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KUNGÖRELSE 

Detaljplan för Träslövs-Näs 1:300, del av 1:277 och 1:10,  
Varbergs kommun 
Byggnadsnämnden beslutade den 26 augusti 2021 § 230 att anta 
detaljplanen för rubricerade område. Beslutet vann laga kraft den 23 
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. 
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Sammanfattning 

Planområdet är beläget vid Maries väg på Södra Näs cirka fyra kilometer söder om Varbergs 
stadskärna och omfattar en yta om cirka 1000 m2. Inom området finns ett fritidshus  
med tillhörande trädgård samt en mindre skogsdunge. Detaljplanen syftar till att pröva 
lämpligheten av en utökning av fastigheterna Träslövs-Näs 1:300 och 1:102 samt utökad 
byggrätt på fastigheten Träslövs-Näs 1:300. Avsikten är att åstadkomma en reglering som i 
högre grad överensstämmer med omgivningen. Detta genom att pröva lämpligheten av en 
förändrad markanvändning på delar av fastigheterna Träslövs-Näs 1:10 och 1:277.

Tidplan

Planbesked
4 kv. 2017

Samråd
3 kv. 2020

Granskning
2 kv. 2021

Antagande
3 kv. 2021

Laga kraft

Planprocessen

När kommunen har fattat beslut om att ta fram ett förslag till detaljplan, och startar en 
planprocess, väljer kommunen vilket förfarande förslaget ska handläggas med. Kommunen 
tar då hänsyn till ett antal kriterier som regleras i plan- och bygglagen. Denna detaljplan 
upprättas med standardförfarande i enlighet med plan- och bygglagen (SFS 2010:900). 

Standardförfarande
Standardförfarandet kan tillämpas om förslaget till detaljplan är förenligt med 
översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande, inte är av betydande intresse för 
allmänheten eller i övrigt av stor betydelse. Detaljplanen får inte heller antas medföra en 
betydande miljöpåverkan. När standardförfarande tillämpas ska byggnadsnämnden anta 
planen.

Planprocessen inleds oftast med ett planbesked. Ett positivt planbesked innebär att 
kommunen ställer sig positiv till detaljplanläggning. Först upprättas samrådshandlingar 
som skickas på samråd till berörda sakägare: grannar, myndigheter och organisationer. 
Berörda har under samrådet möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget. Efter 
samrådet sammanställs synpunkterna i en samrådsredogörelse. Planförslaget revideras sen 
utifrån synpunkterna och det bearbetade planförslaget ställs ut för granskning. Det finns då 
möjlighet att åter lämna synpunkter. Efter granskningstiden sammanställs synpunkterna 
och bemöts i ett granskningsutlåtande som skickas till de som inte fått sina synpunkter 
tillgodosedda. Om inga större ändringar görs efter granskningen antar kommunen planen. 
Om ingen har överklagat kommunens beslut att anta detaljplanen, vinner den laga kraft tre 
veckor efter att beslutet anslagits. Vid överklagande kan detaljplanen vinna laga kraft först 
efter att domstolen har fastställt kommunens beslut.
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Planhandlingar
Planbeskrivning (denna handling)

Plankarta med bestämmelser

Grundkarta

Fastighetsförteckning

Samrådredogörelse, 2021-04-01

Granskningsutlåtande, 2021-06-04

Övriga handlingar
Undersökning, Varbergs kommun, 2021-03-26
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Inledning

Plandata
Planområdet är beläget på Södra Näs, cirka fyra kilometer söder om Varbergs stadskärna 
och består av en yta på cirka 1000 m2. Inom planområdet finns idag ett fritidshus och en 
mindre skogsdunge. I området har fritidshusbebyggelsen i allt högre grad omvandlats till 
helårsboenden och i gällande översiktsplan är riktlinjen att aktuellt område också ska nyttjas 
för helårsboende. 

Ursprunglig ansökan
Bakgrund till ärendet är ett positivt planbesked beslutat av byggnadsnämnden 23 november 
2017, Bn § 524. Ansökan avsåg ändring av fastighetsindelning för att utöka fastigheterna 
Träslövs-Näs 1:300 och 1:102, samt utökad byggrätt på fastigheten Träslövs-Näs 1:300. 

Omkringliggande bebyggelse fick år 2007 utökade byggrätter i samband med en ny 
detaljplan. Detta har dock inte kunnat motiveras för den aktuella fastigheten Träslövs-
Näs 1:300 till följd av dess begränsade storlek. Genom att pröva lämpligheten av att ändra 
markanvändningen på delar av intilliggande fastigheter Träslövs-Näs 1:277 och 1:10 från 
allmän platsmark (park) till kvartersmark (bostad) möjliggörs för en utökad fastighetsstorlek 
vilket då även kan motivera en utökad byggrätt för den aktuella fastigheten.

