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 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 

Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

www.kungsbacka.se 

SAMRÅDSREDOGÖRELSE 

Samrådsredogörelse för ändring av detajlplan för bostäder inom Lunnaberg 

Genomförande 
Byggnadsnämnden beslöt den 2017-03-09 §100 att genomföra samråd för detaljplaneförslaget. 

Detaljplaneförslaget har varit utställt för samråd i Stadshuset i Kungsbacka under tiden 7 juni till 7 juli 

2022. 

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

för yttrande.  

Planförslaget syftar till att skapa moderna och mer ändamålsenliga bestämmelser gällande 

byggrätterna inom planområdet för V64. 

Sammanfattning 
Under samrådstiden inkom 8 skrivelser. Inkomna synpunkter berör i huvudsak val av förfarande. 

Övriga synpunkter finns på Samhällsbyggnadskontoret. 

Kontoret har bedömt att planförslaget ska revideras. Revideringen innebär att planbestämmelser E-

områden för tekniska anläggningar lagts till. Planbeskrivningen har uppdaterats i förhållande till 

plankartans revideringar och inkomna yttranden. 

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

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

tillgängliga på Samhällsbyggnadskontoret. Länsstyrelsens yttrande bifogas. 

Statliga och regionala myndigheter 

1. Länsstyrelsen

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

förhållanden att ett antagande av en detaljplan enligt förslaget inte kommer att prövas. 

Länsstyrelsens övriga delar av yttrandet bifogas. 
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Kommentar: 

 Ändring av detaljplan 

Av den tidigare ändringen framgår det att ursprungsförslaget varit ”orealistiskt mot bakgrund 

av dom i övrigt redovisade planintentionerna avseende fritidshusbebyggelse”. Den främsta 

anledningen varför bebyggelsen begränsades till fritidshusbebyggelse i det ursprungliga förslaget 

var avsaknaden av vatten och avlopp. Sedan dess har vatten och avlopp byggts ut inom området.  

Utbyggnaden av vatten och avlopp har bidragit till att planområdet idag mer eller mindre enbart 

innehåller helårsboenden. Vid tidigare ändring av detaljplan var 37 av 63 byggrätter bebyggda. Av 

dessa var endast tre redovisade som helårshus. Idag är 49 av 63 byggrätter bebyggda varav endast 

fyra används som fritidshus och det har således skett en övergång från fritidshus till helårsboende 

inom området. 85 procent av byggnaderna inom planområdet är idag större än vad nuvarande 

detaljplan tillåter. 

I det ursprungliga förslaget står det att  

”en övergång till helårsboende bör emellertid av bl.a. sanitära skäl ej komma ifråga”.  

I övrigt anges, varken i det ursprungliga förslaget eller tidigare ändring, skäl till varför 

helårsboende skulle vara olämpligt. Baserat på att området i princip enbart används för 

helårsboende blir snarare det ursprungliga syftet otydligt för boende inom området med 

hänsyn till mängden helårsboenden. Kungsbacka kommun tolkar att det ursprungliga syftet 

med att begränsa bebyggelsen till fritidshus baserades på avsaknad av ordnat 

omhändertagande av avlopp. 

Vidare följer planändringen kommunens tidigare praxis att i samband med att vatten och 

avlopp byggs ut ändra detaljplanen för att möjliggöra för helårsbostäder. Då vatten och 

avlopp nu finns på plats finns det inte längre någon anledning att begränsa bebyggelsen till 

fritidhusbebyggelse.  

Kungsbacka kommun ser inte att det finns skäl att reglera största fastighetsstorlek. Inför 

granskning har bestämmelsen e1 ändrats till att reglera största sammanlagda byggnadsarea 

inom en fastighet till 180 kvadratmeter. Det totala avtrycket ökar därför inte om två fastigheter 

skulle slås samman. 

