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Vad är ett planprogram?
Innan kommunen påbörjar ett detaljplanearbete kan ett planprogram behöva tas fram för att
översiktligt utreda förutsättningar och visioner.
I planprogrammet anger kommunen sin viljeinriktning genom att formulera utgångspunkter och riktlinjer som blir vägledande för den fortsatta planeringen innan uppdrag om att
upprätta detaljplan. Programmet är en möjlighet för kommunen att göra strategiska vägval
om markanvändningen inom ett område och att belysa avgörande planerings- och genomförandefrågor i ett tidigt skede.

När tas ett planprogram fram?
Planprogram görs ofta över ett större område och ger en struktur för bebyggelse, vägnät och
grönytor. Det kan vara en fördel att upprätta ett program för komplicerade planer som berör
många intressenter och som innehåller starka motstående intressen.
Ett annat skäl att upprätta ett särskilt program är om planområdet saknar stöd i översiktsplanen. Som regel behöver ett program inte upprättas om planområdet uppfyller de formella
förutsättningarna för att hanteras med ett standardförfarande (standardförfarande är hur
detaljplaneprocessen regleras enligt plan- och bygglagen, PBL) liksom om detaljplanen har
stöd i en aktuell fördjupning av översiktsplanen.

Planprogrammets olika steg
När ett förslag till planprogram tagits fram ställs det ut för samråd. Under samrådstiden får
allmänheten och områdets fastighetsägare och boende, myndigheter och föreningar möjlighet att få information och lämna skriftliga synpunkter på förslaget.

Efter samrådstidens slut sammanställs inkomna synpunkter i en samrådsredogörelse och
planprogrammet revideras. Samrådsredogörelsen och planprogrammet ska sedan godkännas
av kommunstyrelsen. Ett planprogram är inte juridiskt bindande men det är vägledande i
kommande skeden. Nedan visas processen för planprogram.

ÖVERSIKTSPLAN
PLANPROGRAM

PROGRAM
SAMRÅD

GODKÄNT
PLANPROGRAM

Synpunkter
DETALJPLAN

2 Planprogram

Sammanfattning
Planprogrammet för Norra Kyvik- och Ekekullsområdet i Kullavik är kommunens strategi
för markanvändningen inom området. Den markanvändning som programmet föreslår ska
ligga till grund för den fortsatta planeringen av området Norra Kyvik- och Ekekullsområdet
samt för andra beslut som rör markanvändningen, till exempel vid lokaliseringsprövning
genom förhandsbesked.
Planprogrammet har tagits fram av Samhällsbyggnadskontoret efter uppdrag från kommunstyrelsen. Enligt uppdraget ska planprogrammet inrikta sig på att identifiera områden
lämpliga för ny bebyggelse med hänsyn tagen till befintliga naturvärden, rekreationsområden och strukturer för dagvattenhantering samt rådande trafikförhållanden inom utredningsområdet. Utgångspunkten är att de tomtplatser som föreslås för enbostadshus ska vara
minst 2000 kvadratmeter.
Planeringsförutsättningarna i området har kartlagts med hjälp av ett antal utredningar och
inventeringar inom dagvatten, miljö och trafik. Resultatet har sedan legat till grund för
planprogrammets förslag om lämplig markanvändning.

Planprogrammet har identifierat områden som domineras av skogs-, ängs, och hällmarker
och som inte är bebyggda. Dessa områden kallas i planprogrammet för Grönstruktur att bevara. Områdena har betydelse för vardagsnära rekreation och lek, för naturmiljön i ett större
landskapsrum samt för naturlig fördröjning och rening av dagvatten. Dessa områden bör
inte exploateras utan fortsätta utvecklas i riktning som gynnar ekosystemtjänster, framförallt
kopplat till vattenbalans, rekreation och biologisk mångfald.
Inom programområdet finns en utbredd bostadsbebyggelse längs med smala och slingrande
gator. Bebyggelsen har vuxit fram utan reglering av detaljplan vilket i många fall gett området en luftig karaktär. Stora fastigheter har gett förutsättningar för byggnader att anpassas
väl till den i vissa fall dramatiska terrängen. Dessa områden kallas i programmet för Kvartersstruktur att bevara. Här föreslås inte någon ny bebyggelse.

Planprogrammet föreslår platser för Ny bebyggelse utifrån sju principer. Principerna har sin
grund i uppdragsbeställningen från kommunstyrelsen och de förutsättningar som kartlagts
med hjälp av utredningar och inventeringar. Sammanlagt föreslås elva platser för ny bebyggelse. Två av dessa platser omfattar större ytor i ett centrumnära läge och bedöms rymma ett
större antal bostäder i exempelvis flerbostadshus. Området närmast centrum kan också vara
lämpligt för utbildningslokaler eller annan kommunal service. Övriga sju platser är lämpliga
för enbostadshus.

Det är kommunens bedömning att en markanvändning i enlighet med programförslaget kan
ske utan betydande miljöpåverkan. Exploateringen som föreslås är låg och förutsatt en god
dagvattenhantering bedöms planprogramförslaget inte försvåra möjligheten att nå beslutade
miljökvalitetsnormer för vatten.
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Information:

Programarbetet startade 2017-09-26, § 201

Planprogrammet upprättas i enlighet med plan- och bygglagen (2010:900)
Kommunstyrelsen beslutade om samråd 2020-09-22 § 210

• Kommunstyrelsens beslutade också att programhandlingen före samråd skulle uppdateras
med information om att cirka hälften av område 1a ska utredas för kommunal service.
Programhandlingen har uppdaterats 2020-09-30, i enlighet med kommunstyrelsens
beslut.

Planprogrammet har varit ute på samråd under tiden 6 oktober till 8 november 2020
Kommunstyrelsen beslutade om godkännande av planprogrammet 2021-02-23 § 48

• Kommunstyrelsen godkänner Planprogram för Norra Kyvik- och Ekekullsområdet i
Kullavik, upprättat i augusti 2020, reviderat i januari 2021, med ändringen att område 1b
i planprogrammet ändras från att innefatta flerbostadshus till att endast innefatta enbostadshus.

Handlingar:

• Planprogram, denna handling, upprättat augusti 2020, reviderat januari 2021
Bilagor:

• Underlag till planprogram, Kyvik 1:119 m fl Kungsbacka kommun (WSP 2020-03-18)
• Dagvattenutredning norra Kyvik och Ekekullsområdet (Tyréns, 2019-01-18)
• Trafikutredning för planprogram, Kyvik 1:119 m fl (AFRY, 2020-06-17)

Följande personer inom Kungsbacka kommun har deltagit i arbetet med att ta
fram planprogrammet:

Stina Wikström, Planarkitekt
Björn Vikström, Planarkitekt

Susanne Calming, Exploateringsingenjör
Anders Lund, Samhällsplanerare

Andrea Palmberg, Trafikingenjör

Frida Moberg, Projektledare, VA planering
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Bakgrund
Kullavik ligger vid kusten i den nordvästra delen av Kungsbacka kommun. Orten är en av
kommunens större med drygt 6000 invånare som bor inom det område som enligt översiktsplanen ÖP06 är utvecklingsområde för Kullavik. Här finns viss kommersiell service i
form av bland annat livsmedelsbutik och frisör. Kommunal service finns i form av förskola,
grundskola F-9 och bibliotek.

Kullavik består till största del av tät villabebyggelse med detaljplaner framför allt framtagna
på 1970-, 80- och 90-talet. Programområdet ligger centralt i Kullavik men saknar helt
detaljplan. Undantaget är ett mindre ängsområde i den södra delen som omfattas av detaljplan för jordbruksändamål. Trots avsaknad av detaljplan har en förhållandevis tät bebyggelse vuxit fram under åren och antal hushåll inom området är idag uppe i drygt 85 stycken.
Ortens närhet till Göteborgs stad och dess arbetsmarknad, samt närheten till havet, gör att
bebyggelsetrycket är högt.

Nylokalisering av enbostadshus inom området har under lång tid skett med stor restriktivitet. Byggnadsnämnden har nekat förhandsbesked med hänvisning till att det höga bebyggelsetrycket kräver att lokalisering av ny bebyggelse sker genom detaljplan. Under senare år har
överprövande myndighet, Mark- och miljödomstolen och Mark- och miljööverdomstolen,
upphävt ett antal av byggnadsnämndens beslut med hänvisning till att kravet på detaljplan
hävdats under en allt för lång tid. Kommunen måste nu välja väg; fortsätta med en individuell prövning av varje förhandsbesked alternativt styra bebyggelseutvecklingen i området
genom planprogram och detaljplaner.

Uppdrag och inriktning
Med ovanstående som bakgrund fick Samhällsbyggnadskontoret i september 2017 i uppdrag1 av kommunstyrelsen att ta fram ett planprogram för området som kallas Norra Kyvik- och Ekekullsområdet. Programmet ska, enligt uppdraget, inrikta sig på att identifiera
områden lämpliga för ny bebyggelse med hänsyn tagen till befintliga naturvärden, rekreationsområden och strukturer för dagvattenhantering samt rådande trafikförhållanden inom
utredningsområdet. Utgångspunkten är att de tomtplatser som föreslås för enbostadshus ska
vara minst 2000 kvadratmeter.

Planprogrammet är kommunens strategi för markanvändningen inom området och ska ligga
till grund för den fortsatta planeringen av området Norra Kyvik- och Ekekullsområdet.

Läge, areal och markägoförhållanden
Programområdet ligger nordväst om Kullavik centrum, är cirka 38 hektar stort och omfattar
cirka 130 fastigheter. Ägobilden i området är splittrad då fastigheterna i området ägs av ett
stort antal privatpersoner. Kungsbacka kommun äger ingen mark inom programområdet.
Vägarna i området är enskilda och ingår i två gemensamhetsanläggningar, Kyvik ga:16 och
ga:17 som förvaltas av Kyviks Samfällighetsförening respektive Ekekullens Samfällighetsförening. Samfällighetsföreningarna ansvarar för vägarnas drift och underhåll och tar beslut
i samtliga frågor som berör vägarnas förvaltning. Angränsande grönytor och gångstigar
ingår inte i samfällighetsföreningarnas ansvar.

1

2017-09-26, § 201, Kommunstyrelsen
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Figur 1. Kartan redovisar programområdets utbredning samt de vägar som ingår i Kyviks Samfällighetsförening (blå
linjer) och Ekekullens Samfällighetsförening (orange linjer)
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Tidigare ställningstaganden
Översiktliga planer

Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen. Översiktsplanen är inte bindande men ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska
användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Programområdet
ingår enligt kommunens översiktsplan, ÖP06, i tätorten Kullavik och dess framtida utvecklingsområde. Inom utvecklingsområdena är det kommunens målsättning att många typer
av boendeformer ska kunna erbjudas. I Kullavik är villor den dominerande boendetypen. År
2018 utgjorde villor drygt 80 procent av bostadsbeståndet och vid ny planering är det därför
andra boendeformer som prioriteras.
Kungsbackas bostadsförsörjningsprogram 2019–2025 (KF 2020-05-05, § 46) är kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen. Enligt dessa riktlinjer ska kommunen planera för
20 nya bostäder i Kullavik per år under perioden 2019–2025. Målsättningen om 20 nya
bostäder har varit den samma sen 2014 och under perioden fram till 2019 har det färdigställts cirka 190 bostäder i Kullavik. Fram till år 2025 finns alltså ett utrymme för planering
av cirka 50 bostäder. Våren 2020 godkände kommunstyrelsen ett planprogram för Spårhaga
1:9 innehållande mellan 12–15 bostäder. Genom planprogrammet för Norra Kyvik- och
Ekekullsområdet kan planeringsförutsättningarna för ytterligare bostäder inom området
kartläggas.
Lokaliseringsprövning i förhandsbesked

För alla bygglovspliktiga åtgärder finns det möjlighet att ansöka om förhandsbesked innan
bygglov söks. Ett förhandsbesked innebär att byggnadsnämnden prövar om den aktuella
åtgärden kan tillåtas på platsen. Som en del av en prövning av förhandsbesked för områden
som ligger utanför detaljplanelagt område ska det alltid göras en lokaliseringsprövning.
Syftet med lokaliseringsprövningen är att avgöra om marken är lämplig för den åtgärd som
ansökan gäller. Byggnadsnämnden ska bland annat pröva om marken ur allmän synvinkel
är lämplig att bebygga. Det ska också alltid göras en bedömning av om en detaljplan måste
upprättas. Det kan även bli aktuellt att pröva kravet på skydd av bebyggelseområdets värden, kravet på varsamma ändringar och tillägg i bebyggelsen, förvanskningsförbudet samt
varsamhetskravet. Prövningen ska inte enbart omfatta den aktuella platsen, utan hela det
område som åtgärden kan påverka.

