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Handlingar finns att läsa på:

Stadshusets entré, Stadshuset, Storgatan 37, Kungsbacka
www.kungsbacka.se/aktuellaprojekt

Skriftliga synpunkter skickas till:

Planavdelningen 
Samhällsbyggnadskontoret 
434 81 Kungsbacka
samhallsbyggnadskontoret@kungsbacka.se

Upplysningar om detaljplanen lämnas av:

Planarkitekt Johanna Vinterhav 0300-83 40 17
Exploateringsingenjör Lena Melvinsdotter 0300-83 42 68

Handlingar:

•	Planbeskrivning, denna handling
•	Plankarta med planbestämmelser  
•	Grundkarta (preliminär)
•	Fastighetsförteckning (preliminär, publiceras ej digitalt)

Övriga handlingar:

•	 Översvämningskartering	utmed	Kungsbackaån	(DHI 2013-06-14). 
•	 PM	Miljöprovtagning. (Norconsult 2016-04-08)
•	 Markteknisk	undersökningsrapport,	geoteknik.	(Norconsult 2016-04-15)
•	 PM	Geoteknik	(Norconsult 2016-04-29)
•	 Översiktlig	miljöteknisk	markundersökning. (Norconsult 2016-09-19)
•	 Kompletterande	miljöteknisk	markundersökning (Norconsult 2017-09-29)
•	 Miljökonsekvensbeskrivning	(MKB)	till	ansökan	för	vattenverksamhet	enligt	11	kap.	miljöbal-

ken (Norconsult 2018-06-07)

Planprocessen
Planen handläggs med standardförfarande i enlighet med plan- och bygglagen (2010:900).
Synpunkter kan lämnas under detaljplanesamrådet och vid granskningen av planförslaget.
Mellan de olika skedena redovisas de framförda synpunkterna och politiska beslut tas om 
ändringar och om hur det fortsatta arbetet ska bedrivas. Detaljplanen antas slutligen av 
byggnadsnämnden BN Detaljplaneprocessen tar cirka 1,5 år efter det att byggnadsnämnden, 
BN tar beslut om att upprätta ny detaljplan.

SamrådDetaljplan Granskning Laga kraft

• BN • BN



4  Planbeskrivning Planbeskrivning  5

Bakgrund
Kungsbackaån är översvämningsdrabbad och utgör en risk för närliggande bostadsområden. 
Därför behöver översvämningsskydd anläggas längs den aktuella sträckan. Området är väl-
besökt som promenad- och cykelstråk längs ån varför krav också ställs på god gestaltning. 

Uppdrag
Byggnadsnämnden beslutade 2016-12-08 §377 att uppdra åt förvaltningen att upprätta 
detaljplan för Kolla 1:20 och 1:36, i Kungsbacka. 
2018-06-07 § 167 beslutade byggnadsnämnden att utöka planområdet till att även omfatta 
delar av fastigheterna Kolla 1:29, 1:31 och 1:33.

Planens syfte och huvuddrag
Syftet med detaljplanen är att anpassa planen efter befintliga förhållanden samt möjliggöra 
för tekniska och gestaltningsmässiga anpassningar i samband med uppförandet av översväm-
ningsskydd längs Kungsbackaån, etapp Kolla.
Inom planområdet föreslås att strandskyddet upphävs inom hela landområdet. 

Läge, areal och markägoförhållanden
Planområdet ligger i södra Kungsbacka tätort, längs Kungsbackaåns västra sida. Planom-
rådet består till största del av mark som är planlagd för park- respektive naturmark samt 
mindre ytor bostadsmark. Planområdet upptar totalt 28 170 kvm. 
Inom området finns flera markägare:
Kolla 1:20 och 5:5 Kungsbacka kommun 
Kolla 1:29  Riksbyggens BRF 
Kolla 1:33  Aranäs K/B 
Kolla 1:36  Eksta Bostadsaktiebolag

Tidigare ställningstaganden

Översiktliga planer 

Fastigheten ligger inom utvecklingsområdet för Kungsbacka stad i kommunens översikts-
plan, antagen av kommunfullmäktige 2006. I den fördjupade översiktsplanen för Kungs-
backa stad anges att den norra delen av det aktuella planområdet ska vara park.  

Planprogram

Något planprogram för området finns inte.

Detaljplaner

Inom området finns tre gällande detaljplaner. Kp 94, antagen 1990, är berörd inom område 
med användningen allmän platsmark park och natur samt kvartersmark bostäder. Kp 112, 
antagen 2003 är berörd inom område med användningen allmän platsmark naturområde. 
Kp 118, antagen 2010, är berörd inom område med användningen allmän platsmark park. 
Genomförandetiden har gått ut för samtliga.



4  Planbeskrivning Planbeskrivning  5

Plannummer Berörd fastig-
het inom den 
aktuella detalj-
planen

Användning Detaljplanens 
huvuddrag

Laga kraft-
datum och 
genomförande-
tidens slut 

Kp 94 del av Kolla 
1:20, 1:29, 1:33 
och 1:36

Allmän plats 
NATUR, PARK 
Kvartersmark 
Bostäder

Bostäder 1990-07-12/
1995-07-12

Kp 112 del av Kolla1:20, Allmän plats 
NATUROMRÅDE

Bostäder 2003-11-13/ 
2013-12-18

Kp 118 del av Kolla 5:5 Allmän plats - 
PARK

Bostäder 2010-04-12/
2025-04-12

Förutsättningar och förändringar

Natur

Mark och vegetation

Planområdet utgörs av strandzonen mellan ån och anslutande bebyggelse längs Kungsbacka-
åns västra sida. Sträckan karakteriseras av anlagda gräsytor med enstaka träd och ett trivialt 
fältskikt längs med ån och en asfalterad gång- och cykelbana som löper parallellt med ån. 
Närmast ån växer bitvis högvuxen bladvass, vilket delvis skymmer utsikten över ån. Områ-
det hyser, enligt miljöutredningen (Norconsult 2016-06-20), inga högre natur- eller kultur-
värden, men har ett lokalt rekreationsvärde i egenskap av ett parkstråk som sammankopplar 
centrum med bostadsområdet Kolla. Kungsbackaån hyser i sin helhet höga natur- och 
kulturvärden.

Parkavsnitt i norra delen av planområdet.
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Vid fältbesök påträffades en del klena - medelgrova askar som växer längs med ån. Ask 
är rödlistad (hotkategori VU - sårbar) på grund av att arten minskat kraftigt till följd av 
sjukdom. De askar som påträffades var till synes friska, men det kan finnas exemplar som är 
angripna inom området. 
Planområdet sträcker sig längs Kungsbackaån. Strandskydd gäller idag inom nästan hela 
området, undantaget mindre ytor som i nu gällande detaljplaner har användningen kvarter-
smark. 