Uppdrag
Byggnadsnämnden har den 23 november år 2017, Bn § 524, beslutat att tillstyrka    
planprövning samt att ge stadsbyggnadskontoret i uppdrag att genomföra 
detaljplaneläggning för aktuellt område.

Planområdets omfattning markerat med 
röd streckad linje.

Planområdets läge på Södra Näs markerat 
med röd cirkel.
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Syfte
Detaljplanen syftar till att pröva en utökning av fastigheterna Träslövs-Näs 1:300 och 1:102 
samt utökad byggrätt på fastigheten Träslövs-Näs 1:300. Avsikten är att åstadkomma en 
reglering som i högre grad överensstämmer med omgivningen. Detta genom att pröva en 
förändrad markanvändning på delar av fastigheterna Träslövs-Näs 1:10 och 1:277.

Tidigare ställningstaganden
Riksintressen och förordnanden 
Planområdet omfattas av riksintresse för rörligt friluftsliv och turism enligt 4 kap. 2 § 
miljöbalken. Planområdet omfattas även av riksintresse för högexploaterad kustzon enligt 4 
kap. 4 § miljöbalken. Detta utgör inte hinder för utveckling av befintlig tätort. Planområdet 
ligger cirka 300 meter öster om havet. Längs Hallandskusten gäller ett utökat strandskydd 
om 300 meter, strandskyddet är upphävt.

Översiktsplan
Översiktsplan för Varbergs kommun antagen av kommunfullmäktige år 2010 anger att 
staden och serviceorterna ska stärkas med ny bebyggelse så att befolkningsunderlaget kan 
öka och orterna fortsätta utvecklas. En utveckling med tät bebyggelse innebär ett effektivt 
utnyttjande av mark och tekniska resurser.

I fördjupning av översiktsplanen för stadsområdet antagen av kommunfullmäktige år 2010 
är aktuellt planområde utpekat som befintlig blandad bebyggelse. Det aktuella planområdet 
är beläget inom den del av Södra Näs som ska nyttjas för helårsboende med visst inslag 
av verksamhet. Den västra delen av Södra Näs ska behållas för fritidshusbebyggelse. 
Planförslaget är förenligt med gällande översiktsplaner.

TR 47
DETALJPLAN

TR 117
DETALJPLAN

Gällande detaljplaner i området. Aktuellt 
planområde markerat med röd linje.

Utdrag ur fördjupning av översiktplan för 
stadsområdet, planområde i röd cirkel.
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Detaljplan
Aktuellt planområde omfattas idag av följande två gällande detaljplaner: 

• TR 117 - Detaljplan för Maries Väg, laga kraft vunnen år 2008. Fastigheten Träslövs-Näs 
1:300 och en mindre del av 1:277 är i denna plan reglerad till markanvändningen bostäder 
med en högsta nockhöjd på 5,3 meter, största byggnadsarea om 60 m2, samt en minsta 
tomtarea om 400 m2. Marken inom fastigheterna är till stor del reglerad som prickmark, 
mark som inte får bebyggas. Detaljplanens genomförandetid har gått ut.

• TR 47 - Förslag till ändring av byggnadsplan för del av Träslövs-Näs, Nygård 
(Kullevägen), laga kraft vunnen år 1988.  Aktuella delar av fastigheterna Träslövs-Näs 
1:277 och 1:10 är i denna plan reglerad med markanvändningen allmän plats - park. Denna 
reglering av markanvändning syftar till att skapa strövområden mellan bebyggelsen. 
Aktuellt område utgörs dock av en restyta på cirka 600 m2 inklämd mellan Maries väg och 
kringliggande fastigheter och saknar därmed förutsättningarna för att fylla en funktion som 
strövområde. Detaljplanens genomförandetid har gått ut.

Undersökning
Kommunen har gjort en undersökning av betydande miljöpåverkan i enlighet med 5 kap 11 a 
§ plan- och bygglagen och 6 kap miljöbalken för det aktuella planförslaget. Kommunen har 
bedömt att genomförandet av planförslaget inte medför någon betydande miljöpåverkan. En 
strategisk miljöbedömning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning krävs därmed inte 
för det aktuella planförslaget. 