Byggnadsnämnden i Kungsbacka får varje år in många ansökningar om förhandsbesked runt
om i kommunen. Kommunen är mer tätbefolkad i de västra delarna än i de östra delarna och
efterfrågan på mark för bostäder är störst i staden, i de större tätorterna och längs med kusten. Det höga bebyggelsetrycket beror till stor del på kommunens läge i Göteborgsregionen.
I Kullavik orsakas det höga bebyggelsetrycket främst av närhet till Göteborgs stad och dess
arbetsmarknad men närheten till havet spelar också roll. Intresset av att bygga i Kullavik har
visat sig i det höga antalet ansökningar om bland annat förhandsbesked som kommer till
kommunen varje år.

Det höga bebyggelsetrycket ställer stora krav på kommunen att hantera och planera för exempelvis hållbara transporter och tillfredsställande samhällsservice i form av vård, skola och
omsorg. Även mindre åtgärder, som enstaka nya bostadshus, behöver därför sättas i ett större
perspektiv eftersom byggnadsnämndens beslut om förhandsbesked kan få prejudicerande effekt. Sammantaget gör därför kommunen bedömningen att markens lämplighet för bebyggelse inom nu aktuellt programområde bör prövas genom detaljplan. Denna inställning har
också stöd i kommunens översiktsplan och bedöms inte som oproportionerlig.
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Figur 2. Området som omfattas av planprogrammet ligger i Kullavik. Området omfattas inte av någon detaljplan.

Kommunala beslut i övrigt

I kommunens strategi för tätortsnära friluftsliv beskrivs avgörande vägval och ställningstaganden för att Kungsbacka kommun ska utvecklas till en hälsosam kommun med tillgängliga områden för friluftsliv och natur enligt uppställda nationella mål. Bland annat bör platser
med höga natur- och rekreationsvärden skyddas långsiktigt, genom exempelvis detaljplaneläggning, för att garantera att de finns kvar.
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Förutsättningar
Planeringsförutsättningarna i området har kartlagts med hjälp av ett antal utredningar och
inventeringar. Urvalet har gjorts utifrån vad som angavs i uppdraget från kommunstyrelsen,
det vill säga att identifiera områden lämpliga för ny bebyggelse med hänsyn tagen till befintliga naturvärden, rekreationsområden och strukturer för dagvattenhantering samt rådande
trafikförhållanden inom området. Detta har mynnat ut i tre separata rapporter;
• Dagvattenutredning norra Kyvik och Ekekullsområdet (Tyréns, 2019-01-18)

• Underlag till planprogram, Kyvik 1:119 m fl Kungsbacka kommun (WSP, 2020-03-18)
• Trafikutredning för planprogram, Kyvik 1:119 m fl (AFRY, 2020-06-17)

Resultatet från utredningarna sammanfattas nedan samt ligger som bilagor till planprogrammet. Utöver dessa utredningar har projektgruppen inom kommunen gjort platsbesök.

Figur 3. Planeringsförutsättningarna i området har
kartlagts med hjälp av utredningar och inventeringar.
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Riksintressen
Riksintressen gäller geografiska områden som pekats ut därför att de innehåller nationellt
viktiga värden och kvaliteter. Programområdet berör riksintresset för friluftsliv, rörligt friluftsliv och högexploaterad kust.

Ett par hundra meter väster om programområdet ligger ett riksintresseområde för friluftsliv
(FN 01 Särö skärgård-Vallda Sandö). Riksintresset utgör ett område med särskilt goda förutsättningar för berikande upplevelser i natur- och/eller kulturmiljöer samt vattenanknutna
friluftsaktiviteter. För att bevara områdets värde för friluftslivet bör skärgårdens och strändernas tillgänglighet bibehållas. Underhåll av stigmarkeringar, skyltning, stigröjning och
promenader utgör några förutsättningar för bevarande och utveckling av områdets värden.
Även om programområdet inte berör riksintresset direkt kan områdets bebyggelse och planering indirekt påverka riksintresset genom att exempelvis möjliggöra för god tillgänglighet
till riksintresseområdet. I de södra delarna av programområdet finns exempelvis en gångoch cykelbana längs Kyviksvägen som förbinder programområdets södra del med riksintresset.

Hela programområdet omfattas av riksintresse för rörligt friluftsliv (Kustområdet i Halland).
Här ska turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen särskilt beaktas
vid bedömning av vad som kan tillåtas vad gäller exploatering eller andra ingrepp i miljön
inom området. Detta riksintresse utgör dock inte något hinder för utveckling av befintliga
tätorter eller av det lokala näringslivet.
Hela programområdet omfattas också av riksintresse för högexploaterad kust (Kustområdet
i Halland). Detta innebär att fritidshusbebyggelse endast får komma till stånd i form av
komplettering av befintlig bebyggelse. Inte heller detta riksintresse utgör något hinder för
utveckling av befintliga tätorter eller av det lokala näringslivet.

Figur 4. Många värdesätter att få bosätta sig havsnära vilket gett en hög exploatering längs med Kungsbackas kust.
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Bebyggelse och miljö
Landskap

Kyvik ligger med närhet till havet och skärgården. Landskapet är varierande, där topografin,
odlingsmarker, villabebyggelse och vegetationen skiftar påtagligt men med småskaligheten
som ett sammanbindande element. Själva programområdet består i söder av en öppen och
relativt flack yta, i form av den öppna och gröna ytan Toften. Där Toften slutar i norr övergår programområdet till en alltmer kuperad terräng med berg i dagen, uppvuxen vegetation
och spridd bebyggelse.
Kyviksvägen, som går genom programområdet är ett viktigt stråk som förbinder samhället
med havet. Även Dalbergavägen är en del av ett viktigt stråk som förbinder området med
havet och med småbåtshamnen.

Området Toften (område 1 i figur 5) består mestadels av en öppen gräsyta och väg. Toften
ramas in av villabebyggelse och vegetation. Dessa ligger till stor del högre upp än Toften och
ramar således in platsen som upplevs som ett öppet rum. Området har en relativt låg komplexitet och variation. Däremot kan den öppna karaktären ses som en viktig komponent i
Kyviks komplexitet som helhet.
Norr om Toften ligger ett område som nås via ett småskaligt vägnät i form av Källbackevägen, Bockekullevägen och Norra Kyviksvägen (område 2 i figur 5). Här reser sig landskapet
och blir småkuperat med hällmarker i dagen. Här finns ett större sammanhängande lövskogsområde som innehåller både äldre ekar och bokar. I utkanten av skogsområdet ligger
spridda villor. Området har en förhållandevis låg komplexitet.

Ett ytterligare steg norr ut finns ett område som består av en flackare del och omgärdas av
höjder (område 3 i figur 5). Inom området finns två landskapsrum som skapar en variation
mellan öppet och slutet samt ger siktlinjer över delar av området. Området ökar komplexiteten i programområdet som helhet då den innehåller landskapsrum som i övrigt saknas i den
norra delen av programområdet.

Den norra och nordöstra delen av programområdet (område 4 i figur 5) består av berg i
dagen, villabebyggelse med trädgårdar, slingrande vägar och naturlig vegetation som går
från lummig och tät till karg och gles ovanpå berg i dagen. De hus som finns i denna del
av programområdet har anpassats till de höjdskillnader som finns i området vilket påverkat
bebyggelsestrukturen. Landskapet är småskaligt i sin karaktär, med slingrande mindre vägar
och myllrande bebyggelse. Mellan huskroppar och vägnät finns små gröna ytor, ofta med
berg i dagen, vilket bidrar till småskaligheten. Området är komplext på grund av sin småskalighet och variation i bebyggelse med olika ålder, samt stor variation mellan bebyggelse
och vegetation. Variationen i topografin, med höjdkullar och höjdryggar, bidrar också till
komplexiteten.
Kulturmiljö

En kulturmiljöutredning har utförts genom arkivstudier. Genom att jämföra äldre kartor
har kulturmiljöstrukturer identifierats inom området. Äldre gårdslägen och odlingsmarker
från 1830 har karterats, såväl som byggnader som legat på samma plats sen 1920. Karteringen visar också att flertalet vägar inom programområdet har haft samma dragning sen 1920.
Bebyggelsen i området har inte inventerats eller fått en kulturhistorisk värdering. Sedan
tidigare, under åren 2005-2009, har Kulturmiljö Halland i samarbete med Länsstyrelsen
i Halland och Hallands kommuner dock utfört en inventering av all bebyggelse i länet för
att identifiera byggnadernas kulturhistoriska värden. I inventeringen graderades byggnader
i tre klasser; A, B och C, där klass A är den högst klassningen och klass C den lägsta. Inom
programområdet finns totalt 8 byggnader som ingår i inventeringen. Sju av dessa har blivit
klassificerad enligt klass C och en som klass B.
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Figur 5. Fyra olika landskapstyper har identifierats inom programområdet

3.
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Fornlämningar

Inom programområdet finns tre kända fornlämningar som alla består av lämningar av
stenåldersboplatser, se figur 6. Avgränsningarna är inte exakta. För en av dem (Släp 193:2)
har en arkeologisk förundersökning gjorts i form av schaktningsövervakning i samband med
nedläggning av VA-ledningar.
I anslutning till programområdet finns ett antal kulturhistoriska lämningar som kategoriseras som övriga. En övrig kulturhistorisk lämning är en lämning som inte har ett automatiskt skydd i enlighet med kulturmiljölagen. Här krävs ett samråd med länsstyrelsen för en
bedömning av just denna lämning, om den av särskilda skäl bör fastställas som fornlämning
eller om bedömningen övrig kulturhistorisk lämning kan kvarstå.

Relativt få arkeologiska undersökningar har genomförts i programområdet. Med tanke
på den relativt rikliga förekomsten av såväl stenålders- som bronsålderslämningar i såväl
programområdet som i närområdet är det troligt att det finns fler lämningar från denna tid i
programområdet. Med tanke på platsens kontinuitet är det även möjligt att det finns okända
lämningar från järnålder och medeltid.

Figur 6. Inom programområdet finns
tre kända fornlämningar, markerade
med grönt i kartan
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Natur och miljö
Naturmiljö

Området utgörs till stor del av bebyggelse bestående av villor med tillhörande trädgårdar.
Mellan husen finns ett flertal bergiga, på sina ställen ganska svårtillgängliga, skogsområden
dominerade av tall och ek med mycket hällar, klippor och branter. Centralt i utredningsområdet finns ett större sammanhängande lövskogsområde med påtagligt naturvärde dominerat
av grövre ekar och bokar. Detta skogsområde bedöms vara ett populärt rekreationsområde
som genomkorsas av ett flertal större stigar. I södra delen av området finns öppna jordbruksområden.

Figur 7. Centralt i utredningsområdet finns ett större sammanhängande lövskogsområde med påtagligt naturvärde.

Vatten

I det centrala skogsområdet finns en
mindre bäck. Programområdet innehåller också flera småvatten, varav flera
inne på tomtmark. Småvatten bidrar
till att skapa variation i landskapet
och är alltid viktiga för den biologiska
mångfalden och vattenbalansen i
avrinningsområdet.
Vattendrag och småvatten kan omfattas av generellt strandskydd. En
kommande detaljplan kan utreda förutsättningarna kring strandskydd och
om särskilda skäl finns att upphäva
(Miljöbalken 7 kap § 18 punkt c).

Figur 8. Öster om Källbackevägen finns en mindre damm som, enligt
uppgifter från boende i området, alltid är vattenfylld.

Planprogram 15

Naturvärdesinventering

Inom ramen för miljöutredningen har en naturvärdesinventering gjorts. Totalt avgränsades 12 naturvärdesobjekt. Tre av dessa har påtagligt naturvärde och de övriga nio har visst
naturvärde. Sammantaget hyser utredningsområdet inga höga naturvärden.

Ett större sammanhängande blandskogsområde centralt i utredningsområdet har påtagliga
naturvärden. Här finns gamla och grova träd och gott om strukturer som är gynnsamma för
biologisk mångfald, som t.ex. branter och block, död ved och ett genomkorsande vattendrag.
Här finns också de fridlysta arterna murgröna och idegran, som är relativt vanligt förekommande i hela utredningsområdet.
I direkt anslutning till detta område finns ett bergsbrantsområde med stora ekar, där den
rödlistade svampen korallticka påträffades. Också detta område har påtagligt naturvärde.

Det tredje objektet med påtagliga naturvärden är en liten damm i öppet läge i nordöstra delen av området. Småvatten bidrar till att skapa variation i landskapet och är alltid viktiga för
den biologiska mångfalden. Utöver denna damm finns ytterligare några dammar i trädgårdar som skulle kunna hysa högre naturvärden, till exempel som potentiella grodvatten. Då
dessa ligger inne på tomtmark har de dock inte naturvärdesbedömts utan endast listas som
värdeelement.

