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Planförslaget omfattar några olika områden i Stråvalla som föreslås bli allmän plats natur 
med kommunalt huvudmannaskap samt kvartersmark för förskola. Syftet är att möjliggöra 
ett genomförande av kommunalt verksamhetsområde för dagvatten i Stråvalla. Införandet av 
verksamhetsområdet är resultatet av en längre tids problematik föranlett av den bristfälliga 
dagvattenhanteringen i de aktuella delarna i Stråvalla. Förskolan i Stråvalla fi nns med för att 
möjliggöra en utveckling med tillkommande avdelningar tillsammans med utemiljö.

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

Utökat förfarande ska tillämpas för ett förslag till detaljplan när standardförfarandet inte 
kan användas. Det utökade förfarandet ska användas om förslaget inte är förenligt med 
översiktsplanen, är av betydande intresse för allmänheten, eller kan antas medföra en 
betydande miljöpåverkan. När utökat förfarande tillämpas ska kommunfullmäktige anta 
planen.

Planprocessen inleds oftast med ett planbesked. Ett positivt planbesked innebär att 
kommunen ställer sig positiv till detaljplanläggning. Först upprättas samrådshandlingar 
som skickas på samråd till berörda sakägare: grannar, myndigheter och organisationer. 
Berörda har under samrådet möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget. Efter 
samrådet sammanställs synpunkterna i en samrådsredogörelse. Planförslaget revideras sen 
utifrån synpunkterna och det bearbetade planförslaget ställs ut för granskning. Det fi nns då 
möjlighet att åter lämna synpunkter. Efter granskningstiden sammanställs synpunkterna 
och bemöts i ett granskningsutlåtande som skickas till de som inte fått sina synpunkter 
tillgodosedda. Om inga större ändringar görs efter granskningen antar kommunen planen. 
Om ingen har överklagat kommunens beslut att anta detaljplanen, vinner den laga kraft tre 
veckor efter att beslutet anslagits. Vid överklagande kan detaljplanen vinna laga kraft först 
efter att domstolen har fastställt kommunens beslut.
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Planområdet ligger i Stråvalla, i de nordvästra delarna av Varbergs kommun. Planområdet 
omfattar Stråvalla-Kärra 2:56, 1:10, S:2, S:4, 1:94, 1:4, 1:5, 3:56 samt Löftaskog 9:1. Detaljpla-
nen är uppdelad i fl era olika områden då hanteringen av dagvatten, i samband med införan-
det av kommunalt verksamhetsområde för dagvatten i Stråvalla, berör fl era olika delar. 

Bakgrunden till ärendet är ett positivt planbesked. Planbeskedet behandlades av byggnads-
nämnden den 20 juni 2019 § 231. Planbeskedet omfattade en ansökan om upphävande av 
delar av detaljplanen för Löftaskog, Stråvalla-Kärra, Löftabro (VÄ90) som ännu inte genom-



förts i vissa delar. Bakgrunden var att detaljplanen inte genomförts fullt ut där ansvaret för 
utbyggnaden av allmän platsmark, som vägar, naturmark och dagvattenlösningar låg under 
enskilt huvudmannskap. Utbyggnaden har antingen inte genomförts alls eller så har det 
utförts på ett felaktigt eller undermåligt sätt. Kompletterande uppgifter till planbeskedet 
har kommit från kommunstyrelsen i form av beslut om inrättande av kommunalt verksam-
hetsområde för dagvatten efter beslut i . En rapport gällande analys för verksamhetsområde 
utgjorde underlag. Genom underlaget fanns ett förtydligande kring vilka ytor som krävs för 
att hantera dagvattensituationen. 

Byggnadsnämnden har den 20 juni 2019 § 231 beslutat att tillstyrka planprövning för detalj-
plan för berörda delar av Stråvalla. Detaljplanläggning avses ske genom utökat förfarande. 

Detaljplanen syftar till att möjliggöra införandet av verksamhetsområde för dagvatten i 
Stråvalla. Huvudmannaskapet för allmän plats Natur för dessa ytor överförs till kommunen 
genom detaljplanen. Att stärka, utveckla och bevara befi ntliga naturvärden är av stor vikt för 
planförslaget. Detaljplanen omfattar även Stråvallas befi ntliga förskola med syfte att möjlig-
göra en utveckling för ytterligare avdelningar med tillhörande utemiljö. 

Hela stadsområdet väster om E6 omfattas av särskilda hushållningsbestämmelser för högex-
ploaterad kust enligt 4 kap. 4 § miljöbalken samt rörligt friluftsliv och turism enligt 4 kap. 2 
§ miljöbalken. Bestämmelserna utgör inte ett hinder för utveckling av befi ntliga tätorter och 
det lokala näringslivet.

Planområdet är beläget som närmst ca 80 meter öster om Västkustbanan som är utpekad 
som riksintresse för kommunikation i enlighet med miljöbalken 3 kap 8 § och primärstråk för 
farligt gods.  

Den fördjupade översiktsplanen för norra kustområdet, antagen 14 februari 2017, gäller för 
det aktuella planområdet. I den fördjupade översiktsplanen fi nns ett område utpekat för bo-
stadsbebyggelse vilket berör det aktuella planområdet. Föreslagen planeringen bedöms vara 
förenlig med den fördjupade översiktsplanen. 

För det aktuella planområdet är vissa delar inte planlagda medan stora delar ligger inom 
planlagt område. De detaljplaner som ersätts för de aktuella områdena är VÄ88, VÄ90 och 
VÄ83. De delar som ersätts inom VÄ90 och VÄ83 är i gällande detaljplaner planlagda som 
allmän plats Naturmark med enskilt huvudmannaskap samt kvartersmark för Bostad. VÄ88 
berör befi ntlig förskola och ersätts genom denna detaljplan. Se bild på nästa sida. 



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

Framtagen undersökning av miljöbedömning visar på att ett genomförande av planförsla-
get främst ger positiva eff ekter på exemeplvis miljökvalitetsnormer eftersom ett kommunalt 
verksamhetsområde inrättas och genomförs som en följd av detaljplanen. 

En social konsekvensanalys har inte genomförts för detaljplanen då den inte syftar till att 
tillskapa byggrätter utan möjliggöra en teknisk funktionell lösning för dagvattenhanteringen i 
Stråvalla. 

Enligt barnkonventionen (2018:1197) ska barnets rättigheter beaktas vid avvägningar och 
bedömningar som görs i beslutsprocesser i mål och ärenden som rör barn. Läs mer om barn-
perspektivet i avsnittet planeringsförutsättningar. 



Stora delar av planområdena utgör redan idag naturområden då de antingen är planlagda 
som detta i gällande detaljplaner eller inte är ianspråktagna i enlighet med detaljplanen. 
Planområdet omfattar även en mindre del icke planlagd mark samt den planlagda förskolan. 
Terrängen i området är kuperad med en variation av berg och dalar. Väg 845 som går mel-
lan de olika planområden går i en svacka mellan två höjdpartier. Det fi nns en dalgång som 
sträcker sig från Stråvalla strand vid havet i östlig riktning. Höjderna varierar från +50 ner 
till nära havsnivå kring +0. 

