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LÄSANVISNING
Rapporten är indelad i fyra avsnitt: inledning, planförslag,
förutsättningar samt underlag. Anledningen till detta upplägg är för
att tidigt i rapporten lyfta kärnan (planförslaget) och att därefter
redovisa förutsättningar för dem som har särskilda intressen av
att få en mer djupgående bild av området. Varje del har en specifik
färgsättning för att läsaren på ett tydligt sätt ska kunna få en överblick
av rapportstrukturen.

INLEDNING

PLANFÖRSLAG

FÖRUTSÄTTNINGAR

UNDERLAG

I detta avsnitt beskrivs vad en översiktsplan, en fördjupning av
en översiktsplan samt vad en miljökonsekvensbeskrivning är.
Här presenteras även bakgrund och syfte med den fördjupade
översiktsplanen för norra kustområdet och en presentation av
planområdet.
I detta avsnitt beskrivs först målsättning och strategier för utvecklingen
av norra kustområdet och bebyggelsestruktur i tätort och på landsbygd
samt vad som är viktigt att tänka på vid exploatering. Därefter
presenteras varje utpekat utvecklingsområde för bostäder, verksamheter
och service.
I denna del presenteras områdets förutsättningar där olika
ämnesområden beskrivs samt vilka skydd och restriktioner som finns,
preciseras.
I detta avsnitt presenteras en sammanfattning av den
miljökonsekvensbeskrivning som tagits fram för denna fördjupande
översiktsplan. Utöver miljökonsekvensbeskrivningen presenteras även
en sammanfattning av en vägnätsutredning, en lokaliseringsstudie
för station i Väröbacka samt en geoteknisk utredning, som alla utgjort
underlag för detta dokument. Dokumenten finns i sin helhet på
Varbergs kommuns hemsida. www.varberg.se

INLEDNING
Översiktsplan
Fördjupning av översiktsplanen
Planprocessen
Miljökonsekvensbeskrivning
Planområdet
Bakgrund

Inledning

ÖVERSIKTSPLAN
Alla kommuner ska enligt planoch bygglagen (PBL) ha en aktuell
översiktsplan som omfattar hela
kommunens yta. Översiktsplanen
ska ge vägledning och stöd i beslut
om användningen av mark- och
vattenområden samt hur den
byggda miljön ska utvecklas och
bevaras. Vidare ska den redovisa
hur riksintressena tillgodoses samt
hur gällande miljökvalitetsnormer
beaktas. Översiktsplanen är
inte juridiskt bindande, men
styrande för regionens och andra
myndigheters fortsatta planering.
En fördjupning av översiktsplan
syftar till att fördjupa kunskaper
och ge vägledning om hur
samhället bör utvecklas inom en del av kommunen. När en fördjupning
tas fram efter det att den kommunomfattande översiktsplanen antagits
innebär det att denna ändras för det område som fördjupningen
omfattar. Krav på innehåll och tillvägagångssätt finns i PBL:s
bestämmelser om översiktsplan. Som alla översiktsplandokument ska
detta dokument antas av kommunfullmäktige. Planeringsprocessen för
en fördjupad översiktsplan ger medborgarna, myndigheter, allmänheten
och intresseorganisationer m.fl. möjlighet till dialog kring kommunens
framtida utveckling.

Hur ska planen användas?
Översiktsplaner är kommunens långsiktiga verktyg för att visa hur
kommunen i stora drag vill att mark och vatten ska användas och
hur kommunen vill att bland annat bebyggelsen ska utvecklas. En
fördjupning av översiktsplanen handlar om frågor som var det
ska byggas, vilka åtgärder som behövs på trafiknätet, var och hur
kommunen ska skydda och utveckla intressanta områden och hur
utvecklingen på lång sikt ska ske. En fördjupning av översiktsplan
ska fungera både som vision men också som beslutsunderlag för
kommunen och andra myndigheter i frågor som rör planering, bygglov
och resurshushållning. Översiktsplanen utgör till exempel vid underlag
för arbetet med detaljplaner men den är också vägledande när beslut
som rör mark- och vattenanvändning och byggande ska fattas enligt
annan lagstiftning än plan- och bygglagen. I vissa avseenden använder
kommunen också den fördjupade översiktsplanenen som ett underlag i
sin verksamhetsplanering.
Den fördjupade översiktsplanen ska kunna användas som underlag för
beslut om:
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Inledning

•

Arbete med detaljplaner.

•

Bygglovprövning i områden utanför detaljplan inom planområdet.

•

Beslut om markanvändning som kräver överblick och/eller
samordning över detaljplanenivå, till exempel gator, gång- och
cykelvägar och parkeringar.

•

Beslut om markanvändning som inte kräver detaljplan eller bygglov
inom planområdet.

•

Beslut som rör mark- och vattenanvändning och byggande som ska
fattas enligt annan lagstiftning än plan- och bygglagen.

Kommunens inställning till olika allmänna och statliga intressen
och hur kommunen väger dessa intressen mot varandra ska också
framgå av den fördjupade översiktsplanen. Planen är med andra ord
ett instrument för dialogen med staten om riksintressen. I den mån
stat och kommun är överens om hur riksintressena ska behandlas kan
översiktsplanen ses som en överenskommelse i frågor som rör dessa.

Fördjupning av översiktsplanen för norra
kustområdet
Den kommuntäckande översiktsplanen för Varbergs kommun är från
2010 och visar huvuddragen i mark och vattenanvändningen. Det finns
även en gällande fördjupning av översiktsplanen för norra kustområdet
från 2001. Den nya fördjupningen av översiktsplanen kommer att
ersätta den gällande fördjupningen från 2001 och den kommunfattande
översiktsplanen från 2010 inom detta geografiska område.
Översiktsplanen behandlar frågor som tar lång tid att genomföra och
som innebär varaktiga förändringar i mark- och vattenanvändningen.
Den fördjupade översiktsplanen för norra kusten har ett huvudsakligt
tidsperspektiv fram till 2030.

Fördjupad översiktsplan för norra kusten, Varbergs kommun
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PLANPROCESSEN
Uppstart
Barnkonventionen

Barnkonventionen
är en juridisk
överenskommelse
och staten bär det
folkrättsliga ansvaret
för att förpliktelserna
uppfylls. Det finns
fyra grundläggande
principer som alltid ska
beaktas när det handlar
om frågor som rör barn:
• att alla barn har
samma rättigheter och
lika värde
• att barnets bästa ska
beaktas vid alla beslut
• att alla barn har rätt
till liv och utveckling
• att alla barn har rätt
att säga sin mening och
få den respekterad

För att fånga in allmänhetens tankar och synpunkter om det område
de bor och verkar i genomfördes fem workshopar i ett tidigare skede
i planeringsprocessen. Dessa riktade sig framförallt till de boende
i planområdet samt till företagare i trakten. För att, i linje med
barnkonventionen, fånga in barns perspektiv genomfördes två av dessa
workshopar för barn i mellanstadieåldern. Det som kom fram vid dessa
workshopar har varit ett viktigt underlag vid framtagandet av förslaget.

Samråd

När kommunen upprättar ett förslag till fördjupad översiktsplan ska
den samrådas med länsstyrelsen, berörda kommuner och regionala
organ som har ansvar för regionalt tillväxtarbete och planering av
transportinfrastruktur. Kommunmedborgarna och enskilda i övrigt,
andra myndigheter och sammanslutningar som kan ha ett väsentligt
intresse av förslaget ska ges tillfälle att delta i samrådet. Syftet med
samrådet är att förbättra beslutsunderlaget och att ge dem som kan bli
berörda insyn i arbetet och möjlighet att påverka planens utformning.
Den fördjupade översiktsplanen för norra kusten har varit ute på
samråd under tiden juni - september 2015.
Resultatet av samrådet redovisas i en samrådsredogörelse.
Samrådsredogörelsen ingår som en bilaga till utställningshandlingen.
Syftet med en samrådsredogörelse är att beskriva hur samrådet har gått
till och visa vilka förändringar som föranletts av samrådet.
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Utställning
Efter de ändringar och kompletteringar som gjorts med anledning av de
synpunkter som inkommit under samrådet, har handlingen reviderats
och därefter ställts ut. Detta planförslag har varit utställd under
perioden juni - september 2016.

Miljökonsekvensbeskrivning
När en översiktsplan upprättas eller ändras ska vanligtvis också en
miljöbedömning göras. Syftet med en miljöbedömning är att integrera
miljöaspekter i utarbetandet och antagandet av planer och program för
att främja en hållbar utveckling. Miljöbedömningen ska vara en del av
planprocessen och ha inflytande på utformningen av planen och ska
inte betraktas som en egen separat process. Samråd, analys av rimliga
alternativ och redovisning av motiv till valen är viktiga delar av arbetet.
Miljöbedömningen ska dokumenteras i en miljökonsekvensbeskrivning.
När översiktsplanen antagits ska kommunen redovisa hur
miljöaspekterna integrerats i planen, hur miljökonsekvensbeskrivningen
och synpunkter från samråd har beaktats, motiv till antagna alternativ
och planerade åtgärder för uppföljning och övervakning. Den särskilda
sammanställningen ska säkerställa att motiven till fattade beslut
kommer de deltagande i processen till del. Bestämmelserna om
miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivningens innehåll finns i
Miljöbalken och i Förordning om miljökonsekvensbeskrivningar.
En miljökonsekvensbeskrivning är framtagen för den fördjupade
översiktsplanen och finns som bilaga till huvuddokumentet.

Antagande
Efter utställningen ska kommunen sammanställa inkomna synpunkter
i ett särskilt utlåtande och i denna redogöra vilka eventuella ändringar
i planen som synpunkterna lett till. Utlåtandet finns tillgänglig på
kommunens hemsida, www.varberg,se. Den fördjupade översiktsplanen
ska sedan antas av kommunfullmäktige.

Uppstart

Samråd

Utställning

Antagande

Fördjupad översiktsplan för norra kusten, Varbergs kommun
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PLANOMRÅDET
Den fördjupade översiktsplanen omfattar det Norra kustområdet av
Varbergs kommun. Planområdet sträcker sig från kommungränsen
i norr till Tångaberg i syd. I öst går gränsen vid motorvägen E6,
undantagsvis Stråvalla kyrkby och ett verksamhetsområde öster
om E6:an vid trafikplats nr 56. I väster går plangränsen i havet och
omfattar vattenområdet fram till kommungränsen. De orter/samhällen
som innefattas är Löftaskog/Stråvalla, Väröbacka/Limabacka,
Bua, Åskloster, Årnäs, Stämmet, Källstorp-Nordvära, Kärradal och
Tångaberg.
Planområdet omfattar det
markerade området i kartan

Planområdet för den fördjupade översiktsplanen. Planområdet omfattar även
havsområdet till kommungränsen i väster.
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BAKGRUND
Norra kustområdet i den nordvästra delen av Varbergs kommun
är ett av de mest expansiva i hela Hallands län och har en stor
utvecklingspotential för verksamhetsutveckling och för tillkomst av nya
bostäder. Dagens fördjupade översiktsplan för Norra kustområdet är
antagen 2001 och mycket har hänt sedan den togs fram. Med anledning
av områdets starka tillväxtpotential och aktuella expansionsplaner i
trakten finns behov av en ny fördjupad översiktsplan.
•

Ringhals är en av Varbergs kommuns största arbetsplatser.
Kommunen ser platsen som viktig för nuvarande och framtida
energiproduktion utifrån dess strategiska läge och goda
infrastruktur. Detta ger i sin tur goda möjligheter till nya
arbetstillfällen.

•

Södra Cells expansion. Att företaget väljer att expandera i det
befintliga läget kan i sin tur motivera andra verksamheter att
etablera sig i trakten. Att tillskapa sådana förutsättningar ligger
i linje med kommunens vision om att bli Västkustens kreativa
mittpunkt.

•

Den redan idag förhållandevis goda infrastrukturen i området,
kommande redan kända samt framtida möjliga satsningar på
järnvägen gynnar utvecklingen i Varbergs kommun och bäddar för
en positiv utveckling inom planområdet. En ny station i Väröbacka/
Limabacka skulle sätta området på kartan på ett nytt sätt.

•

Bostadsbristen i Varbergs kommun är hög, både när det gäller
småhus men också hyres-och bostadsrätter. Att tillskapa fler
bostäder i attraktiva lägen står högt på kommunens agenda och
Norra kustområdet har goda förutsättningar att bidra till detta. (se
avsnittet Planförslag)

Allt detta sammantaget inklusive områdets idag unika natur- och
kulturmiljöer och det attraktiva läget längs kusten har medfört ett behov
av att undersöka den framtida potentialen av att utveckla men också
värna området.

Fördjupad översiktsplan för norra kusten, Varbergs kommun
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Planförslag

MÅL OCH STRATEGIER
Varbergs vision 2025

Ambitionen för kommunens utveckling sätts genom kommunens vision
”Varberg som Västkustens kreativa mittpunkt år 2025”. För att lyckas
krävs nytänkande, framåtanda, kunskap och mod. Visionen skapar
förutsättningar för tillväxt i hela kommunen och en fantastisk livsmiljö.
Den fördjupade översiktsplanen för norra kustområdet har tagit fasta på
visionen och arbetat vidare med ett övergripande mål som presenteras
nedan. Målet är indelat i tre delar som presenteras på följande sidor.

MÅL
Den fördjupade översiktsplanen för norra
kustområdet ska sträva mot en långsiktig hållbar
utveckling genom att
• möjliggöra en god livsmiljö
• möjliggöra en god företagsmiljö
• värna och tillgängliggöra natur- och
rekreationsområden.

Bostäder i Väröbacka
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God livsmiljö
Vad som kännetecknar en god livsmiljö är i många avseenden
individuellt. I den fysiska samhällsplaneringen brukar det ofta handla
om att det ska finnas förutsättningar för en enkel vardag, med bra
tillgång till kollektivtrafik och offentlig och kommersiell service.
Därutöver handlar det också om en boendemiljö fri från föroreningar
och störningar, och med enkel tillgång till natur- och kulturmiljöer
samt områden för rekreation och friluftsliv. En god livsmiljö ska
främja möten mellan människor av olika ålder och socioekonomiskt
sammanhang och vara inkluderande och trygg. En god livsmiljö skapar
förutsättningar för ett långsiktigt boende.
Efterfrågan på boende i kustzonen är mycket stort på grund av de
värden som finns vid havet, samtidigt som det är av överordnat intresse
att dessa värden ska vara tillgängliga för alla.
En del av den enkla vardagen är att kunna ha tillgång till en stor
arbetsmarknadsregion.
Ur ett sådant samlat perspektiv uppfyller befintliga orter inom det Norra
kustområdet väl vad som utgör en god livsmiljö. Utvecklingsområdena
har vart och ett sina specifika historiska och platsbundna
förutsättningar som ligger till grund för en framtida utveckling. Läs om
kommunens bebyggelsestrategi under kapitel: Förutsättningar

Inriktning
•

Centrumförnyelse i serviceorterna.

•

Erbjuda en blandning av bebyggelsetyper och t.ex. bokaler och bygggemenskaper.

•

Erbjuda funktioner som är underrepresenterade i området och som
bidrar till en godare livsmiljö.

•

De utpekade utvecklingsområdena utvecklas på ett sätt som bidrar
till att de kompletterar och stärker varandra.

•

Planera för en social hållbarhet.

•

Planera för en boendemiljö fri från föroreningar och störningar.

•

Planera för god tillgänglighet till kommunikationer och
omkringliggande natur- och kulturmiljöer.

