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SAMRÅDSREDOGÖRELSE 

Detaljplan för bostäder inom Särö 1:504 i Släp 

 

Genomförande 

Byggnadsnämnden beslöt den 25 november 2021 § 298 att genomföra samråd för detaljplaneförslaget. 

Detaljplaneförslaget har varit utställt för samråd i Stadshuset i Kungsbacka under tiden 3 december 2021 

till 20 januari 2022.  

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

yttrande.  

Planförslaget syftar till att möjliggöra för flerbostadshus i befintlig byggnad för bostäder. Detaljplanen ska 

möjliggöra ombyggnation av befintliga byggnader med hänsyn till kulturvärden.  

 
Sammanfattning 
Under samrådstiden inkom 28 skrivelser. Inkomna synpunkter berör i huvudsak kulturvärden och 

trafik.  

Samhällsbyggnadskontoret har bedömt att planförslaget ska revideras. Revideringen innebär mindre 

justeringar av planbestämmelser i plankartan, såsom ändring gällande skydds- och 

varsamhetsbestämmelser. Planbeskrivningen har förtydligats bland annat gällande påverkan på 

kulturvärden, riksintressen, strandskydd och miljökonsekvensbeskrivning. Trafikutredningen har 

kompletterats och specificerats. 
 

Inkomna synpunkter och förvaltningens kommentarer 
Inkomna synpunkter har sammanfattats nedan. Personnamn och fastighetsbeteckningar anges inte. 

Samtliga synpunkterna finns tillgängliga på Samhällsbyggnadskontoret. Länsstyrelsens yttrande 

bifogas i sin helhet. 

 

Statliga och regionala myndigheter 
 
1. Länsstyrelsen 

Länsstyrelsens yttrande bifogas i sin helhet längst bak i dokumentet. 

 

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

förhållanden att ett antagande av en detaljplan enligt förslaget inte kommer att prövas.  
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Enligt Länsstyrelsens motiv till bedömning befarar de 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 7kap. 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. 

 

Länsstyrelsen delar kommunens åsikt om att förslaget inte innebär betydande miljöpåverkan. 

Länsstyrelsen har även lämnat rådgivande synpunkter kring strandskydd och kulturmiljö som handlar 

om att strandskyddet återinträder på del av fastigheten samt förslag på hur de kulturhistoriska värden 

kan regleras i detaljplanen. 

 

Kommentar: Planbeskrivningen och plankartan har setts över utifrån de rådgivande  

 synpunkterna. 

 

2. Lantmäteriet 

GRUNDKARTAN Servitutet 1384-96/125.1 tas upp i planbeskrivningen men bör även redovisas i 

grundkartan. Grundkartan saknar aktualitetsdatum. 

SÄRÖ GA:5 I planbeskrivningen redogörs för olika möjligheter för att ändra andelstal i 

gemensamhetsanläggningar. Stycket är väldigt allmänt formulerat och behöver bli tydligare vad gäller 

detaljplanens påverkan på Särö ga:5. Det behöver redogöras för eventuellt behov av ändrat andelstal 

samt hur andelstalet kan ändras samt vem som avses ta initiativ till och bekosta ändringen av andelstal. 

ÖVRIGT Lantmäteriet vill uppmärksamma kommunen på att beroende på vilka planförhållanden som 

gällt innan kan det vara så att strandskyddet återinträder vid antagandet av detaljplanen. Lantmäteriet 

har inte utrett om så är fallet men vill särskilt nämna det så att kommunen har möjlighet att utreda det i 

planprocessen. 

Kommentar: Detta noteras och åtgärdas i granskningshandlingen. 

 

3. SGI 

De befintliga byggnaderna ligger på berggrund och huvuddelen av planområdet ligger på berg. SGI 

anser att det behöver säkerställas att planområdet och dess närmaste omgivning inte utsätts för 

geotekniska säkerhetsrisker. SGI önskar betona att även ras är en viktig säkerhetsfråga att beakta vid 
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branta partier som utgörs av berg och block och rekommenderar att dessa frågeställningar tas upp i 

planen. 

SGI ser från geoteknisk synvinkel att planläggning är möjlig förutsatt att ovanstående synpunkter 

beaktas i det fortsatta planarbetet. Krävs det åtgärder eller restriktioner ska dessa på ett plantekniskt 

godtagbart sätt säkerställas i planen. 

Kommentar: Då inga nya byggnader ska tillföras fastigheten har bedömning gjorts att inga 

 geotekniska säkerhetsrisker föreligger. Befintliga byggnader ska ändras interiört. Det som kan 

 komma att tillkomma är enklare carport på fastighetens norra sida långt ifrån de branta  

 partierna och bör därför inte påverka dessa.  

 

Sakägare 
 

4. Fastighetsägare 1 

Som grundförutsättning måste tas i beaktande att den berörda fastigheten Särö 1:504 utgör en av det få 

bevarade tomterna och husen i Särös unika kulturmiljö. En miljö som dagligen avnjuts av många 

människor som använder Dan Broströms väg som promenadstråk. Denna miljö har redan förändrats 

genom den avstyckade grannfastigheten, vars byggnad inte riktigt passar in i miljön. Det vore olyckligt 

om områdets unika karaktär ytterligare försämras.  

Vidare måste som underlag beaktas att de privata vägar som från två håll kan användas för att nå den 

berörda fastigheten är små och smala och inte tål mycket trafik. Vi har förståelse för att det finns 

intresse av att förändra boendemöjligheterna i fastigheten, vars stora ytor inte längre är anpassade för 

behoven hos särskilt många boende. Som förslagen ser ut med bildande av 8-10 lägenheter är det dock 

uppenbart att de ovannämnda värdena allvarligt kommer att hotas. Med så många lägenheter kommer 

det att finnas ett behov av ett 15-tal bilar, som måste kunna parkeras, antingen utomhus eller i garage/ 

carport. Till detta kommer behovet av parkeringsplatser för besökande, hantverkare och så vidare. 