Planförslag
Planförslaget innebär att redan ianspråktagen parkmark bebyggs med översvämningsskydd 
och en ny gång- och cykelbana. För att skyddet ska fylla sin funktion som barriär mot höga 
vattenstånd behöver en viss höjd över havet uppnås, ca 2 decimeter högre än gång- och 
cykelbanan vars höjd över havet kommer att uppnå +2,37 meter i norr och +2,32 meter i 
söder. Detta innebär i sin tur att översvämningsskyddet utgör ett hinder för passage. För 
att minimera barriäreffekten möjliggör detaljplanen tio passager över översvämningsskyd-
det. Fem av dessa är sluttande och tillgänglighetsanpassade gångbanor, övriga fem passager 
utgörs av trappor.
Strandskyddet upphävs inom hela detaljplanens landområde. Motiveringen till ett upphä-
vande är att marken redan är ianspråktagen som parkområde. Syftet med detaljplanen är att 
möjliggöra och förbättra allmänhetens tillgång till strandområdet. Syftet är även att uppföra 
ett översvämningsskydd vilket ligger i allmänhetens intresse.

Landskapsbild och rekreation

Landskapet som Kungsbackaån rinner fram genom är en flack lerslätt. Ur den flacka lerslät-
ten sticker bergsknallar upp, som det mindre skogsbeklädda berget väster om Kollaområdet. 
Längs med åstranden växer vissa träd, främst klibbal och pil. Ån är grund och ofta brun på 
grund av allt sediment den bär med sig, och kantas av vass längs de delar som inte klipps.
Delar av aktuellt å-stråk är smalt med ett vassbälte och klippta gräsytor närmast ån och en 
gång- och cykelväg som ligger i direkt anslutning till bostädernas trädgårdar och häckar. 
I dagsläget löper en gång- och cykelväg i nord-sydlig riktning längs sträckan och centralt i 
området finns en gång- och cykelbro som leder över ån och vidare till gång- och cykelvägen 
som löper längs med åns östra sida. I områdets norra del finns även en liten park med öppna 
gräsytor och ett fåtal träd.
Strax söder om parken ligger bebyggelsen nära ån och här utgör åstråket endast en ca 20 
meter bred remsa, vilket gör att det blir en upplevelsemässigt innehållsrik sträcka i en trevlig 
skala. De boende har i vissa fall avgränsat sina trädgårdar med höga häckar medan andra 
har låtit det vara mer öppet mellan husen och själva ån. Delar av åstråket har välskötta 
gräsytor, häckar och rabatter, vilket ger ett omhändertaget intryck.
Belysningsstolparna är glest placerade med traditionell koffertarmatur. Det finns vissa möj-
ligheter att sitta längs åstråket, idag finns fem soffor norr om samt en soffa söder om gång- 
och cykelbron vilka inte har ett enhetligt utseende. Befintlig pumpstation i områdets norra 
del har en funktionell utformning utan utsmyckning.  

Planförslag
Planerade gestaltningsåtgärder bedöms främst bevara och förstärka områdets karaktär av 
grönt parkstråk i Kungsbackas stadsnära delar. Planerat översvämningsskydd blir ett vik-
tigt inslag i parkstråkets karaktär vilket förändrar områdets landskapsbild något genom 
att åstråket får en mer stadsmässig och öppen parkkaraktär med en tydligare koppling till 
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Kungsbackas stadsnära och centrala delar. Åtgärderna bedöms ha viss positiv påverkan från 
landskapsbildssynpunkt då parkstråket får en attraktiv gestaltning. 

Förorenad mark

Miljöteknisk provtagning har utförts inom området av Norconsult vid två tillfällen, i april 
och juni 2016, i ett första skede. Vid dessa undersökningar har förhöjda halter av arsenik och 
PAH påträffats över det generella riktvärdet för känslig markanvändning (KM), men inte 
över det generella riktvärdet för mindre känslig markanvändning (MKM).  
Kompletterande jordprovtagning utfördes med hjälp av skruvborrning den 7 och 8 juni 2017. 
Inga föroreningshalter som överstiger tillämpade riktvärden för MKM påträffades. Förhöjda 
halter (över KM) av arsenik i naturlig lera och kobolt i fyllnadsmaterial har dock påvisats. 
I sedimenten i Kungsbackaån påvisades föroreningar av främst tennorganiska föroreningar, 
PCB och PAH.
Undersökningsresultaten bedöms inte föranleda vidare åtgärder. De förhöjda halterna av 
arsenik, kobolt och PAH över riktvärdet för KM inom området innebär dock begränsningar 
och restriktioner inför markarbeten inom området. Massor med föroreningshalter över rikt-
värdet för KM som avlägsnas från området skall omhändertas av godkänd mottagare.  

Planförslag 
Eftersom förhöjda halter har konstaterats inom undersökningsområdet har fastighetsägaren 
enligt Miljöbalken upplysningsplikt till tillsynsmyndigheten. Schaktning av sådan jord är en 
anmälningspliktig verksamhet och en anmälan ska upprättas och godkännas innan markar-
bete kan påbörjas. Tillsynsmyndigheten ska kontaktas i god tid innan arbeten påbörjas så att 
beslut hinner erhållas före entreprenadstart.
Planerade åtgärder innebär att området fortsatt bör klassas som mindre känslig markan-
vändning (MKM) enligt Naturvårdsverkets generella riktlinjer. Urschaktade massor kan (ur 
föroreningssynpunkt) återanvändas som fyllnadsmassor inom området. Massor med föro-
reningshalter över känslig markanvändning (KM) som avlägsnas från området ska däremot 
omhändertas av godkänd mottagare.
På grund av fynd av föroreningar i Kungsbackaåns sediment kommer ingen byggnation ske i 
vattenområdet. 
Radon

Enligt kommunens kartdatabas ligger planområdet inom lågriskområde för radon. 

Fornlämningar

Inom planområdet finns inga kända fornminnen/fornlämningar. 
I nordost angränsar området till en större fornlämning som omfattar stadsbebyggelsen i 
Kungsbacka stadskärna med bland annat stadslager, fästning/skans, vägmärke som även 
utpekas i kommunens kulturmiljöprogram. Sydväst om området finns även fynd av boplatser 
och visten från stenåldern och framåt. 

Geotekniska förhållanden 

Som en förstudie inför projektering av översvämningsskyddet har en geoteknisk utredning 
tagits fram (Norconsult 2016-04-29). Jordlagren inom hela området består av torrskorpelera 
till ca 0,5 - 1 meters djup och lera/gyttjig lera till varierande djup. Förmodat berg eller block 
har påträffats på djup varierande mellan ca 30 och 60 meter. Förmodad friktionsjord ovan 
berg.
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Social hållbarhet - nulägesanalys

Mångfald

Det aktuella området utgör den fysiska länken mellan viktiga sociala funktioner så som 
skola, idrottshall, vårdcentral, äldreboende och teater. I anslutning till området finns bostä-
der i varierande upplåtelseformer,

Vardagsliv

Planområdet utgörs av ett grönstråk utmed Kungsbackaån med en gång- och cykelväg och 
lättillgängliga grönytor ned till åkanten som används för rekreation av allmänheten. Även 
själva ån utnyttjas för bland annat fritidsfiske och ett visst båtliv och längs aktuell åsträcka 
finns bryggor för fritidsbåtar på åns båda sidor.