Fördjupad översiktsplan för norra kusten, Varbergs kommun
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Planförslag

God företagsmiljö
Inom planområdet ligger två av de största arbetsplatserna i Varbergs
kommun, men också en mångfald av mindre företag samlade längs
och kring väg 845. Parallellt med det starka intresset av att säkerställa
de höga naturmiljövärdena och ge förutsättningar för fortsatt
bebyggelseutveckling är det av stor vikt att säkerställa långsiktiga
utvecklingsförutsättningar för arbetsplatser, ur både ett sysselsättningssom ett näringslivsperspektiv. Såväl Ringhals som Södras industrier
är beroende av sin respektive placering och att skyddsavstånd är
säkerställda. Dessa kan ändå ha påverkan på omgivningen i form av
exempelvis transporter av gods eller en omfattande pendlingstrafik.
Tillgänglighet till goda pendlingsmöjligheter eller effektiva transporter
är en viktig lokaliseringsfaktor. Den fördjupade översiktsplanen
understödjer hållbara transporter för gods- och pendlingstrafik och
därför är det viktigt att utgå från de större infrastrukturstråken även
när det gäller lokalisering av kommande verksamheter. Förbättrade
pendlingsmöjligheter (från bl.a. Göteborgsregionen) kan ge en positiv
verksamhetsutveckling i området.

Inriktning
•

Kommunen ska ha god framförhållning i strategiska markförvärv för
att möjliggöra etablering av nya verksamheter.

•

Kommunen ska sträva efter att tillhandahålla byggklar kommunal
mark för verksamheter i sådan takt och omfattning att efterfrågan
kan tillgodoses.

•

Vid planläggning ska kommunen tillskapa förutsättningar för
en god markhushållning med yteffektiv användning och hög
exploateringsgrad för att så långt som möjligt undvika att ytterligare
jordbruksmark tas i anspråk.

•

I planering och genomförande av projekt ska hållbarhetsaspekter
beaktas och goda miljömässiga lösningar sökas.

•

Vissa områden, eller delar av områden, ska planeras så att likartade
verksamheter samlas i kluster. Detta gäller t.ex. kunskapsintensiva
verksamheter som kan gynnas av att ligga geografiskt nära andra
kunskapsintensiva verksamheter.

•

Det ska skapas kreativa miljöer för kunskapsintensiva verksamheter.

•

Det ska finnas lokaler i varierande storlek. Det kan innebära att
befintliga lokaler bör sparas i områden som genomgår stadsförnyelse
för att uppnå en mix av lokaler som passar för olika förutsättningar.
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Värna och tillgängliggöra natur- och
rekreationsområden
Planområdet som helhet präglas av dess koppling till havet, stränderna
och kustlandskapet. Vid planering och exploatering har kommunen ett
ansvar för att även i framtiden kunna ge boende och besökare möjlighet
att uppleva en natur med höga kust- och naturvärden. Det kan handla
om att göra kusten tillgänglig för alla, att planera för vatten som en
tillgång i bebyggd miljö, att förtäta med upplevelser, aktiviteter och
biologiska värden samt att ersätta natur- och rekreationsvärden som
går förlorade vid byggnation. Se förslag nedan på riktlinjer för att uppnå
målet. Det går även att läsa mer i Varbergs kommuns grönstrategi
”Simma, lek och svärma”.

Inriktning
•

Planera för en kust för alla.

•

Utveckla strandlivet och badkulturen.

•

Planera med vatten som en tillgång i bebyggd miljö.

•

Förtäta med upplevelser och aktiviteter och med biologiska värden.

•

Planera för nya punkter, platser och områden d.v.s. varje
bebyggelseexploatering ska föregås av en noggrann inventering av
natur- och rekreationsvärden för att kunna ta vara på befintliga
kvalitéer när nya utemiljöer skapas.

•

Skydda grönområden med höga natur- och rekreationsvärden.

•

Natur- och rekreationsvärden som förloras vid byggnation ska
ersättas.

Trollaviken

Fördjupad översiktsplan för norra kusten, Varbergs kommun
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Planförslag

Hållbarhet och tillväxt
Denna fördjupade översiktsplan syftar till att skapa förutsättningar
för ett hållbart och attraktivt samhälle för så många människor som
möjligt. Den fördjupade översiktsplanen har som mål att skapa en
samhällsutveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra
kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov och
att skapa en attraktiv miljö som är ekologiskt, socialt och ekonomiskt
hållbar. Om inte alla dessa tre aspekter tillgodoses finns stor risk att
ett samhälle skapas som är kortsiktigt attraktivt men inte fungerar för
lång tid framåt, vilket även minskar tillgången till attraktiva miljöer för
framtida generationer.
Ekologisk hållbarhet
Ekologisk hållbarhet, handlar om att långsiktigt bevara vattnens,
jordens och ekosystemens produktionsförmåga och att minska
påverkan på naturen och människans hälsa. Viktiga områden för ett
ekologiskt hållbart byggande är resurshushållning, energiförsörjning,
byggmaterial, avfallshantering, grönytor och dagvatten.
Social hållbarhet
Social hållbarhet, handlar om att bygga ett långsiktigt stabilt, rättvist
och dynamiskt samhälle där grundläggande mänskliga behov uppfylls.
Ett socialt hållbart samhällsbyggande innebär att utgångspunkten
i planeringen utgår ifrån människors behov och välbefinnande.
Planeringen ska spegla behoven för flera olika grupper av människor
och ta hänsyn till människors trygghet, hälsa, möjlighet att påverka sin
vardag och att kunna känna samhörighet.
Ekonomisk hållbarhet
Ekonomisk hållbarhet, som handlar om att hushålla med mänskliga
och materiella resurser på lång sikt. I ett ekonomiskt hållbart byggande
bör man sträva efter en så låg livscykelkostnad som möjligt för att
främja en god ekonomi för samtliga parter. Det ekonomiska verktyget
för att bygga hållbart är att välja material och arbetsmetoder efter
lägsta livscykelkostnad och inte, som oftast sker idag, efter lägsta
investeringskostnad och kortast byggtid.

Ekologisk
hållbarhet

Hållbar
utveckling
Ekonomisk
hållbarhet
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Övergripande strategier
För att uppnå det uppsatta målet har 4 strategier tagits fram:
•

Byggnation ska ske koncentrerat till serviceorterna och få
utvalda punkter längs befintligt kollektivtrafikstråk.

•

Skapa förutsättningar för att utveckla Väröbacka/Limabacka
till ett stationssamhälle på ett socialt, ekonomiskt och
ekologiskt hållbart sätt.

•

Byggnation ska ske på andra platser än de med höga naturoch rekreationsvärden, värdefull jordbruksmark eller
översvämningshotade områden.

•

Befintliga och framtida verksamheter ska ges förutsättningar
att utvecklas och nyttja hållbara transporter.
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PLANFÖRSLAGETS STRUKTUR
LÖFTASKOG

VÄRÖBACKA
/LIMABACKA

E6:an MOT

BUA
LÄNGS MED INDUTRISPÅRET

ÅRNÄSHALVÖN

Planförslaget utgår från en bebyggelseutveckling i befintliga tätorter;
Väröbacka, Bua, Tångaberg Löftaskog och Årnäs, längs med ett utbyggt
kollektivtrafikstråk. Ett stationssamhälle föreslås i Väröbacka för att
skapa underlag för en ny station på Västkustbanan. Därutöver redovisas
framtida utvecklingsmöjligheter för verksamheter i anslutning till
Södras industrier och området kring korsningen E6 och väg 850,
trafikplats nr 56.
Genom att förespråka en koncentration av tillkommande bebyggelse till
de befintliga serviceorterna/Tätorter, skapas underlag för kollektivtrafik,
skolor och förskolor, närservice och utbyggnad av teknisk infrastruktur,
samtidigt som det ger en närhet som kan göra vardagen smidig.

TÅNGABERG

VARBERG

Med föreslagen utbyggnad inom planområdet och med ett nytt
stationssamhälle med station i Väröbacka ger den fördjupade
översiktsplanen utrymme för ca 4000 bostäder, varav ca 2800 föreslås
i stationssamhället Väröbacka/Limabacka. Det är nödvändigt att
koncentrera en väsentlig del av utvecklingen till Väröbacka/Limabacka
för att få ett tillräckligt underlag för en station. Vid explaotering
av Väröbacka/Limabacka är det viktigt att hänsyn tas till befintliga
strukturer för att på så sätt knyta ihop dagens samhällen med
kommande utvecklingsområden på bästa sätt.
Utanför utvecklingsområdena föreslås ingen ny sammanhållen
bebyggelse. Ett förslag till bygglovskriterier för enstaka ny bebyggelse
utanför utpekade utbyggnadsområden har tagits fram se mer s. 25.

Utvecklingsområde

Avgränsning för
utvecklingsområde

S. 22 (120) Fördjupad översiktsplan för norra kusten, Varbergs kommun

Område där generellt
ingen ny bebyggelse
tillåts

Område med möjlighet
att pröva ny enstaka
bebyggelse

Planförslag

BEBYGGELSESTRUKTUR
-TÄTORT
Bostadsbebyggelsen koncentreras till serviceorterna Bua och
Väröbacka/Limabacka och i de tre tätorterna Tångaberg, Löftaskog och
Årnäs. Förtätning förespråkas i första hand innan nya orörda områden
tas i anspråk.
En blandad bebyggelse är viktigt för att kunna erbjuda varierade
bostadsformer. Idag finns det främst villabebyggelse inom norra
kustområdet och det efterfrågas mer lägenheter. En blandning mellan
villor, lägenheter, parhus och radhus föreslås. I Väröbacka/Limabacka
krävs delvis en tätare bebyggelse för att kunna skapa underlag för en
station.

Öp 2010:s defintion
av en serviceort:
Med serviceort menas ort
utanför staden där det
finns omfattande offentlig
service. De utpekade
serviceorterna inom
området är Limabacka/
Väröbacka och Bua.

Utvecklingsområde
Bebyggelse föreslås inom fem utvecklingsområden. Varje område
avgränsas mot omlandet av en gräns för utveckling. I området innanför
denna linje ställer sig kommunen positiv till ny exploatering och
förtätning, även utanför de specifikt utpekade exploateringsområdena.
För all ny exploatering måste platsens lämplighet utredas. Utanför
linjen tillåts ingen ny utbyggnad av sammanhållen bebyggelse.
Utanför linjen kan endast enstaka byggnader prövas och dessa måste
då överensstämma med de bygglovskriterier som tagits fram vilka
presenteras på nästkommande sidor.

Tätort

En tätort enligt SCB är
ett område där det bor
minst 200 personer, är
max 200 meter mellan
byggnaderna. Inom
planområdet finns
enligt SCB definition sex
tätorter, Bua, Väröbacka/
Limabacka, Löftaskog,
Tångaberg, Årnäs samt
Källstorp-Nordvära.

Förtätning
Förtätning innebär att öka exploateringsgraden i den byggda miljön.
Det kan ske på många olika sätt t.ex. genom tillbyggnad, påbyggnad
eller att lågexploaterade områden ersätts med ny bebyggelse med högre
exploateringsgrad. Utöver ökad exploateringsgrad kan man förtäta
med funktioner till exempel kan tillskapande av en park också vara en
typ av förtätning. Omvandling av äldre industri- och hamnområden till
bostadsbebyggelse och/eller verksamheter med en högre utnyttjande av
marken är ett vanligt exempel på förtätning.
I första hand bör redan hårdgjord mark tas i anspråk för ny bebyggelse.
Områden med kvalitativa kultur-, rekreations-, och naturvärden bör
bevaras och förtätning på dessa områden är inte lämplig. Förtätning ska
i första hand prioriteras före exploatering på jungfruligmark. Förtätning
förespråkas i samtliga utvecklingsområden.
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BEBYGGELSESTRUKTUR
-LANDSBYGD
Särskilda bygglovskriterier
Område där generellt
ingen ny bebyggelse
tillåts

Många är intresserade av att bosätta sig inom norra kustområdet.
Samtidigt finns här många allmänna intressen och värden att beakta
enligt Miljöbalken. I första hand hänvisas därför exploatering
till de utpekade utvecklingsområdena samt till de nya utpekade
verksamhetsområdena.
Utanför utvecklingsområdena tillåts ingen ny samlad bebyggelse
utan nya bebyggelsegrupper i kustområdet ska koncentreras till de
utpekade utvecklingsområdena. Den restriktiva hållningen beror på att
kommunen vill säkerställa att det byggs på rätt ställen så att vi får en
hållbar samhällsstruktur för vatten och avlopp, vägar, kollektivtrafik,
skolor och annan kommunal service för kommunens invånare och för
att värna och utveckla turism, jordbruk, naturvärden samt kontakten
med havet. Med spridd bebyggelse kan de kommunalekonomiska
kostnaderna öka. VA, dagvatten och tillfartsvägar måste kunna lösas på
ett fullgott sätt.

Område med möjlighet
att pröva ny enstaka
bebyggelse

För att skydda jordbrukets intressen ska nya bostäder inte placeras så
att det hindrar befintlig djurhållning eller annan jordbruksverksamhet,
särskilt i områden med värdefull jordbruksmark. Även ersättning
eller större ombyggnad av befintliga byggnader inom riskområde för
översvämning eller erosion bör prövas mycket restriktivt.
Översiktsplanen är det dokument som utgör underlag för
byggnadsnämnden i prövningar av enskilda bygglov utanför
detaljplanelagt område. För att underlätta hanteringen av bygglov
för enstaka bebyggelse har kommunen tagit fram särskilda
bygglovskriterier, som syftar till att göra det tydligt både för de som
vill söka bygglov och för kommunens handläggning. Dessa särskilda
kriterier gäller för områden utanför de utpekade utvecklingsområdena,
och är indelade i två zoner - ett där generellt ingen ny bebyggelse tillåts,
och ett där det finns möjlighet att pröva ny bebyggelse för enstaka
bostäder och verksamheter. En förutsättning för prövning är att
fastigheten kan bedömas lämplig ur risk- och störningssynpunkt.

Område där generellt ingen ny bebyggelse tillåts
Detta delområde omfattas av restriktioner till följd av risker (från
kärnkraft, buller och framtida riskområden för översvämningar),
och värdefulla miljöer med stora allmänna intressen (riksintressen,
natur- och kulturvärden, friluftsliv och rekreation samt värdefull
jordbruksmark).
Kommunens inställning är generellt att ingen mark i dessa områden
får tas i anspråk för bebyggelse utöver den som redan idag är
ianspråktagen. Förutsättningarna för de allmänna intressena som
finns i dessa områden, inklusive jordbruket, gynnas av att större
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sammanhängande områden behålls obebyggda. Att ha en restriktivitet
mot enstaka bebyggelse gynnar även att bedriva jordbruksnäring
som verksamhet då konflikter mellan bostäder och djurhållning
kan undvikas. Jordbruksmark är av stor betydelse för en trygg
livsmedelsförsörjning och för att hålla landskapsbilden öppen.

Undantag
•

Redan avstyckad tomt om det kan prövas lämpligt.

•

Väl motiverade enstaka kompletteringar kan prövas.
Sådan avstyckning kan exempelvis underlätta för befintliga
jordbruksföretag att möjliggöra fortsatt drift eller utveckla annan
verksamhet på fastigheten, möjliggöra generationsväxling och
därmed öka förutsättningarna för att pågående verksamhet
utvecklas eller kan ändra inriktning. Detta i enlighet med
översiktsplanens intention att bibehålla en levande landsbygd och
hålla landskapet öppet.

•

Obebyggd jord- eller skogsbruksfastighet.

Område med möjlighet att pröva ny enstaka
bebyggelse
Bostäder

Se mer i ”Att bygga på
landsbygden i Varbergs
kommun” och ”Program
för kulturmiljövård”.

