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441

KUNGÖRELSE

Ändring av detaljplan för del av Getakärr 5:65 m.fl.,

Varbergs kommun

Byggnadsnämnden beslutade den 12 december 2019 § 413 att anta

detaljplanen för rubricerade område. Beslutet vann laga kraft den

9 januari 2020.

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

Ändring av detaljplan för del av Getakärr 5:65 m.fl. 
Laga kraft 2020-01-09 

Varbergs kommun

Dnr: 2018/1451
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Sammanfattning 
Planändringen påverkar endast fastigheten Vårvinden 10 som ligger i anlsutning 
till Hobbyvägen i Apelviken. Syftet med ändringen är att möjliggöra avstyckning på 
Vårvinden 10.

Planprocessen
Ändring av detaljplan omfattar borttagande, införande och justering av bestämmel-
ser samt upphävande av en geografisk del av en plan. Det kan användas för att an-
passa planen till nya förhållanden och hålla den aktuell utan att genomföra hela den 
lämplighetsbedömning som görs vid upprättande av en ny detaljplan. Vid ändring av 
detaljplaner ska kommunen tillämpa motsvarande förfarande som används för att ta 
fram en ny detaljplan.

Ändring av detaljplanen upprättas med begränsat standardförfarande i enlighet med 
Plan- och bygglagens (PBL) regler. Begränsat standardförfarande används när ett 
planförslag berör en åtgärd av mindre betydelse med en liten och tydlig samråds-
krets som berörs. Förfarandet innebär att samrådskretsen kan godkänna planför-
slaget redan under samrådsskedet. Under förutsättning att alla i samrådskretsen 
godkänt förslaget kan det antas direkt efter detta, någon granskning behöver alltså 
inte ske. 

I ett första skede upprättas samrådshandlingar, samrådsförslaget kommuniceras 
därefter med länsstyrelsen samt samtliga berörda i samrådskretsen. Länsstyrelsens 
yttrande samt godkännanden från samrådskretsen samlas in och dokumenteras. Om 
förslaget aktivt godkänts av samtliga under samrådsskedet kan kommunen utesluta 
granskningen. Efter genomfört samråd kan planförslaget föras till antagande och 
vinner efter länsstyrelsens prövning laga kraft.

Planhandlingar
Plan- och genomförandebeskrivning (denna handling)

Plankarta med bestämmelser

Undersökning av betydande miljöpåverkan

Samråd Antagande
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Inledning

Plandata
Planändringen berör endast fastigheten Vårvinden 10 som idag utgörs av två parhus 
och har en yta på ca 1500 kvm.

Ursprunglig ansökan
Bakgrund till ärendet är ett positivt planbesked beslutat av byggnadsnämnden 2018-
10-25(Bn §301). Sökanden var fastighetsägarna till Vårvinden 10 och ansökan avsåg 
att möjliggöra fastighetsindelning på Vårvinden 10.

Syfte
Syftet med ändring av detaljplanen är att möjliggöra avstyckning på fastigheten 
Vårvinden 10.

Uppdrag
Byggnadsnämnden har den 2018-10-25 (Bn §301) beslutat tillstyrka planprövning 
och därmed beslutat att ge Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att genomföra detalj-
planläggning för aktuellt område. Inför uppstart av detaljplanläggning har Stads-
byggnadskontoret bedömt att sökandens förslag på åtgärd istället kan genomföras 
genom ändring av befintlig detaljplan.

Tidigare ställningstaganden
Riksintressen och förordnanden 
Fastigheten som ändringen påverkar ligger inom område som omfattas av riksin-
tresse för rörligt friluftsliv enligt 4 kap. 2 § miljöbalken (1998:808).

Översiktsplan
I den fördjupade översiktsplanen för Varbergs stadsområde, antagen av kommun-
fullmäktige år 2010 finns generella riktlinjer som säger att utbyggnad främst ska ske 
i staden, serviceorterna eller i samhällen längs de regionala kollektivtrafikstråken. 
Där eftersträvas tät bebyggelse och effektivt utnyttjande av mark och tekniska re-
surser och goda förutsättningar att utnyttja kollektivtrafik och cykel för att nå skola, 
arbetsplats och service. Den fastighet som ändringen avser ligger inom område 17 
och riktlinjerna där säger att området ska präglas av fritidsbebyggelse, camping och 
kurortsverksamhet med visst inslag av boende. 
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Detaljplan
Denna ändring ska läsas tillsammans med underliggande detaljplan för Norra Apel-
viken, del av Getakärr 5:65 m.fl. som vann laga kraft den 24 maj 2007.  Syftet med 
gällande detaljplan är att bland annat att reglera befintlig och tillkommande bebyg-
gelse samt koloniområdet i nordöst. Planens genomförandetid har gått ut.

Utdrag ur gällande detaljplan.

     Utdrag ur gällande detaljplan där fastigheten som   
                                                             omfattas av ändringen är markerad.

Undersökning av betydande miljöpåverkan
Kommunen har gjort en undersökning i enlighet med 4 kap 34 § PBL och 6 kap 11 
§ MB för det aktuella planförslaget. Kommunen har bedömt att genomförandet av 
planförslaget inte kommer att medföra någon betydande miljöpåverkan. En miljö-
bedömning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning krävs därmed inte för det 
aktuella planförslaget. 
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Planeringsförutsättningar

Den rödmarkerade ytan markerar fastigheten som ändringen påverkar.

Befintlig bebyggelse
Fastigheten som påverkas av ändringen består av två stycken parhus. I närområdet 
präglas bebyggelsen av i huvudsak fritidshusbebyggelse med inslag av permanetbo-
ende.

