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Godkänd för granskning

2020-11-19 § 365

PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven användning och

utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR

Planområdesgräns

Användningsgräns

Egenskapsgräns

Administrativ gräns

Administrativ och egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

GataGATA

Kvartersmark ,  4 kap. 5 § 1 st 3 p.

BostäderB

Kontor tillåts endast i markplan

K

1

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS

Stängsel och utfart

Genomfartstrafik får inte finnas,  4 kap. 9 §

Utformning av allmän plats

Skydd

1

Bullerskydd med minsta höjd vid övre kant +18,7 meter över angivet nollplan ska

finnas.,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK

Bebyggandets omfattning

e

1

Största bruttoarea är 340 m²,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e

2

Största bruttoarea är 1135 m²,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e

3

Största bruttoarea är 1695 m²,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e

4

Största bruttoarea är 1030 m²,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e

5

Största bruttoarea är 2120 m²,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e

6

Största bruttoarea är 2205 m²,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e

7

Största bruttoarea är 385 m²,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e

8

Största bruttoarea är 330 m²,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e

9

Största bruttoarea är 1685 m²,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Marken får inte förses med byggnad, bortsett från underjordiskt

parkeringsgarage,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Marken får endast förses med underjordiskt garage samt komplementbyggnader.

Högsta totala byggnadsarea för komplementbyggnader är 140 kvadratmeter.,  4 kap. 11 § 1

st 1 p.

+0.0

Högsta nockhöjd i meter över angivet nollplan,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Utformning

f

1

Våningshöjd i markplan får ej understiga 4,2 meter,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f

2

Utkragande balkonger tillåts,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Fasader ska utformas för att ge varierade uttryck och byggnadsvolymer över 600 m2 byggnadsarea ska ges minst

tre visuellt varierade fasadbeklädnader. Minst hälften av total fasadyta utformas med fasadmaterial i trä.,  4 kap. 16 § 1

st 1 p.

Markens anordnande och vegetation

n

1

Bostadsgård med lekplats om minst 50 m2 ska anordnas.,  4 kap. 10 §

Skydd mot störningar

Lägenhet större än 35 kvadratmeter som vetter mot sida med bullernivå över 60 dBa ska ha en genomgående

planlösning med minst hälften av bostadsrummen vända mot sida där 55 dBa ekvivalent ljudnivå inte överskrids och

minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där ljudnivå 70 dBA maximal inte överskrids mellan kl. 22.00

och 06.00 vid fasad, enligt förordningen (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader.,  4 kap. 12 § 1 st 1 p.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Huvudmannaskap

Huvudmannaskapet är kommunalt för den allmänna platsen,  4 kap. 7 §

Genomförandetid

Genomförandetiden är 10 år,  4 kap. 21 §

Villkor för startbesked

Startbesked för bebyggande får inte ges förrän markens lämplighet har säkerställts genom avhjälpandeåtgärder så att

acceptabla föroreningsnivåer med avseende på tillåten känslig markanvändning erhållits,  4 kap. 14 § 1 st 1 p.

Markreservat

u Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

Verkan på tomtindelning

Som konsekvens av antagande upphävs tomtindelning för akt 1383K-25/1941 och akt 1383K-12/1962

2021-03-25 § 83

452
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KUNGÖRELSE 

Detaljplan för Tärnan 4, 5, 8 och Getakärr 3:4 och del av 

Getakärr 3:2 och 4:3, kvarteret Tärnan, Varbergs 

kommun 

Byggnadsnämnden beslutade den 25 mars 2021 § 83 att anta 

detaljplanen för rubricerade område. Beslutet vann laga kraft den  

22 september 2021. 

Den som lider skada p g a detaljplanen kan bli berättigad till ersättning 

av kommunen. Bestämmelser om detta finns i 14 kapitlet plan- och 

bygglagen. 

Den som vill ha ersättning för skador på grund av detaljplanen måste 

väcka talan om det vid Vänersborgs tingsrätt, Mark- och 

miljödomstolen, Box 1070, 462 28 Vänersborg, inom två år. Tiden 

räknas från det datum planen vann laga kraft (se ovan). Om skadan 

rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare. 

 

 

 

 



Plan- och  
genomförandebeskrivning

Detaljplan för Tärnan 4,5,8 och Getakärr 3:4 och del av Getakärr 3:2 och 4:3  
(kvarteret Tärnan) 

 Antagen i byggnadsnämnden 2021-03-25 (§ 83)
Laga kraft 2021-09-22

Varbergs kommun
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Sammanfattning  
Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten av att uppföra bostäder, kontor, cen-
trumfunktioner inom Tärnan 4, 5, 8, Getakärr 3:4 samt del av Getakärr 3:2 och 4:3 
som utgör en stadsmässig entré till Varbergs tätort.

Planprocessen 
Planen upprättas med standardförfarande i enlighet med Plan- och bygglagens 
(PBL) regler. 

I ett första skede upprättas samrådshandlingar, som efter samråd resulterar i en 
samrådsredogörelse. Därefter upprättas granskningshandlingar där kommunen i 
samrådsredogörelsen redovisar hur man har bemött de olika synpunkterna som 
inkommit i samrådet. Innan granskningen skickas en underrättelse om granskning 
av planförslaget ut. Efter granskningen sammanställs synpunkterna som inkommit i 
ett granskningsutlåtande. Efter ett nytt politiskt ställningstagande kan planförslaget 
föras till antagande och vinner efter länsstyrelsens prövning laga kraft.

Planhandlingar 
Plan- och genomförandebeskrivning (denna handling)

Plankarta med bestämmelser

Illustrationskarta

Grundkarta

Fastighetsförteckning

Undersökning av miljöbedömning

Övriga handlingar 
Bullerutredning

Trafikutredning, PM Trafikmängder

MUR-utredning, kompletterande MMU-undersökning

Behovsbedömning miljö

VA- och dagvattenutredning

Solstudie

Miljöteknsik utredning avseende spridning av klorerade lösningsmedel till kv. Tär-
nan

Mobilitet- och parkeringsutredning kv. Tärnan 

 
Bildkälla framsida: Radar arkitektur  
Bildkälla där inget annat anges: Varbergs Kommun

Samråd Granskning Antagande Laga Kraft



3 (31)

Innehåll

Sammanfattning  2

Planprocessen 2

Inledning 4

Planeringsförutsättningar 6

Planförslag 11

Konsekvenser 20

Genomförande av projektet 26

Medverkande 31



4 (31)

Inledning

Plandata 
Planområdet ligger central beläget i Varberg, cirka 1,5 kilometer nordost om rutnäts-
staden och i anslutning till Västkustvägen. Planområdet är 6229 kvadratmeter och 
omfattar fastigheterna Tärnan 4, 5, 8, Getakärr 3:4 samt del av Getakärr 3:2 och 
4:3. Närområdet består främst av friliggande bebyggelse i form av villor och radhus. 
Inom planområdet finns tre befintliga friliggande villor.

Planområdet och dess läge i Varberg.

Ursprunglig ansökan 
Bakgrunden till ärendet är ett positivt planbesked beslutat av byggnadsnämnden 
2018-09-27 (Bn § 251). Ansökan avsåg möjligheten att uppföra bostäder och kontor 
inom Tärnan 4, 5, 8, Getakärr 3:4 samt del av Getakärr 3:2 och 4:3.  
 
Syfte 
Syftet med detaljplanen är att förtäta kvarteret med bostäder, kontor och centrum-
funktioner som utgör en stadsmässig entré till Varbergs tätort. 
 
Tidigare ställningstaganden 
Riksintressen och förordnanden  
Hela stadsområdet väster om E6 omfattas av särskilda hushållningsbestämmelser 
enligt 4 kap. Miljöbalken. Bestämmelserna utgör inte hinder för utveckling av befint-
liga tätorter och det lokala näringslivet.  
 
Översiktsplan 

Detaljplanen ligger i linje med Översiktsplan för Varbergs kommun antagen av 
kom munfullmäktige 2010. De aktuella fastigheterna omfattas av Översiktsplan 
för Varbergs kommun - Fördjupning för stadsområdet, från 2010. Fördjupningen 
anger att kommunens största utbyggnad ska ske i staden med en tät bebyggelse och 
ett effektivt utnyttjande av mark och teknis ka resurser. Den blandade bebyggelsen 
kring Varbergs stadskärna ska behållas och utvecklas genom komplettering och för-
nyelse. Riktlinjer för tillkommande bebyggelse gör gällande att den ska utgå från den 

Stora Torg

Planområde
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aktuella platsens specifika kvaliteter och möjligheter och ska inte ha negativ påver-
kan för framkomlighet på Västkustvägen.  
 
Stadsbyggnadsprogrammet
I stadsbyggnadsprogrammet ingår planområdet i område som är möjligt för föränd-
ring. Hänsyn skall tas till befintlig bebyggelse. Längs planområdet passerar i söder 
ett av två utpekade stadslivstråk, Trädlyckevägen, som skall utvecklas med mer 
stadsmässig bebyggelse. 
 