En naturvärdesbedöming och ekosystemanalys har genomförts för de områden som omfattas 
av detaljplanen. Planområdena utgör idag främst ängsmark av diverse sort och alsumpskog, 
omgiven av olika bostadsområden. Området har inventerats utifrån de olika områden där 
det föreslås dagvattenhantering. Det fi nns även förslag på åtgärder för att bevara och förädla 
områdenas naturvärden vid anläggning av dammarna. Inventeringen av området är indelat 
enligt kartbilden på nästa sida. Planförslaget bedöms inte påverka befi ntliga naturvärden 
negativt utan det fi nns snarare möjlighet att bevara, utveckla och förädla befi ntliga 
naturvärden. 



Detta område ligger längst västerut i verksamhetsområdet som sedan ska mynna i ett 
befi ntligt dike med utsläpp till havet. För området planeras en våtmark och redan idag 
utgörs det av en fuktäng som består främst av vass. Längs områdets södra kant fi nns ett dike 
längs med en gammal stenmur och i den norra gränsen rinner ett större dike med kraftiga 
fl öden som liknar en bäck. Norr om diket intill södra gränsen av tennisbanan förekommer 
några naturliga sumpskogar med videbuskage och björk. Området på Stråvalla-Kärra 1:4, 
där våtmarken ska anläggas, har få naturvärden i form av fl ora. Sumpskogarna på Stråvalla-
Kärra 1:5 hyser en större biologiska mångfald och högre naturvärden. 

Det utvidgade strandskyddet som sträcker sig 300 meter in från kusten omfattar 
delar av Stråvalla-Kärra 1:5 och 1:4. Ett anläggande av våtmark kräver således en 
strandskyddsdispens även om åtgärden påverkar naturmiljön positivt. 

Åtgärderna som föreslås inom Stråvalla-Kärra 1:4 bedöms inte påverka varken 
ekosystemtjänster eller befi ntliga naturvärden på ett negativt sätt. Stenmuren bör bevaras 
i så stor mån som möjligt då den bidrar till att öka den biologiska mångfalden och fungerar 
som spridningskorridor och habitat för många insekter, reptiler och amfi bier. Den befi ntliga 
alsumpskogen på Stråvalla-Kärra 1:5 hyser höga naturvärden och bör bevaras som natur. 
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Område B ligger inom Stråvalla-Kärra 1:4 och planeras för våtmark. Området består av 
alsumpskog och två gamla stenmurar i områdets norra kant. Sumpskogen hyser en stor 
biologisk mångfald och har höga naturvärden. Stenmurarna gränsar till jordbruksmark och 
är därmed biotopskyddade. Sumpskogen fungerar redan idag som en våtmark med öppen 
vattenspegel som förutom en stor biologisk mångfald även innehar många ekosystemtjänster 
för närings- och fl ödesreglering samt vattenrening. Rekommendationen är därför att den 
bevaras. Förslagsvis kan den även utökas i den norra kanten och föryngras i delarna åt 
väster genom att använda sig av alsumpskogen som här mestadels består av mycket unga 
alar. Området som helhet skulle gynnas, enligt bestämmelserna i 7 kap. 11 § Miljöbalken och 
förordning (SFS 1998:1252) om områdesskydd,  av en tillförsel av vatten då vissa delar idag 
lider av vattenbrist och torka. Syftet med biotopskyddet är att skydda och långsiktigt bevara 
små mark- och vattenområden som på grund av sina särskilda egenskaper är värdefulla för 
hotade djur- eller växtarter, eller som annars är särskilt skyddsvärda. 

Område C består idag av en fuktäng öster om Stråvalla strandväg, här föreslås det en 
dagvattendamm. Området har en del naturvärden i form av signalarter men då ängen är 
på väg att växa igen innebär det att dessa signalarter troligtvis snart försvinner. Det är 
fördelaktigt att bevara den naturliga fuktanpassade vegetationen inom området och använda 
sig av områdets naturliga, vattenreglerande funktion för dagvattenrening. 

Området består av en äng på Stråvalla-Kärr S:4, här planeras det för en dagvattendamm. 
I väster hyser ängen en blommande ängs- och hagmarksvegetation. Denna värdefulla 
ängsvegetation är fördelaktig att bevara i så stor mån som möjligt och kanske även utöka 
dess naturvärden genom hävd, både för att öka artrikedom och antal pollinerande växter. 
Vid utformning av dammen kan olika sorters fukttålig vegetation öka områdets biologiska 
mångfald. Vegetation levererar många ekosystemtjänster genom att fungera som födokälla 
och habitat för många olika små djurarter samtidigt som den står för en eff ektiv rening av 
dagvatten från diverse föroreningar. En estetiskt vacker utformad damm ökar även de sociala 
ekosystemtjänsterna genom att skapa utrymme för återhämtning för boende och pedagogisk 
lek för barn. 

Området består av kortklippt gräsmark på fastigheten Stråvalla-Kärra 1:94 samt en typ av 
dränering  i form av en grusbädd so går rakt genom området. Det fi nns ringa naturvärden 
i området. Ett anläggande av en dagvattendamm med växtlighet är att föredra då den ökar 
områdets ekosystemtjänster genom att reglera fl öden, rena dagvatten och öka den biologiska 
mångfalden och sociala värden. 

Området består av igenväxande hällmark med björk, en, tall samt vegetation av yngre ålder. 
Det fi nns ringa naturvärden då vegetationen befi nner sig i ett igenväxningsstadie. 



Området består av en hästbetad fuktäng med viss trädvegetation av vide, tall, björk, samt 
klibbal. Området är mycket fuktigt. Våtmark planeras vid områdets lågpunkt. Ett fl öde av 
dagvatten i form av ett ytligt dike rinner genom området. Det är tveksamt om detta omfattas 
av biotopskyddet då det upplevs som ett tillfälligt fl öde. Ett anläggande av dagvattendamm 
i området ökar den biologiska mångfalden genom att fungera som reproduktionslokal, 
födokälla och habitat för många djur- och växtarter som till exempel olika insekter och 
groddjur. Vegetation ökar de biologiska värdena och bidrar med ekosystemtjänster 
genom sina vattenrenande och fl ödesreglerande egenskaper. Träden fungerar som en stor 
vattensänka och borde därför bevaras i så stor mån som möjligt. 

Naturområden inbjuder i sin enkelhet till rekreation och lek. I samband med anläggandet 
av dammar så anläggs även skötselvägar som kan användas för rekreation. Anläggandet av 
dagvattendammar och våtmarker ska också bidra till rekreativa värden.  

Jordartskartan visar att området består av postglacial fi nsand, urberg, postglacial fi nlera och 
en mindre del består av glacial lera. Områden med postglacial sand kan vara möjliga för infi l-
tration. Jorddjupskartan visar att det fi nns mycket berg i dagen i området. Åskärr som ligger 
i västra delarna av Stråvalla är det område med högst skattat jorddjup till berg, ca 20-30 m. 
Jorddjupet minskar därefter (0-20 m) ju längre från Åskärr man kommer. 

För området där en utbyggnation av förskolan möjliggörs fi nns sedan tidigare geotekniska ut-
redningar framtagna för den befi ntliga förskolan. Enligt utredningen utgörs jordlagren överst 
av sandig mulljord/organisk sand med en mäktighet på 0,3-0,4 m. Mulljorden underlagras av 
ett 1,5-2,0 m mäktigt lager friktionsjord som underlagras av siltig lera till relativt stora djup. 
Grundläggning bedömdes kunna utföras med platta på mark förutsatt att platta och fasad 
utformas så att mindre diff erenssättningar ej leder till skador på konstruktionen. Vid torpar-
grund förutsätts hela grundmurar och längsgående sulor. Ojämna lasttillskott kompenseras 
med lättfyllning. 

