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Ny1

PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar.
Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela
planområdet. Endast angiven användning och utformning är
tillåten.

GRÄNSBETECKNINGAR
Linje ritad 3 meter utanför planområdets gräns
Användningsgräns

Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV ALLMÄN PLATS
Lokalgata
Lågfartsgata
Natur
Gång- och cykelväg

ANVÄNDNING AV KVARTERSMARK
Bostäder
Förskola
Tekniska anläggningar

UTNYTTJANDEGRAD, UTFORMNING

BEGRÄNSNING AV MARKENS BEBYGGANDE

Största husbredd 8,5 meter
Högsta byggnadshöjd 5,0 meter för huvudbyggnad och
3,0 meter för uthus, högsta nockhöjd 8,0 meter,
takvinkel 14-45 grader

Ej källare

Mindre takkupor ska inte påverka beräkning av byggnadshöjd
Endast sadeltak, endast matta tak

PLACERING
Avstånd till gräns mot granntomt ska vara minst 4,0 meter för
huvudbyggnad och 1,0 meter för uthus

e2 Området får inte delas i flera fastigheter,
största bruttoarea 1020 m²

Byggnad får inte uppföras

g Marken skall vara tillgänglig för gemensam-
hetsanläggning

u Marken skall vara tillgänglig för allmänna
underjordiska ledningar

MARKENS ANORDNANDE
lek Lekplats skall finnas

Utfart får inte anordnas

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetiden slutar 2025-12-31

Högst 50 m² får bebyggas, se ovan under
UTNYTTJANDEGRAD, UTFORMNING

Högst 25 % av tomtytan får vara hårdgjord. Som hårdgjord yta
räknas även de tak, som inte utförts som vegetationstak. Gäller
inom egenskapsområden e1 och e3.

Minst två biluppställningsplatser ska finnas på varje tomt.
Stengärdesgård ska bevaras

e3 Minsta tomtstorlek 1500 m²,
största byggnadsarea 1/6 av tomtarea dock
max 500 m², varav bostad max 250 m²

UTFORMNING AV ALLMÄNNA PLATSER
+0,0 Föreskriven minsta höjd över nollplanet

Plank/vall får uppföras. Höjd max 1,5 meterskydd

tillfart Tillfart till pumpstation
gc-väg Gång- och cykelväg

Minsta tomtstorlek 1200 m².
Största byggnadsarea 250 m², varav 50 m²
inom streckmarkerad yta (                          ).
Inom streckmarkerad yta får husbredden
vara högst 5 meter

e1

UPPLYSNING
För området har Länsstyrelsen 2015-02-04 meddelat tillstånd enligt
7 kap 28a § Miljöbalken för dagvattenutsläpp till Natura 2000-område.

BETECKNINGAR GRUNDKARTA
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Ändring av detaljplan för Trönningenäs Inre C1 

Claus Pedersen Carl-Johan Hjalmers
Planchef Planarkitekt

Ändring godkänd för samråd
2021-12-16 § 348

2021-12-16 § 348

Ändring diarienummer:
SBK-2021-2153

Ändring godkänd för granskning

Syftet med ändringen av detaljplan är att justera planbestämmelse om markens
anordnande samt om utnyttjandegrad, utformning inom delar av planområdet. Detta
för att för att möjliggöra en praktisk användning av användningsområde för förskola.
Se plan- och genomförandebeskrivning.

och CA Lindhov 1:22

2022-02-24 § 44
Ändring antagen BN
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KUNGÖRELSE 

Ändring av detaljplan för Trönningenäs inre C1 och CA 

Lindhov 1:22, Trönningenäs, Varbergs kommun 

 

Byggnadsnämnden beslutade den 24 februari 2022 § 44 att anta 

detaljplanen för rubricerade område. Beslutet fick laga kraft den 29 

augusti 2022. 

Den som lider skada p g a detaljplanen kan bli berättigad till ersättning 

av kommunen. Bestämmelser om detta finns i 14 kapitlet plan- och 

bygglagen. 