Detaljplan 
Det finns två stycken gällande detalj-
planer inom aktuellt planområde:
Stadsplan för Trädlyckevägen m.m 
(laga kraft år 1975): Medger område 
för bostadsändamål (BF). Fristående 
hus i högst två våningar. Samt om-
råde för garageändamål (G). Högst en 
våning.
Detaljplan för Lommen 1 (laga kraft 
år 2001): Medger samlingslokal (C) i 
högst två våningar samt SKYDD som 
avser bullervall mot Västkustvägen.

      
      
     

Fastighetsindelning 
Det berörda området är ingår fastigheterna Tärnan 4, 5 och 8, Getakärr 3:4, samt 
del av Getakärr 3:2 och del av Getakärr 4:3. Som konsekvens av antagande upphävs 
tomtindelning för akt 1383K-25/1941 och akt 1383K-12/1962 
 
Undersökning 
Kommunen har gjort en behovsbedömning/undersökning i enlighet med 4 kap 34 
§ PBL  och 6 kap 11 § MB för den aktuella detaljplanen. Kommunen har bedömt att 
genomförandet av detaljplanen inte kommer att medföra någon betydande miljö-
påverkan. En miljöbedömning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning krävs 
därmed inte för den aktuella detaljplanen.  
 
Förtätningsstrategi 
I Förtätningsstrategi för Varbergs tätort (antagen av Kommunfullmäktige 2017-12-
19) ligger det aktuella området inom det som beskrivs som zon 2. Förtätningsstrate-
gin ställer upp ett antal riktlinjer för förtätning.
Riktlinjer som bedöms aktuella för detaljplanen:
- Den blandade bebyggelsen ska utvecklas successivt genom omvandling, påbygg-
nad, och byggnation på ytor som idag inte nyttjas fullt effektivt. 

- Tillkommande bebyggelse ska förhålla sig till den aktuella platsens specifika förut-

Skala 1:1000 50 m

Observera att gränserna i kartan inte alltid stämmer överens med verkligheten och att gränserna i kartan inte är juridiskt gällande.

© Varbergs kommun
© Lantmäteriet

PPllaannmmoossaaiikk  TTäärrnnaann 2021-03-02

Kartunderlag KommunGIS

Gällande planer där aktuellt område är mar-
kerat med streckad gul linje
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sättningar. 
- Kommunen är positiv till en omvandling till kvartersstruktur med stadsmässig 
karaktär. 

- Lämplig exploateringsgrad beror på den omgivande miljön och prövas i varje 
enskilt fall. Kommunen är i denna zon positiv till en omvandling som innebär en 
genomsnittlig förändring från 2-vånings- till 4-våningsbebyggelse för stadsområdet 
som helhet.
 
- För att projekt ska kunna motiveras ur ett kommunalekonomiskt och mervärdes-
skapande perspektiv ska detaljplaner omfatta ett större område, minst på kvarters-
nivå, för att nyttja resurser på bästa sätt. Detaljplanering för enstaka fastighet ska 
undvikas. 
 
- Varje förtätningsprojekt ska ha en högre exploateringsgrad än tidigare. 
 
- Kommunen är positiv till förtätning och omvandling som skapar möjligheter för 
butiker och lokaler i bottenvåningarna, vilket bidrar till liv och rörelse i gaturummet. 
 
- Kommunen är positiv till förtätningsprojekt på ineffektivt nyttjade ytor, såsom 
markparkering.

Planeringsförutsättningar

Karta över planområdet

Som plats kännetecknas planområdet av möten mellan flera stadsdelar, var för sig 
med varierande bebyggelse och samhällsfunktioner av olika slag. Planområdet ligger 
i anslutning till Västkustvägen och är en av entrépunkterna till Varbergs stadsmäs-
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siga stad och denmer uppluckrade bebyggelsekaraktären norr och öster om planom-
rådet. Planområdet omges av infrastruktur med olika flöden och natur- och park-
områden, där det största är det runt och inom begravningsplatsen. Det ger ett antal 
varierande förutsättningar, och platsen bedöms ha stor potential att genom en funk-
tionell och platsanpassad exploatering som i sig skapar mervärden för planområdet 
kunna tillmötesgå de vitt skilda stadsbyggnadsaspekterna. Sammantaget kan en 
planering av området uppnå en god helhetsverkan på kommunens fysiska planering 
efter att överväganden av platsens nuvarande påverkan på dess omgivning gjorts.   

Mark och vegetation 
Planområdet ligger centralt i Varberg och utgörs i nuläget av tre stycken befintliga 
friliggande villor med tillhörande tomter samt en fastighet som tidigare bestått av 
en bensinmack med tillhörande verkstad. På den sistnämda fastigheten finns idag 
en grop. Norra delen av planrområdet består av en öppen gräsyta med ett fåtal träd 
längs Västkustvägen. Området är relativt plant och marknivåerna på fastigheterna 
ligger mellan + 16,5 och +18,4, där de lägsta partierna ligger i korsningen Hertig 
Eriks väg-Kyrkogårdsvägen i sydväst. I norra respektive södra delen av planområdet 
finns två bevuxna jordvallar av varierande höjd mot Västkustvägens två cirkulations-
platser.

Geotekniska förhållanden 
En markteknisk rapport för planområdet har tagits fram av Sweco (2019-08-23) 
och kompletterats (2019-11-21). Rapporten redovisar bland annat de geotekniska 
förhållandena inom planområdet. Enligt utförd undersökning varierar jordlagerför-
hållandena inom området. I den södra och västra delen av området utgörs jordlager-
profilen, under ett övre lager av fyllnadsmassor, av en friktionsjord ner till undersökt 
djup. Berg återfinns som  I den norra och östra delen av området utgörs jordlagren, 
under ett övre lager av fyllnadsmassor, av lera som skikt och lagervis innehåller 

Bergfritt djup enligt mätningar utförda av SWECO. Källa: Kompletterande Miljöteknisk 
Undersökning för Kvarteret Tärnan 2019-11-21 
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sand. Den övre delen av detta jordlager klassas som lera med sandskikt och mot 
djupet övergår den till en sand med lerskikt.

Byggnaderna bedöms kunna plattgrundläggas med följande förutsättningar och 
villkor:

- All ytligt förekommande lager med fyllnadsmassor som är löst lagrad jord och med 
organiskt innehåll skall skiftas ur under byggnaden. 

- Grundläggningen för byggnader utformas med en jämntjockplatta med en jämnt 
fördelad last under plattan. Bergfritt djup har uppmätts till 3 meter i större delen av 
planområdet och ingen sprängning i berggrund kommer krävas. Mindre ingrepp i 
from av skärning och/eller borrning kan utföras.

- Kontroll av sättningar, med hänsyn till varierande jordlagerförhållanden inom om-
rådet samt lerans egenskaper, kontrolleras i samråd med geotekniker, när uppgifter 
på laster är framtagna av konstruktör.

- Grundläggning utförs på lager av dränerade och kapillärbrytande material. Bygg-
nader utförs med dränering.

- Ickevävd geotextil påförs schaktterrasser av lera inför fyllning för grundläggning. 
Ickevävd geotextil rekommenderas på terrass vid fyllning med kapillärbrytande 
lager av makadam. 

Markradon 
En markteknisk rapport för planområdet har tagits fram av Sweco (2019-08-22). 
Rapporten redovisar bland annat resultatet av mätningar av markradon inom plan-
området. Mätningarna av markradon inom området indikerar lågradonmark. Lågra-
donmark innebär inga särskilda restriktioner vid grundläggning av byggnader

Markföroreningar 
En markteknisk rapport för planområdet har tagits fram av Sweco (2019-08-22). 
Rapporten omfattar bland annat en miljöteknisk utredning där markföroreningar 
inom planområdet undersökts. Inom planområdet gäller att högsta tillåtna förore-
ningsnivå är riktvärdena för känslig markanvändning (KM). Genomförd miljöprov-
tagning har visat på förhöjda halter över både känslig markanvändning (KM), och 
mindre känslig markanvändning (MKM) samt farligt avfall (FA)2 med avseende på 
petroleumkolväten, PAH och metaller i marken. Föroreningarna påvisas i under-
sökningsområdets norra del ned till 2 meter under markytan. De föroreningar som 
överstiger riktvärden för känslig markanvändning har avgränsats i plan och djup. 
Vid schaktarbeten är det viktigt att man håller isär de förorenade massorna med icke 
förorenade massor.

I grundvattnet har förhöjda halter av metaller påvisats. Berggrundvattnet inom delar 
av Varbergs tätort är också kontaminerat av klorerade lösningsmedel och planom-
rådet ligger inom restriktionsområde zon 2 för spridning av dessa. Klorerade lös-
ningsmedel är miljö- och hälsofarliga och har egenskaper som innebär att de sprids 
extremt snabbt jämfört med många andra föroreningar. Ett PM har tagits fram och 
visar att spridning av de klorerade lösningsmedlena inte kan ha skett till planom-
rådet. En sridning via grundvattnet från föroreningskällan kv. Renen har uteslutits 
bl.a. då grundvattnets avrinngsriktning är åt motsatt håll från kv. Tärnan. Om behov 
av länshållning uppkommer i samband med planerade schaktarbeten kan det krävas 
särskild hantering av vattnet. 

