


Fördjupad översiktsplan för Rolfstorp Skällinge – utlåtande 

1. Inledning
Varbergs kommun har tagit fram ett förslag till fördjupad översiktsplan för Rolfstorp-
Skällinge. Planen har under vinter/vår 2018-2019 varit på samråd och under vinter/vår 
2019-2020 på utställning. Kommunstyrelsens arbetsutskott tog den 26 november 2019 
beslut utställning av planförslaget. 

Under utställningsskedet av den fördjupade översiktsplanen för Rolfstorp-Skällinge inkom ca 
25 yttranden från myndigheter, kommunala och bolag samt övriga från privatpersoner och 
grannkommun. Resultatet av utställningen presenteras i ett utlåtande. 

I utlåtandet dokumenteras de förslag som framkommit under utställningstiden och redovisar 
i vilken utsträckning de tillgodoses i det nya planförslaget. Flera justeringar är av mindre 
karaktär och påverkar inte förslaget i sin helhet. En del synpunkter har medfört att nya 
ställningstaganden behövt tas som även medfört något större justeringar av det planförslaget. 

1.1. Utlåtande - vad är det? 
En utlåtande över inkomna synpunkter i utställningsskedet är en del av processen för att ta 
fram en fördjupad översiktsplan. 

Syftet med utlåtandet är att beskriva hur utställningen av planförslaget har gått till och visa 
vilka förändringar som föranletts. 

Utlåtandet ska bemöta och redovisa synpunkter som inkommit under utställningstiden. 
Ansvariga politiker och tjänstemän har tagit del av inkomna yttranden. 

Utlåtandet ingår som en bilaga till utställningshandlingen av den fördjupade översiktsplanen 
för Rolfstorp-Skällinge. 

1.2. Hur har utställningen gått till? 
Förslaget till fördjupad översiktsplan för Rolfstorp-Skällinge har varit på utställning under 
tiden 6 december 2019- 13 mars 2020. 

Utställningshandlingen har skickats till länsstyrelsen, myndigheter, kommunala 
förvaltningar, övriga instanser, samt andra berörda. 

Utställningshandlingen har även funnits tillgänglig på Varbergs kommuns webbplats, 
Varbergs bibliotek, Rolfstorps bibliotek samt på kommunens kundservice Varberg direkt. 

Kungörelse om utställningstiden har annonserats i Hallands Nyheter. 

1.2.1. Möte under utställningstiden 

Den 16 december 2019 hölls ett ”minisamråd” i Rolfstorps bibliotek. Syftet var att informera 
om vilka ändringar som gjorts sedan samrådsskedet och motiven till dem samt att ge 
kommuninvånarna möjlighet att ställa frågor kring förslaget och processen. Då det gått ca ett 
år mellan samråds-och utställningsskede var det viktigt att ge återkoppling på vad som skett 
samt vilka återstående steg som finns kvar av planeringsprocessen. 

Motsvarande minisamråd har hållits i samtliga serviceorter i öst (Tvååker, Kungsäter 
Veddige) där arbete pågår parallellt att ta fram fördjupade översiktsplaner.  



1.2.2. Vilka har lämnat yttranden? 

Länsstyrelsen har skickat ärendet på remiss internt till Fortifikationsverket, Försvarsmakten, 
Jordbruksverket, Lantmäteriet, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 
Polismyndigheten, Post-och telestyrelsen, Statens geotekniska institut, Sveriges geologiska 
undersökning, Skogsstyrelsen, Strålsäkerhetsmyndigheten, Svenska kraftnät, Swedgas AB 
och Trafikverket. Synpunkterna återges till största del i Länsstyrelsens yttrande och samlade 
bedömning. 

1.3. Tiden fram till antagande 
Efter utställningstidens slut har planförslaget reviderats inför antagande, utifrån inkomna 
synpunkter. I ett sådant sent skede av processen brukar de justeringar som görs av 
planförslaget inte innebära några större ändringar. De större avvägningarna brukar ha skett i 
tidigare skeden. 

Antagandet av den fördjupade översiktsplanen för Rolfstorp-Skällinge beräknas kunna ske 
sommaren 2020. Innehållet i en fördjupad översiktsplan kan inte överklagas. Detta beror på 
att den inte är juridiskt bindande. Om kommunen missat något moment enligt det 
tillvägagångssätt som innefattas i plan-och bygglagen kan överklagan göras. 

Synpunkterna sammanfattats och bemöts nedan. Längre yttranden har sammanfattats för att 
göra utlåtandet mer lättillgängligt. Samtliga yttranden är i sin helhet diarieförda och finns 
tillgängliga där. 

1.3.1 Ändringar i planförslaget mellan utställning och antagande 

Det är små ändringar som behövs göras mellan utställnings-och antagandeskede 
utifrån de synpunkter som kommit in.  

Sammanfattning av förslag till ändringar: 

• Tillägg av ett gång-och cykelstråk längs del av Skällingevägen i centrala
Rolfstorp.

• Förlängning av det sedan tidigare föreslagna gång-och cykelstråket längs
Köpmansvägen i Skällinge mot område U2.

• Förtydligande i text kring behov av grön koppling från R3 genom B3 och B4 mot
befintligt rekreationsområde i Rolfstorps östra delar.

• Beskrivning av behov av gång-och cykelstråk från Rolfstorps centrala delar
mot det föreslagna verksamhetsområdet V1 i västra Rolfstorp.

• Beskrivning vid B1 av att det vid utbyggnad av området även bör planeras för
gång-och cykelväg i öst-västlig riktning som knyter samman den befintliga
gatustrukturen.

• Flytt av föreslagen hållplats med utökad resenärsservice i Rolfstorp från ett
läge vid ortens affär längs väg 153, till att istället läggas något längre österut
vid korsningen mellan väg 153 och väg 815/Skällingevägen (justering utifrån
synpunkt i kommunstyrelsens arbetsutskott, inför antagande). Se karta nedan.



• Övrigt justeringar är av redaktionell karaktär och innebär text och/eller
kartmässiga ändringar som inte innebär att planförslaget behöver ändras.



Ändringar till antagande



Länsstyrelsen 
Riksintressen 
Ingen erinran utöver det som framförts i samrådet. 

