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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

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap,  4 kap. 5 §

Lokalgata

GATA

1

Kvartersmark ,  4 kap. 5 §

HotellO

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS

Stängsel och utfart

Utfartsförbud,  4 kap. 9 §
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KVARTERSMARK

Bebyggandets omfattning,  4 kap. 11 §
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e

2

Största byggnadsarea över mark är 30 m
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Marken får inte förses med byggnad, bortsett från helt underjordisk

byggnad

Endast komplementbyggnad får placeras över mark

+0.0

Högsta nockhöjd i meter över angivet nollplan

15

Minsta takvinkel i grader

Placering,  4 kap. 16 §

Huvudbyggnad ska placeras med långsida mot gata.
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f
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f

2

På minst 3/4 av fasadlängden mot gata ska översta våning vara

indragen med 1,5 meter eller mer

Markens anordnande och vegetation,  4 kap. 13 §
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meters höjd utmed hela fastighetsgräns mot Vallgången 19
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KUNGÖRELSE 

Detaljplan för Vallgången 13 och del av Getakärr 3:46, 

Varberg, Varbergs kommun 

Byggnadsnämnden beslutade den 25 februari 2021 § 55 att anta 

detaljplanen för rubricerade område. Beslutet fick laga kraft den 20 

december 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 fick laga kraft (se ovan). Om skadan 

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

 

 



Plan- och  
genomförandebeskrivning

Detaljplan för Vallgången 13 och del av Getakärr 3:46
 reviderad 2020-09-24,  

antagen i byggnadsnämnden 2021-02-25 (§ 55) 
Laga kraft: 2021-12-20

Varbergs kommun
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Sammanfattning 
Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten av hotellverksamhet inom fastigheten, 
i närheten av befintlig hotellverksamhet som är belägen på andra sidan Krabbes väg. 
Detta för att möjliggöra en utveckling av befintlig hotellverksamhet vilket bidrar till 
att utveckla blandstaden.

Planprocessen
Planen upprättas med standardförfarande i enlighet med Plan- och bygglagens 
(PBL) regler. Standardförfarande används när en föreslagen detaljplan är förenlig 
med översiktsplanen, inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt stor 
betydelse och inte antas medföra betydande miljöpåverkan. 

I ett första skede upprättas samrådshandlingar, som efter samråd resulterar i en 
samrådsredogörelse. Därefter upprättas granskningshandlingar som efter utställ-
ning resulterar i ett granskningsutlåtande. Efter ett nytt politiskt ställningstagande 
kan planförslaget föras till antagande och vinner efter länsstyrelsens prövning laga 
kraft.

Tidplan

Samråd 3 kvartalet 2019

Granskning 2 kvartalet 2020

Antagande 1 kvartalet 2021

Planhandlingar
Planbeskrivning (denna handling) med genomförandebeskrivning, 2020-09-24

Plankarta med bestämmelser 2020-09-24

Illustrationskarta 2020-09-24

Fastighetsförteckning

Övriga handlingar
Solstudie 2020-03-31

PM dagvatten 2019-09-03

Undersökning 2019-09-11

Samråd Granskning Antagande
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Inledning

Plandata
Planområdet ligger centralt i Varberg, cirka 500 meter söder om Varbergs torg, och 
omfattar fastigheten Vallgången 13, som ligger utmed Krabbes väg, samt gatumark 
på del av fastigheten Getakärr 3:46. Fastigheterna ligger i ett område dominerat av 
fristående hus i trädgård med visst inslag av flerbostadshus och verksamheter. Pla-
nområdet är cirka 1800 m² stort och omfattar en fastighet där det idag står en villa, 
samt intilliggande gatumark. Vallgången 13 är i privat ägo.

Ursprunglig ansökan
Den ursprungliga ansökan om planbesked gällde en hotellbyggnad i totalt fyra vå-
ningar, innehållande ca 28 rum samt konferensrum. 

Syfte
Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten av hotellverksamhet och utökad 
byggrätt, för att på så vis möjliggöra en utveckling av befintlig hotell- och restau-
rangverksamhet på andra sidan av Krabbes väg. 

Uppdrag
Byggnadsnämnden beslutade 2015-05-28 (Bn § 213) att tillstyrka planprövning av 
hotellverksamhet på fastigheten Vallgången 13, samt att ge stadsbyggnadskontoret 
i uppdrag att genomföra detaljplanläggning för aktuellt område. I övervägandet för 
planbeskedet beskrevs även att lämplig höjd och skala hos den tillkommande bebyg-
gelsen behövde studeras mer ingående. 

Tidigare ställningstaganden
Riksintressen och förordnanden 
Hela stadsområdet väster om E6 omfattas av både riksintresse för högexploaterad 
kustzon och riksintresse för rörligt friluftsliv & turism enligt Miljöbalkens 4 kapitel, 
2 och 4 §. Bestämmelserna utgör inte hinder för utveckling av befintliga tätorter och 
det lokala näringslivet. 

Riksintresse för järnväg enligt 3 kap 8 § i Miljöbalken, passerar i nuläget ca 100 me-
ter väster om planområdet. Den planerade dragningen av Västkustbanan innebär att 
järnvägen förläggs i en tunnel cirka 150 meter öster om planområdet och försvinner 
då ur landskapsbilden. 

Översiktsplan
Översiktsplan för Varbergs kommun, antagen av kommunfullmäktige 15 juni 2010, 
anger en planeringsinrikting för Varbergs kommun där utbyggnad i huvudsak ska 
ske genom förtätning i staden, serviceorterna eller i samhällen utmed regionala kol-
lektivstråk. I staden ska en tät bebyggelse och ett effektivt utnyttjande av mark och 
tekniska resurser eftersträvas. 
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I Översiktsplan för Varbergs kommun - Fördjupning för stadsområdet, antagen av 
kommunfulltmäktige 15 juni 2010, ligger fastigheten inom befintlig blandad bebyg-
gelse och omfattas av riktlinjeområde 11 - stadskärnans omgivning. Riktlinjer för 
området är att den blandade bebyggelse ska behållas och utvecklas genom komplet-
tering och förnyelse där tillkommande bebyggelse ska utgå från den aktuella plat-
sens specifika kvaliteter och möjligheter. 