Social hållbarhet
Varberg växer och bristen på bostäder är stor. Planförslaget underlättar för att ett fritidshus 
kan omvandlas till bostad för helårsboende inom Varbergs tätort med relativ nära till 
service och kollektivtrafik. På grund av planförslagets begränsande omfattning avseende 
sociala konsekvenser anses utförandet av varken social konsekvensanalys (SKA) eller 
barnkonsekvensanalys (BKA) motiverad. Planförslagets konsekvenser sett ur ett socialt och 
barnperspektiv redovisas för i avsnittet Konsekvenser.
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Planeringsförutsättningar

M
aries väg

Hagm
ark

sv
äge

n

Slättm
arksvägen

Ortofoto över aktuellt område på Södra Näs. Planområdets omfattning markerat med vit 
streckad linje.

Spår av berg i dagen inom planområdet. Vegetation i form av ett mindre ekträd och 
björkar inom planområdet.
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Mark och vegetation
Naturvärden
Planområdet utgörs idag av ett mindre fritidshus med tillhörande trädgård och en mindre 
skogsdunge om cirka 300 kvadratmeter. Skogsdungen är bevuxen med mindre träd i form 
av björkar och ekar. Planområdets södra del består av en öppen gräsbevuxen grusyta som 
används för parkering. 

Geotekniska förhållanden
Höjden inom planområdet varierar med en svag lutning mellan +4,4 meter i väst och +6,4 
meter i öst. Planområdet angränsar i öst till en brantare sluttning av en mindre höjd på +7,8 
meter. Enligt SGU:s jordartskarta består marken i huvudsak av urberg, området nordväst om 
planområdet består av postglacial finsand. Inom planområdet förekommer på ett par ställen 
berg i dagen. I trädgården i planområdets norra del finns ett antal större stenar och block.

Markradon
Planområdet är beläget på normalradonmark enligt den översiktliga kommuntäckande 
kartläggningen av markradonförhållanden som utfördes av VIAK AB år 1988.
Normalradonmark innebär att byggnader normalt ska utföras med radonskyddande 
konstruktion. Det kan till exempel medföra att grunden måste anläggas på sättningsfri 
mark/uppfyllnad, grundplattor utföras tätare och styvare ökad tjocklek, dubbelarmerad, 
högre betongkvalitet och att genomföringar måste tätas noga. Vid olika gjutetapper kan även 
gjutfogarna behöva tätas. Ansvaret för att bedöma den faktiska risken på varje byggplats och 
vidta tillräckliga skyddsåtgärder krävs av den som ska bygga.

Fornlämningar och kulturhistoria
Inom planområdet finns inga kända fornlämningar. Om fornlämningar påträffas under 
grävning eller annat arbete ska arbetet avbrytas och omedelbart anmäls till länsstyrelsen 
enligt 2 kap. 10 § kulturmiljölag (SFS 1988:950).
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Befintlig bebyggelse
Fastigheten Träslövs-Näs 1:300 är idag bebyggd med ett fritidshus i en våning samt två 
mindre komplementbyggnader. Omkringliggande bebyggelse består av mindre fritids- och 
enbostadshus i en våning, vissa med inredd vind.

Service
Offentlig service
Planområdet är beläget inom Mariedalsskolans upptagningsområde för årskurserna F-3 
samt Almers skola för årskurserna 4-9. Närmsta vårdcentral är belägen i Breared drygt två 
kilometer nordost om planområdet, alternativt i Träslövsläge cirka två kilometer sydost om 
planområdet. I Träslövsläge finns även ett lokalbibliotek.

Kommersiell service
Närmaste livsmedelsbutik och kommersiell service finns i Jonstaka och Breared cirka en 
kilometer nordost om planområdet. Övrig kommersiell service finns i Varbergs centrum.

Planområdet sett från norr med befintligt fritidshus och Maries väg till höger i bild.
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Trafik
Gång- och cykel
Gång- och cykelväg finns längs stora delar av Södra Näsvägen cirka 250 meter sydost 
om planområdet. Norra delen av Södra Näs har ett välutbyggt gång- och cykelnät som 
är sammankopplat med huvudstråk till Varbergs tätort och Träslövsläge. I det direkta 
närområdet saknas gång- och cykelvägar samt trottoarer.

Kollektivtrafik
Närmsta kollektivtrafikshållplats är Södra Näs Hagmarksvägen belägen cirka 250 meter 
söder om planområdet. Hållplatsens trafikeras endast av anropsstyrd linjetrafik. Hållplatsen 
Jonstaka belägen cirka en kilometer nordost om planområdet trafikeras av bussar i 
stadstrafik med flera avgångar per timme i riktning mot Varbergs centrum och Träslövsläge.

Biltrafik
Området angörs idag via Maries Väg. Väghållare är Södra Näs och Nygårds vägförening.

Parkering
Det finns ingen allmän parkering i närområdet utan all parkering sker på privat kvartersmark 
eller grönytor.

Teknisk försörjning
Vatten, spill- och dagvatten
Planområdet ligger inom det kommunala verksamhetsområdet för spill-, dag- och 
dricksvatten. En befintlig servis finns för fastigheten Träslövs-Näs 1:300. 