Den som vill ha ersättning för skador på grund av detaljplanen måste 

väcka talan om det vid Vänersborgs tingsrätt, Mark- och 

miljödomstolen, Box 1070, 462 28 Vänersborg, inom två år. Tiden 

räknas från det datum planen fick laga kraft (se ovan). Om skadan 

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

 

 



Plan- och  
genomförandebeskrivning

Ändring av detaljplan för Trönningenäs Inre C1 och CA, Lindhov 1:22

Ändring antagen i byggnadsnämnden 2022-02-24 § 44 
Laga kraft 2022-08-29
Varbergs kommun

Trönningenäs, Varbergs kommun
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Sammanfattning 
Denna ändring av detaljplan syftar till att justera de bestämmelser som reglerar markens 
anordnande inom del av planområdet. Bakgrunden till denna ändring av detaljplan är att 
den planerade nya förskolan inom planområdet har ett behov av högre andel hårdgjord yta 
på friytorna än vad som tillåts enligt gällande detaljplan. Stadsbyggnadskontoret bedömer 
att ärendet kan hanteras som en ändring då det är förenligt med nu gällande detaljplans syfte 
som är att skapa ett område med cirka 50 småhus inom utbyggnadsområdet Trönningenäs 
och skapa utrymme för en förskola. 

Tidplan

Samråd
1 kv. 2022

Antagande
1 kv. 2022

Laga kraft

Planprocessen
När kommunen har fattat beslut om att ta fram ett förslag till detaljplan, och startar en 
planprocess, väljer kommunen vilket förfarande förslaget ska handläggas med. Kommunen 
tar då hänsyn till ett antal kriterier som regleras i plan- och bygglagen. En ändring av en 
detaljplan omfattar förändring, borttagande och införande av nya bestämmelser inom redan 
detaljplanelagt område. Prövningen vid ändring av en detaljplan ska enbart omfatta det 
som ändringen avser. Vid ändring av en detaljplan är utgångspunkten att kommunen ska 
tillämpa motsvarande process som gäller vid framtagande av en ny detaljplan. Denna ändring 
av detaljplan upprättas med ett standardförfarande i enlighet med Plan- och bygglagen 
(2010:900).

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

Planprocessen inleds oftast med ett planbesked. Ett positivt planbesked innebär att 
kommunen ställer sig positiv till detaljplanläggning. Först upprättas samrådshandlingar 
som skickas på samråd till berörda sakägare: grannar, myndigheter och organisationer. 
Berörda har under samrådet möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget. Efter 
samrådet sammanställs synpunkterna i en samrådsredogörelse. Planförslaget revideras sen 

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 

Granskning
1 kv. 2022
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veckor efter att beslutet anslagits. Vid överklagande kan detaljplanen vinna laga kraft först 
efter att domstolen har fastställt kommunens beslut.
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Planhandlingar tillhörande ändring av detaljplan
• Planbeskrivning tillhörande ändring av detaljplan (denna handling), ursprunglig 

planbeskrivning upprättad 2008-04-10 samt reviderad 2015-06-25, ändring upprättad 
2021-11-24, reviderad 2022-01-26

• Plankarta med bestämmelser, ursprungligen upprättad 2008-04-10 samt 
lagakraftvunnen 2015-06-25, ändring upprättad 2021-11-24, reviderad 2022-01-26

Övriga handlingar
• Undersökning Ändring av detaljplan för Trönningenäs Inre C1 och CA Linshov 1:22, 

2021-11-24 

• Kompletterande beräkning dagvatten, JHS, 2021-11-23

• 

• 

• 
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Inledning
Plandata
Planområdet är beläget i Trönningenäs, cirka 7 kilometer norr om Varbergs tätort, längs 
trönningenäsvägen som leder bläshammars skola ner till havet. Gällande detaljplan omfattar 
idag en yta om cirka 90 000 m2 och av denna utgör markanvändning för förskolverksamhet  
cirka 8 000 m2. Inom planområdet rymms även användning av kvartersmark bostäder 
samt tekniska anläggningar. Planområdets använding av allmän plats omfattar natur samt 
lokalgata, lågfartsgata och gång- och cykelväg. 