Miljökvalitetsnormer 
Planförslaget ska inte påverka vattenförekomsternas statusklassificering eller möjligheten att 
uppnå målen för MKN Vatten. Kommunen behöver visa detta i kommande detaljplaner, 
vilket bör tydliggöras i fördjupningen av översiktsplanen.  

Informationen om miljökvalitetsnormer behöver uppdateras i planeringsunderlaget. 
Samtliga recipienter ska beskrivas. Slutrecipienten havet saknas.  

Strandskydd  
I enlighet med Länsstyrelsens synpunkt i samrådet är mark- och vattenanvändningskartan 
kompletterad med föreslagen markanvändning inom respektive LIS-område. 

Mellankommunala frågor 
Ingen erinran utöver det som framförts i samrådet. 

Hälsa, miljö- och riskfaktorer 
Förorenad mark  
Länsstyrelsens synpunkter från samrådsyttrandet kvarstår. I föregående yttrande anfördes bland annat 
att det bör finnas med en karta där det framgår vilken riskklass de olika potentiellt förorenade 
områdena har. Att redovisa riskklasserna på en karta innebär att det blir tydligt vilka potentiellt 
förorenade områden som finns i eller i nära anslutning till respektive exploateringsområde. 
Länsstyrelsen tycker fortsatt att det är viktigt att det framgår att det finns två områden med potentiellt 
förorenad mark som har fått riskklass 2 då det finns bostadsbebyggelse i närheten. Det bör även 
fortsatt beaktas att det norr om område C2 finns ett EBH-objekt som inte har fått någon riskklass på 
grund av bristfällig information.  

Buller från trafik och verksamheter  
Länsstyrelsens synpunkt kvarstår om att en miljökonsekvensbeskrivning till FÖP bör innehålla en 
bullerutredning. Planområdet är främst exponerat för buller från väg 153 i Rolfstorp och väg 815 i 
Skällinge. Inom planområdet finns verksamhetsområden som kan orsaka verksamhetsbuller vid 
bostäder. 

Jord- och skogsbruk 
En särskild lokaliseringsstudie med väl beskrivna ställningstaganden för att ta 
jordbruksmark i anspråk är nu framtagen. Den beskriver på ett tydligt sätt de bedömningar 
som gjorts för att se om annan mark kan tas i anspråk. Kravet enligt 3 kap. 4 § MB får 
därmed anses uppfyllt om att visa att behoven inte kan tillgodoses på annan mark.  

Resonemanget kring bördighetsklasser kvarstår dock i miljökonsekvensbeskrivningen. 
Jordbruksverket bedömer, utifrån domar, att det inte finns ett behov att klassificera mark för 
att bedöma om den är brukningsvärd eller inte. Tolkningen är att även mark med låg 
klassning ska anses vara brukningsvärd och ur juridisk synvinkel faller därför behovet av 
skalan. Frågan får dock anses korrekt hanterad och beskriven i den fördjupade 
översiktsplanen och i den särskilda lokaliseringsstudien. 

Naturvärden och rekreationsområden 
I planeringsunderlaget står det att naturreservatet Hovgård håller på att bildas. 
Länsstyrelsen har redan beslutat om detta. Planeringsunderlaget bör uppdateras. 



Naturreservatsbildning pågår vid Himmelsberget utanför Skällinge.  
 
Under rubriken ”Biotopskydd” i planeringsunderlaget redovisas inga biotopskydd. 
 
Miljökvalitetsnormer  
Det pågår just nu en uppdatering av MKN för vatten eftersom det gjorts nya 
statusklassningar under 2019. Därför kan informationen i planhandlingarna behöva 
uppdateras. Under MKN i VISS anges vilken version det är samt om den är beslutad.  
 
Arkeologi  
I Miljökonsekvensbeskrivning framförs att planerat verksamhetsområde V2 i Skällinge 
medför förändrad markanvändning. I beskrivningen framförs att planförslaget har en liten 
negativ konsekvens för kulturmiljön. Fornlämning inom område V2 påverkas klart negativt 
av det föreslagna verksamhetsområdet. Med utgångspunkt från detta är det mycket sannolikt 
att ytterligare lämningar i form av gravar och boplats kan finnas bevarade under åkermarken. 
Sett ur fornlämningssynpunkt förordar länsstyrelsen med tydlighet att gravhögen med 
närområde bevaras. För hela exploateringsområdet V2 kommer det också att krävas 
arkeologisk förundersökning. Sett ur fornlämningssynpunkt finns inget ytterligare att erinra 
mot innehållet i aktuell fördjupad översiktsplan och miljökonsekvensbeskrivning Skällinge 
och Rolfstorp. 
 
Kulturmiljö 
Det finns inget att erinra gällande kulturmiljö ovan mark. Den fördjupade 
översiktsplanen berör ej riksintresseområde för kulturmiljövården. 
 
 

Kommentar: 

Stycket rörande miljökvalitetsnormer (MKN) kompletteras med beskrivning om att 
det i kommande detaljplaner ska redogöras för hur målen för MKN tillgodoses. 
Information om statusklassningar och MKN uppdateras och kompletteras med 
slutrecipient 

Karta under avsnittet Hälsa och säkerhet i Planeringsförutsättningar 
kompletteras med riskklass på potentiellt förorenade områden. Tillägg görs i text 
för område C2 under "att tänka på" om beaktande av potentiellt förorenat området 
som vid framtagandet av planförslaget av planen inte riskklassats. 

Handlingarna kommer inte kompletteras med någon övergripande 
bullerutredning, utan frågan kommer hanteras i detaljplaneskedet. 

Textkorrigering görs beträffande det befintliga naturreservatet Hovgård. 

I planeringsunderlaget redovisas biotopskydd under avsnittet Naturmiljö. 

Texten som beskriver område V2 i Skällinge kompletteras med information om 
värdefull kulturmiljö. 

Trafikverket 
Trafikutredning  
Trafikverket vill fortsatt framhålla att i detaljplaneskedet behöver kommunen utreda 
exploateringens konsekvenser för framkomlighet och trafiksäkerhet inom Rolfstorp och 
Skällinge.  