Eventuella efterbehandlingsarbeten, markarbeten och schaktningsarbeten som 
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vidtas i förorenade områden ska föregås av en anmälan enligt 28 § Förordningen om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899). En anmälan ska lämnas till 
tillsynsmyndigheten i god tid (minst 6 veckor) innan markarbeten påbörjas och får 
inte påbörjas innan beslut har tagits.

Fornlämningar och kulturhistoria 
Ett större fornlämningsområde finns redovisat i Riksantikvarieämbetets kulturmil-
jöregister i planområdets västra del. Fornlämningen Raä Varberg 60:1 är ett stadsla-
ger till den medeltida staden Getakärr/Gamla Varberg. 

Efter dialog med länsstyrelsen kunde det konstateras att ytan som redovisas i Riks-
antikvarieämbetets kulturmiljöregister är schematiskt inritad utifrån äldre kartma-
terial. Arkeologiska insatser sedan 1980-talet inom Raä Varberg 60:1 har påvisat att 
den medeltida stadens utbredning mot öster ej är så omfattande som Riksantikva-
rieämbetets karta visar. Med utgångspunkt från dessa uppgifter bedömer länsstyrel-
sen att det ej finns några bevarade stadslager inom kvarteret Tärnan. Arkeologiska 
insatser enligt 2 kap 12 § Kulturmiljölagen är därmed ej motiverade. 
 
Befintlig bebyggelse 
Befintlig bebyggelse inom planområdet består av tre stycken friliggande villor med 

Utdrag ur Miljöteknsik utredning avseende spridning av klorerade lösningsmedel till kv. 
Tärnan (Relement, 2021-02-26). Bilden visar den generella grundvattenriktningen samt 
förhållande mellan kv. Renen och kv. Tärnan.  
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tillhörande komplenmentbyggnader. På fastigheten Tärnan 8 fanns tidigare en ben-
sinmack med tillhörande verkstadsbyggnad. Idag är byggnaden riven och kvar finns 
en asfalterad yta.

I närområdet består befintlig bebyggelse i huvudsak av friliggande villor i 1,5 plan, 
men det finns även inslag av radhus. Strax sydväst om planområdet ligger villaom-
rådet Norrmalm med villor från 1920-talet. Öster om Västkustvägen breder Sankt 
Jörgens kyrkogård ut sig, närmast vägen och planområdet är grusupplag och andra 
underhållsfunktioner för kyrkogårdsförvaltningen förlagda. Stadsdelen Brunnsberg 
angränsar kyrkogården i norr och expanderar i dagsläget med nya bostäder i maxi-
malt 5 våningar. Söder om kyrkogården ligger kvarteret Havstruten, med bostads-
hus i tre våningar, samt Hagaskolan i tre våningar som är en viktig målpunkt för 
områdets trafikanter. Flera av stadsdelarna som omgärdar planområdet är utpekade 
i Stadens Karaktärer, men själva planområdet ingår inte i de utpekade områdena. 
 
Service 
Planområdet ligger cirka 1,5 kilometer från centrala Varberg där ett stort utbud av 
handel och service finns. Varbergs järnvägsstation ligger cirka 1 kilometer från pla-
nområdet. Förskola finns dryga 500 meter från planområdet och grundskola inom 
300 meter. 
 
Teknisk försörjning 
Vatten, spill och dagvatten

Området ingår i kommunalt verksamhetsområde för vatten. Bebyggelsen inom 
området är ansluten till det allmänna ledningsnätet för vatten, spillvatten och dag-
vatten.
Brandvatten
Brandpost finns i anslutning till planområdet. Förutsättningarna bedöms vara goda 
för att klara krav på brandvatten för bostadsbebyggelse i den omfattning somdetalj-
planen medger
Energiförsörjning
Elförsörjning bedrivs av Varbergs energi.
Bredband

Befintlig bebyggelse inom planområdet samt ytan där den tidigare bensinmacken legat
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Varbergs energi tillhandahåller bredband inom området. 
Trafik
Biltrafik
Planområdet angörs idag via 
Kyrkogårdsvägen och Hertig Eriks 
väg. Öster om planområdet är 
Västkustvägen belägen i nord-
sydlig rikting. Väskustvägen är 
utpekad som genomfartsled i Var-
berg kommuns Förtätningsstrategi 
och konsekvenserna för vägen 
ska vägas in vid förtätning i dess 
direkta anslutning. Gemensamt 
för den befintliga infrastrukturen 
i stadsdelarna Norrmalm, Norrdal 
Brunnsberg, och till viss del även 
Oskarsdal är att huvudstråken har 
siktlinjer som sammanstrålar vid 
kvarteret Tärnan. 
Gång- och cykeltrafik
Infrastrukturen skiljer sig åt i 
övrigt, särskilt mycket ifråga om 
graden av utbyggd gång- och cy-
kelinfrastruktur. I dagsläget finns 
det ingen cykelväg direkt i anslut-
ning till planområdet. Särskild 
cykelväg finns cirka 30 meter norr 
om området, samt cirka 150 meter 
söder om området. Gångvägar 
finns i anslutning till planområdet 
och är belägna längs båda sidor av 
Kyrkogårdsvägen och Hertig Eriks 
väg. 

Kollektivtrafik 
Planområdet har fyra stycken 
närliggande busshållplatser och 
resecentrum inom två kilometers 
avstånd där stadens busstrafik 
och järnvägstrafik sammanstrålar. 
Hållplats Hagaskolan ligger cirka 
250 meter söder om planområdet 
och är den hållplats som trafike-
ras av flest busslinjer.  Hållplats 
Hagaskolan trafikeras av 13 olika busslinjer som inkluderar både regionbussar och 
stadsbussar. Linje 1 trafikerar hållplatsen var 10 minut under högtrafik, vilket ger 
området en god kollektivtrafikstandard. 

 
Planförslag 
Den nya exploateringen innebär en förtätning av nya bostäder och möjlighet till 
kontor med viss annan verksamhet i markplan. För att möta det ökade parkerings-

Utdrag ur Trafikutredning, SWECO, befintliga 
busshållplatser runt planområdet

Olika stora vägar (ljusblå streckade pilar) med 
siktlinjer mot planområdet, samt befintligt       
cykelnät (blå linjer)
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behovet som följer av förtätning så möjliggörs parkeringsgarage under marknivå 
med in- och utfart till cirkulationsplatsen Brunnsbergsrondellen på Västkustsvägen. 
Detaljplanen rymmer cirka 80 nya bostäder och ca 1600 kvadratmeter kontorsyta.  

Detaljplanen möjliggör ett block av flerfamiljshus med varierande höjder längs Väst-
kustvägen. Byggnaden delas in i sju olika höga block med krav om uppdelad fasa-
duttryck, allt med syfte att skapa en varierad och mer intresseväckande gestaltning. 
Då planområdet utgör en mötespunkt mellan flera stadsdelar samt Sankt Jörgens 
kyrkogård så används form och skala på planerad bebyggelse för att signalerar en 

Visualisering av planerad bebyggelse, RADAR arkitektur

Visualisering av planerad bebyggelse, RADAR arkitektur
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avgränsning till en ny stadsdel. I planom-
rådets södra del möjliggörs lägre radhus-
bebyggelse som möter den omkringlig-
gande bebyggelsen längs Hertig Eriks väg 
och Kyrkogårdsvägen. Formen på kvarte-
ret omfamnar den lugnare innergårdsmil-
jön som de lägre byggnadsdelarna vänder 
sig mot stadsdelarna Norrmalm och 
Norrdal. Den bidrar med avskiljande ef-
fekt mellan Västkustvägens trafik och de 
lugnare bostadsområdena och samtidigt 
avgränsas byggrätterna för att ge plats åt 
gång- och cykelvägar som bättre kopplar 
samman stadsdelarna runt om. 

Inom planområdet har tidigare funnits 
verksamheter som dragit kunder. Idag 
är platsen varken en mötesplats mellan 
stadsdelarna eller en integrerad del av 
Varbergs stadskärna. Den planerade be-
byggelsen ska ges bättre förutsättningar 
för att användas som just den mötes-
punkt den har potential att vara. 

Byggrätten längs Västkustvägen tillåts 
få en högre skala än omkringliggande 
befintlig bebyggelse för att markera 
avgränsningen mellan de storskaliga 
trafikplatserna och bostadsområdets 
lugnare miljöer. Exploateringen ligger på 
en visuellt tilldragande plats och med en 
högre skala än omkringliggande bebyg-
gelse förstärks även platsens dragnings-
kraft som central punkt i närområdet. 
Exploateringen ger därför platsen en ny 
identitet och för de många trafikanterna 
längs flera stora vägar i området bidrar 
exploateringens skala med ett tydligt 
riktmärke. Den huvudsakliga reseriktning 
är in mot Varbergs stadskärna och det be-
kräftas av byggnadens framträdande axel 
längs Västkustvägen. I planen ingår även 
en förstärkning av cykelväg till och från 

Tre siktlinjer mot föreslagen bebyggelse.  
Fotomontage av Radar Arkitekter. 
Överst: Från Trädlyckevägen 
Mitterst: Från cykelväg vid Brunnsbergs-
rondellen 
Underst: Från Gödeststadsvägen

Fasad på planerad bebyggelse från norr, Kyrkogårdsvägen och Västkustvägen.
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området. Exploateringen har på så sätt möjlighet att skapa en tydlig entrémarkering 
till Varbergs stadskärna.  

