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Sammanfattning av planförslaget
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostäder och verksamheter på fastigheten Söderbro 
10 i Kungsbacka centrum. Vidare är syftet att, med hänsyn tagen till befintliga kulturhis-
toriska värden, arkitektoniskt binda samman Kungsbacka stadskärna med stadens yngre 
årsringar.
Planområdet omfattar kulturhistoriskt värdefulla byggnader och ingår i influensområde för 
riksintresset Kungsbacka innerstad. De verksamheter, tryckeri och garveri, som historiskt 
har funnits på platsen har bidragit till markföroreningar. Söderå skär genom området och 
bidrar till att området ligger inom riskområde för översvämning. Den östra delen av plan-
området är en öppen yta i staden som bryter innerstadens kvartersstruktur. 
Planförslaget innebär att bostäder och en mindre del verksamheter kan uppföras. Garveri-
byggnaden bibehålls och övriga kulturbyggnader föreslås rivas till förmån för nya bostäder. 
Ett översvämningsskydd kan uppföras längs Söderån.
Kommunen gör den sammanvägda bedömningen att den aktuella detaljplanen inte bedöms 
kunna ge upphov till betydande miljöpåverkan.
Planen medför en förtätning av centrala Kungsbacka. En förtätning av staden medför flera 
positiva effekter för en hållbar stadsutveckling, så som närhet till god kollektivtrafik och un-
derlag för ett rikt näringsliv. Detta har legat till grund till avvägningen att bebygga området 
trots risken för översvämning. 
Planförslaget går i linje med gällande fördjupning av översiktsplan för  
Kungsbacka stad, kommunfullmäktige 2009. 

 
    Sammanlagd bruttoarea: 5 945 m2
    Varav boarea: 4 135 m2 
    Varav lokaler: 175 m2
    Antal bostäder: 50 stycken 
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Planprocessen

Vad är en detaljplan?
En detaljplan är juridiskt bindande och regleras i Plan- och bygglagen, PBL kap 4. De-
taljplanen reglerar markanvändningen för ett avgränsat område och kan omfatta ett större 
kvarter, några eller enstaka fastigheter. Detaljplanen reglerar till exempel om marken ska an-
vändas till bostäder, industri eller kontor. Den kan också reglera var gator ska anläggas, hur 
höga byggnaderna får vara och hur stor del av fastigheten som får bebyggas. När kommunen 
tar fram en detaljplan görs det enligt en väl definierad process med syfte att säkra insyn för 
berörda, få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att förankra förslaget.

Hur tas en detaljplan fram?

Processen med att ta fram en detaljplan inleds oftast med att en markägare eller någon an-
nan ansöker om planbesked hos kommunen, även kommunen kan skicka in en planbeskeds-
ansökan. Om kommunen lämnar ett positivt planbesked inleds därefter ett planarbete. En 
planprocess kan bedrivas på ett antal olika sätt som i plan- och bygglagen kallas för förfa-
randen som reglerar vilka steg som ska ingå i detaljplaneprocessen. Det vanligaste är stan-
dardförfarande; vid planer som är särskilt omfattande eller av stort intresse för allmänheten 
används ett utökat förfarande. Om en plan tvärtom är av begränsad omfattning och inte 
berör särskilt många kan ett begränsat förfarande användas.
Standardförfarande innebär att detaljplanen ska genomgå samtliga steg inom planprocessen: 
samråd, granskning, antagande och laga kraft. Ett utökat förfarande innebär att fler steg 
läggs in i planprocessen, exempelvis kungörelse och underrättelse. Vid ett begränsat förfa-
rande kortas planprocessen ned och kommunen kan hoppa över granskningen förutsatt att 
samtliga sakägare, inklusive länsstyrelsen, godkänner planförslaget vid samrådet. 
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Detaljplaneprocessens olika steg
Detaljplaneprocessen regleras i plan och bygglagen, PBL och innefattar ett antal steg innan 
en detaljplan kan antas, se nedan för beskrivning inom varje steg i processen (samråd, 
granskning, antagande och laga kraft). 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 byggnadsnämnden, BN, eller kommunfullmäktige, 
KF. Detaljplaneprocessen tar olika lång tid men oftast cirka 1,5 - 2 år från det att byggnads-
nämnden, BN, tar beslut om att upprätta ny detaljplan.  
Texten nedan beskriver ett standardförfarande.

Samråd

När kommunen tagit fram ett första utkast på detaljplanen skickas den ut på samråd. 
Samrådet är en första remissrunda där berörda myndigheter, fastighetsägare och enskilda 
med flera ges möjlighet att ta del av förslaget och lämna synpunkter. De personer som anses 
vara direkt berörda av planförslaget kallas sakägare och får ett utskick med information om 
planarbetet. Syftet är att ge möjlighet till insyn och påverkan under planprocessen och bidra 
till ett bättre underlag i planarbetet. Under tiden som samrådet pågår har du möjlighet att 
skicka in skriftliga synpunkter på planförslaget. Efter samrådet sammanställs de synpunkter 
som inkommit.

Granskning

Efter samrådet arbetar kommunen vidare med förslaget och gör eventuella ändringar 
utefter inkomna synpunkter från samrådet. Därefter skickas planförslaget ut på gransk-
ning. Granskningen är en andra remissrunda där berörda myndigheter, fastighetsägare och 
enskilda med flera återigen får möjlighet att ta del av kommunens slutgiltiga förslag.

Antagande

Efter granskningen sammanställs återigen inkomna synpunkter och mindre ändringar kan 
göras på detaljplaneförslaget utifrån de synpunkter som inkommit. När synpunkterna är 
sammanställda och eventuellt mindre revideringar gjorts på förslaget tar politikerna beslutet 
om att anta det färdigbearbetade detaljplaneförslaget.

Laga kraft

Efter beslut om antagande följer en period på tre veckor innan detaljplanen vinner laga kraft. 
Tidigast tre veckor efter det att politiken har antagit detaljplanen vinner den laga kraft och 
börjar gälla, förutsatt att ingen har överklagat detaljplanen. Om man har lämnat synpunkter 
under processen som man upplever inte blivit tillgodosedda kan man inom denna tre veckors 
period överklaga kommunens beslut att anta detaljplanen till mark- och miljööverdomstolen 
för en rättslig prövning.
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Bakgrund
År 2015 inkom ansökan om ändring av detaljplan. Sökanden önskade utveckla fastigheten 
så att den följer innerstadens utveckling och stadens planer för handelslokaler och bostäder. 

Uppdrag
Byggnadsnämndens arbetsutskott, BNAU beslutade 2016-09-20 § 370 att uppdra åt förvalt-
ningen att upprätta detaljplan för Söderbro 10 inom Kungsbacka innerstad. 

Detaljplanens syfte
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostäder och verksamheter på fastigheten Söderbro 
10, med flera, i Kungsbacka centrum. Ny bebyggelse ska binda samman Kungsbacka inner-
stad med stadens yngre årsringar. Kulturhistoriska värden i form av befintlig garveribyggnad 
och gårdskaraktär på den västra sidan av Söderå ska bevaras. 

Detaljplanens huvuddrag
Planförslaget möjliggör uppförande av bostäder i form av flerfamiljshus. I bottenvåningen 
närmast Lindens torg föreslås centrumverksamheter och ett utrymme för inlastning till 
intilliggande livsmedelsaffär. Den befintliga garveribyggnaden föreslås bevaras och ges 
användningen centrumverksamhet för att kunna fungera som exempelvis galleri, kafé eller 
liknande. Möjligheten att inreda för bostad föreslås som en alternativ eller kompletterande 
utformning. Byggnadshöjderna anpassas i den västra delen av planområdet till anslutande 
bebyggelse längs Kyrkogatan. I den östra delen föreslås högre byggnader som anpassas i höjd 
efter planerad bebyggelse söder om Nygatan. Utformningen föreslås regleras genom bestäm-
melser om färgsättning och fasadmaterial. Söderå rinner genom planområdet och är en 
tillgång för området, men ån innebär en risk för översvämningar om inte åtgärder vidtas. 

Läge, areal och markägoförhållanden
Planområdet ligger i södra delen av Kungsbacka innerstad, avgränsad av Kyrkogatan i väster, 
Nygatan i söder och Östergatan i öster. Planområdet består idag av bebyggd mark och utgör 
knappt 3 500 kvadratmeter. Planområdet omfattar del av fastigheten Söderbro 10, samt del 
av fastigheterna Söderbro 11, Kungsbacka 4:6 och Kungsbacka 4:38. Marken ägs av Söder-
bro 10 AB (Söderbro 10), Aranäs Kommanditbolag (Söderbro 11) och Kungsbacka kommun 
(Kungsbacka 4:6 och 4:38). 

Tidigare ställningstaganden
Riksintressen

Planområdet ingår i influensområde för riksintresset Kungsbacka Innerstad. 

Översiktliga planer 

I den fördjupade översiktsplanen för Kungsbacka stad, godkänd av kommunfullmäktige 
2009, är planområdet angivet som centrumområde. Den fördjupade översiktsplanen beskri-
ver också strategin och viljeriktningen att förtäta där det redan finns bebyggelse, vilket går i 
linje med det aktuella detaljplaneförslaget. 
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Kommunala beslut i övrigt

Planförslaget har bäring på kommunens budget 2021 där ett av målen formuleras En att-
raktiv kommun att bo, verka och vistas i, samt hjälper till att uppfylla målet i kommunens 
bostadsförsörjningsprogram. 
Planförslaget lutar sig även mot dokumenten Paletter - ett färgsättningsprogram för Kungs-
backa innerstad, godkänd i Byggnadsnämnden mars 2015, och Innerstadens kvarter - riktlinjer 
för utveckling på kulturmiljöns villkor, godkänd i Byggnadsnämnden november 2015.

Planprogram

Inget planprogram finns för området. 

Detaljplaner

Inom området finns två gällande detaljplaner:  K23 (1948) och KP102 (1995). Genomför-
andetiden för båda detaljplanerna har gått ut. K23 medger centrumverksamhet och bostäder 
medan KP102 medger handel samt vattenområde för Söderå. Inom användningen handel 
får inga byggnader uppföras på prickmarken vid ån, och längs Östergatan samt på resteran-
de del får endast komplementbyggnader uppföras. Det finns en mindre remsa allmän plats 
park längs Nygatan och allmän plats gång längs Östergatan. 

K23

KP102

Kartbild över gällande detaljplaner. K23 och KP102. Planområdet är markerat med blå streckad linje. Källa: kommunens 
kartportal
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Nuläge planområdet med den framträdande garveribyggnaden. Nygatans bro över Söderå syns till vänster. Vy från Nyga-
tan. Bild: Kungsbacka kommun

Nuläge vy längs Kyrkogatan och norrut. På höger sida syns den konstprydda garagelängan på Söderbro 10.  
Bild: Kungsbacka kommun

Förutsättningar

Mark och natur

Mark och vegetation

Planområdet utgörs till största delen av byggnader och hårdgjorda ytor. Söderå sträcker sig 
genom planområdet. Ån kantas av gräs, sly och ett par björkar. Området har inga befintliga 
naturvärden.

Ekosystemtjänster

Planområdet är till stor del hårdgjort och saknar betydande ekosystemtjänster. 

Stadsbild och rekreation

Planområdet består av ett antal byggnader av kulturhistoriskt värde, en yta för parkering 
och inlastning till angränsande livsmedelsaffär samt Söderå som skär snett igenom området. 
Planområdet bedöms inte innehålla några högre rekreationsvärden och delar upplevs idag 
som en baksida av stadskärnan. 
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Planområdet gränsar till Kyrkogatan och den kulturhistoriskt värdefulla stadskärnan i 
väster, Nygatan och den senare Aranäs stadsdel i söder samt Östergatan och Lindens torg i 
öster. Se kartbild nedan. Fastigheten Söderbro 11 är utbyggd till fastighetsgränsen i planom-
rådets norra gräns.

Flygbild över Kungsbacka innerstad, med stadskärnan kring torget i norr och Aranäs stadsdel i söder. Planerad 
bebyggelse illustreras med hjälp av inklippt gällande detaljplan som antogs i december 2018. P-huset i öster har uppförts 
under 2020. Den rödstreckade linjen markerar gränsen för den gamla stadskärnan. Planområdet är markerat med gul, 
streckad linje. Källa: Kungsbacka kommuns kartportal.

Nuläge östra delen av planområdet, med befintlig inlastning till livsmedelsaffär. Vy från Nygatan. Bild: Kungsbacka Kommun
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Förorenad mark

Inom fastigheten har det tidigare bedrivits olika verksamheter, bland annat garveri och 
tryckeri, som kan ha orsakat förhöjda föroreningshalter i mark och vatten. 
En miljöteknisk markundersökning har genomförts (Geosigma 2018-03-02). Totalt prov-
togs jordlager i 6 provtagningspunkter ned till som mest 4 meter under markytan. 
I en punkt förekommer bly i höga halter i ytliga jordlager och bedöms utgöra både en hälso- 
och miljörisk. Därför rekommenderas att förorenad jord grävs bort och transporteras till 
godkänd mottagningsanläggning. Det kan inte uteslutas att ytterligare blyföroreningar finns 
inom fastigheten. I grundvattenprovet har höga halter av bly påträffats, vilket kan ha ett 
samband med de förhöjda blyhalter som uppmätts i marken. 
Föroreningar i jord av tungmetallerna arsenik, koppar, kvicksilver och zink samt PAH med 
hög molekylvikt har påträffats i nivåer över de generella riktvärdena för KM (Känslig Mark-
användning). Dessa bedöms inte utgöra någon miljö- eller hälsorisk under rådande förhål-
landen och inga särskilda åtgärder rekommenderas i nuläget. 
En utredning av förekomst av metangas inom fastigheten rekommenderas i syfte att under-
söka halter och fysisk utbredning, då höga halter av metan kan utgöra en potentiell explo-
sionsrisk under ogynnsamma förhållanden och kan kräva vissa byggnadstekniska åtgärder. 