Inom området finns nio objekt med visst naturvärde, till stor del beroende på att de består
av relativt svårtillgänglig berg- och skogsterräng som skapar refugier i den omkringliggande
bebyggelsen för växter och djur. En allé av oxlar i en trädgård på Bockekullevägen i södra
delen av området omfattas sannolikt av det generella biotopskyddet och eventuella ingrepp
kan kräva dispens från Länsstyrelsen. De fridlysta arterna som hittades under inventeringarna är i regionen ganska allmänt förekommande arter som är vanliga i landskapens skogsmarker. Arterna har en god bevarandestatus nationellt och en god bevarandestatus i regionen. Möjligheterna till dispens, om så krävs, bedöms därför som goda.
De generella rekommendationerna för området är:

• Spara gärna tallar i sydvända exponerade lägen. Tallar gör sig bra både som solitärer och i
grupp i bebyggelse.
• Befintliga större lövträd (framförallt ek, men även bok och enstaka lönn och lind) får
gärna bevaras som solitärer. För dessa träd är det gynnsamt om de står i solbelysta lägen.
Om träden stått inträngt i skogen kan de behöva frihuggas successivt.
• De få stenmurar som finns får gärna sparas. I solbelysta lägen är stenmurar potentiell
viloplats och spridningsväg för flera insekter, groddjur och kräldjur.

• Blandskogarna med naturvärden i centrala delen av området kan med fördel bevaras som
friluftsområden. Dessa intressen går ofta bra ihop.
Buller

Programområdet innehåller endast lokalgator där trafikrörelserna är relativt få och hastigheterna låga. Trafikbuller bedöms därför inte vara ett problem. Tillkommande exploatering
i området medför fler trafikrörelser vilket i sin tur innebär att risken för bullerstörningar
inom området ökar.
Förorenad mark

Det finns inga indikationer på att programområdet har en historik eller nuvarande markanvändning som innebär risk för markföroreningar.
Däremot angränsar området i nordväst, längs Kullaviks Korshamnsväg, till fastighet Kyvik
3:129 där det bedrivits en mindre verksamhet med riskklass 4, det vill säga liten risk. Hur
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eventuella föroreningar från denna verksamhet påverkar kommande områden för bebyggelse
har inte utretts vidare i planprogrammet. Frågan om risk för markföroreningar kommer att
hanteras vidare i en kommande detaljplan.

Gator och trafik
Vägnät i området

Den sydvästra delen av programområdet har Kyviksvägen och Norra Kyviksvägen som
huvudgata och ansluter i söder till den statliga vägen Kullaviksvägen (väg 958). Ytterligare
två vägar leder in i området; Ekekullsvägen och Östra Kyviksvägen i öst som ansluter till
den statliga vägen Gamla Särövägen (väg 953). Östra Kyviksvägen med anslutande gator
ger begränsad tillgänglighet till området och då endast för gående och cyklister. Det saknas
tvärgående länkar som från huvudstråket Kyviksvägen - Norra Kyviksvägen ansluter till
Gamla Särövägen (väg 953) österut.
Gatorna i området sköts av två enskilda väghållare, Kyviks Samfällighetsförening och
Ekekullens Samfällighetsförening. Gator i området är smala, har till största del endast ett
körfält och är reglerade med hastighetsbegränsning på 30 km/h.

Topografin i området varierar. I söder vid Kyviksvägen och Dalbergavägen är marken
relativt plan. Där bedöms framkomlighet och trafiksäkerhet för fordonstrafikanter överlag
vara acceptabel även om enstaka undantag finns. Delar av Källbackevägen har exempelvis
mycket dålig sikt. Tillsammans med brant lutning, smal vägbredd och skarp kurva resulterar
det i bedömning om mindre god framkomlighet och tillgänglighet. Även Bockekullevägen
är smal med mindre bra sikt i vissa delar. I nordväst är en stor del av området kuperat med
branta sluttningar. Brännefjällsvägen, del av Norra Kyviksvägen, del av Norra Ekekullsvägen och Västra Ekekullsvägen är primärt de vägar som bedöms som extra smala och/eller
med dålig sikt/brant lutning. Gator med stor lutning riskerar försämrad sikt och att hastigheter kan påverkas. Mötesplatser i området bedöms generellt vara av acceptabel storlek för
möte mellan personbilar men otillräckliga för möten med eller mellan tunga fordon.
Framkomligheten för tunga fordon bedöms som acceptabel längs områdets huvudgator,
det vill säga Kyviksvägen, Norra Kyviksvägen fram till och med korsning Kullaviks Korshamnsväg, Ekekullsvägen fram till och med korsning med Lilla Ekekullsvägen och Östra
Kyviksvägen. Generellt bedöms framkomligheten vara något bättre i områdets södra delar,
medan framkomligheten överlag är sämre i de norra delarna av programområdet. Orsaken
är inte enbart vägarnas bredd och standard utan även topografin och vägars dragning där
siktproblematik finns på enstaka platser.

En allmän bedömning är att vägar är rimligt utformade och reglerade utifrån områdets
förutsättningar även om standarden avseende linjeföring och sikt inte är hög. I Trafikutredningen har förbättringsförslag identifierats som både leder till högre trafiksäkerhet och
bättre framkomlighet. Enkla åtgärder på beskrivna brister, som reflexmarkering och beskärning av buskage, rekommenderas att utföras på kort sikt.
Trafikalstring

Ett trafikalstringstal har tagits fram för att kunna bedöma hur mycket trafik varje ny bostad
kommer att tillföra. Alstringstalet är beräknat dels med Trafikverkets trafikalstringsverktyg,
dels utifrån dagens befolkning, antal bostäder och utförda trafikmätningar. Baserat på en
sammanvägning av källorna rekommenderas ett alstringstal, inklusive nyttotrafik, på cirka
5 fordonsrörelser per bostad och dygn. Känslighetsanalys med upp till 7 fordonsrörelser per
bostad och dygn kan övervägas beroende på storlek på bostaden som planeras.
Kapaciteten i korsningarna som ansluter till statligt vägnät är god och bedöms vara fortsatt
god även 2040 med utrymme för viss exploatering.

Planprogram 17

Bockekullevägen

Dalbergavägen

Källbackevägen
Figur 9. Kartan visar de huvudsakliga gatorna inom utredningsområdet. Bilderna till höger visar exempel på hur vägarna i området ser ut.

Gång- och cykelvägar

I området och i närområdet finns få cykelvägar. Det är primärt längst med Norra Kyviksvägen och Kyviksvägen som separerade cykelvägar finns. Det finns också cykelvägar genom
området i öst samt parallellt med Kullaviksvägen och Gamla Särövägen. På övriga vägar i
området och närområdet sker cykling i blandtrafik.

I området finns flera stigar som förbinder bostadsområden sinsemellan och möjliggör anslutning till områdets målpunkter inklusive busshållplatser. Stigarnas standard varierar men är
viktiga för tillgängligheten till målpunkter för oskyddade trafikanter eftersom gatorna ofta
inte går raka vägen. Standarden varierar, flertalet saknar beläggning och avslutas mot gator
med grindar, chikaner eller andra liknande hinder. Stigarna bedöms i varierande grad vara
möjliga att använda för cyklister.
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Vid enstaka vägavsnitt kan dålig sikt, branta lutningar och smal vägsektion skapa en otrygg
miljö för oskyddade trafikanter överlag men kanske särskilt för barn, de med barnvagn och
de med rörelsehinder om möte med fordonstrafik skulle uppstå. Samtidigt kan smala vägar
med bebyggelse i anslutning till vägen vara bra då utformningen uppmuntrar till låga hastigheter.
Det bedöms att en ökad mängd oskyddade trafikanter i området medför behov av tillgänglighetsanpassade tvärgående och norr-södergående gång- och cykelanslutningar för att
skapa förutsättningar att nå till målpunkter och infrastruktur för alla oskyddade trafikanter,
oavsett behov, ålder eller funktionsvariationer.
Kollektivtrafik

Buss trafikerar Gamla Särövägen och Kullaviksvägen. Hållplatserna längs med Gamla Särövägen trafikeras av Blå express som går från Göteborg via Kullaviks centrum eller fortsatt
söder ut mot Särö med avgångar med 10–15 min mellanrum i högtrafik. Kullaviksvägen
trafikeras dessutom av linje 720 som körs mellan Kungsbacka och Kullaviks hamn. Blå
express har på denna linjesträcka avgångar med 30 minuters mellanrum och samma intervall
gäller för 720. Det är endast den södra delen av programområdet som ligger inom 400 meter
från en busshållplats vilket kan betraktas som kollektivtrafiknära.

Teknisk försörjning
Generellt har utbyggnaden av kommunala ledningar för vatten, spillvatten och dagvatten
under många år följt ett VA-saneringsprogram, numera VA-utbyggnadsplan, där cirka 150
fastigheter per år har anslutits till kommunalt VA. Vilka områden som ska omfattas av kommunalt verksamhetsområde för VA framgår av Lag om allmänna vattentjänster. Det handlar
om fastigheter som ingår i samlad bebyggelse och som har behov av en eller flera vattentjänster (vatten/spillvatten/dagvatten).
Dagvatten

Framtagen dagvattenutredningen omfattar inventering och redovisning av områdets befintliga dagvattenhantering. Rapporten identifierar instängda områden och ytliga rinnvägar,
två aspekter som är viktiga att ta hänsyn till vid exploatering för att skydda både ny och
befintlig bebyggelse mot höga flöden och översvämningar. Området har delats in i 14 avrinningsområden som beskrivs och analyseras var för sig. Ett antal platser har identifierats där
ytterligare utredning krävs för att klargöra förutsättningarna för befintlig dagvattenavledning inom området.

Den norra delen av programområdet (Ekekullsområdet) ligger delvis inom kommunalt
verksamhetsområde för dagvatten och här finns utbyggt ledningsnät för dagvatten. Övriga
delar av programområdet ligger utanför verksamhetsområde för dagvatten, men kommunalt
ledningsnät för dagvatten är till stora delar utbyggt.

Marken inom programområdet består till stora delar av berg och lera och man kan inte
förvänta sig att dagvatten går att infiltrera i någon större utsträckning. Istället bör man satsa
på fördröjning och flödesutjämning nära källan innan dagvattnet leds vidare i öppna diken
och rinnstråk.
För att skydda bebyggelse mot översvämningar vid kraftigare regn och skyfall är det viktigt
att det finns fria rinnvägar på markytan som dagvatten kan ta när ledningsnätets kapacitet
inte räcker till. Det är också nödvändigt att spara ytor som tillåtas svämma över utan att det
får negativa konsekvenser, detta kan till exempel vara i form av lågt liggande grönområden.
Bebyggelse i lågpunkter och instängda områden bör därför undvikas.
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Programområdet avvattnas i huvudsak till ett dike eller mindre bäck som rinner söderut från
Norra Kyviksvägen till Kyviksvägen. Diket fortsätter sedan västerut utmed Kyrkvägen och
mynnar i Kyviken. Befintliga ledningssystem, diken, utlopp/recipienter, avrinningsvägar
och naturlig fördröjning inom området redovisas översiktligt i figur 10 och kritiska punkter
beskrivs övergripande i den efterföljande texten.
• I norra delen av området finns ett
dagvatteninlopp som tar hand om
ett drygt 18 ha stort områden (område A i figur 10). Det är oklart var
denna ledning har sitt utlopp. Det är
viktigt att utreda denna ledning för
att identifiera förutsättningarna för
bebyggelse i området.

• Vid Kullaviks korshamnsväg finns ett
instängt område som kan lämpa sig
för anläggning av en damm eller ett
magasin om detta område exploateras
(område B i figur 10). Man bör även
vara vaksam på att här behöver finnas
en ytlig rinnväg vid skyfall.
• Även runt Kyviksvägen finns instängda områden som utgör lämplig
placering av fördröjningsmagasin
eller dammar samt översvämningsytor för att hantera skyfall (område C
i figur 10).

• I ett kuperat och bergigt område runt
Västra Ekekullsvägen har ett flertal
instängda områden identifierats.
Dessa fungerar sannolikt som ytvattenmagasin och bör bevaras. Går
magasinen förlorade, riskerar lägre
liggande fastigheter att få problem
med ökade dagvattenflöden (område
D i figur 10).
Figur 10. Kartan visar ytliga rinnvägar och instängda
områden för dagvatten.

Vatten och spillvatten

De bebyggda delarna av planområdet omfattas av verksamhetsområde för vatten och spillvatten och kommunalt ledningsnät för vatten och spillvatten är utbyggt.
Brandvatten

Huvuddelen av vattenledningarna inom planområdet har en dimension som innebär en
brandvattenkapacitet om minst 10 l/s. Täckningsgraden, dvs avståndet mellan brandposterna, motsvarar dock inte kraven för ett konventionellt system enligt VAV P83. Om det
blir aktuellt med ny bebyggelse inom planområdet måste behov av komplettering med nya
brandposter utredas i samband med detaljplan.
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Planprogramförslag
Planprogrammet redovisar, med hjälp av en programkarta, markens framtida användning
inom utredningsområdet. Användningen har delats in i tre kategorier – grönstruktur att
bevara, kvartersstruktur att bevara och ny bebyggelse – och ska ses som ett kommunalt strategiskt ställningstagande inför en fortsatt planering av området.