Finansiering av vägåtgärder  



Trafikverket vill även understryka att åtgärder som påkallas på det allmänna transportnätet 
som en konsekvens av kommunal planering, ska utredas, projekteras och finansieras av 
kommunen i samråd med Trafikverket som beslutar i frågorna.  
 
Utpekade områden  
Trafikverket vill fortsatt belysa att bostadsområdena B1, B3, B4 och B5 bör anslutas till de 
befintliga enskilda vägarna. I övrigt har Trafikverket inga ytterligare synpunkter på den 
fördjupade översiktsplanen för Rolfstorp-Skällinge. 
 

Kommentar: 

Kommunen instämmer med att det i detaljplaneskedet är viktigt att utreda 
exploateringens konsekvenser på trafikmiljön samt är medveten om innebörden av 
att föreslå åtgärder på det statliga vägnätet. 

Planhandlingen har kompletterats med kartor över föreslagna angöringsvägar till 
respektive bostadsområde. Där det är möjligt har angöringsvägar valts som inte 
innebär direkt utfart mot större statliga stråk, övrigt vägnät nyttjas i första hand. 
Angöringsvägar kommer att behöva studeras mer i detalj i samband med 
exploatering av bostadsområdena.  

Statens geotekniska institut (SGI) 
Geotekniska bedömningar i den fördjupade översiktsplanen baseras på en geoteknisk 
utredning som har utförts av Sweco. Bilagorna med resultaten saknas i den nedladdningsbara 
handlingen vilket påverkar SGI:s möjlighet till bedömning av hur de använts i planarbetet. 
Handlingen bör kompletteras med bilagorna som samtliga är väsentliga för förståelsen av 
handlingen.  
 
SGI noterade också att område B2 ligger inom område med förutsättningar för skred i 
finkornig jordart (SGU), och rekommenderade att texten för området kompletteras med 
behov av geoteknisk stabilitetsutredning. Det är nu infört i utställningshandlingen.  
 
SGI saknade ett resonemang kring risken för ras och skred i ett avsnitt Risker för ras, skred 
och erosion i samrådshandlingen, där säkerhetsperspektivet saknades samt kopplingen 
mellan erosion och risken för ras och skred. Avsnittet verkar nu vara borttaget och det finns 
ett nytt avsnitt Risk och säkerhet i delen Konsekvenser. I det nya avsnittet nämns s.k. 
aktsamhetsområden för skred, vilket är bra. Det är dock inte sättningskänsligheten som 
aktsamhetsområdena visar i första hand, utan områden med förutsättningar för skred. 
Sättningskänsliga jordar kan finnas på många fler platser än dessa. 
 
SGI vill fortsatt upplysa om att geotekniska säkerhetsfrågor gällande ras- och skredrisk alltid 
ska klar-läggas i detaljplaneskedet. Vid behov ska geotekniska utredningar utföras för att 
klarlägga stabilitetsför-hållandena för detaljplaneområdet. Hänsyn ska även tas till 
klimatförändringens effekter på de geotekniska säkerhetsfrågorna. SGI rekommenderar att 
detta lyfts fram tydligt i översiktsplanen så att det finns en strategi för att hantera dessa 
frågeställningar i senare planeringsskeden.  
 
Sammanfattningsvis har SGI inga invändningar mot förslaget till fördjupad översiktsplan för 
Rolfstorp och Skällinge, Varbergs kommun, under förutsättning att ovanstående 
kommentarer beaktas. 
 

Kommentar 
Den geotekniska studien inkl. tillhörande bilagor finns tillgängliga på Varbergs 
kommun. Studien har legat till grund vid framtagandet av planförslaget.  



Texten korrigeras med att det är områden med förutsättning för skred som 
redovisas. 

Kommunen bedömer också att det är viktigt att tidigt ta hänsyn till 
klimatförändringarnas effekter. Någon ytterligare analys eller strategi kring 
dessa frågor planeras inte att tas fram inom ramen för arbetet med den 
fördjupade översiktsplanen. Kommunen ser att det är av stor vikt att beakta 
frågor kring ras-och skred samt klimatförändringar i den fortsatta 
detaljplaneprocessen. 

 
Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) 
Den 1 juni 2018 trädde den nya strålskyddslagen (SFS2018:396) i kraft. Det har medfört 
förändringar i regleringen av radonhalter i inomhusluft i bostäder, lokaler och på 
arbetsplatser. Införandet av den nya strålskyddslagen har medfört att 
Folkhälsomyndighetens riktvärde för radon i inomhusluft inte längre är aktuellt. Istället bör 
man vid befintlig bebyggelse utgå ifrån referensnivå som anges i Strålskyddsförordningen 
(SFMFS2018:506).  
 
Vid nybyggnation gäller Boverkets gränsvärde som är 200 bq/m3 uttryckt som 
årsmedelvärde. 
 
SSM ser positivt på att man har för avsikt att planera barns utemiljöer för att begränsa 
exponering av UV-strålning. 

 
Kommentar: 

Gränsvärdet justeras i planeringsförutsättningarna, avsnitt Hälsa och säkerhet. 

Svenska kraftnät 
Utöver tidigare lämnat remissvar har Svenska kraftnät ingenting att erinra mot upprättat 
förslag. 
 

Kommentar: 
Noterat 

 

Jordbruksverket 
 
Det framgår inte i förslaget till översiktsplan hur mycket jordbruksmark som kommunen 
planerar att ta i anspråk framåt. Jordbruksverket önskar en sammanställning i den 
fördjupade översiktsplanen över hur mycket jordbruksmark som kan antas försvinna utifrån 
förslaget. 
 
För de områden där man tänker sig att exploatera jordbruksmark bör man i enlighet med 
miljöbalkens 3 kap 4 § redovisa vilka alternativa utbyggnadsområden som studerats. 
 

Kommentar: 
Lokaliserings PM:et kompletteras med uppgift om hur mycket jordbruksmark som 
tas i anspråk genom utbyggnad enligt planförslaget. 

 
 
Sveriges geologiska undersökning (SGU) 



 
Som ett led i SGUs arbete med att effektivisera myndighetens remisshantering avger SGU 
generellt sett inte yttranden i denna typ av ärenden. SGU avstår därför från att yttra sig. 
 