Förtätningsstrategi
Fastigheten ligger inom zon 2 - central omvandling i kommunens förtätningsstra-
tegi, antagen av kommunfullmäktige 16 december 2017. Inom zon 2 är förtätnings-
trycket stort och det finns stor potential för förtätning och omvandling till en mer 
stadsmässig bebyggelse. Inom detta område behöver staden utvecklas från generellt 
sett gles och låg bebyggelse till mer stadsmässig kvartersstruktur. Riktlinjer för om-
rådet är bland annat att den blandade bebyggelsen ska utvecklas successivt genom 
omvandling, påbyggnad och byggnation på ytor som idag inte nyttjas fullt effektivt 
och att den tillkommande bebyggelsen ska förhålla sig till den aktuella platsens spe-
cifika förutsättningar. Kommunen ser positivt på en förtätning som medför butiker 
och lokaler i bottenvåningarna vilket bidrar till liv och rörelse i gaturummet. 

Detaljplan
Fastigheten omfattas av 1936 års stadsplan för Varbergs stad, i vilken ett öppet 
byggnadssätt förespråkas. I gällande detaljplan regleras aktuell fastighet som kvar-
tersmark avsedd för bostads- och affärsändamål. Huvudbyggnader får omfatta två 
våningar med en byggnadshöjd om 7,5 meter med en taklutning om högst 30 grader. 
Fastigheterna får bebyggas med en byggnadsarea om 1/3 av fastighetens yta. 

Utdrag ur stadsplan från 1936 med Vallgången 13 markerat. 

Undersökning
Kommunen har gjort en undersökning i enlighet med 6 kap MB för det aktuella plan-
förslaget. Kommunen har bedömt att genomförandet av planförslaget inte kommer 
att medföra någon betydande miljöpåverkan. En strategisk miljöbedömning krävs 
därmed inte för det aktuella planförslaget. 
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Planeringsförutsättningar
Karta över planområdet

Planområde

Rosenfresgatan

Krabbes väg

Ringvägen

Bandholtzgatan

Peder skrivares väg

Järnväg
Ortofoto över området. 

Mark och vegetation
Planområdet utgörs till en mindre del av gatumark, och till större delen av fastighe-
ten Vallgången 13. Fastigheten Vallgången 13 inrymmer en villatomt med en svag 
sluttning ner mot havet i väster. I västra delen av fastigheten finns en mindre grön 
yta som utgörs av några mindre träd och buskar utmed Krabbes väg. I övrigt består 
de obebyggda ytorna på fastigheten i huvudsak av parkeringsplatser. 

Geotekniska förhållanden och förorenad mark
Marken inom planområdet är relativt plan och sluttar drygt en meter från öster till 
väster. Enligt SGU`s (Sveriges Geologiska undersökning) översiktliga kartläggning 
utgörs jordarten inom fastigheten svallsediment grus, som har goda förutsättningar 
för bebyggelse och låg risk för skred och erosion. Strax väster och norr om fastighe-
ten ligger urberget grunt. 

Geotekniska utredningar har genomförts för de närliggande fastigheterna Bålverket 
7 (2002) och Bålverket 6 (2013). Bakgrund till utredningar var byggnation av större 
karaktär samt eventuella föroreningssprindningar från potentiellt förorenat område 
inom Gyltalyckan 6, cirka 200 meter öster om aktuellt planområde. Undersökningar 
i närområdet visar på att marken består av ett organiskt ytskikt som underlagras av 
blandat friktions- och mellanjord innehållande olika sammansättningar av silt, sand, 
grus samt mot djupet ställvis även lera. Enligt SGU`s brunnsarkiv är djup till berg, 
på en radie av ca 400 meter, mellan 0,7 och 5 meter. 

Utifrån genomförda utredningar har konstaterats att fastigheterna är lämpliga för 
byggnation av större karaktär. I närområdet har en viss förändring skett där mindre 
villatomter har ersätts med flerbostadshus. När närområdet har bebyggts med allt 
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större volymer har inte någon problematik med geoteknik påträffats. En mer detalje-
rad geoteknisk undersökning kan krävas inför detaljprojekteringen.

Inom planområdet bedöms det inte finnas risk för förorenad mark. 

Markradon
I kartläggning av radonrisken i Varbergs stad från 1988 ligger planområdet inom 
mark där risk förekommer för höga radonhalter.  I närmiljön finns också områden 
med berg i dagen eller tunt jordtäcke med förhöjd strålning. Byggnader ska utfö-
ras med radonsäker konstruktion så att högsta tillåtna radonhalt inte kommer att 
överskridas i byggnaden. Ansvaret för att bedöma den faktiska radonrisken på varje 
byggplats och vidta tillräckliga skyddsåtgärder åligger den som ska bygga. 

Fornlämningar och kulturhistoria
Inom planområdet finns inga kända fornlämningar. 

Befintlig bebyggelse
Inom planområdet finns i nuläget en villa i 1,5 våning med sadeltak samt en större 
parkeringsyta som nyttjas av gäster hos Hotell Havanna, vilket är beläget på andra 
sidan Krabbes väg.

Befintligt hus på fastigheten Vallgången 13.

Parkering tar upp stora ytor av fastigheten i nuläget.

