lägga 
anbud.  

Ytterligare två motioner i frågan har behandlats under året (2020-00508, 2020-00840). 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-12-08 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg, 2020-11-12, §161 

Förvaltningen för Individ & Familjeomsorgs tjänsteskrivelse, 2020-10-20 

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 20120-10-06, §273 

Kommunfullmäktige, 2020-09-08, §107 

Motion från Maria Losman (MP) 2020-09-06 

u 
Kungsbacka 
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Beskrivning av ärendet 

Kvinnojour generellt 
Våld i nära relationer är ett stort samhällsproblem som ger allvarliga konsekvenser för enskilda 
individer och familjer och genererar mycket stora kostnader för samhället. Flera utredningar och 
myndighetsrapporter har under senare år konstaterat att samhällets insatser på området har brister. 
Ideella organisationer står i många kommuner för en stor del av det riktade brottsofferstödet1.  

Landets kvinnojourer har i huvudsak tre uppgiftsområden; Påverkansarbete med opinionsbildning 
inom området mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer, att erbjuda rådgivning och stöd till 
våldsutsatta och att bedriva skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och deras medföljande barn. 

Landets kvinnojourer finansieras till stora delar av bidrag från staten, regionerna och kommunerna. 
Behov för nya former av finansiering av kvinnojourernas verksamhet har uppmärksammats av flera 
utredningar2 men ännu inte lett fram till långsiktiga lösningar, samtidigt som senare tiders statliga 
satsningar på statsbidrag till viss del har kommit att täcka upp för otillräcklig finansiering av 
kvinnojourernas olika verksamheter.  

SKR anger i sitt yttrande3 över ny modell för statsbidrag till vissa ideella organisationer inom 
brottsofferområdet – Ds 2019:7 att ”SKL anser också att ideella organisationer som driver skyddat 
boende och utför Socialtjänstverksamhet ska få adekvat och tillräcklig kostnadsersättning, och förstås 
att rätt medel ska användas till rätt ändamål. Kvinnojourerna är viktiga aktörer för att ge våldsutsatta 
stöd och skydd och SKL menar att det är viktigt att värna kvinnojourernas arbete och särart”. 

Kvinnojour i Kungsbacka 
I Kungsbacka kommun är det Nämnden för Individ & Familjeomsorg som ansvarar enligt reglementet 
för att erbjuda stöd och hjälp vid våld i nära relationer. I nämndens yttrande från den 20 oktober 2020 
redogörs för hur förvaltningen arbetar med individer som har levt eller lever med våld i en nära 
relation. Utöver det redogörs för hur samverkan med Kungsbackas kvinnojour ser ut. Nämnden 
ansvarar för att våldsutsatta får det stöd de behöver och det uppdraget fullföljs, enligt nämndens 
yttrande.  

Kvinnojouren i Kungsbacka är intresserad av att utveckla ett närmare samarbete med Kungsbacka 
kommun, dels med inriktning på förebyggande arbete, dels för att trygga jourens existens.  

Nämnden för Individ & Familjeomsorg har årligen beslutat om föreningsbidrag till Kungsbacka 
kvinnojour om närmare 200 000 kronor och därtill köpt skyddat boende hos Kungsbacka kvinnojour 
för större belopp både 2019 och hittills under 2020. Totalt har Kungsbacka Kvinnojour erhållit bidrag 
och ersättning under 2019 och hittills 2020 i storleksordningen 400 000 kronor per år.  

 
1 Ds 2019:7 Ny modell för statsbidrag till vissa ideella organisationer inom brottsofferområdet 
2 Se 1 
3 Yttrande över Ds 2019:7 2019-07-09 
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Den större delen av de skyddsplaceringar som Kungsbacka kommun gör, görs utanför Kungsbacka då 
den utsatta ofta måste flytta bort från kommunen för en kortare eller längre tid. 

I det pågående arbetet med att ta fram en ny Socialtjänstlag4 kan noteras att ” Utredningens större 
förslag handlar om förebyggande och lätt tillgänglig socialtjänst, övergripande planering och planering 
av insatser, kunskapsbaserad socialtjänst och möjligheten att tillhandahålla insatser utan föregående 
behovsprövning”. Nämnden för Individ och Familjeomsorg har med nuvarande reglemente mandat att 
arbeta med kvinnojouren i Kungsbacka kommun, både för att uppfylla nämndens primära 
grunduppdrag och för att utveckla ett förebyggande arbete. Med hänvisning till utredningen 
Framtidens socialtjänstlag ligger ett sådant arbete helt i rätt riktning.  

 

 

 
 
Malin Aronsson     Anders Johansson 

Kommundirektör     Biträdande kommundirektör 

 
4 SOU 2020:47 
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§ 161 Dnr 2020-00349  
Förslag till yttrande över motion om långsiktigt samarbete mellan 
Kungsbacka kommun och Kungsbacka Kvinnojour 

Beslut - Nämnden för Individ & Familjeomsorgs förslag till 
Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen anser motionen besvarad med hänvisning till att Nämnden för 
Individ & Familjeomsorg ansvarar för att våldsutsatta får den hjälp och stöd de 
behöver och det uppdraget fullföljs. Nämnden för Individ & Familjeomsorg har 
redan det samarbete som behövs för att fullfölja sitt uppdrag samt att Nämnden för 
Individ & Familjeomsorg ger bidrag till kvinnojouren inom ramen för det uppdrag 
nämnden har. 

Nämnden för Individ & Familjeomsorgs beslut  

Nämnden för Individ & Familjeomsorg uppmuntrar Kommunstyrelsen att i bred 
samverkan mellan förvaltningar och nämnder hitta en samverkans- och 
finansieringslösning för samarbetet mellan Kungsbacka kommun och Kungsbacka 
Kvinnojour.  