 Effekter av planen och omgivningspåverkan 

Det stämmer att byggrätterna ändras från vad som tidigare gällt. Inför granskningen har 

bestämmelsen e1 ändrats till att reglera största sammanlagda byggnadsarea inom en fastighet 

till 180 kvadratmeter. Jämfört med den ursprungliga detaljplanen, som tillät att en femtedel av 

tomtplats fick bebyggas, är ändringen marginell.  

Planbeskrivningen har också kompletterats med beskrivning av hur yt- och dagvatten från 

planområdet påverkar Bolgen. Kungsbacka kommuns bedömning är att Bolgen inte påverkas 

av planändringens genomförande. Vidare har även undersökningen uppdaterats med 

information om hur yt- och dagvatten påverkar omgivningen. 
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 Dagvatten 

Planbeskrivningen har kompletterats med redovisning av förväntade förändringar till följd av 

planändringen. Vidare har även undersökningen uppdaterats med information om hur yt- och 

dagvatten påverkar omgivningen. 

 Planbestämmelser 

De planbestämmelser som inte var utskrivna i plankartan har lagts till inom respektive 

användningsområde. 

Bestämmelsen som begränsar att källare inte får uppföras tas bort med anledning av att det 

inte anses vara tekniskt komplicerat eller olämpligt. 

2. Lantmäteriet 

PLANBESTÄMMELSE FINNS MEN BETECKNING SAKNAS I PLANKARTAN 

I listan med planbestämmelser finns ett antal bestämmelser som saknas i plankartan (bestämmelserna 

om nockhöjd, placering p1, p2 samt utformning f1 och f2). Om bestämmelserna inte ska finnas med 

bör de tas bort ur listan. Om avsikten är att de ska gälla inom hela planområdet ska det inte finnas 

någon beteckning till bestämmelsen. I det fall att bestämmelserna ska gälla inom all kvartersmark ska 

beteckningen anges i plankartan. 

 
FÖRTYDLIGANDE OM GENOMFÖRANDETIDEN I PLANBESKRIVNINGEN  

I plankartan samt på sid. 10 i planbeskrivningen anges att genomförandetiden är 5 år. Enligt 4 kap. 22 

§ PBL avser genomförandetiden vid planändringen endast de frågor som ändras. Att 

genomförandetiden endast avser dessa frågor borde redovisas tydligare i planbeskrivningen, och gärna 

även på plankartan.  

GENOMFÖRANDETID EJ LÄNGRE ADMINISTRATIV BESTÄMMELSE  

Det är en stor fördel för samhället i stort om kommunen i möjligaste mån följer Boverkets nya 

föreskrifter i BFS 2020:5 respektive Boverkets allmänna råd BFS 2020:6 för den tvådimensionella 

redovisningen av planens innehåll i en plankarta. 

 

I de nya rekommendationerna behandlas genomförandetid inte längre som en planbestämmelse (det 

finns inte heller några administrativa bestämmelser). Det anges dock i konsekvensutredningen till BFS 

2020:6 på s. 24. att ”Genomförandetiden är inte en planbestämmelse men informationen om vilken 

genomförandetid som gäller behöver tydligt framgå av detaljplanens redovisning. Genomförandetiden 

kan därför, trots att det inte är någon planbestämmelse, redovisas under en egen rubrik i listan med 

planbestämmelser.”  

 

Boverket föreslår i det allmänna rådet, avsnitt 2.1, att rubriken ovanför texten om genomförandetiden 

ska vara ”Genomförandetid” med samma rubriknivå som till exempel rubriken 

”Egenskapsbestämmelser för kvartersmark”. Genom att rätt rubriknivå används, framgår det att 

genomförandetid varken är en administrativ bestämmelse eller en egenskapsbestämmelse. 
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Kommentar: 

Avsaknad av planbestämmelser i plankartan 

De planbestämmelser som inte var utskrivna i plankartan har lagts till inom respektive 

användningsområde. 