I närområdet finns flertalet friliggande enbostadshus och flerbostadshus av varie-
rande karaktär och storlek. Även inslag av verksamheter finns i närmiljön genom 
bland annat Hotell Havanna på andra sidan Krabbes väg. Denna del av staden har 
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på senare tid genomgått en förändring, där villor har ersatts med flerbostadshus, 
både genom byggnation i enlighet med gällande detaljplan från 1936 samt genom 
framtagande av nya detaljplaner. Sammantaget består bebyggelsen i närområdet i 
sin helhet av en varierad karaktär vad gäller storlek, boendeformer, funktioner och 
arkitektur. Fastigheten eller bebyggelsen har inte identifierade kulturmiljövärden i 
kulturmiljöprogram eller liknande. 

Bebyggelsen utmed Rosenfredsgatan, strax öster om planområdet, upptas i kommu-
nens dokument Stadens karaktärer - kulturmiljöer i Varbergs stadsområde, godkänt 
av byggnadsnämnden 30 augusti 2012. Området beskrivs som organiskt framväxta 
gatusträckningar och kvarter från slutet av 1800-talet med fristående hus i trädgård. 
Det finns också byggnader i närmiljön som är med i Kulturmiljö Hallands invente-
ring av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse från 2009. Information om de enskilda 
objekten finns att läsa på Länsstyrelsen Hallands hemsida och illustreras i bilden 
nedan. 

Utdrag ur stadens karaktärer med planområdet markerat med en rödstreckad cirkel. 

Service
Tillgången till kommersiell service i Varbergs centrum är god och i närheten finns 
även offentlig service. 

I området finns även goda förutsättningar för hållbara resor. Utmed Rosenfredsga-
tan går Varbergs stadsbuss med hög turtäthet och gång- och cykelväg finns utbyggt 
utmed Ringvägen, Rosenfredsgatan och strandpromenden. Allt ligger inom  300 me-
ter från planområdet. 

Teknisk försörjning
Teknisk försörjning i form av spill-, dag- och dricksvatten, el, fiber och fjärrvärme 
finns utbyggt inom området. Närmaste brandpost finns cirka 100 meter från fastig-
heten. 
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Fastigheten ligger inom Varbergs Vatten AB kommunala verksamhetsområde för 
spill-, dag- och dricksvatten. 

Den slutliga recipienten för dagvatten är N m Hallandskustvatten. Den samman-
vägda ekologiska statusen för vattenförekomsten klassificeras som måttlig. Klass-
ningen är baserad på miljökonsekvenstypen övergödning. Vattenförekomsten har 
även problem med hydromorfologiska förändringar. För den kemiska statusen utan 
överskridande ämnen är klassificeringen god. 

Trafik
Biltrafik
Krabbes väg, som är en del av planområdet i väster, samt de andra närliggande ga-
torna, är lokalgator av villakvarterskaraktär. Rosenfredsgatan som ligger strax öster 
om planområdet är en infartsväg till Varbergs centrum för boende i den södra delen 
av stadsområdet. Även Ringvägen, strax söder om planområdet, utgör en viktig gata 
i stadens vägnät och fungerar som en ringväg runt stadsområdets södra och östra 
delar. Det finns idag siktsvårigheter för befintliga utfarter från fastigheterna, mot 
korsningen mellan Krabbes väg och Bandholtzgatan. Idag tillåts gatuparkeringar 
längs båda gatorna som ytterligare försvårar sikten.

Parkering
Gatuparkering finns utmed Krabbes väg. I nuläget finns 15 parkeringsplatser inom 
fastigheten som nyttjas av gäster hos Hotell Havanna. Mellan Bandholtzgatan och 
Krabbes väg, strax söder om planområdet, ligger dessutom en annordnad parke-
ringsplats på allmän plats, för både allmänheten och gäster hos Hotell Havanna. 

Friytor och rekreation 
Cirka 300 meter väster om planområdet går strandpromenaden med ett brett utbud 
av rekreationsmöjligheter och större grönområden längs med kusten. Cirka 600 
meter öster om planområdet ligger Gamla Påskberget, som är en del av det större 
grön- och rekreationsområdet Påskbergsskogen. 

Planförslag

Bebyggelse
Detaljplanen innebär en förtätning med hotellverksamhet för att på så vis möjlig-
göra en utveckling av befintlig verksamhet (Hotell Havanna på andra sidan Krabbes 
väg) och ett effektivt utnyttjande av mark där infrastruktur och service redan finns 
utbyggt. I planförslaget inryms ett hotellannex med möjlighet till cirka 20 rum och 
konferenssal. 

Kringliggande fastigheter består av villatomer omkring 1000 m² med bostadshus i 
varierande storlekar men alla med långsidan placerad mot gata. Söder om planom-
rådet finns något större volymer i form av flerbostadshus och större villor. I planför-
slaget föreslås byggnad placeras med långsida mot Krabbes väg och ha en takvinkel 
på minst 15 grader, för att harmonisera med kringliggande bebyggelse utmed Krab-
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bes väg. I den förslagna byggrätten inryms en byggnadskropp i två våningar med en 
indragen tredje våning. Nockhöjden är reglerad till 21 meter över stadens nollplan, 
vilket innebär ca 12 meter över nuvarande markplan. Gällande detaljplan, 1936 års 
stadsplan för Varberg, möjliggör en nockhöjd på ca 11 meter över mark för intillig-
gande fastigheter. 

Balkonger får uppföras på byggnadens långsidor. På byggnadens kortsidor får inga 
balkonger anordnas. Detta för att minska insyn och påverkan på de mer närliggande 
grannfastigheterna Vallgången 14 och Vallgången 12. Byggrätterna är inte reglerade 
under mark för att tillåta underjordiskt parkeringsgarage under hela fastigheten. 

Beskrivningar av planbestämmelser:

Hotell (O)   Planområdet får användningen [HOTELL] vilket möjliggör  
   byggnation av hotellverksamhet inom fastigheten. 

