
Stadsplan framtagen år 1963 på vilken ändringar genomförts år 2021. Ändring
upprättad 2021-01-05.

Upphävd planbestämmelse:
Fastighetsindelnings bestämmelsen fastställd för tomtindelning av Valrossen
1, 2 och 3 (1383K-70/1964) upphör att gälla genom denna ändring.
Genom tidigare ändringar i tomtindelningskartan har Valrossen 4 och 5 upp-
hävts (2002-08-13). Denna ändring medför att hela tomtindelningen för kvarte-
ret Valrossen är upphävd.

Stadsplanen har godkänts för samråd 2021-01-28 § 18 och ändrats genom beslut i 
byggnadsnämnden 2021-04-29 § 123 och vunnit laga kraft 2021-05-27 [448]  
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KUNGÖRELSE 

Stadsplan över industriområdet Monark – Gunnebo m.m. 
i Varberg, Varbergs kommun 
Byggnadsnämnden beslutade den 29 april 2021 § 123 att anta 
detaljplanen för rubricerade område. Beslutet vann laga kraft den 27 
maj 2021. 

Den som lider skada p g a detaljplanen kan bli berättigad till ersättning 
av kommunen. Bestämmelser om detta finns i 14 kapitlet plan- och 
bygglagen. 

Den som vill ha ersättning för skador på grund av detaljplanen måste 
väcka talan om det vid Vänersborgs tingsrätt, Mark- och 
miljödomstolen, Box 1070, 462 28 Vänersborg, inom två år. Tiden 
räknas från det datum planen vann laga kraft (se ovan). Om skadan 
rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare. 

 

 

 

 























Plan- och genomförandebeskrivning
Stadsplan över industriområdet Monark-Gunnebo m.m. i Varberg 

Ändring avseende fastigheterna Valrossen 1-3 antagen i 
byggnadsnämnden 2021-04-29 §123

Laga kraft 2021-05-27
Varbergs kommun

Dnr: 2020/389
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Planprocessen
Planen upprättas med förenklat förfarande i enlighet med Plan- och bygglagens 
(PBL) regler. Om detaljplanens genomförandetid har gått ut är det möjligt att an-
vända ett förenklat förfarande för att ta bort bestämmelser om fastighetsindelning 
och vissa bestämmelser om rättighetsområden. Samråd behöver då inte ske med 
andra kommuner eller sakägare utanför det berörda området och beslut om ändring 
kan tas direkt efter samråd. Det förenklade förfarandet gäller även för äldre fastig-
hetsplaner och tomtindelningar.

inte behöver vara det samma som hela den gällande detaljplanen. Samrådshand-
lingarna skickas till länsstyrelsen och lantmäteriet. Berörda sakägare ges tillfälle till 

på för att senare ha rätt att öveklaga. Beslutet att genom ändring ta bort bestämmel-
ser får ingen genomförandetid utan gäller från den dag då det får laga kraft. 

I detta fall bedöms ett förenklat förfarande vara lämpligt eftersom planändringen 
avser ett upphävande av tomtindelning där gällande detaljplan inte har någon ge-
nomförandedetid kvar. 

Tidplan
Detaljplaneläggning har påbörjats 2 kv 2020 och kan färdigställas för antagande 
2 kv 2021. Beroende på idag oförutsedda faktorer kan denna preliminära tidsplan 
komma att ändras.  

Planhandlingar

Tomtindelningskarta 

Undersökning  2020-12-21

Samråd Antagande
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Inledning

Plandata
Kvarteret Valrossen är beläget mellan Birger Svensons väg och stadens norra in-

och verksamhetsområdet Lassabacka i korsningen Västkustvägen/Getterövägen. 
-

tigheter. 2.  

Kvarteret Valrossen markerad med röd streckad linje.

Ursprunglig ansökan

Ursprunglig ansökan avser upphävande av tomtindelning. 
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Ändringens syfte

-

Uppdrag

därmed beslutat att ge stadsbyggnadskontoret i uppdrag att genomföra detaljplane-
läggning för aktuellt område. Detaljplanearbetet har föregåtts av ett planavtal och 
avses genomföras med ett förenklat förfarande.

Planeringsförutsättningar 

Västkustvägen från Borås. Valrossen består tillstörsta del av verksamheter och en-
-

Västkustvägen/Getterövägen. Norr om kvarteret Valrossen ligger kvarteret Sjölejo-

Undersökning

-
nen har bedömt att genomförandet av planförslaget inte kommer att medföra någon 
betydande miljöpåverkan. En strategisk miljöbedömning med tillhörande miljökon-
sekvensbeskrivning krävs inte för det aktuella planförslaget. Ändringen medför inga 
fysiska förändringar i miljön utan anses enbart möjliggöra för fastighetsreglering.

-
-

-
bär att tomtindelningen idag är att beakta som fastighetsindelningsbestämmelse och 
är en del av gällande detaljplan. 
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Tomtindelning för kvarteret Valrossen 1383K-70/1964 .
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Stadsplan framtagen år 1963 på vilken ändringar genomförts år 2021. Ändring
upprättad 2021-01-05.

Upphävd planbestämmelse:
Fastighetsindelningsbestämmelsen fastställd för tomtindelning av Valrossen
1, 2 och 3 (1383K-70/1964) upphör att gälla genom denna ändring.
Genom tidigare ändringar i tomtindelningskartan har Valrossen 4 och 5 upp-
hävts (2002-08-13). Denna ändring medför att hela tomtindelningen för kvarte-
ret Valrossen är upphävd.