Kommentar 

Noterat 

Försvarsmakten 
Försvarsmakten har ingen erinran på rubricerat ärende, men vill upplysa om följande. 
 
Höjdskalan på planerad bebyggelse eller andra höga objekt framgår inte tydligt i underlaget. 
Försvarsmakten vill påminna om att alla höga objekt alltid ska remitteras Försvarsmakten i 
hela landet. Vilket behöver beaktas vid efterföljande detaljplanering och projekt. Med höga 
objekt avses objekt som är högre än 20 meter utanför sammanhållen bebyggelse, respektive 
högre än 45 meter inom sammanhållen bebyggelse.  
 

Kommentar 

Noterat. Vid arbetet med den fördjupade översiktsplaner har fokus legat på mark-
och vattenanvändning. Beträffande höjd på byggnader är det något som studeras 
senare i processen, vid en eventuellt kommande detaljplanering.  

 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) lämnade ett antal synpunkter och 
upplysningar i samrådsskedet. MSB har inget ytterligare att erinra. 

 
Kommentar:  
Noterat 

Skogsstyrelsen 
Skogsstyrelsen har inga synpunkter på presenterat underlag och inte heller någon ytterligare 
information att tillföra som har bäring på detta. 

Kommentar 

Noterat 
 

Post- och telestyrelsen (PTS) 
Post- och telestyrelsen har inga synpunkter på planförslaget.  

Om planen innebär uppförande av vindkraftverk, kan dessa i vissa fall påverka mottagningen 
av radiosignaler på ett negativt sätt, speciellt gäller detta för radiolänkförbindelser. PTS 
rekommenderar därför att ett samrådsförfarande genomförs mellan vindkraftsbolag och de 
radiolänkoperatörer som blir berörda av vindkrafts-etableringen för respektive område för 
att minimera störningsriskerna. Inför ett sådant samråd kan PTS bidra med information om 
vilka de berörda radiolänkoperatörerna är.   

Kommentar: 
Planen innebär inte uppförande av vindkraftverk. Vid uppförande av nya 



vindkraftverk genomförs samråd med berörda i samband med tillstånd alternativt 
bygglovsprövning. Synpunkten föranleder ingen förändring av planförslaget.  

 

Nämnder 
Förskole- och grundskolenämnden 
Förskole- och grundskoleförvaltningen ser positivt på den fördjupade översiktsplanen för 
Rolfstorp-Skällinge, Varbergs kommun.  
 
Förvaltningen bedömer att den fördjupade översiktsplanens innehåll kommer påverka 
förskole- och grundskolenämndens verksamheter.  
 
Förskole- och grundskoleförvaltningen ser utifrån utbyggnadsplanerna att det är viktigt att 
tillgodose behovet av platser i förskola och skola i området och att det ligger i fas med 
utbyggnad av bostäder. Det är även viktigt ur planeringssynpunkt för förskole- och 
grundskolenämnden att det finns anvisade tomter för förskola och skola inplanerade i 
kommande detaljplaner. Den fördjupade översiktsplanen pekar ut lämpliga tomter för 
förskola och verksamheter kopplade till skola, kultur och fritid i direkt anslutning till 
Rolfstorpsskola och Rolfstorps förskola vilket förskole- och grundskoleförvaltningen ser 
positivt på. 
 
Vidare anser förskole- och grundskoleförvaltningen att det är viktigt att infrastrukturen i 
form av säkra gång och cykelvägar till våra verksamheter tillgodoses i takt med utbyggnaden. 
 

Kommentar: 
Noterat. Synpunkterna föranleder inga förändringar av planförslaget. 

Hamn- och gatunämnden 

Övervägande  
Förvaltningen önskar att målbilden för Rolfstorp och Skällinge som nu är relativt allmänt 
hållen kunde bli mer ortsspecifik. Det är också svårt att utifrån planförslaget få en tydlig bild 
av nuläge och önskat läge vad gäller grönstruktur och gång- och cykelstruktur.  
 
Grönstruktur  
Det saknas i planförslaget en analys av vilka bostadsområden i Rolfstorp och Skällinge som 
idag saknar tillgång till bostadsnära natur, stadsdelsparker, större rekreationsområden mm, 
när barriärer beaktats. Det saknas också resonemang om och en redovisning av hur tillgång 
till ovan nämnda miljöer säkras för de nya bebyggelseområdena. 
  
En analys av vilka ekosystem-tjänster som finns i Rolfstorp och Skällinge idag och ett förslag 
på hur dessa kan utvecklas saknas i planförslaget. 
  
Hamn- och gatuförvaltningen arbetar med en grönblå plan, en konkretisering  
av grönstrategin. Fördjupningen av översiktsplanen bör hänvisa till denna.  
 
Det vedertagna begreppet grönstruktur används inte i planen utan har ersatts  
av Friluftsliv och rekreation, vilket gör att beskrivningarna av de biologiska  
värdena inte finner en självklar plats. Terminologin bör ses över och innehållet  
struktureras på ett tydligare sätt.  
 
I Rolfstorp är det föreslagna bebyggelseområdet B2 placerat med god tillgång till natur och 
närhet till det befintliga motionsspåret. Även område B3 och B4 bör få en grön koppling till 



motionsområdet; de beskrivande texterna om de två delområdena bör kompletteras med 
detta.  
 

Trafik  
I Rolfstorp ligger föreslaget verksamhetsområde V1 långt från busshållplatser och gång- och 
cykelvägar dit saknas, vilket ger ett starkt bilberoende och försvårar ett hållbart resande. 
Även för föreslaget utredningsområde U2 i Skällinge saknas förutsättningar för ett hållbart 
resande, om inte föreslaget gång- och cykelstråk förlängs.  
 
Förvaltningen vill även påpeka att en utveckling med bostäder och verksamheter i 
utredningsområde U1 skulle medföra ett behov av en planskild korsning vid väg 153, för att 
barn ska kunna ta sig till skolan på ett säkert sätt.  
 
En strategi för hur kommunen vill att buller ska hanteras behöver tas fram. Den fördjupade 
översiktsplanen kan därmed bli ett stöd för detaljplaner och vid bygglovsansökningar.  
 