Utfartsförbud Framför byggnaden råder förbud mot att anordna utfart för  
   bilar. Utfarterna ska istället anordnas vid sidan av byggnaden.

Prickad mark Marken får inte förses med byggnad över mark. Byggnad   
   under mark, såsom garage, är däremot tillåtet.

Korsprickad mark Endast komplementsbyggnad får placeras över mark.   
   Byggnad under mark, såsom garage, är däremot tillåtet.

Omfattning (e1) Inom området e1 är största tillåtna byggnadsarea över mark  
   10 m2 . Denna bestämmelse syftar till att tillåta ett entréparti  
   att förläggas upp till 2 meter närmare gata än övrig byggnads- 
   volym. Byggnadsarea avser den area som en byggnad upptar  
   på marken. Byggnadsarea under mark är inte begränsad med  
   syfte att tillåta garage under hela området.

Omfattning (e2) Inom området e2 är största tillåtna byggnadsarea över mark  
   30 m². Det innebär att komplementbyggnad får uppta en   
   byggnadsarea om 30 m² inom egenskapsområdet. Byggnads- 
   area under mark är inte begränsad med syfte att tillåta garage  
   under hela området.

Minsta takvinkel Minsta takvinkel är 150. Det syftar till att skapa en enhetlighet  
   med omgivvande sadeltak och begränsar indirekt även tak-  
   fotens höjd och byggnadsvolymen.

Nockhöjd   Nockhöjden är takkonstruktionens högsta punkt. Högsta
nockhöjd i meter över angivet nollplan är reglerad till +21 
meter för huvudbyggnad. Marknivån inom fastigheten varie-
rar mellan cirka +9 och +9,5 meter, vilket innebär en byggnad 
med nockhöjd på cirka 12 meter över marknivå. Högsta nock-
höjd för komplementbyggnad är +13 meter över nollplanet, 
vilket innebär en byggnad med nockhöjd på cirka 4 meter över 
marknivå. 

Fasader mot Krabbes väg.
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Utformning (f₁) Balkonger får inte uppföras på byggnadens kortsidor, mot   
   fastigheterna Vallgången 12 och 14. 
Utformning (f2) På minst 3/4 av fasadlängden ska översta våning mot   
   gatan vara indragen med 1,5 meter eller mer 
Placering  Huvudbyggnad ska placeras med långsida mot gata (Krabbes  
   väg). Komplementbyggnad ska placeras minst 1 meter från   
   fastighetsgräns. 

Grönstruktur
På tomten finns idag en villa samt en större parkeringsplats. Grönytorna inom 
fastigheten är begränsade. Aktuell fastighet ligger inom ett område med flertalet 
villatomter. Inom de äldre villakvarteren finns ofta större tomter som möjliggör för 
uppvuxna trädgårdar och äldre träd. I takt med att staden växer och förtätas kom-
mer dessa strukturer att ha en viktigare roll eftersom de fyller en viktig funktion för 
den biologiska mångfalden i staden och fungerar även som koppling mellan större 
grönområden och avgränsning mellan fastigheter. Större delen av fastigheten plane-
ras för underjordiskt garage, vilket begränsar möjligheterna för träd och buskar som 
kräver mycket utrymme för rötterna. Där så är möjligt bör vegetation inrymmas. I 
synnerhet utmed den östra tomtgränsen där parkeringsplats inte är tillåtet. Uppvux-
en grönska kan också minska störning av ljus från bilstrålkastare mot intilliggande 
fastighet. 

Service
En utveckling av befintlig hotellverksamhet innebär en utveckling av blandstaden 
och att tillgången till service stärks i stadsområdet för både kommuninvånare och 
besökare. 

Trafik och parkering
Planförslaget innebär två infarter till fastighe-
ten istället för en infart, med markparkering . 
Nuvarande infart till fastigheten, i den södra 
delen av fastigheten, planeras att angöra ett 
underjordiskt garage.  För att både förbättra 
den nuvarande trafiksituationen och hantera 
tillskottet av trafikanter som planförslaget 
tillför kommer gatan att göras om. Se illus-
tration till höger. Korsningen Krabbes väg-
Bandholtzgatan blir en t-korsning istället för 
en y-korsning genom att förgårdsmark skapas 
på gatumarken intill Vallgången 13 och 14. Det 
medför att bilar som kör ut från fastigheten 
inte behöver hålla uppsikt över trafik på två 
gator samtidigt, och minskar också möjlighe-
terna till höga hastigheter då raksträckorna blir 
kortare. Då hotellets båda byggnader kommer 
ligga på varsin sida av vägen finns också ett 
ökat behov av att förbättra för gångtrafik över 
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vägen. Det görs genom ett tydligt gångstråk mellan de båda entréerna, som leds över 
vägen på ett övergångsställe

Huvudbyggnaden tillåts 5 meter från gatumarken, med ett entréparti om max 10 
m2, som tillåts fram till 3 meter från gatan. Avståndet till gatan bidrar till att entré 
till garage och markparkering inte skyms, och att sikten över det allmänna gaturum-
met bevaras vid utfarter. Utfart från parkeringsgarage bör utformas så att där finns 
utrymme på fastigheten utan kraftig lutning, där fordon kan invänta möjlighet att 
köra ut på gatan. 

Parkeringsbehov efter planens genomförande hanteras genom gårdsparkering på 
fastighetens östra sida samt parkeringsgarage under mark. Infarter till dessa place-
ras norr och söder om byggnaden. I gällande parkeringsnorm för Varbergs kommun 
anges 0,5 parkeringsplatser per hotellrum och utöver det kan verksamhetens behov 
behöva utredas i en separat utredning. Planförslaget förväntas bidra med ett tillskott 
på ca 20 rum, vilket ställer krav på 10 p-platser för gäster, samt några för persona-
len. 