Detaljplanen omfattar i de sydvästra delarna strandskyddade områden. Åtgärder som väsent-
ligt påverkar djur- och växtlivet kräver därmed strandskyddsdispens inom dessa områden. 
En ansökan om strandskyddsdispens för den föreslagna våtmarken har påbörjats. 

Anlagt vatten, som en dagvattendamm, kan i vissa fall komma att omfattas av strandskydd 
vilket i sin tur kan skapa inskränkningar på kringliggande befi ntlig bebyggelse. Detta omfat-
tar enbart anlagda vatten som utgör en yta på över 1000 m². Inga föreslagna dammar be-
döms vara av den omfattningen. 

Planområdet berörs inte av några kända forminnesområden. En begäran om arkeologisk ut-
redning har skickats till länsstyrelsen för att få undersökt om det fi nns behov av arkeologiska 



insatser i området. Det fi nns ett känt boplatsområde vid Löftaskog 9:1 som eventuellt påver-
kas av en framtida ledningsrätt, se bild ovan.  

Området vid Löftaskog 9:1 är en boplats, L1997:5897. som inte är undersökt arkeologiskt. I 
dialog med länsstyrelsen har det framförts att det kan vara aktuellt med en schaktövervak-
ning med tanke på att omgivande mark är en fornlämning. Om ledningarna kommer gå i 
gamla schakt och enbart små ingrepp i orörd mark så är även den arkelogiska insatsen liten. 
Vid en framtida schaktning ska ledningsrättsinnehavaren inkomma med Ansökan om till-
stånd till ingrepp i fornlämning alternativt som en Begäran om yttrande. 

I Stråvalla fi nns främst villabebyggelse men planområdet består främst av obebyggd mark 
bortsett från den befi ntliga förskolan. 

Inom ett av områdena för planförslaget fi nns byggrätter inom gällande detaljplan som påver-
kas, läs mer under avsnittet planförslag. 

I Stråvalla fi nns en förskola och närmsta grundskola ligger i Väröbacka och gymnasieskola 
fi nns i Varberg stad. 

Det fi nns främst cykelvägar utmed kusten i Stråvalla, samt några osammanhängande 
delar inne i samhället men till största del är cyklister hänvisade till blandtrafi k inom 
bostadsområdena och utmed väg 845. 

Det fi nns en åtgärdsvalstudie (ÅVS) framtagen av Trafi kverket som syftade till att klargöra 
vilka problem och brister som fi nns för gång- och cykeltrafi kanter längs väg 845 mellan Enets 
väg i norr till Lycketorpsvägen i söder. Sammanfattningsvis har Trafi kverket identifi erat ett 
behov av gång- och cykelvägar på fl era olika sträckor utmed både östra och västra sidan av 
väg 845 tillsammans med en ordnad passage vid förskolan med mittrefug och kantsten. En 
tätortsport med refug i vägmitten vid infarten till orten söder om Lycketorpsvägen föreslås 



samt att hållplats Stråvalla fl yttas i båda lägen för kollektivtrafi ken norrut till förskolan 
och kompletteras med plattformar. Vidare föreslås även en fl ytt av hållplats Löftaskog till 
närheten av Himlavägens anslutning samt en ordnad passage. Samtliga åtgärder föreslås 
samordnas med den planerade gång- och cykelbanan mellan Löftaån och Lycketorpsvägen 
som fi nns utpekad i regional cykelplan 2020-2029 och är ett prioriterat projekt vilket i 
praktikten betyder att den är planerad att byggas under planperioden. 

Som ett första steg kommer en vägplan krävas och i den kommer det beslutas kring exakt 
sträckning och på vilken sida gång- och cykelvägen kommer gå och i vissa fall kanske den 
behöver gå på båda sidor om väg 845. 

Det fi nns två hållplatser för busstrafi k inom Stråvalla utmed väg 854 som går genom orten. 
Den trafi keras av linje 614 och 615 som trafi kerar både vardag och helg med som mest 
trafi kering under pendlingstimmarna på morgon och eftermiddag/kväll.   

Som angetts ovan fi nns det planer på en förfl yttning av hållplatserna på sikt i samband med 
utbyggnad av gång- och cykelväg i Stråvalla. 

De fl esta vägarna inom Stråvalla är enskilda, några få har kommunen som väghållare och den 
stora vägen 854 som går genom orten har Trafi kverket som väghållare. Planområdet ligger 
utmed den statliga vägen 845 samt de enskilda vägarna Stråvalla strandväg och Byvägen.

Trafi kmätningar från 2016 visar på årsdygnstrafi k på 2580 fordon/dag varav 230 tunga 
fordon/dag på väg 845. På det enskilda vägnätet har inga mätningar gjorts. Vägarna saknar 
infrastruktur för oskyddade trafi kanter. Hastighetsgränsen är 60km/h på väg 845 och 30 
km/h på Stråvalla strandväg och Byvägen.

Parkering till förskolans verksamhet sker på kvartersmark och det fi nns idag cirka 18 platser 
för bilparkering och ca 10 st för cykel. 

I Stråvalla fi nns kommunalt verksamhetsområde för vatten och spillvatten men ännu inte 
för dagvatten. Planförslaget syftar till attt möjliggöra ett införande av kommunalt verksam-
hetsområde för dagvatten i området. I dagsläget har all allmän platsmark enskilt huvudman-
naskap och enligt gällande detaljplaner ska dagvattnet hanteras genom lokalt omhänderta-
gande. 

Då det har blivit stora problem med omhändertagandet av dagvattnet på grund av bristfällig 
hantering har kommunen beslutat om att införa kommunalt verksamhetsområde för dag-
vatten. 



Enligt Naturvårdsverkets riktlinjer för buller ska den ekvivalenta ljudnivån på skolgårdar inte 
överskrida 50 dBA för delar av gården som är avsedda för lek, vila och pedagogisk verksam-
het och 55 dBA för övriga vistelseytor. Den maximala ljudnivån får inte överskrida 70 dBA 
mer än fem gånger under ett årsmedeldygn den tid som skolgården utnyttjas. I undervis-
ningslokaler inomhus är riktvärdet 30 dBA i ekvivalent ljudnivå över dygn och riktvärdet 45 
dBA i maximal ljudnivå.

För förskoletomten är den primära bullerkällan väg 845 som går utmed fastighetens östra 
sida. 

Detaljplanen omfattar fl era olika områden med syfte att planlägga för dagvattenhantering 
men även en utökning av befi ntlig förskola. För området som är tänkt till förskola fi nns det 
redan en befi ntlig förskola på platsen och syftet är att bygga ut denna med ytterligare 2 av-
delningar. Förskoletomten ligger relativt centralt i Stråvalla intill väg 845 som är den stora 
genomfartsvägen. Trafi ksäkerhetsmässigt fi nns det brister i området med hänsyn till att det 
varken fi nns trottoarer eller övergångsställe utmed denna vägen. En åtgärdsvalstudie (ÅVS) 
framtagen av Trafi kverket visar på behovet av åtgärder för tryggare passage över vägen men 
även åtgärder kopplat till kollektivtrafi ken samt en gång- och cykelväg. 