Brandvatten
Aktuellt planområde ligger inom 75 meter från närmsta brandvattenpost vilket innebär 
att förutsättningarna för att tillämpa ett konventionellt brandvattensystem enligt 
Räddningtjänsten Västs PM4 Brandvattenförsörjning finns.

Energiförsörjning, tele och bredband
Planområdet försörjs med el och bredband från Varbergs Energi. Skanova äger telenätet i 
området.

 

Avfallshantering
VIVAB ansvarar för hämtning av hushållsavfall i området. Närmsta återvinningscentral 
finns i Varberg på Holmagärde cirka 7 kilometer norr om planområdet. Närmsta 
återvinningsstation finns i Träslövsläge alternativt i Varberg.
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Sociala perspektiv 
Sociala aspekter
Variationen av boende- och upplåtelseformer i området är starkt begränsad då nästan 
uteslutande består av enbostadshus med äganderätt. Området har goda möjligheter till 
rekreation med närhet till natur och strövområden.

Barnperspektiv 
Utifrån ett barnperspektiv finns goda möjligheter till lek med tilltagna villatomter och närhet 
till naturmark. Närmsta kommunala lekplats finns cirka 500 meter nordväst, alternativt 600 
meter nordost om planområdet. Lekplatserna är av den enklare varianten. Grundskolorna 
Mariedalsskolan och Almers skola ligger cirka tre kilometer norr om planområdet. 
Närområdet präglas av mindre gator med låga hastigheter, gång- och cykelnätet är till största 
del väl utbyggt med närhet till gena huvudstråk som ansluter till omkringliggande områden 
inom tätorten. I planområdets direkta närhet saknas däremot trottoarer samt gång- och 
cykelvägar.
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Planförslag

Bebyggelse
Markanvändningen inom planområdet föreslås vara för bostad. Bostadsbebyggelsens 
karaktär regleras med planbestämmelser i syfte att harmonisera med existerande bebyggelse 
i närområdet.

Grönstruktur
Planförslaget innebär att mark planlagd som Park tas i anspråk för att möjliggöra 
bostadsbebyggelse. I gällande detaljplan (TR47), Förslag till ändring av byggnadsplan 
för del av Träslövs-Näs, Nygård (Kullevägen) som vann laga kraft år 1988, anges att 
den allmänna platsen reglerad med markanvändningen Park har till syfte att möjliggöra 
för strövområden mellan den samlade bebyggelsen. På Södra Näs är nästan all obebyggd 
mark planlagd som allmän plats med användningen natur eller park, vilket har gett hela 
området en grön och luftig karaktär med goda möjligheter för allmänheten att röra sig fritt 
mellan bebyggelsen, samt för djur- och växtliv att existera. Den föreslagna förändringen av 
markanvändning från park till bostäder omfattar en yta om cirka 600 kvadratmeter, av vilken 
delar idag används som trädgård eller yta för parkering. Cirka 300 kvadratmeter utgörs av en 

Illustration som visar ett exempel på en möjlig utbyggnad av detaljplaneförslaget. 
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skogsdunge. Aktuell yta bedöms sakna funktion som allmän plats enligt gällande detaljplans 
syfte då den utgörs av en restyta inklämd mellan Maries väg och befintlig bebyggelse. 
Ytan bedöms även sakna förutsättningar för att i framtiden uppfylla en sådan funktion 
då omgivande kvartersmark redan är utbyggd enligt gällande detaljplaners intentioner. 
Den förändrade markanvändningen har därmed bedömts innebära ingen eller begränsad 
påverkan på allmänhetens fria rörlighet samt befintliga naturvärden.

Aktuell yta är av sådan begränsad omfattning att dess funktion som ett grönt och naturligt 
inslag i området för att bevara dess karaktär anses kunna tillgodoses i planförslaget i form av 
trädgård tillhörande tillkommande bostadsbebyggelse. Bebyggelsens omfattning, utförande 
och placering regleras i plankartan i en omfattning likt omgivande detaljplaner med syfte 
att säkerställa att områdets gröna karaktär bevaras. Vidare bör endast ytor ianspråktaget 
för bebyggelse hårdgöras i syfte att behålla området karaktär präglad av gröna och luftiga 
trädgårdar. 

Trafik
Planområdet föreslås angöras från Maries väg i det läge som idag utgörs av parkering i 
den södra delen. Planområdesgränsen mot Maries väg har placerats i aktuellt läge för att 
möjliggöra en gatubredd om minst 8 meter, i enlighet med tidigare gällande detaljplan. 
Planförslaget innebär en möjlig exploatering om ett bostadshus och trafikrörelserna i 
området förväntas öka marginellt med fem bilresor (exkl. nyttotrafik) per dygn enligt 
beräkning med Trafikverkets trafikalstringsverktyg.