Beskrivning av planbestämmelser

Användning av allmän platsmark 
Gata 
En gata är en allmän plats som är avsedd för både för fordonstrafik och gång och 
cykeltrafik. En gata avgrenas från huvudnätet och ingår i lokalnätet med lägre fram-
komlighet och ofta många utfarter. I detaljpanen ingår gata för att kunna möjliggöra 
en vändplats. 
 
Användning av kvartersmark 
Bostäder (B) 
Planområdet anges för bostadsändamål, vilket innebär att boende med varaktig 
karaktär möjliggörs. 

Kontor (K1) 
Kontor planeras och tillåts enbart i markplan på byggrätter inom planområdet. I 
användningen kontor ingår kontor och tjänsteverksamhet med liten eller ingen va-
ruhantering. Avgörande bör vara att verksamheten inte medför störning av betydelse 
för omgivningen. Exempel på tjänsteverksamhet med liten eller ingen varuhantering 
som ingår i användningen är sådan verksamhet som inte är beroende av omfattande 
besöksverksamhet, det vill säga att tjänster i största möjliga mån utförs utan kun-
dens närvaro. Med en tilltagande digitalisering kan därför bestämmelsen omfatta 
allt fler verksamheter än tidigare, då kunder i större omfattning sköter sin kontakt 
med verksamheten via internet istället för att besöka fysiska lokaler.  
 
Egenskapsbestämmelser för allmän plats
Stängsel och utfart 
Bestämmelse Genomfartstrafik får inte finnas reglerar hur allmän plats får använ-
das. Bestämmelsen kan innebära att huvudmannen för allmän plats, Varbergs kom-
mun, placerar ut hinder med syfte att hindra motorfordon från att ta genvägar som 
inte tillåts.
Utformning av allmän plats 
Skydd1 - Bullerskydd med minsta höjd vid övre kant +18,7 meter över angivet 
nollplan ska finnas. Bestämmelsen syftar till att säkerställa den befintliga ljudmil-
jön även efter exploatering. Bullerskyddet bör utformas för att skapa en trivsam 
levnadsmiljö för fastigheterna som angränsar det, samt ge ett neutralt och trivsamt 
visuellt intryck för förbipasserande trafikanter. Det kan anknyta till omgivningens 
materialval för att skapa en enhetlighet i kvarteret.     

Fasad på planerad bebyggelse från söder, Kyrkogårdsvägen och Hertig Eriks väg.
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Egenskapsbestämmelser för kvartersmark
Begränsning av markens utnyttjande 
Egenskapsbestämmelse e1 - e8 reglerar den totala utnyttjandegraden av byggrät-
terna inom planområdet. Genom att tala om hur många m2 bruttoarea de enskilda 
byggrätterna får bebyggas med ges en önskvärd flexibilitet vid projektets genomför-
ande, samtidigt som omfattning av byggnadernas våningsantal avgränsas.  
 
Så kallad prickmark anger markområden som inte får förses med byggnad. Bestäm-
melsen reglerar byggnadsfria avstånd samt placering av byggnader. På prickmark 
är det tillåtet att uppföra till exempel parkeringsplatser. Inom planområdet är 
prickmark utsatt för att reglera minsta avståndet till grannfastigheterna mot Hertig 
Eriks väg och cykelbanan längs Kyrkogårdsvägen samt för att säkerställa utrymme 
för dagvattenhantering och andra friytor. Underjordiskt parkeringsgarage tillåts på 
prickmark inom detaljplanen.

Höjd över nollplanet på byggnader (högsta nockhöjd i meter över angivet noll-
plan) 
Nocken är takkonstruktionens högsta punkt och högsta nockhöjd i meter över noll-
planet anges till 42,38 meter. Inom en byggrätt varierar höjdsättningen med syfte att 
verka för en uppbrytning av de långa och stora byggnadskroppar som planen annars 
skulle möjliggöra. Marknivån inom planområdet ligger på cirka 16 - 17 meter. Hög-
sta nockhöjd har sänkts från samrådsförslaget, som framgår i samrådsredogörelsen 
för detaljplanen. 

Exempel på ljudabsorberande bullerskydd, samt till höger genomfartshinder i Varberg. 
Undre bild: Visualisering av vändplats av Hertig Eriks Väg och tänkt bullerskydd.

H
ertig

 E
riks V

äg
Västkustvägen
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Utformning 
Planområdets geografiska läge innebär en entré till stadsområdet från norr och ös-
ter. I det avseendet är det motiverat med utformningsbestämmelser som säkerställer 
ett passande inträde till staden. Platsen som sådan bedöms inte vara känslig för för-
ändring, men dess omgivningspåverkan ställer krav på nya byggnaders utformning. 

 Fasad ska utformas för att ge ett varierat uttryck och byggnadsvolymer större  
 än 600 m2 byggnadsarea ska utformas med minst tre visuellt varierade fa-  
 sadbeklädnader. Minst hälften av total fasadyta utformas med fasadmaterial  
 i trä.  
 
Syftet med den här bestämmelsen är verka för en uppbrytning av de långa och stora 
byggnadskroppar som planen annars skulle möjliggöra.

Utformningsbestämmelse f1 (lägsta våningshöjd i markplan är 4,2 meter) säker-
ställer att markplanet får en våningshöjd om minst 4,2 meter. Då det är angeläget 
att platsen får ett tillskott av verksamhetslokaler används bestämmelsen dels för 
att motverka att markanvändning med lägre våningshöjdskrav anläggs i markplan. 
Bestämmelsen styr också den totala nockhöjden på byggrätten genom att säkerställa 
minsta våningshöjd i markplan. Bestämmelsen bidrar därför både till att styra bygg-
nadens höjd och till att uppnå syftet med planen.  

Utformningsbestämmelse f2 (Utkragade balkonger tillåts) syftar till att tydliggöra att  
balkonger får kraga ut över egenskapsområdet. 

Markens anordnande och vegetation 
Bestämmels n1 (Bostadsgård med lekplats om minst 50 m2 ska anordnas.) syftar till 
att reglera de sociala värden exploateringens bostadsgård förväntas ha.   
 
Skydd mot störningar 
Bestämmelse som syftar till att reglera planlösningar inom byggrätter med hänsyn 
till rådande riktvärden om buller. Läs mer under avsnitt Störningar - Trafikbuller. 

Administrativa bestämmelser 
Genomförandetid 
Genomförandetiden är 10 år.

Villkor för startbesked 
Villkor för startbesked är en administrativ bestämmelse som anger att startbesked 
för en åtgärd som innebär en väsentlig ändring av markens användning inte får 
lämnas förrän en viss annan åtgärd först har genomförts. För planområdet får inte 
startbesked för bebyggande ges förrän markens lämplighet har säkerställts genom 
avhjälpandeåtgärder så att acceptabla föroreningsnivåer med avseende på tillåten 
markanvändning erhållits. Acceptabla föroreningsnivåer är känslig markanvändnin 
(KM). 

Markreservat (u) 
I en detaljplan kan kommunen ange markreservat för allmännyttiga ändamål på 
såväl kvartersmark som allmän plats och vattenområde. Markreservatet innebär en 
möjlighet att använda mark, som till exempel skulle vara för enskilt bruk, för all-
männyttiga ändamål. I den aktuella detaljplanen krävs markreservat för allmännyt-
tiga underjordiska ledningar. Ledningarna är befintliga och huvudman är Varbergs 
Energi respektive VIVAB. 

Verkan på tomtindelning
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I och med detaljplanens antagande upphävs en äldre nu gällande tomtindelningsakt 
som anges på plankartan. 
 
Grönstruktur 
Detaljplanen reglerar att en närmiljö med inslag av lek och rekreation på innergår-
den som tillskapas vid byggnation.  De grönytor med diverse träd och buskar som 
försvinner som konsekvens av planen kan till stor del ersättas med nya planteringar.  
 
Trafik 
Biltrafik 
En trafikutredning har utförts av Sweco (2019-06-17). I utredningen föreslås plan-
området angöras från cirkulationsplatsen Brunnsbergsrondllen via en ny anslutning. 
I ändarna av den nya infartsvägen respektive Hertig Eriks väg planeras vändplatser. 
Resultatet från trafikanalysen och kapacitetsberäkningarna för cirkulationsplatsen 
Brunnsbergsrondellen visar inte på någon större påverkan på vägnätet. Cirkula-
tionen klarar enligt beräkningarna den tillkommande trafiken från planområdet 
tillsammans med prognostiserade trafikökningar för år 2022 samt år 2040. Tillfart 
till planerad bebyggelse kan också ske via Hertig Eriks väg respektive Kyrkogårdsvä-
gen där utrymme för utryckningsfordon och sopbilar finna inplanerat. Kommunens 
trafiknätsanalys belyser att en viss ökning av trafikmängden längs Västkustvägen är 
acceptabel då vägen är utpekad som genomfart. 