Detta skulle naturligtvis på ett allvarligt sätt förändra och förstöra den stora unika parkliknande 

tomten. Och därmed miljön för alla de flanörer som njuter av området. Den stora mängd bilar som 

kommer att tillkomma innebär naturligtvis också en mångdubbling av trafiken på de små 

tillfartsvägarna och därmed en betydande störning för fastigheterna längs dessa. Vägarna i fråga är 

inget sätt anpassade för en sådan betydande och mångdubblad trafikökning.  

Vi har ingen närmare kunskap om byggnadens interiör men har förstått att denna har ett 

bevarandeintresse, vilket kan komma att påverkas negativt om ett alltför stort antal lägenheter skall 

skapas. Och även om intentionerna är att bevara exteriören finns det naturligtvis en risk att denna 

kommer att påverkas med krav på brandutrymningsmöjligheter och annat. Vi vill därför föreslå att 

kommunen i samråd med fastighetsägaren omprövar planerna och utarbetar ett förslag med betydligt 

mindre antal lägenheter som, även om de blir större än som nu planeras, säkerligen skulle ha en 
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efterfrågan. Vi vill även föreslå att ytterligare underlag för den fortsatta handläggningen utarbetas och 

delges alla berörda intressenter. 

Kommentar: Kulturmiljön i området är viktig och har beaktats i planarbetet. 

Parkeringsplatserna ska placeras i anslutning till tillfarten till fastigheten och därför inte 

  påverka övrig del av trädgården och de uppvuxna tallar och annan vegetation som finns 

  där. Påverkan kommer ske i en begränsad del av fastigheten och inte tillåtas inom 

 övriga delar av fastigheten. 

Ett ökat antal bostäder medför precis som ni beskriver ökad trafik. Detta har studerats i 

 trafikutredningen. 

Det finns bevarandevärden både exteriört och interiört för byggnaderna inom Särö 

 1:504. Hur dessa ska säkerställas genom både varsamhets- och skyddsbestämmelser har 

 arbetats fram tillsammans med kommunantikvarien i Kungsbacka kommun. 

Detaljplaneförslaget justeras något och delges efter det till samtliga berörda ytterligare 

 en gång genom granskningsperioden. Då finns möjlighet att lämna synpunkter  

 ytterligare en gång om ändringarna av planförslaget inte ses som tillfredställande.  

 

5. Fastighetsägare 2 

Ni skriver i ert planförslag:  

Byggnader ska bevaras i sin nuvarande karaktär, både interiört o exteriört. För att möjliggöra 

ytterligare lägenheter tillåts nödvändiga ändringar.  

Detta finner jag helt motsägelsefullt. Ni skriver också att det ska bli 5-7 lägenheter. Är det inklusive de 

nuvarande 3 eller det ska bli 5-7 utöver dessa? Hur många lägenheter ska det bli i huvudbyggnaden? 

Ni skriver 2 lägenheter i garaget. Ska lekstugan o förrådet bli lägenheter? Om man räknar på att, till 

varje lägenhet kommer två bilar, är vi uppe i en summa, av lägst 10 bilar o som mest 20 bilar.  

Tacksam för ett svar snarast, med tanke på den korta tid (helger) som man har att kunna lämna 

synpunkter. 

Kommentar: För att skapa fler lägenheter i byggnaden krävs vissa nödvändiga 

ändringar. Då  det är positivt med fler lägenheter i området ses dessa ändringar som 

skäliga men de ska inte påverka byggnadens nuvarande karaktär. Därför regleras 

detaljplanen med både skydds- och varsamhetsbestämmelser. De 5-7 lägenheterna som 

beskrivs är utöver de tre som redan finns idag. Totalt blir det 8-10 lägenheter.  

Lägenheterna ska inrymmas i huvudbyggnaden och i den gamla chaufförsbostaden,  

inga lägenheter ska skapas i lekstugan eller förrådet. I samband med bygglovsbeslut 

säkerställs erforderligt antal parkeringsplatser per bostad. 
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6. Fastighetsägare 1 och 3 

Yttrandet är sammanfattat och sammanslaget då flera lämnat in liknande synpunkter. Yttrandena i sin 

helhet finns att läsa hos samhällsbyggnadskontoret. 

Som fastighetsägare till Särö x:x och granne till fastigheten Särö 1:504 motsätter vi oss förslaget till 

detaljplan för bostäder på Särö 1:504 enligt av er erhållen information. 

Som motivering och förtydligande till vårt avslag hänvisar vi till bilagda handlingar (bilagor 1, 2, 3, 4, 

5) med dess förklaringar och ifrågasättande. 

Som komplettering till pkt 6 bilaga 2, Komplementbyggnader, bör beaktas att höjd för 

komplementbyggnad enligt kommunens föreskrifter (se Kungsbacka kommun detaljplan för Särö 

1:504 i Släp, D244, upprättad i september 2007 av planavdelningen) skall vara högst 3m. Avstånd från 

väg skall (liksom för övriga fastigheter) i området vara 6 meter. 

Genom att skapa parkeringsplatser och vägar samt garage/carports längs denna delen av Dan 

Broströms väg förfulas trädgården och garage/carports skapar en hög och lång “anstaltvägg” längs Dan 

Broströms väg. 

Enligt Kungsbackas byggnadsnämnds arbetsutskott och sammanträdesprotokoll daterat 14/7 2017 

framgår att bestämmelserna för interiör och exteriör samt dess omnejd skall det samrådas med 

kommunantikvarien. Rekommendationer i kommunens kulturmiljöprogram (2014) skall följas. 

Resultaten av samrådet har ej redovisats för fastighetsägarna. 

Avståndet till kollektivtrafik är längre än de rekommendationer som anges av Boverkets, Trafikverkets 

och SKLs hadbok (TRASTT sid 54 etc.) detta talar för att antalet bilar för fastigheten blir minst det 

dubbla än angiven. Dessutom saknas tillgänglighet för skolbarn och övriga fotgängare att ta sig till 

kommunikationerna på ett säkert sätt. Saknad av gångbana och trottoar speciellt i Stallbacken. 

Infarter på privata fastigheter som mötesplats förorsakar att fordon måste backa tillbaka på Dan 

Broströms väg igen, med fara för trafikanterna. En fråga är om det är tillåtet att förutsätta att privat 

mark tas i anspråk för detta ändamål. 