Grönstruktur att bevara

Kvarterstruktur att bevara

Ny bebyggelse

Planprogrammets indelning av området i Kvarterstruktur att bevara, Grönstruktur att
bevara och Ny bebyggelse ska inte förväxlas med användningsbestämmelser såsom kvartersmark och allmän plats för natur som kan regleras i en detaljplan. I en kommande detaljplan
kommer områden som utgör Grönstruktur att bevara inte per automatik att bli allmän plats
för grönområde. Dessa områden kan bli en del av kvartersmarken men detaljplanen kan
reglera att de inte får bebyggas.
Plan- och bygglagen, PBL, ställer krav på att det ska finnas tillräckligt stor friyta lämplig
för lek och utevistelse vid bostäder. Behovet av lämpliga platser för lek och utevistelse är ett
allmänt intresse som vid planläggning ska tillgodoses inom eller i nära anslutning till områden med sammanhållen bebyggelse. Vid planläggning av området Norra Kyvik- och Ekekullsområdet kommer det alltså bli aktuellt att reglera viss mark för att den ska vara allmänt
tillgänglig.
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Programkarta
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Grönstruktur att bevara
Inom de gröna områdena på programkartan föreslås oförändrad markanvändning och ingen
ny bebyggelse. Områden som identifierades i naturvärdesinventeringen och dagvattenutredningen återfinns i stor utsträckning inom det gröna kartavsnittet och bedöms utgöra viktig
grönstruktur.
Det grönmarkerade området bör inte exploateras utan fortsätta utvecklas i riktning som
gynnar ekosystemtjänster, framförallt kopplat till vattenbalans, rekreation och biologisk
mångfald. Dessa områden är också viktiga för landskapsbilden
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Grönstrukturen inom programområdet har betydelse för naturmiljön i ett större landskapsavsnitt och har en funktion för den gröna infrastrukturen, mellan olika bebyggda områden,
se figur 11. Grön infrastruktur är ekologiskt funktionella nätverk av livsmiljöer och strukturer, naturområden samt anlagda element, exempelvis trädgårdstomter, som utformas, brukas
och förvaltas på ett sätt så att biologisk mångfald bevaras och för samhället viktiga ekosystemtjänster främjas i hela landskapet.

Figur 11. Pilarna i figuren illustrerar kopplingarna mellan grönområden i angränsande detaljplaner och
programområdets gröna stråk.
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Figur 12. Från Källbackevägen leder en stig in i det centrala skogsområdet. Detta är en av många stigar som leder in i området.

Grönområdena fyller även en funktion på lokal nivå, inte minst som viktiga grönområden
för vardagsnära rekreation och lek. I det centrala skogsområdet finns ett välutvecklat stigsystem som påvisar en hög användningsgrad.
Grönstrukturen inom området sammanfaller på flera ställen med höjdpartier och berg i
dagen. Dessa områden är otillgängliga och har på ett naturligt sätt förblivit obebyggda. De
skapar karaktär till området och utgör i många fall ett visuellt stöd till bebyggelsen som
vuxit fram vid dess fot.

Figur 13. Terrängen inom programområdet är på sina ställen dramatisk med branta bergsslänter. Nya vägar som anläggs
i den här typen av miljö får ofta negativa effekter på landskapsbilden.
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Grönstrukturen i området sammanfaller naturligt med den blå infrastrukturen, framförallt
i nordsydlig riktning där viktiga rinnvägar som bidrar med en rad ekosystemtjänster t.ex.
naturlig fördröjning och vattenrening av dagvatten. I dagvattenutredningen förklaras hur
ekosystemtjänsterna fungerar och vilken funktion de har.

Figur 14. Karta från dagvattenutredningen
som redovisar ytliga rinnvägar, instängda
områden och dammar inom programområdet.

Figur 15. Inom de norra delarna av programområdet
finns flera dammar, ytliga rinnvägar och instängda
områden.
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Kvarterstruktur att bevara
Inom de blåa områdena på programkartan föreslås ingen ny bebyggelse då dessa delar anses
vara färdigutbyggda och utgöra en kvartersstruktur som ska bevaras. Inom dessa områden karaktäriseras landskapet och bebyggelsen av att framväxten skett utan reglering av en
detaljplan. Bebyggelsen består uteslutande av friliggande villor, ofta på större tomter vilket
ger området en luftig karaktär. Byggnaderna är i många fall väl anpassade till terrängen och
placerade så att landskapets naturliga förutsättningar tillvaratas. Bebyggelsen angörs via
smala och slingrande gator vilket också bidrar till karaktären.
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En viss förtätning av området har skett, framför allt under 1990-talet och framåt, genom
att mindre fritidshus ersatts med större åretrunthus samt genom nylokalisering i förhandsbesked. Luftigheten som karaktäriserar området har minskat men är fortfarande påtaglig
på många ställen. Ytterligare exploatering inom dessa områden riskerar att få en negativ
påverkan på landskapsbilden.

Figur 16. Byggnader placerade utifrån de naturliga förutsättningarna
på platsen

Figur 17. Genom en lokaliseringsprövning i förhandsbesked har området
kompletterats med ny bebyggelse.

Figur 18. Smala vägar, anpassade
utifrån terrängens förutsättningar,
slingrar sig genom området.
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Ny bebyggelse
Inom de gula områdena på programkartan föreslår programmet ny bebyggelse.

Programmet har identifierat ett större område, kallat 1a, i den södra delen som med sitt läge
kan utgöra en lämplig komplettering till Kullaviks centrum. Detta område ligger strategiskt
väl till i Kullavik vilket stödjer en utveckling med tätare bostadsbebyggelse på den här platsen. Bostäder i flerbostadshus skulle dessutom komplettera det befintliga bostadsbeståndet i
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3c.
2f.
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Kullavik. I anslutning till detta område återfinns område 1b. Även här föreslår programmet
bostäder i flerbostadshus. Inom dessa två områden frångås principen att en tomtplats ska
kunna bildas om minst 2000 kvadratmeter eftersom den bebyggelse som föreslås här inte är
fristående enbostadshus.

Programmet föreslår nio platser, 2a-f och 3a-c, för kompletterande bebyggelse med enbostadshus. Platserna har identifierats utifrån sju principer som har sin grund i uppdraget från
kommunstyrelsen, om att ta fram ett planprogram. Principerna bygger på att hänsyn tas till
befintliga naturvärden, rekreationsområden och strukturer för dagvattenhantering, rådande
trafikförhållanden inom området samt att de tomtplatser som föreslås för fristående enbostadshus ska vara minst 2000 kvadratmeter.
De gulmarkerade ytorna 2a-f och 3a-c är platser som bedömts vara lämpliga för ny bebyggelse. Bedömningen är att dessa platser kan bebyggas utan att områdets karaktär, med
luftighet och väl platsanpassade byggnader, påverkas negativt. Det blir en varsam komplettering av befintlig bebyggelse som ställer få krav på åtgärder på exempelvis infrastruktur för
vatten, spillvatten och trafik.
Planprogrammet föreslår ny, kompletterande bebyggelse på platser utifrån följande principer:

1. En fastighet om minst 2000 kvadratmeter kan bildas och utgöra tomtplats

För att kunna bibehålla småskaligheten och karaktären av området har utgångspunkten
varit att ny bebyggelse ska placeras inom möjlig fastighet om minst 2000 kvadratmeter.

Inom programområdet finns det idag cirka 130 fastigheter, varav de flesta redan i dagsläget är bebyggda med bostadshus. Av dessa 130 fastigheter är cirka 30 fastigheter teoretiskt möjliga för avstyckning enbart utifrån principen att fastigheterna ska vara minst
2000 kvadratmeter.
2. Tomtplatsen kan angöras från befintligt vägnät

För att minska behovet av nya vägar inom området och på så sätt minimera den negativa
inverkan en ny väg har på landskapsbilden, befintliga naturvärden, rekreationsområden
och dagvattenstråk ska ny bebyggelse placeras så att angöring kan ske direkt från befintligt internt vägnät.
Möjlighet att belasta vägnätet med ytterligare trafikanter bedöms överlag som god vid
delar av Kyviksvägen och Dalbergavägen i söder. För ökad belastning på övrigt vägnät
som ingår i programområdet bedöms möjligheten att belasta vägnätet med ytterligare
trafik som mindre god. Ökningen av trafik som en enstaka villa alstrar bedöms dock
inte utgöra ett generellt trafiksäkerhets- eller framkomlighetsproblem. Däremot kan
den tunga trafik som en exploatering skulle medföra utgöra både framkomlighets- och
trafiksäkerhetsutmaningar under tiden exploateringen pågår. Vid ny exploatering ska en
trafikutredning av påverkan på vägnätet i varje enskilt fall göras eftersom förutsättningarna skiljer sig inom området.
3. Fastigheten kan anslutas till kommunalt vatten och spillvatten

För att minimera den negativa inverkan som ny ledningsdragning har på befintliga
naturvärden, rekreationsområden och dagvattenstråk ska ny bebyggelse företrädesvis
placeras nära befintligt kommunalt ledningsnät för vatten och spillvatten.

De bebyggda delarna av planområdet omfattas av verksamhetsområde för vatten och
spillvatten. Om ytterligare byggnation tillkommer utökas verksamhetsområde för vatten
och spillvatten så att det även omfattar ny bebyggelse. Kommunalt vatten och spillvatten
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byggs ut fram till fastighetsgräns. Om ny bebyggelse inom ett delområde omfattar fler
än ett fåtal fastigheter behöver kapaciteten för befintligt ledningsnät kontrolleras.
4. Tomtplatsen inkräktar inte på område med betydelse för naturlig fördröjning av dagvatten eller ytliga rinnvägar för dagvatten

För att minska risken för negativ påverkan från dagvatten på omkringliggande bebyggelse ska ny bebyggelse placeras så att ytliga rinnvägar och områden med naturlig avledning och fördröjning av dagvatten i huvudsak bevaras.
5. Inom tomtplatsen finns förutsättningar för fördröjning av dagvatten

För att förhindra att ny byggnation påverkar befintlig bebyggelse negativt, genom snabbare dagvattenavrinning, ska förutsättning finnas för att fördröja dagvatten inom varje
fastighet, innan det leds vidare. Förutsättningarna att hitta en lämplig placering av dagvattenfördröjning blir bättre om fastigheten är 2000 kvadratmeter eller större.

Där en kommunal ledning för dagvatten finns är det framför allt det naturligt förekommande dagvattnet som behöver fördröjas.

Endast en mindre del av planområdet omfattas idag av kommunalt verksamhetsområde
för dagvatten. Övriga delar av planområdet ligger utanför kommunalt verksamhetsområde för dagvatten, men kommunalt ledningsnät för dagvatten är till stora delar utbyggt.
En bedömning behöver göras för varje plats, för att se om det är möjligt att ansluta ny
bebyggelse till kommunala dagvattenledningar. Om detta inte är möjligt behöver lokalt
omhändertagande av dagvatten ordnas, så att befintlig bebyggelse inte påverkas negativt
av en ökad exploatering.
6. Tomtplatsen innehåller inte område med påtagligt naturvärde eller stor
koncentration av objekt som är identifierade som värdeelement

För att minska den negativa påverkan på befintliga naturvärden ska exploatering och
ianspråktagande av mark inte ske inom ytor som klassificeras till klass 3 eller högre i
naturvärdesinventering. Hänsyn ska också, i möjligaste mån, tas till befintliga värdeelement för att undvika permanent skada på befintliga naturvärden.
7. Tomtplatsen utgör ett lämpligt komplement till befintlig bebyggelsestruktur och kulturmiljö samt tar hänsyn till landskapsbilden

För att bibehålla och värna områdets karaktär och luftighet ska nya byggnader placeras
så att de följer den rytm och struktur som finns i befintliga gaturum. På så sätt värnas
landskapsbilden och ny bebyggelse blir ett positivt komplement till rådande bebyggelsestruktur.
De platser som föreslås för ny bebyggelse har delats in i tre huvudområden utifrån vilken väg
de angörs ifrån. Område 1 angörs från Kyviksvägen, område 2 från Norra Kyviksvägen och
område 3 från Ekekullsvägen. Här följer en beskrivning av respektive huvudområde samt de
delområden för ny bebyggelse som föreslås.
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Kyviksvägen
Nya fastigheter inom detta område har sin infart via Kyviksvägen och vidare via Dalbergavägen eller Källbackevägen. Vägarna är enskilda och ingår i gemensamhetsanläggningen
Kyvik ga:16 som förvaltas av Kyviks samfällighetsförening. Nya fastigheter måste inträda
som delägare i Kyvik ga:16 och i samband med detta betala inträdesersättning till samfällighetsföreningen. Inträde kan ske genom frivillig överenskommelse med föreningen eller
genom lantmäteriförrättning.

1b.

1a.
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Kyviksvägen - område 1a
Förutsättningar

Området ligger i programområdets södra del intill Nya Kullaviksskolan, Kyvikshus äldrelägenheter och i närheten av Kullavik centrum. Området omfattar 5,7 hektar och består idag
av jordbruksmark som under senare år använts till vallodling. Platsen utgör ett öppet landskapsrum i programområdets södra del.