Det är viktigt att förskolans utemiljö har en väl genomtänkt utformning med så stort inslag av 
grönska som möjligt. Detaljplanen säkerställer att utemiljöns kapacitet omfattar minst 40 m² 
per barn. Gården ska ge möjlighet till rörelse och kreativ lek med en variation som stimulerar 
barnen. Det är också viktigt att tänka på säkerheten och överblickbarheten. På gården är det 
dessutom viktigt att skapa både soliga och skuggiga delar då barn är extra känsliga för sol. 
Även vindreducerande åtgärder kan vara aktuella för att främja en barnvänlig miljö. Utöver 
detta fi nns även krav på ljudmiljön och detta fi nns mer beskrivet ovan under rubriken buller. 

Vid anläggande av dagvattendammar fi nns det också ett barnperspektiv att ta hänsyn till vad 
gäller riskperspektivet kring dagvattendammar. Det fi nns fl era delar att tänka på vid utform-
ningen av en dagvattenanläggning för att skapa en så säker och trygg miljö som möjligt. Att 
stängsla in ett område skapar oftast en falsk trygghet då staket inte kan ersätta passning av 
småbarn eller kunskap och regler för äldre barn. Ett staket kan ofta göra platsen ännu mer 
spännande då det inbjuder till lek och möjligheter till klättrande. Ett staket kan dessutom 
utgöra ett hinder vid behov av att nå vattnet fort om någon trillat i. 

För de områden där det fi nns tillräckligt med yta för en grund damm ligger fokus på att 
genom god utformning skapa en tillgänglig, trygg och säker miljö runt vattnet. Av säkerhets-
skäl ska en dagvattendamm därför alltid ha fl acka slänter och avsatser så att det går att ta sig 
upp ur vattnet utan problem. Stenar och planteringar kan tydliggöra var dammen börjar. En 
damm utgör inte tvunget en konstant vattenspegel med ett visst djup utan behovet ser olika 
ut i olika områden. För samtliga områden blir utformningen och utbredningen med fl acka 
slänter det viktiga ur ett säkerhetsperspektiv.  

När dagvattendammen är en integrerad och tillgänglig del av landskapet skapar den ett stort 
mervärde som en del i en rekreativ naturmiljö, den ökar den biologiska mångfalden och utgör 
en plats för både vattenlek och lärande. Dagvattendammen utgör på så sätt även en viktig 
pedagogisk funktion i barns närmiljö. 



Planförslaget omfattar fl era områden med naturmark i Stråvalla för att möjliggöra införandet 
av kommunalt verksamhetsområde för dagvatten. Inom delar av Stråvalla har dagvattenhan-
teringen varit bristfällig och det har funnits problem med för långsam avvattning samt större 
fl öden från uppströms naturmarksområden. För att komma tillrätta med problemen har 
kommunen beslutat att inrätta kommunalt verksamhetsområde för dagvatten. Planförslaget 
omfattar även den befi ntliga förskolan och en möjlig utbyggnad för denna samt ett område 
för utveckling av tätortslekplats. 

Planförslaget föreslår en möjlig utveckling av den befi ntliga förskolan men i övrigt ingen 
tillkommande bebyggelse. Befi ntlig bebyggelse påverkas dock av planförslaget genom att 
det möjliggörs för en ordnad dagvattenhantering genom införandet av ett kommunalt verk-
samhetsområde för dagvatten. Några enskilda fastighetsägare påverkas genom att mark tas i 
anspråk för dagvattenhanteringen då kommunen inte äger mark i Stråvalla. Syftet är att lösa 
problematiken med dagvatten i området som utifrån nuvarande situation riskerar att skada 
befi ntlig bebyggelse. 

För Löftaskog 9:1 fi nns det enligt gällande detaljplan VÄ90 kvartersmark för bostad som 
ännu inte tagits i anspråk. Delar av fastigheten, motsvarande en tomtplats i storlek samt en 
del prickmark, föreslås ersättas med Naturmark med kommunalt huvudmannaskap. Områ-
det utgör en lågpunkt, därmed anses platsen vara lämplig för den samlade hanteringen av 
dagvattnet. 



Förskolan inrymmer idag 3 avdelningar och våren 2020 gick där sammanlagt 57 barn. Då 
förskolan är avsedd för ca 17 barn per avdelning med en total kapacitet på 51 barn ligger man 
för närvarande strax över den totala kapaciteten. Behovet av förskolor i kommunen är stort 
och därmed ses möjligheten att bygga ut den befi ntliga förskolan över i samband med detta 
planförslag. 

Föreslagen byggrätt är 1300 m² för hela förskolan vilket möjliggör för en utbyggd förskole-
byggnad tillsammans med mindre förråd. Den gällande detaljplanen möjliggör idag för 650 
m2 så planförslaget innebär en fördubbling av den byggbara ytan. Utökningen möjliggör för 
en utbyggnad av ytterligare två avdelningar för 40 barn. 

För utemiljön gäller att varje barn ska ha en yta om minst 40 m² per barn. Utegården utgör 
enligt förslaget ca 3700 m² (90 barn) vilket ger tillräckligt med ytor för att möjliggöra en 
utemiljö om minst 40 m² per barn (sammanlagt 3640 m²). 

Ett prickat område fi nns utmed väg 845 då det enligt väglag råder byggnadsförbud inom 30 
meter från vägen och lämpligaste användning är parkering och angöringsyta för förskolan. 

Planförslaget innebär att befi ntlig naturmark med enskilt huvudmannaskap får kommunalt 
huvudmannaskap istället. En mindre andel mark som idag är planlagd för bostäder kommer 
göras om till naturmark för att hantera dagvatten. En del i planförslaget utgör icke planlagd 
mark som genom planförslaget säkerställs som naturmark med kommunalt huvudmanna-
skap. 

Planförslaget möjliggör för en utbyggnad av förskolan genom att utöka befi ntlig fastighets 
byggrätt och yta. 

Trafi kverkets trafi kalstringsverktyg har använts för att få fram antalet bilresor som den 
planerade exploateringen genererar. Indata av en yta av 650 kvm (BTA) förskola har använts 
i uträkningen. Förskolan ger en trafi kalstring på cirka 150 bilar/dygn (ÅDT). Det befi ntliga 
vägnätet runt planområdet bedöms kunna hantera den trafi kökning som kommande utbygg-
nad väntas medföra och planförslaget innebär därför ingen förändring av vägnätet. Idag är 
dock möjligheterna för oskyddade att ta sig tryggt och säkert till och från förskolan under-
målig men med planerade åtgärder från ÅVSen kommer förutsättningar för denna trafi kant-
grupp vara mycket bättre och fl er kommer at möjlighet att ta sig hållbart till sin arbetsplats/
förskola.

Parkeringsbehovet för förskolan ska lösas inom fastigheten. I parkeringsnormen för Varbergs 
kommun, godkänd av byggnadsnämnden 15 maj 2015, anges inget minsta antal parkerings-
platser för skola, varken för bil eller cykel. Vid dimensionering av lämpligt antal parkerings-
platser har därför förskole- och grundskoleförvaltningens parkeringstal som ingår i Rums-
funktionsprogrammet använts som grund.