Sammanfattning av ärendet 

I Maria Losmans (MP) motion till Kommunfullmäktige inkommen 2020-09-08 
föreslås att kommunen skyndsamt ska arbeta fram ett långsiktigt finansiellt 
samarbete med Kungsbacka kvinnojour.  Kommunstyrelsens arbetsutskott har 
remitterat motionen till Nämnden för Individ & Familjeomsorg för yttrande. 

Förvaltningen för Individ & Familjeomsorg ser att det, ur ett samhälleligt perspektiv, 
kan finnas vinster med att ha en kvinnojour i kommunen. Det ligger dock inte inom 
nämndens ansvarsområde att finansiera en sådan. Nämnden ansvarar för att 
våldsutsatta får det stöd de behöver och det uppdraget fullföljs. Om samverkan med 
Kungsbacka kvinnojour ska utvecklas och en finansiering för föreningen ska 
säkerställas behöver det ske kommuncentralt eller med flera förvaltningar 
involverade. Individ & Familjeomsorg har redan det samarbete som behövs för att 
fullfölja sitt uppdrag och nämnden ger bidrag till kvinnojouren inom ramen för det 
uppdrag nämnden har. 

Beslutsunderlag 

Se, jämte bilagor, förvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-10-20, där det föreslås 
följande: 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg föreslår att Kommunstyrelsen anser 
motionen besvarad med hänvisning till att Nämnden för Individ & Familjeomsorg 
ansvarar för att våldsutsatta får den hjälp och stöd de behöver och det uppdraget 
fullföljs. Nämnden för Individ & Familjeomsorg har redan det samarbete som behövs 
för att fullfölja sitt uppdrag samt att Nämnden för Individ & Familjeomsorg ger 
bidrag till kvinnojouren inom ramen för det uppdrag nämnden har. 
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forts. § 161 
 

Bilaga 1: Kommunfullmäktige, 2020-09-08, § 107. 
Bilaga 2: Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-10-06, § 273. 
Bilaga 3: Motion från Maria Losman (MP) om ett långsiktigt samarbete mellan 
Kungsbacka kommun och Kungsbacka kvinnojour, 2020-09-06. 

 
Ajournering 

Nämnden för Individ & Familjeomsorg ajourneras i 25 minuter, kl. 18:20-18:45. 

 
Dagens sammanträde 
Nämnden diskuterar ärendet och kommer gemensamt fram till att utifrån tidigare 
beslut tagna i arbetet med att uppnå och upprätthålla en budget i balans ser Nämnden 
för Individ & Familjeomsorg att det preventiva arbetet inom våld i nära relationer 
måste stödjas av nämnden. 
 

Nämnden anser att det krävs kommunövergripande samverkan mellan flera 
förvaltningar och nämnder för ett hållbart och långsiktigt samarbete med 
Kvinnojouren. Nämnden stödjer förslag och initiativ som innebär att utredningar och 
diskussioner kommer till stånd om nya arbetssätt, organisations- och 
finansieringsformer då detta ligger i linje med antagen nämndbudget 2021. Nämnden 
ser då heller inga hinder till att vid behov ha samordningsansvar vid utveckling av 
samverkan inom områden som ligger inom nämndens ansvar. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kalle Påsse Sundvall (M) yrkar bifall till förslaget med tillägget att Nämnden för 
Individ & familjeomsorg uppmuntrar Kommunstyrelsen att i bred samverkan mellan 
förvaltningar och nämnder hitta en samverkans- och finansieringslösning för 
samarbetet mellan Kungsbacka kommun och Kungsbacka Kvinnojour. 

Beslutsgång 

Kalle Påsse Sundvall (M) frågar nämnden om hans förslag till beslut kan antas och 
finner att så sker. 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 



 
 

Datum 

2020-10-20 
Diarienummer 

IF 2020-00349 

 
 

 
 
Karin Martinsson 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Begäran om yttrande - Motion om långsiktigt samarbete mellan Kungsbacka kommun 
och Kungsbacka Kvinnojour (KS 2020-00699) 

 

Nämnden för Individ & Familjeomsorgs förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen anser motionen besvarad med hänvisning till att Nämnden för Individ & 
Familjeomsorg ansvarar för att våldsutsatta får den hjälp och stöd de behöver och det uppdraget 
fullföljs. Nämnden för Individ & Familjeomsorg har redan det samarbete som behövs för att fullfölja 
sitt uppdrag samt att Nämnden för Individ & Familjeomsorg ger bidrag till kvinnojouren inom ramen 
för det uppdrag nämnden har. 

Sammanfattning av ärendet 

I Maria Losmans (MP) motion till Kommunfullmäktige inkommen 2020-09-08 föreslås att kommunen 
skyndsamt ska arbeta fram ett långsiktigt finansiellt samarbete med Kungsbacka kvinnojour.  
Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat motionen till nämnden för Individ & Familjeomsorg för 
yttrande. 
 
Förvaltningen för Individ & Familjeomsorg ser att det, ur ett samhälleligt perspektiv, kan finnas 
vinster med att ha en kvinnojour i kommunen. Det ligger dock inte inom nämndens ansvarsområde att 
finansiera en sådan. Nämnden ansvarar för att våldsutsatta får det stöd de behöver och det uppdraget 
fullföljs. Om samverkan med Kungsbacka kvinnojour ska utvecklas och en finansiering för föreningen 
ska säkerställas behöver det ske kommuncentralt eller med flera förvaltningar involverade. Individ & 
Familjeomsorg har redan det samarbete som behövs för att fullfölja sitt uppdrag och nämnden ger 
bidrag till kvinnojouren inom ramen för det uppdrag nämnden har. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningen för Individ & Familjeomsorgs tjänsteskrivelse, 2020-10-20 
Kommunfullmäktige, 2020-09-08, § 107 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-10-06, § 273 
Motion från Maria Losman (MP) om ett långsiktigt samarbete mellan Kungsbacka kommun och 
Kungsbacka kvinnojour, 2020-09-06 

0 
Kungsbacka 



 KUNGSBACKA KOMMUN 
 2 (6) 

 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige 

Beskrivning av ärendet 

Våld i nära relationer är ett stort samhällsproblem som ger allvarliga konsekvenser för enskilda 
individer och familjer och genererar mycket stora kostnader för samhället. Regeringen har beslutat om 
en nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. I strategin finns ett fokus 
på att stärka skyddet för våldsutsatta, men också på mäns delaktighet och ansvar för att stoppa våldet. 
 