I dessa delområden, som inte omfattas av särskilda restriktioner
eller utvecklingsområden kan generellt sett enstaka bebyggelse
möjliggöras efter prövning. I området som till exempel nyttjas för
jord- och skogsbruk samt gårdar med djurhållning ges möjlighet
till kompletterande enstaka byggnation för att därigenom skapa
förutsättningar för landsbygdsutveckling.
Enstaka bebyggelse kan prövas om någon av riktlinjerna nedan är
uppfyllda:
Arkitekturprogram

Riktlinjer

ATT BYGGA PÅ LANDSBYGDEN I VARBERGS KOMMUN
Riktlinjer för byggnation i inlandet...

•

Ny bebyggelse som lokaliseras i direkt anslutning till befintlig
bebyggelsegrupp eller följer traktens befintliga bebyggelsestruktur.

•

Konvertering av ekonomibyggnad (t ex lada) till bostad är
endast godtagbar om den ligger i direkt anslutning till befintlig
mangårdsbyggnad.
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Verksamheter
Etablering av verksamheter är viktig för kommunen. Därför är
kommunen positiv till vissa undantag för utveckling av verksamheter på
befintliga fastigheter även utanför utvecklingsområdena.
Riktlinjer
•

Lokalisering av nya verksamheter bör i största möjliga mån ske så
att befintlig infrastruktur kan nyttjas och ha stöd i topografi eller
vegetation.

•

Besöks- och boendeanläggningar i kustområdet kan nyetableras eller
vidareutvecklas om det görs varsamt.

•

Mindre verksamheter som bidrar till utveckling på landsbygden (t ex
gårdsförsäljning, café, mikrobryggerier m. m.) bör främjas.

•

Lokalisering av större verksamheter (t ex för friluftsliv,
campingplatser, ställplatser, golfbanor m m) utanför
utvecklingsområdena kräver noggrann prövning och sådana frågor
hanteras i ett extra brett samråd och kräver ofta detaljplan.
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ATT TÄNKA PÅ VID EXPLOATERING
Nedan ges exempel på vad som är viktigt att ta hänsyn till i
samhällsplaneringen vid bedömningar om vad som ska bevaras och vad
som kan exploateras. Det är vanligt att flera av dessa intressen krockar
och det är viktigt att göra noggranna avvägningar för att uppnå en
långsiktigt hållbar utveckling (ingen rangordning nedan).
•

Planera utifrån social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet

•

Viktigt att bebyggelse anpassas efter natur-och kulturlandskapet
och befintliga strukturer

•

Utgå från var befintlig infrastruktur och samhällsfunktioner finns

•

Tidigt utreda och planera för kommande behov av skolor/förskolor
och annan typ av kommunal service

•

Tillskapande av goda kollektivtrafikförbindelser vid bostads-och
verksamhetsutveckling för att skapa goda förutsättningar för ett
hållbart resande

•

Anpassa utvecklingen efter kulturmiljöer/fornlämningar

•

Se till bygglovskriterierna vid enstaka kompletterande byggnation
uppfylls

•

Ta hänsyn till hushållningsbestämmelserna enligt 4:e kap
Miljöbalken

•

Ta hänsyn till strandskydd, riksintresse för naturvård, friluftsliv
och värdefulla ängar

•

Planera för gröna stråk

•

I möjligaste mån undvika byggnation på högklassig jordbruksmark

•

Förtäta med grönt

•

Planera för framtida klimatförändringar t ex ras, skred och erosion

•

Utgå ifrån geotekniska förutsättningar

•

Utgå ifrån rekommendationer vid planering i närheten av vägar
och järnvägar

•

Utbyggnaden ska ta hänsyn till buller från väg/järnväg samt
verksamheter

•

Utbyggnaden ska ta hänsyn till dagvattenhantering

•

Undvika byggnation av områden med förorenad mark
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INFRASTRUKTUR
Kollektivtrafik
Regionens mål är att kollektivtrafiken ska öka med minst 5 % per år från
2012. Det behövs ett bra resenärsunderlag för att ekonomiskt kunna
motivera ett förbättrat utbud av kollektivtrafik i planområdet. Ett bättre
underlag skapas genom förtätning i utvalda orter och längs stråk såsom
Väröbacka/Limabacka, Bua, Tångaberg, Årnäs och Löftaskog.

Stråk och noder
Kollektivtrafikstråk ligger även fortsättningsvis längs med väg 845 med
en knutpunkt vid den föreslagna stationen i Väröbacka. Prioriterade
busshållplatser bör finnas i anslutning till utbyggnadsområdena
för bostäder och verksamheter. Busshållplatserna ska vara
väderskyddade och utrustad med realtidsinformation om avgångar. Till
busshållplatserna ska det finnas gång- och cykelvägar från kringliggande
område.

Behov av nya gc-vägar
En viktig utgångspunkt är att planeringen av nya bostäder och
verksamheter utgår ifrån möjligheten att nyttja hållbara transporter.
I takt med utbyggnad av bostäder och verksamheter ökar också
underlaget och därmed möjligheterna att satsa på hållbart resande.
Detta avsnitt berör främst kommande behov av gång- och cykelvägar
baserat på det förslag som tagits fram kring framtida utbyggnad inom
området.
•

Idag är sträckan mellan Södra Cell och Bua väg 850 utpekad av
kommunen som det stråk där behovet är som störst längs en statlig
väg för utbyggnad av en ny gc-väg. Detta objekt finns med i regional
plan.

•

För ett sammanhängande gc-vägnät borde även sträckan mellan
Ringhals och väg 845 vara försedd med gc-väg. En utbyggnad
av detta stråk skulle innebära att samtliga tre sammanhängande
statliga vägnät på Väröhalvön var kompletterade med gcvägar. Motivet till en sådan utbyggnad skulle främst vara för
arbetspendling.

•

Motet mellan E6:an och väg 850 har i den fördjupade
översiktsplanen pekats ut som lämplig för verksamhetsutveckling,
och här finns redan idag en pendlingsparkering. Ur ett
hållbarhetsperspektiv skulle det vara lämpligt att knyta ihop
pendlingsparkering med en gång-och cykelväg med utgångspunkt i
Väröbacka.
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•

Även en ny gång-och cykelväg mellan väg 845 längs med väg 803
mot Årnäs, längs med Kärravägen i Kärradal och Tångaberg finns
det behov av.

•

Det saknas en länk gång och cykelväg i de centrala delarna av
Löftaskog för att knyta ihop nätet. En utbyggnad skulle underlätta
hållbart resande inom tätorten och för resande till närliggande
service mm.

•

Tillkomsten av en gång och cykelväg mellan Åskloster och Derome
skulle bidra till ökande möjligheter för arbetspendling. Detta skulle
även stärka de väst-östliga kopplingarna i kommunen.

Behov av åtgärder på vägnätet
Väg 845 och järnvägen utgör vissa barriäreffekter för den planerade
utvecklingen av Väröbacka/Limabacka av till exempel bullerskäl. Ett
sätt att förbättra planeringsmöjligheterna är att lägga väg och järnväg
parallellt för att minska ”glappet” mellan dessa två sträckningar och
därmed minska de svårutvecklade ytorna däremellan. En delvis ny
dragning av väg 845 genom Väröbacka samhälle bidrar till en bättre och
något mer yteffektiv planering. Den nya vägsträckningen skulle kunna
användas som genomfartsväg medan den nuvarande sträckningen
genom samhället skulle kunna utgöra lokalgata/infartsväg till
kommande bostads-och verksamhetsutveckling.
Mer om behov av åtgärder på övriga vägnätet utifrån föreslagen
utbyggnad kan läsas i Vägnätsutredning som finns på kommunens
hemsida.
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UTVECKLINGSOMRÅDEN
Den planerade utbyggnaden för bostäder och verksamheter på
Norra kustområdet är indelad i sju utvecklingsområden. Fem avser
bostadsutveckling i Löftaskog, Väröbacka/Limabacka, Bua, Östra
Årnäshalvön och Tångaberg. Det finns ingen rangordning eller
etappindelning dessa emellan. En högre exploateringsgrad än vad
som utgåtts ifrån i denna fördjupade översiktsplan kan möjligtvis vara
lämpligt inom de utpekade utvecklingsområdena. Dessa frågor kommer
in i ett senare skede i planeringsprocessen, tex i detaljplanearbetet.
Tanken med den nya bebyggelsen är den ska harmonisera medden
befintliga bebyggelsen vad gäller storlek på tomterna, vägdragningar
och utseende på husen. Utöver bostadsområdena föreslås två
utvecklingsområden för verksamheter längs med industrispåret och
motet vid E6:an.
På följande sidor beskrivs kortfattat område för område på kommande
uppslag. All ändrad markanvändning inom utvecklingsområdena kräver
detaljplan. Områdenas exakta avgränsning avgörs i detaljplaneskedet.
Områdena är:
•
•
•
•
•
•
•

Löftaskog/Stråvalla
Väröbacka/Limabacka
Bua
Östra Årnäshalvön
Tångaberg
Längs med industrispåret
E6 verksamhetsområde

LÖFTASKOG

VÄRÖBACKA
/LIMABACKA

E6:an MOT

BUA
LÄNGS MED INDUTRISPÅRET

ÅRNÄSHALVÖN

TÅNGABERG

VARBERG
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LÖFTASKOG/STRÅVALLA
Bakgrund
Löftaskog är en tätort i den nordligaste delen av planområdet vid
gränsen mot Kungsbacka kommun. Området har en strategisk placering
längs med väg 845 och utifrån dess läge och den möjlighet som finns
till närbelägen service ser kommunen en potential att möjliggöra för
ytterligare byggnation i området. Tätorten har en kuperad terräng med
områden värda att bevara. Stråvalla strand ligger i närområdet och där
finns småbåtshamn och två badplatser. Strandområdet avgränsas av
Västkustbanan. Det finns en förskola i området. Kommersiell service
finns i Frillesås i Kungsbacka kommun. Närheten till stationen i Åsa
medverkar till goda förutsättningar för ett hållbart resande.

Exempel på framtida
bebyggelse i Löftaskog/
Stråvalla
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Förslag
Förslaget innebär möjlighet att bygga ut området med knappt 100 nya
bostäder. Löftaskog/Stråvallaområdet innefattar till stor del kuperade
områden vilket begränsar möjligheterna till någon större utbyggnad.
Några mindre områden är föreslagna och utöver detta föreslås
förtätning. Främst förespråkas en tätare bebyggelse med lägenheter
samt rad- och parhus för att komplettera befintlig bebyggelse.
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VÄRÖBACKA/LIMABACKA
Bakgrund
Väröbacka är en av kommunens serviceorter och avsikten är att utveckla
och stärka orten med en station, bostäder och verksamheter. I tätorten
samt i närbelägna Limabacka finns viss service samt verksamheter.
Området för Väröbacka/Limabacka ligger i nära anslutning till väg 845,
järnvägen samt E6:an.
Frågan om en station i Väröbacka har länge diskuterats och i den
fördjupade översiktsplanen för Norra kusten som antogs 2001 fanns
potentiella stationslägen utmarkerade. Varbergs kommun, närbelägna
verksamheter och andra intressenter ser en stor vinst i en tillkomst
av en station i Väröbacka, och därför behandlas frågan även i denna
fördjupade översiktsplan.
Något beslut om en eventuell station i Väröbacka har dock inte tagits vid
framtagandet av den fördjupade översiktsplanen. Kommunen strävar
mot att detta genomförs så snart det är möjligt och genom att frågan
om station är högt prioriterad är även tillkomsten av bostäder och
verksamheter här högt prioriterad.

S. 34 (120) Fördjupad översiktsplan för norra kusten, Varbergs kommun

Planförslag

Förslaget
I samrådsförslaget presenterades
tre alternativa stationslägen i
Väröbacka/Limabacka. Utifrån
inkomna synpunkter har kommunen
valt att gå vidare med det mellersta
blåa alternativet. Detta läget
bedöms bäst kunna integreras med
befintlig samhällsstruktur. Mindre
jordbruksmark tas i anspråk än i
de övriga alternativen. Planskilda
korsningar finns redan idag både
för bil- och för gång-/cykeltrafik
vilket är positivt bland annat ur en
samhällsekonomisk synvinkel.
Förslaget innebär en delvis ny sträckning av väg 845 (gamla E6:an)
parallellt med järnvägen. På det sättet kan marken i området utvecklas
effektivare. Nuvarande markområden mellan väg-och järnväg begränsas
för byggnation på grund av buller m.m.
Detta alternativ bidrar till att de båda samhällena Väröbacka och
Limabacka kan knytas ihop vilket i sin tur stärker serviceorten.
Upptagningsområdet för själva stationen är större än enbart det
kommunen planerar för i Väröbacka. Såväl Bua, Åskloster, Årnäs,
Kärradal, Tångaberg och Veddige är några av de samhällen/tätorter
som skulle gynnas av en station i Väröbacka och öppna upp för nya
möjligheter för ett hållbart resande. Kommunen avser att utveckla
Väröbacka utifrån dess strategiska läge och har länge förespråkat
tillkomst av en station här.
Planförslaget möjliggör en tillkomst av ca 2800 nya bostäder i
Väröbacka/Limabacka. Se orangeskrafferade områden i förslagskartan
för var dessa skulle kunna placeras. Tanken är att Väröbackas och
Limabackas befintliga bostadsbestånd kompletteras och utökas
med parhus, radhus, flerbostadshus samt villor. Utöver bostäder
föreslås grönområden samt att möjlighet ges att utveckla grönstråk,
tätortslekplats och andra gemensamhetsytor för att stärka den
ekologiska och sociala hållbarheten i området.
Olika typer av verksamheter är lämpliga i olika lägen. I nära
anslutning till station föreslås service medan i mer perifera lägen/i
utvecklingsområdets södra delar föreslås annan typ av verksamhet.
Viktigt är att tillkommande verksamheter inte påverkar närområdet på
något negativt sätt bland annat utifrån att bostäder föreslås läggas nära
verksamhetsområdena. En sådan stark utveckling av ett område medför
även behov av utbyggnad av skola och förskola, infrastruktur och annan
typ av kommunal service.

Exempel på framtida
bebyggelse i Väröbacka/
Limabacka
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Planförslag

Planförslaget möjliggör för detta men friytorna kommer även att behöva
detaljstuderas i senare skeden. Den begränsningslinje som satts i
områdets ytterkant är anpassad efter omgivningen och tar hänsyn till
platsens natur-och kulturmiljöer.
En av huvudinriktningarna för utvecklingen av tätorter och serviceorter
inom området är att utvecklingen i en tätort/serviceort inte ska ske
på bekostnad av en annans utveckling. För Väröbacka och Limabacka
handlar det om att bygga ihop befintliga samhällen på ett hållbart
och strategiskt sätt. Den tillkomst av ett mycket stort antal bostäder
som kommunen möjliggör för skulle i sin helhet innebär sannolikt en
omfattande förändring av området. Det är därför viktigt med en varsam
långsiktig vidareutveckling i samklang med befintliga strukturer och att
boende och andra intressenter ges möjlighet att påverka sin närmiljö i
olika skeden i planeringsprocessen.
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BUA
Bakgrund
Bua är ett äldre fiskeläge som till stor del har byggts ut på 1960och 1970-talet i samband med Ringhals och Södra Cell tillkomst.
Området karaktäriseras delvis av att vara ett fiskeläge och därmed
dess kust/havsnära kopplingar. Förutom fiskehamnen finns också en
småbåtshamn med sjöbodar, samt gästhamn. Bua är en växande ort
med en tydlig identitet och framåtanda. Målsättningen är att stötta Bua i
den utvecklingen.