Gällande parkeringsnorm för Varbergs kommun anges 0,9 parkeringsplats per 
lägenhet inom detaljplaneområdet. För kontor anger parkeringsnormen 14 parke-
ringsplatser per 1000 kvadratmeter bruttoarea. Gällande parkeringsnorm för cykel 
är 2,5 parkeringar per lägenhet. För kontor anger parkeringsnormen 0,5 cykelparke-
ringar per anställd och för detaljhandel 20 cykelparkeringar per 1000 kvadratmeter 
bruttoarea. 

Över: Redovisning av p-tal bil. Under: Redovisning av p-tal cykel. Utdrag ur Mobilitet- och 
parkeringsutredning kv. Tärnan, Koucky & Partners (2020-09-10). 
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Gång och cykeltrafik 
Fotgängare och cyklister har god framkomlighet i de flesta riktningar. Där cyklister 
hänvisas till att cykla i blandtrafik är hastighet och trafikmängd låg vilket främjar 
trafiksäkerheten. Det finns ett behov av ny separerad cykelbana som knyter samman 
befintliga cykelbanor sydväst och nordväst om planområdet. Cykelparkeringar ska 
inrymmas i komplementbyggnader alternativt i parkeringsgarage.  
Teknisk försörjning 
El och värme 
Det föreslås att en av de befintliga förbindelsepunkterna i anslutning till planområ-
det används för framtida område.
VA 
Det föreslås att en av de befintliga förbindelsepunkterna används för framtida om-
råde. Befintligt tryck och flöde bedöms vara tillräckligt för den tilltänkta exploate-
ringen.

Brandvatten 
Brandposten i anslutning till planområdet klarar kraven om erforderligt flöde, av-
stånd mellan brandposter och vattentryck enligt VAV P83 som krävs vid ett genom-
förande av detaljplanen. Förutsättningarna är goda för att kraven klaras utan åtgär-
der eftersom ledningsdimensioner och avstånd mellan brandposter är goda.

Avfall 
Fastighetsägare ansvarar för hantering av hushållsavfall. Regler om avfallshantering 
finns främst i miljöbalkens 15 kapitel och avfallsförordning (2011:927). Möjligheter 
att inrätta avfallsrum för sortering etc. i huvudbyggnad, alternativt friliggande kom-
plementbyggnad ges genom detaljplanen. 

Dagvatten 
Exploateringen medför att andelen hårdgjorda ytor i form av tak, stensatta ytor och 
asfalt bedöms öka, vilket innebär att det dagvattenflöde som genereras i planområ-
det kommer att öka. Föreslagen lösning innebär att fördröjningsmagasin placeras 
inom planområdet och ska dimensioneras efter erforderlig fördröjningsvolym, enligt 
framtagen dagvattenutredning gjord av WSP (2019-12-10). Fördröjningsmagasi-
nen ska också fungera som rening då ett genomförande av detaljplanen bedöms 
öka halterna av flertalet ämnen som är skadliga för recipienten. Den ekologiska och 
kemiska statusen i recipienten bedöms inte försämras efter att föreslagen lösning är 
genomförd. 
 
Störningar 
Trafikbuller 
En trafikbullerutredning har genomförts av WSP Akustik (2020-02-03) och upp-
daterats (2020-10-26) efter reviderade gestaltningsförslag. Utredningen och upp-
dateringen visar att planområdet är bullerutsatt och föreslår att detaljplan reglerar 
bostäders planlösning ur bullersynpunkt som en förutsättning för att uppnå riktvär-
den enligt SFS 2015:216 t.o.m. 2017:359. I lägen där 60 dB(A) ekvivalent ljudnivå 
överskrids på fasad bör:

1) minst hälften av bostadsrummen i bostaden vara vända mot en sida där 
55 dB(A) ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden, och
2) minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dB(A)
maximal ljudnivå inte överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 vid fasaden.
Alternativt placera smålägenheter om högst 35 kvm i lägen där 65 dB(A)
ekvivalent ljudnivå inte överskrids. Det finns möjligheter att anordna balkonger/al-
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taner i samtliga lägen om en gemensam uteplats kan anordnas på en yta som uppfyl
ler riktvärde, övriga uteplatser ses då som ett komplement. 
 
Konsekvenser 
Under avsnittet Konsekvenser redogörs för de sammantagna konsekvenserna som 
detaljplanens genomförande innebär. 

Hushållning med mark- och vattenområden m.m. 
Den föreslagna tillkommande bebyggelsen innebär ett tillskott på flertalet bostäder, 
kontorsytor och i mindre mån även möjlighet för centrumfunktioner. Kopplat till 
planområdet finns även avtal som reglerar uppförande av servicebostäder. Detaljpla-
nen innebär en förtätning av ett befintligt bebyggt område som kan nyttja befintlig 
infrastruktur för transporter, teknisk försörjning, service med mera. Med cykelav-
stånd till Varbergs stadskärna och resecentrum samt goda kollektivtrafikförbindelser 
finns möjligheter för ett minskat bilberoende vid framförallt arbetspendling. Sam-
mantaget bedöms planen innebära en god hushållning av mark och vatten samt vara 
förenligt med hushållningsbestämmelser enligt Miljöbalkens 4 kapitel. 

Illustrationer som redovisar ekvivalenta bullernivåer inom planområdet och på 
angränsande befintlig bebyggelse. Utdrag ur Bullerutredning, WSP.
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Undersökning 
Kommunen har gjort en undersökning om genomförandet av detaljplanen kan antas 
medför en betydande miljöpåverkan. En sammanvägning av konsekvenserna visar 
att planens genomförande ej bedömts medföra betydande miljöpåverkan.

Ställningstagandent grundar sig på bedömningen att ett genomförande av detaljpla-
nen; 

• inte påverkar något Natura 2000-område och därmed inte kräver tillstånd enligt 
7 kap 28 § miljöbalken

• inte negativt påverkar möjligheterna att uppfylla nationella eller regionala miljö-
mål, klimatmål och folkhälsomål

• inte ger upphov till risker för människors hälsa och säkerhet

• inte bidrar till att några miljökvalitetsnormer överskrids

• inte på ett betydande sätt påverkar några områden eller natur som har erkänd 
nationell eller internationell skyddstatus såsom riksintressent eller naturreservat

Störst påverkan bedöms planen ha på landskapsbilden. Sammantaget bedöms dock 
inte genomförandet av planen innebära en betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen 
delar kommunens uppfattning att detaljplanen genomförande inte innebär betydan-
de miljöpåverkan, enligt Länsstyrelsens yttrande i samrådsskedet (2019-03-06). En 
miljöbedömning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning krävs därmed inte för 
den aktuella detaljplanen. Frågor för påverkan har studerats vidare i enskilda utred-
ningar och studier. 
 
Naturmiljö 
Planområdets norra del består av en mindre grönyta med buskage och mindre träd. 
Inga större naturvärden bedöms inrymmas i ytan och därmed påverkas naturmiljön 
inte i någon större omfattning. 
 
Påverkan på luft 
Ett genomförande av detaljplanen kan lokalt generera fler trafikrörelser men be-
döms vara i såpass omfattning att det kan betraktas som liten/ingen i förhållande till 
påverkan på luftkvaliteten. Ett genomförande av detaljplanen bedöms inte påverka 
uppfyllandet av miljökvalitetsnormen för luft.  
 
Påverkan på vatten 
Planområdet ingår i Himleåns avrinningsområde som mynnar ut i Getteröns natur-
reservat. Recipienten är i VISS (Vatteninformation i Sverige) klassad som måttlig 
ekologisk status och den uppnår ej god kemisk status. Föroreningsberäkningarna 
för området visar att med föreslagen dagvattenhantering erhålls erforderlig rening. 
Planerad exploatering med föreslagen dagvattenhanteringen bedöms inte försämra 
statusen för recipienten, sett till miljökvalitetsnormer, kemisk och ekologisk vatten-
status för ytvatten.

Då recipienten för dagvattnet är Natura 2000-område är avsikten att sträva efter 
en förbättrad ekologisk status. I de delar av planområdet som har varit naturmark 
är det svårt att förbättra statusen på dagvattnet, men i sin helhet bör kvaliteten på 
dagvattnet som lämnar området förbättras då dagvatten från hårdgjorda ytor i kom-
bination med den i detaljplan reglerade saneringen av jorden renas på ett bättre sätt 
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än idag.  
 
Störningar 
Buller 
Förordningen (2015:216) om trafikbuller vid bostadbyggnader anger de riktvärden 
som gäller för trafikbuller utomhus från spår-, väg- och flygtrafik vid bostadsbyggna-
der. Riktvärdena berör endast buller utomhus och påverkar inte befintliga regelverk 
gällande ljudnivåer inomhus. Enligt förordningen bör buller från spårtrafik och vä-
gar inte överskrida 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnad fasad, och 50 
dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om sådan ska 
anordnas i anslutning till byggnaden. 