Radon

Enligt kommunens kartdatabas ligger planområdet inom lågriskområde för radon med mäk-
tiga, täta lager av lera ovan berget.

Geotekniska förhållanden 

I samband med detaljplanen har en geoteknisk utredning tagits fram (Norconsult 2018-02-
02).  Området är flackt och ligger på nivå +1,5-2,0 meter över havet. 
Jordlagren från markytan består i huvudsak av fyllning till 0,5-1,5 meters djup, gyttjig lera 
till mellan 9 och 12 meters djup och lera till som minst 52 meter. Fyllningen består främst 
av sand, grus och mull men innehåller även gammalt tegel. 
Grundvattennivån varierar mellan 0,7 och 1,2 meter under markytan.
Enligt den geotekniska utredningen bedöms stabiliteten inom planområdet vara tillfreds-
ställande för befintliga förhållanden och framtida exploatering. 
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Kulvert för Söderå

Genom detaljplaneområdet rinner Söderå, som mynnar ur en kulvert vid fastighetens nord-
östra del. Kulverten sträcker sig uppströms under Lindens torg. Kulverten besiktades 2017 
av ÅF. Syftet med besiktningen var att fastställa om kulverten kan vara i fortsatt funktion, 
samt att identifiera eventuella större renoveringsbehov, i form av mark- och grundläggnings-
arbeten som bör utföras på grund av exempelvis sättningar i konstruktionen. Vid besikt-
ningen konstaterades mindre lokala sättningar av rören. 

Primärkartan visar kulvertens läge som två streckade linjer under Lindens torg och in i planområdet, markerat med blå 
streckad linje. Källa: Kungsbacka kommuns kartportal.



12  Planbeskrivning Planbeskrivning  13

Social hållbarhet - nulägesanalys
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Hjulet beskriver de faktorer som påverkar social hållbarhet. Figur: Kungsbacka kommun.

Mångfald

Planområdet består främst av ytor som nyttjas till parkeringsplatser och byggnader som inte 
är i bruk, platsen har således dåliga förutsättningar till att attrahera olika typer av männ-
iskor. Att utveckla och tillämpa området med bostäder och verksamheter enligt förslag kan 
bidra positivt till mångfalden. Med en variation av olika boendeformer och verksamheter 
blir det fler som bor och besöker platsen vilket kan bidra till en varierad demografi inom pla-
nområdet.  

Vardagsliv

Planområdet har ett bra strategiskt läge för ett gott vardagsliv med närhet till offentlig 
service, arbetsplatser, kollektivtrafik, skola och handel. Att det finns tillgång till rekreations-
område och en lekplats för barn söder om planområdet samt närhet till grönska och aktivitet 
är positivt för människors hälsa och välmående. Inom planområdet finns ett begränsat utbud 
av vardagsfunktioner men som enligt förslag kan utvecklas med verksamheter för att utöka 
utbudet av kultur och nöjen med mera i staden.   

Trygghet

Den befintliga miljön inom planområdet har i dagsläget brist på både rörelse och belysning 
vilket kan medverka till att platsen upplevs som otrygg. Området närmast Lindens Torg 
vid Östergatan består av en passage med ett plank som hindrar insyn och parkeringsplatser 
vilket är intetsägande och kan således upplevas som otryggt. Nygatan kan upplevas som en 
baksida med avsaknad av gestaltad miljö och bör rustas upp för att möta omkringliggande 
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stråk och närområden som stadsdelen Aranäs och Lindens Torg. För att platsen ska upplevas 
tryggare är en förutsättning att platsen exploateras vilket i sin tur generar mer rörelse och liv. 
Genom att tillföra området bostäder samt verksamheter skapas fler målpunkter till platsen 
som knyter samman med övriga delar av staden. Entréer mot gaturummet och verksamheter 
i bottenvåningar skapar aktiva fasader som även kan bidra till en ökad trygghet, till exempel 
mot Östergatan och Lindens Torg.    

Mobilitet

Planområdet är beläget i centrala Kungsbacka och har cirka 500 meter till stationen där det 
finns möjlighet att färdas kollektivt med buss och tåg både lokalt och regionalt. Området 
har ett bra läge i förhållande till arbetsplatser, skola och handel och liknande. I dagsläget 
nyttjas området i stor utsträckning till bilparkeringar och det finns brist på gångstråk och 
cykelställ. Angränsande gator domineras av biltrafiken och platsen upplevs som svår att 
orientera sig i då fotgängare och cyklister som färdas på gatorna är i konflikt med bilarna. 
För att uppmuntra till hållbart resande bör cykelparkeringar tillgängliggöras för att fler ska 
välja att färdas med hållbara färdmedel som cykeln. Ån som delar områdets mitt bildar en 
barriär, för att undvika barriärer emellan är det lämpligt att utveckla en passage för att sam-
manlänka områdena och göra dem mer tillgängliga. 

Samvaro

Området har idag inga ordnade vistelseytor som kan bidra till spontana eller aktiva möten. 
Gårdsmiljön på västra sidan om ån är inte inbjudande och det finns inga naturliga stråk eller 
målpunkter som leder in till platsen. De närliggande stråken gör däremot att många passerar 
området till angränsande målpunkter i staden. Det finns inga ytor som är riktade till barn 
men söder om planområdet finns en lekplats och rekreationsområde. Kvalitén i utemiljön är 
avgörande för att folk ska vilja vistas på en plats. Genom att bibehålla gårdens karaktär och 
se till att den är öppen och tillgänglig för allmänheten kan gården bli en möjlig mötesplats 
till exempel i kombination med framtida etablerad verksamhet i garveriet. Ån som delar pla-
nområdets mitt kan tillgängliggöras och bilda plats att vistas vid och således skapa samvaro.   
I det fortsatta planarbetet kommer sociala konsekvenser och konsekvenser för barn i synner-
het att utredas vidare. 
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Kartbild från rapporten Förtydligande av 
riksintresse. Riksintresseområdets av-
gränsning i blått, influensområde i rött, kv 
Söderbro 10 i gult. 

Bebyggelseområden

Befintlig bebyggelse

Markytan på den nordvästra sidan av fastigheten, väster om Söderå, är bebyggd till cirka 
50%. Byggnaderna beskrivs mer ingående under avsnittet Kulturhistoria. Ytan öster om 
ån utgörs av en bilparkering samt en tillfart för varuleveranser till Hemköp i angränsande 
byggnad. 

Kulturhistoria

Planområdet ingår i influensområde för Kungsbacka innerstad. 

I samband med detaljplanen har en kulturhistorisk och teknisk utredning gjorts (Acanthus 
2017-12-13). 
Utredningen omfattar den västra delen av kvarteret Söderbro 10. Berörda byggnader är: 
garveriet, gårdslängan och tryckeriet. Två mindre garagebyggnader uppförda omkring 1960 
finns också i kvarteret, men dessa har ej utretts då de inte har klassats som kulturhistoriskt 
värdefulla. 
Kvarteret Söderbro 10 har delar av sin kringbyggda handelsgård bevarad vilket bidrar 
till att man kan avläsa stadens förflutna som agrar köpstad. Gården är en av tre bevarade 
kringbyggda handelsgårdar i Kungsbacka. Runt år 1900 dominerades denna handelsgård av 
garveri och lädertillverkning. 

Gårdslängan

På innergården finns den byggnad som idag är hopbyggd med och sammanlänkar tryck-
eriet. Byggnaden uppfördes troligen strax efter branden 1846 och har under åren genomgått 
diverse funktionella förändringar. Lokalerna har mer eller mindre stått tomma sedan början 
av 1990-talet, delvis nyttjat som förvaringsutrymme.
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Kulturhistoriskt värde:
• Upplevelsevärde av hur äldre bebyggelse i de kringbyggda gårdsmiljöerna kunde se ut.
• Bidrar till en tidstypisk kringbyggd gårdsstruktur.
• Karaktärsskapande genom form och material för gårdsmiljön.
• Dokumentvärde i delar av byggnadens träkonstruktion med historiskt hantverk. 
Teknisk bedömning:
Byggnaden är i behov av renovering. Skadegrad 3 (merkostnad, renoveringar behövs).

Tryckeriet

Utmed Söderå uppfördes år 1955 denna funktionalistiska envåningsbyggnad som fungerat 
som tryckeri av tidningen Norra Halland. Byggnaden ersatte två äldre garveribyggna-
der som stod på platsen. Byggnaden har mer eller mindre stått oanvänd sedan början av 
1990-talet då blysättningstekniken blivit förlegad och tidningen började tryckas på annat 
håll. 
Kulturhistoriskt värde:
• Unikt. Det finns bara upp till fem stycken liknande tidningstryckerier i omvärlden i 

ursprungligt skick.
• Funktionalistiskt inslag i en träbebyggd äldre gårdsmiljö, arkitekturhistoriskt värde.
• Speglar en avgörande teknikövergång, stort samhälls- och teknikhistoriskt värde.
• Den välbevarade interiören kvalificerar tryckeriet till en av tidningsvärldens bäst beva-

rade produktionsmiljöer, om än i hotat skick.
Teknisk bedömning: 
Byggnaden är i mycket dåligt skick. Skadegrad 4 - 5 (mycket till extremt höga kostnader, 
omfattande renoveringar, ekonomiska rimligheten kan diskuteras).

Tryckeriet, vy från söder. Foto: Kungsbacka kommunGårdslängan, vy från söder. Foto: Kungsbacka kommun
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Garveribyggnaden vy från väster (till vänster), vy från öster 
(nedan till vänster) och vy från söder (nedan till höger). 
Foto: Kungsbacka kommun

Garveriet

Den befintliga garveribyggnaden är en av tre som funnits på gården. Varje byggnad hade 
olika funktioner i garveriprocessen. I en av byggnaderna förvarades barken som var en av 
huvudingredienserna för garveriverksamheten. Dett skedde ända till slutet av 1800-talet då 
kemibranschen utvecklades och många tillsatte tungmetaller för att påskynda processen.
Tiden för den kvarvarande garveribyggnadens uppförande är oviss, men mycket talar för 
att det skedde före år 1900 och förmodligen omkring år 1860-1870. Omkring mitten på 
1900-talet lades verksamheten ned. 
Kulturhistoriskt värde: 
• Träkonstruktion med byggnadsteknikhistoriska värden. Det enda bevarade exemplet i 

Kungsbacka på en garveribyggnad.
• Lång samhällshistorisk kontinuitet och förankring i den agrara handels- och hantverks-

staden Kungsbacka.
• Representativ för den tid då staden präglades av handel och hantverk.
• Byggnaden i sig bär höga dokument- och upplevelsevärden av historiskt hantverk och 

dess utförande.
Teknisk bedömning:
Byggnaden är i behov av renovering. Skadegrad 3 (merkostnad, renoveringar behövs).
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Summering av kulturhistoriska värden:

• Gårdsmiljön med sin bevarade karaktär innehar höga kulturhistoriska värden. Dessa 
uttrycks i både dokument- och upplevelsevärden.

• Dokumentvärdena utgörs av arkitektur-, byggnads-, byggnadsteknik-, samhälls- och 
personhistoriska värden.

• Upplevelsevärdena utgörs av arkitektoniska och miljöskapande värden.
• En av få kvarvarande kringbyggda gårdsmiljöer i innerstaden som förankrar området 

bakåt i tiden. Kopplingar till entreprenörskap, handel, hantverk och manufaktur.
• Representativ handels- och hantverksgård för den agrara köpstaden Kungsbacka.
• Tidstypisk och varierad bebyggelsemiljö med småskalig och brokig karaktär.
• Garveriet och gårdslängan anses vara särskilt värdefulla och den antikvariska utredning-

en anser att de bör skyddas i detaljplan. Garveriet bedöms uppnå byggnadsminnesklass. 
Antikvariska rekommendationer för säkrandet av kvarterets kulturhistoriska värden:
Ombyggnad eller förändring: bör utföras varsamt så att byggnadernas karaktär och kvalite-
ter tas tillvara vilket medför möjlighet till ett långsiktigt bevarande. Vid eventuell nybygg-
nad bör befintliga egenskaper vara vägledande.
• Skala: garveribyggnaden utgör högsta punkt över en utbredd yta i kvarterets södra del. 

Eventuellt tillkommande bebyggelse som skulle angränsa till garveriet bör underordnas. 
Byggnadshöjden bör trappas ner mot Nygatan.

• Material: företrädesvis bör locklistpanel, röd slamfärg, linoljefärg i ljusa kulörer, ler-
tegel som takavtäckning samt till viss del putsade ytor eftersträvas. Fönster och dörrar 
bör vara i bemålat trä. Byggnaderna bör underhållas med material och metoder som är 
förenliga med husens tidstypiska karaktär.

• Stiluttryck: gårdsbebyggelse av trä från 1800-talets andra hälft dominerar. Inslag av 
influenser från år 1900 förekommer liksom modernistiska formuttryck i rektangulära 
låga, smala volymer.

• Rumslig miljö: en relativt öppen kvartersbebyggelse; stråk, genomfarter och mycket ljus 
bör eftersträvas. Grusad eller stenlagd mark, kontakten med vattnet är betydelsefull. 
Enstaka träd verkar miljöskapande och bör om möjligt bevaras.

Fornlämningar

Den nordvästra halvan av planområdet, med Söderå som gräns, ingår i fornlämningen 
Stadslager (L1997:1225) som omfattar hela Kungsbacka stadskärna. 

Kommersiell och kommunal service

Planområdet är centralt beläget i Kungsbacka stad, längs ett stråk som sträcker sig mellan 
shoppinggallerian Kungsmässan, genom Kungsbacka innerstad och vidare mot det etable-
rade idrottsområdet längre söderut som också är under utveckling. 
Angränsande fastighet Söderbro 11 innehåller en livsmedelsaffär och i näromgivningen 
finns gott om kommersiell service. 
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Gator och trafik

Gång- och cykeltrafik

I direkt anslutning till planområdet finns innerstadens gatustruktur med ytor för fotgängare 
på alla gator, antingen i blandtrafik eller trottoarer. Planområdet ligger också i direkt närhet 
till Kungsbackas utpekade cykelvägnät. 