Trygghet

Bitvis är åstråket relativt smalt och kan upplevas som lite inklämt mellan träden i strand-
kanten och häckar och trädgårdar i anslutande bostadsområde, detta kan upplevas otryggt. 

En fördjupad stabilitetsutredning har utförts för området. Utredningen visade på godtagbar 
säkerhet mot skred i alla beräkningssektioner. Beräkningarna är utförda med partialkoef-
ficientmetoden, enligt anvisningarna från IEG (Implementeringskommissionen för Europa-
standarder inom Geoteknik). De lägsta säkerheterna för den kombinerade analysen beräkna-
des för släntnära glidytor. För glidytor som slår upp längre bort från ån blir säkerheten mot 
skred gradvis bättre.
Sättningskänsliga anläggningar som genererar tillskottslast rekommenderas grundläggas 
med pålgrundläggning. Anläggningar som inte är känsliga för differenssättningar, så som 
vallar, kan grundläggas med kompensationsgrundläggning cellplast eller lättklinker bedöms 
då vara lämpligt. 

Planförslag
Rekommendationerna i de geotekniska utredningarna ska följas. Den planerade byggnatio-
nen kommer att grundläggas med lättfyllnadsmaterial. Pålning är inte aktuellt.
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Mobilitet

Det är enkelt att röra sig till fots och på cykel på gång- och cykelbanorna. Gång- och cykel-
banorna är en viktig länk mellan stadsdelen Kolla och Kungsbackas stadskärna. Gång- och 
cykelvägen är inte uppdelad utan gående och cyklister får dela på samma utrymme.

Samvaro

Inom planområdet finns parkbänkar och bryggor, i varierande kvalitet och skick, att sitta 
vid.

Bebyggelseområden

Befintlig bebyggelse

Planområdet är idag bebyggt med cykel- och gångbana samt ett antal bryggor vid åkanten. 
Utanför planområdet finns flerbostadshus och radhus. Husen, som är uppförda på 1990-ta-
let, har en till fyra våningar och saknar källare. 

Kommersiell och kommunal service

Planområdet ligger nära Kungsbacka stadskärna med sitt kommunala och kommersiella ser-
viceutbud. Närmare planområdet, i Kolla parkstad, finns vårdcentral, äldreboende, grund-
skola och förskola. På andra sidan Kungsbackaån finns gymnasium, teater och idrottshall. 
Planförslaget skapar inga nya behov av kommersiell eller kommunal service. 

Den nya anläggningens placering och utformning

Området planeras med utgångspunkten att möjliggöra uppförandet av ett översvämnings-
skydd och tekniska anläggningar för hantering av dagvatten. 
Syftet med gestaltningen av översvämningsskyddet är att bevara och förstärka de goda 
kvaliteter som det gröna och vattennära parkstråket redan idag har. Inklädnaden av sponten 
utförs med ett träkompositmaterial i en ljust grå färg för att inte dominera synintrycket. 
Känslan av ett grönt parkstråk förstärks då en plantering av låga häckar följer översväm-
ningsskyddet på större delen av sträckan. 
Genom att bredda gång- och cykelvägen till 3,2 meter längs med hela sträckan och förse 
den med ny belysning och fler sittplatser skapas en tryggare och mer attraktiv cykel- och 
promenadväg för Kungsbackaborna. 
Den nya pumpstationen för dagvatten förläggs under mark men får en intilliggande elcen-
tral. Denna utförs som en rund byggnad i samma kulör som intilliggande bostadsbebyg-
gelse. Elcentralen får ett grönt tak och omgärdas av planteringar. 
Intentionen är att spara så många stora träd som möjligt för att behålla naturvärden och 
vattenskuggning samt för att ge karaktär och upplevelser längs åstråket. Huvuddelen av 
områdets befintliga träd bedöms kunna bevaras, men en del träd kommer avverkas, medan 
några träd behöver flyttas för att kunna genomföra planerade åtgärder. De avverkade träden 
ska ersättas genom nyplantering längs med aktuell åsträcka eller i närområdet, men det kan 
dröja lång tid innan de nyplanterade träden uppnår motsvarande grovlek som befintliga träd. 
Längs med aktuell sträcka ska även perenna vattentåliga växter, häckar och buskar planteras.

Gator och trafik

Gång- och cykeltrafik

Inom planområdet gång- och cykelvägar.
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Planförslag
I förslaget kommer gång- och cykelbanan att finnas kvar, men i en ny sträckning för att göra 
plats åt översvämningsskyddet. Stor vikt läggs vid god gestaltning för att skapa en trivsam 
och trygg miljö att vistas i. Linjedragningen av gång- och cykelvägen har påverkats av var 
stabilitets- och siktförhållanden är mest gynnsamma, vilket i sin tur kan öka den upplevda 
tryggheten eftersom sikten är god. 

Tekniska försörjningssystem

Dagvatten

Utredningsområdet avvattnas via diken och dagvattenledningar med åtta utlopp i Kungs-
backaån. 

Planförslag
För att säkerställa funktionen i områdets dagvattensystem ansluts de åtta befintliga dag-
vattenutloppen till en ny uppsamlande dagvattenledning. Uppsamlingsledningen anläggs 
på östra sidan av översvämningsskyddet. Nya ledningar och brunnar görs vattentäta för att 
säkra deras funktion vid översvämningar. 
Vid normala vattenstånd i Kungsbackaån ska dagvattnet från den uppsamlande ledningen 
kunna avledas via självfall. Denna ledning har en utloppsledning till ån. Då vattenståndet är 
för högt kommer istället en ny pumpstation trycka ut dagvattnet i ån. Pumpstationen (ca 3 
x 4 meter) anläggs under mark och blir tillgänglig genom en nedstigningslucka (ca 1,5 x 1,5 
meter). Tillhörande elcentral (ca 9 m2) förläggs i en rund byggnad ovan mark med placering 
alldeles intill pumpstationen.
Vid normala vattenstånd i Kungsbackaån ska dagvattnet från den uppsamlande ledningen 
kunna avledas via självfall. Denna ledning har en utloppsledning till ån. Då vattenståndet är 
för högt kommer istället en ny pumpstation trycka ut dagvattnet i ån. Pumpstationen (ca 3 
x 4 meter) anläggs under mark och blir tillgänglig genom en nedstigningslucka (ca 1,5 x 1,5 
meter). Tillhörande elcentral (ca 9 m2) förläggs i en rund byggnad ovan mark med placering 
alldeles intill pumpstationen.

Vatten och avlopp

Inom planområdet finns det finns en tryckspillvattenledning under Kungsbackaån, två nöd-
utlopp för spillvatten samt en vattenledning med brandpost placerad vid befintlig pumpsta-
tion

Planförslag
Ingen omläggning planeras för spill- och dricksvattenledningarna.  
I områdets norra del finns en befintlig pumpstation för spillvatten som bevaras med oför-
ändrad funktion men vissa mindre gestaltningsåtgärder planeras.