Exempel på framtida
bebyggelse i Bua
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Förslag
För att gynna variationen på bostäder, bredda åldersstrukturen
samt bibehålla serviceunderlaget behövs fler bostäder, service och
verksamheter i närområdet.
I Bua finns lite oexploaterad mark att ta i anspråk för ny bebyggelse med
hänsyn till bland annat högklassig jordbruksmark, kulturmiljöområden
och områden med risk för översvämning. Förslaget innefattar ett större
utbyggnadsområde för bostäder samt att det finns möjlighet till mindre
exploatering och förtätning inom utvecklingsområdet för Bua. Totalt
finns möjlighet för byggnation av ca 770 nya bostäder i olika former
för att komplettera den befintliga bebyggelsen. Behov finns även av
bostäder anpassade för den åldrande delen av befolkningen, vilken vid
framtagndet av den fördjupade översiktplanen är relativt stor i Bua.
Bua ska även fortsättningsvis vara en av kommunens serviceorter och
avsikten är att utvecklingen i ett möjligt kommande stationssamhälle i
Väröbacka inte ska ske på bekostnad av utvecklingen i Bua. Tanken är
att serviceorterna ska komplettera och stärka varandra och erbjuda ett
brett serviceutbud. Behov finns av att på sikt stärka Buas centrum för att
öka attraktiviteten samt utveckla entrén till Bua.
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ÖSTRA ÅRNÄSHALVÖN
Bakgrund
Årnäs är beläget en dryg mil norr om Varbergs tätort och söder om
Väröhalvön. Halvön har under mer än ett halvt sekel varit bebyggd
med fritidsbebyggelse. En del av dem som ligger på Östra Årnäshalvön
har föreslagits få ökad byggrätt i den Fritidshusutredning som
kommunen tagit fram. Läs gärna mer om Fritidshusutredningen i delen
Förutsättningar samt på kommunens hemsida.
Årnäshalvön har en omväxlande natur med hav, stränder och klippor,
skogar och kullar samt ängar och bondgårdar. Nära havet ligger
några mindre småbåtshamnar och pirar och längst ut på halvön
finns naturreservatet Årnäsudden med fornlämningar från bronsoch järnåldern. De östra och nordöstra delarna av Årnäshalvön
kännetecknas av ett småskaligt jordbrukslandskap. Bebyggelsen är till
största del samlad i mindre grupper av helårsbostäder med varierande
ålder och utformning.

Exempel på framtida
bebyggelse på Östra
Årnäshalvön

Utbyggnad av de östra delarna av Årnäshalvön finns med i tidigare
översiktsplan för Varbergs kommun. I riktlinjerna för den fördjupade
översiktsplanen för Norra kustområdet anges att de västra delarna av
Årnäshalvön ska nyttjas för fritidshusbebyggelse och att de nordöstra
och östra delarna kan utnyttjas för jordbruk och helårsboende.
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Ett detaljplaneprogram för östra och nordöstra Årnäshalvön har tagits
fram där kommunen visar sin viljeinriktning till att utveckla de östra
delarna av Årnäshalvön. De områden som föreslås bebyggas är belägna
centralt på den östra delen av Årnäshalvön utan direkt anslutning
till strandremsan eller områden där riksintressen för naturvård eller
friluftsliv råder. Programmet innefattar en tillkomst av ca 150 nya
bostäder i områdets östra-och nordöstra delar samt att ett delområde
kan bestå av blandad bebyggelse (bostäder, kommunal service och
verksamheter).

Årnäs är tätort enligt SCB
definition (ett område där
det bor minst 200 personer,
är max 200 meter mellan
byggnaderna).
Länsstyrelsen har delvis
en annan tolkning av
tätortsbegreppet (se mer i
bifogat yttrande).

Förslaget
Förslaget innebär en möjlig utbyggnad av ca 150 bostäder, motsvarande
det program som tidigare tagits fram. Ny bebyggelse har i stor
utsträckning placerats i anslutning till befintlig, och på flera ställen
finns naturmark som ansluter mot kringliggande naturområden.
Den ny bebyggelsen ligger inom eller i direkt anslutning till
tätortsavgräningarna för Årnäs (se sida 58). Förslaget innebär en
utveckling av olika bostadsvarianter såsom t ex rad-och parhus som ett
komplement till den befintliga bebyggelsen. Årnäshalvöns kultur- och
naturmiljö ska tas tillvara i så hög utsträckning som möjligt i samband
med exploatering och det är även viktigt med god tillgänglighet
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till områdets västra delar. Områdets västra delar ska fortsatt vara
fritidshusområde enligt förslaget.
Förutom bostäder har en servicepunkt pekats ut för att täcka de lokala
behoven av kommunal service (t ex förskola). Årnäshalvön ingår även
i upptagningsområdet för service norr om Tångaberg. Det är viktigt
att det finns goda kommunikationer till detta område för att skapa
förutsättningar för ett hållbart resande.
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TÅNGABERG
Bakgrund
Tångaberg är en tätort som ligger längs med väg 845 ca 10 km från
Varbergs tätort. Området bebyggelsestruktur karaktäriseras idag av
villor. I Tångaberg finns även en förskola. I anslutning till Tångaberg
ligger Kråkeberg vid kusten som är ett fritidshusområde.

Förslag
I Tångaberg föreslås, en utbyggnad av områden för bostäder och ett
område för service. Kråkeberg är ett fritidshusområde där kommunen
beslutat att öka byggrätten.

Exempel på framtida
bebyggelse i Tångaberg

Planförslaget innebär byggnation av bostäder både i områdets östra
och västra delar. Förslaget innebär att ca 130 bostäder skulle kunna
byggas i områdets västra delar med möjlighet för ytterligare byggnation
av ca 100 bostäder öster om väg 845 och järnvägen. De topgrafiska
förhållandena med delvis höga nivåskillnader/lutningar har stor
inverkan på utvecklingsmöjligheterna i områdets östra del.
För att komma ifrån att väg-och järnväg ska betraktas som barriärer är
det viktigt att knyta ihop hela utvecklingsområdet med goda öst-västliga
kommunikationer. Förslaget bygger på förtätning precis som i övriga
utvecklingsområden för att man ska kunna nyttja befintlig infrastruktur
i så hög grad som möjligt. Vid en utveckling av Tångaberg är det viktigt
att ta hänsyn till områdets kultur-och naturmässiga värden, förutom att
utveckla med bostadsbyggnation.
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Förslaget innebär att utvecklingsområdet för Tångaberg ska kunna
ge en variation av bostäder i olika former för att komplettera befintlig
bebyggelse. Avsikten är att stärka orten och att hänsyn ska tas till blåoch gröna värden.
Möjlighet att etablera service till området föreslås längs med väg 802,
Kärravägen. Se blåskrafferat område på kartan. Servicen är tänkt att
kunna stärka närområdet. En större mängd bostäder ger också ett
utökat underlag till servicepunkten i Tångaberg. Med närliggande
service och goda kommunikationer till detta minskar bilberoendet och
skapar goda chanser för t ex äldre att bo kvar i området. En variation av
bostäder är också ett steg i detta led.
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LÄNGS MED INDUSTRISPÅRET
I Varbergs kommun finns det lite mark för verksamhetsutveckling
samtidigt som intresset för exploatering är stort. Därför finns det ett
stort behov av att peka ut verksamhetsmark i strategiska lägen för
kommande satsningar. Viktigt är att nya verksamheter lokaliseras så
att befintliga infrastruktur kan utnyttjas. Viktigt är även att ta hänsyn
till natur- och kulturlandskapens värde vid en eventuell kommande
exploatering samt kringliggande bebyggelse.
Ett sådant läge är det som pekats ut i den fördjupade översiktsplanen
längs industrispåret (ett annat kan ses på nästa uppslag; benämnt
Värömotet vid E6:an).
Området ligger i direkt anslutning till Södra Cell Värö. Ett industrispår
löper längs med området och lämpligen placeras verksamheter här som
kan nyttja spåret. Det utpekade verksamhetsområdet sträcker sig öster
ut med koppling mot Västkustbanan.
I kommunens Trafikstrategi kan bland annat läsas att man bör verka
för överflyttning av gods från väg till järnväg samt för att underlätta för
att kunna transportera mer gods på järnväg mellan Värö och Varbergs
hamn. I samband med en eventuell exploatering av området är det
viktigt att även möjliggöra för goda kollektivtrafikförbindelser.
Med tanke på närheten till utvecklingsområdet för Väröbacka/
Limabacka är det viktigt att kommande verksamheter inte påverkar
närmiljön på ett negativt sätt genom exempelvis buller och utsläpp.
Läs mer under mål och strategier; ”god företagsmiljö” samt ”att tänka
på vid exploatering”.
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VÄRÖMOTET VID E6:AN
Området ligger placerat öster om E6:an, vid trafikplats 56. Större
verksamheter med behov av transporter på väg förespråkas och endast
sällanköpshandel bör tillåtas. Områdets placering är strategisk utifrån
dess läge direkt anslutning till befintlig infrastruktur och har även
tidigare pekats ut för verksamhetsutveckling.
I den fördjupade översiktsplanen har en ny gång- och cykelväg pekats ut
mot verksamhetsområdet för att skapa förutsättningar för ett hållbart
resande. Läs mer under mål och strategier; ”god företagsmiljö” samt
”att tänka på vid exploatering”.
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GENOMFÖRANDE
Markstrategi, utbyggnadstakt och områden
Vid förfrågningar av bostadsbebyggelse inom planområdet ska
förtätningsprojekt, om de anses lämpliga, alltid prioriteras framför
nybyggnation på ej ianspråkstagen mark.
God planering ska vara framåtsyftande. Den fördjupade översiktsplanen
ska visa hur kommunen avser att använda mark- och vattenområden
idag och för en lång tid framöver, cirka 15 år. För att uppnå god
hushållning med markresurserna krävs också en hushållning över tid
med de tillgängliga markområdena för utbyggnad som finns, dvs att
dessa inte byggs ut i så snabb takt att andra samhällsfunktioner inte
hinner med.
Det säkraste styrmedlet är att kommunen äger och planerar marken för
utbyggnad. Som markägare kan kommunen påverka typ av bebyggelse,
upplåtelseformer och utbyggnadstakt efter vilket behov som finns av
nya bostäder i området.
Strategier
• Kommunen bör öka sitt markägande i området genom inköp av för
bostadsbyggande strategiskt belägen mark. Genomförandet kan då
överlåtas till ett kommunalt bolag eller en lokal bostadsstiftelse.
• Då privata markägare ska exploatera kommunalmark för bostäder
kan kommunen förhandla om upplåtelse av delar av området eller
förhandla om en gemensam exploatering.
• Samhällena som föreslås ska i första hand växa inifrån och ut.

Följduppdrag
Kommunstyrelsen föreslås initiera följande uppdrag utifrån de behov
av fördjupningar som kunnats ses inom ramen för arbetet med den
fördjupade översiktplanen för norra kustområdet:
•

Kommunen ska ta fram en klimat- och energiplan som bland
annat ska hantera befintliga bebyggelsområden som är
övervämningsdrabbade.

•

Kommunen ska ta fram en strategi för naturvård och rekreation.
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FÖRUTSÄTTNINGAR
Utgångspunkter
						 Norra kusten idag
Kommunikationer och infrastruktur
Naturmiljö
Kulturmiljö
Friluftsliv och rekreation
Kust och hav
Klimatförändringar och klimatanpassning
Hälsa och säkerhet
Verksamheter
Areella näringar
Skola, vård och omsorg
Energi och teknisk försörjning

Förutsättningar

UTGÅNGSPUNKTER
Mellankommunala frågor

Det finns ett antal frågor som sträcker sig över kommungränserna och
där det i ett flertal fall är fördelaktigt med samsyn och samarbeten
kommunerna emellan. Varbergs kommun gränsar till Kungsbacka
kommun, Marks kommun och Falkenbergs kommun. Nedan ges tre
exempel på mellankommunala frågor; kommunikationer/infrastruktur,
utbildning samt klimatanpassning.

Kommunikationer och infrastruktur
Genom Varbergs kommun sträcker sig större väg- och järnvägsstråk
i form av E6:an, väg 41, väg 153, Västkustbanan och Viskadalsbanan.
Stråken har en viktig funktion för arbetspendling, turisttrafik, godsoch persontransporter. Dessa väg- och järnvägar knyter ihop flera
större orter. Varbergs kommun har både stor in- och utpendling
genom sitt strategiska läge i nära anslutning till Göteborgsregionen och
Boråsregionen samt Halmstadsregionen.
Förutom väg och järnväg i nord- sydlig riktning finns även Kattegattleden
som en viktig länk för cyklister. Kattegattleden sträcker sig från
Göteborg-Helsingborg. Se karta på sid 61.
Varbergs kommun och Falkenbergs kommun samarbetar med
återvinning, avfall, vatten och avlopp genom bolaget VIVAB.

Varberg, har ett bra läge
med pendlingsavstånd
till Göteborg och goda
kommunikationer
utmed kusten i nordsydlig riktning med
E6 och västkustbanan.
Viskadalsbanan
förbinder Varberg med
Sjuhäradsregionen.
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Förutsättningar

Utbildning
Kommunens strategiska läge och goda kommunikationer påverkar
möjligheterna till att pendla till bl a högskolor och universitet längs
stråken. I både Göteborg, Borås, Varberg och Halmstad finns sådana
målpunkter. Varbergs campus har
t. ex. flera samarbeten med andra högskolor och universitet.

Klimatanpassning
Inom och utanför Hallands län sker samarbeten när det gäller
klimatanpassning där det finns stora personella och ekonomiska
fördelar med att samarbeta. Vattenströmmar, värmeböljor o.s.v. stannar
inte vid kommungränsen. Det finns därför fördelar med att samarbeta
över kommungräserna i dessa frågor. Mer om klimatanpassning kan
läsas på sidan 78.

Nationella, regionala och kommunala
styrdokument
Det finns ett stort antal inriktningsdokument att ta hänsyn till i den
övergripande samhällsplaneringen. Nedan beskrivs några av de
regionala och nationella dokument som kan vara viktiga att beakta i den
övergripande samhällsplaneringen. Dessa dokument berör frågor som
infrastruktur, folkhälsofrågor samt tillväxtstrategier.