Våld i nära relationer omfattar alla typer av våld som kan förekomma mellan närstående i både 
heterosexuella och samkönade relationer samt inom syskon- och andra släktrelationer. Det som 
kännetecknar detta våld är att den utsatta och den som använder våld har en nära relation med 
känslomässiga band till varandra. Våld i nära relationer drabbar både kvinnor och män, men kvinnor 
drabbas oftare av upprepat och mer allvarligt våld och förövaren är i majoriteten av fallen en man. 
 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg ansvarar enligt reglementet för att erbjuda stöd och hjälp vid 
våld i nära relationer. I yttrandet redogörs för hur förvaltningen arbetar med individer som levt/lever i 
en nära relation med våld med fokus främst på vuxna samt för hur samverkan med Kungsbackas 
kvinnojour ser ut. 
 
Stöd till barn och unga 

Barn och unga som har utsatts för/bevittnat våld kan få stöd av familjebehandlare på enheten 
Öppenvård barn & unga. Familjebehandlarna arbetar med de utsatta barnen utifrån Trappan, som är en 
modell för krissamtal med barn som upplevt våld i sin familj. Barnen erbjuds även att vara med i 
grupper där barn som upplevt våld, hot och bråk i familjen och/eller som har föräldrar med psykisk 
ohälsa och/eller som har föräldrar med kemiskt beroende där barnen får möjlighet att träffa andra barn 
i liknade livssituation där de kan dela sina erfarenheter, få hjälp med strategier med mera. 
 
I en nyligen genomgång av ärenden som har kommit från Utredning barn & unga till 
Familjefridsteamet framgick att det vid denna ögonblicksbild förekom någon form av våld i familjen 
för drygt 60 % av barnen och ungdomarna. 
 
Stöd till vuxna 

En vuxen individ som är utsatt för våld i nära relationer kan kontakta Vuxenenheten för att få 
rådgivning eller göra en ansökan. Samma stöd erbjuds både kvinnor och män och stödet riktar sig till 
den våldsutsatta samt den som utövat våldet. Det stöd som ges är: 

 Skydd i en akut våldssituation 
 Enskilda samtal för att förstå och bearbeta det våld individen utsatts för 
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 Enskilda samtal för att förändra ett våldsamt beteende 
 Att finna rätt kontakter inom myndigheter och andra verksamheter individen kan behöva söka 

upp. 
 

Individer i behov av stöd kan komma i kontakt med socialtjänsten samtliga dagar i veckan, dygnet 
runt. Förvaltningens mottagningstelefoner är öppna på vardagar under kontorstid. Övrig tid tar 
Socialjouren i Göteborg emot akuta samtal. 
 
Vuxenenheten bedömer och utreder vilket stöd som kan och bör sättas in. Bland annat görs en 
skyddsbedömning där skattningsinstrumentet FREDA används och kontinuerlig bedömning görs då 
situationen snabbt kan komma att förändras. Förvaltningen har ett familjefridsteam på Öppenvård barn 
& unga, som ger stöd till individer som levt/lever i en nära relation med våld eller utsatt/utsätter någon 
i nära relation för våld. Familjefridsteamet får uppdrag från enheten för Utredningsenheten för barn & 
unga och från Vuxenenheten, ibland även från Mottagningsenheten för barn & unga. De flesta uppdrag 
är biståndsbeslut från Vuxenenheten. Det går även att få upp till fem servicesamtal (ej biståndsbeslut). 
Vid behov av fler samtal får ansökan göras om bistånd. 
 
Cirka hälften av servicesamtalen leder till ansökan om bistånd. Av de övriga uppskattas en fjärdedel 
inte höra av sig och en fjärdedel vara nöjd med den rådgivande insatsen eller få hjälp på annan plats. 
Det kan vara hos sjukvården, via arbetsgivares rehabiliteringsansvar, skolkuratorer, habilitering, 
ideella organisationer, kyrkan med flera.  
 
Under de senaste åren har det varit ett jämt inflöde av ärenden. Familjefridsteamet ser att kvaliteten i 
utredningar från Vuxenenheten har höjts bland annat genom det utvecklade arbetet med skattningar 
och riskbedömningar. Teamet har även en rådgörande funktion gentemot interna och externa 
professionella och kan bistå med ansökan till Vuxenenheten då det är angeläget att det sker en 
skyddsbedömning innan det blir aktuellt för bistånd eller servicesamtal till Familjefridsteamet. 
 
Då det har funnits en oro för att våld i nära relationer kan komma att öka med anledning av corona-
pandemin, har förvaltningen sedan april en beredskapstelefon, som är öppen helgfria vardagar mellan 
kl. 09.00 - 12.00. Det har endast varit ett fåtal samtal, men beredskapstelefonen finns ändå kvar som en 
förberedelse för om behovet skulle öka. Sedan pandemins början har medarbetare inom förvaltningen 
sett en frustration hos klienter när övriga kontaktvägar har försämrats, till exempel har vuxenpsykiatrin 
inga fysiska möten med klienter.  
 