Förtydligande om genomförandetid 

Planbeskrivningen och plankartan har kompletterats med text om att genomförandetiden 

endast avser ändring av detaljplan. 

Genomförandetid ej administrativ bestämmelse 

Med anledning av att uppdrag för detaljplanen lämnades innan årsskiftet 2021/2022 har 

Kungsbacka kommun valt att följa de allmänna råd som gällde innan Boverkets föreskrifter 

(BFS 2020:5) blev gällande. Enligt tidigare allmänna råd ska genomförandetiden anges som 

en administrativ bestämmelse. 

 

3. Trafikverket 

Det är Trafikverkets erfarenhet att omvandling av fritidshusområden till åretruntbostäder ofta ställer 

krav på upprustning av vägnätet till exempel förbättrad vägstandard och anslutningar, väderskyddade 

busshållplatser och hastighetsdämpade gångpassager. Trafikverket har inga möjligheter att finansiera 

åtgärder som påkallas av kommunala utbyggnadsplaner. 

Tillsammans med konsekvenser för vård, utbildning med mera bör kommunen beakta skolskjuts, 

kollektivtrafikförbindelser och trafiksäkerhet vid väganslutningens utformning i den fortsatta 

planeringen. 

Kommentar: 

Kungsbacka kommun anser att ändring av detaljplan inte får de följder att det krävs 

upprustning av vägnätet och anslutningar, busshållplatser och hastighetsdämpade 

gångpassager. Stora delar av området är redan i dagsläget utbyggt för åretruntboende. 

 

4. Räddningstjänsten Storgöteborg 

Räddningstjänsten Storgöteborg har inget att erinra. 
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Sakägare 
 

5. Ellevio 

Vi har tagit del av samrådshandlingarna i detaljplaneärendet avseende ändring av detaljplan för 

Lunnaberget. Vi har ledningar och transformatorstationer (nätstationer) inom planområdet.  

Nätstationerna är belägna inom allmän plats och vi förutsätter att de får finnas och även bytas ut inom 

allmän plats, om inte, behöver E-områden tillskapas på plankartan. 

 

Runt en nätstation ska det finnas ett två meter fritt utrymme, ett så kallat arbetsområde. Förutom 

arbetsområdet krävs ytterligare tre meter (för markstation) eller 13 meter (stolpstation) byggnadsfritt 

område, totalt sett fem meter respektive 15 från nätstationen. Inom den 5- respektive 15-meterszonen 

får inga byggnadsdelar finnas, detta med anledning av brandrisk. Plankartan behöver justeras så att 

dessa byggnadsfria utrymmen säkerställs. Våra ledningar är placerade inom allmän plats, där vi 

förutsätter att de har planstöd. 

 
Kommentar: 

Plankartan har kompletterats med E-områden för att möjliggöra för de nätstationer som 

Ellevio pekat ut. Med anledning av att nätstationerna omgärdas av allmän plats har ingen 

ytterligare reglering gjorts för att förhindra bebyggelse i närheten av nätstationerna då 

bebyggelse på allmän plats inte är tillåten enligt gällande plan. Ändringen anses vara förenlig 

med detaljplanens ursprungliga syfte då nätstationerna krävs för föreslagen bebyggelse. 

Vad gäller stolpstationen har Ellevio meddelat Kungsbacka kommunen att denna ska ersättas 

med en markstation. Därför har Kungsbacka kommun bortsett från denna kommentar. 
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6. Skanova/Telia 

Skanova har markförlagda teleanläggningar samt ett kopplingsskåp inom detaljplaneområdet. Skanova 

önskar att så långt som möjligt behålla befintliga teleanläggningar i nuvarande läge för att undvika 

olägenheter och kostnader som uppkommer i samband med flyttning. 

 

Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att möjliggöra 

exploatering förutsätter Skanova att den part som initierar åtgärden även bekostar den. 

 

Kommentar: 

Markförlagda teleanläggningar ligger delvis inom kvartersmark avsett för bostadsändamål. 