Bakgrund
Bakgrunden till ändring av detaljplan är att förskoleverksamheten inom planområdet kräver 
en större andel hårdgjorda ytor än vad som tillåts inom nu gällande detaljplans bestämmelser 

egenskapsbestämmelser om utnyttjandegrad. Detta har inneburit att bygglovprövning av 
förskolefastigheten krävt planändring för att bygglovsansökan ska bedömmas planenlig. 

En förfrågan om ändring av gällande detaljplan har därför initierats av bygglovsavdelningen. 
Stadsbyggnadskontoret bedömer att förfrågan går att hanteras som ändring av detaljplan då 
åtgärden är förenlig med nu gällande detaljplans syfte, vilket är att skapa ett område med 
cirka 50 småhus inom utbyggnadsområdet Trönningenäs och skapa utrymme för en förskola. 
En justering av nu gällande detaljplan som vann laga kraft år 2015 ses som en god 
hushållning med resurser då det innebär att redan lämplighetsprövad markanvändning för 
förskoleverksamhet kan exploateras. Förskoleverksamheten pekas ut som en av tre större 
förskolor som behövs för att trygga behovet av förskoleplatser som redovisas i gällande 
utbyggnadsplan för bostäder i Varbergs kommun 2020. Ändring av nu gällande detaljplan 
bidrar därför till måluppfyllelse i enlighet med kommunens strategiska dokument. 

Syfte
Syftet med detaljplanen är oförändrat. Ändringen av detaljplan syftar till att justera 
planbestämmelse om markens anordnande samt om utnyttjandegrad, utformning inom delar 
av planområdet. Detta för att möjliggöra en praktisk användning av användningsområde för 
förskola inom planområdet. 

 
Planeringsförutsättningar
Gällande detaljplan
Nu gällande detaljplan är upprättad 10 april 2008, samt reviderad 25 juni 2015. Detaljplanen 
vann laga kraft 25 juni 2015. Genomförandetiden har inte gått ut. Gällande detaljplans syfte 
är att skapa ett område med cirka 50 småhus inom utbyggnadsområdet Trönningenäs och 
skapa utrymme för en förskola. I gällande detaljplan regleras markens anordnande med 
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planbestämmelserna e1, e2, och e3 

 högst 25% av tomtytan får vara hårdgjord. Som hårdgjrd yta räknas även de tak, 
som inte utförts med vegetationstak.  
 
Planbestämmelserna e¹, e² och e³ reglerar 
även utnyttjandegrad, utformning enligt 
utdrag ur plankarta här till höger.  
 
Inom samma egenskapsytor regleras 

bestämmelser.  
 
Bebyggelsen inom användningsområde S, 
förskola, regleras med planbestämmelse 

Ortofoto över planområdet från år 2020 redovisar befintlig bebyggelses omfattning. 
Utbredning av gällande detaljplan inom vit linje. Användningsområde för förskola inom röd 
linje.
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tillåtna bruttoarea. 

Bebyggelse
Förutom tillåten exploatering av förskola är planområdet helt utbyggt enligt nu gällande 
detaljplans syfte och regleringar. Marken inom planområdet är plan med undantag för en 
kulle i södra hörnet där användingsområde förskola och allmän plats natur samt gång- och 
cykelväg regleras. I planområdets södra del, vid kullen, har marken en höjd om cirka +16 
meter över angivet nollplan, i norra delen ligger höjden på cirka +7 meter över angivet 
nollplan. 

som inrymmer tekniska anläggningar av olika slag vilka har en nockhöjd omkring 3 meter. 