Befintlig bebyggelse på Vårvinden 10.
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Planförslag

Bebyggelse

Syftet med ändringen är att tillåta avstyckning inom Vårvinden 10. För att möjlig-
göra fastighetsindelning behöver två bestämmelser tas bort inom Vårvinden 10: 
bestämmelsen om att området inte får delas in i flera fastigheter (e5) och bestäm-
melsen om att byggnader ska placeras minst 4 m från tomtgräns (p1).

Bestämmelsen som bland annat reglerar utnyttjandegraden (e3) ersätts med en ny 
bestämmelse (e7) där utnyttjandegraden är justerad efter befintlig bebyggelse, samt 
att minsta fastighetsstorlek läggs till, i övrigt ingen förändring mot vad som reglerats 
i e3.

Följande bestämmelser upphör gälla inom Vårvinden 10:

Bestämmelser som tillkommer:

e7- Största tillåtna byggnadsarea är 55 kvadratmeter per fastighet, minsta fastig-
hetsstorlek är 300 kvadratmeter, högsta byggnadshöjd är 4 meter och största taklut-
ning är 45 grader. Mindre takkupor ska inte påverka beräkningen av byggnadshöj-
den. Högsta nockhöjd är 7,5 meter. Källare får ej anordnas.

Marken får inte förses med byggnad - I gällande 
detaljplan bestod Vårvinden 10 av en byggnad som 
låg precis i anslutning till gatan. Därav finns ingen 
prickmark där den tidigare byggnaden låg. Idag består 
Vårvinden 10 av två parhus placerade ca 10 meter från 
gatan . Ny prickmark läggs till för att hålla 5 meter fritt 
mot gata. 

        Tillkommande prickmark i  
        rött där tidigare byggnad  
        var placerad.
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Egenskapsgräns - Två nya egenskapsgränser läggs till för att avgränsa de tillkom-
mande planbestämmelsernas verkan till fastigheten Vårvinden 10. 

Pilarna markerar var de nya egenskapsgränserna lagts till.

De tidigare planbeteckningarna inom Vårvinden 10 ritas in i plankartan till egen-
skapsområdet i söder där samtliga bestämmelser fortsatt gäller enligt ursprungspla-
nen.

Illustration som visar att de ursprungliga planbeteckningarna fortsatt gäller i egenskaps-
området söder om aktuell ändring.
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Ändringen av detaljplan för Norra Apelviken innebär att avstyckning blir möjlig för 
de två parhusen inom fastigheten Vårvinden 10. Ändringen innebär ingen ändring 
av byggrätt, därmed bedöms föreslagen planändring inte påverka bebyggelsen något 
exteriört. 

Illustration som visar att planändringen endast möjliggör avstyckning på Vårvinden 10.

Konsekvenser

Hushållning med mark- och vattenområden m.m.
Ändringen innebär ingen förändrad byggrätt och därmed påverkas inte hushållning-
en med mark och vatten jämfört med rådande förhållande.

Undersökning
Kommunen har gjort en undersökning om genomförandet av ändringen av de-
taljplanen kan antas medför en betydande miljöpåverkan. En sammanvägning av 
konsekvenserna visar att planens genomförande ej bedömts medföra betydande 
miljöpåverkan.  

Ställningstagandent grundar sig på bedömningen att ett genomförande av detaljpla-
nen; 

• 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 miljö-
mål, 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 skyddstatus såsom riksintressent eller naturreservat
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Kulturmiljö
Då ändringen endast möjliggör avstyckning av Vårvinden 10 påverkas inte kultur-
miljön.

Naturmiljö
Då ändringen endast möjliggör avstyckning av Vårvinden 10 påverkas inte naturmil-
jön.

Påverkan på luft och vatten
Ett genomförande av detaljplanen bedöms inte påverka uppfyllandet av miljökvali-
tetsnormen för luft och vatten

Sociala konsekvenser

Nollalternativ
Ett nollalternativ innebär att inga av det i ändring av detaljplanen redovisade för-
slagen genomförs. Det betyder att det fortsatt inte skulle vara möjligt att stycka av 
Vårvinden 10. 

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

Genomförandetid 
Begreppet genomförandetid innebär att planens giltighetstid är begränsad. 
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 5 år från den dag planen vunnit laga kraft. 

Organisatoriska frågor
Markägoförhållanden 
Ändringen påverkar endast Vårvinden 10 som är privatägd.

Avtal 
Följande avtal skall upprättas inför och under planarbetet:

- Planavtal





 
 

Undersökning av 
miljöbedömning  

1 (3) 

2019-08-29  
 

 
 
 
 

 
Ändring av detaljplan för del av Getakärr 5:65 m.fl. 
Varbergs kommun 

Undersökning av miljöbedömning  
En miljöbedömning skall göras för planer och program om dess genomförande kan antas 
medföra en betydande miljöpåverkan. Undersökningen är den analys som leder fram till 
ställningstagandet om huruvida en 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    

Riksintressen och särskilda 
hushållningsbestämmelser 
enl. 3-4 kap MB 

  x Omfattas av riksintresse för rörligt friluftsliv 4 
kap 2 § MB och riksintresse för högexploaterad 
kustzon 4 kap 4 § MB. Ej hinder för utveckling.  
 

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    

Geotekniska svårigheter eller 
förorenad mark 

x    

Högt exploateringstryck/ är 
redan högexploaterat 

 x  Inom befintlig bebyggelse 

 (Risk för) Överskridna 
miljökvalitetsnormer  

x    
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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 MKB-förordningens 
bilaga 3.  

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 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    

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    

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

x    
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