Behov av parkering för cykel fi nns för både personal och lämnande/hämtande föräldrar. För-
skolans plats ligger i ”övriga kommunen" varför dessa parkeringstal används. Uträkning ger 
11 cykelplatser (17*650/1000) samt 10 bilplatser (16*650/1000) som har ett utrymmesbehov 
av cirka 275 m2. Behovet bedöms kunna lösas inom fastigheten. 

Det fi nns kommunalt verksamhetsområde för vatten och spillvatten i Stråvalla. Varbergs 
kommun har även tagit beslut att införliva delar av Stråvalla i ett verksamhetområde för 
dagvatten. 

En dagvattenutredning för Stråvalla verksamhetsområde har tagits fram. Utredningen hade 
som syfte att ta fram förslag för avledning, fördröjning och rening av dagvatten för det områ-
de där man sett behov av att införa kommunalt verksamhetsområde, se bild nästa sida. Inom 
utredningsområdet förekommer även problem med vatten från omgivande naturmark vilket 
utredningen också tar hänsyn till. 

Flera fastigheter har rapporterat att de har haft problem med dagvatten som blivit stående 
på fastigheterna och intill byggnader. I gällande detaljplaner anges att dagvatten ska omhän-
dertas med lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD). Det beskrivs bland annat att detta 
ordnas genom att dagvatten avleds till omgivande marklager genom infi ltration på den egna 
tomten. För ett område i Stråvalla har hanteringen av dagvatten inte fungerat så som man 
beskrivit i planen och åtgärder som ålagts exploatör inte genomförts. 

I dagvattenutredningen har det tagits fram ett förslag till framtida dagvattenhantering inom 
området. Området har delats in i fyra delområden utifrån avrinningsförhållandena. Den 
dimensionerande återkomsttiden för området är 10 år. De pågående klimatförändringarna 
innebär en framtid med intensivare regn och risk för höga vattennivåer. För att dagvatten-
systemet ska vara rätt dimensionerat även i framtiden görs en så kallad klimatkompensation 
genom att multiplicera nuvarande regnintensitet med en faktor större än 1. I den här utred-
ningen har det använts ett påslag med klimatfaktor 1,25 vilket medför en kapacitetsökning 
med 25%. 



Dagvattnet i området föreslås i första hand hanteras i öppna dagvattenlösningar så som dam-
mar och diken av olika karaktär i enlighet med Varbergs dagvattenanvisningar. Där diken 
och dammar inte är lämpliga föreslås dagvattenledningar med tillhörande vägtrummor. 
Samtliga avrinningsområden rinner via område 4 mot befi ntliga trummor under den gamla 
banvallen och nya järnvägen ut mot havet. Detaljplanen omfattar de områden som kommer 
utgöra dagvattendammar eller våtmark och därmed kräver ett kommunalt huvudmannaskap. 
Dagvattensystemet binds samman med ledningar och diken däremellan. 

De problem som förekommer i områdets östra delar idag kommer kunna hanteras i och med 
att en helhetslösning tas fram för dagvattenhanteringen. 

Då 100-årsregn inträff ar och dagvattensystemet når sin maxkapacitet ska vattnet främst 
ledas via grönytor och i andra hand via vägnätet från området utan risk för skada på fastighe-
ter. För att säkerställa detta krävs det främst anpassningar inom AO1 där det föreslås åtgär-
der så som att den tänkta dammen ska klara av att hantera en större mängd vatten än vad 
som är dimensionerande för verksamhetsområdet. Vidare ska vattnet som rinner ytligt ledas 
från området via Långamossevägen till väg 845 för att inte riskera skada på de fastigheterna 
som är mellan Svartmossevägen och väg 845. Det går idag ett lågstråk mellan fastigheterna 
som bör avlastas från de uppströmsområdena. 



Inom avrinningsområde 1 (AO1) föreslås att dagvatten genererat inom verksamhetsområdet 
(bebyggda fastigheter och allmän platsmark) i största möjliga mån fördröjs inom delområdet. 
De volymer som inte får plats fördröjs nedströms i AO4. Idag fi nns det problem i området ef-
tersom naturvatten ifrån kringliggande områden inte har en naturlig rinnväg förbi bebyggel-
sen. Då det fi nns begränsat med utrymme att låta naturvattnet ledas förbi verksamhetsom-
rådet föreslås att en kontrollerad mängd vatten från områden utanför verksamhetsområdet 
(VO) tillåts ledas in i ledningsnätet. Eftersom det är svårberäknat hur mycket vatten som kan 
komma från naturmarken, behövs, vid kraftigare fl öden, en ytlig vattenväg som inte medför 
risk för skada på bebyggelsen för att på ett kontrollerat sätt låta vattnet passera genom om-
rådet under en begränsad tid. Inom AO1 ger beräkningarna ett behov av fördröjningsanlägg-
ningar som rymmer ca 1400 m3, för att fördröja dagvattnet från verksamhetsområdet. Denna 
volym innebär att ingen fördröjning av uppströms naturområden sker i dagvattensystemet. 
För att tillgodose naturmarkens belastning krävs en total volym om ca 2700 m³. Dagvat-
tenledningar föreslås läggas i båda vägarna för att avvattna fastigheterna. En damm placeras 
centralt vid grönytan där Långamossevägen och Svartmossevägen möts. Dammen föreslås 
anläggas som en torrdamm, vilket innebär att den endast får stående vatten vid ett större 
fl öde. 

Avrinningsområde 2 hanteras separat då det är ett instängt område. Det fi nns ingen naturlig 
ytlig rinnväg ifrån området. För att kunna koppla på det allmänna nätet krävs det en fördröj-
ning inom området. 

Inom avrinningsområde 3 (AO3) föreslås dagvattnet avledas till en damm och sedan vidare 
söderut till avrinningsområde 4 (AO4). Enligt beräkningarna behövs en fördröjningsan-
läggning som rymmer ca 1460 m³. Den volymen innebär ingen fördröjning av uppströms 
naturområden, för att tillgodose detta krävs totalt 1700 m³. Föreslagen utformning av för-
dröjningsdamm är 3350 m², med ett djup på o,5 m kan dammen fördröja just ca 1700 m³. 
Idag nyttjas ytan som tänkt för dagvattenhantering som hästhage, det fi nns även en befi ntlig 
byggrätt i gällande detaljplan. Inför en implementering behöver en undersökning göras huru-
vida funktionen hästhage och dagvattenhantering kan kombineras. Området är kuperat och 
för att inte bidra till större påverkan än nödvändigt bör anläggningen utföras med trappning 
av bottennivån. Utformningen ger då även ett mer estetiskt inslag i hagen eftersom volymen 
kan delas upp i två eller tre delar. Vattnet föreslås sedan ledas via ledning bredvid väg 845 
ned till AO4. 

Inom avrinningsområde 4 (AO4) föreslås dagvattnet avledas till grönstråket söder om fastig-
heterna. I grönområdet görs det plats för fördröjning och avledning i öppna diken. De voly-
mer som återstår att fördröja från AO1 föreslås omhändertas här. Inom detta avrinningsom-
råde behövs enligt beräkningarna fördröjningsanläggningar som rymmer 1100 m³ för AO4s 
verksamhetsområde och ytterligare 150 m³ för att hantera naturmarken i området. Utöver 
belastningen från AO4 föreslås även de kvarvarande 900 m³ från AO1 hanteras inom detta 
område. För möjlighet att hantera större fl öden från naturmarken ökar behovet till 2000 
m³, totalt ska då mellan 2000 och 3040 m³ hanteras i området. I och med att det i området 





fi nns större grönytor bör fördröjningsanläggningarna disponeras på ett sådant sätt att dessa 
kan nyttjas på fl era sätt. Anläggningarna bör inte ta upp all plats, ska vara lätta att sköta och 
ska även ge utrymme för att kunna nyttja resterande grönområde på ett eff ektivt sätt som till 
exempel parkmark, strövområde eller potentiell nyexploatering. 