Inom bostadsfastighet får ny bebyggelse inte placeras närmare än två meter från 

fastighetsgräns. Under förutsättning att detta avstånd är tillräckligt gör Kungsbacka kommun 

bedömningen att varken markförlagda teleanläggningar eller kopplingsskåp behöver flyttas.  

 

Kommunala förvaltningar och nämnder   
 
7. Teknik 

Förvaltningen för Teknik har inget att erinra mot föreslagen ändring av detaljplan. 

8. Miljö & Hälsoskydd 

Miljö och Hälsoskydd har ingen synpunkter. 
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Ändringar 
 

Plankarta 

• Bestämmelsen e1 har ändrats och tillåter nu att största sammanlagda byggnadsarea för ny- och 

tillbyggnad är 180 kvadratmeter. 

• Bestämmelsen e2 har omformulerats. 

• Samtliga planbestämmelser är utsatta på plankartan och det finns därför inga generella 

bestämmelser kvar. 

• Användningen E1 har lagts till i plankartan för att göra befintliga och tillkommande nätstationer 

planenliga. 

Planbeskrivning 

• Planbeskrivningen har uppdaterats utifrån ändringar gjorda i plankartan. 

• Planbeskrivningen har uppdaterats utifrån ändringar gjorda i undersökningen. 

• Planbeskrivningen har uppdaterats med avsnitt gällande dagvatten. 

 

 

Ida Lennartsson     Björn Vikström & Stina Wikström 

Verksamhetschef plan     Planarkitekt      



1 (3)

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

www.lansstyrelsen.se/halland/personuppgifter

Kungsbacka kommun
samhällsbyggnadskontoret@kungsbacka.se

Förslag till ändring av detaljplan för Lunnaberg i Vallda, 
Kungsbacka kommun
Handlingar daterade 2022-05-30 för samråd enligt plan- och bygglagen 
(PBL 2010:900)

Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 
§ PBL och nu kända förhållanden att ett antagande av en detaljplan 
enligt förslaget inte kommer att prövas.

Motiv för bedömningen 
Länsstyrelsen befarar inte att:

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

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

- miljökvalitetsnormer enligt MB inte iakttas,

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

- det som föreslås blir olämpligt avseende människors hälsa och 
säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion.

Rådgivande synpunkter enligt 2 kap. PBL

Ändring av detaljplan

Ändring i en detaljplan kan göras om ändringen är förenlig med planens 
syfte. I plan- och bygglagen finns det ingen uttrycklig regel som 
begränsar möjligheterna att ändra en detaljplan. Men krav på tydlighet 
gäller även ändringar. Flera beslut om ändring av samma plan kan leda 
till att tydlighetskravet inte uppnås. 

Av den ursprungliga byggnadsplanen framgår att området planläggs för 
fritidshusändamål. Av den tidigare ändringens syftet framgår att 
planintentionerna var fritidshus och begränsningen av byggnadsytan var 

Yttrande 

Datum
2022-07-01 
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en effekt av detta. Syftet med tidigare planplanändring var att begränsa 
byggrätten från 180 kvm till 60 plus 20 kvm. Detta då byggrätten på 180 
kvm ansågs ”orealistiskt mot bakgrund av dom i övrigt redovisade 
planintentionerna avseende fritidshusbebyggelse”. Nu föreslagen 
ändring innebär största byggandsarea på 25 procent av fastighetsarean. 
Minsta fastighetsarea regleras till 900 kvm, vilket innebär byggandsarea 
från 225 kvm och uppåt.  Därutöver tillkommer komplementbyggnader 
på 50 kvm. Det finns ingen reglering kring största byggnadsarea eller 
största fastighetsarea. Vilket innebär att två eller flera tomter kan slås 
ihop och fortfarande ha rätten till en byggrätt på 25 procent av 
fastighetsarean. 