Teknisk försörjning
Vatten, spill- och dagvatten
Planområdet är beläget inom verksamhetsområde för vatten, spill- och dagvatten vilket 
innebär möjlighet till avledning av dagvatten från fastigheten. Enligt kommunens 
dagvattenanvisningar ska alla medverka för att förhindra utsläpp av skadliga ämnen samt 
medverka till god vattenstatus i recipienterna så långt det är tekniskt möjligt, ekonomiskt 
rimligt och miljömässigt motiverat. Inom planområdet är jorddjupet knappt  1 meter innan 
urberg vilket medför att möjligheten till lokal fördröjning är begränsad. I VA-huvudmannens 
informationsskrift finns vägledning kring åtgärder för att åstadkomma trög avledning 
av dagvatten inom den egna fastigheten. Det går att minska dagvattenavrinningen med 
exempelvis gröna tak och att anlägga grusinfarter istället för asfalt eller marksten. Ett lokalt 
omhändertagande av dagvatten på egen tomt ger både fördröjning och rening vilket leder till 
minskad belastning på ledningsnät och recipient. I kommunens dagvattenanvisningar finns 
vägledning som visar att dagvatten från villaområden inklusive lokalgator inte kräver rening. 
Då aktuellt planområdet enbart berör en fastighet är bedömningen att rening inte krävs och 
att detaljplanens genomförande inte kommer påverka slutlig recipient

Avfallshantering
Fastighetsägare ansvarar för hantering av hushållsavfall.
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Planbestämmelser

Användning av mark och vatten
Kvartersmark (4 kap. 5 § PBL)

Bostäder
Markanvändningen inom planområdet regleras för 
bostäder. Användningen bostäder ska tillämpas för områden 
för olika former av boende av varaktig karaktär. Även 
bostadskomplement ingår i användningen.

B

Egenskapsbestämmelser för kvartersmark
Bebyggandets omfattning (4 kap. 11 § PBL)

Största sammanlagda byggnadsarea
Största sammanlagda byggnadsarea regleras till 20 % av 
fastighetsarean, dock maximalt 220 kvadratmeter. Detta 
med syfte att åstadkomma en begräsning av största tillåtna 
byggnadsvolym likt som för omgivande bebyggelse och för att 
bevara områdets luftiga och gröna karaktär.

Marken får inte förses med byggnadsverk
Bestämmelser om begränsning av markens utnyttjande ska 
tillämpas på kvartersmark för att reglera att marken inte 
får förses med byggnadsverk eller viss typ av byggnadsverk. 
Bebyggelsens placering regleras med prickmark för att 
åstadkomma sex meters avstånd till gatan i syfte att behålla 
gaturummets karaktär. Mot naturområdet i norr och befintlig 
bebyggelse i öst på fastigheterna Träslövs-Näs 1:299, 1:102 
och 1:43 regleras bebyggelsens placering för att åstadkomma 
ett avstånd på fyra meter för att behålla områdets karaktär 
med friliggande villor placerade fritt i gröna och luftiga 
trädgårdar. Ett avstånd på fyra meter är även tänkt längs den 
föreslagna  fastighetsgränsen som tillkommer i söder mot 
grannfastigheten Träslövs-Näs 1:102.

Högsta nockhöjd i meter över angivet nollplan 
Största tillåtna nockhöjd är reglerad till +11,7 meter över 
angivet nollplan. Detta innebär en nockhöjd på cirka 6 meter 
från befintlig marknivå inom den del av planområdet som 
byggnadsverk är tillåtna.  Nockhöjd avser höjd mätt från 
markplanet upp till yttertakets högsta del.

e1
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Fastighetsstorlek (4 kap. 8 § PBL)

Placering (4 kap. 16 § PBL)
Byggnad ska placeras minst 4 meter från fastighetsgräns. 

Bestämmelsen syftar till att säkerställa ett avstånd till samtliga fastighetsgränser för att 
behålla områdets karaktär med friliggande villor placerade i större trädgårdar. 

Utförande (4 kap. 16 § PBL)
Källare får inte finnas. 

Bestämmelsen syftar att med hänsyn till områdets geotekniska förutsättningar förbjuda 
källare till följd av risk för översvämning och grundvatteninträngning.

Administrativa bestämmelser
Genomförandetid (4 kap. 21 § PBL)
Genomförandetiden är 5 år från den dag då planen vinner laga kraft.

Högsta byggnadshöjd i meter
Största tillåtna byggnadshöjd är reglerad till 3,5 meter. 
Byggnadshöjd avser höjd mätt från markplanet till skärningen 
mellan fasadplanet och takplanet.