Landskapsrummet avgränsas i norr till det centrala skogsområdet och omsluts i övriga delar
av bebyggelse. Området korsas av Kyviksvägen och Dalbergavägen som leder vidare ner mot
havet. Området innehåller inte några avgränsade naturvärdesobjekt men ett fåtal värdeelement återfinns i randen mot bebyggelsen runt om.
Från det centrala skogsområdet mynnar en mindre bäck i områdets östra del. Bäcken utgör
gräns mot villatomterna öster om ängarna. Längs med Kyviksvägen och Dalbergavägen
finns diken och ytliga rinnvägar för dagvatten. I områdets södra del och i korsningen Kyviksvägen - Källbackevägen indikerar dagvattenutredningen att det finns instängt område
där vatten riskerar att ansamlas vid kraftig nederbörd.

I närområdet finns flera bostadshus som återfinns i den kulturhistoriska bebyggelseinventeringen som länsstyrelsen gjort under åren 2005-2009. Byggnaderna har den lägsta klassen,
klass C. Norr om Kyviksvägen finns ett område med fornlämningar där fynd som gjorts
antyder en boplats (Riksantikvarieämbetet, RAÄ-nummer Släp 193:2). En framtida exploatering av platsen behöver föregås av en arkeologisk förundersökning.

Enligt jordartskartan från Sveriges Geologiska Undersökning, SGU, består jordlagren inom
området av glacial lera.
Förslag

En kommande exploatering av platsen ska ses som en utveckling av ett centrumnära läge i
Kullavik. Detta innebär att tillkommande bebyggelse kan bli tätare och högre än omkringliggande villakvarter. Området omfattar en större sammanhängande yta som kan planeras i
ett sammanhang vilket skapar goda förutsättningar för en bebyggelse i samspel, både inom
och i förhållande till angränsande områden. Här kan bebyggelse i form av mindre flerbostadshus med bostadsrätter och hyresrätter komplettera den nu dominerande upplåtelseformen i Kullavik. Byggnadernas placering, volymer och formspråk tar hänsyn till befintlig
bebyggelse i syfte att tillföra positiva värden till platsen, såsom trygga gång- och cykelstråk
och förtydligade siktlinjer.

Med tanke på det centrumnära läget i Kullavik kan området också vara lämpligt för boende
med särskild service. Områdets närhet till befintlig skolverksamhet gör det även lämpligt för
en utbyggnad av utbildningslokaler. Skolans behov av detta bör därför utredas initialt och
därefter utgöra grund för en fortsatt planering som inkluderar både kommunal service och
bostäder. Utgångspunkten är att cirka hälften av den södra delen av området ska utredas för
kommunal service.

Området nås via Kyviksvägen och Dalbergavägen som enligt trafikutredningen bedöms ha
en god möjlighet att hantera ett ökat trafikflöde. Området är kollektivtrafiknära och skoloch centrumnära vilket ger bra förutsättningar för hållbara resvanor i vardagen. Vid detaljplaneläggning bör särskilt gång- och cykelvägskopplingar studeras till busshållplatsen utmed
Kullaviksvägen.
Kapaciteten för befintliga vatten- och spillvattenledningar bedöms vara tillräcklig för anslutning av ytterligare upp till 50 lägenheter. Om fler än 50 lägenheter byggs krävs eventuellt en uppdimensionering av vatten- och spillvattenledningar till området. En noggrannare
kontroll behöver göras i samband med att en detaljplan tas fram. Inom området behöver
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ledningar för vatten och spillvatten byggas ut. Anslutning kan ske antingen till ledningar i
Dalbergavägen eller norr om Kyviksvägen. Området norr om Kyviksvägen kan anslutas till
vatten och spillvatten via ledningar längs Kyviksvägens norra sida.

Källbackevägen

Naturliga rinnvägar och diken för dagvatten finns längs kanterna av området. I den södra
och den västra delen av området finns lågpunkter/instängda områden. Lågpunkten i söder
har troligtvis inte har någon funktion för fördröjning av dagvatten eftersom ytan inte sammanfaller med någon ytlig rinnväg. Vid en planering av området behöver hänsyn tas till
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befintliga rinnvägar och diken, och dagvatten behöver fördröjas och renas inom området
innan det leds vidare.

Vattendraget i områdets östra del har tydlig dikeskaraktär och vid en eventuell omvandling
av pågående markanvändning kan vattendraget utvecklas i syfte att förbättra relevanta ekosystemtjänster. Det kan handla om att stärka bäckens vattenhållande förmåga samt förbättra
för växt och djurliv genom biotopvård.
Planprogrammet medger att exploatering prövas på jordbruksmark. En utförligare lokaliseringsutredning får genomföras i samband med eventuellt detaljplaneuppdrag. Bedömningen
är dock att jordbruksområdet i södra delen av programområdet utgör en lämplig centrumutveckling i direkt anslutning till skola och service där jämförbara lokaliseringar i Kullavik saknas. Aktuellt område utgör ett mindre brukningsskifte och den enda kvarvarande
jordbruksmarken i direkt anslutning till Kullavik centrum. Alternativa lokaliseringar skulle
teoretiskt finnas söder om Kullaviksvägen där ett större skogsområde återfinns och vars
norra del är centrumnära. Skogsområdet hyser dock höga naturvärden (klass 2) och bedöms
inte utgöra ett lämpligare alternativ.
Direktiv till detaljplanen

Hela området bör omfattas av en och samma detaljplan för att säkerställa ett genomförande
av frågor kopplade till framför allt trafik, dagvatten och grönområden. Detaljplanen behöver
också säkerställa viktiga siktlinjer samt gång- och cykelstråk inom och genom området.
Området bör planeras för bostäder och kommunal service.

Detaljplanen bör reglera att bostäder i huvudsak möjliggörs i flerbostadshus. Med hänsyn till
omkringliggande bebyggelse kan flerbostadshus kompletteras med radhus där detaljplanen
bedömer det som lämpligt. Området bör inte planeras för fristående enbostadshus.
Detaljplanen bör utreda möjligheten att spara ett större landskapsrum, eventuellt av parkkaraktär, då större gröna och öppna ytor inom Kullavik är få i antal.
Ny bebyggelse bör placeras med hänsyn till bergsbrantsområdet i norr som, med sitt solbelysta läge och stora ekar, har ett påtagligt naturvärde.

Kyviksvägen och Dalbergavägens sträckningar genom området bör behållas då de utgjort
visuella gränser och siktlinjer i och genom landskapet under mycket lång tid och är en del av
kulturmiljön.
En kommande detaljplan bör utreda möjligheten att utveckla vattendraget i den östra delen
av området.
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Kyviksvägen - område 1b
Förutsättningar

Området ligger i ett skogsbryn och är idag bebyggt med äldre ekonomibyggnader, ladugård
och hönshus, som vittnar om det tidigare jordbruk som bedrivits i Kullavik. Idag brukas inte
jorden inom området och byggnaderna används istället som förråd och dylikt.
Området omfattar cirka 6000 kvadratmeter
och ligger i anslutning till ett större skogsområde, med naturvärden, samt villabebyggelse. Byggnaderna inom området är relativt
storskaliga jämfört med övrig bebyggelse i
programområdet.
Ett fåtal naturvärdesobjekt finns och eftersom området utgör jordbruksmark kan
det innehålla strukturer som omfattas av
generellt biotopskydd.

Enligt jordartskartan från Sveriges Geologiska Undersökning, SGU, består jordlagren
inom området av sand. Området kan därför
antas vara ett inströmningsområde där
naturligt dagvatten infiltreras vilket gynnar grundvattenbalansen. Platsen innehåller inga instängda områden för dagvatten men från områdets mitt löper en ytlig rinnväg
söderut. Denna tar dock enbart flöde från fastigheten.

I den norra delen av området finns en känd fornlämning som består av lämning av stenåldersboplats. Lämningens exakta avgränsning är inte känd.
Förslag

Då området i dagsläget består av storskaligare bebyggelse kan det framöver tänkas vara
lämpligt för bebyggelse i liknande storlek, exempelvis i form av flerbostadshus som genom
volym och formspråk knyter an till platsens historia. Genom att ta till vara befintliga byggnader eller ersätta dem med nya byggnader kan kulturmiljön bevaras även efter att behovet
av de gamla ekonomibyggnaderna inte finns kvar.

En kommande exploatering av platsen ska ses som en utveckling av ett centrumnära läge
i Kullavik. Detta innebär att tillkommande bebyggelse kan bli högre och ges en tätare
struktur än omkringliggande villakvarter. Här kan bebyggelse i form av mindre flerbostadshus med bostadsrätter eller hyresrätter komplettera den nu dominerande upplåtelseformen i
Kullavik.
Området nås via Kyviksvägen och Källbackevägen. Kyviksvägen bedöms ha en god möjlighet att hantera ett ökat trafikflöde men Källbackevägen, med brant lutning, smal vägbredd
och skarp kurva, ger mindre god framkomlighet och tillgänglighet. Vid detaljplaneläggning
ska framkomligheten studeras och förbättringar möjliggöras. Trafiksäkerhetshöjande åtgärder på Källbackevägen är en förutsättning för hur omfattningen av en kommande exploatering kan bli.

Om förutsättningar saknas för att uppnå en ökad trafiksäkerhet och framkomlighet på Källbackevägen kan platsen vara lämplig att utreda vidare för upp till tre enbostadshus. Detta
minskar belastningen på vägen men behov av åtgärder på vägen kan ändå kvarstå.
Området betraktas inte som kollektivtrafiknära men skol- och centrumnära vilket ger relativt bra förutsättningar för hållbara resvanor i vardagen.
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Söder om området finns ledningar för vatten, spillvatten och dagvatten till vilka det är möjligt att ansluta. Ledningarna har tillräcklig kapacitet för anslutning av ytterligare upp till 15
lägenheter.
Direktiv till detaljplanen

Området bör planeras för i första hand lägenheter i flerbostadshus och i andra hand tre
fristående enbostadshus.

Detaljplanen ska säkerställa att Källbackevägen kan utformas tillfredsställande utifrån trafiksäkerhet- och framkomlighetsperspektiv.

Detaljplanen bör reglera utformningen av ny bebyggelse i syfte att värna de kulturhistoriska
värden på platsen.
Detaljplanen bör säkerställa allmänhetens tillgång till det centrala naturområdet.
Vid en detaljplaneläggning behöver en arkeologisk förundersökning genomföras.

En kommande detaljplan behöver utreda områdets inverkan på grundvattenbalansen och vid
behov reglera andelen ytor som får hårdgöras.
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Norra Kyviksvägen
Nya fastigheter inom detta område har sin huvudsakliga infart via Norra Kyviksvägen.
Vägarna är enskilda och ingår i gemensamhetsanläggningen Kyvik ga:16 som förvaltas av
Kyviks samfällighetsförening. Nya fastigheter måste inträda som delägare i Kyvik ga:16 och
i samband med detta betala inträdesersättning till samfällighetsföreningen. Inträde kan ske
genom frivillig överenskommelse med föreningen eller genom lantmäteriförrättning.
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2d.

Norra Kyviksvägen – område 2a
Förutsättningar

Området ligger utmed Bockekullvägen och utgör en obebyggd plats längs med den i övrigt
bebyggda sydvästra sidan av Bockekullevägen. Platsen omfattar cirka 2000 kvadratmeter
och består av enstaka uppvuxna träd, täta partier av sly, hällmark och gräsvegetation. I den
södra delen av området finns en större ek.

Enligt jordartskartan från Sveriges Geologiska Undersökning, SGU, består jordlagren inom
området av berg. Marken är förhållandevis plan men sluttar något mot sydväst. Området
innehåller, enligt dagvattenutredningen, inga instängda områden eller ytliga rinnvägar för
dagvatten.
Väster om området, inom område 1a, finns fornlämningar där fynd som gjorts antyder en
boplats (Riksantikvarieämbetet, RAÄ-nummer Släp 193:2).
Förslag
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Området nås via Kyviksvägen, Norra
Kyviksvägen och Bockekullevägen. Kyviksvägen bedöms ha en god möjlighet att
hantera ett ökat trafikflöde men Bockekullevägen, med smal vägbredd och skarp
kurva, ger mindre god framkomlighet och
tillgänglighet. Vid detaljplaneläggning ska
framkomligheten studeras och förbättringar
möjliggöras. Området betraktas inte som
kollektivtrafiknära men skol- och centrumnära vilket ger relativt bra förutsättningar
för hållbara resvanor i vardagen.
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Området kan vara lämpligt för ett enbostadshus som i volym och uttryck anpassas
till omkringliggande bebyggelse och kompletterar landskapsbilden på ett positivt sätt.
Ny bebyggelse ska placeras så att eventuella
befintliga utblickar från vägen mot det
öppna landskapet i väster bevaras samt nya
öppnas upp.

Ledningar för vatten, spillvatten och dagvatten finns i direkt anslutning till fastigheten, både i fastighetens nordvästra hörn och
längs södra sidan av fastigheten.
Direktiv till detaljplan

Området bör planeras för ett, fristående, enbostadshus.