Genomförande  
Planens avsnitt om genomförande behöver kompletteras. Det behöver tydligt framgå vem 
som har ansvaret för att föreslagna åtgärder genomförs och hur de kan finansieras, 
exempelvis genom exploateringar eller regional infrastruktur-plan och att det är rimligt att 
genomföra åtgärderna inom en överskådlig framtid. Vad gäller infrastrukturen behöver det 
tydligt framgå vilka delar av utbyggnaden som är vägföreningarnas, kommunens respektive 
Trafikverkets ansvar.  
 
Förvaltningen bedömer att en gång- och cykelväg mellan Rolfstorp och Skällinge är 
angelägen för att knyta samman orterna men konstaterar att ett genomförande är lågt 
prioriterat i regionens cykelplanering då potentialen bedöms som låg. Detta innebär i 
praktiken att kommunen kommer att behöva stå för hela investeringskostnaden om man vill 
bygga den.  
 
De aktuella fördjupade översiktsplanerna aktualiserar frågan om huvudmannaskap. Varje 
område i kommunen som ska utvecklas behöver ha en verksam huvudman som kan ansvara 
för utvecklingen och förvaltandet av allmän platsmark. För att underlätta arbetet med 
program och planer behöver huvudmannaskapsutredningen därför prioriteras och slutföras. 
 

Ekonomi och verksamhet  
Rolfstorp och Skällinge har byggnadsplan. I båda orterna är Varbergs kommun formellt inte 
huvudman för allmän plats. Enskild huvudman med ansvar för allmän plats är Rolfstorp 
vägförening respektive Skällinge vägförening.  
 
Hamn- och gatuförvaltningen kommer sannolikt att vara ansvarig part för kommande 
åtgärder på allmän plats. Översiktsplanens förslag kommer som följd av detta att medföra 
ökade kostnader för kommunen. 

 Kommentar: 

Målbilden är av övergripande karaktär medan tillhörande text under kapitlet även 
är ortsspecifik. Några ändringar av målbilden görs därmed inte. 

Alla nytillkomna områden är planerade utifrån att det ska finnas närhet till 
naturområden och närrekreation. Tillägg görs textmässigt om behov av grön 
koppling genom område B3 och B4. 

Handlingen kompletteras med text kring ekosystemtjänster. 



Grönstruktur; terminologi och struktur justeras, i samverkan med offentliga rum. 

Handlingen kompletteras med informationsruta om grönblå plan.  

Ett nytt gång-och cykelstråk läggs till längs Skällingevägen väster om Rolfstorps 
skola. Även gång-och cykelstråket mot U2 förlängs med texttillägg om att denna 
kompletterande del endast behövs vid utbyggnad av U2. Övrig del av det sedan 
tidigare föreslagna stråket prioriteras i första hand.  

För gång-och cykeltrafik mot det förslagna verksamhetsområdet V1 föreslås det 
befintliga gatusystemet i första hand nyttjas men att det kan finnas behov av viss 
utbyggnad av gång-och cykelstråk där länkar saknas. En sådan länk kan 
exempelvis vara genom det föreslagna området B1. 

Någon övergripande bullerutredning har vid framtagandet av planförslaget inte 
bedömts behövas, utan att det i samband med detaljplanering kan vara aktuellt för 
vissa delområden i bullerutsatta lägen.  

Angående behov av eventuell planskild korsning vid U1, väg 153 kommer detta 
behöva utredas i senare skeden i processen i dialog och samverkan med 
Trafikverket. 

Det förslagna gång-och cykelstråket mellan Rolfstorp och Skällinge kommer att 
finns med i den fördjupade översiktsplanen trots att det inte har högst prioritet i 
den regionala cykelplanen. Att stråket finns med i den fördjupade översiktsplanen 
visar att Varbergs kommun anser att stråket är viktigt. Den fördjupade 
översiktsplanen föreslår inte finansiering av föreslagna åtgärder men det är 
viktigt att ha i beaktande att kommunen behöver stå för del av 
genomförandekostnad av utbyggnaden av stråket.   

Angående huvudmannaskap: vid övertagande av huvudmannaskapet inom 
planlagda områden är det kommunens avsikt att principen om 
gatukostnadsersättning ska gälla. I varje plan kommer det vara nödvändigt med 
dialog mellan berörda förvaltningar. 

Byggnadsnämnden 
Behovet av bostäder och verksamheter kan vara ett väsentligt samhällsintresse varför det 
behöver redovisas med en tydligare grund till bedömningen att behovet inte kan tillgodoses 
på andra lokaliseringar. 

I lokaliseringsstudien används ordet ”svårexploaterad” vilket inte ensamt kan motivera så 
gott som enbart ta i anspråk jordbruksmark för utvecklingsområden i Skällinge. Det kommer 
alltid att vara mer ”lättexploaterat” på jordbruksmark, men enligt stadsbyggnadskontorets 
bedömning är det inte tillräckligt skäl för exkludering av möjliga utbyggnadsområden på 
annan mark än jordbruksmark. 

Motiveringen av ianspråktagandet av jordbruksmark behöver på ett tydligare sätt framgå i 
lokaliseringsstudien och i den fördjupade översiktsplanen. 

Formuleringen ”planförslaget innebär ett visst ianspråktagande av jordbruksmark”, under 
rubriken Jordbruksmark, bör justeras till ”planförslaget innebär att jordbruksmark kommer 
att tas i anspråk”. 

Formuleringen ”omfattas främst av jordbruksmark”, under område B1 och V1, bör 
överensstämma med lokaliseringsstudien. 



Formuleringen ”ett område som består av jordbruksmark och skogsmark”, under område B2, 
bör överensstämma med lokaliseringsstudien. 

Planförslaget bör på ett tydligare sätt redovisa konsekvenser på infrastruktur till följd av den 
möjliga befolkningsökningen. 

 
Kommentar: 

Formulering i lokaliseringsstudien kring ”svårexploaterad” mark ses över och 
justeras.  

 
Utifrån Länsstyrelsens bedömning om lokaliseringsstudien om att kravet enligt 3 
kap. 4 § MB anses uppfyllt om att visa att behoven inte kan tillgodoses på annan 
mark bedöms inga ytterligare motiveringar göras i studien. 