Ytorna utmed det öppna diket västerut mot havet föreslås utformas så att det kan fungera 
som en brädd vid större fl öden. Ytan ger också en buff ert för de hus norr om grönytan som 
tidigare haft problem vid större regn. 

I Stråvallas befi ntliga hantering av dagvattnet har en viss del avletts genom privata lednings-
nät, markavvattningsföretag och öppna lösningar såsom diken med olika huvudmän på fl era 
delsträckor. Dagvattnet har avletts utan rening och utan begränsat fl öde mot recipient. Vid 
ett inrättande av verksamhetsområde för dagvatten kommer det att bli en huvudman som 
ansvarar för avledning av dagvatten inom verksamhetsområdet. Inrättande av verksamhets-
område för dagvatten ger alla fastigheter inom området möjlighet att avleda sitt dagvatten 
till ett dagvattensystem. När marken där systemet avses byggas planläggs som allmän plats, 
med kommunen som huvudman, innebär det att man får rådighet över avledningen som 
sker i öppna lösningar såsom dagvattendammar och diken. Dagvattensystemet som planeras 
kommer i sin kombination av ledningsnät, dammar och diken kunna begränsa fl ödet och 
därigenom erhålla en bättre reningsprocess av dagvattnet vilket ger en positiv eff ekt på slutlig 
recipient. Anläggandet av öppna lösningar bidrar även till att gynna lokala ekosystemtjänster 
som även kan ge ett högt rekreationsvärde.

Utvecklingen av förskolan innebär tillkommande hårdgjorda ytor och fastigheten kommer 
ingå i verksamhetsområdet för dagvatten. Tillkommande hårdgjorda ytor ska fördröja 20 
mm regn. Enligt beräkningar i dagvattenutredningen fi nns det ett behov av fördröjning för 
ca 50 m³ och då det sedan tidigare bedömts fördröja ca 12 m³ så behöver ytterligare 38 m³ 
fördröjas i samband med exploateringen av förskolan. 

Översiktliga föroreningsberäkningar har utförts i programmet StormTac för koncentrationer 
och mängder i dagvattnet från de olika avrinningsområdena. Beräkningarna visar att belast-
ningen är med god marginal under riktvärdena för utsläpp. De åtgärdsförslag som föreslås 
kommer endast förbättra och minska belastningen från området med rening i de fördröj-
ningsanläggningar som föreslås. 



En bullerutredning har tagits fram för att undersöka hur skolgården påverkas av väg 845. 
Beräkningar har gjorts för både vägtrafi k och järnväg med prognosår 2040 som grund. Resul-
taten visar att det är trafi k från väg 854 som är dimensionerande för trafi kbullernivåerna på 
skolgården. Det är den ekvivalenta ljudnivån i området som är dimensionerande och begrän-
sar utformningen av skolgården. För att uppfylla Naturvårdsverkets riktvärden för ekvivalent 
ljudnivå vid skolgård ska skolgården planeras så att merparten av de fasta lekytorna, ytor för 
stillasittande lek, samlingsplatser och platser för vila ryms inom det grönmarkerade området 
på bild 12 och 13 nedan. Övriga delar av skolgården kan sträcka sig inom de gulmarkerade 
ytorna och ska inte utgöra något hinder för lekytor så länge de inte är utformade för stillasit-
tande lek. Om skolgården utformas enligt dessa anvisningar så uppfylls även Naturvårdsver-
kets riktvärde för högsta maximala ljudnivå vid skolgård, se bild 14. Området öster om det 
gula området överskrider Naturvårdsverkets riktvärden för en nyetablerad skolgård. 



NATUR
Användningen NATUR används för friväxande grönområden 
som inte sköts mer än enligt skötselplan eller genom visst 
begränsat underhåll. Även mindre park-, vatten- och 
friluftsanläggningar och andra komplement till naturområdets 
användning ingår. 

Syftet med användningen NATUR är att marken säkerställs 
som naturmark och därmed inte kan bebyggas. Marken 
görs tillgänglig för till exempel dagvattenhantering och 
rekreationsområde. 

SKOLA
Användningen SKOLA används för förskola, fritidshem, skola 
eller annan jämförlig verksamhet. Även komplement till 
skolverksamheten ingår i användningen.  

Syftet med användningen är att säkerställa möjligheten till 
en utveckling av förskolan i området. Någon precisering 
av användningen bedöms inte nödvändig då det skapar en 
fl exibilitet vid eventuellt behov av kombinerade eller alternativ 
undervisningslokal inom byggnaden.  

TEKNISK ANLÄGGNING
Användningen teknisk anläggning används för områden för 
tekniskt ändamål där även komplement till den tekniska 
anläggningen ingår. Det kan handla om teknisk anläggning för 
en va-anläggning, energiproduktion eller liknande. 

Egenskapsbestämmelsen våtmark₁ anger vilken typ av 
anläggning som är aktuell på den angivna platsen. 

Egenskapsbestämmelsen damm
x
 innebär att området ska 

göras tillgängligt för damm med fördröjning av dagvatten.  
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   Marken får inte förses med byggnad. Planbestämmelsen syftar  
   till att begränsa vilket område som får förses med byggnad dels  
   på grund av avstånd mot vägen samt ur ett bullerperspektiv. 

    Byggnad ska placeras minst 4 meter från fastighetsgräns. 

   Högsta nockhöjd i meter. Nockhöjden reglerar den högsta   
   delen av byggnadens yttertak.  

   Takvinkeln får vara mellan de angivna gradtalen och reglerar  
   lutningen av taket i grader. 

   Största byggnadsarea i kvadratmeter.    
 

Genomförandetiden är 10 år.
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Kommunen har gjort en undersökning 2020-12-02 om genomförandet av detaljplanen kan 
antas medföra en betydande miljöpåverkan. En sammanvägning av konsekvenserna visar att 
planens genomförande ej bedömts medföra betydande miljöpåverkan.  

Ställningstagandet grundar sig på bedömningen att ett genomförande av detaljplanen; 

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

• inte negativt påverkar möjligheterna att uppfylla nationella eller regionala miljömål, 
klimatmål och folkhälsomål

• inte ger upphov till risker för människors hälsa och säkerhet

• inte bidrar till att några miljökvalitetsnormer överskrids

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

Under avsnittet Konsekvenser redogörs för de sammantagna konsekvenserna som detaljpla-
nens genomförande innebär men som inte förväntas medföra betydande miljöpåverkan. 

Ett genomförande av detaljplanen bedöms inte påverka kulturmiljön negativt inom 
planområdet. Det fi nns dock ett område vid Löftaskog 9:1 som eventuellt påverkas av en 
framtida ledningsrätt.  