En framtida exploatering av platsen kan behöva föregås av en arkeologisk förundersökning,
med hänvisning till närliggande fornlämningar.
Detaljplanen bör utreda behov och göra det möjligt att genomföra trafiksäkerhetshöjande
åtgärder på Bockekullevägen.
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Norra Kyviksvägen – område 2b
Förutsättningar

Området ligger utmed Norra Kyviksvägen och utgör en obebyggd plats i raden av villor som
kantar vägen. Platsen omfattar cirka 2000 kvadratmeter och består av uppvuxna träd, täta
partier av sly och gräsvegetation. Historiska kartor visar dock att området troligtvis använts
för odling sen tidigt 1800-tal. Marken är förhållandevis plan och ligger något lägre än nivån
för Norra Kyviksvägen. I den västra delen längs med områdets kant löper en ytlig rinnväg.
I väster ansluter platsen till ett naturområde och längs med områdets södra gräns finns en
gångstig som förbinder Norra Kyviksvägen med Bockekullevägen.

Enligt jordartskartan från Sveriges Geologiska Undersökning, SGU, består jordlagren inom
området av glacial lera.
Förslag

Området kan vara lämpligt för ett enbostadshus som i volym och uttryck anpassas
till omkringliggande bebyggelse och kompletterar landskapsbilden på ett positivt sätt.
Ny bebyggelse ska placeras så att den hemfridszon som bildas kring den nya bostaden
inte inkräktar på den allemansrättsliga
tillgängligheten till gångstigen i söder.
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Området nås via Kyviksvägen och Norra
Kyviksvägen. Kyviksvägen bedöms ha en
god möjlighet att hantera ett ökat trafikflöde och Norra Kyviksvägen har godtagbar
standard med separerad gång- och cykelväg.
Området betraktas inte som kollektivtrafiknära men skol- och centrumnära vilket
ger relativt bra förutsättningar för hållbara
resvanor i vardagen.
Ledningar för vatten, spill- och dagvatten
finns längs områdets västra gräns. Ett framtida bostadshus kan ansluta till dessa.
I området finns en känd fornlämning som
består av lämning av stenåldersboplats.
Lämningens exakta avgränsning är inte
känd.
Direktiv till detaljplanen

Området bör planeras för ett, fristående, enbostadshus.

En framtida exploatering av platsen behöver föregås av en arkeologisk förundersökning.

Detaljplanen bör säkerställa att gående och cyklister kan rör sig mellan Norra Kyviksvägen
och Bockekullevägen via befintlig gångstig.
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Norra Kyviksvägen – område 2c
Förutsättningar

Området ligger utmed Brännefjällsvägen och utgör ett cirka 2500 kvadratmeter stort område. Här är terrängen kuperad och vegetationen tät. Platsen angränsar till ett mindre antal
bostadshus. Sydost om det utpekade området ligger en sex meter hög berghäll och vägen
intill vittnar om de drastiska åtgärder, i form av sprängning, som en gång krävdes för att
anlägga vägen i det kuperade landskapet.

Hela området är i naturvärdesinventeringen utpekad som område med visst naturvärde. Här
har ett flertal naturvärdesobjekt identifierats, framförallt träd av olika slag samt murgröna.
Längs områdets nordöstra gräns mot Brännefjällsvägen löper en stenmur. Den norra delen
av området är en del av det utpekade dagvattenstråket med ytliga rinnvägar.
Förslag
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Området kan vara lämpligt för ett enbostadshus som i volym och uttryck anpassas till omkringliggande bebyggelse. Den
kuperade terrängen ställer krav på byggnadens terränganpassning, både utifrån ett
gestaltnings- och tillgänglighetsperspektiv.
Genom en god terränganpassning kan en
ny byggnad komplettera landskapsbilden på
ett positivt sätt. Placeringen av ny bebyggelse ska ske så att hänsyn tas till de naturvärdesobjekt som identifierats. Likaså ska
bebyggelse och väganslutning planeras så
att största möjliga hänsyn tas till det stråk
för naturlig dagvattenavrinning som finns
i områdets norra del. Detta bedöms som
möjligt eftersom en framtida fastighet kan
omfatta drygt 2000 kvadratmeter vilket ger
flexibilitet.
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Området nås via Kyviksvägen, Norra Kyviksvägen och Brännefjällsvägen. Kyviksvägen bedöms ha en god möjlighet att hantera
ett ökat trafikflöde och Norra Kyviksvägen
har godtagbar standard med separerad gång- och cykelväg. Brännefjällsvägen, med smal
vägbredd och skarp kurva ger dock en mindre god framkomlighet och tillgänglighet. Vid
detaljplaneläggning ska framkomligheten studeras och förbättringar möjliggöras. Området
betraktas inte som kollektivtrafiknära men skol- och centrumnära vilket ger relativt bra
förutsättningar för hållbara resvanor i vardagen.
Det finns möjlighet att ansluta vatten, spill och dagvatten till ledningar söder om området.
Direktiv till detaljplan

Området bör planeras för ett, fristående, enbostadshus.

Detaljplanen bör utreda behov och göra det möjligt att genomföra trafiksäkerhetshöjande
åtgärder på Brännefjällsvägen.
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Norra Kyviksvägen – område 2d
Förutsättningar

Området ligger utmed Brännefjällsvägen och utgör en cirka 3000 kvadratmeter stor yta.
Här är terrängen delvis lätt kuperad men i områdets norra gräns sluttar berget brant uppåt.
Sett från vägen utgör området en obebyggd plats i raden av villor som kantar vägen på båda
sidor. Endast ett mycket nedgånget fritidshus kan skymtas. Längre in på tomten finns dock
ett fallfärdigt bostadshus. Stora delar av området är igenvuxet med större och mindre träd,
sly och gräs. Inga lågpunkter eller naturliga rinnvägar finns inom området.

Ett flertal naturvärdesobjekt i form av grov tall och ek finns inom området, som också är en
del av ett identifierat naturområde med visst värde.

Enligt jordartskartan från Sveriges Geologiska Undersökning, SGU, består jordlagren inom
området av berg. Närmast vägen finns glacial lera.
Förslag

Området kan vara lämpligt för ett enbostadshus som i volym och uttryck anpassas till omkringliggande bebyggelse och
kompletterar landskapsbilden på ett positivt
sätt. Placeringen av ny bebyggelse ska ske
så att hänsyn tas till de naturvärdesobjekt
som identifierats. Detta bedöms som möjligt
eftersom platsen är förhållandevis stor.
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Området nås via Kyviksvägen, Norra Kyviksvägen och Brännefjällsvägen. Kyviksvägen bedöms ha en god möjlighet att hantera
ett ökat trafikflöde och Norra Kyviksvägen
har godtagbar standard med separerad gångoch cykelväg. Brännefjällsvägen, som är
smal, ger dock en mindre god framkomlighet och tillgänglighet. Vid detaljplaneläggning ska framkomligheten studeras och förbättringar möjliggöras. Området betraktas
inte som kollektivtrafiknära men skol- och
centrumnära vilket ger relativt bra förutsättningar för hållbara resvanor i vardagen.
Det finns möjlighet att ansluta vatten,
spill- och dagvatten till ledningar söder om
området.
Direktiv till detaljplan

Området bör planeras för ett, fristående, enbostadshus.

Detaljplanen bör utreda behov och göra det möjligt att genomföra trafiksäkerhetshöjande
åtgärder på Brännefjällsvägen.

42 Planprogram

Norra Kyviksvägen – området 2e
Förutsättningar

Området omfattar cirka 3500 kvadratmeter och utgörs av en äng. Platsen har en naturlig
avgränsning genom villabebyggelsen i norr och väster och naturområdet i söder och öster.
En ytlig rinnväg för dagvatten löper genom området och i den västra delen finns även en
instängd yta där vatten samlas vid större skyfall. Eftersom området utgör jordbruksmark
kan det innehålla strukturer som omfattas av generellt biotopskydd.

Enligt jordartskartan från Sveriges Geologiska Undersökning, SGU, består jordlagren inom
området av glacial lera.
Förslag

Området kan vara lämpligt för ett eller två
enbostadshus som i volym och uttryck anpassas till omkringliggande bebyggelse och
kompletterar landskapsbilden på ett positivt
sätt.
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Den grusade gångvägen söder om området
är viktig för det rörliga friluftslivet i området och ny bebyggelse ska därför placeras så
att den hemfridszon som bildas kring den
nya bostaden inte inkräktar på den allemansrättsliga tillgängligheten till gångvägen.
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Området nås via Kyviksvägen och Norra
Kyviksvägen. Kyviksvägen bedöms ha en
god möjlighet att hantera ett ökat trafikflöde och Norra Kyviksvägen har godtagbar
standard med separerad gång- och cykelväg.
Från Norra Kyviksvägen angörs området
genom en förlängning av befintlig skaftväg
från norr. Denna väg är smal och ger därför
en sämre framkomlighet och tillgänglighet. Vid detaljplaneläggning ska framkomligheten
studeras och förbättringar möjliggöras. Området betraktas inte som kollektivtrafiknära men
skol- och centrumnära vilket ger relativt bra förutsättningar för hållbara resvanor i vardagen.
Det finns möjlighet att ansluta vatten, spill- och dagvatten väster om området. Vid detaljplaneläggning måste hänsyn tas till det instängda området i väster samt den naturliga
rinnvägen för dagvatten som finns inom området. Om platsen planeras för två bostäder kan
lösningar och åtgärder för fördröjning av dagvatten samordnas vilket ger möjlighet till effektiv användning av ytan.
Direktiv till detaljplan

Området bör planeras för ett eller två, fristående, enbostadshus.

Detaljplanen bör möjliggöra för bättre framkomlighet på skaftväg från Norra Kyviksvägen.
Detaljplanen bör säkerställa den allemansrättsliga tillgängligheten till skogsområdet söder
om platsen.

En framtida exploatering av platsen kan behöva föregås av en arkeologisk förundersökning,
med hänvisning till närliggande fornlämningar och platsens geologi.
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Norra Kyviksvägen – område 2f
Förutsättningar

Området omfattar cirka 6000 kvadratmeter och ligger längs med Kullaviks Korshamnsväg.
Platsen består av ängsmark som i väster ansluter till ett lövskogsparti. I områdets södra del
finns ett äldre enbostadshus med tillhörande komplementbyggnader. I den norra delen av
området finns en ytlig rinnväg för dagvatten som leder till ett instängt område öster om.
Här ansamlas vatten vid höga flöden.

Lövskogspartiet är i naturvärdesinventeringen utpekat som en yta med visst värde knutet
till de grova och döende träd som finns där. Eftersom området utgör jordbruksmark kan det
innehålla strukturer som omfattas av generellt biotopskydd.

Enligt jordartskartan från Sveriges Geologiska Undersökning, SGU, består jordlagren inom
området av glacial lera.
Förslag
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Området nås via Kyviksvägen, Norra
Kyviksvägen och Kullviks Korshamnsväg.
Kyviksvägen bedöms ha en god möjlighet
att hantera ett ökat trafikflöde och Norra
Kyviksvägen har godtagbar standard med
separerad gång- och cykelväg. Kullaviks
Korshamnsväg är smal men har godtagbar
standard. Området betraktas inte som kollektivtrafiknära men skol- och centrumnära
vilket ger relativt bra förutsättningar för hållbara resvanor i vardagen.
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Området kan vara lämpligt för två eller tre
enbostadshus, varav ett då utgör ersättning
för befintligt bostadshus. Alternativt kan
befintligt bostadshus behållas och de nya
husen placeras på var sida om det befintliga.
Byggnadernas placering ska ske med hänsyn tagen till områdets karaktär som öppet
landskapsrum och placeras med stöd av
lövskogsridån i väster.

Det finns möjlighet att ansluta vatten och spillvatten till ledningar norr om fastigheten.
Det finns en privat dagvattenledning norr om Kullaviks Korshamnsväg som inte redovisas
i dagvattenutredningen. Det finns i dagsläget dock ingen kommunal dagvattenledning som
området kan anslutas till. Vid detaljplaneläggning måste hänsyn tas till det instängda område i öster samt den naturliga rinnvägen för dagvatten som finns inom området. Dagvatten
behöver fördröjas inom området innan det leds vidare för att förhindra att omkringliggande
bebyggelse påverkas negativt.

Norr om område 2f, inom fastighet Kyvik 3:129, har det tidigare bedrivits verksamhet i riskklass 4. I samband med detaljplaneläggning behöver eventuella förekomster av markföroreningar från denna verksamhet utredas.
Direktiv till detaljplan

Området bör planeras för två eller tre, fristående, enbostadshus.

Detaljplanen behöver utreda platsens betydelse för fördröjning av dagvatten, framför allt vid
skyfall, och vid behov möjliggöra för en fortsatt lösning.
Detaljplanen behöver utreda risken för markföroreningar.
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Ekekullsvägen
Ny fastighet inom detta område har sin infart via Ekekullsvägen. Vägarna är enskilda och
ingår i gemensamhetsanläggningen Kyvik ga:17 som förvaltas av Ekekullens samfällighetsförening. Ny fastighet måste inträda som delägare i Kyvik ga:17 och i samband med
detta betala inträdesersättning till samfällighetsföreningen. Inträde kan ske genomfrivillig
överenskommelse med föreningen eller genom lantmäteriförrättning.