Största takvinkel i grader
Största takvinkel är reglerad till 37 grader för att åstadkomma 
ett takliv som harmoniserar med omgivande bebyggelse. 

Minsta fastighetsstorlek
Minsta tillåtna fastighetsstorlek regleras till 800 kvadratmeter 
för att bevara områdets karaktär med gröna och luftiga 
trädgårdar.

d1
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Konsekvenser

Hushållning med mark- och vattenområden m.m.
Ett genomförande enligt förslaget bedöms innebära god hushållning med mark- och 
vattenområden då exploateringen i huvudsak sker på redan ianspråktagen mark med närhet 
befintlig infrastruktur och service.

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.  

Ställningstagandet grundar sig på bedömningen att ett genomförande av detaljplanen; 

• 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 miljömål, 
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 skyddsstatus såsom riksintressen eller naturreservat

Naturmiljö
Planförslaget möjliggör exploatering av mark som i gällande detaljplan är reglerad som 
allmän plats, Park. Ytan är på cirka 600 kvadratmeter varav ungefär hälften utgörs av 
en mindre skogsdunge bestående av mindre träd som ek och björk. I området och på 
Södra Näs finns stora grönområden som kilar mellan den samlade bebyggelse. Nästan all 
obebyggd mark är planlagd som allmän plats med användningen natur eller park, vilket 
ger goda möjligheter för allmänheten att röra sig fritt mellan bebyggelsen, samt för djur- 
och växtliv att existera. Aktuell yta har bedöms sakna förutsättning för att vara en del av 
dessa grönområden då den utgörs av en restyta inklämd mellan Maries väg och befintlig 
bebyggelse. Ytan är av sådan begränsad omfattning att dess bidrag som ett naturligt inslag i 
området idag även bedöms kunna tillgodoses i planförslaget i form av trädgård tillhörande 
planerad bostadsbebyggelse.

Påverkan på luft
Ett genomförande av detaljplanen bedöms inte påverka uppfyllandet av miljökvalitetsnormen 
för luft. 
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Påverkan på vatten
Ett genomförande av detaljplanen bedöms inte påverka uppfyllandet av miljökvalitetsnormen 
för vatten. Tillräcklig fördröjning och rening av dagvatten inom planområdet förväntas 
kunna tillgodoses inom den egna fastigheten. Planområdet ligger inom delavrinningsområde 
Hallands kustvatten.

Störningar
Trafikbuller
Ett genomförande av detaljplanen bedöms innebära en marginell ökning av trafikrörelser och 
buller i området.

Skuggning
Föreslagen bebyggelse ger upphov till viss skuggning. Denna redovisas under rubriken 
Solstudie på följande sida vid vårdagjämning samt vid sommarsolståndet.

Sociala konsekvenser
Sociala perspektiv
Varberg växer och bristen på bostäder är stor. Planförslaget underlättar för en omvandling av 
ett fritidshus till ett helårsboende genom en utökad byggrätt.

Barnperspektiv
Planförslaget innebär begränsade konsekvenser sett ur ett barnperspektiv. Planförslaget 
innebär att mark som i gällande detaljplan är reglerad som allmän plats, Park, föreslås bli 
kvartersmark med användning Bostäder. Detta skulle kunna försämra barns möjligheter 
till lek. Det aktuella ytans läge och omfattning är dock av sådan karaktär att ytan redan 
idag troligtvis inte fyller en sådan funktion. De större grönområdena i planområdets närhet 
bedöms inte påverkas negativt av planförslaget.

Nollalternativ
Ett nollalternativ innebär att inga av det i detaljplanen redovisade förslagen genomförs. Det 
betyder att byggrätten inom fastigheterna kvarstår och det försvårar för uppförandet av en 
bostad för helårsboende. Konsekvensen blir att det inte byggs fler bostäder vilket försvårar 
flyttkedjor samt inflyttning till kommunen. Fler helårsboende i området stärker underlaget 
för att behålla och utveckla service, kollektivtrafik, med mera. Nollalternativet innebär också 
att marken med vegetation i planområdets östra del kvarstår som planlagd för allmän plats - 
park.
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20 mars kl.09.00, UTC +1 vintertid 20 mars kl.12.00, UTC +1 vintertid

20 mars kl.15.00, UTC +1 vintertid 20 mars kl.18.00, UTC +1 vintertid

20 juni kl.09.00, UTC+1 sommartid 20 juni kl.12.00, UTC+1 sommartid

20 juni kl.15.00, UTC+1 sommartid 20 juni kl.18.00, UTC+1 sommartid

Solstudie
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Genomförande av projektet

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

Genomförandetid 
Begreppet genomförandetid är en administrativ bestämmelse som anger den tids-rymd inom 
vilken en detaljplan är tänkt att genomföras. 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 då planen vunnit laga kraft. 