Kungsbackas cykelkarta. De tjockare röda strecken visar huvudstråk, tunnare streck lokala stråk. De streckade linjerna 
visar var cykling sker i blandtrafik. Gul ring markerar planområdet. Källa: Kungsbacka kommun

Kollektivtrafik

Närmaste busshållplats ligger 200 - 300 meter från planområdet och heter Torget och 
Teatergatan ligger cirka 400 meter i sydöstlig riktning. Stadsbusslinje 3 trafikerar hållplatsen 
med 30 minuters turtäthet under högtrafik.
Cirka 500 meter norr om planområdet ligger Kungsbacka resecentrum med tillgång till all 
kollektivtrafik i Kungsbacka.

Biltrafik

Planområdet nås med biltrafik från Nygatan som är dubbelriktad och en del av gatunätet i 
Kungsbackas innerstad. Detta nås i sin tur via Inlagsleden söderifrån, Varbergsvägen österi-
från och Vallgatan norrifrån. Trafikmängder på Västergatan och Storgatan mättes år 2014 
till ca 3000 fordon per dygn.

Inlastning till livsmedelsaffär

På den östra sidan av planområdet finns idag en inlastning som försörjer intilliggande livs-
medelsaffär. Infart sker från Nygatan och inlastningen sker vid en lastkaj. 
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Teknisk försörjning

Dagvatten

Planområdet är idag hårdgjort i östra halvan. Marken på västra sidan av ån utgörs av ge-
nomsläppligt material (stenmjöl). Dagvatten rinner direkt ner i Söderå, som sträcker sig 
genom planområdet. 
Söderå ansluter till Kungsbackaån med slutrecipient Kungsbackafjorden. 

Vatten och avlopp

Huvudledningar för kommunalt spillvatten sträcker sig genom planområdet. 

Brandvattenförsörjning

Närmaste brandvattenposter finns i korsningarna Nygatan/Storgatan samt Östergatan/
Södra Torggatan, båda på ett avstånd av ca 60 meter. 

Värme

Inom området finns det möjlighet att ansluta sig till fjärrvärmenätet.

El och Tele

Inom området finns el- och teleledningar under mark. En nätstation för el finns i planområ-
dets sydöstra hörn.

Bredband

Anslutningspunkt för bredband finns på tre platser i planområdets utkanter. 

Avfall

Närmaste återvinningsstation finns på ett avstånd av 300 meter, vid parkeringen i Aranäs 
stadsdel. 

Hälsa och säkerhet

Buller

Kommunen avser att utreda behovet av en bullerutredning efter genomfört samråd.

Farligt gods

Planområdet angränsar inte till transportled för farligt gods. 

Risk för översvämning

Planområdet omfattar en del av Söderå och ligger inom riskområde för översvämning. Inom 
ramen för planarbetet har en översvämningsanalys tagits fram (Dämningsverket AB 2021-
01-22).
Vattennivån inom planområdet består av främst tre olika drivande variabler; flödet i Sö-
derå, flödet i Kungsbackaån och vattennivån i havet. Vattennivån vid Söderbro 10 påverkas 
således inte enbart av flödet uppströms i Söderå. Det kan räcka med att det är ett högt flöde 
i Kungsbackaån kombinerat med en hög havsnivå som gör att Söderå däms upp vid planom-
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rådet. Även enbart en förhöjd havsnivå kan göra att delar av det aktuella planområdet samt 
Lindens torg översvämmas. 
Figuren visar att det sker översvämning uppströms Söderbro 10 och ut på Lindens torg. Vat-
tennivån vid bron på Nygatan i anslutning till planområdet, har beräknats till ca +2,2 meter 
vid ett 100-årsregn i avrinningsområdet och en havsnivå på +1,82 meter (medelhögvatten, år 
2100). Utifrån beräknade vattennivåer i Kungsbackaån och havet kan vatten även dämmas 
upp bakvägen via planområdet upp på Lindens torg. Inom ramen för översvämningsdirek-
tivet har MSB låtit göra en utredning om höga havsnivåer vid Kungsbacka (Extremvat-
tenstånd i Kungsbacka, SMHI 2018-11-26). I den beräknas en 200-årshändelse i slutet av 
seklet kunna resultera i en havsnivå, som ger en vattennivå i centrala Kungsbacka, på ca +2,2 
meter.

Översvämningskartering av centrala Kungsbacka (DHI 2015). Rinnpilarna visar riktningen på flödet. Röd streckad linje 
markerar planområdet. Källa: DHI

Vattennivå ca +2,2 meter 
vid ett 100-årsregn i  
avrinningsområdet samt 
havsnivå +1,82 meter. 

Risk för erosion

Den gyttjiga leran som finns inom området ner till 9-12 m djup är mycket sättningskänslig. 
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Detaljplanens innebörd

Inledning
I denna del av planbeskrivningen redogörs för vilka förändringar som möjliggörs om detalj-
planen vinner laga kraft. Planbeskrivningen har ingen självständig rättsverkan utan fungerar 
som vägledning vid planens genomförande. Detaljplanens bindande föreskrifter framgår av 
plankartan och planbestämmelserna.

Bebyggelse

Nya bebyggelsens placering och utformning

Bebyggelsen placeras längs Kyrkogatan, Nygatan och Östergatan för att fylla ut kvarteret. 
Stor respekt tas till Söderå. Väster om Söderå, närmast innerstaden, föreslås maximalt två 
till två och en halv våning. Öster om Söderå, närmast nyare bebyggelse, föreslås maximalt 
tre och en halv till fyra och en halv våningar. Utformningen studeras närmare i gransk-
ningsskedet, men som utgångspunkt ska material och färg anspela på karaktären i den 
gamla kvartersstaden. 

Ny bebyggelse som omger garveriet i den västra delen. Bild: Liljewall

Illustrationsplan. Bild: Liljewall
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Principskisser

Stråk: Öppningar och passager i byggnader möjliggör passage. Bild: Liljewall

Siktlinjer: Öppningar och passager i husen skapar siktlinjer och ramar in. De nya siktlinjerna ger många kvaliteter, bland 
annat orienteringsbarhet, öppenhet och variation. Bild: Liljewall
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Ny och befintlig bebyggelse på den västra delen

Byggnadernas placering tar sin utgångspunkt i den befintliga gårdsmiljöstrukturen. Bygg-
nadshöjderna hålls på en nivå som samspelar med byggnaderna längs Kyrkogatan i väster 
och som samtidigt tar förhåller sig till garveribyggnaden. De nya byggnaderna kan med 
fördel utföras med sinsemellan skilda arkitektoniska uttryck.
Hus 1 föreslås uppföras som en hörnbyggnad med en maximal nockhöjd om 10,5 respek-
tive 10 meter, vilket inrymmer två våningar med inredd vind. Byggnaden ska uppföras med 
träpanel. Taklutningen ska vara flack och hållas i spannet 20 och 35 grader i likhet med den 
huvudsakliga takutformningen i Kungsbacka innerstad. Balkonger tillåts mot Nygatan - ut-
kragning över allmän plats möjliggörs genom 3d-fastighetsbildning eller servitut. Balkong-
erna ska utformas så att konstruktionen upplevs som lätt, och får inte glasas in. 
Hus 2 och 3 bör bryta av mot arkitekturen i hus 1 och kan utifrån inspiration från befintligt 
hus Tryckeriet gestaltas i funktionalistisk stil. Fasadmaterialet ska vara puts. Taket ska vara 
flackt och kan med fördel täckas med sedumtak. Översta våningen ska vara indragen. 
Byggnaderna ska färgsättas i ljus nyans med utgångspunkt i dokumentet Kungsbacka inner-
stads färgpalett. 

Vy över Kyrkogatan med Kungsbacka torg längst bort i bild. Närmast till höger syns en möjlig utformning av byggnad i två 
våningar inom Söderbro 10. Bild: Liljewall
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Garveriet

Garveribyggnadens enkla karaktär ska bevaras och byggnaden har försetts med rivnings-
förbud. Alla åtgärder såsom renovering, om- eller tillbyggnader ska utföras varsamt med 
hänsyn till byggnadens karaktär såväl exteriört som interiört och med traditionella metoder 
och material, det vill säga slamfärg på fasadpanel och linoljefärg på fönster och andra snick-
erier om det inte är tekniskt dåligt på grund av underliggande färgtyp. Fönster ska vara vita. 
Utgångspunkten är att befintliga spröjsade fönster ska bevaras. I annat fall kan de flyttas på 
och i sista fall ersättas med nya av trä av enkel karaktär med utgångspunkt i de befintliga 
fönstrens utformning. Befintlig bräddörr till lastbrygga ska i första hand bevaras. Dörrar ska 
ha ett enkelt uttryck med utgångspunkt i de befintliga och målas i svart eller matt röd kulör 
lika fasad. Dörromfattningar ska vara vita eller röda lika fasad. Lastbrygga ska ha motsva-
rande dimensioner och karaktär som befintligt. Eventuell tillgänglighetsanpassning och 
skyddsräcken ska utformas med hänsyn till dess karaktär. Tak ska läggas med rött, enkupigt 
lertegel alternativt svart plåt. Byggnadens interiöra karaktärsdrag ska bevaras.
Planförslaget syftar till att garveriet ska ha en framträdande plats och vara ett välkänt land-
märke i staden och synligt från olika håll.

Bilden till vänster illustrerar garveribyggnadens karakteristiska utformning av dörrar och spröjsade fönster. Till höger syns 
det avfasade hörnet i nederkant och fasaden med den karakteristiska panelen. Foto: Kungsbacka kommun

Visualisering av en möjlig utformning av gårdsmiljön på den västra delen, garveriet anas i förgrunden. Vy från söder.  
Bild: Liljewall
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Nya byggnader på den östra delen

Byggnadernas utformning och volym präglas av att ytan ligger i gränszonen mellan det 
historiska Kungsbacka och framväxande Aranäs stadsdel. Byggnadshöjd och volym har stora 
likheter med den nordligaste delen av den nyare stadsdelen, medan fasadmaterial och färg-
sättning liknas mer med innerstadens traditionella karaktär.
Hus 4, 5 och 6 har ett sinsemellan liknande formspråk. Nockhöjden varierar från som högst 
15,5 meter till 14,5 meter. Högst nockhöjd tillåts i det sydöstra hörnet där höjden från pla-
nerad bebyggelse på andra sidan Nygatan (Aranäs 3) möter på samma nivå. Detta hörn ska 
ha en framträdande funktion. Från hörnet trappar byggnaden ner något längs Nygatan och 
Östergatan.
Sockelvåningen i hus 5 ska ges en sådan våningshöjd att centrumverksamheter möjliggörs.
Fasaden ska huvudsakligen utföras i trä och färgsättningen ska vara i varma naturtoner.
Balkonger tillåts mot Nygatan och Östergatan - utkragning över allmän plats möjliggörs 
genom 3d-fastighetsbildning eller servitut. Balkongerna ska utformas så att konstruktionen 
upplevs som lätt, och får inte glasas in. 
Nedersta våningen i hus 6 utformas för att möjliggöra inlastning till intilliggande livs-
medelsaffär och åtkomst för maskiner för underhåll av underliggande kulvert. Infart sker i 
byggnadens avfasade östra hörn.
Fastigheten Söderbro 10 utökas med cirka 2,5 meter både mot Östergatan och mot Nygatan. 
På så sätt kan byggnaderna placeras längre ut mot gatorna och skapa goda förutsättningar 
för en innergård, samtidigt klaras utrymme för svängradier vid infarten till inlastningen i 
det östra hörnet. 
Byggnaderna ska färgsättas med utgångspunkt i dokumentet Kungsbacka innerstads färgpa-
lett.

Visualisering av ett möjligt förslag på nya byggnader i den östra delen. Vy från Nygatan från sydost. Bild: Liljewall
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Föreslagen bebyggelse mot Lindens torg i relation till byggnadshöjder i omgivningen. Bild: Liljewall

Kvarter i Aranäs stadsdel 
5 våningar + takvåning

Kontorsbyggnad 
3 våningar

Hemköp 
2 våningar  
+ takvåning

Historiska Kungsbacka 
övervägande  
2-3 våningar + tak

Söderbro 

Fasad mot Nygatan. Lägre byggnader mot Kyrkogatan och högre bilder mot Lindens torg till höger. Maximala nockhöj-
der i meter angivna ovanför nockarna. Bild: Liljewall, bearbetad av kommunen.  

10,5 m 10,0 m

14,5 m
15,5 m15,5 m

Fågelperspektiv från söder. Bilden visar en visualisering av ett möjligt sätt att utforma byggnaderna inom Söderbro. 
Som vita volymer runtomkring syns befintlig bebyggelse. Bild: Liljewall
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Solstudie för planområdet som redovisar ljusförhållandena på tidpunkterna 18, 15, 12 och 09, vid vårdagjämning, som-
marsolstånd och höstdagjämning. Bild: Liljewall

Solstudier

En solstudie har tagits fram (Liljewall, 2021-02-24) som visar att ljusförhållandena är goda 
större delen av dagen. Det är som mest skugga kl 18 vid alla tre redovisade tidpunkter på 
året. Vid denna tidpunkt ligger skuggan över hela planområdet och en bit in på Lindens 
torg. I vinkeln mellan huskropparna 4 och 5 finns risk för dålig dagsljustillgång. Detta kan 
avhjälpas med genomgående lägenheter. 
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Markföroreningar

Påträffade föroreningar innebär att markens lämplighet behöver säkerställas. Hur omfat-
tande åtgärder som behövs ska utredas närmare innan detaljplanen går ut för granskning. En 
detaljerad miljöteknisk markundersökning ska genomföras vilken ska innehålla en fördjupad 
riskbedömning och förslag på riskreducerande åtgärder. 