Texten justeras enligt förslag ovan till att beskriva att jordbruksmark kommer tas i 
anspråk vid utbyggnad enligt planförslaget, jmf tidigare "visst ianspråkstagande". 

Planförslagstexten stäms av mot lokaliseringsstudien och justeras vid behov. 

I delen planeringsunderlag beskrivs varje orts förutsättningar för utbyggnad samt 
att frågan hanteras i konsekvenskapitlet. Det är viktigt att behov av eventuella 
investeringar i infrastruktur analyseras ortsövergripande i kommande 
planeringsstadier för att frågan inte enbart hanteras inom respektive detaljplan. 

 

Kultur- och fritidsnämnden 
I kultur- och fritidsnämndens beslut § 49 den 27 mars 2019 föreslogs kompletteringar av 
texten i vissa delar. En del synpunkter har arbetats in i utställningshandling dock kvarstår att 
i den fördjupade översiktsplanens del benämnd ”planeringsunderlag” göra följande 
justeringar, vilket även kommenterades i förra samrådsyttrande, men som fortfarande 
återfinns i utställningsdokumentet.  
 
- Stycke 3 som beskriver MUVEs verksamhet bör komplettering ske med att det under 2018 
skapats ett ”ungdomshäng” i anslutning till Rolfstorp skola. Under kapitel lek- och 
mötesplatser, sidan 22, byts ordet ungdomsplats ut till ”ungdomshäng”.  
 
- Efter stycke 4 skrivs; Idrottshallar finns vid Rolfstorp skola och Skällinge skola och nyttjas 
frekvent av föreningar. Det planeras även för en framtida konstgräsplan på grusytan öster om 
Rolfstorp skola. Val av placering bygger på möjligheten att samnyttja befintlig idrottshall och 
dess faciliteter för omklädning, toaletter m.m. I samrådsredogörelsen står att satsning på 
konstgräsplan inte finns med i nämndens investeringsplan men det beror på att nämnden 
har ett längre perspektiv än de 5 år som ligger i investeringsplan och vill möjliggöra för 
framtida yta.  
 
- I nästsista stycket justeras till ”Ett lokalbibliotek finns i Rolfstorp, med separat ingång i del 
av Rolfstorp skola. Här finns ett stort utbud av böcker, ljudböcker och tidskrifter. Biblioteket 
anordnar även aktiviteter som sagostunder och bokcirklar. Biblioteket är meröppet vilket 
ökar tillgängligheten ytterligare.  
 
- Som ny sista punkt skrivs att i Rolfstorp och Skällinge finns även möjlighet att ta del av stöd 
ifrån kommunen för att utveckla kultur- och fritidsutbud på orterna. Detta kan ske i form av 



exempelvis uppförande av konstnärlig gestaltning eller erbjudande om mobila lösningar för 
evenemang  
 

Kommentar: 

Planeringsunderlaget kompletteras med text om ungdomshäng vid Rolfstorps 
skola, ordet ungdomsplats byts ut till ungdomshäng, text om lokalbiblioteket 
kompletteras med utbudsbeskrivning.  

Genomförandekapitlet kompletteras med text om bidrag för kulturändamål. 

Socialnämnden 
Socialnämnden har inte lämnat något yttrande men har inget ytterligare att tillägga än det 
som framkommit i samrådsskedet. 

Kommentar: 

noterat 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen beslutar att tillstyrka förslaget till 
fördjupad översiktsplan (FÖP) för Rolfstorp-Skällinge. 
 
 Kommentar: 

noterat 
 
Räddningstjänsten Väst 
Räddningstjänsten vill förutom tidigare yttrande framföra: 

• Med tanke på naturreservat vill räddningstjänsten att det i ett tidigt skede finns 
tankar om hur släckvatten ska kunna tas hand om. 

• Enligt tidigare yttrande har även frågan om brandposter lyfts. Den ska följa VAVP83. 

• Översvämningsrisken bör utredas även utifrån utryckningspunkt exempelvis 
framkomlighet. 

• Ingen information finns om vilken typ av bostäder som ska byggas gällande höjd m.m. 
Räddningstjänsten vill redan i detta skede skicka med att utrymning planeras utan 
räddningstjänstens hjälp. 

 

Kommentar: 

Planförslaget hanterar inte detaljer så som brandposter och släckvatten, dessa 
frågor hanteras i kommande detaljplanering av föreslagna utbyggnadsområden. 
Risk för översvämning har utretts ur ett övergripande perspektiv och kommer vid 
behov studeras ytterligare i samband med detaljplanering. 

 
Det fördjupade översiktsplanen innehåller ingen beskrivning av möjlig 
tillkommande byggnaders utformning exempelvis höjd på bebyggelse och 
liknande. Planens syfte är att beskriva intentioner för den långsiktiga mark-och 



vattenanvändningen i orterna. Information kring byggnaders utformning 
hanteras först senare i processen. 

 

Varberg Energi AB  
 
Varberg energi har tagit del av planhandlingarna och har utöver detta inget att erinra. 

Kommentar: 

Noterat 

 

Vatten & Miljö i Väst AB (VIVAB) 
 

Skällinge 

Inget att erinra. 

 

Rolfstorp 

Överföringsledningar mellan Varberg-Rolfstorp-Skällinge planeras och kommer 
numera inte att skära genom området V1. I övrigt kvarstår VA-huvudmannens 
argument att V1 stryks eller flyttas till en bättre placering- Eftersom om allmänt VA 
ska anslutas mot befintligt verksamhetsområde ser Va-huvudmannen tekniska 
svårigheter att nå området samt kommer det att innebära stora 
investeringskostnader. 

Kommentar 

Område V1 bedöms ha ett strategiskt läge i ortens utkant, längs väg 153. V1 har 
redan i FÖP 90 pekats ut som lämpligt för nya verksamhetsetableringar. Det är 
viktigt att känna till att det finns tekniska utmaningar med att förse området med 
VA, bland annat utifrån att det ligger med ett visst avstånd från befintligt 
verksamhetsområde för VA. För ortens framtida utvecklingsmöjligheter kommer 
det vara viktigt att se över verksamhetsområdets utbredning och det kan vara 
rimligt att detta utökas/justeras västerut (i riktning mot V1) i takt med att orten 
växer. 

