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KUNGÖRELSE 

Detaljplan för Bua 10:157, Varbergs kommun 

Byggnadsnämnden beslutade den 26 september 2019 § 323 att anta 

detaljplanen för rubricerade område. Beslutet vann laga kraft den  

30 oktober 2019. 

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. 
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Sammanfattning 
Planområdet ligger i Bua som är en av Varbergs serviceorter i de norra kom-
mundelarna. Detaljplaneområdet är cirka 9000 m² och består av del av Bua 
10:157 och del av Bua 10:248, som båda ägs av Varbergs kommun. Planförsla-
get möjliggör för byggnation av ny förskola i anslutning till befintliga Buasko-
lan. 

Planprocessen
Planen upprättas med standardförfarande i enlighet med Plan- och byggla-
gens (PBL) regler. 

I ett första skede skickas planförslaget ut på samråd där berörda har möjlig-
het att lämna synpunkter. Synpunkterna i samrådet sammanställs och re-
dovisas i senare skede tillsammans med granskningsutlåtandet. Vanligtvis 
resulterar synpunkterna i en revidering av planförslaget. Därefter väntar 
utställning av granskningshandlingarna. Inkomna synpunkter sammanställs 
och redovisas i ett granskningsutlåtande. Genom politiskt ställningstagande 
kan planförslaget föras till antagande och vinner efter länsstyrelsens pröv-
ning laga kraft. 

Tidplan
Samråd 1 kvartalet 2019

Granskning 2 kvartalet 2019

Antagande 3 kvartalet 2019

Planhandlingar
Planbeskrivning med genomförandebeskrivning (denna handling)

Plankarta med bestämmelser

Illustrationskarta

Fastighetsförteckning

Miljökonsekvensundersökning

Övriga handlingar
Bullerutredning

Trafikutredning

Markteknisk undersökningsrapport/geoteknik 

PM geoteknik 

Dagvatten och - brandvattenutredning

Samråd Granskning AntagandeGransknings-
utlåtande
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Inledning

Plandata
Området ligger centralt i Bua, cirka två mil norr om Varberg. Planområdet 
är cirka 9000 m² stort och omfattas av del av fastighet Bua 10:157 och del av 
Bua 10:248. De aktuella fastigheterna ägs av Varbergs kommun. 

Planområdet markerat.

Ursprunglig ansökan
Kommunstyrelsen beslutade 2015 att ge samhällsutvecklingskontoret i upp-
drag att genomföra en förstudie för att ersätta Applagårdens förskola i Bua 
med en ny, större, förskola. Befintlig förskola har tekniska brister och är i 
behov av renovering. En förstudie där förslag på placering togs fram under 
2015 och kompletterades 2016 med ytterligare förslag på placering och utred-
ningar. Genomförande av investeringarna kräver ny detaljplan. 

Syfte
I Bua finns det behov av fler förskoleplatser och detaljplanens syfte är att 
möjliggöra en större förskola öster om befintliga Buaskolan i centrala Bua.       
Detaljplaneläggningen syftar också till att bibehålla en attraktiv entré till Bua.

Uppdrag
Byggnadsnämnden gav 2017-10-26 (BN § 481) ett positivt planbesked för 
fastighet Bua 10:157. 

Tidigare ställningstaganden
Riksintressen och förordnanden 
Området ingår i det område längs med Hallands kust som omfattas av sär-
skilda hushållsbestämmelser enligt Miljöbalkens 4 kapitel. Inom detta områ-
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de skall turismens och det rörliga friluftslivets intressen särskilt beaktas men 
bestämmelserna ska inte utgöra hinder för utveckling av befintliga tätorter. 

Drygt 400 meter norr om planområdet finns Natura 2000-området ”Bå-
tafjorden” som skyddas enligt EU’s fågeldirektiv. Området består av strand-
äng och grunt vatten som rymmer unik flora och fauna och som har stor 
betydelse som rastplats för flyttfåglar under vår och höst. Inom Natura 
2000-området krävs tillstånd av Länsstyrelsen att bedriva eller vidta åtgärd 
som kan påverka eller skada miljön enligt 7 kap 27-29§§ Miljöbalken. Även 
åtgärder som sker i omedelbar närhet av ett Natura 2000-område kan om-
fattas av tillståndsplikt. I bevarandeplanen för Natura 2000-området finns 
ett antal exempel på vad som kan skada områdets naturvärden. Exempel är 
all typ av exploatering samt uppskjutande föremål eller träd i anslutning till 
de öppna ytorna vilket kan utgöra spaningsplats för rovfåglar. Med anled-
ning av avståndet samt att landskapet däremellan bryts upp av bebyggelse 
och vegetation anses inte en byggnation enligt planförslaget påverka Natura 
2000-området. Bebyggelsen höjd är även föreslagen till ett lägre våningsantal 
och påverkar därav inte Natura 2000-området. 