Konvexa speglar placerade på det område som skall användas för eventuellt möte med cyklister eller 

barnvagnar etc. är inte lämplig. Utfarten från fastigheten bör utformas så att egen mark används för 

sikt. 

Från planbeskedet kan man läsa att förfrågan innebär en exploatering med efterfrågade bostadstyper. 

Vad menas med bostadstyper? 

Redan idag hyser huvudbyggnaden 2 lägenheter och chaufförsbostaden en. Har denna omvandling från 

en till tre bostäder skett med kommunens tillstånd och var är detta i så fall dokumenterat? 

Vilka kulturvärden kan behöva åsidosättas för att bostäderna ska uppfylla gällande normer och krav? 
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En stor mängd parkeringsplatser och carports i anslutning till infarten till fastigheten kommer helt 

förstöra infartens karaktär som en del av trädgården. Även helhetsintrycket kommer att förstöras av 

detta. Vi rekommenderar att en 3D-simulering av parkeringsområdet tas fram för att underlätta för 

kommunen att själva se de stora negativa konsekvenserna av den föreslagna detaljplanen. 

Kommunen säger sig värna kulturvärdena inom fastigheten men risk finns att det blir på samma vis 

som för Säröhus där en kulturhistoriskt värdefull byggnad skyddad med q ändå kunnat byggas till och 

om med kommunens godkännande (ibland i efterhand). Vilket kan leda till att q-märkningen till slut 

blir irrelevant som för Säröhus. 

En så stor exploatering som detaljplaneförslaget föreslår, totalt en ökning med 8-10 bostäder, riskerar 

att förstöra den interiöra helhetsbilden och de kulturella värdena som avses skyddas. En mindre 

exploatering skulle också ge negativa effekter men är att föredra före en större exploatering. 

Det kan inte heller uteslutas att Garaget styckas av vilket skulle ge negativa konsekvenser för 

kulturvärdena. 

Flera hänvisningar till nu gällande detaljplan och att förslaget inte stämmer med den detaljplanen samt 

att avstyckningar som gjorts från Särö 1:504 tidigare är negativa. 

Hänvisningar till riksintresset för Kulturminnesvården där det går att läsa att de stora tomterna ska 

bevaras samt det gamla vägsystemet och att uppförandet av nya byggnader bör prövas restriktivt. Även 

hänvisningar till Kungsbacka kommuns kulturmiljöprogram där det går att läsa att trädgårdarna  och 

byggnadernas tidstypiska drag ska respekteras. 

Samrådshandlingarna anses inte vara kompletta. Det framgår inte om förslaget har projekterats fram 

och illustrerats som de bör. Komplementbyggnaderna har inte givits något förslag på utformning. Är 

det rimligt med 8-10 enheter med tanke på vilket parkeringsbehov det skapar. Kan hela tomten bli en 

parkering? 

Synpunkter framförs gällande brist på tillgänglighet, hur ventilation och värme ska lösas utan påverkan 

på byggnadens utseende, brandbeskrivningar samt planlösningar efterfrågas och tydlighet kring antal 

komplementbyggnader. 

Synpunkter på samrådshandlingens underlag framförs gällande trafikutredningen samt gällande 

undersökningen om miljöpåverkan. 

Med stöd av bifogade underlag och synpunkter motsätter sig ägarna för fastigheten Särö x:x föreslagen 

detaljplan. 

 

Kommentar: Flertalet hänvisningar görs till den nu gällande detaljplanen och att förslaget inte 

 stämmer med den regleringen. Då ny detaljplan tas fram kommer den nu gällande planen inte 

 längre ha någon rättsverkan. Anledningen till att ny detaljplan tas fram är för att utvecklingen 

 som ansökts om i planbesked inte är möjlig inom nu gällande plan.  
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Att samråd med kommunantikvarien inte redovisats beror på att kommunantikvarien varit en 

 del av hela detaljplanearbetet när både samråds- och granskningshandling tagits fram. Det finns 

  således inte något separat samråd med kommunantikvarien som kan redogöras för. 

På frågan om det är tillåtet att förutsätta att privat mark tas i anspråk för att lösa möten av 

 fordon är svaret att det är inte det som avses i planförslaget utan att trafiken ska kunna mötas 

 på mötesplats eller där vägbredden ökas i och med korsningar. 

Med ordvalet bostadstyper avses att lägenheter är den bostadstyp som är önskvärd att  

 komplettera övrig bebyggelse med i de kommundelar som näst intill i sin helhet består av 

 fristående villor.  

Att det idag finns tre bostäder inom fastigheten är inte planstridigt då det finns två byggnader 

 och att det i ett enbostadshus får finnas två bostäder. 

De kulturvärden som kan behöva åsidosättas för att bostäderna ska uppfylla gällande normer 

 och krav är invändig rumsindelning, invändiga detaljer så som listverk och fast inredning. 

 Något mindre fönster kan behöva flyttas. Mindre takkupa kan tillkomma. En dörr i  

 bottenvåningen, mot norr kan tillkomma. Garagebyggnaden tar tomtmark i anspråk. Dock ska 

 hänsyn tas till befintlig struktur och karaktär. 

Kommunen anser att kulturvärdena är av stor vikt och reglerar dem genom både varsamhets- 

 och skyddsbestämmelser. Att detta skulle förbises vid bygglov som i ert exempel är med nu 

 gällande praxis omöjligt. Tidigare har det varit mycket lättare att göra avsteg från   

 planbestämmelser än vad det är i nuläget vilket talar för att varsamhets- och   

 skyddsbestämmelser kommer att tas hänsyn till. 

Avstyckning inom fastigheten medges ej. 

De detaljerade projekteringshandlingar som efterfrågas tas inte fram i detta tidiga skede. Den 

 typen av handlingar kommer tas fram till bygglovsskedet. 

Trafikutredningen har reviderats inför granskningen. 

Förslaget avser 8-10 bostäder totalt. 

 

7. Fastighetsägare 4 

Tycker det är bra att man försöker bevara Broströmska villan så långt det är möjligt och tycker det är 

synd att man måste förvanska tomten med garage och carportar. Miljön och naturen på Särö och på 

1:504 och är unik och bör få fortsätta vara det!  