Nationellt inrättad finns Kvinnofridslinjen, som är en stödtelefon som drivs av Nationellt centrum för 
kvinnofrid och finns för individer som utsatts för fysiskt, psykiskt och sexuellt våld. Även anhöriga 
och vänner kan ringa stödtelefonen, som har öppet dygnet runt. Samtalet är kostnadsfritt och syns inte 
på telefonräkningen. 
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Familjefridsteamet arbetar med stärkande samtal som är bearbetande, rådgörande, stöttande och även 
kurativa. Grunden är ett psykosocialt förändringsarbete. Instrument från kognitiv beteendeterapi, 
mindfulness, motiverande samtal, systemteori och sociala inlärningsteorier används. Förvaltningen 
följer Nationellt centrum för kvinnofrids forskning och riktlinjer kring våld i nära relationer. Formen är 
enskilda samtal. Familjeterapi rekommenderas inte i arbetet med våld. För våldsutövare utgår samtalen 
från Alternativ till våld (ATV) och Möta pappor i våld (MPV). Syftet med dessa samtal är att individen 
ska sluta använda våld. Våldsutövare är oftast män och de flesta är pappor. Förvaltningen arbetar 
därför intensivt med att nå männen för att kunna få till en förändring.  
 
Övriga förvaltningars arbete med våld i nära relationer 

I Brottsförebyggande rådet, BRÅ, ingår polisen, Region Halland samt förvaltningarna Individ & 
Familjeomsorg, Kultur & Fritid, Förskola & Grundskola, Gymnasium & Arbetsmarknad, Vård & 
Omsorg, Service, Bygg & Miljö samt Kommunledningskontoret. Kultur & Fritid har det samordnande 
ansvaret för BRÅ. BRÅ arbetar för att öka tryggheten och minska brottsligheten i kommunen. Insatser 
som pågår under hösten 2020 gällande våld i nära relationer är bland annat att sprida kampanjen 
”Svartsjuka är inte romantiskt” och att samordna och uppmärksamma ”En vecka fri från våld”, som är 
ett samarbete mellan länsstyrelsen, andra kommuner i regionen och civilsamhället. 
 
Förvaltningen för Kultur & Fritid har det övergripande ansvaret att samordna arbetet med våld i nära 
relationer när det gäller förebyggande och främjande insatser. Förvaltningen arbetar med normer och 
värderingar när det gäller hedersrelaterat våld, våld i nära relation samt genus och jämställdhet, både 
med kommunanställda och invånare genom att: 
 

 Föreläsa om våldsprevention och/eller jämställdhet för chefer och medarbetare samt för 
invånare, till exempel elever i grund- och gymnasieskolan. 

 Arbeta med materialet Machofabriken i grundskolor. Kultur & Fritid leder detta projektarbete 
som pågår nu och ett år framåt. 

 Hälsocertifieringen: föreningar som är anslutna till Hälsocertifieringen har jämställdhet som ett 
av värdegrundskriterierna. 

 Ge föräldraskapsstöd med inriktning enligt nationella strategin jämställt föräldraskap, vilket är 
främjande och förebyggande mot våld i nära relationer. 

 Leda arbetet med att ta fram en handlingsplan mot hedersrelaterat våld. 
 Ge information samt göra information tillgänglig om var en kan få hjälp. 
 Upptäcka och hänvisa vidare när det misstänks att någon är utsatt för våld i nära relation. 

 
Skyddat boende 

Socialnämnden ansvarar för att våldsutsatta barn och vuxna får det stöd och den hjälp de behöver, till 
exempel i form av skyddat boende. Det saknas idag en tydlig reglering och definition av insatsen 
skyddat boende. I betänkandet Ett fönster av möjligheter (SOU 2017:112) föreslås att skyddat boende 
ska regleras som en ny placeringsform enligt socialtjänstlagen och omfattas av tillståndspliktig och 
särskilda kvalitetskrav. 
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Traditionellt sett har skyddat boende erbjudits av ideella kvinnojourer. I dagsläget finns cirka 200 
kvinnojourer och ungefär lika många skyddade boenden. En kartläggning från Socialstyrelsen 2020 
visade att 54 % av landets skyddade boenden drivs av ideella organisationer.  
 
För närvarande pågår en upphandlingsprocess kring skyddade boenden, vilket är helt nytt för 
förvaltningen och för de flesta andra kommunerna i Sverige. 
 
 

Kvinnojourer och deras arbete 

Frivilligorganisationer såsom bland annat kvinnojourer bedriver ett betydelsefullt arbete för 
våldsutsatta kvinnor som väljer att direkt vända sig till organisationen i stället för kommunen för att få 
stöd och hjälp. 
 
Kvinnojoursrörelsen startade i mitten av 1970-talet och de första kvinnojourerna bildades 1978. 
Rörelsen började som en reaktion på mäns våld mot kvinnor i nära relationer och samhällets oförmåga 
att skydda och hjälpa de kvinnor och barn som blev offer för våldet. Tanken var att stödja våldsutsatta 
kvinnor och ge dem möjlighet att möta andra kvinnor i egenskap av medmänniskor, inte experter. 
Antalet jourer i Sverige (inklusive tjejjourer) har vuxit från 2 till fler än 200 på 40 år. 
 
Det är stora skillnader mellan de olika kvinno- och tjejjourerna. Vissa jourer har anställd personal, 
kontor och telefonjour dygnet runt. Andra har begränsade telefontider och endast ideellt arbetande 
jourpersoner. Även den teoretiska basen för arbetet, det vill säga förklaringarna till mäns våld mot 
kvinnor, kan skilja sig åt. En stor del kvinnojoursverksamheten bygger på de enskilda medlemmarnas 
frivilliga, ideella och oavlönade arbete. 
 

Kvinnojouren i Kungsbacka 

I Kungsbacka finns en kvinnojour. Nämnden för Individ & Familjeomsorg delar varje år ut 
föreningsbidrag om totalt 600 000 kr till föreningar som bedriver socialt arbete. Kungsbacka 
kvinnojour ansökte om ca 1,1 miljoner kronor i bidrag för 2020 och beviljades 172 500 kronor. 2019 
beviljades Kungsbacka kvinnojour 192 500 kr. Kvinnojouren uppger att föreningens årliga kostnader 
uppgår till ca 1,2 miljoner kronor. 
 
Individ & Familjeomsorg använder Kungsbacka kvinnojour ibland för kortare skyddsplaceringar. Det 
större delen av skyddsplaceringar görs i andra kommuner än Kungsbacka då den utsatta ofta måste 
flytta bort från kommunen för en kortare eller längre tid.  
 