Flygbild som visar befintlig bebyggelse inom planområdet som ändringen avser. 
Flygfoto av Slagboom en Peeters under juni 2020 över västra kommunen på uppdrag av 
Stadsbyggnadskontoret.
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Geotekniska förhållanden

och grundlagret av fyllningar enligt SGU:s översiktliga kartering av jordarter. En utökning 
av hårdgjord yta på fastigheten Trönningenäs 5:75 kan beroende på omfattning eventuellt 
innebära en påverkan på marken avseende instabilitet, sättningar, ras och skred. Flera 
geotekniska undersökningar har utförts. En översiktlig geoteknisk utredning daterad 2004-
05-06 har utförts av WSP för det större planprogramområdet Trönningenäs. Den visade 
att marksättningar och börighetsproblem kan komma att uppstå lokalt. Endast mycket 
begränsad utfyllnad bör förekomma, då marken består av sättningskänslig lös jord. 
 
Sweco har utfört Geoteknisk utredning för nybyggnation av förskola åt Varbergs Fastighets 
AB, daterad 2020-05-14. Utredningen 
har studerat förutsättningarna 
för planerad markanvändning på 
fastigheten Trönningenäs 5:75 och 
provborrningar har utförts. Inom den del 
av undersökningsområdet som benämns 
område A (bild 1) utgörs jordlagren överst 
av mulljord/sandig mulljord som följs av 
ett sandlager. Under sanden följer siltig 
lera av torrskorpekaraktär som mot djupet 
övergår i siltig lera. Mot djupet förekommer 
sandskikt i leran. Under den den siltiga 
leran följer en fastlagrad friktionsjord 
på berg. I det avgränsande område B 
förekommer ett ytligt gyttjelager. 

Utredningen bedömer att området har 
goda geotekniska förutsättningar för 
bebyggelse med undantag av de områden i 
som innehåller gyttjelager där sättningskänsligheten ska beaktas. Siltig lera innebär även att 
krypsättningar skall undvikas och högsta last för lerlagret inom område A (bild 1). För större 
laster erfordras någon form av förstärkningsåtgärd såsom:

- Pålgrundläggning

- Kompensationsgrundläggning med lättfyllning

Bild 1. Utdrag ur geoteknisk utredning av 
nybyggnation av förskola, Sweco. Område A 
och B illustrerar förekomst av gyttja.
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Planförslag
Bebyggelse
Denna ändring av detaljplan innebär att utbredning och innebörd för planbestämmelserna 
e¹, e², e³ ändras. Därmed ändras både bestämmelser om markens anordnande, största 
tillåtna yta som får hårdgöras inom egenskapsområden, och de individuella regleringar som 
bestämmelserna getts om utnyttjandegrad, utformning.  
 
Bestämmelse e¹ - e³ ändras så att den ges en generell bestämmelsestatus. Den generella 
bestämmelsen lyder istället: 

 Högst 25 % av tomtytan får vara hårdgjord. Som hårdgjord yta räknas även de tak,  
 som inte utförts som vegetationstak. Gäller inom egenskapsområden e¹ och e³.

  
Inom den del av planområdet där markanvändning för förskola möjliggörs försvinner 
därmed den del av bestämmelse e² som tidigare reglerat markens anordnande. Ändringen 
möjliggör att det inom egenskapsområdet tillåts en högre andel hårdgjord yta, vilka delar 
av exploateringen som ska räknas in i hårdgjord yta samt hur delar av exploateringen ska 

Del av planområdet som berörs av denna ändring markerat med rött. Planbestämmelser 
påverkade av denna ändring markerade med vit cirkel. Se plankarta.
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utföras.     
 
Bestämmelse e2 justeras så att tillåten byggrätt uppgår till 1020 kvm. Justeringen görs i 
syfte att inrymma ursprunglig ritning av förskola, som tidigare rymts inom bygglovsmässig 
avvikelse. 

Genomförandetiden för bestämmelser berörda av ändringen är 5 år från den dag då planen 
vinner laga kraft.

Konsekvenser
Prövningen vid ändring av en detaljplan ska enbart omfatta det som ändringen avser. I 
detta fall avses en praktisk förändring enbart av de planbestämmelser som reglerar markens 
anordnande inom egenskapsområde e².  