Opponerar mig också mot att 7 nya bostäder medför ökad trafik på vår smala Dan Broströmsväg där 

bilar aldrig kan mötas.  

Min tomt Särö x:x - granne- omges av sköra mycket gamla murar, som ideligen blir påkörda av bilar 

som inte får plats på vägen. Detta har hänt många ggr, senast ett 10-tal ggr mellan 2018-20.  
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Vill också påpeka att dräneringen (om det ens finns någon) under infarten till 1:525 inte fungerar. 

Detta har lett till att min tomt mittemot infarten som tillhör 1:504, svämmar över under vinterhalvåret. 

Infarten ligger som en stoppande vall mot den naturliga avrinningen från berget som mitt hus står på. 

Det har medfört olägenheter i form av sankmark och förändrad flora tex har liljekonvaljerna dött ut 

där.  

Så om det blir någon ev upprustning av Broströmska chaufförsbostaden vore jag tacksam för åtgärd av 

dräneringen. 

 

Kommentar: Tack för dina synpunkter, de noteras. För svar på konsekvenser av 

tillkommande  trafik hänvisas till den trafikutredning som tagits fram i ärendet. Dagvatten som     

rinner från servitutområde ska omhändertas och fördröjas av servitutets förmånstagare. 

 

8. Fastighetsägare 5 

En så stor exploatering som detaljplaneförslaget föreslår, totalt en ökning med 8-10 bostäder, riskerar 

att förstöra den interiöra helhetsbilden i Huvudbyggnaden och de kulturella värden som avses skyddas. 

Endast detaljer av bevarandevärda delar kan komma att behållas. På sikt kommer sannolikt också 

önskemål om yttre förändringar på byggnaderna (trots en möjlig q-märkning) att genomföras med 

motiveringen att de har endast en ”liten inverkan och följer planens syfte” vilket med åren kan leda till 

att q-märkningen blir ”irrelevant”.  

Fastighetens infart kommer att utmärkas av en stor vänd- och parkeringsplats med ett stort (stora) 

garage/carports för säkert minst 10 bilar (troligen skall man räkna med 2 bilar per hushåll plus 

förrådsyta) samt förrådsbyggnader för allmänt bruk. Dessa ingrepp skulle drastiskt negativt förändra, 

sett från Dan Broströms väg, den visuella anblicken av huvudbyggnaden och ev kvarvarande parkmark 

och vegetation. Efter de tidigare exploateringarna skulle nu hela fastighetens och områdets karaktär gå 

förlorade. En av de få delar av Särön som har huvuddelen av den gamla karaktären kvar.  

Vad avser tillgängligheten kommer säkert krav framföras på att kunna köra ända upp till 

huvudingången med bil för att kunna lasta av gods (matkassar mm), för att underlätta för handikappade 

och vid sjukvårds- och ambulanstransporter. Detta kommer i så fall att radikalt förändra en del av 

parken/naturtomten som har stora kulturvärden och avses bevaras.  

Att anlägga ett stort garage/carports samt flera förrådsbyggnader och anlägga en stor vänd samt 

parkeringsplats (framgår inte hur många parkeringsplatser inklusive gästparkering som är tänkta i 

utskickat underlag) i anslutning till infarten till fastigheten kommer helt förstöra infartens karaktär som 

en del av trädgården.  

En stor byggnad och flera små i anslutningen till infarten med parkering kommer att dominera det 

visuella intrycket av fastigheten och därvidlag förstöra det kulturella helhetsintrycket av byggnaden 

och trädgården samt skilja sig från områdets karaktär i övrigt som kommunen säger sig vilja bevara. 

Troligen skall man räkna med 2 bilar per hushåll (långt till kommunala färdmedel, barn skall köras till 
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dagis eller skola, bägge föräldrarna arbetar kanske på olika orter talar för 2 bilar per hushåll) plus plats 

för cyklar (el-cyklar), barnvagnar, väskor mm dvs prylar som normalt finns i ett vinds/källarförråd) 

Trafiksynpunkter helt i enlighet med Särö vägförenings yttrande. 

Det yrkas att detaljplanen medger totalt högst fyra lägenheter samt att carports eller garageplatser inte 

får uppföras och att trafikutredningen görs om baserat på den aktuella trafiksituationen samt att rätt 

vägar tas i beaktan. 

 

Kommentar: Kommunen anser att kulturvärdena är av stor vikt och reglerar dem genom både 

 varsamhets- och skyddsbestämmelser. Att detta skulle förbises vid bygglov som i ert exempel 

 är med nu gällande praxis omöjligt. Tidigare har det varit mycket lättare att göra avsteg från 

 planbestämmelser än vad det är i nuläget vilket talar för att varsamhets- och   

 skyddsbestämmelser kommer att tas hänsyn till. 

Den carport eller garage som möjliggörs för ska harmoniera med huvudbyggnaden och 

kommer bli ett nytt inslag i bebyggelsen men ska anpassas för att passa in i så stor utsträckning 

som möjligt. Byggrätten för carport har minskats till en byggnadslänga till 

granskningshandlingen. 

Tillgänglighet till huvudbyggnaden löses via ny ingång i norr. Från tillgänglig bilplas i norr nås 

entrén på slätt underlag. Den grusade rundeln invid fastighetens entré kommer att bevaras. 

Trafikutredningen har uppdaterats till granskningshandlingen. 

 

 

Organisationer och föreningar 
 

8. Särö Vägförening 

Styrelsen i Särö Vägförening har en god kännedom om trafikförhållandena inom föreningens 

förrättningsområde. Vårt uttalande baserar sig på lång erfarenhet av rådande trafikintensitet och de 

olyckstillbud som kommit till vår kännedom. 

Den berörda fastigheten ligger på Dan Broströms väg nr 18. Tillfart till denna fastighet kan ske från 

två håll. Antingen från Åleviksvägen direkt in på Dan broströms väg eler via Bassängbacken och Hans 

Ygbergs väg. 