Det till utställningsskedet föreslagna området U1 möjliggör för icke störande 
verksamheter och/eller bostäder och ligger i anslutning till befintligt 
verksamhetsområde för VA samt övrig infrastruktur på orten. Detta område kan 
delvis ses som ett komplement till område V1 där U1 kan möjliggöra för 
verksamheter i närtid medan V1, sett utifrån dagens tekniska begränsningar, 
möjliggör för verksamhetsutveckling ur ett mer långsiktigt perspektiv. 

Texten kring V1 kommer kompletteras i genomförandedelen med de tekniska 
utmaningar som finns som beskrivs ovan   

Yttranden från privatpersoner samt intresseorganisationer 
Rolfstorps vägförening 



Kommunen invigde 2018 en mötesplats för unga med bland annat skateramp. Denna är 
välbesökt av ungdomar och barn. Mötesplatsen ligger nära allmänna vägen 815 
(Skällingevägen). Detta innebär att ungdomarna kommer längs med väg 815 eller korsar 
vägen. Utöver besök till mötesplatsen är detta en korsningspunkt för skolbarn på väg till och 
från skolan. Problemet är att inkommande trafik från Skällingehållet på väg 815 håller för 
hög hastighet.  
 

Kommentar 

Väg 815 är en statlig väg där Trafikverket har ett väghållaransvar. Det finns ett 
hastighetssäkrat övergångsställe strax söder om mötesplatsen där det finns 
möjlighet att korsa vägen. Kommunen skulle gärna se en hastighetsdämpande 
åtgärd i höjd med rampen eftersom många väljer denna genare väg om de 
kommer norrifrån, det är dock inget kommunen kan besluta om. Däremot har 
kommunen dialog med väghållaren och kan därigenom framföra brister och 
förslag till åtgärder på det statliga vägnätet. 

Planförslaget kommer kompletteras med gång-och cykelväg längs Skällingevägen 
väster om Rolfstorp skola. Vid utbyggnad av denna skapas en säkrare trafikmiljö 
för bland annat barn-och unga. 

 
Skällinge samhällsförening 
Förslaget att hela området mellan Rolfstorp och Skällinge ska klassas som randzon är 
förödande för utvecklingen i och kring dalgången mellan orterna. Randzoner ska begränsas 
till orternas absoluta närhet och inte flera kvadratkilometer mellan två orter.  
 
Kraftledningen genom Skällinge är ett aber. Det är mycket angeläget att luftledningen genom 
Skällinge tas bort och att ställverket flyttas till nordvästra utkanten av samhället i anslutning 
till ledningsgatan. Det är nu möjligheten finns till en begränsad kostnad för Varbergs 
kommun.  
 
Tomterna i Skällinge är nästan slut nu och områdena B5 och B6 är mycket lämpliga att 
snabbt detaljplanera för att ha tomter tillgängliga i Skällinge.  
 
Rekreationsstråket R4 har förändrats i förslaget. Den nu föreslagna dragningen går runt 
reningsverket, i närheten av dricksvattenkällan och kommer kräva belysning hela sträckan. 
Det kommer inte bli en attraktiv dragning. Vi föreslår att R4 dras mellan befintlig bebyggelse 
och området B6 på sträckan mellan idrottsplatsen och motionsslingan, såsom förslaget var 
våren 2019. I förslaget står att dragningen av R4 mellan sjön och motionsslingan, som ligger 
på varsin sida om samhället kan vara betydelsefullt ur ekologiskt perspektiv. Vi önskar en 
mer utförlig beskrivning på vad som avses med den formuleringen.  
 

Kommentar 
 
Syftet med randzonen i direkt anslutning till tätorten är att hushålla med 
mark och undvika spridd bebyggelse som kan försvåra en möjlig framtida 
tätortsutveckling.  
 
I handlingen beskrivs att stor hänsyn ska tas till natur-och kulturvärden i det 
kuperade odlingslandskapet. Exempelvis finns det öster om stråket mellan 
Rolfstorp- och Skällinge större sammanhängande natur-och 
kulturmiljöområden som är viktiga att värna.  Här är det särskilt 
betydelsefullt att undvika åtgärder som kan påverka områdets höga värden 
och den öppna landskapsbilden negativt. Inom områden med höga natur-och 



kulturvärden ska ny bebyggelse prövas mycket restriktivt. Skrivelsen innebär 
att det väster om Skällinge inte är råder lika stor restriktivitet för 
tillkommande bebyggelse som öster om vägen. Detta beror på att det öster om 
Skällingevägen finns höga kulturmiljövärden till skillnad från väster om 
vägen där det inte finns sådana värden att ta hänsyn till. 

Samhällsutvecklingskontoret på Varbergs kommun har tillsammans med 
koncessionsinnehavarna, Ellevio och Varbergsortens elkraft, utrett tänkbara 
åtgärder och finansiering. Den bedömning kommunen då gjorde var att de 
alternativa åtgärder som koncessionsinnehavarna presenterat, och som 
förutsatts finansieras genom kommunen, torde rymmas inom bolagens egen 
utvecklingsplan. 

Kommunen avser att arbeta vidare med koncessionsinnehavarna utifrån 
deras eget utvecklingsbehov och genom det kommunala markinnehavet 
exempelvis erbjuda alternativa lokaliseringar vid flytt av 
transformatorstation. 

Kommunen ser positivt på att Samhällsföreningen ställer sig bakom de 
föreslagna områdena B5 och B6. Flera av de föreslagna områdena för 
bostäder ligger på privat mark och en förutsättning för utbyggnad är att 
markägarna är positiva till utbyggnad på deras mark. Ett av de föreslagna 
områdena, B5, finns med i kommunens markanvisningsplan som potentiell för 
så kallad dubbel markanvisning.  