Grundläggning 

Den gyttjiga leran som finns inom området ner till 9-12 m djup är mycket sättningskänslig. 
Därför rekommenderas att planerade byggnader pålgrundläggs. Med hänsyn till aktuella 
jorddjup, över 52 m, behöver samtliga byggnader grundläggas med spetsburna pålar ned till 
fast botten eller berg alternativt med långa kohesionspålar. Vilken typ av pålning som er-
fordras beror på aktuellt jorddjup och byggnadernas lastsituation. För att klarlägga lämpligt 
utförande av grundläggningen skall detta studeras i detalj i en kompletterande utredning, i 
samband med bygglov. 
Kompletterande fältundersökningar  i bör utföras i bygglovskedet, där djup till fast botten 
eller berg bestäms med hjälp av jord-bergsondering. I kompletterande utredning bör även 
laboratorieundersökningar på ostörda kolvprover från området utföras för noggrannare be-
stämning av jordens egenskaper och verifiering av lerans hållfasthet och deformationsegen-
skaper utmed djupet.
I samband med detaljprojektering och byggskede ska en byggnadsteknisk beskrivning upp-
rättas där de geotekniska frågeställningarna noggrant beaktas. Vidare ska ett kontrollpro-
gram med avseende på omgivningspåverkan upprättas som bland annat beskriver krav och 
uppföljning av rörelser i intilliggande byggnader och anläggningar, vid utförande av schakt 
och grundläggningsarbete.
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DEMONTERBART BJÄLKLAG
DIMENSIONERAT FÖR 
LASTBILSTRAFIK

DAGVATTENKULVERT

TILLFÄLLIG SPONTTILLFÄLLIG SPONT

Principskiss konstruktion runt kulvert. Bild: exploatör

Byggrätt ovan befintlig kulvert

Befintlig dagvattenkulvert är belägen så att den kommer ligga under infarten till inlast-
ningen till grannfastigheten. Inlastning görs från lastbil, vilket medför stora belastningar på 
bottenplattan. För att möjliggöra inspektion, service och eventuellt byte av dagvattenkul-
verten, i kombination med att grundkonstruktionen måste vara vattentät pga risk för höga 
flöden, föreslås följande:
• En tillfällig spont slås på båda sidor runt dagvattenkulverten.
• Stödmurar gjuts på båda sidor och utformas så att bjälklaget kan utföras demonterbart.
• Bjälklaget dimensioneras för lastbilstrafik.
• Anslutningen mellan bjälklag och stödmur utförs vattentät.
• Då takhöjden är anpassad efter lastbilar kommer det att finnas erforderlig höjd för att 

man ska kunna demontera bjälklaget.
Se principskiss på nästa sida.
I plankartan skyddas kulverten med u-bestämmelse: ytan 3 meter närmast kulvertens båda 
sidor ska vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar. Detta innebär att pålning 
inte får ske inom denna zon.  
I samband med byggnationen av garaget bör dagvattenkulverten besiktigas och eventuellt 
uppgraderas, så att dess livslängd maximeras innan eventuellt underhåll krävs.
Kommunen avser att utreda vidare hur kulverten påverkas av den föreslagna byggrätten samt 
hur vattenflöden från Lindens torg påverkas som en följd av att den naturliga rinnvägen 
blockeras med föreslagen byggnad. 
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Trygghet och tillgänglighet

Trygghet är att kunna röra sig i och kring sin bostad utan att uppleva sociala eller fysiska 
begränsningar. 
Planområdet har goda naturliga förutsättningar för att tillhandahålla en god tillgänglighet 
eftersom området är relativt plant utan några större höjdskillnader. 
Intentionen är att planområdet ska vara möjligt att passera genom, vilket möjliggörs av en 
öppning mot Kyrkogatan och på båda sidor av Söderå från Nygatan. Söderå utgör en barriär. 
Den östra och den västra delen av planområdet länkas samman med två passager genom 
huskropparna. En passage ska finnas mellan hus 2 och 3 i norr och en passage bör finnas 
genom hus 5, för passage mellan Östergatan och bostadsgården. 

Kommersiell och kommunal service

Planförslaget möjliggör för kommersiell service men ingen kommunal service.
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Trafik och parkering

Trafikalstring

Planförslaget beräknas generera totalt  420 resor per dygn med färdmedelsfördelning enligt 
bilden nedan. 

Diagrammet visar skattad färdmedelsfördelning. Översatt i antal motsvarar det cirka 80-90 resor med bil, cirka 40-50 
resor med kollektivtrafik, drygt 40 resor med cykel, cirka 240 resor till fots, och annat cirka 10 resor. 

med bil: 20 % (brun) 
med kollektivtrafik: 11 % (röd) 
med cykel: 10 % (blå) 
till fots: 57 % (grön) 
med annat: 2 % (grå)

Cirka 80-90 bilresor förväntas trafikera närliggande gatunät med tonvikt på södra delen av 
Kungsbacka eftersom de boendes parkering kommer hänvisas till parkeringshus där. Ett an-
tagande görs om att 50 % av bilresorna görs lokalt och 50 % mer regionalt och ger en ökning 
till E6 med ca 45 fordon per dygn.

Gång- och cykeltrafik

Detaljplanens kvartersmark för bostäder går utanför befintlig fastighetsgräns; cirka 2,7 
meter mot Lindens torg och cirka 2,2 meter mot Nygatan. Detta påverkar Östergatans 
vägsträckning som i samband med utbyggnad föreslås byggas om till en gatusektion med så 
kallat gemensamt golv. Denna ombyggnad går i linje med kommunens cykelplan. 
Cykelparkering ska finnas i anslutning till bostäderna. Cykelparkeringarna ska vara tillgäng-
liga och väderskyddade. 

8,5m
"Ett golv"

Minimum sektion
För att sektionen ska fungera ska sektionen utföras i samma
höjdnivå,"Ett golv" alltså ingen trottoar.

Alla trafikanter delar på utrymmet.
Det fria utrymmet (1,5m) till  träd består av markgallar  och
kan ej fungera som cykelbana.

Vi har inte kontrollerat att angöring till in/ut lastning fungerar
med denna sektionen.

Sektionen är alltså minimum för att lösa trafiksituationen för
gång/cykel/bil

Fa
st

ig
he

ts
gr

än
s

SEKTION ÖSTERGATAN
Ett golv

Principsektion gemensamt golv, Östergatan. Sektion: Kungsbacka kommun
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Kollektivtrafik

Närheten till kollektivtrafiken är fortsatt god i området. 

Biltrafik och angöring

Planområdet föreslås angöras från väster via den befintliga infarten från Kyrkogatan norr om 
hus 1. Från söder angörs området mellan Söderå och hus 4. 
Inlastningen till intilliggande livsmedelsaffär föreslås ordnas i botten av hus 6. Infart fö-
reslås från en port i det avfasade hörnet i byggnadens nordöstra hörn och utfart sker längre 
söderut mot Östergatan. Lösningen är beräknad utifrån en 12 meter lång lastbil och förut-
sätter en backningsrörelse inom byggnaden. 

Parkering

Parkering för boende kommer att ske i parkeringshus 100 meter österut på Nygatan. Enligt 
kommunens parkeringspolicy har området ett snittvärde på 0,8 parkeringsplatser per bostad. 
Bostädernas storlek påverkar antalet parkeringar varpå exakt parkeringsantal fastställs i 
bygglovskedet. Detta studeras vidare i granskningsskedet. Parkering för rörelsehindrade 
möjliggörs inom planområdet. 

Friytor och rekreation
Kvartersmarken i kvarteret kan med fördel vara offentligt tillgänglig. Mötesplatser i form 
av trädäck vid ån och en eventuell kaféverksamhet i garveribyggnaden bidrar positivt till en 
sådan situation. 
Intentionen är att gårdarna utformas så att allmänheten kan passera genom dem och på så 
sätt ta del av gårdsmiljön och Söderå. Den östra bostadsgården utförs med fördel mer gröna 
med träd och växtlighet än den västra gården. 
Rekreationsytor för de boende tillskapas genom gemensamma bostadsgårdar och takterras-
ser som planeras ha en hög kvalitet i gestaltning och funktion. 

Illustrationen visar hur inlastningen till intillig-
gande livsmedelsaffär föreslås ordnas istället 
för den öppna lösning med lastkaj som finns 
på platsen idag. Bild: Liljewall.
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Vegetation i allmänhet

Vegetation hjälper till att binda koldioxid och jord samt bidrar till bättre luftkvalitet och 
bättre mikroklimat. Befintliga prydnadskörsbär (på tidigare allmän platsmark) som försvin-
ner i och med exploateringen kompenseras gärna med nyplantering av träd inom planområ-
det. 

Biologisk mångfald

För att öka den biologiska mångfalden är det önskvärt om en eller flera av nedan förslag 
utförs vid genomförandet av detaljplanen: 
• Tillvaratagande av nedsågad ved där vissa stammar behålls på platsen för insektshabitat.
• Så kallade fjärilshotell och bihotell med omkringliggande vegetation som är särskilt 

gynnsam.
• Stödmurar utformade som insektshabitat.
• Låga byggnader planerade med växtbeklädda tak vilket gynnar biologisk spridning 

genom området. 

Sociala aspekter och åtgärder

Planområdet är beläget i centrala Kungsbacka med god tillgänglighet till handel, service och 
transport med kollektiva färdmedel. I områdets närhet finns även goda förbindelser vad gäl-
ler gång- och cykelvägar. 
Planförslaget strävar efter att göras så tillgängligt som möjligt. En passage genom området 
görs möjlig genom att en öppning ska finnas mellan hus 2 och hus 3 samt genom hus 5. 
Tryggheten förbättras med hjälp av bostäders fönster och balkonger som vetter mot gården.

Teknisk försörjning

Dagvatten

Planområdet ska ingå i kommunens verksamhetsområde för dagvatten.
Dagvatten ska vid behov renas på den egna fastigheten innan den når recipienten Söderå. 
Fördröjning och rening kan komma att behövas för dagvatten innan det når kommunal 
dagvattenledning. 
Marken utförs med fördel genomsläpplig för dagvatten i så stor utsträckning som möjligt. 
Exempel på genomsläppligt markmaterial är gräsarmering, stenmjöl samt vegetationsytor.

Vatten och avlopp

Området ingår i det kommunala verksamhetsområdet för dricksvatten och spillvatten. De 
kommunala spillvattenledningar som sträcker sig genom planområdet behöver flyttas till ett 
nytt läge i Östergatan och Nygatan för att möjliggöra byggnation i den östra delen. 

Värme

Hur byggnaderna ska uppvärmas är inte klarlagt. Krav på byggnadernas energianvändning 
ska följa bestämmelserna enligt BBR (Boverkets byggregler). Det går att ansluta till befint-
ligt fjärrvärmenät. 
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El och Tele

Planförslaget innebär att nätstionen för el, i planområdets sydöstra hörn, behöver flyttas. Ny 
plats för nätstationen föreslås på kommunens fastighet Södercentrum 2:1. 

Bredband

Planförslaget påverkar inte anslutningspunkter för bredband. 

Avfall

Planförslaget innebär att avfallshanteringsfordon kan ta sig fram via infart från Kyrkogatan 
samt från Nygatan. Mest fördelaktigt är att miljörum placeras nära omgivande gator för att 
undvika tunga fordon på innergårdarna. Frågan studeras vidare i granskningsskedet. Inom 
Söderbro 10 finns det plats för miljörum. Erforderliga utrymmen för källsortering av sopor 
ska finnas inomhus och utomhus. Sophanteringen ska ske med största hänsyn till miljön 
samt återvinning av energi och material. Utformningen ska se enligt Handbok för avfallsut-
rymmen (Avfall Sverige, 2009). 

Hälsa och säkerhet

Buller

Rådande riktlinjer för bullernivåer ska följas, och i de fall ljudnivåerna riskerar att överskri-
das ska lägenheter utformas så att minst hälften av bostadsrummen vetter mot en tystare 
sida. 

Markmiljö

Marken ska saneras från föroreningar innan byggnation. Åtgärd ska anmälas till tillsyns-
myndighet innan utförande. 

Risk för erosion

Erosionsskydd kommer att behöva uppföras. Kommunen avser att studera åtgärder mot 
erosion vidare efter genomfört samråd.

Översvämningsåtgärd inom och utom planområdet

Översvämningsskydd inom planområdet föreslås utföras i två nivåer, enligt den översväm-
ningsutredning som gjorts (Dämningsverket AB, 2021). En permanent lägstanivå på +2,4 
meter (RH2000), till exempel överkant mur, marknivå eller vattentät konstruktion på 
berörda byggnader. Detta ger en marginal på ca 0,2 m till en beräknad 100-årsnivå i Söderå 
orsakad av mycket nederbörd samt även ca 0,2 m marginal till en stormhöjning av havet 
med 200-års återkomsttid. Båda fallen är klimatanpassade för slutet av seklet. Utöver detta 
föreslås att det permanenta skyddet på +2,4 m ska kunna byggas på, permanent eller tem-
porärt, till en höjd av +3,0 m. Det möjliggör för ett långsiktigt skydd och en flexibilitet ifall 
riskscenarierna ändras över tid.
Förslaget inom Söderbro 10 säkerställer att räddningstjänsten har tillgång till området, sam-
tidigt som en permanent översvämningsnivå på +2,4 meter säkras. 
Detta förslag innebär att det skapas en barriär mot översvämning på Lindens torg ned-
ströms från Kungsbackaån samt havet. Det skapas emellertid även en barriär för flöden från 
Lindens torg som annars skunde ha runnit av på ytan genom planområdet ned för Söderå, 
exempelvis vid extrema skyfall.
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I dagsläget finns ett antal dagvattenbrunnar på Lindens torg som är direkt kopplade till kul-
verten som löper under torget. Vid en hög trycknivå i kulverten och Söderå kan vatten även 
ta sig upp bakvägen via dessa dagvattenledningar. Vid extrema skyfall kan dagvattenled-
ningarna inte avleda allt flöde från torget till Söderå efter exploatering av detaljplanområdet 
eftersom de nya byggnaderna kommer att blockera befintlig skyfallsled. I dagsläget kan vatt-
net rinna på ytan från Lindens torg ned till Söderå. Den situation som uppstår då lågpunk-
ten i anslutning till kulvertens mynning överbyggs kan förmodligen avhjälpas antingen med 
hjälp av en ny dagvattenledning från Lindens torg till Söderå eller en ny koppling direkt in 
på befintlig kulvert. Den lösning som väljs bör dimensioneras för ett 100-årsregn samt förses 
med bakströmningsskydd. 
Kommunen avser att vidare utreda möjligheten att avleda en översvämning av Lindens torg 
under mark, och hur planområdets och omgivningens bebyggelse påverkas av extrema sky-
fall när flödets naturliga rinnväg blockeras.
Ett permanent skydd mot översvämning till +2,4 meter ska uppföras. Möjlighet att tillfälligt 
uppföra skydd till +3,0 ska möjliggöras. Byggnader ska utföras med vattentät konstruktion 
upp till +2,4 meter. 