Då hotellets huvudbyggnad, på fastigheten Pallissaden 2, idag inte löser sitt parke-
ringsbehov inom sin fastighet, är det positivt att garaget kan lösa parkeringsbehovet 
för båda fastigheterna. Det totala behovet av gästparkeringar för båda fastigheterna 
beräknas till ca 30, för de totalt ca 60 rummen på båda fastigheterna, samt några 
parkeringar för personal. Totalt beräknas planförslaget möjliggöra för 37 parke-
ringsplatser inom fastigheten, vilket bedöms kunna uppfylla parkeringsbehovet för 
båda fastigheterna. Vid byggskedet är det viktigt att även planera för cykelparkering 
inom planområdet för att säkerställa goda möjligheter för hållbara transporter för 
besökare och personal. 

1,5 meter från den östra fastighetsgränsen får parkeringsplats inte anordnas för att 
minska störning på intilliggande fastighet och ge utrymme för både vegetation och 
störningsskydd

Teknisk försörjning
El, VA, värme, avfall

Befintlig anslutning till elnätet och fiber sker från Krabbes väg. Fjärrvärme finns i 
nuläget och går troligtvis att dimensionera upp för att klara större effektbehov. Ser-
vis för vatten och avlopp finns vid Krabbes väg för anslutning. 

Golvbrunnar i källare ska anslutas till det allmänna spillvattennätet efter rening, ge-
nom t.ex. oljeavskiljare eller brunnsfilter, via pumpning. Befintlig servis för spillvat-
ten föreslås användas och en pumpstation anläggas i garage för att lyfta spillvatten 
upp till servisledning. Övriga våningsplan avleds med självfall. VA-huvudmannen 
avråder generellt från att underjordiska konstruktioner byggs på grund av översväm-
ningsrisken. Byggnadens dränering ska av säkerhetsskäl pumpas till dagvattennätet, 
mer information finns att läsa i broschyren Dag- och dräneringsvatten, Information 
till fastighetsägare som VIVAB har tagit fram. 

Avfallshantering ska placeras lättillgängligt ur hämtningssynpunkt, med tillräckligt 
utrymme för att sortera avfallet. Se bestämmelser om avfallsutrymmen och hämt-
ningsvägar i Boverkets byggregler (BBR)

Dagvatten

Området ligger inom kommunens verksamhetsområde för vatten, spill- och dag-
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vatten och anslutning kan ske till det kommunala nätet via servis vid Krabbes väg. 

Då förändringen av fastigheten kommer att innebära högre och snabbare avrinning 
än dagsläget är det en förutsättning för detaljplanens genomförande att 50 % av dag-
vattnet som genereras vid ett 10 års regn med 10 min varaktighet fördröjs inom fast-
igheten, det innebär en erforderlig magasinsvolym om 5 m³. Genom trögavledning 
av dagvatten, exempelvis öppna diken, översilning av grönytor eller infiltrationsan-
läggningar erhålles även viss rening av dagvatten. Kartering från SGU indikerar att 
jordlagren inom planområdet är genomsläppliga och gynnsamma för infiltration av 
dagvatten. Vattenmagasin bör användas för att fördröja dagvattnet inom fastighe-
ten. Detta kan kombineras med växtbäddar.  Se illustration. Iordningsställande av 
dagvattenanläggning ska anmälas.

Vid regn som är så kraftiga att ledningssystemet går fullt, såsom vid ett 100-års regn, 
är det av vikt med en höjdsättning av marken inom området som medför att ytvatten 
rinner undan från byggnad och intilliggande fastigheter. Mark och gator behöver 
kunna nyttjas som sekundära vattenvägar. Man bör i projekteringsskedet sträva 
efter att ha en marklutning på minst 1% för att en eventuell marköversvämning ska 
kunna ledas bort. Principer enligt Svenskt vattens publikation ska följas vad gäller 
höjdsättning av området. Marken närmast byggnad ska slutta från bebyggelsen. Vat-
ten hindras från att rinna över på närliggande fastigheter genom ett ”motveck” eller 
klack i bjälklaget. Underjordiska konstruktioner är extra känsliga för översvämning 
vid regn och skyfall, byggnadens dränering bör därför av säkerhetsskäl pumpas till 
dagvattenanslutningen. För det dagvatten som faller på garagenedfarten så bör detta 
också pumpas för att inte upptryckning sker vid kraftigare regn. 

Regnvatten är alltid mer eller mindre förorenat och ofta tillförs ytterligare förore-
ningar när det rinner över olika ytor. Föroreningshalterna från den här typen av 
områden uppskattas till måttliga i dagvattenanvisningarna. Ansvaret för utsläpp av 
förorenat vatten till dagvattennät eller recipient ligger på verksamhetsutövaren, som 
har rådighet att genomföra åtgärder för att förhindra utsläpp. Parkeringsytor inom 
planområdet är den främsta källan som kan ge upphov till förorenat dagvatten. För 
att motverka att förorenat dagvatten når dagvattennätet eller recipient bör brunns-
filter eller oljeavskiljning före infiltration annordnas. Golvbrunnar i underjordiskt 
garage ska anslutas till en oljeavskiljare eller liknande för att därefter kopplas till det 
kommunala spillvattenätet via pumpning. Det åligger fastighetsägaren att ombesörja 
och bekosta detta

Växtbädd

Vattenmagasin för fördröjning 
av dagvatten

Illustration av dagvattenhantering i magasin under växtbädd
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Brandvatten

Brandpost finns vid korsningen Ringvägen/Bandholtzgatan cirka 100 meter söder 
om fastigheten.  

Ventilationsintag

Så länge järnvägen ligger kvar ovan mark ska luftintag för ventilation på Vallgången 
13 placeras högt och bortvänt från järnvägen, då järnvägen är transportled för farligt 
gods och risk därför finns för gasutsläpp längs järnvägssträckningen.