Översiktsplan
Översiktsplanen för Varbergs kommun, antagen av kommunfullmäktige den 
15 juni 2010, har som mål att stärka serviceorterna. Med serviceort menas 
ort utanför staden där det finns omfattande offentlig service, däribland Bua. 
Översiktsplanens mål är att stärka serviceorterna, med bebyggelse och kol-
lektivtrafik, så att befolkningsunderlaget kan öka och orterna kan fortsätta 
att utvecklas med god service. Nya bebyggelsegrupper bör lokaliseras så att 
det finns goda förutsättningar att utnyttja kollektivtrafik och cykel för att nå 
skola, service och arbetsplatser. 

För att gynna variationen av bostäder, bredda åldersstrukturen samt bibe-
hålla serviceunderlaget i Bua anges i fördjupning av översiktsplan för norra 
kusten, antagen av kommunfullmäktige den 14 februari 2017, att det behövs 
fler bostäder, service och verksamheter i närområde. Vid en fullt genomförd 
FÖP norra kusten förväntas ytterligare ca 800 bostäder tillkomma i Bua. Vid 
exploatering i området bör det tidigt utredas och planeras för kommande 
behov av skolor/förskolor och annan typ av kommunal service.

Detaljplan
Detaljplaner från 1968 och 1970 omfattar planområdet. Marken inom plan-
området är reglerad som park och område för allmänt ändamål. 
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Utdrag ur detaljplaner med planområdet markerat.

Förstudie
En förstudierapport har tagits fram i syfte att ge beslutsunderlag och rekom-
mendation om placering, omfattning och investeringsvolym för ny förskola i 
Bua. Två alternativ på ny förskola har studerats; ett alternativ innebär rivning 
av befintlig förskola och nybyggnation på samma plats (söder om Buavägen 
intill Bua centrum) och det andra alternativet innebär nybyggnation av för-
skola i anslutning till befintliga Buaskolan. Kommunen har valt att gå vidare 
med planläggning av ny förskola bredvid Buaskolan och därav krävs en ny de-
taljplan. I förstudien redovisas ett alternativ med 4 avdelningar med möjlig-
het för tillbyggnad av ytterligare 2 avdelningar, vilket skulle ha kapacitet för 
cirka 120 förskoleplatser. Alternativet innebär också flexibla lokaler där skola 
och förskola kan samutnyttja lokaler och resurser. I samband med förstudi-
erapporten har mark- och geotekniska utredningar och trafikutredning gjorts.  

MKB/Behovsbedömning
Kommunen har gjort en behovsbedömning 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 miljöbedömning med tillhörande miljökonsekvensbeskriv-
ning krävs därmed inte för det aktuella planförslaget.  
 
Social hållbarhet
Skol- och förskolemiljön är viktig för barns och ungas välbefinnande och ut-
veckling. Utomhusmiljö som tillåter och uppmuntrar lek är viktigt för barns 
utveckling under hela uppväxten, den är lustfylld och självbelönande. Leken 
i barns vardag utvecklar både deras fysisk och tränar deras sociala kompe-
tens, men kan också ge möjlighet till mental återhämtning. Behoven varierar 
mellan enskilda barn och barns olika åldrar, vilket innebär att barn och unga 
måste ha en variation som kan egga fantasin hos barn i olika åldrar. Vid plan-
läggning av skolor och förskolor ställs det krav på tillgången till tillräckligt 
stor friyta lämplig för lek och utevistelse. Barn som har tillgång till en god och 
varierad utomhusmiljö har större förutsättningar för att utvecklas psykiskt, 
fysiskt och socialt. 
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Planeringsförutsättningar

Karta över planområdet
Planområdet ligger i Bua samhälle, cirka 16 km norr om Varbergs centrum. 
Bua har till stor del byggts ut på 1960- och 1970-talet i samband med Ring-
hals och Södra Cell tillkomst. Området karaktärsiseras delvis av att vara ett 
fiskeläge och därmed dess kust/havsnära koppling. Orten är en växande ort 
med en tydlig identitet och framåtanda. 