Nationella styrdokument
Nationell plan för transportsystemet 2014 – 2025
Den nationella planen för transportinfrastruktur har arbetats fram
av Trafikverket utifrån direktiv och förutsättningar från regeringen.
Planen innehåller bland annat uppgifter om hur mycket pengar vi
har att använda, vad som ska göras och vilka geografiska områden
det rör sig om. Den nationella planen är framtagen utifrån ett
trafikslagsövergripande perspektiv. Det kan handla om såväl nya
järnvägar, vägar eller farleder som ombyggnader, drift och underhåll,
samt åtgärder för trafiksäkerhet eller miljö.
Inriktningsunderlag för 2018-2029
Trafikverket har tagit fram underlag för beslut om hur utveckling
och vidmakthållande av transportinfrastrukturen bör inriktas under
planperioden 2018-2029. Underlaget utgör grunden för den kommande
infrastrukturpropositionen, som kommer att beslutas av Riksdagen.
Därefter följer en åtgärdsplanering i syfte att ta fram nationell plan och
länsplaner. Fastställelse av planerna beräknas till våren 2018.
Inriktningsunderlaget omfattar analyser utifrån tre framtida
utvecklingsinriktningar; ökat behov av underhållsresurser, begränsat
utrymme för investeringar samt åtgärder för minskade utsläpp av
växthusgaser.
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Regionala styrdokument
Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020:
Tillväxtstrategi för Halland pekar ut strategiska vägval och beskriver
prioriteringar som är nödvändiga för att nå målet om en mer attraktiv
region 2020.
Regional infrastrukturplan för Halland 2014-2025
2014 fastställde regionfullmäktige en regional infrastrukturplan för
Halland 2014-2025. Planen upprättades i dialog med kommunerna
i länet, grannregioner, Hallandstrafiken och Trafikverket. Nästa
steg i processen är att genomföra planens prioriteringar och
beslutade åtgärder. I den regionala cykelplanen görs prioriteringar
av cykelåtgärder på det regionala vägnätet. Region Halland är en
samverkanspart och medfinansiär i flera järnvägsprojekt som syftar bl.a.
till att öka kapaciteten på Västkustbanan.
Regionalt trafikförsörjningsprogram
Region Halland har ansvar för kollektivtrafiken i Halland. Det
långsiktiga styrdokumentet för hur kollektivtrafiken i länet ska utvecklas
är det regionala trafikförsörjningsprogrammet. Det övergripande
målet för kollektivtrafiken är att kollektivtrafiken i Halland ska
bidra till en hög attraktivitet och en hållbar samhällsutveckling.
Trafikförsörjningsprogrammet aktualiseras vart fjärde år i samband
med en ny mandatperiod.
Folkhälsopolicy för Halland
Folkhälsopolicy för Halland anger inriktning och arbetssätt för
folkhälsoarbetet i Halland. Policyn ska skapa förutsättningar för
vidareutveckling av folkhälsoarbetet i Halland. Den är också en
konkretisering av den regionala utvecklingsstrategin med visionen
Halland – bästa livsplatsen.
Regional bredbandstrategi för Halland 2015-2020
Den regionala strategin för bredbandsutbyggnad i Halland syftar till
att stärka hela Hallands förutsättningar att nyttja digitaliseringens
möjligheter och har som mål att nå en gemensam avsikt genom
att stimulera till bredbandsutbyggnad, främja samarbetet mellan
bredbandsaktörer, förtydliga de offentliga rollerna och att
tillgängliggöra finansiering.
Strukturbild för Göteborgsregionen
Göteborgsregionens medlemskommuner är överens om hur den
regionala strukturen skall utvecklas. En sammanfattande strukturbild
som visar huvuddragen i regionens fysiska strukturer har skapats.
Ambitionen är att medlemskommunerna lokalt tar ansvar för att den
regionala strukturen är långsiktigt hållbar genom att i sin planering utgå
från och följa strukturbild och överenskommelsen.
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Kommunala styrdokument
Nedan beskrivs Varbergs kommuns mål, strategier och
inriktningsdokument som är relevanta i arbetet med den fördjupade
översiktsplanen. För mer information om respektive dokument,
se www.varberg.se
Vision Varberg 2025
- Västkustens kreativa mittpunkt
Varberg har unika möjligheter med sitt läge, havet och naturen. För att
utnyttja den fulla potentialen ska Varberg utvecklas till ”Västkustens
kreativa mittpunkt”. För att lyckas krävs nytänkande, framåtanda,
kunskap och mod. Visionen skapar förutsättningar för tillväxt i hela
kommunen och en fantastisk livsmiljö.
Verksamhetsidé:
•

Vi ska förenkla människors vardag och inspirera dem att uppnå sina
drömmar.

Förhållningssätt:
Hållbarhet
• Vi ska tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande
generationers möjligheter att tillgodose sina behov socialt,
ekonomiskt och ekologiskt.
Delaktighet
• Vi har ett öppet klimat och ett inkluderande förhållningssätt
som kännetecknas av mångfald, inflytande och omtanke. Tänk,
tyck, fråga! Delaktighet är en av visionskonceptets viktigaste
beståndsdelar.

Översiktsplan för Varbergs kommun
ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-06-15

Översiktsplan för Varbergs kommun
Det finns en kommuntäckande översiktsplan för Varbergs kommun
som är antagen 2010. En av översiktsplanens huvudprinciper är att
kommunens största utbyggnad främst ska ske i staden, i serviceorterna
eller i samhällen längs de regionala kollektivtrafikstråken. En
övergripande utvecklingsinriktning i kommunens översiktsplan är
att fler människor i kommunen ska kunna bo med närhet till arbete,
service, handel, kollektivtrafik och kultur. Planeringen inriktas mot att
stärka sambandet mellan bebyggelse och god kollektivtrafik.
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Bebyggelsestrategin
Bebyggelsestrategin är antagen 2013. Strategin är ett följduppdrag
från översiktsplanen 2010 och ska ligga till grund för kommunens
agerande inom bostadsförsörjning, utveckling av verksamhetsområden
och markpolitik. Strategin är ett politiskt styrdokument som utgör
en planeringsvägledning för nämnder, styrelser och bolag. Det
är av stor vikt att strategin samordnas med kommunens övriga
verksamhetsplanering, investerings- och exploateringsbudget.
Bebyggelsestrategin omfattar ett flertal politikområden, till exempel
bostadsförsörjnings-, näringslivs-, skol och utbildnings-, samt
markpolitik.

BEBYGGELSESTRATEGI
ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-06-18

Hållbarhetsmål 2017-2025 – inriktningar för hållbarhetsarbetet i
Varbergs kommun
Första steget i arbetet med att ta fram nya hållbarhetsmål för Varbergs
kommun 2017-2025 var när kommunfullmäktige den 22 april 2014 slog
fast fyra inriktningar som de allra viktigaste att fokusera på i arbetet
mot en hållbar kommun:
•

Varberg visar vägen

•

Livskraftiga ekosystem

•

Välmående samhälle

•

Hållbar resursanvändning

Hållbarhetsinriktningarna är en nedbrytning av det förhållningssätt
i Varbergs vision som handlar om hållbarhet. Tillsammans med
visionens ledord: nytänkande, framåtanda, kunskap och mod, ska
hållbarhetsinriktningarna återspeglas i våra målsättningar och i vårt
hållbarhetsarbete. Den övergripande inriktningen ”Varberg visar vägen”
sätter ribban högt och anger Varbergs ambitionsnivå att bli ett föredöme
och inspirationskälla i hållbarhetsarbetet. De övriga tre inriktningarna
beskriver kommunens målsättning för ekologisk, ekonomisk och social
hållbar utveckling.
För att tydliggöra och konkretisera hur arbetet för att leva upp till
hållbarhetsinriktningarna ska bedrivas har inriktningarna utvecklats
till att innefatta målbilder med tillhörande fokusområden. Målbilder
och fokusområden syftar till att styra riktning, ge vägledning och
underlätta arbetet kring hållbarhetsfrågor för samtliga förvaltningar och
kommunägda bolag. De skapar även förutsättningar för kontinuerlig
analys och uppföljning som gör det möjligt att avgöra i vilken
utsträckning Varbergs hållbarhetsarbete går i uttalad riktning.
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Grönstrategin, Simma, lek och svärma
Grönstrategin Simma, lek och svärma är antagen 2013. I grönstrategin
har fem delstrategier formulerats för att ta vara på den potential
och alla de möjligheter som landskapet, bebyggelsen och natur- och
kulturmiljöerna erbjuder. Strategin berör också en mängd mål som
kommunen har att följa i sin dagliga verksamhet. Det handlar om
övergripande mål som landskapskonventionen, barnkonventionen
och folkhälsomålen men även sådant som de lokala miljömålen och
Varbergs kommunfullmäktiges mål. Framförallt är grönstrategin ett
svar på hur vår utemiljö ska bidra till att uppnå Varbergs vision.

SIMMA, LEK
och SVÄRMA
Grönstrategi för aktiviteter, upplevelser och
ch biologisk
mångfald i Varbergs kommuns utemiljö.
miljö.

Strategi för aktiviteter, upplevelser och biologisk
mångfald i Varbergs kommuns utemiljö.

FRITIDSHUSUTREDNINGEN
Områden lämpliga för helårsboende?

ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19

Fritidshusutredningen
Varbergs kommun har tagit fram en fritidshusutredning, antagen
2013 som ett följduppdrag från översiktsplanen 2010. I Varberg pågår
omvandlingen av fritidshus kontinuerligt, ca 75 fritidshus per år inom
de närmsta åren. Uppdraget bestod i att utreda i vilka detaljplanelagda
fritidshusområden en höjning av byggrätten kan anses vara lämplig,
vilket kan främja ett ökat helårsboende.
Inom planområdet finns 10 fritidshusområden varav 4 områden föreslås
få en ökad byggrätt, Bua Strand, Östra Årnäs, Kråkeberg och Tången.

Fritidshusutredningen

1
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NORRA KUSTEN IDAG

Befolkningsutveckling i Varbergs kommun
Varbergs kommun är en attraktiv kommun att bo i och kommunen har
sedan en lång tid tillbaka haft en positiv befolkningstillväxt. Detta beror
bland annat på det gynnsamma läget längs kusten, god infrastruktur,
god företagskultur samt goda pendlingsmöjligheter. Inpendlingen
är relativt hög då kommunen har ett flertal större arbetsplatser och
högskola. Totalt sett har kommunen högre utpendling än inpendling.
Vid framtagandet av den fördjupade översiktsplanen för Norra
kustområdet har Varbergs kommun en befolkning på ca 61 000
invånare.

Befolkningsutveckling inom planområdet
Befolkningsutvecklingen inom planområdet har under de senaste åren
varit positiv. Det är framförallt åldersgruppen 65 år och uppåt som har
ökat, något som ställer stora krav på t ex utbud av servicelägenheter.
I de lägre åldersgrupperna 0-18 år respektive 19-34 är utvecklingen
positiv om än blygsam, och antalet invånare mellan 35-64 har i stort sett
inte förändrats alls under de senaste åren.

Serviceorter
Varbergs kommun har pekat ut några orter inom kommunen om ska
komplettera stadens utbud av service samt bibehålla och utveckla en
levande landsbygd.
Inom planområdet finns Bua och Väröbacka/Limabacka utpekade
som serviceorter. Den kommersiella och offentliga servicen i dessa
serviceorter har stor betydelse för omkringliggande landsbygd. Tanken
med utpekade serviceorter är att det ska finnas goda boendemöjligheter
med närhet till service. En positiv utveckling av boende, service och
arbetstillfällen i dessa orter har stor betydelse både för orterna i sig men
gynnar också den omgivande landsbygden.
Översiktsplanens mål är att stärka de befintliga serviceorterna, med
bebyggelse och kollektivtrafik, så att befolkningsunderlaget kan öka
och att orterna kan fortsätta att utvecklas med god service. Med närhet
till olika funktioner och goda kollektivtrafik- och cykelmöjligheter
kan miljöbelastningen av de vardagliga transporterna minska. En
utbyggnad av befintliga orter medför att tekniska och andra kommunala
investeringar kan utnyttjas effektivt.

Fördjupad översiktsplan för norra kusten, Varbergs kommun

S. 55 (120)

Förutsättningar

Tätorter inom planområdet
Inom planområdet finns enligt SCB definition sex tätorter, det är Bua,
Väröbacka/Limabacka, Löftaskog, Tångaberg, Årnäs samt KällstorpNordvära. Orterna ligger alla i anslutning till ett av kommunens tre
utpekade huvudstråk.
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LÖFTASKOG/STRÅVALLA
(Del av Frillesås tätort)
I Löftaskog tätort bor ca 600
(2830) invånare (2015).
KÄLLSTORP-NORDVÄRA
I Källstorp-Nordvära tätort
bor ca 250 invånare (2015).
VÄRÖBACKA/LIMABACKA
I Väröbacka tätort bor ca 800
invånare (2015).

BUA
I Bua tätort bor ca 2040
invånare (2015).

ÅRNÄS
I Årnäs tätort bor ca 700
invånare (2015).

TÅNGABERG
I Tångaberg tätort
bor ca 1000 invånare
(2015).

Fördjupad översiktsplan för norra kusten, Varbergs kommun

S. 57 (120)

Förutsättningar

S. 58 (120) Fördjupad översiktsplan för norra kusten, Varbergs kommun

Förutsättningar

KOMMUNIKATIONER OCH
INFRASTRUKTUR
Vägar

Planområdet avgränsas i öster till stor del av av Europaväg 6 (E6) som
är en stamväg i Sverige. E6:an är ett riksintresse för kommunikation och
utpekad led för farligt gods.
Trafikverket är väghållare för alla större vägar i planområdet, medan
övriga vägar är enskilda. Kommunen är väghållare på Industrivägen (till
Södra) samt delvis i Bua. De större vägarna inom planområdet beskrivs
nedan.
Väg 845, eller ”gamla E6:an”, är områdets mest betydelsefulla
genomfartsväg. Den ansluter med hjälp av väg 850 till E6 i höjd med
Väröbacka. Väg 850, Buavägen/Industrivägen, förbinder tätorten
Bua samt verksamheten Södra Cell med Varbergsvägen. Vägen
kopplas på E6 strax öster om Väröbacka och fortsätter österut mot
Veddige och riksväg 41. Väg 854 (Bjurumsvägen öster om E6),
förbinder Åskloster och 845 med Derome och riksväg 41. Väg 847,
Videbergsvägen, förbinder Bua med Ringhals och är viktig för bland
annat arbetspendling. Längs denna väg finns även en cykelväg.
Väg 848, Backavägen, går mellan Ringhals och Väröbacka och är viktig
tvärförbindelse för anställda och besökare vid Ringhals.

Transporter
Transporter står för en tredjedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser.
Varbergs kommun står inför en stor utmaning i att minska
transportbehovet samtidigt som tillväxten ökar. Det är därför viktigt
att förbättra möjligheterna för gång- och cykeltrafik och kollektivtrafik.
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Kommunen har en viktig roll då bebyggelse och strukturer kommer
finnas kvar under en lång tid framöver.
Det finns samband mellan bebyggelsestruktur och transporter.
Forskning visar att befolkningstäthet spelar stor roll för färdmedelsval
och energiåtgång för transporter. Enbart ökad bebyggelsetäthet i sig
är inte någon garanti för minskningar av trafikvolymen utan andra
åtgärder är nödvändiga. Trafikvolym och färdmedelsval påverkas av
faktorer som restid, pris, komfort och upplevd säkerhet och trygghet.
Ökad bebyggelsetäthet kan få negativa konsekvenser vilket kan leda till
ökade fritidsresor med bil också leda till sämre tillgänglighet till grönoch motionsområden.
De tunga transporterna till och från bruket, och ut till motorvägen och
till hamnen, kommer att öka avsevärt. Detta belastar både väg 850
och E6:an, samt kan öka trafiken till Varberg då mycket ska fraktas till
hamnen. Kommunen förespråkar att Södra Cell och Södra Wood löser
sina transportbehov till Varbergshamn främst via järnvägen. Det finns
redan idag ett industrispår som förbinder Västkustbanan med bruket
och det är ur flera olika hänseende det mest hållbara alternativet.

Trafikalstrande målpunkter
Inom och i nära anslutning till planområdet finns fyra stora
trafikalstrande målpunkter.
•

Ringhals kärnkraftverk. Här arbetar ca 1500 personer vilket
genererar en stor andel av person- och godstrafiken i området. Vid
revision kan antalet anställda fördubblas vilket i hög grad påverkar
pendlingstrafiken.

•

Södra Cell. Massafabrik med cirka 330 personer.

•

Derome är ett trä- och byggföretag som kör delar av transporterna
på väg 854.

•

Strängbetong är ett betong- och byggföretag som trafikerar
framförallt väg 850 och 41.

Kollektivtrafik
Region Halland och Hallandstrafiken ansvarar för kollektivtrafiken
i kommunen. Goda kollektiva kommunikationer är viktiga så att de
kan bli ett attraktivt alternativ till bilen. En målsättning är att andelen
som åker kollektivtrafik ska öka i hela kommunen. Enligt det regionala
trafikförsörjningsprogrammet finns det ett mål om att ha en hållplats
per tätort (enligt SCB kategorisering) med utökad resenärservice.
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Gång och cykel
Separerad gång- och cykelbana finns till viss del utbyggd från Tångaberg
till Södras industrier och Väröbacka med ett par undantag där trafiken
får samsas. Mellan Bua och Ringhals finns separerad gång- och
cykelbana.

Kattegattleden
Planeringen av en bilfri cykelled utmed kusten, Kattegattleden,
påbörjades 2009 och invigdes 2015. Leden börjar i Helsingborg och går
norrut utmed Kattegatt upp till Göteborg. Den totala längden är ca 40
mil. Projektet berör 3 regioner – Skåne, Halland och Västra Götaland
– och 10 kommuner – Helsingborg, Höganäs, Ängelholm, Båstad,
Laholm, Halmstad, Falkenberg, Varberg, Kungsbacka och Göteborg.
Målsättningen är att leden ska vara havsnära, bilfri och fylld med
upplevelser.