Fjärrvärme, el, tele, opto, belysning

Inom utredningsområdet finns ledningar för fjärrvärme, el, tele, opto och belysning. 
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Planförslag
Befintliga ledningar ligger kvar i oförändrat läge men får en strömningsavskärande fyllning 
där de korsar översvämningsskyddet.
Utöver de befintliga ledningarna kommer en ny kanalisation utmed gång- och cykelvägen 
att tillkomma. I denna kommer samförläggning för belysnings- och optokablar att utföras. 

Hälsa och säkerhet

Buller

Planområdet ligger inte inom bullerstört område och ger heller inte upphov till buller.

Farligt gods

Planområdet angränsar inte till transportled för farligt gods.

Risk för översvämning/skred

Ett flertal utredningar av översvämningsrisker och höga vattenstånd har gjorts i Kungs-
backaån. För aktuellt område har konsultföretaget DHI beräknat högsta vattenståndet i ån 
till +2,17 meter i norr och till +2,05 meter i söder (beräknat med ett högsta högvatten i havet 
på nivå +1,82 meter i kombination med ett 200-årsflöde i ån (Q=60m3/s), se . Det fram-
tida högsta högvattenståndet (med klimatpåverkan) har beräknats till +2,62 meter. Lägsta 
lågvatten (LLW) i ån har vidare beräknats till -0,83 meter vilket är samma nivå som i havet 
och medelvattenståndet (MW) har beräknats till +0,12 meter (DHI 2016). Den befintliga 
marknivån längs ån i området varierar idag mellan ca +1,5 till +2 meter närmast släntkrönet 
vid ån i öster och + 6 meter i områdets västra delar närmast bebyggelsen. Enligt gällande 
detaljplaner varierar lägsta tillåtna golvnivå för befintliga hus i Kollaområdet mellan + 2,0 
meter och + 2,3 meter över nollplanet. Detta gör att risken för återkommande översväm-
ningar är stor.  
Översvämningsrisken längs med aktuell delsträcka av ån och inom huvuddelen av aktuellt 
område har beräknats i den översvämningskartering som tagits fram för Kungsbackaån av 
DHI på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Översvämningsrisken 
har beräknats vid såväl 50-års, 100-års- och 200årsflöden, se figur 12. Sannolikheten för 
att ett 50-års flöde kommer att inträffa inom de närmaste 50 åren är 64 %, 100-årsflödet 
50 % och 200-årsflödet 22 %. 100- och 200-årsflödena är anpassade till förväntade klimat-
förändringar fram till 2098, men inte 50-årsflödet. 

Planförslag
Översvämningsskyddet ska klara vattennivåer upp till +2,37 meter i norr respektive +2,32 
meter i söder. Detta innebär en maximal höjd över befintlig markyta på ca 1 meter på skyd-
det medan inklädnaden vid anslutningarna kan sträcka sig upp till 1,5 meter. Skyddsnivå-
erna har tagits fram genom modellering av åns vattenflöden och havsnivåer och sedan har en 
säkerhetsmarginal på 0,2 meter lagts till för att få skyddets överkant. 
Översvämningsskyddet ger med marginal ett skydd mot ett beräknat 200-årsflöde i ån i 
kombination med ett högsta högvattenstånd i Kungsbackafjorden. Konstruktionens livs-
längd kan dock inte garantera ett skydd mot framtida översvämningar som skulle kunna 
överstiga dessa nivåer. 
Översvämningsskyddet utgörs av en kombination av en ca 840 meter lång tätskärm som 
utformas enligt tre olika principlösningar och en ny pumpstation. 
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Den andra principlösningen tillämpas där den längsgående gång- och cykelvägen har en 
anslutning västerut in mot bostadsområdet. Där höjs gång- och cykelvägen upp och ett tät-
membran placeras i vägens uppbyggnad. 

Den andra principlösningen. Skiss. 

Den tredje principlösningen. Skiss. 

Den första principlösningen. Skiss. 

Den första principlösningen är en tätskärm i form av en inklädd plastspont. Denna princip 
tillämpas på större delen av sträckan, ca 730 meter. 

Den tredje principlösningen utgörs av en gräsinklädd vall. Denna princip tillämpas där över-
svämningsskyddet viker av från gång- och cykelvägen och utrymme finns för en gräsinklädd 
vall.
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Överväganden och konsekvenser

Inledning
Kungsbackaån har genom åren orsakat ett flertal omfattande översvämningar i de tätbe-
byggda delarna av Kungsbacka stad, vilka orsakat skador på fastigheter och infrastruktur 
för miljonbelopp. Kungsbacka kommun har därför beslutat att anlägga permanenta över-
svämningsskydd längs med de åsträckor som har en särskilt utsatt bebyggelse för att minska 
risken och omfattningen av framtida översvämningar i ån. Den första etappen av översväm-
ningsskydd längs med ån anlades 2014 vid Signeskulle, ca 1 km norr om aktuellt område. 
Planerade åtgärder kommer utföras inom ett område som är beläget under nivån för högsta 
högvatten, varför ett tillstånd för vattenverksamhet krävs. Endast mindre åtgärder, bland 
annat schaktning och utläggning av erosionsskydd kring dagledning och rivning av två min-
dre bryggor, kommer att utföras i själva ån. 
Som en del av ansökan om tillstånd för vattenverksamhet har en miljökonsekvensbeskriv-
ning tagits fram. Nedan följer en sammanfattning av miljökonsekvensbeskrivningen. 

Nollalternativ
Nollalternativet innebär i princip att inga åtgärder utförs i det aktuella området. 
Nollalternativet innebär därmed att området fortsatt kommer vara utsatt översvämningar vid 
höga flöden i Kungsbackaån, varför de negativa effekterna på den närliggande bebyggelsen 
och infrastrukturen består. Förutom riskerna för tekniska anläggningar och människor som 
översvämningar för med sig, kan översvämningar även ge upphov till en del temporära och i 
vissa fall även permanenta negativa effekter på naturmiljön på grund av den fysiska störning 
som uppstår. Vidare innebär nollalternativet att planerad utveckling och upprustning av 
åstråket inte blir av. 

Motivering till valt alternativ
Kungsbacka kommun har efter en samlad bedömning av miljöpåverkan, tekniska förutsätt-
ningar och kostnader valt att gå vidare med huvudalternativet.
Huvudalternativet bedöms som det lämpligaste alternativet utifrån ett flertal olika aspekter. 
Det innebär att området säkras mot framtida översvämningar samtidigt som närboende 
fortsatt har tillgång till ett attraktivt grönstråk längs med ån både via tillgänglighetsanpas-
sade korsningar och trappövergångar. Även områdets dagvattensystem är säkrat mot över-
svämningar. Grönstråket utvecklas med en bredare gång- och cykelväg samt nya sittplatser 
och planteringar. Huvudalternativet med ett vertikalt översvämningsskydd väster om gång- 
och cykelvägen skyddar därmed infrastruktur och närliggande bebyggelse mot översväm-
ning samtidigt som åstråket får en mer attraktiv gestaltning som inte kräver omfattande 
skötselåtgärder. Huvudalternativet bedöms innebära avsevärt mindre miljökonsekvenser i 
jämförelse med att området återkommande ska utsättas för översvämningar.