Som en följd av detaljplanens genomförande förväntas trafiken öka något utmed 
Västkustvägen. Den föreslagna exploateringen beräknas uppfylla riktvärden enligt 
SFS 2015:216 t.o.m. 2017:359 förutsatt att bostäders planlösningar anpassas ur bul-
lersynpunkt enligt reglering i detaljplan. Planerad exploatering bedöms som positiv 
för bakomliggande befintliga hus och nivåer sänks med upp till 2 dB(A) minskning 
på någon fasad av bostadshusen. En knappt hörbar ökning om 1 dB(A) uppstår för 
en fastighet som konsekvens av föreslagen förändring av vändplats och bullerskydd 
vid Hertig Eriks väg. För att motverka negativ bullerpåverkan för befintliga fastigh-
ter ska en stödmur uppföras mot vändplatsen med syfte att bevara den jordvall som 
idag agerar bullerskydd på platsen. I norra delen av planområdet planeras befintlig 

4 rum, minst 2 rum mot tyst sida

2 rum, minst 1 rum mot tyst sida

3 rum, minst 2 rum mot tyst sida

1- 1,5 rum, högst 35 m2

Nord

Princip för planlösning för största bostadsvåning i BTA. 
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bullervall finnas kvar. Detaljplanen reglerar att ljudabsorberande bullerskydd ska 
anordnas. 

Plankartan reglerar så att bostädernas planlösningar och placering kan anpassas 
enligt en princip för planlösning för våning med högst antal lägenheter, som redovi-
sas här. I planerade byggnadskroppar placeras bostadsrummen så att minst hälften 
vänds mot gårdssidan, där 70 dB(A) maximal ljudnivå inte överskrids under natten. 
På samma vis tillgodoser planlösningen också att minst hälften av bostadsrummen 
placeras mot sida där 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå inte överskrids. I lägen som ligger 
mellan 60 dB(A) och 65 dB(A) ekvivalent ljudnivå har bostad om högst 35 kvadrat-
meter placerats. 

Skuggning 
Skuggeffekter är en risk som tas hänsyn till. Inom ramen för detaljplanen har en 
skuggstudie tagits fram, från vilken utdrag redovisas här. Den visar på skuggpåver-
kan för 1 av 7 bostadsfastigheter tillhörande sakägare i direkt anslutning planområ-
det och sker morgnar runt kl 09:00 från dagarna kring vårdagsjämningen 20 mars, 
samt samma tidpunkt från 20 augusti och framåt. Efter 20 september skyms mor-
gonsol för som mest tre ytterligare fastigheter. Jämfört med det tidigare samrådsför-
slaget har sänkt nockhöjd och andra planåtgärder för att sänka planerad bebyggelses 
totalhöjd gett mindre skuggpåverkan. Påverkan bedöms inte skapa påtaglig olägen-
het. Det område av Sankt Jörgens kyrkogård som påverkas av skuggeffekt under 
kvällstid används till största delen som materialupplag för kyrkogårdsförvaltningen 
och det bedöms inte skapas någon olägenhet för fastigheten. 

Insyn 
Den planerade exploateringen skiljer sig i skala från omkringliggande bostäder 

Skuggpåverkan vårdagsjämning 20/3 kl 09:00.



23 (31)

Skuggpåverkan vårdagsjämning 20/3 kl 15:00.

Skuggpåverkan 20/6 kl 09:00.
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Skuggpåverkan 20/8 kl 09:00.

Skuggpåverkan 20/8 kl 15:00.

Skuggpåverkan 20/6 kl 15:00.
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vilket kan riskera att skapa olägenheter i form av insyn till befintliga bostäder. I 
detaljplanen har avstånden från ny byggrätt till befintlig bebyggelse reglerats genom 
utbredningen av byggrätten. Planerad bebyggelse trappas ned i höjd mot befintlig 
bebyggelse för att skapa mindre insynseffekter och det är enbart vid de lägre bygg-
nadsdelarnas gavlar som direkt insynsvinkel kan uppstå.

Sociala konsekvenser 
Detaljplanen möjliggör för fler boendeformer i en miljö där det i övrigt är en homo-
gen boendestruktur med likvärdiga boendeformer. Fler typer av boenden innebär 
fler valmöjligheter av bostäder för olika generationer i olika skeden i livet och gynnar 
en blandad befolkningssammansätning med de fördelar detta oftast innebär.  
 
Rörelsemönstrena runt om planområdet är många och sker med många olika färd-
medel. Detaljplanen möjliggör att den som rör sig längs någon av de fem olika vä-
garna som går in mot centrala Varberg och sammanstrålar vid planområdet sydöstra 
hörn, vid Hagarondellen, får en tydlig siktpunkt. På samma vis förstärker byggrät-
tens utformning det utpekade stadslivstråket Gödestadsvägen i visuell och mental 
mening. Med kontor och andra typer av verksamheter som tillåts inom markanvänd-
ningen så tillskapas fler vardagliga mötesplatser och den urbanitet som ett stadslivs-
stråk bör ha. För de boende i omkringliggande fastigheter innebär det fler männ-
iskor och fordon i rörelse, men kontor och bostäder ger samtidigt lägre omsättning 
av besökare i området jämfört med andra markanvändningar.

Barnperspektivet
Detaljplanen rör barn och unga genom att det planeras för centralt belägna bostäder 
där barnfamiljer kan komma att flytta in. Det centrala läget innebär närhet till skola, 
service och grönområden. Då utemiljön till bostäderna kommer vara begränsad till 

Skuggpåverkan 20/9 kl 09:00.
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ytan är det viktigt att dessa utformas på ett sätt som ger möjlighet till spontanlek. 
Inom kvartersmark har kvarterets gårdsyta reglerats så att friytor uppgår till mi-
nimalt ca. 1300 m2. En mindre lekplats kan exempelvis uppta 50 m². Trafikmiljön 
kommer av barn kunna upplevas som relativt komplex och en separerad cykelbana 
längs Kyrkogårdsvägen kan bidra till en tydligare och säkrare trafikmiljö. Separerad 
cykelbana längs Kyrkogårdsvägen tillskapas på kommunal fastighet.

Nollalternativ 
Ett nollalternativ innebär att inga av de i detaljplanen redovisade exploateringarna 
genomförs. 
 

Genomförande av projektet 
Genomförandedelen har till uppgift att redovisa de organisatoriska, fastighetsrättsli-
ga, ekonomiska och tekniska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat 
och ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. Plan- och genomförandebeskriv-
ningen har ingen rättsverkan. Avsikten med beskrivningen av genomförandet av 
projektet är att den ska vara vägledande vid genomförandet av detaljplanen.

Organisatoriska frågor  
Genomförandetid  
Begreppet genomförandetid innebär att planens giltighetstid är begränsad. Under 
genomförandetiden får detaljplanen inte ändras utan synnerliga skäl. Detaljplanen 
gäller även efter genomförandetidens utgång men kan då ändras eller upphävas utan 
att de rättigheter som uppkommit genom planen behöver beaktas. Genomförandeti-
den är 10 år från den dag planen vunnit laga kraft. 
 
Markägoförhållanden  
Planområdet omfattas av följande fastigheter. Tärnan 4, Tärnan 5, Tärnan 8 som ägs 
av Kvarteret Tärnan i Varberg AB, samt av Getakärr 3:2, del av Getakärr 3:4 och del 
av Getakärr 4:3 som ägs av Varbergs Kommun. Fastighetsägare och rättighetshavare 

Konsekvenser på fastighetsägande, plan
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BETECKNINGAR  GRUNDKARTA

UPPLYSNINGAR
Grundkartan framställd genom utdrag och
komplettering av Varbergs kommuns
digitala baskarta.

Aktualitet
Fastighetsindelning:2019-10-28
Detaljinformation: 2019-10-18

Karin Fridstrand
Avdelningschef

Koordinatsystem i plan: SWEREF 99 12 00
Koordinatsystem i höjd: RH 2000
Skala: 1:1000Enskilda fastigheter

Del av kommunal fastighet som säljs

Kommunala fastigheter
Fastighetsägande nuläge
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framgår av den till detaljplanen hörande fastighetsförteckningen.

Huvudmannaskap och ansvarsfördelning 
Kommunen är huvudman för allmän plats. Fastighetsägare ansvarar för drift och 
skötsel av mark och vatten inom den egna fastigheten.  
 
Vatten och spillvatten:  
Varberg Vatten AB

Dagvatten inom kvartersmark:  
Fastighetsägaren

Dagvatten inom allmän plats:   
Varbergs Kommun  

El,  tele:     
Varberg Energi AB och Skanova

Bredband och fiber:    
Varbergs Energi AB

 
Utförande
Allmän plats 
Kommunen ansvarar för utbyggnad och iordningställande av anläggningarna på 
allmän platsmark. 