Järnväg
Genom planområdet går Västkustbanan. Västkustbanan är utbyggd
med dubbelspår mellan Göteborg och Varberg. Inom planområdet finns
ingen station, utan närmsta station finns i Varberg i söder och Åsa i
norr. Ett industrispår finns från Västkustbanan till en kommunalt ägd
rangerbangård i anslutning till Södra Cell.
Västkustbanan är av riksintresse för kommunikation (3 kap
miljöbalken). Västkustbanan är även av internationell betydelse. Banan
sträcker sig från Göteborg till Lund och är en mycket viktig bana för
person- och godstågstrafiken.
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NATURMILJÖ
Inom planområdet finns områden som berörs av riksintressen för
naturvård enligt 3 kap miljöbalken. Delar av området omfattas även av
ett naturvårdsprogram.

Riksintressen för naturvård
Delar av planområdet är av riksintresse för naturvård då området
på grund av sina naturvärden, kulturvärden och värden för friluftsliv så
långt möjligt skall skyddas. De områdena som berörs av riksintresset är:
•

Klosterfjorden–Getterön: Området har stora geovetenskapliga
värden och omfattar naturbetesmark och marina strandängar. Inom
riksintresseområdet är Getterön och Årnäs samt Balgö finns även
områden som omfattas av naturreservat och Natura 2000-områden.

•

Stora och Lilla Middelgrund – Fladen - Rödebanke: Grundbankar
med viktiga uppväxtområden för fiskarter. Delar av riksintresset
omfattar Varbergs kommun och endast en del av Fladen ligger inom
FÖP-området.

•

Vendelsöarkipelagen: Representativt, unikt och bevarandevärt
odlingslandskap. Norra delen är omfattas även av Natura
2000-område samt naturreservat.

Natura 2000
Natura 2000 är ett europeiskt naturskyddsnätverk och bygger
på art- och habitatdirektivet respektive fågeldirektivet. Art- och
habitatdirektivet skyddar naturtyper och arter (ej fåglar) som EU
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gemensamt bestämt skall skyddas. Områden där dessa naturtyper
och arter återfinns, skall ges ett sådant skydd att miljön bevaras.
Fågeldirektivet pekar ut särskilda skyddsområden och omfattar
fågelarter.
Tillstånd enligt miljöbalken krävs för åtgärder som kan skada miljön.
Ingrepp med negativa effekter på de utpekade naturvärdena får inte
genomföras utan regeringens tillstånd.
Inom planområdet finns fyra Natura 2000 områden: Balgö, Båtafjorden,
Vendelsö och Årnäsudden.

Riksintresse för stora opåverkade områden
Stora mark- och vattenområden som är opåverkade, eller endast
obetydligt påverkade, av ingrepp ska så långt som möjligt skyddas
mot ingrepp som påtagligt kan skada naturmiljön. Det huvudsakliga
syftet med att bevara stora opåverkade områden är att värna biologisk
mångfald och slå vakt om stora sammanhängande områden för
rekreation och friluftsliv. Endast en liten del av planområdet omfattar av
riksintressen (enligt 3 kap miljöbalken). Det är ett område i nordöstra
delen, öster om väg E:6.
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KULTURMILJÖ
Norra kustområdet utgör till stora delar av ett äldre odlingslandskap
med gårdar omgivna av öppna åker- och betesmark som ofta bryts upp
av såväl stenmurar, diken och odlingsrösen som mindre, skogsbevuxna
höjdområden.
Även längs med kusten syns det äldre odlingslandskapet i form av
kusthedar med flacka strandängar och klippor som utgör gammal
utmark. Längs kusten finns även mindre fiskelägen och mer sentida
samhällen och områden med fritidsbebyggelse.

LÄS MER:
Värdefulla kulturmiljöer
och objekt i kommunen
finns dokumenterade och
beskrivna i Inventering
av Kulturhistoriskt
värdefull miljö,
2009,Kulturmiljöprogram för
Varbergs kommun

Stråvalla kyrka

Planområdet har höga kulturvärden vilka är kopplade såväl till
kulturlandskapet, bebyggelsen och fornlämningar, i form av
bevarandevärda odlingslandskap, kulturmiljöer enligt kommunens
kulturmiljöprogram, byggnadsminnen, kyrkor och ett stort antal
fornminnen. På mer lokal nivå kan det även finnas områden med
kulturvärden som inte är dokumenterade.
Kulturmiljövårdens miljöer och objekt skyddas på kommunal nivå
genom Plan- och bygglagen och på regional och statlig nivå genom
Kulturminneslagen samt Miljöbalken. Därutöver finns internationella
direktiv, mål och konventioner som berör natur- och kulturlandskapet.
Några kulturhistoriskt viktiga platser inom planområdet är
Vendelsöarna, Ringhals, Bua by, Åsklosters kungsträdgård, Kärradal,
Balgö och Gamla Varberg/Tången. Övriga kulturintressen av större vikt
är bl.a. Bua by, områden öster om Väröbacka samt norr och öster om
Klosterfjorden, Årnäsreservatet, runt Tångaberg gård, Vendelsö och
Balgö.
Inom norra kustområdet finns inga riksintressen för kulturmiljövård.
Enligt Kulturmiljöprogrammet som togs fram 2015-2016 för Varbergs
kommun pekades Vendelsöarna, Ringhals, Bya by, Åsklosters
kungsgård, Kärradal och Balgö ut som viktiga kulturmiljöer.
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FRILUFTSLIV OCH REKREATION
Större delen av planområdets kust har höga värden för friluftsliv
och turism, med ett flertal badstränder, campingplatser och
småbåtshamnar. Norra kustområdet har flera viktiga friluftsområden
där vissa är riksintressen för friluftslivet (Getterön – Årnäs - Balgön och
Viskan). Flera av de utpekade natur- och kulturmiljöerna har dessutom
ofta höga rekreationsvärden.
Många lockas av att bo och besöka området just på grund av dess vackra
natur, närhet till kustområdet och att det erbjuder ett flertal varierade
besöksmål. Det finns flera exempel på olika typer av besöksmål inom
runtom i området.
I området finns totalt fem campingplatser (Stråvalla camping, Kärradals
camping, Espeviks camping, Caravan club och Stavder) samt ställplatser
för husbil och husvagn i Bua Hamn. Vidare finns även mindre
grönområden och fritidsanläggningar inom tätorter som har mer lokala
friluftsvärden.

Bua hamn
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Västra Årnäshalvön

Riksintressen för friluftsliv
Delar av planområdet omfattas av riksintrese för friluftsliv (enligt 3 kap
miljöbalken). Dessa utpekade områden är:
•

Fladen: Värdefullt grundområde för fritidsfiske. (Endast en del av
Fladen ligger inom planområdet.)

•

Getterön - Årnäs – Balgöfjorden: Omväxlande natur, mycket
värdefull för båtsport, bad och fritidsfiske. Inom riksintresseområdet
är delar av Getterön och Årnäs samt Balgö är även utpekade som
Natura 2000-områden och naturreservat.

•

Viskan: Värdefullt vattendrag för fritidsfiske för bl a laxöring och ål.

Kustområdet skyddas även av särskilda hushållningsbestämmelser
(enligt 4 kap miljöbalken). Vid bedömning av tillåtligheten av
exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön ska turismens och
friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets, intressen särskilt beaktas.
Bestämmelserna utgör inte hinder för utvecklingen av befintliga
tätorter, det lokala näringslivet eller för utförandet av anläggningar som
behövs för totalförsvaret.
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KUST OCH HAV
Knappt hälften av kommunens yta är hav och kuststräckan är cirka
sju mil lång. Kusten är viktig för bad, båtliv, naturupplevelser och
rekreation. Stränderna utgör en viktig naturtillgång och är mycket
betydelsefulla för allmänhetens möjligheter till friluftsliv och för det
växt- och djurliv som är beroende av vattenmiljöer. Kusten tar årligen
emot ett stort antal besökare vilket sätter extra tryck på området
och miljön. Många olika intressen riktas mot kustområdet och
havet såsom friluftsliv och rekreation, fiske, sjöfart, täktverksamhet,
energiproduktion och annan industriverksamhet.

Strandskydd
Stränderna är mycket betydelsefulla för allmänhetens möjligheter till
friluftsliv och för det växt- och djurliv som är beroende av vattenmiljöer.
Strandskydd omfattar land- och vattenområden vid alla sjöar och
vattendrag samt längs hela kusten inom 100 meter från strandlinjen vid
normalt medelvattenstånd. ; Längs med havskusten är strandskyddet på
många ställen utvidgat till 300m på land och i havet till 6 meters djup
men högst 300 meter. Inom områden av riksintresse enligt 3 kap 6 §
MB för naturvård och friluftsliv är strandskyddet utvidgat till 300 meter
från strandlinjen.

Havsplanering
Anspråken på användning av våra havsområden ökar och förväntas öka
ytterligare i framtiden. Samtidigt har vi flera miljöutmaningar i havet
så som hantering av övergödning, effekter av miljöskadliga och farliga
ämnen och en förändrad biologisk mångfald.
Sedan 2014 finns det regler om hushållning av havsområden i
miljöbalken. Lagstiftningen innebär att havsplaner ska tas fram för var
och ett av havsområdena Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet.
Havsplanerna ska beslutas av regeringen. En havsplan ska ge vägledning
till myndigheter och kommuner vid planläggning och prövning av
anspråk på användning av områden. Syftet med havsplanerna ska vara
att bidra till en långsiktigt hållbar utveckling. Havsplaneringen är därför
ett viktigt verktyg för att illustrera förväntad och planerad utveckling ur
ett helhetsperspektiv och visa på möjliga konsekvenser för havet.
Varbergs kommun ligger inom havsplaneområdet för Västerhavet.
De frågor som bedöms särskilt viktiga att hantera för Västerhavet är
att skapa förutsättningar för miljöanpassad, säker och utökad sjöfart
med bibehållen framkomlighet. Vidare handlar det om att öka antalet
skyddade områden samt att bevara den unika biologiska mångfalden.
Friluftslivets behov och utveckling av turismnäringen är en väsentlig
fråga i ett regionalt och lokalt perspektiv. Havsplanering handlar även
om fiskets behov av livsmiljöer och utrymme liksom dess påverkan samt
kommande utrymmes- och lokaliseringsbehov såsom maritima näringar
för vattenbruk.
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Bua strand

Riksintressen för sjöfart och yrkesfiske
Delar av vattenområdet i den fördjupade översiktsplanen omfattas av
riksintresse för yrkesfiske (3 kap miljöbalken) och ska så långt som
möjligt skyddas från åtgärder som kan skada det. Farleden utanför Bua
hamn utgör riksintresse för sjöfart.
Utsjögrundet Fladen, som delvis ligger inom planområdet,
är ur naturvårdssynpunkt ett mycket viktigt område. Det är
riksintresseområde för naturvård och friluftsliv samt Natura
2000-områden och det ingår i internationella nätverk av skyddade
marina områden. Andra ur naturvårdssynpunkt viktiga havsområden
inom planområdet är Balgöarkipelagen, Vendelsöfjorden, samt övriga
grundområden vilka är uppväxt- och reproduktionslokaler för fisk och
födosöksområden för fåglar.
•

Väst Balgö Syd Nidingen och är ett fångstområde för havskräfta,
sill och skarpsill och är utpekat som riksintresse. Bua hamn ingår i
riksintresseområdet.

•

Fladen är utpekat som riksintresse och utgör fångstområde för
havskräfta, torsk m fl bottenfiskar.

Inga åtgärder som förhindrar fiskets företräde, som till exempel
havsbaserade vindkraftverk, tillåts inom dessa områden.
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KLIMATFÖRÄNDRINGAR OCH
KLIMATANPASSNING
LÄS MER:
Klimatanpassning Viskan
– konsekvenser av höga
och låga flöden i Viskans
avrinningsområde samt
möjliga åtgärder

Klimatförändringar
Samhällets sårbarhet för klimatförändringar beror inte enbart på hur
mycket klimatet förändras och hur snabbt det sker, utan även på hur
väl samhället anpassats för att möta klimatförändringar. Ett viktigt
steg i arbetet med anpassningsåtgärder i den fysiska planeringen är att
identifiera risker och tydliggöra var sårbarheter finns.
Nedan beskrivs ett antal områden kortfattat som är viktiga att hantera i
den övergripande samhällsplaneringen.
•

Stigande havsnivåer

•

Ökad nederbörd (t.ex. skyfall och ökad risk för översvämningar)

•

Ökad temperatur (t.ex. värmeböljor, torka eller skogsbränder)

•

Risker för ras, skred och erosion

Stigande havnivåer
Stigande havsnivåer är en viktig fråga vad gäller en kustkommuns behov
av klimatanpassning. Havsnivåhöjningen kommer bland annat medföra
ökad stranderosion, ökade översvämningsrisker, samt begränsade
förutsättningar för strandnära bebyggelse och infrastruktur. Stigande
havsnivåer kan komma att förändra grundvattennivån i marken, vilket
bland annat leder till förändrade förutsättningar för byggnation.
Som stöd i den tidiga planeringen tillämpar kommunen Länsstyrelsens
riktvärden för lägsta sockelhöjd över havsnivån.

Ökad nederbörd
LÄS MER:
Läs mer i Ny Nationell
höjdmodell vid
havsnivåhöjningaranalyser av
översvämningsrisk
och bedömning av
erosionskänslighet i
strandzonen (MSB) samt
Norra Kusten-översiktlig
geoteknik (ÅF)

Under det närmsta seklet förväntas nederbörden att öka, framförallt
vintertid. Vid sommartid i södra Sverige kan dock mängden nederbörd
och antal tillfällen det regnar komma att minska, men när det regnar
kommer det ske genom kraftigare skurar. Kraftiga skyfall och mer
nederbörd kommer att medföra fler och större översvämningar.
Hantering av dagvattnet bedöms därför bli ett viktigt verktyg med
arbetet med klimatanpassning i Hallands län. Vid skyfall påverkas
avloppsystemen och det kan innebära överbelastade ledningarna
med bland annat risk för källaröversvämningar. Läs gärna mer under
rubriken dagvatten.
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Ökad temperatur
På grund av klimatförändringar förvänta årsmedeltemperaturen
i Halland att öka vilket bland annat kan innebära en längre
vegetationsperiod, förskjutning av växtzonerna, ökad smittspridning
m.m. Därutöver visar beräkningar tydligt att antalet värmeböljor och
deras längd kommer att öka i framtiden.

LÄS MER:
Se gärna info i Stigande
hav och åar Halland,
avsnitt ”Bebyggelse och
fysisk planering” .

Inom samhällsplaneringen kan man mildra vissa följdeffekter av
värmeböljor genom att tidigt planera för dessa. Att inkludera gröna
och blå miljöer vid till exempel utbyggnad av nya områden är ett sätt
att anpassa samhället till stigande temperaturer. Träd, grönområden,
vattendrag och dammar kan genom en strategisk placering fungera som
luftförbättrare och temperatursänkare. Grönstrukturer är ett viktigt
bidrag till att upprätthålla sunda ekosystem.