Kungsbacka kvinnojour är intresserad av att utveckla ett närmare samarbete med Kungsbacka 
kommun, dels för att kunna hjälpa utsatta kvinnor och barn, dels för att trygga jourens existens. 
Kvinnojouren har i en inkommen skrivelse beskrivit hur en utvecklad samverkan skulle kunna se ut.  
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Områden där kvinnojouren vill utveckla samarbetet: 
 

 Utökad rådgivning och jourtelefon 
 Mer förebyggande informationsarbete: 

 Sprida information om våld i nära relationer i Kungsbacka kommun 
 Föreläsningar med frågestund för vuxna 
 Föreläsningar för företag, myndigheter, sjukvård, skola och kommun 
 Synlighet på events 
 Lektioner om våld i nära relationer i grundskolan 
 Teater i estetiska programmet på gymnasiet. 

 Mer formaliserat samarbete kring det skyddade boendet. 
 
Utvecklad samverkan med Kungsbacka kvinnojour 

Ansvaret för det förebyggande informationsarbete där Kungsbacka kvinnojour vill utveckla samarbetet 
finns inte inom Individ & Familjeomsorgs reglemente. Individ & Familjeomsorg erbjuder både 
rådgivning och jourtelefon finns tillgänglig dygnet runt. En upphandling gällande skyddat boende 
pågår och där kommer kvinnojouren ha möjlighet att lägga anbud för att bli en upphandlad leverantör. 
 
Förvaltningen för Individ & Familjeomsorg ser att det, ur ett samhälleligt perspektiv, kan finnas 
vinster med att ha en kvinnojour i kommunen. Det ligger dock inte inom nämndens ansvarsområde att 
finansiera en sådan. Nämnden ansvarar för att våldsutsatta får det stöd de behöver och det uppdraget 
fullföljs. Om samverkan med Kungsbacka kvinnojour ska utvecklas och en finansiering för föreningen 
ska säkerställas behöver det ske kommuncentralt eller med flera förvaltningar involverade. Individ & 
Familjeomsorg har redan det samarbete som behövs för att fullfölja sitt uppdrag och nämnden ger 
bidrag till kvinnojouren inom ramen för det uppdrag nämnden har. 
 
Statistik 

Under 2020 till och med augusti har 32 initieringar (ansökan eller anmälan) gjorts gällande våld i nära 
relationer jämfört med 49 under motsvarande period 2019. När det gäller serviceärenden uppskattas att 
det till 25 hittills under 2020.  
 
Fram till och med augusti i år har förvaltningen köpt skyddat boende för 965 000 kronor. För hela 
2019 var kostnaden 682 000 kronor. Skyddat boende från Kungsbacka kvinnojour till och med augusti 
i år köptes för 251 000 kronor och för hela 2019 uppgick kostnaderna till 189 000 kronor. 
 
 

Karin Martinsson  

Förvaltningschef     
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§ 273 Dnr 2020-00699  
Remittering av motion från Maria Losman (MP) om långsiktigt 
samarbete mellan Kungsbacka kommun och Kungsbacka kvinnojour 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar motionen till nämnden för Individ & 
Familjeomsorg för yttrande.  

Sammanfattning av ärendet 
Maria Losman (MP) har inkommit med en motion om att kommunen skyndsamt ska 
arbeta fram ett långsiktigt finansiellt samarbete med Kungsbacka kvinnojour. 

Kommunfullmäktige skickade den 8 september 2020, motionen till kommunstyrelsen 
för vidare beredning. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige, 2020-09-08, § 107 

Motion från Maria Losman (MP) om långsiktigt samarbete mellan Kungsbacka 
kommun och Kungsbacka Kvinnojour, 2020-09-06 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
kommunledningskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Nämnden för Individ & Familjeomsorg 
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§ 107 Dnr 2020-00699  
Anmälan av motion från Maria Losman (MP) om långsiktigt samarbete 
mellan Kungsbacka kommun och Kungsbacka kvinnojour 

Beslut 
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Maria Losman (MP) har inkommit med en motion om att kommunen skyndsamt ska 
arbeta fram ett långsiktigt finansiellt samarbete med Kungsbacka kvinnojour. 

Beslutsunderlag 
Motion från Maria Losman (MP) om långsiktigt samarbete mellan Kungsbacka 
kommun och Kungsbacka Kvinnojour, 2020-09-06 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) ställer proposition på om motionen kan remitteras 
till kommunstyrelsen för vidare beredning, och finner att kommunfullmäktige 
bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 



miljöpartiet de gröna Q; 
Motion 2020-09-06 

Långsiktigt samarbete mellan Kungsbacka kommun och Kungsbacka 

Kvinnojour 

Då kommunstyrelsen i augusti 2020 inte ville ge kommundirek.tören i uppdrag att i samarbete med 

Individ&Familjeomsorg och ev andra förvaltningar arbeta fram en lösning på ett långsiktigt och tillräckligt 

finansierat samarbete mellan Kungsbacka kommun och Kungsbacka Kvinnojour, lägger M iljöpartiet istället 

en motion till fullmäktige. Det talas mycket om Ett Kungsbacka och att samarbeta över nämnd- och 

förvaltningsgränser. När det gäller kvinnojouren finns ett glapp mellan ord och handling. 

Kungsbacka Kvinnojour är tillfälligt räddad under 2020 genom S Mp-regeringens extra stöd av kvinnojourer, 

men inför 2021 behövs en stabilare ordning för att jouren ska kunna fungera. En oenig kommunstyrelse 

beslutade i augusti att hänvisa till Nämnden för Individ och Familjeomsorg väl medvetna om att den 

nämnden har stränga sparbeting och därmed svåit att bidra finansiellt. Långsiktigt stabilt samarbete med 

kvinnojouren brådskar och behöver lösas under hösten. Vanligtvis tar en motion ett år eller mer att vandra 

genom kommunen och tillbaka till fullmäktige. Vi vädjar att snabba på processen så att den styrande 

majoriteten så småningom kan föreslå kommunfullmäktige att motionen anses besvarad för att kommunen 

lyckats samla ihop sig till Ett Kungsbacka i den här frågan i tid för att det ska finnas en kvinnojour kvar att 

samarbeta med. 