Rekreationsstråkets sträckning studerades ytterligare mellan samråds-och 
utställningsskedet, bland annat genom studier på plats. Kommunen ser inga 
hinder att det tillkommer ett rekreationsstråk enligt föreslagen sträckning. 
Eventuella behov av belysning och andra funktioner kommer att behöva 
utredas i ett senare skede. Det är inget som beskrivs i den fördjupade 
översiktsplanen utifrån den detaljnivå planen håller. Tanken med att lägga 
stråket längs de södra delarna av område B6 istället för i de norra är att vi 
bedömer att placering leder till att färre tomterna berörs av promenadstråket 
i det södra läget än i det norra. 

Däremot kommer utformningen av område B6 behöva studeras ytterligare 
vid en detaljplanering för att den tillkommande bebyggelsen och övriga 
funktioner ska få en så bra placering som möjligt utifrån den omgivande 
befintliga bebyggelsen, landskapets struktur med mera.  

Rekreationsstråket syftar till att ha ett socialt och ekologiskt värde. Med 
ekologiskt värde i detta sammanhang menas att stråket bör kunna fungera 
som spridningskorridor för växt och djurlivet.  

Privatpersoner 
 

Privatperson, B3 

Vi vill ha möjlighet att köpa mark för att ha småskalig hästhållning. Säkerställ möjligheten att 
förvärva/köpa mark i anslutning till den mark man äger inom område B3.  

Kommentar 

Syftet med en fördjupning av översiktsplanen är att ange såväl 
planeringsförutsättningar som måste beaktas vid utveckling orten som konkreta 



förslag på var och hur den långsiktiga utvecklingen kan ske. I arbetet med att ta 
fram en fördjupning av översiktsplanen hanteras såväl allmänna som enskilda 
intressen för att finna en välgrundad avvägning när det gäller den framtida 
markanvändningen. I arbetet med att ta fram fördjupningen av översiktsplanen 
för Rolfstorp och Skällinge har ett markområde, benämnt B3, i anslutning till 
berörd fastighet identifierats som lämpligt för utveckling av blandad bebyggelse. 
Ett utpekande av området innebär dock inte att området omedelbart kan 
bebyggas, området kommer först behöva detaljplaneläggas. Vid 
detaljplaneläggning prövas och regleras ingående vad marken får användas till, 
exempelvis bostäder, men också hur kvarter och allmänna platser ska avgränsas, 
hur mycket av marken som får bebyggas och hur trafik och tillfartsvägar ska 
lösas. En särskilt viktig del av detaljplanearbetet, tydligt reglerat i plan- och 
bygglagen, består i att verka för en god anpassning till omgivande miljöer och 
befintliga verksamheter på platsen. Vid ett detaljplanearbete omfattande B3 
kommer fastighetsägarna naturligt anses berörda, och därmed ha möjlighet att 
påverka planens innehåll och utformning.   

I dagsläget finns dock ingen tidplan för när ett sådant detaljplanearbete kan ske 
och nuvarande markanvändning kan därmed pågå tills vidare. 

 
Privatperson, B6  
 
Vi bor på landet, vill ha lite avskildhet och grönområden kring där vi bor, det är därför man 
valt att bo på landet och inte i Varberg. 
 
Då vi berörs av bebyggelse av B6 då det kommer att ta bort en del av vår utsikt som finns idag 
så önskar vi såklart att man väljer ett annat område i första hand. Vi är dryga 10 fastigheter 
som berörs av de ca 15 nya fastigheter som det skulle få plats där.  Om man väljer att 
detaljplanera och bebygga B6 har vi en stark önskan om att man behåller den befintliga 
promenadgången som finns idag. 
 

Kommentar 

Angående utbyggnad av område B6 är marken privatägd (dubbelkolla). Detta 
förutsätter att det finns ett intresse hos markägare för att den föreslagna 
bostadsbebyggelsen ska kunna tillkomma. 

Vid exploatering av området kommer detta att behöva studeras mer i detalj 
gällande lämplig bostadsplacering, grönfrågor med mera. 

 

Privatperson, rekreationsstråk 

Tidigare var det sagt att det skulle finnas ett rekreationsstråk mellan område B6 och befintlig 
bebyggelse, men vid vårt möte i Rolfstorp (minisamråd) hade ni tagit bort rekreationsstråket 
och placerat tomterna intill varandra. Ligger det sista förslaget kvar eller tog ni till er av 
kritiken som ni fick i Rolfstorp? 
 

Kommentar 

Se svar ovan vid bemötande av Skällinge samhällsförenings synpunkter. 
 
Privatperson, Dalen 
 



Under de vintrar som det är snö går Skällingeborna man ur huse och åker pulka i området 
som vi kallar Dalen (B6). Dalen är den perfekta pulkabacken i Skällinge och vi gör även 
längdskidspår i Dalen. Tycker det är synd om det bebyggs i Dalen då det under snöiga 
vinterhalvåret gynnar barnens uteaktivitet och gemenskapen familjerna emellan. 

 
Kommentar 

Kommunen ser också att det är viktigt att det finns mötesplatser för boende och 
besökare att mötas på. Exempelvis kan befintliga och föreslagna 
rekreationsområden och stråk kan stärka den sociala hållbarheten inom orten.  

En utbyggnad av område B6 medför att delar av Dalen tas i anspråk för bostäder. 
Omkringliggande områden kommer emellertid även fortsättningsvis kunna nyttjas 
för rekreation och fritid. Det föreslagna rekreationsstråket R4 syftar till att länka 
samman motionsområdet i väst med Skällingesjön i nordost. Stråket föreslås 
sträcka sig genom olika miljöer, däribland Dalen, för att ge motionären olika 
naturupplevelser. På så sätt ges möjlighet att ta del av Dalen även under snöfria 
perioder. 
 

 
Privatperson, B8 
 
Jag ser negativt på att delar av området B8 bebyggs och föreslår att området öster om R5 
planläggs som naturstråk. 
 

Kommentar 

Kommunen har inte för avsikt att ta bort delar av det sedan tidigare föreslagna 
område B8 utifrån att området bedöms ha goda möjligheter för utbyggnad utifrån 
platsens förutsättningar. Marken är privatägd vilket innebär att en utbyggnad 
förutsätter att markägaren ställer sig positiv till exploatering. Avvägning vad som 
är lämplig markanvändning för exempelvis bostäder respektive grönytor har 
gjorts och kommer inte förändras inför antagande. 