Stadsplanen har godkänts för samråd 2021-01-28 § 18 och ändrats genom beslut i 
byggnadsnämnden 2021-xx-xx § xx och vunnit laga kraft 20xx-xx-xx.   
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Planförslag med ändring av tomtindelningsbestämmelsen i röd text, samt kvar-
teret Valrossen markerat i rött.

Planförslag
Upphävd planbestämmelse:

-

ändring medför att tomtindelningen för hela kvarteret Valrossen är upphävd.
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Konsekvenser
Ändringen medför inga fysiska förändringar i miljön utan anses enbart utgöra en 
juridisk formalitet som möjliggör fastighetsreglering. 

Nollalternativ
-

står och därmed inte möjliggör fastighetsreglering eller annan åtgärd som hindras av 
tomtindelningsbestämmelsen. 

Genomförande

Organisatoriska frågor
Markägoförhållanden 

Av ändringen berörda fastigheter markerat med röd streckad linje. 
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Avtal 
Följande avtal har upprättas inför och under planarbetet:

- Planavtal

Fastighetsrättsliga frågor
Berörda fastigheter 
Här redovisas de fastigheter som är direkt berörda av ändringen det vill säga de 

förenklat förfarande av denna plan framställs ingen fastighetsförteckning då försla-
get endast berör fastighetsägarna och inte påverkar andra rättigheter inom området. 

Fastigheter: 
Valrossen 1

Valrossen 2

Samrådskretsen består endast av ägare till fastigheterna ovan samt lantmäterimyn-
digheten och länsstyrelsen i Halland. 

genom denna ändring. Då indelningsbestämmelserna upphör att gälla möjliggörs 
fastighetsreglering. Fastighetsbildningsåtgärder prövas vid ansökan om lantmäteri-
förättning. 

Ekonomiska frågor

Fastighetsägaren ansöker om och bekostar fastighetsbildning.

Planavgift
Planeringen bekostas av exploatör och planavgift kommer inte tas ut i samband med 
kommande bygglovsprövningar för projekt som berör fastigheten Valrossen 1. 

Medverkande

-
valtningar i Varbergs kommun har deltagit i planarbetet.

Claus Pedersen      Martina Wihäll

Planchef       Planarkitekt
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Ändring av stadsplan för Monark och Gunnebo, Valrossen 1-3 
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)  

Bostäder som angränsar till verksamheter med partiellhandel.  

 

Planområdet berörs av Nej Kanske Ja Kommentar 

Internationella 
konventioner  
(Natura 2000, Unescos världsarv etc.) 

X 
  

 

Riksintressen och särskilda 
hushållningsbestämmelser 
enl. 3-4 kap MB 

  X Ändringen medför inga fysiska 
förändringar i miljön, anses enbart 
utgöra en juridisk formalitet. 
 

Skyddad natur/kultur enl. 
7 kap MB  

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

X    

Byggnadsminne eller 
fornminne 

 X  Ändringen medför inga fysiska 
förändringar i miljön, anses enbart 
utgöra en juridisk formalitet. 

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

X    

Höga naturvärden  

(T.ex. områden som ingår i 
kommunens eller länsstyrelsens 
naturvårdsprogram) 

X    
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Planområdet berörs av Nej Kanske Ja Kommentar 

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

X 
   

Skyddsavstånd 

(Industrier, djurhållning, 
kraftledningar etc.) 

 X  Ändringen medför inga fysiska 
förändringar i miljön, anses enbart 
utgöra en juridisk formalitet. 

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

 X  Ändringen medför inga fysiska 
förändringar i miljön, anses enbart 
utgöra en juridisk formalitet. 

Geotekniska svårigheter 
eller förorenad mark 

 X  Ändringen medför inga fysiska 
förändringar i miljön, anses enbart 
utgöra en juridisk formalitet. 

Högt exploateringstryck/är 
redan högexploaterat 

 X  Ändringen medför inga fysiska 
förändringar i miljön, anses enbart 
utgöra en juridisk formalitet. 

Planens karaktäristiska egenskaper 

Planens innehåll och 
omfattning  
(Kort beskrivning) 

Upphäva tomtindelning för Valrossen 1-3.  

 

Faktor Nej  Kanske Ja Kommentar 

Planen medger en 
användning av planområdet 
för verksamheter som kräver 
anmälan eller tillstånd enligt 
miljöbalken. 

X  
  

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

X    

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

X    

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    
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Faktor Nej  Kanske Ja Kommentar 

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  

Ändringen medför inga 
fysiska förändringar i 
miljön, anses enbart utgöra 
en juridisk formalitet. 

 

Faktor 

 

Ingen 
påverkan 

Påverkan Betydande 
påverkan   

Kommentar  

 

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

X    

Påverkan på luften och 
klimatet  
(luftföroreningar, vindrörelser, 
temperatur, luftfuktighet 
ljusförhållanden etc.) 

X    

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

X    

Risk för översvämningar 
X    

Svårigheter att lokalt 
omhänderta dagvattnet  

X    

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

X    
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Faktor 

 

Ingen 
påverkan 

Påverkan Betydande 
påverkan   

Kommentar  

 

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    

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    
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Faktor 

 

Ingen 
påverkan 

Påverkan Betydande 
påverkan   

Kommentar  

 

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

X    

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

X    

Ställningstagande 

 Nej Ja Kommentar 

Planen… 

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

X   
 
 

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

X   

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

X   

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

X   
 

MKB-dokumentet bör 
omfatta följande områden: 

 

 

 

Stadsbyggnadskontoret 

Handläggare Martina Wihäll 