Sammanfattning av miljökonsekvensbeskrivningen

Naturmiljö

Planerat översvämningsskydd medför vissa ingrepp i naturmiljön i form av schaktnings-
arbeten, uppfyllnader, viss avverkning av träd, utrivning av bryggor samt viss schaktning 
och utläggning av erosionsskydd för en utloppsledning i ån. Åtgärderna sker främst på land 
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men vissa mindre ingrepp sker nere i själva ån. Vidare kan arbetena på land indirekt påverka 
vattenmiljön via grumling och viss uppvirvling av förorenade sediment. Samtidigt innebär 
planerat översvämningsskydd att risken för framtida översvämningar minimeras i området 
och därmed även risken för skador fastigheter och infrastruktur som kan ge upphov till ut-
släpp etc. som kan påverka naturmiljön negativt. Konsekvenser för naturmiljön bedöms som 
små och främst temporära.

Kulturmiljö

Planerade åtgärder bedöms inte påverka några fornlämningar, närliggande stadsbebyggelse 
eller andra kulturhistoriska värden negativt. Planerat översvämningsskydd och utformning-
en av parkmiljön längs med aktuell åsträcka kommer passa väl in med bebyggelsens karaktär 
i stadens södra del. Konsekvenserna för kulturmiljön bedöms som försumbara. 

Rekreation

Projektet innebär att aktuellt område rustas upp och görs mer attraktivt för allmänheten ge-
nom en bredare gång- och cykelväg, nya sittmöjligheter och planteringar samt bra belysning. 
En bredare gång- och cykelväg ger en förbättrad framkomlighet även om trafikanterna fort-
satt får samsas på en gemensam vägbana. Sannolikt ökar utnyttjandet av åstråket till följd av 
planerade åtgärder. Fem av gång- och cykelvägens korsningar mot närliggande bostadsom-
råde finns kvar medan fem mindre tillfartsvägar stängs av och ersätts med trappövergångar. 
Framkomligheten mot bostadsområdet minskar därmed något men bedöms fortsatt vara 
god. Konsekvenserna av planerade åtgärder bedöms bli måttliga och övervägande positiva 
från rekreationssynpunkt.

Landskapsbild

Planerade gestaltningsåtgärder bedöms främst bevara och förstärka områdets karaktär av 
grönt parkstråk i Kungsbackas stadsnära delar. Planerat översvämningsskydd blir ett vik-
tigt inslag i park-stråkets karaktär vilket förändrar områdets landskapsbild något genom 
att åstråket får en mer stadsmässig och öppen parkkaraktär med en tydligare koppling till 
Kungsbackas stadsnära och centrala delar. Åtgärderna bedöms ha viss positiv påverkan från 
landskapsbildssynpunkt då parkstråket får en attraktiv gestaltning.

Markförhållanden

Planerad spont påverkar inte stabilitetsförhållandena och kräver inga grundläggningsåt-
gärder: Däremot ska delar av planerad gång- och cykelväg anläggas med lättklinker för att 
minska lasterna och därmed sättningsrisken samtidigt som skyddsnivån mot översvämning 
bibehålls. Planerade jordvallar anläggs med lermassor med viss överhöjning så att bestämd 
skyddsnivå klaras trots eventuella framtida sättningar. Sättningskänsliga anläggningar, till 
exempel planerad pumpstation med tillhörande elcentral bör dock grundläggas med pålar 
eller kompensationsgrundläggning. Risken för erosionsskador bedöms översiktligt som låg, 
men för utloppsledningar från planerad pumpstation krävs erosionsskydd både i strandkan-
ten och nere i ån.  
I området förekommer förhöjda halter av arsenik, kobolt och PAH i fyllnadsmassorna samt 
förhöjda halter av arsenik i naturlig lera. Det krävs inga efterbehandlingsåtgärder, men däre-
mot begränsningar och restriktioner vid hantering av urschaktade massor. Urschaktning av 
massor krävs främst vid ombyggnaden kring gång- och cykelvägens korsningar mot anslut-
ningsvägarna till bostadsområdet. Huvuddelen av urschaktade massor kommer sannolikt 
transporteras bort från området och massor med föroreningshalter över KM som avlägsnas 
omhändertas av godkänd mottagare. Risken för föroreningsspridning till följd av planerade 
åtgärder bedöms som liten.
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Vattenförhållanden

Planerade åtgärder medför en ombyggnad av områdets dagvattensystem. Ombyggnaden ska 
i största möjliga mån utföras med hjälp av schaktfri metod (rörtryckning). Åtgärderna inne-
bär inga större förändringar för vattenförhållandena då varken mängden eller karaktären på 
dagvattnet förändras nämnvärt. Under byggtiden kan dock läckaget av till exempel nä-
ringsämnen tillfälligt öka då vegetation avlägsnas och grumling uppstår. Planerade åtgärder 
bedöms inte försämra den nuvarande ekologiska och kemiska statusen i Kungsbackaån. Inte 
heller de relevanta kvalitetsfaktorerna, kopplade till övergödning eller föroreningar, bedöms 
få sänkt status eller påverkas nämnvärt. Planerat översvämningsskydd minskar risken för 
skador på fastigheter, ledningar och pumpstationer etc., vilket i sin tur minskar risken för 
utsläpp av olika föroreningar samt orenat dag- och spillvatten. Detta är positivt för åns vat-
tenkvalitet. 
Sedimenten i Kungsbackaån utmed aktuell sträcka är starkt förorenade, främst av TBT, 
PCB och PAH men i viss mån även av metaller. Vissa mindre åtgärder planeras i ån som 
medför urschaktning av förorenade sediment, vilket temporärt medför ökad grumling och 
ökad risk för föroreningsspridning i ån. Detta ger vissa negativa, främst temporära, konse-
kvenser för naturmiljön och vattenkvaliteten i Kungsbackaån. Aktuell åsträcka hyser dock 
inga högre naturvärden med undantag för vandrande fisk och med de skadeförebyggande 
åtgärder som föreslår bedöms påverkan på naturmiljön som relativt liten. Risken för en 
omfattande spridning av förorenade bottensediment i ån på grund av planerade åtgärder 
bedöms som mycket liten.

Naturresurser

Under anläggningstiden kan planerade åtgärder i viss mån påverka den vandrade fisken i 
Kungsbackaån genom grumlande arbeten, men på grund av arbetenas begränsade omfatt-
ning bedöms denna påverkan som liten. Påverkan på Kungsbackaån som ekologiskt känsligt 
område bedöms som liten. Även påverkan på recipienten Kungsbackafjorden bedöms som 
liten då risken för en spridning av föroreningar ned till fjorden bedöms som mycket liten. 
Planerade åtgärder sker inom strandskyddat område, varför dispens enligt 7 kap. 13-14 §§ 
MB kan komma att krävas. Detta hanteras inom ansökan om tillstånd för vattenverksam-
het, vilket pågår parallellt med detaljplanearbetet. 