Kungsbacka Kvinnojour i sin nuvarande fonn startade 2016 och har de senaste två åren sett en markant 

ökning av antal hjälpsökande som föreningen hjälper med råd och stöd samt vid behov skyddat boende. 

Kvinnojouren avlastar Individ & Familjeomsorg och når kvinnor, barn och deras husdjur som annars inte 

hade fått hjälp att ta sig ur våldsamma relationer. För att fungera måste föreningen ha en stabil och långsiktig 

ekonomisk bas för att kunna betala hyra för boende och kontor och lön till stödjande personal. Kommunen 

kan inte förlita sig på att det går att sköta en kvinnojour enba1t med ideella krafter även om volontärer är ett 

viktigt komplement. Förenings bidraget på 172 500 kr för 2020 är på en för låg nivå för att jouren ska kunna 

fungera. Kungsbacka behöver en kvinnojour och kommunen behöver ta sin del av ansvaret för att den ska 

finnas . 

Vi föreslår: 

tt kommunen skyndsamt arbetar för ett långsiktigt och tillräckligt finansierat samarbete mellan 
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§ 70 Dnr 2020-00973  
Svar på motion från Clas Rosander (MP) om pensionsregler för politiker 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att det inte finns 
förutsättningar att införa de i motionen föreslagna förändringarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Claes Rosander (MP) har i en motion som anmäldes i kommunfullmäktige 3 
november 2020 föreslagit att kommunfullmäktige ska ge arvodesberedningen i 
uppdrag att se över förtroendevaldas pensionsavtal och återkomma med förslag på 
ändring. 

Motionären menar att Kungsbacka kommun har alltför generösa pensionsavtal som 
kan ge pension även när en politiker begått brott som gör det omöjligt att vara 
förtroendevald samt att det skulle vara bra om ett standardavtal via Sveriges 
Kommuner och Regioner reglerar detta på ett rimligare sätt. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-01-20 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-12-01, § 349  

Kommunfullmäktige 2020-11-03, § 153 

Motion från Clas Rosander (MP) om pensionsregler för politiker, 2020-11-03 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
kommunledningskontorets. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att 
arbetsutskottet bifaller det. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

 

Svar på motion från Clas Rosander (MP) om pensionsregler för politiker 

Förslag till beslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att det inte finns förutsättningar att införa de 
i motionen föreslagna förändringarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Claes Rosander (MP) har i en motion som anmäldes i kommunfullmäktige 3 november 2020 föreslagit 
att ge arvodesberedningen i uppdrag att se över förtroendevaldas pensionsavtal och återkomma med 
förslag på ändring. 

Motionären menar att Kungsbacka kommun har alltför generösa pensionsavtal som kan ge pension 
även när en politiker begått brott som gör det omöjligt att vara förtroendevald samt att det skulle vara 
bra om ett standardavtal via Sveriges Kommuner och Regioner reglerar detta på ett rimligare sätt, men 
också att vi i Kungsbacka behöver ta eget ansvar för frågan. Motionären vill därför ge 
arvodesberedningen i uppdrag att se över förtroendevaldas pensionsavtal och återkomma med förslag 
på ändring. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2021-01-20 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-12-01, § 349 

Kommunfullmäktige 2020-11-03, § 153 

Motion från Clas Rosander (MP) om pensionsregler för politiker, 2020-11-03 

Beskrivning av ärendet 

Claes Rosander (MP) har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit att ge arvodesberedningen i 
uppdrag att se över förtroendevaldas pensionsavtal och återkomma med förslag på ändring. 
Kommunfullmäktige har den 3 november 2020, beslutat att remittera motionen till kommunstyrelsen 
för beredning varefter kommunstyrelsens arbetsutskott den 1 december beslutat att remittera motionen 
till kommunledningskontoret för beredning. 
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Av motionen framgår följande: 

”Det har visat sig att Kungsbacka kommun har alltför generösa pensionsavtal som kan ge 
pension även när en politiker begått brott som gör det omöjligt att vara förtroendevald. Det 
vore bra om standardavtal via Sveriges Kommuner och Regioner reglerar detta på ett 
rimligare sätt, men vi behöver också ta eget ansvar för frågan i Kungsbacka. SKR:s eventuella 
gemensamma regeländring kan bli en långdragen process. Vi vill därför ge 
arvodesberedningen i uppdrag att se över förtroendevaldas pensionsavtal och återkomma med 
förslag på ändring” 

 
Det finns idag två olika regelverk som gäller pensionsbestämmelser för förtroendevalda:  

 Bestämmelser om pension och inkomstgaranti, PBF, antagna av kommunfullmäktige 9 juni 
2005 

 Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda, OPF-KL, antagna av 
kommunfullmäktige 7 maj 2019 

 
I samband med ett tidigare ärende om prövning av en förtroendevalds visstidspension, har det blivit 
tydligt att reglerna enligt Bestämmelser om pension och inkomstgaranti, PBF, anger begränsningar i 
pensionsmyndighetens möjligheter att besluta om pensionen när ett brott har begåtts. Av 
kommunallagen 4 kap 9 § framgår att kommunfullmäktige får återkalla uppdraget för en 
förtroendevald som har valts av fullmäktige, om den förtroendevalde: 

1. har vägrats ansvarsfrihet, eller 
2. har dömts för ett brott på vilket fängelse i lägst två år kan följa och domen har fått laga kraft.” 

Det innebär att pensionsmyndigheten inte kan avslå en ansökan om straffet för brottet är lägre än 
fängelse i två år. Motsvarande regel finns heller inte i Bestämmelser om omställningsstöd och pension 
för förtroendevalda, OPF-KL. 
 