Ändring av detaljplan för Trönningenäs Inre C1 

Antagandehandling

Claus Pedersen Carl-Johan Hjalmers
Planchef Planarkitekt

Ändring godkänd för samråd
2021-12-16 § 348

2021-12-16 § 348

Ändring diarienummer:
SBK-2021-2153

Ändring godkänd för granskning

Syftet med ändringen av detaljplan är att justera planbestämmelse om markens
anordnande samt om utnyttjandegrad, utformning inom delar av planområdet. Detta
för att för att möjliggöra en praktisk användning av användningsområde för förskola.
Se plan- och genomförandebeskrivning.

och CA Lindhov 1:22

2022-02-24 § XX
Ändring antagen BN

Illustration av föreslagen placering av byggnad inom Trönningenäs 5:75 samt  
utomhusytorna tillhörande förskolan.  
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Övriga berörda egenskapsområden, e¹ och e³, omfattas enbart av en förändring av 
planteknisk natur och påverkar därför inte exploateringens genomförande. De ändringar som 
genomförs bedöms innebära en förändring av visuell karaktär och en begränsad förändring 
för geotekniska aspekter genom marginellt ökad last samt VA-aspekter avseende marginellt 
förändring av avrinning på berörd fastighet. Ändring av byggrätt är minimal och i linje med 
tidigare ritningar, varför den inte bedöms ge konsekevenser på övriga sakfrågor.  
 
Dagvattenavrinningen från planområdet har recipient i Natura 2000-området Getteröns 
fågelreservat och detaljplan för Trönningenäs Inre C1 och CA Lindhov 1:22 omfattas därför av 
tillstånd enligt 7 kap 28a § miljöbalken. Länsstyrelsen beslutade 2015-02-04 att ge Varbergs 
kommun tillstånd för dagvattenutsläpp från programområdet för Trönningenäs, där 
planområdet ingår. Planändringen påverkar bestämmelse om markens anordnande, e¹ - e³, 
som omfattas av tillståndet. Villkoren för tillståndet nämner restriktioner i vilka material som 
får användas för anläggningsändamål. Bestämmelse e¹ - e³ reglerar att hårdgjord yta även 
ska räknas som de tak som inte anläggs som vegetationstak. Inom ramen för planändringen 
har en genomlysning av detaljplanens utredningsunderlag angående dagvattenhantering 
utförts. dagvattenhanteringen två gånger, samt berördes även av miljökonsekvensbeskrivning 
som togs fram och även låg som underlag för tillståndsprövning enligt Miljöbalken 7 kap 
28a §. Underlagsutredningen VA-utredning för nytt bostadsområde Trönningenäs, inre 
delen, WSP, 2006-09-19, har som utgångspunkt ett icke ökat dagvattenutflöde mot befintligt 
dike utanför området. Det ska uppnås genom reglering med flödesregulator efter anlagda 
dammar. Om lokal dagvattenhantering tas följande åtgärder upp: 

• Långsam avrinning från kvartersmark ska utnyttjas

• Hårdgjorda ytor ska anläggas med fall mot gröna ytor

• Var tomt reglerar sitt dagvatten via magasin eller perkolation genom makadamdiken innan 
utlopp på huvudledningen/diket 

• Rännstensbrunnar i gata förses med makadamvolym på utsida för extra perkolation/
fördröjning. 

Utredningen bedömer även att areorna för planerade dammar är väl tilltagna, samt att 
dammar och fördröjningsmagasin ska dimensioneras närmare i kommande projektering. 
 
Programområdet utreddes vidare och Trönningenäs - dagvattenutredning, Ramböll, 2014-
02-07, togs fram. Här redovisas bland annat dagvattenåtgärder och dimensionering på 
dagvattenmagsin. Utredningen har slutsatsen att under förutsättning att det dagvatten 
som avleds inte har tillförts några skadliga ämnen bedöms ingen påverkan av betydelse 
uppkomma i Natura 2000-området.