Miljökvalitetsnormer för luft, 5 kap miljöbalken

Viss påverkan på miljökvalitetsnormer för luft kommer att göras under byggtiden. Störning-
arna bedöms dock som temporära och relativt små. Generellt gäller att bästa tillgängliga 
miljöegenskaper ska eftersträvas för såväl motordrivna fordon och arbetsredskap som det 
bränsle som används. 

Miljökvalitetsnormer för yt- och grundvatten, 5 kap miljöbalken

Enligt Vattenmyndighetens bedömning av vattenkvaliteten (Vattenmyndigheten 2017) har 
Kungsbackaån måttlig ekologisk status, med målet att god ekologisk status ska uppnås till 
2027. Det har bedömts som omöjligt att uppnå en god ekologisk status till 2021 på grund av 
administrativa begränsningar. Åtgärder behöver dock genomföras i så stor omfattning som 
möjligt till 2021 för att god ekologisk status ska kunna nås till 2027. 
En av de främsta orsakerna till att miljökvalitetsnormerna inte uppfylls i Kungsbackaån är 
övergödning. Totalfosforhalterna ligger på otillfredsställande höga nivåer (medelvärdet lig-
ger på 38,4±18,1 µg P/l) och för att uppnå god status behöver halten av totalfosfor minska 
till 28 µg/l. 
Den kemiska statusen för ytvatten bedöms som god för Kungsbackaån med undantag för 
kvicksilver (Hg) och polybromerade difenyletrar (PBDE). Perfluoroktansulfonat (PFOS) har 
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uppmätts i halter över gränsvärdet och ett nytt och halten av kvicksilver (Hg) i biota som 
omfattas av den kemiska statusen har extrapolerat från mätningar i sjöar i länet och bedömts 
överskrida sin miljökvalitetsnorm.
Slutrecipienten Inre Kungsbackafjorden har otillfredsställande ekologisk status med målet 
att god ekologisk status ska uppnås till 2027 (Vattenmyndigheten 2017). God ekologisk 
status med avseende på näringsämnen (eller biologiska kvalitetsfaktorer som indikerar 
näringsämnespåverkan) kan inte uppnås till 2021 på grund av övergödning. Åtgärderna för 
denna vattenförekomst behöver emellertid genomföras till 2021 för att god ekologisk status 
ska kunna nås till 2027.

Miljömål

De miljömål som bedöms vara relevanta för detaljplanen är	Giftfri	miljö, Levande	sjöar	och	
vattendrag, Hav	i	balans	samt	levande	kust	och	skärgård, God	bebyggd	miljö samt Ett	rikt	växt-	
och	djurliv.

Giftfri miljö

Planerade åtgärder innebär att vissa befintliga fyllnadsmassor med förhöjda halter av föro-
reningar tas bort och omhändertas på erforderligt sätt i samband med anläggningen av ett 
översvämningsskydd och breddningen av gång- och cykelvägen. 
Planerade schaktningsarbeten på land medför även indirekt påverkan på vattenmiljön 
genom grumling. Vidare krävs vissa mindre arbeten nere i själva ån i form av utrivning av 
två bryggor, utläggning av erosionsskydd och schaktning för utloppsledningar. Schaktnings-
arbeten kommer ske i strandzonen och nere i ån för anläggning av nya utloppsledningar 
från planerad pumpstation strax söder om gång- och cykelbron. Kring utloppsledningarna 
kommer även ett erosionsskydd i form av stenkross att läggas ut. Vid schaktning sker direkta 
ingrepp i åbotten medan erosionsskyddet endast försiktigt kommer läggas ut på åbotten utan 
att ingrepp sker i befintliga sediment. Detta ger upphov till en temporär grumling samt viss 
uppvirvling och spridning av förorenade sediment under själva arbetstiden
Totalt sett kommer åtgärderna i viss mån bidra till att förbättra situationen inom aktuellt 
område och därmed bidra till ett uppfyllande av miljömålet. Under själva anläggningstiden 
finns en viss risk är för temporär föroreningsspridning, viket regleras i det miljökontrollpro-
gram som tas fram. Projektet innebär även en något förbättrad dagvattenhantering genom 
att befintligt system ersätts med ett mer välfungerade system. 
Beträffande miljökvalitetsmålet giftfri miljö har därmed aktuellt projekt en viss positiv 
påverkan.

Levande sjöar och vattendrag

Kungsbackaån hyser höga fiskeribiologiska värden, främst som reproduktionsområde för 
lax och havsöring. Aktuell sträcka av ån är dock tydligt påverkad av övergödning och det 
stadsnära läget och hyser inga dokumenterat höga naturvärden förutom vandrande fisk. 
Planerade åtgärder innebär ingrepp i naturmiljön som ger upphov till främst temporär, lokal 
påverkan på naturvärdena längs åstråket och aktuell sträcka av Kungsbackaån. Inom ett 
begränsat område kring planerade utloppsledningar blir åbotten och strandkanten något 
mindre dynamisk och mindre variationsrik. Samtidigt innebär åtgärderna att risken för 
översvämningar minskar längs aktuell sträcka. Därmed minskar även risken för skador på 
fastigheter, ledningar och pumpstationer etc. som kan orsaka utsläpp av olika föroreningar 
och orenat dag- och spillvatten som negativt påverkar vattenmiljön, vilket är positivt. På 
längre sikt och sett till Kungsbackaån som helhet bedöms konsekvenserna för naturvärdena 
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bli små. Projektet bedöms därmed ha liten påverkan på miljömålet i både positiv och negativ 
riktning. 

Hav i balans samt levande kust och skärgård 
Den slutliga recipienten Kungsbackafjorden, som ligger ca 1,7 km nedströms aktuellt om-
råde, hyser mycket höga natur- och friluftsvärden och omfattas av ett flertal skyddsbestäm-
melser, däribland riksintresse för naturvården och friluftslivet, Natura 2000-område och 
naturreservat. Risken för att planerade åtgärder medför negativa konsekvenser för fjordens 
värden på grund av grumling och föroreningsspridning bedöms som mycket små eftersom 
endast ett begränsat område i ån påverkas under kort tid. Vidare minimeras påverkan under 
anläggningstiden genom skadeförebyggande åtgärder. Däremot bedöms planerat översväm-
ningsskydd minimera risken för översvämningar som orsakar skador och utsläpp av orenat 
dag- och spillvatten vilka i sin tur kan påverka fjordens naturmiljö och vattenkvalitet nega-
tivt. Projektet bedöms därmed ha liten påverkan på miljömålet i främst positiv riktning.