Störningar
Buller:

En trafikmätning gjorde i januari 2020 på Krabbes väg, Bandholtzgatan och Peder 
Skrivares väg. Beräknat årsmedeldygnstrafik, ÅDT, för Krabbes väg och Bandholtz-
gatan är sammanlagt 999 fordonsrörelser per årsmedeldygn. Den skyltade hastig-
hetsbegränsningen är 30km/h. 

Utifrån Boverkets vägledande dokument ”Hur mycket bullrar vägtrafiken?” be-
döms en skyltad 40-väg med en trafikmängd med 1220 generera en dygnsekvivalent 
ljudnivå om 55 dBA. Då trafikmätningen visar lägre antal fordonsrörelser per årsme-
deldygn, och lägre hastighet, bedöms inte området utsättas för bullernivåer över 55 
dBA. 

Inomhus i hotell gäller generellt krav enligt Boverkets Byggregler för buller. Dessa 
föreskriver att ljudklass C i Svensk Standard SS 25268 ska uppnås, alternativt att 
annan åtgärd vidtas som ger motsvarande ljudmiljö. För utrymme för sömn, vila och 
daglig samvaro för ljudklass C är ekvivalent ljudnivå över dygn från trafik eller andra 
yttre ljudkällor 30 dBA. Motsvarande siffra för utrymme för matlagning och hygien 
är 35 dBA. Maximal ljudnivå inomhus bör vara högst 45 dBA enligt folkhälsomyn-
dighetens allmänna råd om buller inomhus. Inga särskilda krav ställs på ljudmiljön 
utomhus för hotell och gällande riktlinjer för inomhusmiljö bedöms kunna följas. 
Byggnad ska utformas på ett sådant sätt att riktlinjerna för inomhusmiljön uppfylls. 

I samband med omdragningen av järnvägen i en tunnel under Varberg har buller-
beräkningar och utredningar gjorts. Befintlig järnvägsdragning genererar i nuläget 
mindre än 55 dBA ekvivalent ljudnivå inom planområdet. När järnvägen förläggs 
under mark kommer buller från järnväg helt att utgå inom planområdet. 

Konsekvenser
Hushållning med mark- och vattenområden
Inom planområdet finns inga kända natur- eller kulturvärden. En förtätning av 
områdets bebyggelse i form av hotellverksamhet i centrumnära läge, som ansluter 
till befintlig infrastruktur och service bidrar till en hållbar stadsutveckling, och en ut-
veckling av blandstaden. Förslaget innebär en god hushållning med markområden. 

Behovsbedömning
En undersökning är framtagen i samband med planarbetet, daterad 2019-09-11. 
Ingen miljökonsekvensbeskrivning bedöms behövas tas fram till detaljplanen. 
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Kulturmiljö
Planområdet ligger inte inom riksintresse för kulturmiljö och finns inte upptaget i 
någon av kommunens inventeringar av kulturmiljöer. Planförslaget bedöms inte få 
några konsekvenser för stadens kulturmiljöer.

Påverkan på luft
Ett genomförande av detaljplanen bedöms inte påverka uppfyllandet av miljökvali-
tetsnormen för luft negativt. Utbyggnad av ett hotellannex med flera hotellrum och 
parkeringsplatser kan lokalt generera fler trafikrörelser men bedöms vara i sådan 
omfattning så den kan betraktas som liten gällande påverkan på luftkvaliteten. 

Påverkan på vatten
En förutsättning för detaljplanens genomförande är att fördröjning av dagvatten 
sker inom fastigheten innan det når det kommunala ledningsnätet och nedströms 
liggande recipient N m Hallandskustvatten. För det ytor som kan ge upphov till föro-
renat dagvatten, parkeringsytor, ska dagvatten renas innan det når ledningsnätet 
och nedströms liggande recipient. Slutlig recipient för detaljplanen är N m Hallands-
kustvatten, och påverkan från denna fastighet bedöms vara försumbar. Fastigheten 
Vallgången 13 är ca 1000 m² och ingår i ett totalt 111 ha stort avrinningsområde. Ett 
genomförande av detaljplanen bedöms inte bidra till att några miljökvalitetsnormer 
överskrids eller försämras.

Störningar
Buller

Även om utökad verksamhet och ett ökat antal parkeringsplatser inom fastigheten 
innebär en viss ökning av trafik till och från fastigheten, bedöms det inte utgöra en 
sådan ökning att föreskrivna bullernivåer för bostäder 55 dBA riskerar att överskri-
das för intilliggande bostäder.

Bilstrålkastare från markparkering

För att minimera att strålkastarljus från 
bilar når intilliggande fastigheter ska hel-
täckande skydd för detta annordnas med 
minst 1 meters höjd utmed hela fastig-
hetsgränsen mot Vallgången 19. Det kan 
utgöras av till exempel plank, mur eller en 
upphöjd växtbädd. I förslaget till byggna-
tion skapas en höjdskillnad på en meter 
mellan fastigheternas marknivå. Detta 
bör i så fall bäras upp av en stödmur eller 
liknande, och utgör då i sig tillräckligt skydd mot störning från bilstrålkastare. Det 
täckande skyddet kan med fördel kompletteras med vegetation. Förslagsvis kan en 
upphöjd rabatt skapas med högre vegetation upptill. 

Växtbädd

1m höjdskillnad

Fastighetsgräns

Skydd från strålkastarljus mot grannfastighet ska 
säkerställas inom planområdet och bör utformas på 
ett estetiskt tilltalande sätt med vegetation. 
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Solljus och insyn:

Enligt genomförd solstudie kan konstateras att föreslagen byggrätt främst påverkar 
kringliggande fastigheter under morgon- och kvällstimmarna under vår- och höst-
månaderna. Påverkan jämfört med befintlig byggrätt bedöms vara marginell och det 
är framförallt kringliggande trädgårdar och/eller uthus som påverkas av viss skug-
geffekt. Bild nedan visar skuggpåverkan vid nio tidpunkter på året (utdrag ur solstu-
dien 2020-03-31) utifrån att all tillåten byggrätt i planförslaget utnyttjas maximalt.