Trönningenäs - dagvattenutredning, Ramböll, 2014-02-07 redovisa redovisades sedan i 
miljökonsekvensbeskrivning Trönningenäs 7:28a ansökan, Ramböll, 2014-09-18. Här görs 
gällande att åtgärder dimensioneras så att de totala maximala flödena från området inte 
överskrider de flöden som förekom innan planerade exploatering, vilket uppgick till 130 l/s. 
Denna siffra överskrids alltså ej i detaljplan för Trönningenäs Inre C1 och CA Lindhov 1:22 
och i syfte att säkerställa att samma resultat nås efter genomförande av planändringen har 
en uppdaterad beräkning av dagvattenavrinningen genomförts, JHS, 2021-11-23. De utförda 
dagvattenberäkningarna framgår av bifogade tabeller. 
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För att beräkna dagvattenfördröjningen har beräknat flöde från befintlig markanvändning 
använts för att identifiera tillåten avbördning av dagvatten från området. 
Dagvattenberäkningar har sedan utförts på fastigheterna för att identifiera flöde efter 
exploatering. Fördröjningsåtgärder har sedan identifierats för att säkerställa att flöde 
från exploaterat område inte överstiger det flöde som uppkommer efter exploatering. För 
beräkningar har ett regn med återkomstid på 10 år och 10 minuters varaktighet använts, samt 
en infiltrationsfaktor på naturmarksyta på 30 mm. Utloppet från fördröjningsåtgärderna 
regleras med en flödesregulator som begränsar flödet till framräknat flöde innan 
exploatering. 

Konsekvensen av exploateringen hanteras via fördröjning av 40 m³ dagvatten så att flöde 
efter exploatering motsvarar flödet före exploateringen. Flödet efter exploatering ökar med 
7 l/s. Detta flöde ska hanteras i dagvattenåtgärder inom planområdet och bedöms rymmas 
inom planområdet. Slutsatsen är att ökningen av hårdgjord yta inte får några konsekvenser 
för dagvattenflödet.  

Bedömningen kan därför göras att slutsatserna i miljökonsekvensbeskrivningen för 
Trönningenäs Inre C1 och CA Lindhov 1:22 inte påverkas negativt av planändringen. Som 
konsekvens innebär de här slutsatserna att de villkor som tillståndet enligt Miljöbalken 7 kap 
28a § satt upp fortsatt är möjliga att uppfylla. Föreslagna åtgärder utesluter helt ett förändrat 
flöde jämförelsevis med dagens.  

Undersökning
Kommunen har gjort en undersökning om genomförandet av en ändring detaljplanen kan 
antas medföra en betydande miljöpåverkan. En sammanvägning av konsekvenserna visar att 
planändringens genomförande ej bedömts medföra betydande miljöpåverkan.  

Ställningstagandet grundar sig på bedömningen att ett genomförande av ändringen av 
detaljplanen; 

• påverkar Natura 2000-område men inte bedöms ge mer än marginell påverkan 

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

Bebyggelse
Konsekvensen av genomförande av den här ändringen blir att markens anordnande inte 
längre regleras inom egenskapsområde e². Inom egenskapsområdet möjliggörs därför fri 
andel hårdgjord yta och tak ska inte räknas in i andelen hårdgjord yta oavsett material. 
Alla övriga byggrätter kvarstår i övrigt oförändrade enligt nu gällande plankarta med 
dess tillhörande bestämmelser. Justering av storleken på byggrätten ger ingen praktisk 
konsekvens, då byggrätten sedan tidigare möjliggjort bygglovsmässig avvikelse till den 
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storlek som nu regleras i planbestämmelse e². Planändringen ger inga övriga konsekvenser 
för bebyggelsen.