Översikt Bua med planområdet markerat.

Mark och vegetation
Den östra delen och majoriteten av planområdet består av en del av ett större 
parkområde, vilken är den plats som har högst skötselnivå i Bua. I syfte att 
skapa en entré mot Bua samhälle har kontinuerlig klippning av grönytor och 
anläggning av planteringar gjorts. Den västra delen av planområdet omfattas 
av befintlig skolgård samt parkering och angöringsytor till Buaskolan. Mark-
nivån i området varierar mellan +6 och +7 meter och det finns några mindre 
kullar i planområdets sydöstra del. I närområdet finns lägre höjder med berg 
i dagen. Cirka 200 meter väster om planområdet finns ett större skogsparti 
med kuperad terräng och rekreationsmöjligheter. 

Utmed Buavägen i södra delen av planområdet finns flera askar. Ask är en 
rödlistad och starkt hotad art på grund av askskottssjukan, som gör att skot-
ten i trädkronan börjar dö av och att hela trädet kan dö på sikt. Hela Sveriges 
askbestånd är därmed på nedgång men en liten andel askar har en större 
motständskraft mot sjukdomen. Angripna vuxna askar bör därför få stå kvar 
så länge det är möjligt, då många andra arter också är knutna till asken. Ned-
tagning av vuxna askar bör undvikas vid ett plangenomförande, och om de 
behöver tas ned bör de återplanteras med ädellövsträd. 
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Geotekniska förhållanden
En geoteknisk undersökningsrapport har genomförts 2016. Jorden inom 
området utgörs generellt av mulljord/fyllning, torrskorpelera, lera och frik-
tionsjord. Jorddjupet till fast botten är mellan 5-9 meter under markytan. Det 
kan inte uteslutas att variationer i jordmäktigheten lokalt kan förekomma. I 
utredningen konstateras att totalstabiliteten i området bedöms som tillfreds-
ställande med hänsyn till befintliga lutningar och djup till berg. Den geotek-
niska undersökningen visar på att grundförstärkning behövs i form av pål-
ning till berg eller fast botten med fribärande platta vid byggnation i två plan. 
Om byggnad ska uppföras i ett plan bedöms den kunna grundläggas med 
platta på mark. Vid slutlig dimensionering kommer aktuella laster, nivåer och 
sättningskrav avgöra grundläggningsmetod. 

Grundvattenytan bedöms vara påverkad av befintlig dränering från bygg-
nader och vägar, och ligger cirka 1 till 1,5 meter under markytan. Grundvat-
tennivån inom området bedöms kunna variera beroende på årstid och ne-
derbörd. Sänkning av grundvattenytan kan resultera i sättningar i organiska 
jordarter (torv) och kohesionsjordar (lera), och bör därför undvikas.

Markradon
Tidigare framtagen radonundersökning (Översiktlig kommuntäckande kar-
läggning av markradonförhållanden, Varbergs kommun, 1988) visar att ingen 
risk för radon finns inom planområdet. Byggnader inom lågriskområde kan 
normalt utföras utan särskilda skyddsåtgärder utan att högsta tillåtna ra-
donhalt kommer att överskridas i byggnaden. Ansvaret för att bedöma den 
faktiska radonrisken på varje byggplats och vidta tillräckliga skyddsåtgärder 
ligger hos den som ska bygga.

Fornlämningar och kulturhistoria
Det finns inga kända fornlämningar inom planområdet. 

Befintlig bebyggelse
Det finns i nuläget ingen bebyggelse inom planområdet. Planområdet gränsar 
till Buaskolan i väster, där bebyggelsen är i 1-1,5 våningar. I norr gränsar pla-
nområdet till ett flerbostadsområde där bebyggelsen, i förhållande till övriga 
Bua, är relativt storskalig och upp till två våningar. Söder om planområdet 
ligger Bua centrum med centrumbebyggelse.