3a.
3b.

3c.
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Ekekullsvägen – område 3a
Förutsättningar

Området ligger i den norra delen av programområdet, längs med Norra Ekekullsvägen.
Området omfattar cirka 2000 kvadratmeter, är lätt kuperat och är i sin helhet beklätt med
vegetation. Runtom platsen finns bostadsbebyggelse där den senaste bostaden tillkom så sent
som 2020. En stor del av området ingår i ett område som i naturvärdesinventeringen pekats
ut som en yta med visst värde knutet till de branter, hällar och dammar som finns där. Inga
värdeelement har identifierats inom område 3a. I anslutning till området har Norra Ekekullsvägen en svacka som har en instängande effekt på ytvatten vid skyfall.
Förslag

Området kan vara lämpligt för ett enbostadshus som i volym och uttryck anpassas
till omkringliggande bebyggelse. Den lätt
kuperade terrängen ställer krav på byggnadens terränganpassning, både utifrån ett
gestaltnings- och tillgänglighetsperspektiv.
Genom en god terränganpassning kan en ny
byggnad komplettera landskapsbilden på ett
positivt sätt.
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Området nås via Ekekullesvägen och Norra
Ekekullsvägen. Ekekullsvägen bedöms ha
en god möjlighet att hantera ett ökat trafikflöde. Ekekullsvägen och Norra Ekekullsvägen har godtagbar standard men i trafikutredningen har flera förslag på åtgärder som
förbättrar framkomlighet och säkerhet på
Ekekullsvägarna föreslagits. Vid detaljplaneläggning ska framkomligheten studeras
och förbättringar göras. Området betraktas
varken som kollektivtrafiknära eller skoloch centrumnära vilket inte ger bra förutsättningar för hållbara resvanor i vardagen.

Det finns möjlighet att ansluta vatten och spillvatten norr om området. Det finns inga kommunala dagvattenledningar i närheten av området. Vid en kommande detaljplaneläggning
måste dagvattenfrågan utredas för att säkerställa att dagvatten från en ny fastighet kan tas
om hand på ett tillfredställande sätt och inte skapa olägenhet för omkringliggande fastigheter.
Direktiv till detaljplan

Området bör planeras för ett, fristående, enbostadshus.

Detaljplanen bör utreda behov och göra det möjligt att genomföra trafiksäkerhetshöjande
åtgärder på Norra Ekekullsvägen.
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Ekekullsvägen - Område 3b
Förutsättningar

Området ligger i den norra delen av programområdet, i korsningen Norra Ekekullsvägen Ekekullsvägen. Området omfattar cirka 2000 kvadratmeter och är förhållandevis kuperat.
Platsen inrymmer såväl en klippt gräsmatta som berg i dagen och tät växtlighet.

Längs gatorna Norra och Västra Ekekullsvägen är bostadshusen glest placerade och det
kuperade landskapet, med branter och hällar, är framträdande. En del av området ingår i ett
område som i naturvärdesinventeringen pekats ut som en yta med visst värde knutet till de
branter, hällar och dammar som finns där. Inga värdeelement har identifierats inom område
3b. Den östra delen av området utgör en svacka som har en instängande effekt på ytvatten
vid skyfall. Svackan sammanfaller med en ytlig rinnväg med naturligt fall mot nordost.
Förslag
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Området nås via Ekekullesvägen och Västra
Ekekullsvägen. Ekekullsvägen bedöms ha
en god möjlighet att hantera ett ökat trafikflöde. Ekekullsvägen och Västra Ekekullsvägen har godtagbar standard men
i trafikutredningen har flera förslag på
åtgärder som förbättrar framkomlighet och
säkerhet på Ekekullsvägarna föreslagits. Vid
detaljplaneläggning ska framkomligheten
studeras och förbättringar göras. Området
betraktas varken som kollektivtrafiknära
eller skol- och centrumnära vilket inte ger
bra förutsättningar för hållbara resvanor i
vardagen.

Vä
st

Området kan vara lämpligt för ett enbostadshus som i volym och uttryck anpassas
till omkringliggande bebyggelse. Den kuperade terrängen ställer krav på byggnadens
terränganpassning, både utifrån ett gestaltnings- och ett tillgänglighetsperspektiv.
Genom en god terränganpassning kan en ny
byggnad komplettera landskapsbilden och
gaturummet på ett positivt sätt.

Det finns möjlighet att ansluta vatten, spillvatten och dagvatten till kommunala ledningar
sydost om området. Vid en kommande detaljplaneläggning måste dagvattenfrågan utredas
för att säkerställa att dagvatten från en ny fastighet kan tas om hand på ett tillfredställande
sätt och inte skapa olägenhet för omkringliggande fastigheter.
Direktiv till detaljplan

Området bör planeras för ett, fristående, enbostadshus.

Detaljplanen bör utreda behov och göra det möjligt att genomföra trafiksäkerhetshöjande
åtgärder på Västra Ekekullsvägen.

Detaljplanen behöver utreda platsens betydelse för fördröjning av dagvatten, framför allt vid
skyfall, och vid behov möjliggöra för en fortsatt lösning.
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Ekekullsvägen - Område 3c
Förutsättningar

Området ligger i den nordöstra delen av programområdet, väster om Sydvästra Ekekullsvägen. Området omfattar cirka 3200 kvadratmeter och är högt beläget inom programområdet.
Hela platsen utgörs av berg i dagen och växtligheten är karg och gles.
Vägen är smal och slingrar sig fram mellan husen som placerats med stor omsorg i förhållande till branter och hällar. Detta karaktärsdrag är gemensamt för hela Ekekullsområdet.

Område 3c hyser inte några höga naturvärden frånsett två dammar som var och en har en
öppen vattenyta om cirka 40 kvadratmeter. Båda dammarna har identifierats som värdeelement i naturvärdesinventeringen. En av dammarna utgör dessutom ett påtagligt naturvärde
enligt samma utredning. Det finns inga ytliga rinnvägar genom området men de båda dammarna ger en lokal fördröjning av dagvatten från området.
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Området kan vara lämpligt för ett enbostadshus som i volym och uttryck anpassas
till omkringliggande bebyggelse. Det höga
läget i landskapet ställer krav på byggnadens
gestaltning. En till platsen väl anpassad och
gestaltad ny byggnad kan komplettera landskapsbilden och gaturummet på ett positivt
sätt.
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Förslag

Då området hyser två dammarna är platsen
som föreslås för ny bebyggelse väl tilltagen.
En kommande detaljplan behöver utreda var
ett nytt bostadshus får sin bästa placering
både utifrån ett naturvärdesperspektiv och
utifrån landskapsbilden. Förutsättningarna
att hitta en bra lösning ses som goda då den
stora ytan ger flexibilitet.

Området nås via Ekekullesvägen och
Sydvästra Ekekullsvägen. Ekekullsvägen
bedöms ha en god möjlighet att hantera ett
ökat trafikflöde. Ekekullsvägen och Sydvästra Ekekullsvägen har godtagbar standard men
i trafikutredningen har flera förslag på åtgärder som förbättrar framkomlighet och säkerhet på Ekekullsvägarna föreslagits. Vid detaljplaneläggning ska framkomligheten studeras
och förbättringar göras. Området betraktas varken som kollektivtrafiknära eller skol- och
centrumnära vilket inte ger bra förutsättningar för hållbara resvanor i vardagen.

Det finns möjlighet att ansluta vatten, spillvatten och dagvatten till kommunala ledningar
sydost om området. Vid en kommande detaljplaneläggning måste dagvattenfrågan utredas
för att säkerställa att dagvatten från en ny fastighet kan tas om hand på ett tillfredställande
sätt och inte skapa olägenhet för omkringliggande fastigheter.
Direktiv till detaljplan

Området bör planeras för ett, fristående, enbostadshus.

Detaljplanen bör utreda behov och göra det möjligt att genomföra trafiksäkerhetshöjande
åtgärder på Sydvästra Ekekullsvägen.

Detaljplanen bör utreda byggrättens placering utifrån befintliga naturvärden och landskapsbilden.
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Överväganden och konsekvenser
Miljökonsekvenser
Förenligt med 3, 4 och 5 kap i miljöbalken

Ett genomförande av programförslaget bedöms inte innebära konflikt med bestämmelserna i
3-4 kap MB utan kan ses som tätortsutveckling. Inga riksintressen bedöms påverkas negativt vid en vidare planering i enlighet med programmet.
Planprogrammet medger att exploatering prövas på jordbruksmark. En utförligare lokaliseringsutredning får genomföras i samband med eventuellt detaljplaneuppdrag. Bedömningen
är dock att jordbruksområdet i södra delen av programområdet utgör en lämplig centrumutveckling i direkt anslutning till skola och service där jämförbara lokaliseringar i Kullavik
saknas.
Natura 2000

Närmaste Natura 2000-område är Sandsjöbacka, cirka 3 km från programområdet. En
utveckling av området påverkar varken Sandsjöbackaområdet eller något annat Natura
2000-område negativt.
Miljökvalitetsnormer för yt-och grundvatten, 5 kap miljöbalken

Dagvatten från föreslaget programområde leds till Kyviken som utgör en del av kustvattenförekomsten Kräklingeområdet. Vattenförekomsten har klassificerats till Måttlig ekologisk
status samt Uppnår ej god kemisk status. Miljökvalitetsnormen är bestämd till God ekologisk status till 2027. Programmet uppmärksammar viktiga stråk för ytvatten och dagvattenhantering och föreslår en låg exploateringsgrad som bedöms ha marginell effekt på
recipienten, förutsatt en god dagvattenhantering. Således bedöms inte en utbyggnad enligt
programmet försvåra möjligheten att nå beslutade miljökvalitetsnormer för Kräklingeområdet.
Miljökvalitetsnormer för luft, 5 kap miljöbalken

Miljökvalitetsnormen för luft överskrids främst i anslutning till betydligt mer trafikerade
vägar än vad som finns inom programområdet. Erfarenhetsmässigt kan därför bedömningen
göras att MKN för luftkvalitet inte äventyras utan underskrids med marginal.
Undersökning

När en ny detaljplan tas fram ska kommunen ta ställning till om genomförandet av detaljplanen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan, vilket görs genom en så kallad
undersökning. Ett planprogram omfattas inte av kraven på undersökning och miljöbedömning men kan ge viktiga inriktningar för fortsatt planering, som i sin tur har betydelse för
detaljplanens miljöpåverkan. Vid en undersökning ska identifieringen av omständigheter
som talar för eller emot en betydande miljöpåverkan bland annat utgå ifrån:
• Miljöproblem som är relevanta för planen, programmet eller ändringen

• De sannolika miljöeffekternas och det påverkade områdets utmärkande egenskaper
• I vilken utsträckning det går att avhjälpa de sannolika miljöeffekterna

Kommunen har med stöd av framtagna utredningar identifierat trafik, dagvatten och naturmiljö som särskilt viktiga för områdets miljöpåverkan. Programmets föreslagna inriktning
syftar till att minimera risken för negativ påverkan och kommunen gör bedömningen att
programförslaget skapar ett ramverk som gör att efterföljande detaljplaneprocess inte medför
betydande miljöpåverkan.
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Genomförandebeskrivning
Den markanvändning som planprogrammet föreslår ska ligga till grund för den fortsatta
planeringen av området Norra Kyvik- och Ekekullsområdet samt för andra beslut som berör
markanvändningen, till exempel lokaliseringsprövning i förhandsbesked. Platserna där ny
bebyggelse är möjlig beskrivs utförligt under rubriken Programförslag.

Områden för detaljplaner och tidplan
Planprogrammet föreslår att hela programområdet planläggs men att detta sker områdesvis,
se figur 19. Områdena är föreslagna framför allt utifrån ett genomförandeperspektiv. Frågor
som rör exempelvis trafik eller dagvatten behöver i de flesta fall lösas gemensamt.
Områdesindelningen som föreslås är preliminär och kan komma att ändras. Områdena kan
också komma att delas upp i mindre om det finns anledning till detta. Programmet föreslår
inte i vilken ordning detaljplaneläggningen ska ske.

Figur 19. Planprogrammet
föreslår att detaljplaner tas
fram för olika områden.
Indelningen är endast ett
förslag och kan komma att
ändras.

50 Planprogram

Område 1a, som innebär en större exploatering i ett centrumnära läge bör prioriteras utifrån
de mål som finns uppställda i kommunens bostadsförsörjningsprogram. Övriga områden
innebär sammantaget ett litet tillskott av bostäder och kan därför planeras mer oberoende
från bostadsförsörjningsmålen. För dessa områden innebär programmet att ny bebyggelse
kan komma till under mer kontrollerade former än vid lokalisering genom förhandsbesked.
Det är dock troligt att viss bebyggelse skulle kommit till även utan planprogram och detaljplaner.