Risker för ras, skred och erosion
Stranderosion är en process som leder till förlust av material, t.ex.
sand och grus, från stranden eller havsbottnen i ett strandområde eller
vattendrag. Stigande havsnivåer och ökad mängd nederbörd kommer
framförallt i framtiden i södra Sverige att generera ökad kusterosion,
vilket kan komma att påverka naturområden samt innebära svåra
konsekvenser för kustnära bebyggelse och infrastruktur.
Erosion bör ses i ett helhetsperspektiv utifrån samhällets intressen
genom att man satsar på väl planerade erosionsbegränsande och
återställande åtgärder vid bland annat hotad bebyggelse.
I områden nära kuster, sjöar och vattendrag finns ofta många betydande
samhällsresurser och följderna av erosion kan leda till stor skada
både på enskild och samhällelig nivå. Därför kan det vid behov vara
nödvändigt att kartlägga riskområden.
Inom planområdet förekommer ingen risk för ras eller skred.

Geoteknik
Landskapet/terrängen inom Norra kustområdet är varierad.
Berggrunden inom planområdet kan grovt delas in i två delar med en
klar gräns strax söder om Viskan.
Området kan sammanfattas som komplext med relativt ovanliga
jordartsförhållanden sett ur ett regionalt perspektiv. Detta beror främst
på hur kustlinjen förflyttat sig relativt befintlig kustlinje sedan isens
avsmältning. Mer om de geotekniska förhållandena under kapitel:
Underlag
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HÄLSA OCH SÄKERHET
Farligt gods

Länsstyrelsen i Hallands har i rapporten Riskanalys av transport av
farligt gods i Hallands län (2012) sammanställt rekommendationer
vid planering i närheten av vägar och järnvägar där farligt gods
transporteras. Inom 150 meter ska kommande detaljplaner beskriva hur
riskerna är beaktade och vilka basavstånd som tillämpas.
Enligt Länsstyrelsens Riskanalys av farligt gods i Hallands län är
basavståndet till järnvägen 80 m för bostäder.
När det gäller vägar som är utsedda som farligt godsleder har det ansetts
angeläget att skilja på de större vägarna med höga gods flöden och de
mindre vägarna med låga flöden. I eller i anslutning till planområdet är
väg E6 och järnväg västkustbanan rekommenderade farlig godsleder.
Båda lederna är hårt belastade och det transporteras stora mängder
farligt gods. Detta innebär att kraven på avstånd och säkerhetshöjande
åtgärder är högre för dessa vägar.

Farliga verksamheter
Miljöfarlig verksamhet innebär att verksamheten som bedrivs medför
fara för att en olycka kan orsaka allvarliga skador på människor eller
miljön. Inom planområdet finns Lahalls gasturbinanläggning, Ringhals
kärnkraftverk och Södra Cell Värö som klassas som farlig verksamhet.
Det finns även verksamheter som omfattas av lag om åtgärder för att
förhindra och begränsa allvarliga kemikalieolyckor (Sevesolagen);
Ringhals kärnkraft verk och Södra Cell Värö omfattas av de högre
Sevesokraven, Lahalls gasturbinanläggning omfattas av de lägre
klasskraven.

Ringhals
LÄS MER:
På Länsstyrelsens hemsida i
dokumentet ”Plan för olycka
vid kärnteknisk anläggning”.

Hela planområdet ligger inom den inre beredskapszonen för Ringhals
kärnkraftsverk. Inom den inre beredskapszonen runt Ringhals finns
detaljerade utrymningsplaner som innebär att tre mottagningsplatser
upprättas i Kungsbacka, Skene och Varberg. Området runt Ringhals
berörs av ett förordnande enligt PBL, vilket innebär att bygglov och
förhandsbesked särskilt ska prövas av länsstyrelsen med hänsyn till
skyddsområdet kring Ringhals, samt de boendes hälsa och säkerhet.

Förorenad mark
Inom planområdet finns eller har funnits verksamheter som kan
ha orsakat markföroreningar. Dessa verksamheter är exempelvis
hamnar, industrier, bensinstationer, bilverkstäder, gamla deponier,
avloppsreningsverk etc. Vid en eventuell nybyggnation kan marken
behöva undersökas och eventuellt kan det krävas åtgärder för att sanera
marken.
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Radon
Radon finns överallt – i luften, i marken och i vattnet. Radon är en
osynlig och luktlös gas som kan medföra allvarliga hälsoproblem om vi
har den i våra bostäder. Markradon orsakar de högsta halterna radon
inomhus. Om grunden i ett hus är otät kan radongas från marken läcka
in i huset.
Radon i bostäder kan komma från tre olika källor:
•

marken under och runt om huset

•

byggnadsmaterialet

•

vattnet som används i hushållet

Kommunen har tillsynsansvar enligt miljöbalken. I kommunens ansvar
ingår att ta reda på om det finns problem som påverkar människors
hälsa i byggnader, exempelvis bostäder.
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Ringhals kärnkraftverk

Lahalls reservkraftverk
Södras industrier
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VERKSAMHETER
Samtidigt som det är positivt att verksamheter expanderar så
innebär det också en rad utmaningar som kan inkludera allt från
buller för boende i närområdet, belastning på befintlig infrastruktur,
miljökonsekvenser, och en förändrad landskapsbild. Det gäller att hitta
ett förhållningssätt till dessa förändringar som hanterar olika sorters
konsekvenser och påverkan både långsiktigt och hållbart.

Södra Cell Värö

Verksamheter
Två av kommunens största arbetsplatser finns på Väröhalvön med
Ringhals kärnkraftverk och Södra Cell Värö. Även flera mindre företag
återfinns i spridda delar av området. Det stora antalet arbetstillfällen
är positivt för Varbergs kommun och det leder till en stor inpendling
från omkringliggande kommuner. Under revisionstid är betydligt fler
sysselsatta än under resterande delen av året, vilket även påverkar
trafiksituationen.
Den fördjupade översiktsplanen förespråkar ett hållbart resande för
boende och verksamma inom området. Se mer i förslagsdelen under
infrastruktur.

S. 86 (120) Fördjupad översiktsplan för norra kusten, Varbergs kommun

Förutsättningar

Öster om E6:an motet
Det finns idag mark avsatt för verksamheter öster om E6:an vid mot
nummer 56. Läget är strategiskt för transporter på motorväg. Med de
stora verksamheter som expanderar på Väröhalvön är det tänkbart att
fler verksamheter lockas till området. Se avsnittet planförslag.

Ringhals kärnkraftverk
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Ringhals

Södras industrier
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AREELLA NÄRINGAR
I Halland har jordbruket sedan en lång tid tillbaka spelat en viktig roll.
Hallands- och Skåne län har den mest högavkastande jordbruksmarken
i Sverige. En relativt stor andel av jordbruksmarken i dessa län har
under senare år använts för exploatering. Det är därför viktigt att inom
den långsiktiga planeringen vara mån om och värna den återstående
värdefulla jordbruksmarken genom att t ex satsa på förtätning och
företag i kluster istället för spridd verksamhets - och bostadsbebyggelse.

Jordbruksmark
På 1970-talet genomförde Lantbruksstyrelsen en klassning av Sveriges
åkermarker. Åkrarna klassades in på en tiogradig skala avseende deras
ekonomiska avkastningsvärde.
De två högsta klasserna, 9 och 10, finns enbart i Skåne. Den bästa åkern
i Halland har klass 8 och den sämsta klass 2. Endast ca 10 % av åkern i
Sverige har klass 7 eller bättre och knappt 30 % till klass 5 eller bättre.
För Halland är det lämpligt att räkna alla jordar med klass 6 och uppåt
som särskilt värdefulla.
All åkermark är dock värdefull. Jordklassificeringen kan ge den felaktiga
uppfattningen att jordar med låg klass är oviktiga, men med tanke på
vad marken används till d. v. s. driftsinriktning, speciellt djurhållning,
kan dessa ha en viktig funktion.
En levande landsbygd med förutsättningar för näringsverksamhet ska
även fortsättningsvis finnas inom planområdet.
Inom planområdet finns jordbruksmark av som högst klass 5 och 6.
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SKOLA, VÅRD OCH OMSORG
Äldreomsorg
I Limabacka finns ett särskilt boende för äldre. I Väröbacka finns det
idag trygghetslägenheter i anslutning till äldreboendet. Närheten till
kommunal service är viktig vid placeringen av trygghetsboende.

Service och handel
Både serviceorterna Bua och Väröbacka/Limabacka har
servicefunktioner som även täcker en del av omlandets behov.
Här finns finns bland annat dagligvaruaffär, bibliotek, apotek,
distriktsläkarmottagning, barnavårdscentral och folktandvård samt
restauranger. Små och medelstora verksamheter återfinns i området. Ett
bredare närbeläget utbud av service och handel för boende, verksamma
och besökare finns i t.ex. Varberg och Kungsbacka.

Skolor och förskolor
Det finns ett flertal förskolor inom området, både kommunala och
fristående. Förskolorna har en geografisk spridning från Stråvalla
förskola i norr, i Bua ligger Applagårdens- och Fyrens förskolor,
Limabacka förskola och Åsklosters förskola i dess centralare delar och
Skeppets förskola i dess södra (Tångaberg). Grundskolorna ligger i Bua,
Väröbacka samt Bläshammar (för boende i Tångaberg).
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ENERGI OCH TEKNISK FÖRSÖRJNING
Energi

Energiförbrukning är starkt kopplad till vår klimatpåverkan. Ett
långsiktigt arbete för förnybar energi och minskad energianvändning är
viktigt i arbetet för hållbar utveckling.

Riksintresse för energiproduktion
Området Lingome är av riksintresse för energiproduktion. Inga åtgärder
planeras som skulle kunna förhindra detta. Även vindkraftverk har
uppförts inom området. Särskilda riktlinjer om skyddsområdet kring
kärnkraftverket anges i översiktsplanen.

Fjärrvärme
Från Södra Cell finns en ledning med biobaserad restvärme, fjärrvärme,
till Varberg.

Vindkraft
Möjligheten till vindkraftslokaliseringar av medelstora och stora
vindkraftsetableringar på Väröhalvön har studerats. För att anpassas
till landskapet ska vindkraftverken uppföras i mindre grupper eller
parker och inte som enstaka verk. I anslutning till Ringhals och
Södras industrier är vindförhållandena goda och landskapsbilden
inte känslig. Lämpliga områden är väster om Ringhals och norr
om Södras industrier. Dessa områden har pekats ut som lämpliga i
gällande Översiktsplan antagen 2010. Inom dessa områden får ingen ny
bebyggelse tillåtas som försvårar vindkraftsutbyggnad.

Läs Mer:
Vindkraftsutredningen
i Varbergs kommun,
WSP Samhällsbyggnad
uppdaterad 2010-06-17

Teknisk försörjning
Kommunalt verksamhetsområde för dricksvatten och avloppsvatten
bör upprättas för områden som omfattas av ny detaljplaneläggning,
det gäller även framtagande av nya detaljplaner som ersätter befintliga
planer.

Dagvatten
Med ökad nederbörd och mildare klimat är hanteringen av dagvatten
en viktig fråga i den fysiska planeringen. Avrinningshastigheten
för dagvatten ökar i takt med en högre exploatering och att tidigt
planera gemensamt för bebyggelse och dagvattenhantering minskar
sårbarheten.
Kommunens policy innebär att lokalt omhändertagande av dagvatten
ska ske inom det område där dagvattnet bildas. Omhändertagandet
ska så långt som möjligt, utifrån lokala förutsättningar, åstadkommas
genom infiltration inom tomtmark eller lokal fördröjning som till
exempel magasinering och flödesutjämning. Avrinning från en tomt
eller annat markområde bör efter exploatering inte öka jämfört med
före exploateringen.
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Ett sätt att hantera klimatanpassningen är att satsa på så kallade
mångfunktionella ytor. En sådan yta tar hand om dagvatten, sänker
temperaturen inomhus-och utomhus under sommarmånaderna, bidrar
till skuggande miljöer samt sociala mötesplatser och biologisk mångfald.
•

Dagvattenflöden ska reduceras och regleras så att belastning på
ledningsnät, reningsverk och recipienter begränsas.

•

Hantering av dagvatten ska ske med minsta möjliga störning på
människors hälsa och på miljön i vatten och mark.

•

Dräneringsvatten eller dagvatten från fastigheter får inte tillföras
spillvattennätet.

•

Förorening av dagvatten ska förebyggas redan vid källan.

Bredband
Varbergs kommun arbetar för att 90 % av kommunen ska ha
bredbandstäckning 2020 och att 100 % nås 2025. Utbyggnaden ska
enligt ett regeringsbeslut ske på marknadsmässiga grunder, vilket
innebär att flera privata aktörer bygger ut i takt med företags och
privatpersoners efterfrågan.
Kommunen har ett ansvar för bredbandsutbyggnaden, dels genom
sitt planmonopol och sin bestämmanderätt över mark – och
vattenanvändning, men också genom att långsiktigt säkra att ett
stamnät av fiber byggs ut de fall marknaden inte gör det. Region
Halland och Varbergs kommun samarbetar för att de delar som ligger
i områden som inte är marknadsmässigt lönsamma ska få samma
möjligheter som tätortsområden.
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UNDERLAG
Sammanfattning av geoteknisk studie
Sammanfattning av vägnätsutredning
Sammanfattning av lokaliseringsstudie för station i Väröbacka
Sammanfattning av miljökonsekvensbeskrivning

Underlag

UNDERLAG
I samband med framtagandet av planförslaget har flera olika
utredningar tagits fram; en övergripande geoteknisk studie, en
vägnätsutredning, en lokaliseringsstudie för station i Väröbacka samt
en miljökonsekvensbeskrivning. Detta för att komplettera det befintliga
utredningsunderlaget samt för att säkerställa planförslaget.
Den geotekniska studien syftar till att övergripande beskriva och
bedöma geologiska samt byggnadstekniska förutsättningar med
föreslagen bebyggelse, verksamhet och service. Utredningen utgör
ett tidigt underlag inför framtida planering och lyfter fram klassiska
geotekniska frågeställningar som kan komma aktualiseras vid
upprättande av detaljplan t ex stabilitet och grundläggning. Den
geotekniska studien har varit ett viktigt underlagsmaterial vid arbetet
med den fördjupade översiktsplanen.
Syftet med vägnätsutredningen är att ta fram ett underlag för en
sammanvägd bebyggelse- och trafikplanering som främjar en utveckling
av hållbart resande lokalt och i regionen.
Rapporterna i sin helhet finns tillgängliga på Varbergs kommuns
hemsida.

Geoteknisk studie
Nedan ges en sammanfattning av vad som framkommit i den
geotekniska studien;
Inget av de studerade områdena med föreslagen utbyggnad kan sägas
vara olämpligt för byggnation, flera av de utpekade platserna är helt
eller delvis belägna inom fastmarksområden.
Utifrån de allmänna resonemangen ovan kan dock överväganden göras
avseende hur byggnadsytor bör fördelas inom områden med föreslagen
utbyggnad. Inom lerområden måste även hänsyn tas till risken för
sättningar i samband med markarbeten (utfyllnader bör begränsas).
Vid utbyggnad i närhet till järnvägen måste dessutom risken för
markvibrationer beaktas.
Grundläggnings- och stabilitetsfrågor behandlas efter utförda
geotekniska undersökningar för respektive utbyggnadsområde, vilket
sker under detaljplanearbetet och bygglovsprocessen.