Exploatör bekostar åtgärder inom användningsområdena GATA som avser vänd-
plats respektive infart till underjordiskt parkeringsgarage från Brunnsbergsrondel-
len. Exploatör bekostar också åtgärd inom användsningsområdet GATA som avser 
anläggning av del av separerad cykelbana längs Kyrkogårdsvägen, samt kompen-
sationsåtgärder för ianspråkstagande av naturmark. Bullerskydd och cykelbanor 
samt övriga anläggningar som planeras på allmän platsmark, eller i gränsen mellan 
allmän platsmark och kvartersmark, bekostas av exploatören. Det här i enlighet med 
exploateringsavtalet.  
 
Kvartersmark 
Exploatören ansvarar för utbyggnad på kvartersmark. Exploatören ska bekosta 
ersättning av förlorad naturmark på allmän plats. Kostnaden för ersättningen ska 
framgå i exploateringsavtalet. Vid utförande med ytterväggskonstruktion av bränn-
bara produkter som t.ex. trä för byggnadsverk över 2 våningar ska risken för brand-
spridning särskilt beaktas i enlighet med gällande brandskyddskrav.  
 
Drift och underhåll 
Allmän plats 
Kommunen ansvarar för drift och underhåll av allmän platsmark.

Kvartersmark 
Exploatören ansvarar för drift och underhåll av kvartersmark. Erforderlig buffertzon 
mellan Västkustvägen och byggrätt ska tillskapas från vilken underhåll av exploate-
ringen ska kunna genomföras utan intrång på allmän plats.  
 
Avtal  
Planavtal har upprättats mellan kommunen och exploatören på Tärnan 4, 5 och 
8. Kostnader för detaljplanen och de nödvändiga underlag som krävs bekostas av 
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exploatör enligt avtalet.

Fastigheterna del av Getakärr 3:4 respektive del av Getakärr 4:3 upplåtes genom 
direktanvisning till exploatören. 

Innan planen antas ska exploateringsavtal tecknas mellan kommunen och berörda 
fastighetsägare/exploatörer. 

 
Fastighetsrättsliga frågor 
Berörda fastigheter  
Här redovisas, de fastigheter som påverkas fastighetsrättsligt av planen. Följande 
åtgärder bedöms bli aktuella enligt fsatighetsbildningslagen för planens genomför-
ande:  

Fastighet Markanvändning Avstår/upplåter Erhåller
Tärnan 4 Kvartersmark BK1, 

GA-område
Erhåller sam-
manlagt ca. 
4170 m2 från 
fastigheterna 
Tärnan 5, 8, del 
av Getkärr 3:2, 
3:4, 4:3. Yta kan 
äka/minska i vid 
lantmäteriför-
rätning.

Tärnan 5 Kvartersmark BK1,
u-område, GA-om-
råde

Överförs till Tär-
nan 4. 

Tärnan 8 Kvartersmark BK1, 
GA-område

Ca 1570 m2 över-
förs till Tärnan 4. 
Ca 24 m2 mark 
överförs till Geta-
kärr 4:3.

Del av Getakärr 3:2 GATA, Kvartersmark 
BK

Ca 48 m2 mark 
överförs till Tärnan 
4. 

Del av Getakärr 3:4 Kvartersmark BK1, 
GA-område

Ca 1084 m2 mark 
överförs till Tärnan 
4. Ca 1 m2 överförs 
till Getakärr 4:3. 
Ca 42 m2 inom och 
yterligare ca 36 m2 
utanför planområ-
desgräns överförs 
till Getakärr 4:3 

Del av Getakärr 4:3 Allmän platsmark 
GATA, Kvartersmark 
BK1, u-område

Ca 751 m2 mark 
överförs till Tärnan 
4. 

Erhåller ca 25 
m2 mark från 
fastigheterna 
Tärnan 8 och 
Getakärr 3:4

Fastighetsbildning och 3D-fastighet 
Som en konsekvens av planen ska fastighetsbildning ske för att skapa ändamålsen-
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liga fastigheter. Fastighetsbildning kan ske genom avstyckning och fastighetsreg-
lering. Detaljplan medger bildande av 3D-fastighet kan och bildas för kontorsyta i 
markplan enligt illustration. Maximal utbredning och våningshöjd i markplan (3D-
fastigheten) regleras på plankarta. Fastighetsbildning ska vara genomförd innan 
bygglov beviljas.  

Gemensamhetsanläggningar 
För gårdsyta och uteplatser avses det bildas en gemensamhetsanläggning. För 
parkeringsgaraget med infart från Brunnsbergsrondellen avses det bildas en gemen-
samhetsanläggning. Samtliga eventuellt tillkommande fastigheter ska ingå i de båda 
via en nybildad samfällighetsförening. 
Ledningsrätter 
Upplåtelse av ledningsrätt möjliggörs med u-område på kvartersamrk. Marken 
ovanför ledningarna är avsedd för infart till parkeringsgarage respektive som öppna 
ytor.
Avtal 
Följande avtal skall upprättas inför och under samt till följd av planens innehåll:
- Planavtal 

- Markanvisningsavtal

-  Exploateringsavtal, undertecknas innan antagande av detaljplanen

- Överenskommelse om fastighetsregleringar

-  Överenskommelse om ledningsrätter 
 
För att teckna avtal, ansöka om lantmäteriförrättning samt bekosta lantmäteriåtgär-
der och intrångsersättningar ansvarar exploatören. 
 
Tekniska frågor 
Redovisning av aspekter/synpunkter som kommit fram i olika utredningar som 
gjorts under planarbetets gång.

Saneringar     Exploatör ansvarar för sanering. 

VA-utredning    Exploatör ska anlägga två stycken fördröjnings- 
     magasin för dagvatten. Två vatten- och spill- 
     vattensserviser föreslås tillskapas. Detaljerad  
     dimensionsberäkning bör göras i samband med  
     detaljprojektering, exploatören är ansvarig.  

Gator och trafik   Byggnaderna förses med underjordiskt garage  
     med nedfart från ny infart från Brunnsbergs- 
     rondellen. Hamn- och gatuförvaltningen asva- 

Illustration över planerad byggrätt längs Västkustvägen. Färger på våningar vi-
sar utbredning för planerad fastighetsindelning, röd linje markerar marknivå.  
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     rar för omgestaltning av Kyrkogårdsvägen och  
     Hertig Eriks väg samt anslutning till cirkula- 
     tionsplats Brunnsbergsrondellen och genom- 
     förs och bekostas av exploatör. 

Geoteknisk undersökning  Grundläggning för planerad exploatering sker  
     i fyllnadsmassor. Med rådande jorddjup anses 
     det vara möjligt att grundlägga med 3 meter  
     bergfritt djup utan sprängning. Detaljerad geo- 
     teknisk undersökning bör göras i samband med  
     detaljprojektering, exploatören är ansvarig.

Ledningar    Befintliga ledningar kommer ligga kvar och   
     kräver i nuläget ingen flytt.   

Vatten, spill  och dagvatten 
Området föreslås fortsatt vara påkopplat på kommunalt VA-nät. I detta område 
kommer dimensionen 160 mm att vara tillräcklig vilket är brukligt för flerbostads-
hus enligt VA-huvudmannen.
Dagvatten  
För kvarteret Tärnan som helhet innebär exploateringen att dagvattenflödena ökar 
med 43 l/s (från 46 till 89 l/s) vid 10-årsregn. Underlagsutredning föreslår att 
tillskapa en (1) servis för dricksvatten och spillvatten i sydvästra delen av planom-
rådet samt två serviser för dagvatten; en i sydväst och en i norra delen, vid Åsgatan. 
Dagvatten från fastigheterna ska fördröjas och renas i enlighet med dagvattenanvis-
ningar för Varbergs och Falkenbergs kommuner.  

Ekonomiska frågor 
Ekonomiska konsekvenser för kommunen

Inkomster 
Kommunen får inkomster vid försäljning av mark för del av Getakärr 3:4, del av 
Getkärr 3:2, del av Getakärr 4:3. Plannytta erhålls genom gång- och cykelvägar samt 
bullerskydd och anläggning av nya vägbaneområden. 

Utgifter 
Kommunen får utgifter vid förvärv av mindre markområde från Tärnan 8 som krävs 
för att säkerställa avstånd till Västkustvägen. Kommunen får fortlöpande utgifter för 
framtida drift och underhåll efter iordningsställande av allmän plats.

Ekonomiska konsekvenser för enskilda fastighetsägare
Tärnan 4 Får kostnader för markförvärv och exploatering samt iordningstäl-  
  lande av allmän platsmark mot Brunnsbergsrondellen, Hertig Eriks  
  väg och Kyrkogårdsvägen. Belastas med drift och underhållskostna- 
  der av gemensamma ytor inom kvartersmark. 

Brandvatten 
Finns ett behov av att bygga ut eller uppdimensionera ledningsnätet för brandvatten 
bekostas detta av exploatören liksom kostnaden för eventuella brandposter eller 
andra åtgärder. 