Dan Broströms väg är smal och möjliggör inte att två personbilar kan mötas på den 170 meter långa 

sträckan mellan korsningen till Badhusvägen och fram till korsningen med Hans Ygbergs väg utan att 

de mötande bilarna utnyttjar privata garageuppfarter som mötesplatser. Vägens bredd varierar men är 

på vissa avsnitt enbart knappt tre meter bred. Sträckan är kuperad och kurvig, varför man inte kan se 

eventuellt mötande trafik innan man kör in på denna smala del av vägen. 
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Sträckan via Bassängbacken och Hans Ygbergs väg är också smal och trång. Där möjliggörs möte 

mellan bilar enbart i korsningen Bassängbacken och Hans Ygbergs väg. Samma förhållande gäller här, 

att då bilar möts, är enda möjligheten att antingen backa en längre sträcka för att komma till en 

mötesplats eller att utnyttja privata garageuppfarter som mötesplatser. Här är vägarna än mera 

kuperade och kurviga, varför man som bilist omöjligt kan se om det kommer mötande trafik på de 

trånga sektionerna av vägen. På den 240 meter långa sträckan på Hans Ygbergs väg finns en möjlig 

mötesplats. Denna är trång och möjliggör inte möte mellan lastbil och personbil utan enbart möte 

mellan personbilar. Vägens bredd varierar även här men har flera trånga sektioner med en vägbredd på 

enbart ca 2,8 meter. På dessa trånga sektioner finns heller inga vägrenar varför möte mellan bil och 

gångtrafikanter ej kan ske än mindre mellan bilar och barnvagnar. 

Båda vägförbindelserna är på vissa ställen så smala att gångtrafikanter måste gå ner i diket för att 

kunna möta en bil. Möte mellan cyklister och bilar är på större delen av sträckorna inte möjlig med 

mindre än att cyklisterna måste stanna och kliva av sina cyklar och personer med barnvagnar försöka 

hitta lämpligt ställe för möte. Båda vägförbindelserna är mycket frekventerade av både fotgängare och 

cyklister. Speciellt uppstår problem då skolbarnen cyklar till och från skolan samtidigt som övrig trafik 

är frekvent på mornar och eftermiddagar.  

Båda vägförbindelserna till den berörda fastigheten är så smala och trånga att större lastbilar inte kan ta 

sig fram. Detta gäller speciellt Hans Ygbergs Väg. Här inträffade för ett par år sedan en incident då det 

var en eldsvåda i en av fastigheterna utmed Hans Ygbergs Väg och Räddningstjänsten inte kom fram 

med sin stora bil. En påtaglig olycksrisk är även då lastbilar inte kan ta sig fram utan tvingas backa 

längre sträckor. Det rör sig många barn i området och sikten är på sina ställen mycket begränsad.  

Irritationen bland fastighetsägarna, som har garageuppfarter som används som mötesplatser, är 

påtaglig. Flera har aviserat att de tänker sätta upp grindar som kommer att omöjliggöra att deras 

garageuppfart används som mötesplats.  

Vår bedömning med erfarenhet av nuvarande trafiksituation är att trafikintensiteten skulle öka med 

någonstans mellan 30-50% på de berörda vägarna om detaljplanen ändras så att ett större 

flerfamiljsprojekt kan genomföras på den berörda fastigheten Särö 1:504.  

Vi bedömer att varje ökning av trafikintensiteten skulle medföra stora negativa konsekvenser för de 

boende i området. Olycksriskerna skulle öka på ett markant sätt inte minst för de barn som åker till och 

från skolan varje dag. Den provisoriska lösning med möten på privata garageuppfarter, som idag 

används, skulle till stora delar kunna helt stoppas om fastighetsägarna som är exponerade för att deras 

garageuppfarter används som mötesplatser, sätter upp grindar på sina uppfarter. Det skulle förändra 

hela trafikbilden. Trafiksituationen under sommarmånaderna är extra ansträngd och skapar redan idag 

stora problem utmed de berörda vägarna.  

Redan i planbeskrivningen till byggnadsplanen för Särön (S88; 1981-03-12, sid 3) framhölls: 

”Lokalvägarna är välhållna, men ofta mycket smala och otillfredsställande ur trafiksynpunkt.” Sedan 

dess har trafiken ökat betydligt.  
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Styrelsen i Särö Vägförening har med ovanstående förmedlat den information som vi besitter i ärendet. 

Vi ber kommunen ta vårt inlägg i beaktande tillsammans med eventuella skrivelser som inkommit 

separat från våra medlemmar. Vi har som samfällighet valt att inte ta ståndpunkt i ärendet utan bistå 

med saklig information.  

Med ovan sagt så vill vi ännu en gång framhäva att det viktigaste för vår del som samfällighet är att vi 

har funktionella och säkra vägar i vårt område, som ger våra boende, barn och besökare möjlighet att 

riskfritt ströva runt på våra vägar. Detta samtidigt som det är av ytterst vikt att räddningstjänsten har 

access till fastigheterna i det fall det skulle behövas. 

Avslutningsvis många synpunkter på framtagen trafikutredning. 

 

Kommentar: Inkomna synpunkter och information noteras till det fortsatta planarbetet. 

Trafikutredningen har reviderats inför granskningen så att trafiksituationen på Dan Broströms 

väg samt Hans Ygbergs väg framgår tydligt. 

 

 

9. Säröns samfällighetsförening 

Vi bedömer att underlagen för detaljplanen är alltför ospecifika för att vi skall kunna ge mer konkreta 

synpunkter. Enligt planbeskrivningen bedöms projektet tillskapa cirka 5-7 nya bostäder utöver de 

befintliga.  

Under rubriken Natur, kulturmiljö & rekreation i Planbeskrivningen står det: 

Vad gäller kulturmiljö kan detaljplanen medföra viss påverkan på kulturmiljön i form av mindre yttre 

ändringar av huvudbyggnad samt tillägg i den parkliknande trädgården för parkeringsbehov. Även 

interiört kan planen medföra påverkan av kulturmiljö då lägenhetsskiljandeväggar och inre 

kommunikation krävs.  