Kungsbacka kommuns kommunalråd och några ytterligare förtroendevalda, har i en skrivelse till 
Sveriges kommuner och regioner, SKR, begärt att regeln i PBF med hänvisning till 4 kap 9 § (tidigare 
10 §) kommunallagen även införs i OPF-KL.  
 
Sverigedemokraterna har genom sin företrädare i kommunstyrelsen Carita Boulwén, väckt ett ärende 
om översyn av pensionsbestämmelserna för förtroendevalda. I samband med handläggningen av det 
ärendet har omständigheter och frågeställningar kring pensionsbestämmelserna utretts. Vad som 
framkommit i den utredningen redovisas även här. 
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Redovisning av utredning om förtroendevaldas pensionsbestämmelser 

Gällande regler 
Det finns idag två olika regelverk som gäller pensionsbestämmelser för förtroendevalda:  

 Bestämmelser om pension och inkomstgaranti, PBF, antagna av kommunfullmäktige 9 juni 
2005 

 Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda, OPF-KL, antagna av 
kommunfullmäktige 7 maj 2019. 

Under denna rubrik redogörs inte för hela omfattningen av dessa båda regelverk utan endast de delar 
som berör den aktuella frågeställningen och några andra väsentliga skillnader. 

Regler för ålderspension finns i båda bestämmelserna men är svåra att jämföra då beräkningen inom 
PBF är förmånsbestämd och inom OPF avgiftsbestämd. 

PBF 
 Det huvudsakliga innehållet innebär följande vad gäller ersättning vid avgång innan ålderspension: 

Krav på minst 40 % förtroendeuppdrag för att ha rätt till förmåner enligt bestämmelserna  

 Krav på minst 12 års uppdragstid för att få rätt till hel ersättning  
 Visstidspension vid avgång efter fyllda 50 år utges fram till ordinarie pension 

- Inget krav på aktivt arbetssökande  
- Inkomstsamordning sker under hela perioden som visstidspensionen utges. 

Ålderspension enligt PBF utgår från bruttopension vilket betyder att det sker samordning med allmän 
pension. 

Beräkningen av kostnaden för kommunen görs först då pensionen börjas att betalas ut. Innan dess finns 
endast ett teoretiskt värde. 

OPF-KL 
Dessa bestämmelser har regler som mer liknar pensions- och omställningsregler för anställda och 
syftar till att göra det lättare att förena arbetsliv och förtroendeuppdrag. I huvudsakligt innebär detta 
följande: 

 ”Livsinkomstprincipen” (värdet av alla inbetalda pensionsavgifter under hela arbetslivet ligger till 
grund för det som betalas ut i ålderspension) 

 Tidsbegränsade omställningsstöd om max 3 år, vid avgång före 65 år (möjlighet att söka förlängt 
ekonomiskt omställningsstöd finns om vederbörande uppnått allmän pensionsålder) 

 Aktiva omställningsinsatser ges efter uppdrag i minst 4 år för att hitta ny sysselsättning. 

- Krav på egen aktivitet i syfte att hitta nytt arbete 
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- Regler för inkomstsamordning, vilket innebär att ersättningen efter år 1 minskar i förhållande 
till annan inkomst,  

Ålderspensionen är avgiftsbestämd för samtliga förtroendevalda, även fritidspolitiker och utgår från 
nettopensioner, det vill säga är fristående från allmän pension.  

Pensionsavgifterna skuldförs löpande i balansräkningen. 

Frågeställningar 
Sverigedemokraterna har i sin skrivelse yrkat att det ska göras en översyn av PBF och OPF-KL och 
angett några omständigheter för detta. I sammanställningen nedan redogörs för de omständigheterna 
och vilken bedömning vi gör av dessa frågeställningar. 

 
Fråga 

 

Gällande bestämmelser Förvaltningens bedömning 

Sverigedemokraterna yrkar att man 
ska se över de avtal som gäller och 
komma med förslag på ändringar.  
 
Vad innebär det att ändra gällande 
regler och villkor som har gällt sen 
2006? 

PBF, antagna av KF 2005-06-09 § 97 
 
OPF-KL18, antagna av KF 2019-05-07 § 64 

Det är inte möjligt enligt 
gällande rättsprinciper att ändra 
regler och villkor retroaktivt. 
Det är därför inte aktuellt att 
ändra PBF. Om ändring ska ske 
av OPF-KL bör det ske i 
samband med ny mandatperiod 
och ev. nytt centralt regelverk.  
 
PBF gäller endast för ett fåtal 
förtroendevalda som hade 
uppdrag på minst 40 % före 
2014. 

Från Sverigedemokraternas 
skrivelse: 

“…tydliga krav på att man 
regelbundet inkommer med 
underlag som styrker egna 
aktiviteter för att komma i arbete..”  

 

Utdrag från OPF-KL: 
“Omställningsstöd förutsätter att den 
förtroendevalde själv aktivt verkar för att få ett 
nytt arbete.” 

Utdrag ur “Lokalt regelverk för bestämmelser 

om omställningsstöd...OPF-KL18”: 

“- Intyg om registrering hos a-kassa ska bifogas 
ansökan.  

- Beviljad ansökan följs upp kvartalsvis genom 
att en rapport om hur jobbansökning har 
bedrivits, skickas till Kungsbacka kommuns 
pensionshandläggare var tredje månad efter 
beviljande av ekonomiskt omställningsstöd. Om 
rapport uteblir innehålls ersättning till dess att 
rapport inkommit.” 

Eftersom detta redan är reglerat 
i OPF-KL behöver ingen 
ändring ske. 
 
Krav på egen aktivitet finns inte 
i PBF. 
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Fråga 

 

Gällande bestämmelser Förvaltningens bedömning 

Från Sverigedemokraternas 
skrivelse: 
“….redovisar förvärvsinkomst.” 
 