God bebyggd miljö

Längs aktuell åsträcka ligger Kolla, ett bostadsområde med låga marknivåer och tät bebyg-
gelse nära ån. Området är idag utsatt för återkommande översvämningar, vilka riskerar ge 
upphov till skada på angränsande byggnader och anläggningar. Genom planerade åtgärder 
minimeras riskerna för framtida översvämningar samtidigt som dagvattensystemet rustas 
upp och parkstråket längs med ån förstärks och görs mer tillgängligt för allmänheten med 
fler sittplatser och bättre belysning. I samband med arbetena omhändertas vissa föroreningar 
i mark och sediment vilket bidrar till att minska risken för föroreningsspridning från områ-
det. Därmed bedöms planerade åtgärder bidra till att området utformas på ett miljöanpas-
sat, klimatsäkrat sätt samt att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra 
resurser främjas. Under själva anläggningstiden kommer viss störning via transporter, buller 
och vibrationer uppstå, men störningen minimeras genom att Naturvårdsverkets allmänna 
råd gällande arbetsplatser följs. Med avseende på miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö 
bedöms planerade åtgärder medföra måttlig till stor påverkan i positiv riktning. 

Ett rikt växt- och djurliv

Aktuellt åstråk och anslutande sträcka av Kungsbackaån hyser inga högre naturvärden men 
har ett visst värde för vandrande fisk även om Kungsbackaån som helhet hyser höga värden. 
Den aktuella sträckan är tydligt påverkad av övergödning och det stadsnära läget. Botten 
består av kraftigt förorenade finsediment och ån kantas av ett parkstråk med gång- och 
cykelväg, enstaka träd, klippta gräsytor och en i övrigt trivial kärlväxtflora. Under själva 
anläggningstiden medför planerade åtgärder temporära negativa konsekvenser för växt- och 
djurlivet men påverkan på naturmiljön bedöms som liten. Samtidigt bidrar åtgärderna till 
att minska risken för översvämningar och de negativa följder detta kan få för växt- och 
djurlivet, vilket är positivt. Projektet bedöms därmed ha liten påverkan på miljömålet i både 
positiv och negativ riktning. 

Påverkan på Natura 2000

Kungsbackaåns slutliga recipient är Kungsbackafjorden, vilken har mycket höga natur- 
och rekreationsvärden. Fjorden är på grund av sina höga värden utpekad som ett Natura 
2000-område.
Påverkan på recipienten Kungsbackafjorden och dess värdefulla naturmiljö bedöms vara 
mycket liten till följd av planerade åtgärder eftersom risken för en spridning av föroreningar 
ned till fjorden bedöms som mycket liten.
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Strandskydd

Strandskyddet upphävs inom hela detaljplanens landområde. Motiveringen till ett upphä-
vande är att marken redan är ianspråktagen som parkområde. Syftet med detaljplanen är att 
möjliggöra och förbättra allmänhetens tillgång till strandområdet. Syftet är även att uppföra 
ett översvämningsskydd vilket ligger i allmänhetens intresse.

Sociala konsekvenser
Den fysiska miljön påverkar folkhälsan och är en långsiktig samhällsinvestering. Stadens 
utformning har stor påverkan på en individs hälsa, det har till exempel att göra med hur 
delaktig man känner sig i samhället och i vilken miljö barn och unga växer upp i. Fysisk pla-
nering kan hjälpa till att skapa tillit för omgivningen, underlätta jämlika förhållanden och 
göra det möjligt att vara fysiskt aktiv. En hälsosam stad försöker tillgodose allas behov samt 
uppmuntrar en känsla av stolthet, rörlighet och tillgänglighet.
I det aktuella projektet ingår inga byggnader avsedda för människor att vistas i. Huvudsyf-
tet med projektet är att möjliggöra ett översvämningsskydd i form av en vall och samtidigt 
förbättras parkstråket på olika sätt. 
De planerade åtgärderna innebär att området rustas upp och görs med attraktivt för allmän-
heten genom en bredare gång- och cykelväg, nya sittmöjligheter och planteringar samt bra 
belysning. En bredare gång- och cykelväg bidrar till en förbättrad framkomlighet för både 
fotgängare och cyklister, men alla trafikanter kommer fortsatt få samsas på en gemensam 
vägbana vilket ger en viss konflikt mellan olika användare. Planerad utformning av åstråket 
med fler sittplatser, planteringar och bättre belysning bidrar sannolikt till ett ökat utnyttjan-
de av området för rekreation. Vidare kommer sannolikt den idag bitvis lite inklämda känslan 
i åstråket försvinna och ersättas av en mer öppen och publik atmosfär. En förbättrad belys-
ning bidrar även till att öka trygghetskänslan för människor som rör sig i området. 
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Genomförandefrågor

Inledning
Denna del av planbeskrivningen redogör för hur detaljplanen är tänkt att genomföras. Här 
redovisas de organisatoriska, fastighetsrättsliga, tekniska och ekonomiska åtgärder som be-
hövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt genomförande av detaljplanen.
Genomförandebeskrivningen har ingen självständig rättsverkan utan fungerar som väg-
ledning vid planens genomförande. Detaljplanens bindande föreskrifter framgår istället 
av plankartan och planbestämmelserna. Beskrivningen förtydligar detaljplanens syfte ur 
genomförandesynpunkt.

Organisatoriska frågor

Tidsplan

Samråd  Oktober 2018
Granskning Kvartal 1 2019
Antagande  Kvartal 2 2019

Genomförandetid

Genomförandetiden är 5 år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft.
Under genomförandetiden har fastighetsägaren en lagstadgad rätt att bygga i enlighet 
med detaljplanen och detaljplanen får inte ändras utan att synnerliga skäl föreligger. Efter 
genomförandetidens slut fortsätter planen att gälla tills kommunen tar fram en ny plan eller 
ändrar gällande plan. Fastighetsägaren äger efter genomförandetidens slut ingen rätt till 
ersättning för förlorade rättigheter som fanns i den ursprungliga planen.

Markägoförhållanden

Fastighetsägare och rättighetshavare framgår av den till detaljplanen hörande fastighetsför-
teckningen.
Marken inom planområdet ägs i huvudsak av Kungsbacka kommun (Kolla 1:20 och 5:5). 
Övriga fastighetsägare inom planområdet är Eksta Bostadsaktiebolag (Kolla 1:36), Aranäs 
K/B (Kolla 1:33) samt Riksbyggens Brf Kolla Äng (Kolla 1:29). 

Huvudmannaskap och ansvarsfördelning

Anläggningar inom allmän plats

Detaljplanen föreskriver att kommunen är huvudman för allmän plats och ansvarar för 
utbyggnad och framtida drift och underhåll. Allmän plats inom planområdet omfattas av 
parkmark. Detaljplanen innebär att ett översvämningsskydd kan anläggas inom parkmarken 
samt att befintlig gång och cykelbana delvis flyttas samt breddas. I samband med att gång- 
och cykelbanan byggs om förses den också med ny belysning samt att nya sittplatser längs 
med ån anläggs.