Rödmarkerat område visar den del av planområdet som är skyddat upp till +2.4 meter. Lila linje visar möjlig placering av 
monterbara översvämningsskydd som ger ytterligare ett skydd på upp till +3 m. Bild: Dämningsverket AB
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Räddningstjänsten

Körbarhet och tillgänglighet för Räddningstjänstens fördon har beaktats under planarbetet. 
Detta kontrolleras i bygglovskedet.

Exempel på ett demonterbart översvämningsskydd. Bild: IBS Tecnics GMBH.
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Beskrivning av planbestämmelser
I detta kapitel listas de planbestämmelser som ingår i plankartan. Syftet med respektive 
bestämmelse beskrivs för att öka förståelsen för vad och hur detaljplanen reglerar. Samtliga 
planbestämmelser är formulerade enligt plan och bygglagen (2010:900).

Användning av allmän plats
Med allmän plats avses ett område som i en detaljplan är avsett för ett gemensamt behov 
och kan till exempel vara en gata, ett torg eller en park. 

Användning av vattenområde
Bestämmelsen vattenområde används vid planläggning av områden som ska vara öppet 
vatten eller för områden där kommunens avsikt med planeringen är att karaktären av öppet 
vatten ska finnas kvar. 

Användning av kvartersmark
Med kvartersmark avses all mark inom ett planområde som inte ska utgöra allmän plats eller 
vattenområde. Användning av kvartersmark kan till exempel vara bostäder, detaljhandel el-
ler industri. Användningen av ett markområde kan också anges som en kombination av flera 
användningar.

GATA₁ Lokalgata Mark för gatuändamål.

W Vattenområde Öppet vattenområde för att säkerställa vattnets an-
vändbarhet för allmänt ändamål.

B Bostäder Mark för bostadsändamål. Syftar till att skapa möj-
lighet för bostäder. 

B₁

Bostäder mellan 3,5 
meter över mark och 
15,5 meter över mark. 
Endast balkonger får 
finnas. 

Möjliggör balkonger som kragar ut över allmän plats. 
Se bild nedan.

G
ATA

B
1

3,5 m Principbild för användnings- 
bestämmelsen B1 som möjlig-
gör balkonger som kragar ut 
över allmän plats.

15,5 m
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Marken får inte förses med 
byggnad. Översvämnings-
skydd får uppföras.

Byggnad får inte uppföras. Syftar till att begränsa 
byggrätten. Översvämningsskydd möjliggörs.

Endast komplementbygg-
nad får uppföras

Endast komplementbyggnad får uppföras. Syftar 
till att reglera byggrätten. 

Högsta nockhöjd är x 
meter

Syftar till att begränsa byggrätten i höjdled. Siff-
ran varierar inom planområdet. 

Högsta totalhöjd är x meter
Syftar till att begränsa byggrätten i höjdled. 
Bestämmelsen gäller endast för fläktrum ovan 
hus 4. 

Takvinkeln får vara mellan 
x och x grader

Syftar till att begränsa takvinkeln på byggna-
derna i den västra delen av planområdet. 

p1-3 Byggnad ska placeras minst 
x meter från xxxx-gatan

Syftar till att säkerställa förgårdsmark tillgäng-
lig för fastighetens behov av mark för dränering 
samt möjliggör för entréer i gatuplan utan att 
dörrarna går upp i trottoaren. 

f1

Våningshöjden i sockel-
våning ska vara lägst 3,6 
meter. Ett demonterbart 
bjälklag som inte är en för-
utsättning för byggnadens 
bärande konstruktion får 
uppföras.

Syftar till att möjliggöra för centrumverksamhet i 
entrévåning. 

f2 Fasaden ska i huvudsak 
utföras i trä

Syftar till att ta hänsyn till den kulturhistoriska 
omgivningen. 

f3 Fasaden ska i huvudsak 
utföras i puts.

Syftar till att ta hänsyn till den kulturhistoriska 
omgivningen. 

f4

Fasaden ska ha en ljus 
färgsättning med utgångs-
punkt i den färgpalett som 
karakteriserar Kungsbacka 
stadskärna. 

Syftar till att säkerställa hänsyn till riksintresset 
Kungsbacka innerstad. 

Egenskapsbestämmelser

Kvartersmark

Egenskapsbestämmelser för kvartersmark reglerar bland annat bebyggelsens omfattning, 
utformning och skydd av marken.

C Centrum Mark för centrumändamål.

H₁ Handel med livsmedel Mark för handelsändamål, inlastning till intillig-
gande livsmedelsaffär.
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f5

Fasaden ska färgsättas 
utifrån den färgpalett som 
karakteriserar Kungsbacka 
stadskärna.

Syftar till att säkerställa hänsyn till riksintresset 
Kungsbacka innerstad. 

f6 Balkonger får inte glasas 
in.

Syftar till att utformningen av balkongerna ska 
harmonisera med byggnadernas uttryck. 

f7
Takkupor får utgöra 
maximalt 50 % av fasadens 
längd. 

Syftar till att takkuporna ska underordna sig 
takmiljön. 

f8
Marken får inte förses med 
byggnad upp till en fri höjd 
av 2,5 meter

Syftar till att möjliggöra passage mellan huskrop-
parna 2 och 3. 

f9
Marken får inte förses med 
byggnad upp til en fri höjd 
av 3,7 meter.

Syftar till att säkerställa ett avfasat entréhörn 
mot Nygatan/Östergatan. 

f10
Marken får inte förses med 
byggnad upp till en fri höjd 
av 5,5 meter.

Syftar till att möjliggöra infart för varuleveranser 
inom hus 6. Varutransporter behöver snedda in 
från angränsande gata och bestämmelsen säker-
ställer tillräcklig svängradie. 

f11 Bostäder medges ej i bot-
tenvåning. 

Syftar till att bottenvåningen mot Lindens torg 
ska utgöras av verksamheter. 

f12
Entréer för centrumverk-
samhet ska placeras mot 
allmän plats gata. 

Syftar till att skapa en levande fasad mot Lindens 
torg. 

b1

Byggnaden ska uppföras 
med översvämningsskyd-
dad konstruktion upp till 
minst +2,4 m över nollpla-
net.

Syftar till att minska risken vid översvämning. 

r Byggnad får inte rivas Syftar till att säkerställa bevarandet av den kul-
turhistorisk värdefulla garveribyggnaden. 

k

Byggnadens karaktärsdrag 
vad gäller följande ska 
bibehållas; Ytterpanelen 
ska utföras som stående 
locklistpanel med general-
skarvar på gavlarna i likhet 
med befintligt. Panelen 
ska målas i röd slamfärg. 
Dörrar och fönster ska ha 
ett enkelt uttryck. Dörr 
och fönsteromfattningarna 
ska vara vita eller röda lika 
fasad. Lastbrygga ska ha 
motsvarande dimensioner 
och karaktär som befint-
ligt. Sydvästra hörnet ska 
vara avfasat lika befintligt. 
Tak ska utföras i rött, 
enkupigt lertegel alterna-
tivt svart plåt. Byggnadens 
interiöra karaktärsdrag ska 
bibehållas.

Syftar till att beskriva befintliga värden som ska 
bevaras.
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Högsta tillåtna ekvivalenta 
ljudnivå vid bostadsbygg-
nads fasad är 60 dBa. För 
en bostad om högst 35 kvm 
gäller istället att ekvivalent 
ljudnivå inte bör överskida 
65 dBa. Ljudnivå får över-
skridas för utsatt att minst 
hälften av bostadsrummen 
är vända mot en sida där 
55 dBa ekvivalent ljudnivå 
inte överskrids och där 
70 dBa maximal ljudnivå 
inte överskrids mellan kl 
22 och 06. Högsta tillåtna 
ljudnivå vid uteplats är 50 
dBa ekvivalent och 70 dBa 
maximalt.

Syftar till att säkerställa en ej bullerstörd 
boendemiljö.

Administrativa bestämmelser
Administrativa bestämmelser används för att reglera administrativa frågor som rör planom-
rådet. Det kan handla om bestämmelser för exempelvis huvudmannaskap, genomförandetid 
och markreservat.

u1
Markreservat för 
allmännyttiga under-
jordiska ledningar

Syftar till att säkerställa åtkomst till kulvert för Sö-
derån. 

u2

Markreservat för 
allmännyttiga under-
jordiska ledningar. 
Området får över-
byggas förutsatt att 
tillgänglighet till 
ledningarna finns. 

Syftar till att säkerställa åtkomst till kulvert för Sö-
derån trots uppförande av byggnad ovan. 

Genomförandetiden är 
10 år från den dagen 
planen vinner laga 
kraft.
Huvudmannaskapet är 
kommunalt för allmän 
plats. 

Strandskyddet är 
upphävt. Gäller all 
kvartersmark.

Strandskyddet som återinträder vid planläggningen 
upphävs inom all kvartersmark inom planområdet. 
Syftar till att möjliggöra för åtgärder enligt plankar-
tan.
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Startbesked får inte 
ges för byggnader 
förrän acceptabelt 
översvämningsskydd 
upp till minimalt +2,4 
meter har kommit till 
stånd. 

Syftar till att säkerställa att ett översvämningsskydd 
finns på plats innan byggnaderna får uppföras. 

Startbesked får inte 
ges för byggnader för-
rän markens lämp-
lighet för bostäder 
avseende markförore-
ningar har kommit till 
stånd. 

Syftar till att säkerställa att marken saneras från föro-
reningar innan byggnader uppföras. 

17

9-11

15

10A

1

15

15

6

5

12

3C

5

2B

14

13

18

3
8

4

14

13

16

6B

7

6

1

10D

2

2

3

9

11

10B

19

10C

13

10

19
12

8

gymnasium
Hallbergs

Beda

Kyrkskolan

4:38

11

FACKLAN

1

SÖDERCENTRUM

2

4:6

10

CENTRALEN

9

6

SÖDERBRO

11

3:1

3:20

1

2

7

9
8

Lindens Torg 

Ky
rk

og
at

an

Södra Torggatan 

Södra Nygatan

G
ym

nasiegatan

Nygatan 

Söderå

CB

W

GATA1

GATA1

B1

B1

rk

2016-00016

f2 f7f5f6 p1
b1

p3

f2f1 f7f5
b1

f6

f6

b1

f2 f6
p3

f7f5
f2f4f6 f7

p1

10.5

20-35

14.5

p1

15.5

10

10

f3f4b1

0-14

0-14

f3 f4b1
f3f4

f1f2f5f6
b1

15.5

f8

f9

0-1410

BCH1

B
f2f5b1
6.5

f3f4f8

f6

f 3f 4

10.5

f2 f5 f6 b1

15.5

C

p2

H1

f3 f4 6.5

b1
u1

u2
u2

6.5

6.5

f12

f11

f11f12

f12f11

f2f5f6f7f10f11
f12 15.5

a1 a1

a1
a1

a1

a1

a1

a1

b1

14.5

PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven
användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom
hela området.

GRÄNSER Lagstöd
Planområdesgräns enligt Boverket PBL (2010:900) 4 kap. 5 §

Användningsgräns enligt Boverket PBL (2010:900) 4 kap. 5 §

Egenskapsgräns enligt Boverket PBL (2010:900) 4 kap. 5 §

Administrativ gräns PBL (2010:900) 4 kap. 5 §

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN Lagstöd

Allmän platsmark med kommunalt huvudmannaskap
Lokalgata PBL (2010:900) 4 kap. 5 § 1 st 2 pGATA 

1

Kvartersmark
Bostäder PBL (2010:900) 4 kap. 5 § 1 st 3 pB

Bostäder mellan 3,5 meter över mark och 15,5 meter över mark.
Endast balkonger får finnas.

PBL (2010:900) 4 kap. 5 § 1 st 3 pB 
1

Centrum PBL (2010:900) 4 kap. 5 § 1 st 3 pC

Handel med livsmedel PBL (2010:900) 4 kap. 5 § 1 st 3 pH 
1

Vattenområde
Vattenområde PBL (2010:900) 4 kap. 5 § 1 st 3 pW

Egenskapsbestämmelser för kvartersmark Lagstöd
Bebyggandets omfattning
Begränsning av markens utnyttjande

Marken får inte förses med byggnad. Översvämningsskydd får
uppföras.