Vad detta konkret kommer att innebära för kulturmiljövården framgår inte avseende: 

 förändringar i bostadshusen (huvudbyggnaden, chaufförsbyggnaden och lekstugan)  

 behovet av parkeringsplatser i garage/carports samt parkeringsplatser på marken utanför 

garage/carports  

 behovet av övriga byggnader tex sopstation mm  

Vi utgår från att Kungsbacka kommun kommer att leva upp till vad som säges under Utdrag ur 

handlingarna nedan i det fortsatta detaljplanearbetet. 

Utdrag är inskickade från Kungsbacka kommuns kulturmiljöprogram, från Område av riksintresse för 

Kulturminnesvård i Hallands Län samt riksintresse för kulturmiljövård.  
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Säröhalvön omfattas av riksintresse för kulturmiljövård enligt miljöbalken (MB) 3 kap 6 §. 

Motiveringen till riksintresset är: ”Väl sammanhållen, arkitektoniskt värdefull och välbevarad villastad 

från perioden 1870-1930 belägen i kust- och skärgårdsmiljö som även speglar platsens tidigare 

funktioner som kronogård, säteri samt en under 1830-talet blomstrande badort.” Ett uttryck för 

riksintresset är villor med lummiga parkliknande trädgårdar från den senare perioden. De västra 

delarna av kommunen, där planområdet ingår, omfattas också av riksintresse för friluftsliv enligt MB 3 

kap 6 §, rörligt friluftsliv enligt MB 4 kap 2 § samt högexploaterad kust enligt MB 4 kap 4 §. Då 

området idag inte används av allmänheten så räknas det inte vara aktuellt för något pågående 

friluftsliv. Därmed bedöms inte planen påverka riksintressetför friluftsliv och rörligt friluftsliv.  

Fastigheten omfattas även av riksintresse för högexploaterad kust. Inom det området gäller, förutom att 

natur- och kulturvärden inte påtagligt får skadas, också särskilda regler för fritidsbebyggelse och vissa 

typer av industrianläggningar. 

Sammanfattningsvis handlar dessa texter om att byggnadernas och trädgårdens arkitektur och 

tidstypiska drag respekteras. De stora trädgårdarna bör bibehållas. Uppförande av nya byggnader bör 

prövas restriktivt och förändring av befintliga byggnader bör ske med varsamhet. Samråd med 

länsstyrelsen kring dessa frågor förespråkas. 

 

Kommentar: Planbeskrivningen anger ett spann på antal nya bostäder då det finns en  

 flexibilitet i planen då antalet bostäder inte regleras. Då ingen tillbyggnad av huvudbyggnaden 

 medges är antalet bostäder begränsat utifrån den yta som finns idag, vilket gör att det är 5-

 7 nya bostäder som kan tillskapas, totalt 8-10 bostäder. 

Då byggnaderna inom fastigheten har ett högt kulturhistoriskt värde ser kommunen positivt på 

 att genom detaljplanen kunna reglera dessa värden genom varsamhetsbestämmelser och 

 skyddsbestämmelser som inte finns för byggnaderna inom Särö 1:504 idag. Bedömning av 

 vilka skydds- och varsamhetsbestämmelser som är lämpliga för byggnaderna inom Särö 1:504 

 har gjorts av kommunantikvarien i Kungsbacka kommun. Vilka konkreta förändringar som 

 kommer ske invändigt är i nuläget inte klart men kommer under bygglovskedet att godkännas 

 av person med antikvarisk kompetens. 

Behovet av parkeringsplatser/carports är bedömt i planbeskrivningen till 1,2 platser per bostad. 

Behov av övriga byggnader för exempelvis sophantering är tänkt att inrymmas i tillkommande 

 komplementbyggnad. 

Länsstyrelsen är en av remissinstanserna för den här detaljplanen och har kommit med  

 rådgivning kring hur kulturmiljövärdena kan regleras. 

 

10. Särö Villaägareförening 



KUNGSBACKA KOMMUN 
13 (18)  

 

 

   
 

Villaägareföreningen är en organisation som värnar Särös bevarande av kulturvärden, natur och miljö. 

Föreningen bidrar ideellt med skötsel och beaktar de föreskrifter som PBL anger. Den kustnära miljön 

berikar området. Föreningen håller därför stränder och badplatser tillgängliga och i ordning för 

medlemmarnas och besökarens välmående. En stor förtätning av området påverkar därför negativt. 

Fordon parkerar redan idag otillåtet längs stränderna och vägarna eftersom parkeringsmöjligheterna är 

mycket begränsade.  

Säröhalvön omfattas av riksintresse för kulturmiljövård enligt miljöbalken (MB) 3 kap 6 §. 

Motiveringen till riksintresset är: ”Väl sammanhållen, arkitektoniskt värdefull och välbevarad villastad 

från perioden 1870 - 1930 belägen i kust- och skärgårdsmiljö som även speglar platsens tidigare 

funktioner som kronogård, säteri samt en under 1830-talet blomstrande badort.” Ett uttryck för 

riksintresset är villor med lummiga parkliknande trädgårdar från den senare perioden.  

Furuhöjd, benämning för Särö 1:504, har av Riksantikvarieämbetet pekats ut som en byggnad med 

kulturhistoriskt värde och har klassats som B, vilket bland annat innebär att byggnaden anses som 

”Omistlig” och att den ”Bör q-märkas. Byggnad av så högt kulturhistoriskt värde att den bör skyddas i 

detaljplan eller områdesplan.” Fastigheten skall skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada 

kulturmiljön, vilken beskrivs närmare i kommunens kulturmiljöprogram. Påtaglig skada på 

kulturmiljön kan uppstå, om en åtgärd kan mer än obetydligt skada de kulturvärden som utgör grunden 

för riksintresset.  

I Kungsbacka kommuns kulturmiljöprogram anges följande vad gäller trädgårdar i den identifierade 

kulturmiljön (Särö):  

”Trädgårdarna respekteras. De stora trädgårdarna är ett mycket viktigt karaktärsdrag i miljön, denna 

struktur bör bibehållas. Vissa hus ligger i närmast parkliknande omgivningar, med den naturliga 

terrängen och vegetationen som ramverk. Höjdskillnader, terrasseringar, berg i dagen och träd är 

viktiga inslag. Undvik sprängningar, utfyllnader och hårdgörande av mark. I helheten ingår även äldre 

murar.”  