Sammantaget anser länsstyrelsen att den nu föreslagna ändringen inte är 
förenlig med planens syfte samt att ytterligare ändringar inte uppfyller 
tydlighetskravet i PBL. Kommunen bör i stället upprätta en ny detaljplan 
för området.

Läs mer kring ändring av detaljplan på Boverkets webbplats. För vad 
kan en detaljplan ändras - PBL kunskapsbanken - Boverket

Effekter av planen och omgivningspåverkan

Kommunen skriver att den skillnad som ändringen innebär inte medför 
större omgivningspåverkan än dagens plan. Bl.a. framgår det av 
Undersökning av miljöpåverkan att nuvarande plan inte innebär fler 
byggrätter och att planändringen därför inte innebär någon stor skillnad. 
Länsstyrelsen delar inte den bilden. Visserligen är antalet byggrätter 
detsamma, men byggrätternas ytor förändras påtagligt. Från 60 plus 20 
kvm till minst 225 plus 50 kvm. Effekter av denna omvandling från 
fritidshusområde till åretruntbostäder bör beskrivas i planen. Bland annat 
behöver påverkan på naturvärdena redovisas. Väster om området finns 
”Bolgen”, ett sammanhållande våtmarksområde med rikkärrskaraktär 
som ingår i myrskyddsplanen och är utpekat i Kungsbacka kommuns 
naturvårdsplan samt ingår i riksintresse för naturvård (NN 27). Det är ett 
område som innefattar bland annat Kärremosse, Fnusken och 
Svensmosse.

Dagvatten

Eftersom dagvattnet hamnar i Kärremosse och vidare ner till 
vattenförekomsten Knapabäcken behöver en analys göras av hur 
dagvattnets mängder, intensitet och föroreningar kommer att förändras. 
En del av vattnet från planområdet rinner mot vattenförekomsten 
Stockaån, som är klassad som otillfredsställande när det gäller 
hydrologisk regim och morfologiskt tillstånd. Ökad mängd och intensitet 
av dagvatten riskerar att ytterligare försämra status för hydrologisk 
regim. 

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/detaljplan/andring-av-detaljplan/for-vad-kan-en-detaljplan-andras/#:~:text=F%C3%B6r%20vad%20kan%20en%20detaljplan%20%C3%A4ndras%201%20%C3%84ndringen,eller%20l%C3%A4gga%20till%20planbest%C3%A4mmelser.%20...%205%20Planstridighet.%20
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/detaljplan/andring-av-detaljplan/for-vad-kan-en-detaljplan-andras/#:~:text=F%C3%B6r%20vad%20kan%20en%20detaljplan%20%C3%A4ndras%201%20%C3%84ndringen,eller%20l%C3%A4gga%20till%20planbest%C3%A4mmelser.%20...%205%20Planstridighet.%20
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Kommunen bör redovisa förväntade förändringar i områdets 
dagvattenhantering och huruvida detta kan påverka ovan nämnda 
vattenförekomster, riksintresset och skyddet av myrarna.

Planbestämmelser

Bland planbestämmelserna finns ett antal bestämmelser som saknas i 
plankartan. Är avsikten att dessa ska gälla inom all kvartersmark ska 
beteckningen anges i plankartan.

Bestämmelsen om förbud mot källare tas i förslaget bort. Anledningen 
till detta och dess konsekvenser bör beskrivas i handlingarna. 

Synpunkter enligt annan lagstiftning

Arkeologi

Länsstyrelsen har inga synpunkter ur fornlämningssynpunkt.

Länsstyrelsen vill ändå påminna om kulturmiljölagen 2 kap 10 § 
(1988:950), vilken innebär att om fornlämning påträffas under grävning 
eller annat arbete, skall arbetet avbrytas och förhållandet omedelbart 
anmälas till länsstyrelsen.

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

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av planarkitekt Josefine Carlsson med planarkitekt 
Anna Nilsson som föredragande.

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför 
namnunderskrift.
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