PBL (2010:900) 4 kap. 11 § 1 st 1 p

Endast komplementbyggnad får placeras PBL (2010:900) 4 kap. 11 § 1 st 1 p

Höjd på byggnader

Högsta nockhöjd är 10.5 meter PBL (2010:900) 4 kap. 11 § 1 st 1 p10.5

Högsta nockhöjd är 10 meter PBL (2010:900) 4 kap. 11 § 1 st 1 p10

Högsta nockhöjd är 6.5 meter PBL (2010:900) 4 kap. 11 § 1 st 1 p6.5

Högsta nockhöjd är 14.5 meter PBL (2010:900) 4 kap. 11 § 1 st 1 p14.5

Högsta nockhöjd är 15.5 meter PBL (2010:900) 4 kap. 11 § 1 st 1 p15.5

Högsta totalhöjd är 15.5 meter PBL (2010:900) 4 kap. 11 § 1 st 1 p15.5

Takvinkel

Takvinkeln får vara mellan 20 och 35 grader PBL (2010:900) 4 kap. 11 § 1 st 1 p20-35

Takvinkeln får vara mellan 0 och 14 grader PBL (2010:900) 4 kap. 11 § 1 st 1 p0-14

Placering
Byggnad ska placeras minst 0,5 meter från fastighetsgräns mot
Nygatan

PBL (2010:900) 4 kap. 16 § 1 st 1 pp 
1

Byggnad ska placeras i fastighetsgräns mot Kyrkogatan PBL (2010:900) 4 kap. 16 § 1 st 1 pp 
2

Byggnad ska placeras minst 1 meter från fastighetsgräns mot
Östergatan

PBL (2010:900) 4 kap. 16 § 1 st 1 pp 
3

Utformning
Våningshöjden i sockelvåning ska vara lägst 3,6 meter. Ett
demonterbart bjälklag som inte är en förutsättning för
byggnadens bärande konstruktion får uppföras.

PBL (2010:900) 4 kap. 16 § 1 st 1 pf 
1

Marken får inte förses med byggnad upp till en fri höjd av 5,5
meter

PBL (2010:900) 4 kap. 16 § 1 st 1 pf 
10

Bostäder medges ej i bottenvåning PBL (2010:900) 4 kap. 16 § 1 st 1 pf 
11

Entréer för centrumverksamhet ska placeras mot allmän plats
gata

PBL (2010:900) 4 kap. 16 § 1 st 1 pf 
12

Fasaden ska i huvudsak utföras i trä. PBL (2010:900) 4 kap. 16 § 1 st 1 pf 
2

Fasaden ska i huvudsak utföras i puts. PBL (2010:900) 4 kap. 16 § 1 st 1 pf 
3

Fasaden ska ha en ljus färgsättning med utgångspunkt i den
färgpalett som karakteriserar Kungsbacka stadskärna.

PBL (2010:900) 4 kap. 16 § 1 st 1 pf 
4

Fasaden ska färgsättas utifrån den färgpalett som karakteriserar
Kungsbacka stadskärna.

PBL (2010:900) 4 kap. 16 § 1 st 1 pf 
5

Balkonger får inte glasas in. PBL (2010:900) 4 kap. 16 § 1 st 1 pf 
6

Takkupor får utgöra maximalt 50% av fasadens längd. PBL (2010:900) 4 kap. 16 § 1 st 1 pf 
7

Marken får inte förses med byggnad upp till en fri höjd av 2,5
meter.

PBL (2010:900) 4 kap. 16 § 1 st 1 pf 
8

Marken får inte förses med byggnad upp till en fri höjd av 3,7
meter.

PBL (2010:900) 4 kap. 16 § 1 st 1 pf 
9

Utförande
Byggnaden ska uppföras med översvämningsskyddad
konstruktion upp till +2,4 meter över nollplanet.

PBL (2010:900) 4 kap. 16 § 1 st 1 pb 
1

Rivningsförbud
Byggnad får inte rivas PBL (2010:900) 4 kap. 16 § 1 st 4 pr 

Varsamhet
Byggnadens karaktärsdrag vad gäller följande ska bibehållas;
Ytterpanelen ska utföras som stående locklistpanel med
generalskarvar på gavlarna i likhet med befintligt. Panelen ska
målas i röd slamfärg. Dörrar och fönster ska ha ett enkelt uttryck.
Dörr och fönsteromfattningarna ska vara vita eller röda lika
fasad. Lastbrygga ska ha motsvarande dimensioner och
karaktär som befintligt. Sydvästra hörnet ska vara avfasat lika
befintligt. Tak ska utföras i rött, enkupigt lertegel alternativt svart
plåt. Byggnadens interiöra karaktärsdrag ska bibehållas

PBL (2010:900) 4 kap. 16 § 1 st 2 pk 

Skydd mot störningar
Högsta tillåtna ekvivalenta ljudnivå vid bostadsbyggnads fasad
är 60 dBa. För en bostad om högst 35 kvm gäller istället att
ekvivalent ljudnivå inte bör överskida 65 dBa. Ljudnivå får
överskridas för utsatt att minst hälften av bostadsrummen är
vända mot en sida där 55 dBa ekvivalent ljudnivå inte överskrids
och där 70 dBa maximal ljudnivå inte överskrids mellan kl 22 och
06. Högsta tillåtna ljudnivå vid uteplats är 50 dBa ekvivalent och
70 dBa maximalt.

PBL (2010:900) 4 kap. 12 § 1 st 1 p

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER Lagstöd

Administrativa bestämmelser Kvartersmark
Strandskydd

Strandskyddet är upphävt. . PBL (2010:900) 4 kap. 17 §a 
1

Markreservat
Underjordiska ledningar

Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar. PBL (2010:900) 4 kap. 6 §u 
1

Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledingar. Området
får överbyggas förutsatt att tillgänglighet till ledningarna finns.

PBL (2010:900) 4 kap. 6 §u 
2

Administrativa bestämmelser Hela planområdet
Genomförandetid
Genomförandetiden är 10 år från den dagen planen vinner laga kraft. PBL (2010:900) 4 kap. 21 §

Huvudmannaskap
Huvudmannaskapet är kommunalt för allmän plats. PBL (2010:900) 4 kap. 7 §

Villkor för startbesked
Startbesked får inte ges för byggnader förrän acceptabelt översvämningsskydd upp till
minimalt +2,4 meter har kommit till stånd.

PBL (2010:900) 4 kap. 14 § 1 st 1 p

Startbesked får inte ges för byggnader förrän markens lämplighet för bostäder avseende
markföroreningar har kommit till stånd.

PBL (2010:900) 4 kap. 14 § 1 st 1 p

PLANKARTA

Detaljplanen är baserad på koordinatsystemet
SWEREF 991200
och höjdsystemet Rh 2000

Beslutsdatum Instans

BN §XX

BN/KF§X

Ja/Nej

Detaljplanen är upprättad enligt

Detaljplan för bostäder och verksamheter

inom del av Söderbro 10, Söderbro 11,
Kungsbacka 4:46 och 4:38
Kungsbacka kommun

Ida Lennartsson
Verksamhetschef Plan

Upprättad 2021-09-03

Johanna Vinterhav     
Planarkitekt               

PBL 2010:900 med standardförfarande OPXXX

Samrådshandling

Samrådsbeslut

åååå-mm-dd
Granskning

åååå-mm-dd
Antagande

åååå-mm-dd
Laga kraft

åååå-mm-dd
Diarienr

2016-00016

BN §XX

PLANKARTA

50 m20
Skala 1:500 i A1, 1:1000 i A3
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TECKENFÖRKLARING GRUNDKARTA  Aktualiseringsdatum för grundkarta: 2021-01-14

Fastighetsgräns
Traktnamn, kvartersnamn
Registernummer, tomtnummer
Bostadshus fasad, resp tak

4.5

1

5

Uthus fasad, resp tak
Skärmtak
Höjdpunkt

Höjdkurva 1 m
Höjdkurva 5 m

Vägkant, mindre väg

APELSINEN
2:14          5 Vägkant, matarväg

Vägkant, större väg

Gång- / Cykelväg, infart, stig
Storgatan Gatunamn

Plankostnads-
avtal

Nockhöjd
(beräknas efter
markens medelnivå)

Nockhöjd
(i meter över nollplanet)

Byggnadshöjd
(i meter över nollplanet)

Byggnadshöjd
(beräknas efter
markens medelnivå)

Marknivå
(i meter över nollplanet)

Taklutning i grader

Totalhöjd
(i meter över nollplanet)

Totalhöjd
(beräknas efter
markens medelnivå)

Golvnivå

Principskiss över hur höjder och taklutning beräknas

Detaljplanens syfte
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostäder och
verksamheter på del av fastigheten Söderbro 10 m fl i
Kungsbacka centrum. Ny bebyggelse ska binda
samman Kungsbacka innerstad med stadens yngre
årsringar. Kulturhistoriska värden i form av befintlig
garveribyggnad och gårdskaraktär på den västra sidan
av Söderå ska bevaras.

ORIENTERINGSKARTA

Utsnitt ur plankartan
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Överväganden och konsekvenser

Nollalternativ
Om detaljplanen inte antas innebär det att Kungsbacka centrum inte förtätas med kollektiv-
trafiknära bostäder i enlighet med fördjupad översiktsplan för Kungsbacka stad.
Alla byggnader som utpekats som kulturhistoriskt värdefulla får stå kvar. 
Området kan i sin helhet användas som breddningsyta vid  översvämningssituationer.

Miljökonsekvenser

Undersökning

Kommunen gör den sammanvägda bedömningen att den aktuella detaljplanen inte bedöms 
kunna ge upphov till betydande miljöpåverkan (som avses i Miljöbedömningsförordningen 
SFS 2017:966 och Miljöbalkens 6 kap). Motivet till ställningstagandet grundas på ovanstå-
ende beskrivning, den analys som redovisas i undersökning av miljöpåverkan samt aktuellt 
underlagsmaterial. Någon miljökonsekvensbeskrivning, enligt 4 kap 34§ PBL behöver 
därför inte upprättas. 
Planen medför en förtätning av centrala Kungsbacka. En förtätning av staden medför flera 
positiva effekter för en hållbar stadsutveckling, så som närhet till god kollektivtrafik och 
underlag för ett rikt näringsliv. 

Markanvändning och markförhållanden

Planen innebär att markområdet förtätas med framförallt bostäder, vilket innebär att mar-
ken nyttjas på ett bättre sätt än idag. 
För att förhindra erosion och säkerställa stabiliteten i framtiden bör ett erosionsskydd läg-
gas ut i Söderå i samband med att nya byggnader uppförs. Grävningar och byggandet av 
erosionsskydd kan medföra en liten negativ påverkan på Söderå. Arbeten i vatten kan kräva 
tillstånd eller en anmälan om vattenverksamhet enligt 11 kap miljöbalken. 
Marken behöver saneras i samband med ny byggnation vilket medför en positiv effekt på 
närmiljön. 

Riksintressen

Planområdet omfattas inte av något riksintresse, men ingår i influensområdet för riksintres-
set Kungsbacka innerstad. 
Planförslaget föreslår att två av de byggnader som är utpekade som kulturhistoriskt vär-
defulla rivs eftersom de är i dåligt skick. Den helhet som befintliga byggnader utgör idag 
kan gå förlorad. Intentionen är att kulturmiljöns karaktär ska bibehållas med hjälp av att ny 
bebyggelse ska hålla samma skala och att garveribyggnaden ska finnas kvar. 
Söderå riskerar att svämma över vid höga vattenflöden och att havet trycker ån uppströms. 
Planområdet och dess byggnader har en risk för översvämning vilket kräver byggnadsteknis-
ka åtgärder och uppförande av översvämningsskydd. Marken är förorenad av tryckeri- och 
garveriverksamheterna som utövats inom området under en lång tid, vilket kräver marksa-
nering. Med detta som bakgrund gör kommunen bedömningen att det är rimligt att bevara 
garveribyggnaden och riva gårdslängan och tryckeribyggnaden, vilka är i sämre skick, till 
förmån för ny bebyggelse men samtidigt bevara bebyggelsens och gårdens struktur.
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Garveribyggnaden är den för kvarteret mest karakteristiska byggnaden och den sista av sin 
typ i staden och har därför pekats ut som den byggnad som fortsatt ska fungera som platsens 
historieberättare. Byggnaden förses i plankartan med rivningsförbud och varsamhetsbe-
stämmelser som innebär att byggnadens karaktär av en enkel garveribyggnad ska bevaras. 
Garveriet har med sin avvikande byggnadsform en framträdande plats i mitten av planområ-
det och i planförslaget tas hänsyn till att byggnaden ska vara synlig från utsidan av planom-
rådet. Användningsbestämmelsen C för centrumverksamheter möjliggör att Garveriet an-
vänds som en publik lokal för att locka in besökare - exempelvis galleri, kafé eller liknande. 
Möjligheten att uppföra enstaka bostad i garveriet ges genom användningsbestämmelsen B.
Befintlig gårdsmiljö i kvarterets västra del återskapas i planförslaget. Gårdsmiljön ska vara i 
en liten skala och omgärdas av mindre byggnadsvolymer. Gården ska kännas intim, och inte 
alltför tillrättalagd men samtidigt tillgänglig. Placeringen och rumsbildningen byggnaderna 
emellan, likt nuvarande vinkel mellan tryckeriet och gårdslängan ska återskapas. Gården bör 
erbjuda en unik miljö med autenticitet och lite rå atmosfär. 
Den östra delen av fastigheten ligger utanför gränsen för den gamla kvartersstaden. Gränsen 
går, enligt Innerstadens kvarter - riktlinjer för utveckling på kulturmiljöns villkor, längs Söderå. 
Öster om planområdet angränsar den nya, moderna stadsbebyggelsen i Aranäs. Som en länk 
mellan det nya och det gamla gör kommunen bedömningen att bebyggelsen inom planom-
rådets östra del kan vara högre, för att länka samman med det moderna. 

Morgondagens centrum

Företag

Offentliga byggnader i park

Yngre kvartersstad

Punkthus

Grupphus

Flerbostadshus

Villastad

Den gamla stadskärnan

Karta: Innerstadens kvarter - riktlinjer för utveckling på kulturmiljöns villkor (2015).

Aktuellt planområde
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Miljökvalitetsnormer enligt 5 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).