Ledningar 
Eventuell flytt av ledningar inom planområdet eller omläggning, uppdimensionering 
av befintliga ledningar som krävs för exploatering bekostas av exploatör. Kostnaden 
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för vatten- och avlopp tas ut genom anslutnings- och driftavgifter enligt gällande 
VA-taxa. 
 
Planavgift 
Planeringen bekostas av exploatör och planavgift tas inte ut. 
 
 

Medverkande 
Detaljplanen med tillhörande handlingar har tagits fram av planavdelningen, Stads-
byggnadskontoret, genom Carl-Johan Hjalmers, planarkitekt i Varbergs kommun 
samt representanter från övriga förvaltningar i Varbergs kommun har deltagit i 
planarbetet.  
 

Claus Pedersen      Carl-Johan Hjalmers  
Planchef       Planarkitekt
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Detaljplan för Tärnan 4, 5, 8, 3:4
Varbergs kommun

Undersökning

En strategisk miljöbedömning skall göras för detaljplaner och program om dess genomförande kan
antas medföra en betydande miljöpåverkan. Undersökningen är den analys som leder fram till
ställningstagandet om huruvida en strategisk miljöbedömning behöver göras eller inte.
Undersökningen utgör också ett viktigt underlag för att avgränsa vilka typer av miljöpåverkan som
behöver beskrivas vidare i planbeskrivningen eller i en eventuell miljökonsekvensbeskrivning.

Platsens förutsättningar

Nuvarande mark- eller
vattenanvändning
(Kort beskrivning)

Planområdet berörs av Nej Kanske Ja Kommentar

Internationella konventioner
(Natura 2000, Unescos världsarv etc.)

x

Riksintressen och särskilda
hushållningsbestämmelser
enl. 3-4 kap MB

x
Riksintresset i 4 kap MB, dock utgör
bestämmelserna i första stycket 2 och i 2–6
§§ MB inte hinder för utvecklingen av
befintliga tätorter

Skyddad natur/kultur enl. 7
kap MB

(biotopskydd, strandskydd,
vattenskyddsområde natur-
/kulturreservat etc.)

x

Byggnadsminne eller
fornminne

x Ett större fornlämningsområde finns

redovisat i Riksantikvarieämbetets

kulturmiljöregister i planområdets västra

del. Fornlämningen är Raä Varberg 60:1

är ett stadslager till den medeltida staden

Getakärr/Gamla Varberg. Efter dialog

med länsstyrelsen kunde det konstateras

att ytan som redovisas i

Riksantikvarieämbetets

kulturmiljöregister är schematiskt inritad

utifrån äldre kartmaterial och innehåller

sannolikt inga fornlämningar från Raä

Varberg 60:1.
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Höga kulturhistoriska
värden
(T.ex. områden som ingår i
kommunens bevarandeprogram eller
program för kulturmiljövård)

x

Höga naturvärden

(T.ex. områden som ingår i
kommunens eller länsstyrelsens
naturvårdsprogram)

x

Ekologiskt känsliga
områden
(Områden som enligt ÖP är ekologiskt
särskilt känsliga eller opåverkade)

x

Skyddsavstånd

(Industrier, djurhållning,
kraftledningar etc.)

x

Övriga störningar
(buller, ljus, lukt, strålning etc.)

x Ligger i anslutning till Västkustvägen som är
mycket trafikerad.

Geotekniska svårigheter
eller förorenad mark

x Marken har visat sig vara förorenad, främst
inom fastigheten Tärnan 8. Åtgärder behöver
göras innan exploatering. Regleras i
plankarta.

Högt exploateringstryck/är
redan högexploaterat

x Högt exploateringstryck generellt i
Varberg.

Planens karaktäristiska egenskaper

Planens innehåll och
omfattning
(Kort beskrivning)

Faktor Nej Kanske Ja Kommentar

Planen medger en användning
av planområdet för
verksamheter som kräver
anmälan eller tillstånd enligt
miljöbalken.

x

Planen medger en användning
av planområdet för
verksamheter som finns
angivna i 6 §
miljöprövningsförordningen.

x

Planen medger en användning
av planområdet för
verksamheter som finns
angivna i PBL 4 kap 34 §.

x
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Planen strider mot andra
planer/projekt
(Översiktsplaner, detaljplaner, övriga
projekt)

x

Planområdets läge bidrar till
långa fordonstransporter för att
nå service och andra viktiga
målpunkter.

x

Planen har betydelse för andra
planers miljöpåverkan.

x

Planen kan bidra till att
miljökvalitetsnormer
överskrids
(5 kap. miljöbalken)

x Miljökvalitetsnormer för vatten: Recipient
för området benämns SE633964-128450.
Den ekologiska statusen är måttlig med
avseende på näringsämnen och den kemiska
statusen uppnår ej god. Dagvattnet inom
planområdet ska fördröjas och renas innan
det släpps ut i befintligt dagvattennät och
bedöms inte försämra status eller försvåra
möjligheten att uppnå
miljökvalitetsnormerna för vatten.

Planen har betydelse för
genomförande av EU:s
miljölagstiftning
(gäller t.ex. vattendirektivet)

x

Planens tänkbara effekter

Faktor Påverkan Kommentar

(Påverkans sannolikhet, varaktighet,
frekvens, fysiska omfattning,
gränsöverskridande karaktär,
möjligheter att avhjälpa påverkan osv.)

Faktor Ingen
påverkan

Påverkan Betydande
påverkan

Kommentar

Påverkan på marken (instabilitet,

sättningar, ras, skred, erosion, vibrationer,
föroreningar, skada på värdefull geologisk
formation etc.)

x

Påverkan på luften och klimatet
(luftföroreningar, vindrörelser, temperatur,
luftfuktighet ljusförhållanden etc.)

x Planerad exploatering bedöms
inte utgöra någon större
förändring i sammanhanget.

Förändringar av grund- eller
ytvattnet
(kvalitet, flödesriktningar, nivåer, mängd,
etc., krävs vattendom?)

x

Risk för översvämningar
x
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Svårigheter att lokalt
omhänderta dagvattnet

x

Påverkan på växt- eller djurliv
(antal arter, arternas sammansättning,
hotade eller fridlysta arter etc.)

x

Påverkan på ekosystemtjänster
(stödjande, försörjande, reglerande,
kulturella)

x

Försämrad kvalitet eller
kvantitet på någon
rekreationsmöjlighet (strövområde,

vandringsled, cykelled, friluftsanläggning
etc.)

x

Påverkan på
landskapsbilden/stadsbilden
(siktlinjer, utblickar, landmärken etc.)

x Planerad bebyggelse är
betydligt mer storskalig
jämfört med nuvarande
bebyggelse. Kommer resultera
i en mer stadsmässig entré till
Varbergs tätort.

Barriäreffekter
x

Ökat alstrande av avfall som ej
återanvänds

x

Ökad användning av icke
förnyelsebar energi

x

Uttömmande av någon ej
förnyelsebar naturresurs (grus-

och bergtäkter, dricksvatten etc.)

x Fler bostäder/arbetsplatser
resulterar i fler antal fordon
som idag i huvudsak drivs med
fossila bränslen.

Ökad fordonstrafik / Ändrade
trafikförhållanden

x Fler bostäder/arbetsplatser
resulterar sannolikt i fler antal
fordon.

Effekter som strider mot
långsiktiga centrala, regionala
eller lokala miljömål

x

Överskridna
miljökvalitetsnormer
(5 kap. MB)

x

Buller
(ökning av nuvarande ljudnivå eller
överskridna riktvärden)

x Kommer innebära fler
fordonsrörelser, vilket medför
en marginell ökning av
nuvarande ljudnivå.

Förändrade ljusförhållanden
(bländande ljussken, skuggningar etc.)

x Viss skuggning blir ett resultat
av högre bebyggelse.

Obehaglig lukt
x

Risker för människors säkerhet
(ökad olycksrisk för t.ex. explosion, brand,
strålning, utsläpp av hälsofarliga ämnen,

x
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trafikolyckor, farligt gods etc.)

Påverkan på den sociala miljön
(befolkningssammansättning, delaktighet,
jämställdhet, trygghet etc.)

x Planförslaget bidrar till
blandad
befolkningssammansättning
och variation i
bostadsbeståndet.

Behov av följdinvesteringar
(infrastruktur, vägar, VA, energi etc.)

x

Ställningstagande

Nej Ja Kommentar

Planen…

- innefattar
verksamheter/åtgärder
som kan krävas tillstånd
enligt 7 kap. 28 b § MB
(Natura 2000-tillstånd)

x

Ett genomförande av planen
innebär i övrigt negativa
miljöeffekter som var för sig
är begränsade, men som
tillsammans kan vara
betydande

x

Krävs samråd i frågan om
betydande miljöpåverkan
med kommuner,
länsstyrelser och andra
myndigheter som på grund
av sitt särskilda miljöansvar
kan antas bli berörda av
planen/programmet?

x

Ett genomförande av planen
innebär en betydande
miljöpåverkan och en
strategisk miljöbedömning
skall göras.

x

MKB-dokumentet bör
omfatta följande områden:

Stadsbyggnadskontoret

Handläggare John Cronqvist
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