Vägnätsutredning
I utredningen beskrivs tre olika scenarion som speglar olika
alternativa utvecklingsriktningar beroende på hur man väljer att
satsa på hållbara transportmedel vid utbyggnad av olika bostads-och
verksamhetsområden. Scenariona tydliggör även vikten av att tidigt ha
med sig trafikperspektivet i planeringsprocessen för att tillgängliggöra
området för boende, verksamma och besökande.
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En utveckling enligt scenario 1, nollalternativet, är att betrakta som
ett ”värsta scenario” avseende trafikmängder. Om inga åtgärder görs för
en överflyttning till mer kollektivtrafik så kan trafikmängderna år 2030
väntas bli ungefär fördubblade jämfört med nuläget, till följd av den
planerade utbyggnaden inom området.
Scenario 2, kollalternativet, förutsätter att man genom omfattande
satsningar på kollektivtrafik uppnår det mål som är satt av region
Halland, samt ökar andelen cykeltrafik något jämfört med nuläget.
Lyckas man med detta så innebär de totala trafikökningarna ändå ett
tillägg av två tredjedelar jämfört med nuläget, med utbyggnad enligt den
fördjupade översiktsplanen.
Scenario 3 innebär marginellt ökade trafikmängder jämfört med
nuläget trots att befolkningen ökar med hela 120 %. Detta kräver en
omfattande överflyttning från bil till kollektivtrafik. Här har Varbergs
kommun helt integrerats i Göteborgs arbetsmarknadsregion med
pendlingstal överstigande 25 %. Detta kan åstadkommas med en ny
station samt genom en kraftfull förtätning i stationsområdet. Mer än 75
% av tillkommande boende förutsätts använda tåget för arbetsresor. En
stor del av övrig befolkning tar buss eller cykel till stationen och byter
till tåg som alternativ till att arbetspendla med bil. Förutsättningarna för
mer tjänsteintensiva verksamheter ökar med ett stationsläge vilket även
skapar möjlighet till överflyttning för kollektivresor för tillkommande
verksamheter.
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Lokaliseringsstudie för en station i Väröbacka
Sammanfattning
För att möjliggöra en hållbar regionförstoring behöver förutsättningarna
för kollektivresande förbättras. En ny station för tåg vid Väröbacka har
av kommunen, lokalbor och verksamheter pekats ut som en möjlighet
att åstadkomma detta. På kort sikt är förutsättningarna för anläggande
av en station i Väröbacka av kapacitetsskäl begränsade. På längre sikt
pekar dock mycket mot att en station skulle kunna var helt i linje med
mål och planering för en hållbar regionförstoring. Sammanfattat är de
två viktigaste förutsättningarna för möjlighet att anlägga en station att
det måste fungera ur spårgeometriska förutsättningar och att det måste
finnas ett tillräckligt antal resande som använder den nya stationen.
För att stärka förutsättningarna för en station bör den planeras för ett
kort perspektiv med huvudsaklig funktion som bytespunkt mellan bil
och cykel mot buss där ett relativt stort omland ger resandeunderlag.
En pendelparkering vid en bytespunkt för kollektivtrafiken i ett tänkt
läge för framtida pendeltågsstation är ett möjligt sätt att på kort sikt
öka kollektivtrafikåkandet. Förbättrad restidskvot för busstrafiken och
utredningar för val av stationsläge förutsätts dock.
För att förbättra förutsättningarna för en station och bör kommunen på
längre sikt styra bebyggelseutvecklingen till stationslägets närområde
och planera i linje med ”stationsnärhetsprincipen”.
Både det kortare perspektivet med stärkt busstrafik och bilpendling
till stationen och det längre perspektivet med ett tätt stationssamhälle
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innebär miljövinster i form av minskat totalt transportarbete. Det
senare i högre grad då möjligheterna till lokala kollektivresor förutsatts
förbättrade och en högre andel av alla resor görs med buss och tåg. Det
senare perspektivet förutsätter en utvecklad lokal kollektivtrafik och
relativt hög bebyggelsetäthet kring station och kollektivtrafikhållplatser.
Läs mer i förslagsdelen om utvecklingsområdet för Väröbacka.

Miljökonsekvensbeskrivning
Förslaget till den fördjupade översiktsplanen för Norra Kusten baseras
på de bebyggelseinriktningar som Varbergs kommun tagit fram där
fokus ligger på förtätning inom befintliga serviceorter och tätorter.
Det handlar även om att koncentrera bebyggelsen längs större stråk
samt att främst bygga ut där infra-struktur redan idag finns helt eller
delvis utbyggd. Utifrån dessa inriktningar har fem utbyggnadsområden
utkristalliserats: Tångaberg, Årnäshalvön, Bua, Väröbacka och
Löftaskog/Stråvalla. När det gäller enstaka bebyggelse i övriga områden
föreslås restriktivitet.

Naturmiljö
Den sammanlagda påverkan på naturmiljön av planförslaget bedöms
som måttlig. Föreslagna utvecklings- och verksamhetsområden samt
infrastrukturförändringar medför vissa fysiska ingrepp (naturmark
tas i anspråk, försämrade livsvillkor lokalt för vissa arter), som främst
påverkar naturvärdena lokalt där utbyggnad sker. Samtidigt kan
planförslaget även medföra indirekt påverkan på omgivande naturområden genom ökad störning (dagvattenpåverkan, buller, ökat slitage
då fler människor utnyttjar naturen för rekreation). Indirekt kan även
ianspråktagande av jordbruksmark leda till att jordbrukshävden upphör
med risk för att värdefulla betesmarker på sikt växer igen och förlorar
sina naturvärden.

Kulturmiljö
Planförslagets sammanlagda påverkan på kulturmiljön bedöms bli
relativt liten – måttlig beroende på hur väl planerade utbyggnader
anpassas till omgivande kultur-värden. En stor del av planområdets
höga kulturvärden har undantagits från etablering, men i anslutning till
föreslagna ut vecklings- och verksamhetsområden kan kulturlandskap,
fornlämningar, kulturmiljöer påverkas negativt av utbygg-nader. Även
från kulturmiljösynpunkt är det viktigt att ta hänsyn till de lokala
förhållandena vid detaljplanering.

Friluftsliv och rekreation
Friluftslivet bedöms sammanlagt påverkas i liten till måttlig
utsträckning och påverkan är i huvudsak positiv. Detta genom att
grönområden i och kring utvecklingsområdena föreslås säkras och
tillgängliggöras. Risk finns dock för att en ökad befolkning i området
medför ett ökat tryck på de känsliga kustmiljöerna vilket utan styrning
riskerar att negativt påverka natur-, kultur- och rekreationsvärden.
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Landskapsbild
Den sammanlagda påverkan på landskapsbilden är måttlig, där störst
påverkan sker i Väröbacka där ett litet ruralt området omvandlas
till en urban tätort med flerbostadshus på slättmark som kommer
vara väl synliga på långt håll. Påverkan på landskapsbilden i övriga
utvecklingsområden beror i stor utsträckning på hur väl ny bebyggelse
passas in i samhällenas befintliga karaktär. För landskapsbilden
bedöms även den relativt omfattande exploateringen av åkermark mer
problematiskt än själva exploateringsmängden inom planområdet,
eftersom jordbrukslandskapet försvinner allt mer och istället blir ett
urbant landskap som endast sköts i zoner. Det finns även risk för att
ytterligare delar av slättlandskapet växer igen.

Trafik
Planförslaget innefattar drygt 4 000 nya bostäder varav merparten i
Väröbacka, omvandling av befintliga fritidshus till helårshus samt nya
verksamhetsytor om ca 140 ha. Detta motsvarar mer än en fördubbling
av såväl antalet bosatta som antalet sysselsatta i området. Planförslaget
kommer därmed att medföra kraftiga ökningar av personresandet,
och av största betydelse blir då i vilken mån valet av färdmedel
förändras beträffande särskilt andelarna som väljer bil respektive
kollektiva färdmedel. Tre scenarier har utretts: scenario 1 = nuvarande
färdmedelsfördelning, scenario 2 = en fördubbling av andelen som
väljer kollektivtrafiken och en viss ökning av gång- och cykeltrafikens
andel, samt scenario 3 = en ny tågstation är utbyggd i Väröbacka och
kollektivtrafikens andel har då ökat mycket kraftigt. Som underlag för
beskrivningarna av trafikens miljökonsekvenser har ökningarna av
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trafikmängderna på vägnätet uppskattats för scenarierna 1 och 2 (för
scenario 3 som är mer långsiktigt går denna typ av uppskattningar inte
att göra). De största trafikökningarna erhålls inom den nya bebyggelsen
i Väröbacka och på väg 850 mellan Bua och trafikplatsen på väg E6.
Vad gäller tågtrafiken bedömer Trafikverket att antalet tåg ökar med
ca 20 % fram till år 2030. För beräkningar av framtida ljudnivåer från
tågtrafiken ska dock nära en fördubbling av antalet tåg förutsättas.

Trafikbuller
För befintlig bebyggelse beräknas den framtida ökningen av tågtrafiken
enligt Trafikverkets s. k. bullerprognos medföra en ökning av den
ekvivalenta ljudnivån med ca 3 dBA. Förväntade trafikökningar på
vägnätet beräknas medföra ökningar av den ekvivalenta ljudnivån
med 1-2 dBA från väg 845 och 3-4 dBA från väg 850; variationen beror
främst på valet av framtidsscenario. För vägsträckor där ljudnivån
beräknas öka med mer än 2 dBA bör bullerskyddsåtgärder studeras.
Beträffande nya bostadshus har översiktliga beräkningar utförts av
de skydds-avstånd mellan vägmitt respektive spårmitt och närmaste
husfasad, som behövs för att klara gällande riktvärden för trafikbuller
utan att särskilda bullerskyddsåtgärder vidtas. I de fall där bullret inte
skärmas av terräng, skärmar etc. krävs för järnvägen ett avstånd på
omkring 230 m, och för vägarna 845 och 850 krävs avstånd mellan 30
och 75 m. Genom en omsorgsfull utformning av ny bostadsbebyggelse
med hänsyn till bullret kan dock dessa avstånd kortas ner mycket
kraftigt. Vid upprättande av detaljplan erfordras bullerberäkningar för
att säkerställa att riktvärden klaras.
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Luftmiljö
Miljökvalitetsnormerna (MKN) för utomhusluft kommer även i
framtiden att underskridas med god marginal inom hela planområdet.

Markförhållanden
På grund av stor variation i de geotekniska förhållanden går det inte
att generalisera vilka konsekvenser planförslaget ger upphov till.
Inget av de föreslagna utvecklingsområdena bedöms vara olämpliga
för byggnation. Generellt behöver de geotekniska förhållandena
undersökas i samband med detaljplanering eller i bygglovsprocessen.
Ytterligare utredningar kan bli aktuellt av grundläggnings- och
stabilitetsförhållanden, fördelning av byggnadsytor samt risk för
sättningar, mark-vibrationer, ras, skred, erosion, blocknedfall och
markradon. Inom planområdet har ett stort antal potentiellt förorenade
områden identifierats. I fortsatt planering är det viktigt att utreda
förekomst av eventuella markföroreningar i föreslagna utbyggnadsområden.

Vattenförhållanden
Planförslaget ökar belastning på områdets avloppshantering och
dagvattensystem från föreslagna utvecklings- och verksamhetsområden
samtidigt som förbättring och ombyggnation av befintliga
dagvattensystem, utbyggnad av och ökad anslutning till spillvattennätet
möjliggörs. Sammantaget bedöms inte planförslaget medföra att
dagvattenmängder och flöden kommer öka men däremot kommer
dagvattnets sammansättning förändras. Vidare bedöms planförslaget
kunna bidra till att minska belastningen från avloppsvatten på havet och
områdets vattendrag.
Inom vissa av planområdets föreslagna utvecklings- och
verksamhetsområden samt infrastukturnät finns vissa
översvämningsrisker samt risk för att ledningssystem överbelastas och
antalet bräddningar ökar. I dessa områden krävs därmed att risk- och
åtgärdsutredningar utförs avseende översvämningsrisk vid framtida
detalj-planering eller bygglovsprövning. Planförslaget bedöms inte i
stort försvåra möjligheterna att uppnå god ekologisk status i berörda
ytvatten- och kustvatten-förekomster eller beröra MKN för fisk- och
musselvatten.

Energi och uppvärmning
Planförslaget medför att energiförbrukningen inom planområdet ökar
något främst till följd av ökade uppvärmningsbehov och transporter,
samtidigt som kontinuerliga förbättringar sker inom energibesparande
åtgärder och metoder. Energiproduktionen bedöms även öka något i
form av fjärrvärme och vindkraft. Plan-förslaget bedöms sammantaget.
ha relativt liten påverkan på kommunens totala energiförbrukning och
-produktion.
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Hälsa och säkerhet/risker
Inom planområdet finns tre verksamheter som bedöms kunna
leda till stora olyckor: Ringhals kärnkraftverk, Södra Cell Värö och
Lahalls reservkraftverk. Utöver detta finns två transportleder för
farligt gods: Västkustbanan och E6. För Ringhals kärnkraftverk finns
beredskapsplanering som behöver anpassas till det ökade antalet
människor som kommer att befinna sig inom området till följd av
genomförandet av planen. Frågan måste hanteras i den aktuella FÖP:en.
Riskfrågor måste beaktas vid detaljplanering av verksamheter nära
Södra Cells anläggning.
Länsstyrelsen i Hallands län har tagit fram en utredning som anger
skyddsavstånd och åtgärdskrav vid detaljplanering nära transportleder
för farligt gods. Detta berör detaljplaneringen i utvecklingsområden
Löftaskog, Väröbacka och Tångaberg.
Skyddsavstånd mellan störande verksamheter och bostäder, bostäder
och djur-hållning samt kraftledningar ska även beaktas i fortsatt
planarbete.

Naturresurser
Påverkan på riksintressen för naturvård, friluftsliv och Natura
2000-områden samt kustområdet i Halland bedöms bli små till
måttliga, främst till följd av den belastning som befolkningsökningen
har på kustmiljön (bl.a. avlopps- och dagvatten) och ökat nyttjande
av naturområden för friluftsliv och rekreation. Föreslagna utvecklingsområden bedöms vara förenliga med de särskilda hushållningsbestämmelserna. Riksintressen för kommunikation, energiproduktion,
yrkesfisket bedöms inte påverkas i någon större utsträckning.
I fråga om jordbruksmark i egenskap av en viktig samhällsresurs saknar
planförslaget en tydlig strategi för hur jordbruket ska kunna utvecklas
inom planområdet samt hur konflikten mellan jordbruksmark och
annan markanvändning ska hanteras. Vidare omfattar planområdet
ett stort havs- och kustområde, för vilken konflikter mellan olika
nyttjandeintressen kommer att öka. En strategi för hur utvecklingen av
havets och kustens resurser kan ske behövs. Generellt behövs tydligare
regler och krav på vad som ska gälla och under vilka förutsättningar
exploateringar i kustområdet kan tillåtas.
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Underlag

Samlad bedömning
Sammanfattningsvis bedöms konsekvenserna av föreslaget till ny
fördjupning av översiktplanen för Norra Kusten huvudsakligen som
små eller måttliga med undantag för trafik. Förslaget innebär en stor
ökning av biltrafiken och en viss mån godstransporter såväl inom som
till och från planområdet. Däremot bedöms inte gällande riktvärden
för trafikbuller överskridas under förutsättning att de skyddsavstånd
som tas fram i samband med detaljplanering efterlevs. Påverkan på
natur, kultur och friluftsliv bedöms som liten till måttlig beroende på
hur väl föreslagna utbyggnader anpassas till de lokala förhållandena i
utvecklings- och verksamhetsområdena. Planförslaget medför måttliga
konsekvenser för landskapsbilden, vilka är störst vid Väröbacka som
omvandlas från ett litet landsbygdsamhälle till en urban tätort på
slättmark som blir väl synligt på långt håll. I övrigt beror påverkan
på landskapsbilden på hur väl ny bebyggelse passas in samhällenas
befintliga karaktär. Vidare medför planförslaget ökade konflikter
mellan olika nyttjande-intressen gällande såväl områdets riksintressen,
jordbruksmark som dess havs- och kustområde. Riskerna med befintliga
verksamheter, farligt gods, djurhållning m.m. bedöms som små om
utbyggnader sker i enlighet med gällande riktvärden etc. För övriga
miljöfaktorer bedöms omgivningspåverkan vara relativt liten både i
positiv och negativ riktning. Miljöpåverkan av FÖP:en bedöms dock inte
som betydande vare sig totalt eller för någon enskild miljöfaktor.
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