Service
Söder om planområdet, på andra sidan Buavägen, ligger Buas centrum där 
bland annat handel, bibliotek, tandvård och diskriktsköterskemottagning 
finns samlat. 

Trafik
Buavägen (Väg 850), som Trafikverket är huvudman för, avgränsar planom-
rådet i söder. Buavägen är infart/genomfart mot Bua och har en hastighets-
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begränsning på 40 km/h, med en lokal sänkning till 30 km/h i anslutning till 
Buaskolan. Enligt trafikflödesinformationen från Trafikverket (2017) trafike-
ras Buavägen av cirka 2500 fordon per dygn, varav cirka 7% är tunga fordon. 

Vid Buavägen finns busshållplatser med kollektivtrafikmöjligheter till Var-
berg i söder och Kungsbacka i norr. Utmed Videbergsvägen, strax öster om 
planområdet, finns även kollektivtrafikmöjligheter till bland annat Ringhals 
kärnkraftverk. I anslutning till Buaskolan finns även en skolbusshållplats och 
25 befintliga parkeringsplatser. Parkeringsplatserna nås via en enkelriktad 
slinga som även trafikeras av skolbussar. Angörningsområdet till Buaskolan 
upplevs i dagsläget som trångt, särskilt under morgonen då angörningssling-
an används av både skolbussar och personbilar. 

Gång- och cykelvägar sträcker sig genom och strax utanför området. Gång- 
och cykelmöjligheterna från övriga Bua är relativt goda. På sikt planeras 
ytterligare gång- och cykelförbindelser utmed Buavägen, till Limabacka och 
Väröbacka, vilket stärker tillgängligheten av planområdet. 

Buller
Enligt Varbergs kommuns riktlinjer för buller ska den ekvivalenta ljudni-
vån på skolgårdar inte överskrida 55 dBA och den maximala ljudnivån inte 
överskrida 70 dBA mer än fem gånger under mest utsatt timme dagtid. På 
skol- och förskolegårdar där undervisning sker bör det finnas en avgränsad 
yta som uppfyller ekvivalentnivån 50 dBA. I undervisningslokaler inomhus 
är riktvärdet 30 dBA i ekvivalent ljudnivå över dygn och riktvärdet 45 dBA i 
maximal ljudnivå. Den primära källan för buller är Buavägen söder om plan-
området. 

Teknisk försörjning
Vatten, spill och dagvatten
Området ligger inom Varbergs Vatten AB´s kommunala verksamhetsområde 
för spill-, dag- och dricksvatten. Ledningssystemet är separerat vilket inne-
bär att dagvatten och spillvatten är åtskilda. I dagsläget avvattnas området 
genom naturlig infiltrering och avledning via dagvattenledning. Inom om-
rådet finns i nuläget ingen rening av dagvatten, det är en förutsättning för 
detaljplanens genomförande att dagvatten inom fastigheten fördröjs. VIVAB 
har ett ledningstråk som skär, från norr till söder, genom den östra delen av 
planområdet. 
Den slutgiltiga recipienten för dagvatten är havet; N m Hallands kustvatten. 
N m Hallandskustvattens ekologiska status bedömes vid senaste statusklass-
ning (2013) vara måttlig. Miljökvalitetsnormen är satt till god ekologisk 
status 2027. Den kemiska statusen är i nuläget satt till god, med undantag för 
överallt överskridande ämnen. 

Energiförsörjning
Elförsörjning bedrivs av Ellevio. Inom planområdet har Ellevio en mindre el-
ledning. Varberg Energi AB har fjärrvärme i planområdets nordöstra del och 
väster ut längs med planområdetsgränsen. 
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Planförslag

Bebyggelse
I planförslaget möjliggörs en ny byggnad strax öster om befintliga Buaskolan. 
I planförslaget möjliggörs en konceptbyggnad på cirka 1100 m² byggnadsa-
rea, i två plan, med förskoleverksamhet för 120 förskoleplatser samt tillag-
ningskök och matsalar för grundskolelever och förskoleelever. Bebyggelsen 
är omställningsbar och kan på sikt kunna inrymma andra typer av skolända-
mål för att kunna möta olika behov. Detaljplanen ger utrymme för en högre 
exploateringen än föreslagen bebyggelse. Den högre exploateringen lämpar 
sig för skolverksamhet där behoven av friyta och parkering är mindre än 
för en förskola. Den högre byggnadsarean, som medges i planen, möjliggör 
dessutom för en utbyggnad av en förskola för 80 föreskoleplatser. Om försko-
lebyggnad byggs ut i 1800 m² byggnadsarea planeras den vara i ett plan och 
rymmer då 80 föreskoleplatser, samt tillhörande tillagningskök och matsalar.