Den nya byggnaden innebär en liten påverkan på solförhållanden för närligganade 
fastigheter. Genomförd solstudie visar på att det är framförallt kringliggande träd-
gårdar och/eller uthus som påverkas i mindre utsträckning av föreslagen byggnad, 
vilket bedöms som marginell påverkan. Tillräcklig sol på intilliggande fastigheter, 
i bostäderna och på närmiljöns lekytor och sittplatser, bedöms kunna uppfyllas för 
samtliga kringliggande fastigheter. 

Sociala konsekvenser
Planförslaget innebär en utveckling av blandstaden och att fler människor är på 
platsen under olika tider på dygnet, vilket är positivt för en levande och trygg plats. 
Genom de förändringar som görs av gatumiljön bidrar också planförslaget till en 
säkrare trafikmiljö.

Nollalternativ
Nollalternativet är ett jämförelsealternativ som innebär en situation år 2030 då 
planen inte genomförs, men övriga förändringar i kommunen genomförs. Miljökon-
sekvensera jämförs mot nollalternativet. För planförslaget innebär nollalternativet 
att befintlig markanvändning med nuvarande hus och parkeringsplats kvarstår. 

Föreslagen bebyggelse 20 mars och 22 september, kl. 09.00, 12.00 och 17.00 (UTC +1 )

Föreslagen bebyggelse 20 juni kl. 09.00, 12.00 och 17.00. (UTC +1 , [ej korrigerat för sommartid])
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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.

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. 
Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vunnit laga kraft.

Organisatoriska frågor
Markägoförhållanden 
Detaljplanen omfattar fastigheten Vallgången 13, som ägs av exploatören, och fastig-
heten Getakärr 3:46 som ägs av Varbergs kommun.

Huvudmannaskap och ansvarsfördelning
I planområdet finns allmän platsmark i form av gata. Kommunen är huvudman 
för gatunätet inom och angränsande till planområdet och är ansvarig för drift och 
underhåll. 

Vatten, spill & dagvatten    Varberg Vatten AB

El och tele      Varberg Energi och Skanova

Dagvatten (fördröjning inom kvartersmark)  Fastighetsägare  

Utförande
Exploatör är ansvarig för all utbyggnad inom kvartersmark.

Kommunen är ansvarig för all utbyggnad på allmän plats.

Drift och underhåll 
Fastighetsägaren ansvarar för drift och underhåll av kvartersmark. 

Avtal 
Ett planavtal har upprättats mellan kommunen och exploatören. 

Ett exploateringsavtal ska upprättas mellan kommunen och exploatören innan pla-
nens antagande.

Fastighetsrättsliga frågor
Berörda fastigheter 
Detaljplanen omfattar Vallgången 13 som är i enskild ägo och Getakärr 3:46, som är 
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i kommunal ägo. Fastighetsägare och rättighetshavare framgår av den till detaljpla-
nen tillhörande fastighetsförteckningen. 

Fastighetsbildning
För fastigheten gäller fastighetsplan fastställd 1937-03-12, arkivakt 1383K-27/1937 
som fastighetsindelningsbestämmelse. Den upphävs i och med att detaljplanen 
antas

Tekniska frågor
Geoteknik

Geotekniska undersökningar har gjorts i närområdet och fastigheten anses lämplig 
för byggnation enligt planförslaget. Detaljerad geoteknisk utredning kan krävas vid 
detaljprojektering och ansvar för utförandet av detta ligger på exploatören. 

Gator och trafik

Inom planområdet kommer markparkering och underjordiskt parkeringsgarage att 
uppföras med separata in- och utfarter från Krabbes väg. Planens genomförande 
medför åtgärder på det allmäna gatunätet i form av ändrad vägsträckning, plante-
ringar och ny gångpassage. Detta bekostas av exploatör och regleras i ett exploate-
ringsavtal. 

Vatten, spill  och dagvatten

Planområdet är anslutet till det allmänna vatten- och avloppsnätet. Om fastighetsä-
garen begär förändring på sin servis och VA-huvudmannen bifaller ansökan är fast-
ighetsägaren skyldig att bekosta arbetet enligt gällande VA-taxa. 

Ledningar

Eventuell flytt av ledningar och ledningsskåp som påverkas av detaljplanen eller 
uppdimensionering av ledningar som krävs vid ett genomförande av planen bekos-
tas av exploatören. Kostnaden för vatten och avlopp tas ut genom anslutnings- och 
driftavgifter enligt gällande VA-taxa. 

Brandvatten

Eventuella åtgärder på ledningsnätet eller brandposter för att uppnå kraven för 
brandvatten bekostas av exploatören.

Ekonomiska frågor
Planens genomförande innebär inga ekonomiska konsekvenser för kommunen. 
Kostnad för flytt av ledningar, förbindelsepunkter, åtgärder på brandvatten, föränd-
ringar av gatumark och övriga åtgärder för ett genomförande av planen bekostas av 
exploatören. Uppförandet av den föreslagna hotellbyggnaden bekostas av exploa-
tören. Exploateringsavtal ska tecknas mellan exploatören och Varbergs kommun 
innan detaljplanens antagande.
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Planavgift
Planeringen bekostas av exploatör enligt gällande planavtal och planavgift tas inte 
ut. Kostnad för bygglov debiteras fastighetsägaren enligt gällande taxa.

Medverkande
Planförslaget har tagits fram av planenheten, Stadsbyggnadskontoret, genom Klara 
Mörk, planarkitekt i Varbergs kommun. Representanter från övriga förvaltningar i 
Varbergs kommun har deltagit i planarbetet.