Utdrag från PBF: 

”Förtroendevald och förmånsberättigad är 
skyldiga att utan dröjsmål enligt anvisning av 
pensionsmyndigheten till denna lämna de 
uppgifter som erfordras för bedömande av rätten 
till pensionsförmån och omfattningen av de 
förmåner som skall utges.” 
 
Utdrag från OPF-KL: 
“En förtroendevald är skyldig att lämna de 
uppgifter som pensionsmyndigheten begär för 
att kunna fastställa rätten till och beräkna 
omställningsstöd, ekonomiskt omställningsstöd 
och förlängt ekonomiskt omställningsstöd.” 
 
Uppgift från KPA om PBF: 
“När vi beräknar en visstidspension så skickas 
inkomstrapporteringsblanketter till individen, 
några pengar kommer inte att betalas ut förrän 
individen har fyllt i och skickat in uppgifter om 
sina inkomster eftersom vi annars inte kan göra 
någon samordning.” 
 

Eftersom detta redan är reglerat 
i både PBF och OPF-KL är 
bedömningen att det inte 
behöver ske någon förändring. 

Från Sverigedemokraternas 
skrivelse: 
“När förtroendevald döms för brott 
som gör att det inte längre finns 
förtroende för personen och med 
det lämnar sina uppdrag anser vi att 
rätten till dessa förmåner borde vara 
förbrukade.” 

I PBF finns följande regel: 

”Om kommunfullmäktige har återkallat ett 
uppdrag för en förtroendevald med stöd av 4 
kap 10 § kommunallagen, kan fullmäktige 
besluta att inskränka rätten till eventuell 
visstidspension eller att denna rätt helt ska 
upphöra.” 

Motsvarande hänvisning finns inte i OPF-KL. 
 
Av kommunallagen 4 kap numera 9 § framgår: 
“Fullmäktige får återkalla uppdraget för en 
förtroendevald som har valts av fullmäktige, om 
den förtroendevalde 
   1. har vägrats ansvarsfrihet, eller 
   2. har dömts för ett brott på vilket fängelse i 
lägst två år kan följa och domen har fått laga 
kraft.” 
 

Bedömningen är att det är 
problematiskt att införa regler 
som går utanför vad 
kommunallagen och brottsregler 
stipulerar. 
 
 

Frågan har i andra sammanhang 
ställts om varför finns inte regeln i 
PBF ovan med hänvisning till 
kommunallagen, även i OPF-KL? 

I PBF finns följande regel: 

”Om kommunfullmäktige har återkallat ett 
uppdrag för en förtroendevald med stöd av 4 
kap 10 § kommunallagen, kan fullmäktige 

Anledningen till att regeln i PBF 
inte finns i OPF-KL kan vara att 
visstidspension inte finns i OPF-
KL och att syftet med insatser 
enligt OPF-KL är att den 
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Fråga 

 

Gällande bestämmelser Förvaltningens bedömning 

besluta att inskränka rätten till eventuell 
visstidspension eller att denna rätt helt ska 
upphöra.” 

Motsvarande hänvisning finns inte i OPF-KL. 
 

förtroendevalda ska kunna 
återgå till arbetslivet och mer 
begränsade i ekonomisk 
omfattning. 
 

 

Förslaget i det ärendet är att avslå Sverigedemokraternas initiativ med hänvisning till att det inte finns 
förutsättning att införa de i initiativet föreslagna förändringarna. 

Med hänvisning till svaret i det ärendet och i avvaktan på besked från SKR, föreslår 
kommunledningskontoret att kommunfullmäktige avslår motionen. 

 

 

 

Malin Aronsson     Anders Johansson 

Kommundirektör      Biträdande kommundirektör 
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§ 349 Dnr 2020-00973  
Remittering av motion från Clas Rosander (MP) om pensionsregler för 
politiker 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar motionen till kommunledningskontoret 
för beredning. 

Sammanfattning av ärendet 

Clas Rosander (MP) har inkommit med en motion om pensionsregler för politiker. 
Motionären vill att de förtroendevaldas pensionsavtal ses över eftersom motionären 
bedömer att de är alltför generösa. 

Beslutsunderlag 

Motion från Clas Rosander (MP) om pensionsregler för politiker, 2020-11-01 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ulrika Landergren (L) yrkar att motionen remitteras till kommunledningskontoret för 
beredning. 

Beslutsgång 

Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns två förslag till beslut, 
kommunledningskontorets respektive Ulrika Landergrens (L). Ordförande (M) 
prövar de båda förslagen och finner att arbetsutskottet bifaller Ulrika Landergrens 
(L) förslag. 

Beslutet skickas till 

Kommunledningskontoret 
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§ 153 Dnr 2020-00973  
Anmälan av motion från Clas Rosander (MP) om pensionsregler för 
politiker 

Beslut 
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för vidare beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Clas Rosander (MP) har inkommit med en motion om pensionsregler för politiker.  

Beslutsunderlag 
Motion från Clas Rosander (MP) om pensionsregler för politiker, 2020-11-01 

Beslutsgång 
Ordförande Anders Ekström (M) prövar om motionen kan remitteras till 
kommunstyrelsen för vidare beredning, och finner att kommunfullmäktige bifaller 
det. 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 



miljöpartiet 
cfe gröna 

Motion om pensionsregler för politiker. 

Det har visat sig att Kungsbacka kommun har alltför generösa pensionsavtal 
som kan ge pension även när en politiker begått brott som gör det omöjligt att 
vara förtroendevald. Det vore bra om standardavtal via Sveriges Kommuner 
och Regioner reglerar detta på ett rimligare sätt, men vi behöver också ta 
eget ansvar för frågan i Kungsbacka. SKR:s eventuella gemensamma re
geländring kan bli en långdragen process. Vi vill därför därför ge arvodesber
edningen i uppdrag att se över förtroendevaldas pensionsavtal och återkom
ma med förslag på ändring. 

1 november 2020 
Clas Rosander 
Miljöpartiet 
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