Organisatoriska frågor
Markägoförhållanden 
Samtliga fastigheter inom planområdet ägs av privatpersoner.

Huvudmannaskap och ansvarsfördelning
Detaljplanen omfattar ingen allmän platsmark. 

Vatten, spill- & dagvatten  Varberg Vatten AB

El     Varberg Energi

Tele     Skanova

Bredband    Varberg Energi  

Utförande
Exploatören ansvarar för utbyggnad och iordningsställande av kvartersmark. 

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

Avtal 
Följande avtal ska upprättas inför och under planarbetet:

• Planavtal
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Fastighetsrättsliga frågor
Berörda fastigheter 
Planområdet omfattar fastigheterna Träslövs-Näs 1:300, del av Träslövs-Näs 1:277 och del 
av Träslövs-Näs 1:10. Även fastigheten Träslövs-Näs 1:102 berörs då del av Träslövs-Näs 1:10 
avses överlåtas till denna i samband med att fastighetsbildning sker enligt denna detaljplan. 
Se illustration nedan för förtydligande.

Fastighetsbildning
Som en konsekvens av planen ska fastighetsbildning ske för att skapa ändamålsenliga 
fastigheter. Ansökan om fastighetsbildning görs av exploatören som även står för 
förrättningskostnader. Följande åtgärder bedöms bli aktuella enligt fastighetsbildningslagen 
för planens genomförande:

Fastighet Åtgärd
Träslövs-Näs 1:10 Avstår ca 144 m2 till Träslövs-Näs 1:102 och ca 

162 m2 till Träslövs-Näs 1:300. Planläggs som 
kvartersmark för bostäder (B).

Träslövs-Näs 1:102 Utökas med ca 144 m2 från Träslövs-Näs 1:10. 
Planläggs som kvartersmark för bostäder (B).

Träslövs-Näs 1:277 Skiftet överförs till Träslövs-Näs 1:300, ca 352 m2. 
Planläggs som kvartersmark för bostäder (B).

Träslövs-Näs 1:300 Utökas med ca 352 m2 från skiftet Träslövs-
Näs 1:277 och ca 162 m2 från Träslövs-Näs 1:10. 
Planläggs som kvartersmark för bostäder (B).
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Fastighetsbildningskarta

Illustration som redovisar fastighetskonsekvenser enligt tänkt fastighetsbildning.
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Tekniska frågor
Vatten, spill- och dagvatten 
Planområdet är anslutet till det kommunala nätet för spill-, dag-, och dricksvatten. 
Exploatören ansvarar för att dagvatten ska renas och fördröjas inom fastigheterna i enlighet 
med dagvattenavisningar för Varbergs och Falkenbergs kommuner. Vid genomförandet 
av detaljplanen blir fastigheter och byggnader större vilket ökar VA-taxan, detta regleras i 
samband med bygglov.

El, tele och bredband 
Området är anslutet till Varbergs Energis el- och fibernät, samt Skanovas telenät. Eventuell 
flytt av ledningar inom planområdet som krävs vid genomförandet av detaljplanen bekostas 
av exploatören.

Ekonomiska frågor
Ekonomiska konsekvenser för kommunen
Det finns inga ekonomiska åtaganden för kommunen inom planområdet.

Ekonomiska konsekvenser för enskilda fastighetsägare
Eventuell flytt av ledningar inom planområdet eller omläggning, uppdimensionering av 
befintliga ledningar som krävs för exploatering bekostas av exploatör.

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

Planavgift
Planarbetet bekostas av exploatör och planavgift tas inte ut.

Medverkande

Planförslaget har tagits fram av planavdelningen, stadsbyggnadskontoret, genom John 
Ljungberg, planarkitekt i Varbergs kommun. Representanter från övriga förvaltningar i 
Varbergs kommun har deltagit i planarbetet.

Claus Pedersen     John Ljungberg

Planchef      Planarkitekt
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Detaljplan för Träslövs-Näs 1:300, del av 1:277 och 1:10 
Södra Näs, 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 planområdet som omfattar en yta på cirka 1000 m2 finns idag ett 
mindre fritidshus med tillhörande trädgård, samt en mindre 
skogsdunge. 

 

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 

Planområdet omfattas av riksintresse 
för rörligt friluftsliv och turism enligt 
4 kap. 2 § MB. Planområdet omfattas 
även av riksintresse för 
högexploaterad kustzon enligt 4 kap. 
4 § MB. Detta utgör inte hinder för 
utvecklig av befintlig tätort. 
Planförslaget bedöms inte påverka 
dessa riksintressen negativt. 