Miljökvalitetsnormer för luft, 5 kap miljöbalken

Erfarenhetsmässigt är dygnsmedelvärdet för kvävedioxidhalt dimensionerande för luftföro-
reningar. Kungsbacka kommun är medlem i Göteborgsregionens kommunalförbunds luft-
vårdsförbund. Genom förbundets omsorg så sker det mätningar och beräkningar i Kungs-
backa stad. Den senaste beräkningen visar att miljökvalitetsmålen för kvävedioxid endast 
överskrids på och i direkt anslutning till väg E6, vilket innebär att bakgrundsbelastningen är 
mycket låg. 
Vad avser halter av kvävedioxid sker erfarenhetsmässigt en viss minskning över tiden, 
till följd av den bättre reningsteknik som successivt införs i bilparken och som sänker de 
genomsnittliga emissionerna av kväveoxider från fordonen. Vad gäller partiklar orsakas 
partikelhalten till stor del av uppvirvlade partiklar från vägbanan. Om inga förändringar 
sker av lagstiftningen beträffande dubbdäcksanvändning får man räkna med en viss, mindre 
höjning av partikelhalterna. 
Förtätning av innerstaden kan innebära att det skapas slutna gaturum vilket kan vara 
nega¬tivt för luftkvaliteten. Men den aktuella planen bedöms vara placerade på en sådan 
plats att gaturummet fortsatt är väl ventilerat och med hänvisning till den låga bakgrunds-
belastningen så bedömer kommunen att det inte finns någon risk att miljökvalitetsnormerna 
för luft överskrids i en överskådlig framtid.

Miljökvalitetsnormer för yt- och grundvatten, 5 kap miljöbalken

Både Kungsbackaån och den slutliga recipienten Inre Kungsbackafjorden är vattenförekom-
ster som omfattas av miljökvalitetsnormer enligt EU:s ramdirektiv för vatten. Enligt vat-
tenmyndighetens bedömning av vattenkvaliteten har både Kungsbackaån och slutrecipienten 
Inre Kungsbackafjorden måttlig ekologisk status. Målet är att god ekologisk status ska 
uppnås till 2027. Det anses som ekonomiskt orimligt och/eller tekniskt omöjligt att vidta de 
åtgärder som skulle krävas för att uppnå god ekologisk status 2021. En av de främsta orsa-
kerna till att miljökvalitetsnormerna inte uppfylls i såväl Kungsbackaån som i Inre Kungs-
backafjorden är övergödning på grund av en betydande påverkan från källor som jord- och 
skogsbruk samt enskilda avlopp.
Hela området är redan hårdgjort och stora delar av området förblir hårdgjort efter planens 
genomförande. Sammantaget så är skillnaden vad gäller dagvattenkvaliteten liten men en 
sanering av markföroreningarna och att antalet markparkeringar minskar så kan planen 
bidra till en minskad påverkan på Söderå och vattenförekomsten Kungsbackaån.
Planerad utbyggnad bedöms inte påverka miljökvalitetsnormerna för vattenkvalitet i Kungs-
backaån och Kungsbackafjorden negativt. 

Påverkan på Natura 2000

Slutrecipient för dagvattnet från planområdet är Natura 2000-området Kungsbackafjorden. 
Kungsbackafjorden har höga biologiska värden. Kungsbackafjorden är påverkat av bland an-
nat kväve och fosfor. Dagvattnet från planområdet bedöms inte påverka Natura 2000-områ-
det negativt.
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Strandskydd

Strandskyddet syftar till att långsiktigt bevara goda livsvillkor för växt- och djurlivet samt 
att långsiktigt trygga allmänhetens tillgång till strandområden. Inom strandskyddat område 
får man inte uppföra nya byggnader eller vidta åtgärder som väsentligen påverkar växt- och 
djurlivet negativt, 7 kap 15 § miljöbalken. Söderå omfattas av generellt strandskydd om 100 
meter enligt 7 kap 13-14 §§ miljöbalken. Strandskyddet är idag upphävt med anledning av 
gällande detaljplan. Strandskyddet återinträder i och med att den tidigare detaljplanen upp-
hävs och ersätt med en ny detaljplan enligt 7 kap 18g § miljöbalken. Planområdet är idag 
till stor del hårdgjort och består av parkeringsplatser och byggnader utan några natur- eller 
rekreationsvärden. 
Som särskilda skäl för upphävandet av strandskyddet anser kommunen att 7 kap 18c § punkt 
1 ”redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets 
syften” samt punkt 5 ”behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse 
som inte kan tillgodoses utanför området” är gångbart. Kommunen bedömer att en utveck-
ling av de centrala delarna av Kungsbacka är att anse som ett angeläget allmänt intresse och 
att den typen av centrumutveckling inte kan ske utanför strandskyddat område i Kungs-
backa stad. Upphävandet av strandskyddet bedöms inte påverkar strandskyddets syften.

Naturvärden, rekreation och ekosystemtjänster

Planområdet saknar i stort sett grönstruktur och rekreationsområde. För att möjliggöra be-
byggelse så kommer erosionsskydd behöva uppföras i anslutning till Söderå. Det kan med-
föra en liten negativ inverkan på ån. 
Planområdet har idag begränsat med ekosystemtjänster då stora delar är hårdgjorda och det 
är ont om grönstruktur. Ekosystemtjänster kan till viss del stärkas i området efter exploate-
ring med gröna väggar och tak. 

Klimat och klimatanpassning

Översvämningsåtgärder kommer att krävas för att förhindra planområdet från att översväm-
mas. Det kan leda till konsekvenser för ytor utanför planområdet
En förtätning i Kungsbacka stad leder till ökat underlag för kollektivtrafiken och ett mins-
kat behov av egen bil. 

Risker och störningar för människor och miljö

Det finns en liten risk att bostäder som är vända mot Nygatan får bullernivåer över 60 dB(A) 
och dessa bostäder behöver därför vara antigen mindre än 35 kvm eller genomgående så att 
hälften av bostadsrummen kan vara vända mot en sida där den ekvivalenta ljudnivån inte 
överskrider 55 dB(A).

Sociala konsekvenser

Mångfald

Planförslaget skapar förutsättningar för att komplettera områdets kommersiella fokus med 
ytterligare bostäder och kommer bidra till ökad rörelse och liv i stadskärnan. För mångfal-
den av funktioner i närområdet vore det positivt att lokalerna i markplan nyttjades av olika 
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aktörer. Det är viktigt att hitta en balans mellan stora och små lägenheter i kvarteret för att 
attrahera boende ur olika åldersgrupper. En välkomnande och lättillgänglig utemiljö som 
kan attrahera en stor variation av personer från åldersgrupper och med olika funktionsvaria-
tioner. 

Vardagsliv

Fastighetsägarnas intentioner i området idag är att förtäta kvarteret med nya bostäder. Det 
kommer innebära en ökning med cirka 50 bostäder, vilket kan bidra till att öka antalet bo-
ende i kvarteret väsentligt samt öka folklivet i stadskärnan.
Flera av lokalerna i markplan kommer att användas till centrumändamål, vilket kan bi-
dra till att skapa variation och mångfald kring Lindens torg. Exempel på lokaler som kan 
bidra till variation kan vara lokaler som används för kommersiella syften men även lokaler 
som kan användas av föreningsliv och andra aktörer. Denna mångfald kan bidra till att fler 
människor känner sig välkomna i kvarteret och även bidra till att det finns lokaler som är 
öppna olika tider på dygnet. Det bidrar även till möjlighet för nya arbetsplatser i ett centralt 
och kollektivtrafiknära läge.
I dagsläget finns inga lekytor för barn redovisade i kvarteret. Vill man bidra till att även 
barnfamiljer känner sig välkomna i kvarteret kan en välkomnande innergård med en trygg 
lekyta för barnen vara attraktivt och bidra till bostadsnära rekreation och lek.

Trygghet

Planförslaget innebär att området har bättre potential än idag att upplevas som en trygg 
plats, som en följd av att fler människor befolkar platsen både dagtid och nattetid. Fönster 
som vetter inåt gårdarna ökar den upplevda tryggheten. Planförslaget innebär att det kom-
mer att bli en ökad rörelse i området i och med nya bostäder. Även verksamheterna i botten-
planet bidrar till att skapa en upplevd känsla av aktivitet i området.
Att möjliggöra för gångpassage genom kvarteret är också ett sätt att göra gårdsmiljöerna 
mer upplysta och tillgängliga. Ur jämställdhetssynpunkt kan upplysta gårdar vara positivt, 
eftersom kvinnor oftare undviker dåligt upplysta platser på grund av upplevd otrygghet.
Mobilitet

Förslaget som ligger påverkar mobiliteten i begränsad omfattning. Möjligheten till stråk 
mellan gårdarna har tagits tillvara med hjälp av passager genom byggnadskropparna. Efter-
som marken är privatägd finns en risk att tillgängligheten för andra än boende begränsas av 
framtida bostadsrättsförening. 
Antalet platser för cykelparkering på allmän plats kan komma att behöva ökas till följd av 
denna och andra liknande förtätningar i den gamla stadskärnan.
Området ligger nära resecentrum och har närhet till flera busshållplatser.

Samvaro

Det är positivt att satsa på att skapa attraktiva miljöer för såväl kommersiellt syfte som för 
de boende i området. Det är samtidigt viktigt att när man ökar antalet bostäder i denna om-
fattning hitta en balans mellan attraktiva kommersiella ytor och platser där de boende kan 
få möjlighet till såväl aktiv som passiv samvaro. 
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Ekonomiska konsekvenser
Det tillskott av bostäder som planförslaget möjliggör bidrar till att upprätthålla och förbätt-
ra kundunderlaget till den kommersiella servicen i stadskärnan. 
Behovet av färdtjänst kan minska eftersom möjligheten finns för de boende att på egen hand 
ta sig till exempelvis vårdcentral, apotek och livsmedelsbutik.
I detaljplanen föreslås kommunalt huvudmannaskap för allmän plats, vilket gäller GATA - 
trottoarer längs Nygatan och Kyrkogatan, och förvaltas med kommunala skattemedel.  
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Genomförandebeskrivning

Inledning
Den här delen 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 detaljpla-
nen.
Genomförandebeskrivningen har ingen självständig rättsverkan utan fungerar som väg-
ledning vid planens genomförande. Detaljplanens bindande föreskrifter framgår istället 
av plankartan och planbestämmelserna. Beskrivningen förtydligar detaljplanens syfte ur 
genomförandesynpunkt.

Organisatoriska frågor

Detaljplanens tidsplan

För detaljplanen gäller följande tidsplan:
Samråd:    4 kv. 2021
Granskning:    2 kv. 2022
Godkännande byggnadsnämnden: 4 kv. 2022
Laga kraft:    1 kv. 2023 (förutsatt att planen inte överklagas)

Genomförandetid

Genomförandetiden är 10 år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft.
Under genomförandetiden har fastighetsägaren en lagstadgad rätt att bygga enligt detalj-
planen och detaljplanen får inte ändras utan att synnerliga skäl föreligger. Efter genomför-
andetidens slut fortsätter planen att gälla tills kommunen tar fram en ny plan eller ändrar 
gällande plan. Fastighetsägaren har efter genomförandetidens slut ingen rätt till ersättning 
för förlorade rättigheter som fanns i den ursprungliga planen.

Markägoförhållanden

Söderbro 10 Ab äger fastigheten Söderbro 10, Aranäs Kommanditbolag äger Söderbro 11 
och Kungsbacka kommun äger Kungsbacka 3:1, Kungsbacka 4:6 och Kungsbacka 4:38.
Fastighetsägare och rättighetshavare framgår av detaljplanens fastighetsförteckning.

Huvudmannaskap och ansvarsfördelning

Anläggningar inom allmän plats

Detaljplanen anger att kommunen är huvudman för allmän plats, vilket innebär att kommu-
nen ansvarar för utbyggnad och framtida drift och underhåll. Allmän plats inom planområ-
det omfattar gata. Kommunen är huvudman för intilliggande allmän platsmark.

Anläggningar inom kvartersmark

Exploatören ansvarar för utbyggnad av kvartersmark för bostadsändamål och centrumän-
damål vad avser utförande, kostnader samt framtida drift och underhåll. Ansvaret omfattar 
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samtliga anläggningar inom kvartersmark såsom till exempel bostadshus, miljöhus/förråd, 
gemensamma gårdar, dagvattenanläggningar, översvämningsskydd, parkeringsanläggningar 
för bil och cykel samt lek- och grönytor. Exploatören ansvarar även för rivning av befintliga 
byggnader och anläggningar samt ansvarar för att bevara k-märkt byggnad inom fastigheten 
Söderbro 10.

Anläggningar inom vattenområde

Inga anläggningar kommer att utföras inom vattenområdet. 

Anläggningar utanför planområdet

För att tillgodose den nya lösningen för inlastning till Söderbro 11 kommer Östergatan att 
behöva byggas om mellan korsningen Södra Torggatan – Östergatan till Nygatan - Österga-
tan. Vid ombyggnationen ska utrymme för kommande cykelbana iakttas. 

Fastighetsrättsliga konsekvenser

Fastighetsbildning

Fastighetsbildning och övriga fastighetsrättsliga åtgärder ska ske med stöd av detaljplanen. 
Fastighetsindelningsbestämmelser och bestämmelser om rättighetsområden bedöms inte 
vara nödvändiga för planens genomförande.
Genomförandet av planen kommer att innebära lantmäteriåtgärder såsom fastighetsreglering 
och anläggningsåtgärd. Del av Söderbro 11 ska fastighetsregleras till Söderbro 10. Bostäder-
na som planläggs inom Söderbro 11 kan fastighetsbildas som en 3D-fastighet som utholkar 
Söderbro 11 och regleras till Söderbro 10, för det fall ägandet till angöringen ska fortsätta 
att tillhöra Söderbro 11. Den del av Kungsbacka 4:6 och Kungsbacka 4:38 som planläggs 
som kvartersmark med bostadsändamål ska fastighetsregleras till Söderbro 10. Utrymmet 
ska 3D-fastighetsbildas för den del som går över allmän platsmark och ska urholka gatu-
fastigheten. 
Söderbro GA:1 ska upphävas genom omprövning. 
All nödvändig fastighetsbildning i enlighet med detaljplanen ska vara genomförd innan 
bygglov kan beviljas. 