För detta område måste även lokala förutsättningar beaktas.  

Området där fastigheten är belägen, är idag uteslutande ett villaområde med 1 - 2 familjs villor samt 

några "Patricier villor" som berikar kulturmiljön. En förändring i detaljplan där flerfamiljshus med 

garage och/eller carports för upp till 20 bilar samt gästparkeringsplatser får stor påverkan på 

omgivningen och kräver att vegetation avlägsnas. Framför allt ökningen av antalet parkeringsplatser 

och uppförandet av carports eller garageplatser kommer att medföra betydande skada på kulturmiljön. 

 Redan i planbeskrivningen till byggnadsplanen för Särön (S88; 1981-03-12, sid 3) framhölls: 

”Lokalvägarna är välhållna, men ofta mycket smala och otillfredsställande ur trafiksynpunkt.” Sedan 

dess har trafiken ökat betydligt. Ytterligare fordon, c:a 30-50% på de berörda sträckorna, skulle 

avsevärt kunna påverka trafikmiljön och säkerheten.  

Godkännandet av ett så stor förändring skapar för framtiden prejudikat för närliggande fastigheter och 

kan föranleda ytterligare negativ påverkan på omgivningen.  
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Förändringen av den för Särö kännetecknande parkliknande miljön vid Särö 1:504 har redan tidigare 

försämrats genom avstyckning samt byggnation av villor. Dagens begäran om förändring av resterande 

del medför att återstående miljö- och kulturvärden riskerar att bli negativt påverkade. Dessutom kräver 

ombyggnaden handikappanpassning, vilket kan medföra att den grusade delen av trädgården måste 

hårdgöras för att skapa tillgänglighet. Detta påverkar den resterande parkmiljön och strider mot 

riksintresset såväl som Kungsbackas kulturmiljöprogram.  

I ”Särö, Kulturhistorisk inventering, Landsantikvarien Halmstad 1979”, sid 67, anges om Furuhöjd: 

”Rekommendation: Byggnadens karaktär bör bevaras. Eventuella ändringsförslag bör remitteras till 

landsantikvarien eller liknande.”  

Den föreslagna detaljplanen bör remitteras till landsantikvarien för godkännande.  

Frågan om att anta detaljplanen bör även prövas av kommunfullmäktige. 

 

Kommentar: Då byggnaderna inom fastigheten har ett högt kulturhistoriskt värde ser  

 kommunen positivt på att genom detaljplanen kunna reglera dessa värden genom   

 varsamhetsbestämmelser och skyddsbestämmelser som inte finns för byggnaderna inom Särö 

 1:504 idag. Bedömning av vilka skydds- och varsamhetsbestämmelser som är lämpliga för 

 byggnaderna inom Särö 1:504 har gjorts av kommunantikvarien i Kungsbacka kommun.  Vilka 

  konkreta förändringar som kommer ske invändigt är i nuläget inte klart men kommer under 

 bygglovskedet att godkännas  av person med antikvarisk kompetens. 

Avstyckning möjliggörs det inte för för att bibehålla karaktären med den stora trädgården. 

Detaljplaner av stor strategisk vikt eller detaljplaner som avviker från översiktsplanen beslutas 

 av kommunfullmäktige, denna plan kommer att antas av byggnadsnämnden. 

 

 

Kommunala förvaltningar och nämnder   
 
11. Teknik 

Detta är ett viktigt tillfälle att få med alla värden som ska bevaras för framtiden. Säröhalvön har 

särskilda och unika natur- och kulturvärden som kräver särskild varsamhet vid utveckling av 

bebyggelse och omgivande mark.  

2019 antogs detaljplanen Munkekullen 1:47 för en annan fastighet på Särö. För denna detaljplan finns 

exempel på en mycket utförligare och tydligare beskrivning av värden, skyddsbestämmelser, 

skyddsplaner, bedömningar med mera som även skulle ha ett stort värde att ta fram i föreliggande 

detaljplan. 
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Planbeskrivningen behöver kompletteras med en beskrivning av vilka och hur respektive 

ekosystemtjänst påverkas. 

Felaktig information om återvinningsstation, då det inte längre finns någon i Särö. 

Hur breddning av befintlig grusväg och anslutning till huvudbyggnaden ska utföras behöver redovisas 

tydligare. Får detta några konsekvenser för intilliggande träd och deras rotsystem som behöver 

beaktas? 

Förtydligande i planbeskrivningen efterfrågas kring kulturmiljön, påverkan på landskapsbild och den 

yttre miljön. 

Särskilt skyddsvärda träd (jätteträd, mycket gamla träd, grova hålträd) har stor betydelse för 

bevarandet av biologisk mångfald och för att uppfylla flera av riksdagen antagna miljökvalitetsmål. 

Bland annat finns en större ek som behöver tas ned om föreslaget garage/carport genomförs. 

Trädskyddsplan lika den som upprättades för detaljplanen Munkekullen 1:477 behöver tas fram för att 

inventera träden inom området och ta fram åtgärder för hur arbetet med utbyggnad av detaljplanen får 

utföras med avseende på träd. 

Flera hänvisningar till detaljplanen för Munkekullen som har liknande förutsättningar. 

Följande utredningar bör denna detaljplan kompletteras med: - Antikvarisk förundersökning 

kompletteras med park- och naturträdgård - Naturvärdesbedömning inklusive bedömning och åtgärder 

för fladdermöss. - Trädskyddsplan där även plan för genomförande med mera ingår. Se detaljplan 

Munkekullen 1:447. 

Dokumentet Undersökning av miljöpåverkan behöver kompletteras gärna i samråd med förvaltningen 

för teknik. 

Att Furuhöjd uppfördes 1917 efter ritningar upprättade av arkitekt Oswald Westerberg och att 

beställare var Dan Broström från redarfamiljen Broström bör stå i planhandlingen, till exempel under 

Bebyggelse/Befintlig bebyggelse/Huvudbyggnaden. Detta visar bland annat också att fastigheten även 

är viktigt ur ett regionalt perspektiv och att den har en historia som behöver förtydligas. 