Området vid Löftaskog 9:1 är en boplats, L1997:5897, som inte är undersökt arkeologiskt. I 
dialog med länsstyrelsen har det framförts att det kan vara aktuellt med en schaktövervak-
ning med tanke på att omgivande mark är en fornlämning. Om ledningarna kommer gå i 
gamla schakt och enbart små ingrepp i orörd mark så är även den arkelogiska insatsen liten. 
Vid en framtida schaktning ska ledningsrättsinnehavaren inkomma med Ansökan om till-
stånd till ingrepp i fornlämning alternativt som en Begäran om yttrande. 

Ett genomförande av detaljplanen bedöms inte påverka naturmiljön negativt inom planområ-
det.   

Ett genomförande av detaljplanen bedöms inte påverka uppfyllandet av miljökvalitetsnor-
men för luft.



Dagvattenrecipient för området är Vendelsöarkipelagen vilket är en ytvattenförekomst. 
Vendelsöarkipelagen är statusklassifi cerad av VISS. Statusklassifi ceringen för ekologisk och 
kemisk status sattes år 2017 enligt andra förvaltningscykeln (2010-2016). Den samman-
vägda ekologiska statusen i recipienten är enligt VISS klassad som måttlig och den kemiska 
statusen som ”Uppnår ej god”.  Klassningen är baserad på miljökonsekvenstypen övergöd-
ning. Bedömningen baseras på den biologiska kvalitetsfaktorn bottenfauna (mätdata från 
vattenförekomsten) och det saknas underlag till stödjande kvalitetsfaktor. Tillförlitligheten 
bedöms som låg då enbart biologisk kvalitetsfaktor fi nns tillgänglig och den bedömningen 
är osäker. Påverkansanalysen visade på betydande påverkan med avseende på övergödning. 
Denna bedömning kvarstår då betydande påverkan ej kan dementeras eller verifi eras utifrån 
tillgängliga underlag. Behov av mer övervakning och eventuellt åtgärder föreligger. Miljökva-
litetsnormen är satt till ”god ekologisk status 2027”. 

Recipientens kemiska status är enligt VISS, i tredje förvaltningscykeln (2017-2021), klassad 
som ”Uppnår ej god”. Detta är en övergripande klassifi cering för Prioriterade ämnen (PRIO). 
I samtliga kustvattenförekomster är Bromerade difenyletrar (PBDE) och Kvicksilver (Hg) 
klassade till ”Uppnår ej God”. I kustvattenförekomsten är påverkanstrycket från båttrafi k och 
hamnar hög och det fi nns analyser av tributyltenn (TBT) som tyder på att halterna är ställvist 
höga. Miljökvalitetsnormen för kemisk status är satt till ”God kemisk ytvattenstatus 2027” 
med undantag för kvicksilver och kvicksilverföreningar samt polybromerade difenylterar. 

Generellt kan dagvatten innehålla ämnen som har en direkt påverkan på fysikalisk-kemiska 
kvalitetsfaktorer (t.ex. näringsämnen, särskilt förorenade ämnen m.m.) som är en del av den 
ekologiska statusen samt prioriterade ämnen som är en del av den kemiska statusen. 

Föroreningsberäkningarna som är gjorda visar att belastningen är med god marginal under 
riktvärdena för utsläpp. De åtgärdsförslag som föreslås medför förbättringar och minskar 
belastningen ifrån området genom rening i de fördröjningsanläggningar som föreslås. 

Ett genomförande av detaljplanen bedöms inte påverka riksintresse för högexploaterad kust 
enligt 4 kap. 4 § miljöbalken samt rörligt friluftsliv och turism enligt 4 kap. 2 § miljöbalken. 

Barnperspektiv

Detaljplanen omfattar fl era olika områden med syfte att planlägga för dagvattenhantering 
men även en utökning av befi ntlig förskola och en lekplats. För området som är tänkt till 
förskola fi nns det redan en befi ntlig förskola på platsen och syftet är att bygga ut denna med 
ytterligare 2 avdelningar. Förskoletomten ligger i södra Stråvalla intill väg 845 som är den 
stora genomfartsvägen. Trafi ksäkerhetsmässigt fi nns det brister i området med hänsyn till 
att det varken fi nns trottoarer eller övergångsställe utmed vägen. En åtgärdsvalstudie (ÅVS) 
framtagen av Trafi kverket visar på behovet av åtgärder för tryggare passage över vägen men 
även åtgärder kopplat till kollektivtrafi ken samt en gång- och cykelväg. 

Det är viktigt att förskolans utemiljö har en väl genomtänkt utformning med så stort inslag 
av grönska som möjligt. Detaljplanen säkerställer att det fi nns utemiljö om minst 40 m² per 
barn. Gården ska ge möjlighet till rörelse och kreativ lek med en variation som stimulerar 



barnen. Det är också viktigt att tänka på säkerheten och överblickbarheten. På gården är det 
dessutom viktigt att skapa både soliga och skuggiga delar då barn är extra känsliga för sol. 
Även vindreducerande åtgärder kan vara aktuella för att främja en barnvänlig miljö. Utöver 
detta fi nns även krav på ljudmiljön och detta fi nns mer beskrivet ovan under rubriken buller. 

Vid anläggande av dagvattendammar fi nns det också ett barnperspektiv att ta hänsyn till vad 
gäller riskperspektivet kring dagvattendammar. Det fi nns fl era delar att tänka på vid utform-
ningen av en dagvattenanläggning för att skapa en så säker och trygg miljö som möjligt. Att 
stängsla in ett område skapar oftast en falsk trygghet då staket inte kan ersätta passning av 
småbarn eller kunskap och regler för äldre barn. Ett staket kan ofta göra platsen ännu mer 
spännande då det inbjuder till lek och möjligheter till klättrande. Ett staket kan dessutom 
utgöra ett hinder vid behov av att nå vattnet fort om någon trillat i. 

För de områden där det fi nns tillräckligt med yta för en grund damm ligger fokus på att ge-
nom god utformning skapa en tillgänglig, trygg och säker miljö runt vattnet. Av säkerhetsskäl 
ska en icke inhägnad dagvattendamm därför alltid ha fl acka slänter och avsatser så att det går 
att ta sig upp ur vattnet utan problem. Stenar och planteringar kan tydliggöra var dammen 
börjar samt göra strandkanten mer svårpasserad. En damm utgör inte tvunget en konstant 
vattenspegel med ett visst djup utan behovet ser olika ut i olika områden. För de områden 
som har en konstant vattenspegel blir utformningen och utbredningen viktig för att begränsa 
vattendjupet så långt som möjligt.  

När dagvattendammen är en integrerad och tillgänglig del av landskapet skapar den ett stort 
mervärde som en del i en rekreativ naturmiljö, den ökar den biologiska mångfalden och utgör 
en plats för både vattenlek och lärande. Dagvattendammen utgör på så sätt även en viktig 
pedagogisk funktion i barns närmiljö. 

Ett nollalternativ innebär att de i detaljplanen redovisade förslagens genomförande försvåras. 
Ansvaret att bygga ut ett verksamhetsområde kvarstår oavsett om detaljplanen antas eller 
inte. Det betyder då att de fl esta markområdena fortsatt omfattas av detaljplanen VÄ90, VÄ 
83 och VÄ 88 som möjliggör för Natur, Förskola och Bostäder i de delar som planförslaget 
omfattar. Det kommer fortsatt vara ett enskilt huvudmannaskap för allmänna ytor. Möjlighe-
ten att åtgärda de befi ntliga problemen med dagvattenhantering kan försenas och försvåras 
om tillgången till de markområden som behövs för hanteringen stannar upp eller stoppas. 