Anläggningar inom kvartersmark

Detaljplanen omfattar mindre områden av kvartersmark som redan idag är ianspråktagna 
som bostadsmark och som i gällande plan är planlagda som allmän plats. Genom detaljpla-
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nen får nuvarande användning planstöd. Marken ägs av kommunen och fastighetsreglering 
krävs för att fastighetsägarna ska få juridisk rätt till marken. 

Anläggningar inom vattenområde

Dagens befintliga utlopp för dagvattenledningar i Kungsbacka ån kommer att stängas och 
istället anslutas till en ny uppsamlande dagvattenledning. Två nya ledningar från pump-
stationen samt en självfallsledning kommer att ha utlopp i ån. Stabilitetsåtgärder i form av 
erosionsskydd kommer att utföras för utloppsledningarna från pumpstationen, både i strand-
kanten och nere i ån.

En kommunal brygga i ån kommer att renoveras och två privata bryggor kommer att tas 
bort.

Fastighetsrättsliga konsekvenser

Mark ingående i allmän plats

Detaljplanen medför en rättighet och skyldighet för kommunen att lösa in den mark som 
utgör allmän plats med kommunalt huvudmannaskap. 
Detaljplanen innebär att kommunen får en skyldighet att lösa in ca 384 kvm mark från fast-
igheten Kolla 1:36 samt ca 171 kvm från fastigheten Kolla 1:29 vilka planläggs som allmän 
plats park. Områdena ska regleras till den angränsande kommunala fastigheten Kolla 1:20. 

Fastighetsbildning

Fastighetsbildning och övriga fastighetsrättsliga åtgärder ska ske med stöd av detaljplanen. 
Ytterligare reglering genom s k fastighetsindelningsbestämmelser bedöms inte nödvändig.
Genomförandet av planen kommer att innebära lantmäteriåtgärder såsom fastighetsregle-
ring. De markområden som i detaljplanen är planlagda som allmän plats ska genom fastig-
hetsreglering överföras till angränsande kommunal fastighet. 
De markområden som i detaljplanen är planlagda som kvartersmark inom kommunens 
fastighet ska genom fastighetsreglering överföras till de angränsande fastigheter som nyttjar 
marken idag. 

Fastighetsrättsliga konsekvenser

Fastighet Erhåller mark Avstår mark Markanvändning

Kolla 1:20 Ca 1349 kvm VM Kvartersmark bostäder

Kolla 1:20 Ca 555 kvm Allmän plats, park

Kolla 1:29 Ca 171 kvm Allmän plats, park

Kolla 1:29 Ca 167 kvm Kvartersmark bostäder

Kolla 1:33 Ca 116 kvm Kvartersmark bostäder

Kolla 1:36 Ca 384 kvm Allmän plats, park

Kolla 1:36 Ca 1066 kvm Kvartersmark bostäder

Servitut

Inom detaljplanens område finns två servitutsavtal till förmån för kommunens fastighet 
Kolla 1:20. Servitutsupplåtelserna reglerar kommunens rådighet över den privata mark som 
behövs för anläggandet av översvämningsskyddet innan detaljplanen är laga kraftvunnen. 
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I samband med detaljplanens genomförande kommer berörda områden att planläggas som 
allmän plats och överföras till kommunens fastighet.

Ledningsrätt

Ledningsägare är skyldiga att bevaka sina rättigheter och samråda med kommunen avseende 
projektets påverkan på det egna ledningsinnehavet.

Ansökan om lantmäteriförrättning

Kommunen ansöker om de fastighetsregleringar som krävs för genomförandet av detaljpla-
nen. Kommunen bekostar den del av lantmäteriförrättningen som avser fastighetsreglering 
av allmän plats. Kostnad för fastighetsreglering av kvartersmark bekostas av berörda fastig-
hetsägare.

Avtal

Avtal mellan kommunen och övriga fastighetsägare

Fastighetsreglering ska ske i enlighet med detaljplanen och överenskommelse om fastig-
hetsreglering kommer att tecknas mellan kommunen och de privata fastighetsägarna inom 
detaljplaneområdet. Överenskommelserna avses att tecknas innan detaljplanen antas. 
Kungsbacka båtsällskap har anlagt två bryggor på kommunens mark inom detaljplanens 
område. Dessa två bryggor omfattas inte av det av markupplåtelseavtal som kommunen 
har med Kungsbacka båtsällskap och bryggorna kommer i samband med utbyggnaden av 
översvämningsskyddet att rivas. Kungsbacka båtsällskap medgivit att bryggorna tas bort i 
samband med genomförandet av detaljplanen. 

Dispenser och tillstånd

Dispenser m m

För översvämningsskyddet krävs prövning av bestämmelserna om vattenverksamhet enligt 
miljöbalken. Kommunen har skickat in en ansökan för prövning om tillstånd enlig miljöbal-
ken till Mark- och miljödomstolen.
Inga övriga dispenser bedöms nödvändiga.  

Tekniska frågor

Översvämningsskydd

Kommunen, genom den tekniska förvaltningen, kommer att anlägga det planerade över-
svämningsskyddet. Anläggningen medför att en ny pumpstation för dagvatten med tillhö-
rande el-central inklusive nya ledningar kommer att behöva anläggas samt att den befintliga 
gång- och cykelbanan delvis flyttas. 

Ledningar

Inom planområdet finns ledningar för fjärrvärme, opto, el, tele och belysning. Ingen på-
verkan kommer att ske på befintliga ledningar då de kan ligga kvar i oförändrat läge och 
kommer kunna vara i drift under anläggningstiden. Där ledningarna korsar översvämnings-
skyddet kommer de omslutas med strömningsavskärande fyllning. 



22  Planbeskrivning Planbeskrivning  23

Ekonomiska frågor

Ekonomiska konsekvenser för kommunen

Kommunens investeringsekonomi

Kommunen genom dess tekniska förvaltning får utgifter för utbyggnad av anläggningarna 
inom allmän plats; översvämningsskydd, pumpstation för dagvatten inklusive el-central och 
nya ledningar, sittplatser, gång- och cykelbana inklusive ny belysning samt nyplantering av 
träd. Tekniska förvaltningen får också utgifter för borttagning av bryggor, eventuell utgift 
för hantering av förorenad mark, del av plankostnad och lantmäteriförrättning. Utbyggna-
den finansieras med medel som beviljas av nämnden för teknik. Kommunen får viss intäkt 
från markförsäljning.

Kommunens drifts- och förvaltningsekonomi

Kommunen genom Tekniska förvaltningen får kostnader för drift och underhåll av anlägg-
ningarna inom parkmarken. 

Ekonomiska konsekvenser för enskilda fastighetsägare

Eksta Bostadsaktiebolag får kostnader för del av planavgift, lantmäteriförrättning, inlösen 
av mark samt för iordningställande av mark. 
Aranäs K/B får kostnad för lantmäteriförrättning, inlösen av mark samt för iordningstäl-
lande av mark.
Riksbyggens BRF får kostnad för lantmäteriförrättning inlösen av mark samt för iordning-
ställande av mark.  
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