Detaljplan
Detaljplaner inom programområdet kan initieras av fastighetsägare, genom ansökan om
planbesked. Kommunen kan också på eget initiativ inleda arbetet med en detaljplan. Detta
kan bli aktuellt när ett enskilt intresse om att bebygga en plats inte ligger i linje med den
kommunala strategin som detta planprogram redovisar.
Kommunstyrelsen beslutar om att inleda en planeringsprocess under förutsättning att:
•

•

Lokaliseringen överensstämmer med den markanvändning som anges i planprogrammet, det vill säga att marken är utpekad för ny bebyggelse, se programkarta sida 21.
Ansökan om planbesked avser den typ av bebyggelse som planprogrammet föreslår.

Organisatoriska frågor
Markägoförhållanden

Programområdet omfattar cirka 130 fastigheter som samtliga är i privat ägo. Kungsbacka
kommun äger inga fastigheter inom området.

I respektive detaljplan kommer det utredas om det finns några rättighetshavare inom planområdet samt hur dessa påverkas och hur de ska hanteras.
Huvudmannaskap och ansvarsfördelning

Anläggningar inom allmän plats

Som huvudprincip ska det vara enskilt huvudmannaskap för allmän plats inom kommande
detaljplaner. Det innebär att exploatören/fastighetsägarna inom planområdet tillsammans är
ansvariga för iordningställande samt framtida drift och underhåll av anläggningar inom allmän plats, såsom till exempel vägar och grönområden. Fastighetsägarnas ansvar för allmän
plats hanteras vanligtvis genom en gemensamhetsanläggning och samfällighetsförening, där
berörda fastigheter är medlemmar.

Infart till nya fastigheter förutsätts ske via befintligt vägnät. Exploateringen inom programområdet förväntas därmed inte medföra något behov av nya vägar inom allmän plats. Däremot kan det bli aktuellt att utföra förbättringsåtgärder på befintliga vägar samt utbyggnad av
nya gång- och cykelvägar, vilket ska utredas närmare i kommande planarbeten.
Anläggningar inom kvartersmark

Exploatören/fastighetsägaren ansvarar för utbyggnad av anläggningar inom kvartersmark i
sin kommande detaljplan vad avser utförande, kostnader samt framtida drift och underhåll.
Ansvaret omfattar samtliga anläggningar inom kvartersmark såsom till exempel bostadshus,
dagvattenanläggningar, parkeringar för bil och cykel, miljöhus/förråd och gemensamma
gårdar. Exploatörerna ansvarar även för rivning av befintliga byggnader och anläggningar
inom sina egna fastigheter.
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Kommunen genom Serviceförvaltningen ansvarar för utbyggnad samt drift och underhåll av
eventuella byggnader för kommunal service, såsom till exempel förskola, skola, gruppbostad
samt vård- och omsorgsboende.

Fastighetsrättsliga konsekvenser
Mark ingående i allmän plats m m

Mark som planläggs för allmän plats med enskilt huvudmannaskap inom respektive detaljplan ska upplåtas till den gemensamhetsanläggning/samfällighetsförening som får ansvar
för att förvalta den allmänna platsen. Tillträde till marken sker genom lantmäteriförrättning
(anläggningsbeslut), där även fastighetsägarens rätt till ersättning för upplåtelsen hanteras.
De områden som eventuellt läggs ut för kommunala verksamheters behov avser kommunen
att förvärva av respektive exploatör/fastighetsägare.
Gemensamhetsanläggningar

Vägarna inom programområdet är enskilda och ingår i två gemensamhetsanläggningar,
Kyvik ga:16 och ga:17 som förvaltas av Kyviks samfällighetsförening respektive Ekekullens
samfällighetsförening. Samfällighetsföreningarna ansvarar för vägarnas drift och underhåll
och tar beslut i samtliga frågor som berör vägarnas förvaltning.

Eventuella förbättringsåtgärder på vägarna måste därför beslutas om och utföras av föreningarna, men kan helt eller delvis bekostas av exploatören inom respektive detaljplan. Nya
gång- och cykelvägar kan utföras av exploatören för att sedan överlämnas till samfällighetsföreningen.
Om åtgärder på befintliga gemensamhetsanläggningar innebär att ny mark tas i anspråk
måste en omprövning av lantmäteribeslutet ske för att ge samfällighetsföreningen tillträde
till marken. Lantmäteriförrättning krävs också om anläggningarnas omfattning ändras, till
exempel utökas med nya gång- och cykelvägar eller grönområden.

Nya fastigheter måste bli delägare i Kyvik ga:16 respektive Kyvik ga:17 för att få rätt att använda vägarna. I samband med detta ska de betala en inträdesersättning till samfällighetsföreningen. Inträde kan ske genom frivillig överenskommelse med föreningen eller genom
lantmäteriförrättning.
Ledningsrätt

Kommunen kommer att säkra rättighet till kommunala allmännyttiga ledningar (VA och
bredband) genom ledningsrätt eller annan rättighet. Övriga ledningsägare förutsätts att
själva söka ledningsrätt eller annan rättighet för sina ledningar.

Avtal
Plankostnadsavtal

Innan detaljplanearbete startas ska ett plankostnadsavtal tecknas med exploatören/fastighetsägaren inom respektive detaljplaneområde. Avtalet reglerar att exploatören/fastighetsägaren bekostar framtagande av detaljplanen och de erforderliga utredningar som behöver tas
fram i planarbetet.
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Principavtal och exploateringsavtal

Ett principavtal kommer vid behov att tecknas med exploatören/fastighetsägaren innan
detaljplanearbete startas. Principavtalet avser bland annat att reglera eventuella behov av
kommunal service (förskola, skola, vård- och omsorgsboende, gruppboende m m) inom planområdet, markförvärv för kommunala ändamål och andra genomförandefrågor.

Principavtalet kan komma att ersättas av ett exploateringsavtal, som reglerar genomförandefrågorna mer i detalj. Exploateringsavtalet ska vara tecknat innan detaljplanen kan antas.
Köpeavtal

I de detaljplaner där kommunen behöver förvärva mark för kommunal service ska ett köpeavtal tecknas innan detaljplanen antas.
Avtal mellan exploatören och samfällighetsförening

Inom områden med enskilt huvudmannaskap för allmän plats har kommunen inget ansvar
för förvaltning av anläggningarna eller för att genomföra erforderliga förändringar. Det
innebär att alla åtgärder på befintliga vägar m m, som krävs för att genomföra en exploatering, måste ske i samarbete mellan aktuell exploatör/fastighetsägare och berörd samfällighetsförening.

Exploatören/fastighetsägaren förväntas vara den drivande parten som ansvarar för att ta
fram erforderliga avtal med samfällighetsföreningen samt stå för hela eller delar av kostnaderna för genomförandet. Avtal som säkerställer genomförandet måste vara tecknade innan
detaljplanen antas.

Det kan också bli aktuellt med avtal som reglerar att föreningen ska ta ansvar för nya gångoch cykelbanor som byggs ut inom planområdet eller avtal som reglerar ansvar för utförande
och kostnader för förbättringsåtgärder på befintliga vägar.
Avtal bör också tecknas angående de nya fastigheternas inträde i befintliga gemensamhetsanläggningar, vilket ger dem rätt att använda befintliga vägar som tillfart.

Dispenser och tillstånd
Exploatören/fastighetsägaren ansvarar för att ansöka om och bekosta samtliga tillstånd
och dispenser som krävs för att genomföra detaljplanen. Exempel på detta är tillstånd för
arkeologiska utredningar och undersökningar samt dispenser från biotopskydd, artskydd och
strandskydd.

Tekniska frågor
Trafik och parkering

Ny bebyggelse ska placeras så att angöring kan ske direkt från befintligt vägnät. Det blir
därmed inte aktuellt att anlägga några nya vägar inom kommande detaljplaneområden.
Däremot kan det bli aktuellt att utföra förbättringsåtgärder på befintliga vägar för att öka
trafiksäkerheten och tillgängligheten, vilket ska utredas närmare i kommande planarbeten.

En ökad mängd oskyddade trafikanter i området medför behov av nya tillgänglighetsanpassade gång- och cykelvägar, vilket också ska utredas i kommande planarbeten.
All parkering för den nya bebyggelsens behov ska anordnas och bekostas av exploatören/
fastighetsägaren inom egen kvartersmark i respektive detaljplan.
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Dricksvatten, spillvatten samt dagvatten

Utgångspunkten är att kommunen anlägger samtliga nya dricksvatten- och spillvattenledningar inom programområdet och att anslutningsavgift kommer att debiteras fastighetsägaren enligt vid debiteringstillfället gällande VA-taxa.
Omhändertagandet av dagvatten kommer att utredas vidare i respektive detaljplan. Utgångspunkten är att fördröjning av dagvattnet ska ske inom varje fastighet innan det antingen kopplas på kommunens dagvattennät alternativt leds ut i befintliga diken. Exploatören/fastighetsägaren utför och bekostar erforderlig fördröjning och den ska ske inom egen
kvartersmark.

Ekonomiska frågor
Ekonomiska konsekvenser för kommunen

När detaljplanerna inom programområdet ska genomföras kan kommunen få kostnader
för utbyggnad av nya vatten- och spillvattenledningar samt nya anslutningspunkter, vilket
finansieras genom uttag av anslutningsavgifter.

Kommunen kan också få kostnader för köp av mark till kommunala ändamål samt för uppförande av nya kommunala servicebyggnader inom programområdet.
Om det vid kommande planläggning framkommer att kommunen ska ta ansvar för öppna/
naturliga dagvattenanläggningar i området, bör den marken planläggas som allmän plats
med kommunalt huvudmannaskap. Kommunen får då kostnader för inlösen av mark samt
förvaltning av anläggningarna.
Ekonomiska konsekvenser för exploatören

Exploatören/fastighetsägaren ska svara för alla kostnader som hör till utvecklingen av kvartersmarken inom varje detaljplans planområde samt svara för de kostnader som hör samman
med kopplingen av planområdets kvartersmark till angränsande allmän plats. Vidare får
exploatören/fastighetsägaren kostnader för bygglov, lantmäteriförrättningar, dispenser/tillstånd, anslutningsavgifter till el-, tele/bredband-, VA-ledningar m m.
Exploatören/fastighetsägaren ska helt eller delvis bekosta de åtgärder på angränsande vägar
som är nödvändiga för att kunna genomföra detaljplanen samt erforderlig utbyggnad av
gång- och cykelvägar.

Hur kostnader för åtgärder på vägarna ska fördelas är en fråga som i första hand ska hanteras mellan samfällighetsföreningen och exploatören och i andra hand av lantmäteriet i samband med förrättning. Kostnadsfördelningen kan bli olika beroende på vilken åtgärd som
avses och vilka som har nytta av åtgärden. I de fall där vägarna redan idag är i behov av den
aktuella åtgärden kan det vara rimligt att samfällighetsföreningen tar en del av kostnaden.

Kostnad för lantmäteriförrättning (omprövning av gemensamhetsanläggning) och ersättning för upplåtelse av mark, bör också finansieras av exploatören/fastighetsägaren och berörd
samfällighetsförening gemensamt.
Ekonomiska konsekvenser för fastighetsägare och samfällighetsföreningar

Fastighetsägarna inom programområdet kan få kostnader för förbättringsåtgärder på befintliga vägar samt för markåtkomst och skötsel av grönområden om de planläggs som allmän
plats i kommande detaljplaner.
Inom områden med enskilt huvudmannaskap för allmän plats är det fastighetsägarnas
ansvar att tillsammans äga och förvalta den allmänna platsen i området, t ex vägar och
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grönområden. Detta görs vanligtvis genom en gemensamhetsanläggning och samfällighetsförening där samtliga fastigheter som har nytta av anläggningarna är delägare. Inom
programområdet finns redan två gemensamhetsanläggningar och samfällighetsföreningar
som ansvarar för vägarna. Föreningarna skulle kunna ta ansvar för grönområden också, om
det blir aktuellt. Ersättning till fastighetsägare som upplåter mark till väg eller grönområde
hanteras av lantmäteriet i samband med förrättning och betalas av de fastigheter som ingår i
gemensamhetsanläggningen, enligt andelstal.

Exploatering inom programområdet kommer sannolikt medföra krav på att förbättringsåtgärder på befintliga vägar utförs.
Hur kostnader för åtgärder på vägarna ska fördelas är en fråga som i första hand ska hanteras mellan samfällighetsföreningen och exploatören och i andra hand av lantmäteriet i samband med förrättning. Kostnadsfördelningen kan bli olika beroende på vilken åtgärd som
avses och vilka som har nytta av åtgärden. I de fall där vägarna redan idag är i behov av den
aktuella åtgärden kan det vara rimligt att samfällighetsföreningen tar en del av kostnaden.
Samfällighetsföreningens andel av kostnaderna ska normalt sett fördelas mellan alla delägare i gemensamhetsanläggningen, enligt de andelstal som fastställts i lantmäteriförrättning.
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