 

Kommentar: Träd, en äldre ek strax sydöst om den befintliga chaufförsbostaden/garaget ses 

som värdefull. Byggrätten för garage intill denna tas därför bort. Efter dialog med 

 kommunekolog vidtas ingen ytterligare åtgärd i denna fråga. I dialog med 

kommunekolog har det även konstaterats att inga högre naturvärden förekommer, så som 

exempelvis fladdermuskolonier.  

Planbeskrivningen har bearbetats ytterligare vad gäller kulturvärden och riksintressen. 

Vad gäller den yttre miljön beskrivs värden och konsekvenser av detaljplanen tydligare. 

 

 



KUNGSBACKA KOMMUN 
16 (18)  

 

 

   
 

12. Miljö & Hälsoskydd 

 

Dagvatten och miljökvalitetsnormer för vatten  

Planering av dagvattenhanteringen måste ske som en del i planarbetet, och får inte tas i efterhand i 

bygglovsskedet, eftersom det är viktigt att det i området lämnas utrymme för eventuella anläggningar 

för rening eller fördröjning av dagvatten. Alternativt beskrivs hur dagvattnet ska tas omhand utanför 

planområdet.  

Det finns inte någon dagvattenutredning utförd för förslaget till detaljplan. En sådan behöver inte vara 

stor eller omfattande, men belyser de olika alternativen som kan finnas för att rena och fördröja 

dagvattnet. ”Planområdet avvattnas idag via dike och vidare ut i havet. Planförslaget innebär att 

befintligt system ligger kvar”, anges i planen. Hur dagvattnet ska renas samt hur miljökvalitetsnormer 

för vatten påverkas, behöver anges även om planområdet inte är så omfattande storleksmässigt.  

Det ser ut som vägarna och parkeringen idag utgörs av grus/ sand. Med komplementbyggnader så ökar 

den hårdgjorda ytan. Man planerar att avleda dagvatten till dike för vidare ut till Stallviken (havet) som 

har måttlig ekologisk status. Dagvattnet från planområdet får inte påverka recipientens kvalitet 

negativt, utan man ska snarare sträva mot att förbättra kvaliteten så att god ekologisk status kan nås till 

2027.  

Kommentar: Granskningshandlingen är uppdaterad med utförligare information om hur  

 dagvattenhanteringen ska lösas. 

 

13. Kultur & Fritid 

I sammandrag; 

Kulturmiljö 

Förvaltningen för Kultur & Fritid är positiva till att detaljplanen har en hög ambition att bevara 

bebyggelsemiljöns kulturhistoriska kvaliteter. 

 

Mångfald 

Då kommunen är under stor expansion är det av vikt att planera för en mångfald över hela kommunen 

för att förebygga segregation och problem som följer med detta. Segregation i kommunen kan påverka 

känslan av tillit, trygghet och gemenskap samt bidra till ojämlika levnadsvillkor. En försämrad 

sammanhållning i kommunen får negativa konsekvenser på stadens hållbara utveckling.  

Det är därför av vikt att planera för mångfald ur ett områdesperspektiv men även kommunperspektiv. 

En balans mellan upplåtelseformer är viktigt att ha i beaktning för att minska och motverka boende 

segregationen. 

 

Samvaro 

Utifrån detaljplanen kommer trädgården att bevaras vilket skapar möjligheter att ge plats för samvaro. 

Då det planeras för flera lägenheter i bostaden är det av vikt att det skapas mötesplatser inom området. 
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Att prioritera en attraktiv utomhusmiljö med plats för samvaro och möten vid flerbostadshuset är 

viktigt för den sociala hållbarheten och gemenskapen hos de boende då området runt om mestadels 

består av villor med äganderätt och privata tomter. 

 

Barnperspektivet 

Ur ett barnperspektiv är det även viktigt att möjliggöra för barns sociala kontakter och möjligheten till 

lekfulla miljöer i trädgården. Begränsningen av allmänna lekplatser i området gör detta extra viktigt.  

Med en ökad andel bostäder följer även en ökad andel trafik. Även om den anses som liten bör man 

ändå ha trygghetsperspektivet i beaktning. Då vägarna i området är smala och saknar trottoarer 

påverkar det tryggheten för barn att kunna nyttja vägarna på ett säkert sätt. 

 

Kommentar: Noteras 

 

Övriga  
 

14. Skanova 

Skanova har inget att erinra mot detaljplanen. Skanovas teleanläggningar/rättigheter ser inte ut att 

påverkas av rubricerat planförslag. 

Kommentar: Noteras 

 

 

15. Närboenden 

Ett flertal synpunkter har samstämt inkommit angående trafik, parkering och kulturvärden.  

Synpunkterna handlar om att trafikmängderna på de smala gatorna kommer att bli ansträngd och skapa 

trafiksäkerhetsproblem. 

Antalet nya bostäder finns det kritik mot då det genererar mer trafik och skapar stor åverkan på både 

byggnad och trädgård. 

Kulturvärdena inom fastigheten och området yttrycks det stor oro för. Möjligheten att bygga 

komplementbyggnader i form av carports eller garage vid entrén till fastigheten anses inte lämpligt 

utifrån flera aspekter. Karaktären av området förvanskas, träd i området kommer påverkas negativt av 

denna bebyggelse och fastighetens parkliknande trädgård som ska bevaras får en negativ påverkan 

genom dessa carports. 

Flera synpunkter kring framtagen trafikutredning som bedöms visa felaktigt underlag. 
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Kommentar: Trafikutredningen har kompletterats efter samrådet. 

I granskningshandlingen har ett av områdena för komplementbyggnader tagits bort för att 

 tillgodose synpunkter både gällande påverkan på värdefullt träd och påverkan på kulturmiljön. 

 

Ändringar 

I planbeskrivnigen har detta ändrats: 

 Förtydligande kring kulturvärden och detaljplanens konsekvenser 

I plankartan har detta ändrats: 

 Förtydligande gällande skydds- och varsamhetsbestämmelser. En byggrätt för carport eller 

garage längs muren i nordost har tagits bort. 

 

Ida Lennartsson     Maria Brink 

Verksamhetschef plan     Planarkitekt      