Skyddad natur/kultur enl. 
7 kap MB  

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

 
X 

   

Byggnadsminne eller 
fornminne 

 
X 

   

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

 
X 
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Planområdet berörs av Nej Kanske Ja Kommentar 

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 

   

Geotekniska svårigheter 
eller förorenad mark 

 
X 

   

Högt exploateringstryck/är 
redan högexploaterat 

   
X 

Inom det södra kustområdet i 
kommunen och på Södra Näs råder 
ett högt exploateringstryck och det 
pågår flera planarbeten i området. 

Planens karaktäristiska egenskaper 

Planens innehåll och 
omfattning  
(Kort beskrivning) 

Detaljplanen syftar till att pröva lämpligheten av en utökning av 
fastigheterna Träslövs-Näs 1:300 och 1:102 samt utökad byggrätt 
på fastigheten Träslövs-Näs 1:300 med avsikten att åstadkomma 
en reglering som i högre grad överensstämmer med omgivningen. 
Detta genom att pröva lämpligheten av en förändrad 
markanvändning på delar av fastigheterna Träslövs-Näs 1:10 och 
1:277. 

 

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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Faktor Nej  Kanske Ja Kommentar 

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 

 Utbudet av service på Södra Näs och 
det direkta närområdet är begränsat. 
Istället är boende hänvisade till 
Breared alternativt Träslövsläge eller 
Varbergs centrum för service. 
Möjligheterna för transport med 
hållbara färdmedel såsom 
kollektivtrafik är begränsade. 
Förutsättningar för resor med gång 
eller cykel är dock något bättre. 

Planen har betydelse för 
andra planers 
miljöpåverkan. 

 
X 

   

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

 
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.) 

 

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 
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Faktor 

 

Ingen 
påverkan 

Påverkan Betydande 
påverkan   

Kommentar  

 

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

 
X 

   

Risk för översvämningar 
X    

Svårigheter att lokalt 
omhänderta dagvattnet  

 
X 

  Omhändertagande av 
dagvatten bedöms kunna 
lösas inom planområdet 
på den egna fastigheten 
utan problem. 

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

  
X 

 Planförslaget innebär att 
en liten yta naturmark tas 
i anspråk för bebyggelse i 
form av bostäder. 
Påverkan bedöms som 
begränsad. 

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

  
X 

 Planförslaget innebär att 
en liten yta naturmark tas 
i anspråk för bebyggelse i 
form av bostäder. 
Påverkan bedöms som 
begränsad.  

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

 
X 

   

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

  
X 

 Planförslaget innebär en 
utökad byggrätt på mark 
som idag inte är 
exploaterad i syfte att 
åstadkomma en 
enhetligare utformning i 
området. Påverkan 
bedöms som begränsad. 

Barriäreffekter 
X    

Ökat alstrande av avfall som 
ej återanvänds 

  
X 

 Fler bostäder leder till 
ökad mängd avfall. En 
exploatering av föreslagen 
storlek bedöms öka 
andelen avfall marginellt. 
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Faktor 

 

Ingen 
påverkan 

Påverkan Betydande 
påverkan   

Kommentar  

 

Ökad användning av icke 
förnyelsebar energi 

  
X 

 Fler bostäder leder till en 
ökad användning av 
energi. Beroende på hur 
den alstras ökar 
eventuellt användningen 
av icke förnyelsebar 
energi. Den tilltänkta 
bebyggelsens 
omfattningen bedöms 
endast öka användningen 
av icke förnyelsebar 
energi marginellt. 

Uttömmande av någon ej 
förnyelsebar naturresurs 
(grus- och bergtäkter, dricksvatten etc.) 

  
X 

 Fler bostäder leder till en 
ökad användning av 
dricksvatten. 
Planförslagets omfattning 
bedöms endast öka 
användningen av 
dricksvatten marginellt. 

Ökad fordonstrafik / 
Ändrade trafikförhållanden 

  
X 

 Planförslaget möjliggör 
för ett enbostadshus. 
Omfattningen av ökad 
fordonstrafik i området 
bedöms vara marginell. 
 

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 

   

Förändrade ljusförhållanden 
(bländande ljussken, skuggningar etc.) 

 
X 

   

Obehaglig lukt 
X    

Risker för människors 
säkerhet  
(ökad olycksrisk för t.ex. explosion, 
brand, strålning, utsläpp av hälsofarliga 
ämnen, trafikolyckor, farligt gods etc.) 

 
X 

   
 

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

 
X 

   

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

 
X 
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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 

2021-03-26 

Handläggare John Ljungberg, planarkitekt 
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