Då detaljplan för Trönningenäs Inre C1 och CA Lindhov 1:22 fortfarande har 
genomförandetid kvar har en bedömning i enlighet med PBL 14 kap 9 § gjorts. Planändringen 
medför ingen skada för berörda fastighetsägare. Bedömningen är att de fastighetsägare som 
påverkas av planändringen inte ska ersättas, då ändringen enbart innebär en planteknisk 
fråga vilket inte medför en reell påverkan på reglering av markanvänding eller andra 
fastighetsrättsliga frågor.

Nollalternativ
Ett nollalternativ innebär att inga av det redovisade förslagen i ändringen av detaljplanen 
genomförs. Det betyder att alla byggrätter som berörs av antingen bestämmelse om markens 
anordnande e¹ - e³ eller bestämmelse om utnyttjandegrad, utformning  e¹, e², e³ förblir 
oförändrade. Andelen hårdgjord yta inom användningsområde för förskola är fortsatt 
reglerad av bestämmelse e² och som konsekvens av regleringen i bestämmelse om markens 
anordnande e¹ - e³ förblir förskolans friytor omöjliga att anpassa efter de byggregler som 

stort antal regler och lagar, sammanfattningsvis kräver de tillsammans stora ytor hårdgjorda 
ytor, bl.a. för tillgänglighetsanpassning av lokalerna. Vidare innebär ett nollalternativ att 

sig till samma regleringar som de gör idag, den enda skillnaden är planteknisk och ger alltså 
ingen praktisk konsekvens för byggrätterna.  

Medverkande
Ändring av detaljplan har tagits fram av Planavdelningen, Stadsbyggnadskontoret. 

Representanter från övriga förvaltningar i Varbergs kommun har deltagit i planarbetet.

Claus Pedersen     Carl-Johan Hjalmers

Planchef      Planarkitekt
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Ändring av detaljplan för Trönningenäs 5:75 
Trönningenäs 5:75 m.fl. 
Varberg 
Varbergs kommun 

Undersökning 

En strategisk miljöbedömning skall göras för detaljplaner och program om dess 

genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Undersökningen är den 

analys som leder fram till ställningstagandet om huruvida en strategisk miljöbedömning 

behöver göras eller inte. Undersökningen utgör också ett viktigt underlag för att avgränsa 

vilka typer av miljöpåverkan som behöver beskrivas vidare i planbeskrivningen eller i en 

eventuell miljökonsekvensbeskrivning. 

Platsens förutsättningar  

Nuvarande mark- eller 
vattenanvändning (Kort 
beskrivning)  

 

Planområdet berörs av Nej Kanske Ja Kommentar 
Internationella konventioner 
(Natura 2000, Unescos världsarv etc.) 

  X Påverkan på natura 2000-område uppstår i 
fråga om marginellt högre dagvattenavrinning 
från fastighet Trönningenäs 5:75. Omfattningen 
av påverkan bedöms inte förändra slutsatserna i 
VA-utredning och miljökonsekvensbeskrivning 
för gällande detaljplan som legat till grund för 
godkänt tillstånd enligt miljöbalken 7 kap 28a §. 
Konsult har kopplats in för att säkerställa 
slutsatsen och länsstyrelsen har hörts.  

Riksintressen och särskilda 
hushållningsbestämmelser 
enl. 3-4 kap MB 

  X Högexploaterad Kust (4 kap 4 § MB), Rörligt 
friluftsliv och turism (4 kap 2 § MB). 
 

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

X    

Byggnadsminne el. fornminne X    

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

X    

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

X    

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

X    

Skyddsavstånd 
(Industrier, djurhållning, 
kraftledningar etc.) 

X    

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

 X  Buller från Trönningenäsvägen utreddes i 
gällande detaljplan och påverkas inte av 
planändringen. 
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Geotekniska svårigheter eller 
förorenad mark 

X    

Högt exploateringstryck/ är 
redan högexploaterat 

X    

Planens karaktäristiska egenskaper 

 

Planens innehåll och 
omfattning  
(Kort beskrivning) 

 

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

X    

Planen medger en användning 
av planområdet för 
verksamheter som finns 
angivna i 6 § 
miljöprövningsförordningen.  