Claus Pedersen     Klara Mörk

Planchef      Planarkitekt
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Detaljplan för  
Vallgången 13 
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)  

Inom planförorådet finns idag en villa samt en större parkeringsplats.  

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 Hallandskusten hör till de områden med 
särskilda hushållsbestämmelser där hänsyn ska 
tas till natur- och kulturvärden enligt 4 kap MB. 
Bestämmelsen utgör inget hinder för 
utvecklingen av befintliga tätorter.  
 

Skyddad natur/kultur enl. 7 
kap MB  
(biotopskydd, strandskydd, 
vattenskyddsområde natur-
/kulturreservat etc.)  

X    

Byggnadsminne el. fornminne X    
Höga kulturhistoriska värden 
(T.ex. områden som ingår i 
kommunens bevarandeprogram el 
program för kulturmiljövård) 

X    

Höga naturvärden  
(T.ex. områden som ingår i 
kommunens el. länsstyrelsens 
naturvårdsprogram) 

X    

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

X    

Skyddsavstånd 
(Industrier, djurhållning, 
kraftledningar etc.) 

 X  Mellan fastighetsgräns och befintlig 
järnvägsdragning (som ska förläggas i tunnel 
under Varberg) är det cirka 100 meter.  

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

 X  Planområdet ligger i stadsområdet och cirka 
100 meter från befintlig järnvägsdragning. Visst 
buller finns i stadsområdet men bedöms vara i 
begränsad omfattning.  

Geotekniska svårigheter eller 
förorenad mark 

X    

Högt exploateringstryck/ är 
redan högexploaterat 

 X  Planområdet är i nuläget exploaterat med en 
villa.  
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(Risk för) Överskridna 
miljökvalitetsnormer  

X    

Planens karaktäristiska egenskaper 

Planens innehåll och 
omfattning (Kort beskrivning) 

I planförslaget möjliggörs en förtätning med hotellverksamhet inom 
fastigheten Vallgången 13.  

Faktor Nej  Kanske Ja Kommentar 
Planen medger en 
användning av planområdet 
för verksamheter som kräver 
anmälan eller tillstånd enl. 
miljöbalken. 

X    

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

X    

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

X    

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  Tillgången på viktiga målpunkter och service 
är begränsat inom planområdet direkta 
närhet. Det finns dock goda förutsättningar för 
att ta sig till stadsområdet via mer hållbara 
transportmedel genom ett väl utbyggt gång- 
och cykelnät samt kollektivtrafik med hög 
turtäthet mellan Trönninge och Varberg. I 
samband med ett genomförande av program 
södra Trönninge kommer även tillgången till 
service att öka.  

Planen har betydelse för 
andra planers miljöpåverkan. 

X    

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.) 

 Ingen 
påverkan 

Påverkan Betydande 
påverkan   

 

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.)etc.) 

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

 X  I samband med uppförande av ett 
underjordiskt garage kan påverkan 
på flödesriktningar i 
berggrundvattnet ske.   

Risk för översvämningar X    
Svårigheter att lokalt 
omhänderta dagvattnet  

X   Att fler ytor blir hårdgjorda kan ge 
en påverkan på omhändertagandet 
av dagvatten. Fortsatt planarbete 
ska tydliggöra hanteringen av 
dagvatten. Förändringen kommer 
inte att bli betydande.  

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

X    

Försämrad kvalitet eller 
kvantitet på någon 
rekreationsmöjlighet 
(strövområde, vandringsled, cykelled, 
friluftsanläggning etc.) 

X    

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

 X  En något större byggnad kan bidra 
med viss förändring av siktlinjer och 
utblickar, men döms vara av liten 
omfattning.   

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    

Ökad fordonstrafik / Ändrade 
trafikförhållanden 

 X  Planen möjliggör för 
hotellverksamhet vilket kan antas 
medföra viss ökning av trafikrörelser 
till och från fastigheten.   

Effekter som strider mot 
långsiktiga centrala, regionala 
eller lokala miljömål 

X    

Överskridna 
miljökvalitetsnormer (5 kap. MB) 

X   De ytor som kan ge upphov för 
förorenade dagvatten ska renas 
innan de når det kommunala 
ledningsnätet och nedströms 
liggande recipient.  

Buller (ökning av nuvarande ljudnivå 
eller överskridna riktvärden) 

X   Den omfattning de ökade 
trafikrörelserna till och från området 
kan medföra bedöms vara i den 
omfattning att de inte påverkar 
bullersituationen i området något 
nämnvärt.  

Förändrade ljusförhållanden 
(bländande ljussken, skuggningar etc.) 

 X  Planen möjliggör för en något större 
byggnad än vad gällande detaljplan 
tillåter. Ett genomförande av 
planförslaget kan påverka 
närliggande fastigheter genom ökad 
insyn och skuggning. Med hänsyn 
till inarbetade åtgärder och 
tillhörande skuggstudie bedöms 
detta endast ske i begränsad eller 
ingen omfattning.   

Obehaglig lukt 
 

X    

Risker för människors säkerhet 
(ökad olycksrisk för t.ex. explosion, 

X    
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brand, strålning, utsläpp av hälsofarliga 
ämnen, trafikolyckor, farligt gods etc.) 
Påverkan på den sociala miljön 
(befolkningssammansättning, 
delaktighet, jämställdhet, trygghet etc.) 

 X  Planen möjliggör för 
hotellverksamhet vilket innebär en 
utveckling av blandstaden.  

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

X    

Ställningstagande 

 Nej Ja Kommentar 
Planen… 
- innefattar 

verksamheter/åtgärder 
som kräver 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   

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

X   
 

  
 

Stadsbyggnadskontoret 

Pontus Karlsson, planarkitekt 
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