Fastighetsrättsliga konsekvenser

Fastighet Erhåller mark Avstår mark Markanvändning

Söderbro 10 1016 kvm Kvartersmark bostäder
Söderbro 11 651 kvm Kvartersmark bostäder
Kungsbacka 3:1 27 kvm Kvartersmark bostäder
Kungsbacka 4:38 159 kvm Kvartersmark bostäder
Kungsbacka 4:6 179 kvm Kvartersmark bostäder

Gemensamhetsanläggningar

En gemensamhetsanläggning kan inrättas för funktioner/anläggningar som flera fastighe-
ter har behov av. Detta sker genom en anläggningsförrättning som utförs av lantmäteriet. 
Vid förrättningen beslutar lantmäteriet om anläggningens omfattning och standard, vilka 
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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.
Söderbro GA:1, vars ändamål är trafikyta där Söderbro 10 och Söderbro 11 är delägare, ska 
upphävas genom omprövning. Söderbro 11 kommer att angöra sin fastighet i bottenplan på 
den nordöstra huset och Söderbro 10 kommer få ny angöring i och med ny disponering av 
fastighet, varpå Söderbro ga:1 inte längre uppfyller sitt syfte.
För det fall exploatören väljer att 3D-fastighetsbilda bostäderna inom Söderbro 11 och reg-
lera dem till Söderbro 10 behöver en gemensamhetsanläggning bildas för de anläggningar 
i och till byggnaden som är till nytta för och ska förvaltas av de båda fastigheterna gemen-
samt, så som stomme, grundläggning, trapphus m.m.

Servitut

Servitut är en rätt för en fastighet att få använda en annan fastighet. Det kan till exempel 
vara rätt att använda en väg eller rätt att anlägga en ledning över en annan fastighet. Det 
finns två typer av servitut, avtalsservitut och officialservitut. Ett avtalsservitut bildas genom 
avtal mellan fastigheternas ägare, officialservitut bildas genom beslut från en myndighet, 
vanligtvis lantmäteriet.
På plankartan finns inga servitut (rättighetsområden) redovisade eftersom det har bedömts 
att planen går att genomföra ändå. Servitut kan ändå komma att bildas genom initiativ från 
de berörda fastighetsägarna.
Söderbro 10 belastas av två avtalsservitut, 13-IM2-98/2951.1 för kommunala vatten- och 
spilledningar samt 13-IM2-98/2950.1 för kulvert. Vatten- och spilledningarna ska läggas 
om i Östergatan för att möjliggöra utbyggnad av planområdet. Avtalsservitutet ska dödas. 
Avtalsservitutet för kulverten ska fortsätta att gälla.
Söderbro 11 belastas av två avtalsservitut, 13-IM2-98/6485.1 för kommunala vatten- och 
spilledningar samt 13-IM2-98/6486.1 för kulvert. Vatten- och spilledningarna ska läggas 
om i Östergatan för att möjliggöra utbyggnad av planområdet. Avtalsservitutet ska dödas. 
Avtalsservitutet för kulverten ska fortsätta att gälla. 
Ett u-område är reglerat på plankartan för att möjliggöra att kulverten kan vara kvar i 
befintligt läge. Del av u-området är reglerat med särskilda villkor för att säkerställa att den  
byggnation som är planerad att ske ovanpå kulverten måste grundläggas på ett sätt som inte 
skadar kulverten.
Detaljplanen bedöms i övrigt inte ge upphov till nya servitutsupplåtelser eller påverka befint-
liga servitut. Beroende på hur den nya bebyggelsen utformas och delas in i fastigheter kan 
det dock uppstå behov av nya servitut.

Ansökan om lantmäteriförrättning

Exploatören ansöker om och bekostar fastighetsreglering mellan Söderbro 10 och Söderbro 
11 och fastighetsreglering mellan Kungsbacka 4:6, Kungsbacka 4:38 och Söderbro 11 samt 
omprövning av gemensamhetsanläggning Söderbro GA:1.

Avtal

Avtal mellan kommunen 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 ända-
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målsenligt sätt. Exploateringsavtalet förhandlas löpande under planprocessen och ska vara 
undertecknat av exploatören innan detaljplanen antas. Detaljplanen antas först efter det att 
kommunfullmäktige godkänt exploateringsavtalet.
I det här projektet kommer exploateringsavtalet att omfatta 
• Definition av exploateringsområdet.
• Tidsplan för utbyggnad.

• Fördelning av ansvar och kostnader för utbyggnad av anläggningar inom planområdet.  

Vid kommunalt huvudmannaskap utför kommunen utbyggnad av allmän plats på 
exploatörens bekostnad (exploateringsbidrag). Utbyggnaden sker till självkostnadspris, 
enligt reglerna om gatukostnader i PBL. Betalning sker löpande i takt med att området 
byggs ut. 
Åtgärder inom kvartersmark för centrum- och bostadsändamål ansvarar exploatören för. 

• Fördelning av ansvar och kostnader för utbyggnad av anläggningar utanför planområ-
det, som är nödvändiga för detaljplanens genomförande och rimliga med hänsyn till 
exploatörens nytta av åtgärden.

• Principer för marköverlåtelser mellan kommunen och exploatören. 
• Reglering av exploatörens ansvar att erlägga avgift enligt kommunens VA-taxa.
• Reglering av exploatörens ansvar för att bekosta undersökningar som inte omfattas av 

plankostnadsavtalet.
• Fördelning av ansvar för ansökan om och bekostande av lantmäteriåtgärder.
• Reglering av exploatörens skyldighet att sälla säkerhet till kommunen för att säkerställa 

exploatörens åtaganden.
• Övriga frågor som behöver regleras för exploateringsområdets rationella och ändamåls-

enliga utbyggnad.
Avtalet medför bland annat att detaljplanens genomförande säkerställs ekonomiskt samt att 
samordningen mellan exploatören och kommunen regleras avseende utbyggnad av kvar-
tersmark 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.
Avtal om marköverlåtelse och avtal om parkeringsavlösen ska upprättas mellan kommunen 
och exploatören innan detaljplanen antas.
Ett avtal där det framgår att skyddsbestämmelser och rivningsförbud införs för fastigheten 
Söderbro 10 utan att ersättningskrav kommer att ställas på kommunen, ska tecknas mellan 
kommunen och exploatören innan detaljplanen antas.

Avtal mellan kommunen och övriga fastighetsägare

Kommunen har ett avtal med Eon gällande uppförande av nätstationer och förläggning av 
jordkabel inom kommunens allmän platsmark. Eons befintliga nätstation är placerad inom 
Kungsbacka 4:6 med den rättigheten. Det nya läget på nätstationen är planerat inom kom-
munal allmän platsmark varpå nätstationen och tillkommande nya jordkablar har rättighet 
enligt det generella avtalet mellan parterna. Val av ny lokalisering sker i samråd mellan 
kommunen och Eon.
Ett separat avtal mellan Eon och exploatören måste i detta fall träffas som komplement till 
kommunens avtal med Eon, eftersom exploatören ska stå för samtliga kostnader som upp-
kommer med anledning av flytten av transformatorstationen.
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Avtal mellan exploatören och övriga fastighetsägare

Exploatören ska teckna ett marköverlåtelseavtal med ägaren till Söderbro 11 avseende den 
del av Söderbro 11 som planläggs för bostäder. Om Söderbro 11 ska förbli fastighetsägare 
till inlasten som ska ske i bottenplan på byggnaden ska bostäderna ovanpå 3D-fastighetsbil-
das och regleras till Söderbro 10. Ett alternativ kan vara att all mark överförs till Söderbro 
10 och ett hyresavtal tecknas för bottenplan i det nordöstra huset som ska användas som 
angöring till Söderbro 11.
Exploatören ska teckna avtal med Eon angående kostnadsansvaret för flytten av transfoma-
torstationen. 

Avtal mellan ledningsägare och exploatör

Innan detaljplanen antas bör avtal avseende omläggningar av ledningar tecknas mellan res-
pektive ledningsägare och exploatören för att säkerställa åtaganden vad gäller kostnader och 
utförande samt ansökan om ledningsrätt.

Dispenser och tillstånd

Dispenser med mera

Om skyddsåtgärder mot översvämningen görs i närheten av vattenområdet kan en anmälan 
om vattenverksamhet behöva göras. Exploatören ansöker och bekostar anmälan.

Bevarande
Detaljplanen innebär att skyddsbestämmelser och rivningsförbud införs för Garveriet på 
fastigheten Söderbro 10.

Tekniska frågor

Gator och gång- och cykelväg

Gata utgör allmän plats och ska rustas upp och anpassas till ny bebyggelse av kommunen. 
Östergatan inklusive gång- och cykelstråket behöver byggas om för att angöring till Söder-
bro 11 ska gå att lösa. Utbyggnaden finansieras genom exploateringsbidrag från exploatören.

Parkering

All parkering för den nya bebyggelsens behov ska anordnas av exploatören inom kvarters-
mark samt via parkeringsavlösen för parkeringsplatser i kommunens parkeringshus i Aranäs 
stadsdel, sydväster om planområdet.

Vatten och avlopp

Kommunala VA-ledningar korsar planområdet, vilka ska omlokaliseras till Östergatan. 
Ledningarna är i behov av att bytas ut, vilket bekostas av kommunen. Den merkostnad som 
tillkommer av att ledningarna behöver omlokaliseras bekostas av exploatören. Vid ombygg-
nation av ledningarna ska brunnar för omhändertagande av ytvatten vid höga flöden anord-
nas. 
Planområdet är anslutet till kommunalt dricks-, spillvatten- och dagvattennät, vilket är 
utbyggt i Kyrkogatan. Inför byggnation ska berörd fastighetsägare/exploatör kontakta kom-
munens tekniska förvaltning för information om de tekniska förutsättningarna avseende 
VA-anslutning.
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Dagvatten

All fördröjning av dagvatten från bostadshus och parkeringsanläggningar ska ordnas inom 
kvartersmark innan det leds vidare till det allmänna dagvattennätet. Exploatören är skyldig 
att ordna och bekosta erforderlig fördröjning av dagvatten inom respektive kvarter.

Översvämningsskydd

Exploatören ansvarar för och bekostar uppförandet av alla översvämningsskydd som krävs 
för att kunna bebygga planområdet. Inom kvartersmark ska exploatören vid genomförande 
av detaljplanen bygga hus som är vattentäta minst upp till + 2,4 meter, anlägga mur inom 
kvartersmark mot vattenområde till en höjd av minst + 2,4 meter så att Söderå inte ska 
kunna svämma över och in i planområdet. Exploatören ska höja marknivån i form av väg-
bula till en höjd av minst + 2,4 meter vid tillfarter till området så att planområdet inte kan 
översvämmas från intilliggande gator.
Exploatören ska inför uppförande av översvämningsskydd intill vattenområdet göra en an-
mälan om vattenverksamhet till Länstyrelsen i Hallands län.

Övriga ledningar

Ledningsägare är skyldiga att bevaka sina rättigheter och samråda med exploatören an-
gående projektets påverkan på ledningarna. Avtal angående 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.

El

Eon har en transformatorstation inom planområdet. Transformatorstationen ska omlokalise-
ras så att marken kan bebyggas med bostäder. Planområdet kan anslutas till det nya elnätet 
från transformatorstationen när den är utbyggd. 

Fjärrvärme

Planområdet är anslutet till fjärrvärmenätet. Exploatören bör kontakta Statkraft för anslut-
ning av ny bebyggelse till fjärrvärmenätet. 

Tele och fiber

Planområdet är anslutet till bredbandsnät. Exploatören bör kontakta nätägaren för anslut-
ning av ny bebyggelse till bredbandsnätet. 

Markmiljö

Inom planområdet behöver marken saneras för att uppnå kravet känslig markanvändning 
(KM) för att kunna bebygga området med bostäder. Exploatören åtgärdar och bekostar 
all sanering och eventuella ytterligare utredningar och provtagningar som kan komma att 
behöva göras. Exploatören ska inför saneringen anmäla arbetet med den förorenade marken 
till förvaltningen för Bygg & Miljö.
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Ekonomiska frågor

Ekonomiska konsekvenser för kommunen

Kommunens investeringsekonomi

Kommunen genom kommunstyrelsens förvaltning får kostnader för upprustning av gång- 
och cykelväg inom allmän plats med kommunalt huvudmannaskap samt ombyggnad av Öst-
ergatan, vilket finansieras helt genom exploateringsbidrag från exploatören.
Kommunen (VA-kollektivet) får kostnader för utbyggnad av nya VA-ledningar samt nya 
anslutningspunkter, vilket finansieras genom uttag av anslutningsavgifter.
Kommunen genom kommunstyrelsens förvaltning får intäkter genom försäljning av kvarter-
smark för bostadsändamål.

Kommunens drifts- och förvaltningsekonomi

Kommunen genom Tekniska förvaltningen får kostnader för drift och underhåll av gator, 
gång- och cykelväg och VA-ledningar. Vilket bedöms motsvara samma kostnad som de har 
redan idag. 

Ekonomiska konsekvenser för exploatören

Exploatören bekostar samtliga åtgärder inom den egna kvartersmarken. Exploatören får vi-
dare utgifter för markförvärv, flytt av ledningar och transformatorstation, bygglov, lantmäte-
riförrättning, anslutningsavgifter till el-, tele/bredband-, fjärrvärme och VA-ledningar m m. 
Exploatören betalar exploateringsbidrag till kommunen motsvarande faktisk kostnad för 
anläggningar som utförs inom allmän plats samt för anläggningar utanför planområdet som 
är nödvändiga för detaljplanens genomförande.
Exploatören får en inkomst i samband med försäljning och uthyrning av bostäder och verk-
samhetslokaler.

Ekonomiska konsekvenser för enskilda fastighetsägare

Aranäs får intäkter för försäljning av del av Söderbro 11 till exploatörerna. Aranäs får kost-
nader för utbyggnad av ny angöring till Söderbro 11. 
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