X    

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

X    

Planen strider mot andra 
planer/projekt (Översiktsplaner, 
detaljplaner, övriga projekt) 

X    

Planområdets läge bidrar till 
långa fordonstransporter för att 
nå service och andra viktiga 
målpunkter. 

X    

Planen har betydelse för andra 
planers miljöpåverkan. 

X    

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

X    

Planen har betydelse för 
genomförande av EU:s 
miljölagstiftning (gäller t.ex. 
vattendirektivet) 

X    

 

Planens tänkbara effekter   

Faktor 
 

Påverkan Kommentar  
(Påverkans sannolikhet, varaktighet, 
frekvens, fysiska omfattning, 
gränsöverskridande karaktär, 
möjligheter att avhjälpa påverkan 
osv.) 

 Ingen 
påverkan 

Påverkan Betydande 
påverkan   

 

Påverkan på marken (instabilitet, 
sättningar, ras, skred, erosion, 
vibrationer, föroreningar, skada på 
värdefull geologisk formation etc.) 

 X  Ökad andel hårdgjord yta kan 
innebära ökade marklaster. Finns 
inga indikationer på sämre 
geotekniska förutsättningar. 
Påverkan genom ökade marklaster 
är marginell och därför bedöms 
påverkan på marken som minimal. 
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Påverkan på luften och klimatet 
(luftföroreningar, vindrörelser, 
temperatur, luftfuktighet 
ljusförhållanden etc. etc.) 

X    

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

X    

Risk för översvämningar X    

Svårigheter att lokalt 
omhänderta dagvattnet  

 X  Lokal dagvattenhantering är inte 
okomplicerad. Planändringen ger 
konsekvensen att en marginell 
ökning av dagvattenavrinningen kan 
uppstå. Det är utrett att 
dagvattenåtgärderna som föreslagits 
klarar flödesökningen.  

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

X    

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

X    

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

X    

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

X    

Barriäreffekter X    

Ökat alstrande av avfall som ej 
återanvänds 

X    

Ökad användning av icke 
förnyelsebar energi 

X    

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

X    

Ökad fordonstrafik / Ändrade 
trafikförhållanden 

X    

Effekter som strider mot 
långsiktiga centrala, regionala 
eller lokala miljömål 

X    

Överskridna 
miljökvalitetsnormer (5 kap. MB) 

X    

Buller (ökning av nuvarande ljudnivå 
eller överskridna riktvärden) 

 X  Bullernivåerna längs 
Trönningenäsvägen och 
Potatisvägen påverkas av 
genomförandet av planändringen 
samt exploateringen av förskola. I 
gällande plan är bullernivåerna 
redan utredda och planändringen 
har i sig ingen påverkan på 
bullernivåerna.   

Förändrade ljusförhållanden 
(bländande ljussken, skuggningar etc.) 

X    

Obehaglig lukt 
 

X    

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

X    
 

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

 X  Genomförandet av planändringen 
innebär att en förskola uppförs.  

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

X    
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Ställningstagande 

 Nej Ja Kommentar 
Planen… 
- innefattar 

verksamheter/åtgärder 
som kan krävas 
tillstånd enligt 7 kap. 
28 b § MB (Natura 
2000-tillstånd) 

X  Samråd med länsstyrelsen hålls för att 
utvärdera gällande tillstånd.  
 

Ett genomförande av 
planen innebär i övrigt 
negativa miljöeffekter som 
var för sig är begränsade, 
men som tillsammans kan 
vara betydande  

X   

Krävs samråd i frågan om 
betydande miljöpåverkan 
med kommuner, 
länsstyrelser och andra 
myndigheter som på 
grund av sitt särskilda 
miljöansvar kan antas bli 
berörda av 
planen/programmet?  

 X Länsstyrelsen Halland 

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

X   

MKB-dokumentet bör 
omfatta följande områden: 
 

X 

 

Stadsbyggnadskontoret 

Carl-Johan Hjalmers, planarkitekt 
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