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

Begreppet genomförandetid är en administrativ bestämmelse som anger den tidsrymd inom 
vilken en detaljplan är tänkt att genomföras. Under genomförandetiden får detaljplanen inte 
ändras utan synnerliga skäl. Detaljplanen gäller även efter genomförandetidens utgång men 
kan då ändras eller upphävas utan att de rättigheter som uppkommit genom planen behöver 
beaktas. Genomförandetiden är 10 år från den dag planen vunnit laga kraft.

Flera av de fastigheter som detaljplanen omfattar har en enskild markägare, kommunen är 
ägare av förskoletomten medan StråvallaKärra S:2 och S:4 ägs av samfälligheter. Planförsla-
get föreslår att marken ska övergå till kommunalt huvudmannaskap vilket innebär att kom-
munen som en följd av planens genomförande ska lösa in marken så den övergår i kommunal 
ägo.

Kommunen är huvudman för allmän plats. Detta innebär att kommunen är ansvarig för 
skötsel och drift av allmän plats inom planområdet.

Ansvarsområde Ansvarig

Varberg Vatten AB ansvarar för utbyggnad och iordningställande av dagvattenanläggningar 
på allmän platsmark. Varbergs kommun ansvarar för iordningsställande och drift av lekplats 
och naturmark inom allmän platsmark. 

Kommunen ansvarar för drift och underhåll av allmän platsmark. Varberg Vatten AB ansvarar 
för drift och underhåll av dagvattenanläggningar inom allmän platsmark Natur.



För att beställa följande dispenser resp. tillstånd ansvarar:

VIVAB

VIVAB

Följande avtal ska upprättas inför och under planarbetet:

-  Överenskommelse om fastighetsreglering. 

Tabellen nedan redovisar de fastigheter som påverkas fastighetsrättsligt av planen. Samtliga 
fastigheter avstår mark mot ersättning genom markköp av kommunen förutom Stråvalla-
Kärra 2:56, förskoletomten som tillförs mark i samband med markköp. 

Fastighet Fastighetskonsekvens



Stråvalla-Kärra 1:5

Stråvalla-Kärra 1:4

Stråvalla-Kärra 1:10 Stråvalla-Kärra S:2

Stråvalla-Kärra S:4

Löftaskog 9:1
Stråvalla-Kärra 3:56

Stråvalla-Kärra 1:94

Stråvalla-Kärra 2:56



För samtliga fastigheter som detaljplanen omfattar, bortsett från Stråvalla-Kärra 2:56, inne-
bär det kommunal inlösen av del av fastigheten. 

Samfälligheterna S:2 och S:4 berörs av fastighetsreglering som en följd av detaljplanens ge-
nomförande. S:2 utgör en samfälld väg som ägs av ett större skifteslag från laga skiftestiden 
som genom detaljplaneförslaget planläggs för naturmark. Vägen har en annan sträckning 
idag och samfälligheten omprövas för att omfatta det faktiska vägområdet. S:4 utgör natur-
mark och ägs av Stråvalla-Kärra 2:58 - 2:65, planförslaget innebär att S:4 avstår del av sitt 
markområde och genom fastighetsreglering överförs till Stråvalla-Kärra 2:56 samt kommu-
nal fastighet.   

Här redovisas åtgärder som blir aktuella enligt anläggningslagen.

GA:7 - Omprövning av gemensamhetsanläggningen. Kommunen tar över delar av gemen-
samhetsanläggningen och är ansvarig för att ansöka om omprövning hos lantmäteriet. 

Det kommer inte bli aktuellt med ledningsrätter inom detaljplaneområdet då all mark över-
går i kommunalt huvudmannaskap. Det kommer dock bli aktuellt att söka om ledningsrätt 
för områden utanför planområdet där man behöver komma fram med ledningar över en-
skilda fastigheter eller vägområde för att koppla ihop verksamhetsområdet för dagvatten. För 
ansökan om ledningsrätt ansvarar ledningshavaren. 

Följande avtal ska upprättas till följd av planens innehåll:

- Fastighetsregleringar

- Överenskommelser om fastighetsreglering

- Ledningsrätter

För att teckna avtal, ansöka om lantmäteriförrättning samt bekosta lantmäteriåtgärder och 
intrångsersättningar ansvarar Varbergs kommun. Ledningsrätter ansvarar VIVAB som led-
ningsägare för. 



Det har tagits fram en dagvattenutredning med syfte att redovisa hur verksamhetsområdet för 
dagvatten ska anläggas i området. 

En begäran om arkelogisk utredning har skickats in till länsstyrelsen för att undersöka om 
det fi nns behov av arkeologiska insatser i området. 

Utanför planområdet inom Löftaskog 9:1 fi nns en boplats och i dialog med länsstyrelsen 
har det framförts att det kan vara aktuellt med en schaktövervakning med tanke på att 
omgivande mark är en fornlämning. Om ledningarna kommer gå i gamla schakt och 
enbart små ingrepp i orörd mark så är även den arkelogiska insatsen liten. Vid en framtida 
schaktning ska ledningsrättsinnehavaren inkomma med Ansökan om tillstånd till ingrepp 
i fornlämning alternativt som en Begäran om yttrande. För ansökan om kommande 
schaktövervakning ansvarar VIVAB. 

Detaljplanen skapar förutsättningar för kommunen att bygga ut ett kommunalt 
verksamhetsområde för dagvatten. Detta innebär att ett stort antal fastigheter kan ansluta 
sig till ett kommunalt dagvattensystem. Det fi nns redan kommunalt verksamhetsområde för 
vatten- och spillvatten inom planområdet och i hela Stråvalla. 

Införandet av ett kommunalt verksamhetsområde för dagvatten kommer innebära att fl era 
nya ledningar ska förläggas i området för att koppla samman systemet. VIVAB är ansvarig 
ledningsägare. Befi ntliga ledningar kan påverkas i vissa delar. 

Ekonomiska konsekvenser för kommunen:

Inkomster:

Kommunen får inga inkomster som en följd av planförslaget. Varberg Vatten AB får en in-
komst i form av anslutningsavgiften till det kommunala dagvattensystemet. 

Utgifter

Kommunen får utgifter för plankostnad och utredningsarbeten, 
förrättningskostnader,inlösen av mark, iordningsställande av allmän platsmark för lekplats 
samt kommande drift och skötsel av den allmänna platsmarken. Varberg Vatten AB får kost-
nader för anläggande av dagvattendammar och iordningsställande av naturmark, fördröj-
ningsdammar och ledningsdragningar genom området. 



Ekonomiska konsekvenser för enskilda fastighetsägare:

Fastighet Ekonomisk konsekvens

Eventuell fl ytt av ledningar inom planområdet eller omläggning, uppdimensionering av 
befi ntliga ledningar eller nyanläggning som krävs för anläggandet av dagvattensystemet 
bekostas av VIVAB. Kostnaden för dagvattenanslutning för enskilda fastigheter tas ut genom 
anslutnings- och driftavgifter enligt gällande VA-taxa.

Planeringen bekostas av Varbergs kommun. 

Planförslaget har tagits fram av Planavdelningen, Stadsbyggnadskontoret. Representanter 
från övriga förvaltningar i Varbergs kommun har deltagit i planarbetet.

Claus Pedersen     Lena Johansson

Planchef      Planarkitekt