Väster om det planerade gång- och cykelstråket planeras parkering- och 
angöringsytor. Inom området planeras även mindre komplementbyggnader 
som exempelvis miljöhus. I de östra delarna av planområdet planeras vind-
skydd och små förråd inom skolgården. Den sammanlagda byggnadsarean 
för komplementbebyggelse beräknas vara cirka 100 kvadratmeter.

Skyddsavstånd 
- väg
4m

Buavägen
ca 9 m

Parkmark
6 m

Gång och
cykel

c 2,5 m

Skolgård
ca 55 m

Fastighetsgräns

Fastighetsgräns

Illustrationskarta
Teckenförklaring:

Möjlig tillkommande bebyggelse

Skolgård

Parkmark

Gång- och cykel

Inmärkta askar

Övrig trädvegetation

Illustrationskarta
Antagandehandling

Detaljplan för

Bua 10:157

Claus Pedersen Pontus Karlsson XXX

Bua, Varberg kommun
Upprättad av Stadsbyggnadskontoret
Datum 2019-01-31, reviderad 2019-06-20 samt UTKAST 2019-09-26

Planchef Planarkitekt

Godkänd för samråd
2019-01-31 § 8
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20xx-xx-xx
Laga kraft
20xx-xx-xx 

Godkänd för granskning
2019-06-20 § 239

Sektion A:A

Bullerskärm
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Illustration och sektion över föreslagen exploatering. Se även bilaga illustrationsplan.
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Bestämmelser på plankartan: 

Inom området betecknat med e₁ regleras bebyggelsen med en maximal bygg-
nadsarea på 1800 kvadratmeter. Byggnadshöjden är reglerad till 8 meter för 
att möjliggöra en byggnad på två fulla våningar.

Inom korsmarkerat område får endast plank, mur och komplementbebyg-
gelse uppföras. Detta kan exempelvis vara vindskydd, bullerplank och små 
förråd. Inom område betecknat med e₂ begränsas exploateringen om maxi-
malt 40 kvadratmeter byggnadsarea med en nockhöjd reglerad till 4 meter. 
Bebyggelsen bör i de östra delarna anpassas till befintliga träd, buskage och 
den något kuperade terrängen.

Friytor för lek och rekreation
Inom deltaljplanen säkerställs att plats för lek och rekreation anordnas. I 
enighet med Varbergs policy ska lekytan vara minst 35 kvadratmeter per 
förskolebarn. I Boverkets vägledande dokument Gör plats för barn och unga! 
anges däremot ett rimligt mått utifrån antalet barn kan vara 40 m² friyta per 
barn i förskolan. 

I planförslaget finns det möjlighet att tillskapa en skolgård om cirka 4800 
m² vid utbyggnad av en förskola på 1100 m² byggnadsarea i två plan för 120 
barn, vilket möjliggör 40 m² lekyta per förskolebarn. Vid en utbyggnad på 
1800 m² byggnadsarea i ett plan för 80 barn finns det möjlighet att tillskapa 
en skolgård om cirka 4000 kvadratmeter, vilket möjliggör cirka 50 m² lekyta 
per förskolebarn. Inom planområdet finns både flack mark och något mer 
kuperad mark med träd och buskar. Det ger möjlighet att anordna lekyta 
med varierande terrängförhållanden vilket är en kvalitet för barnens lek och 
lärande. Lekytan föreslås anordnas i den östra delen av planområdet för att 
bäst kunna utnyttja den varierande terräng och vegetation som finns inom 
området. För anpassning till de minsta barnen bör minst 2500 kvadratmeter 
av friytan för lek vara flack och lättillgänglig.

Inom planområdets västra del planeras parkering- och angöringsytor inom 
mark som i nuläget delvis utgör skolgård för befintlig grundskola. Skolgår-
den minskar något som en följd av detaljplanens genomförande. Dock finns 
det möjligheter att sammanlänka skolgården öster om Buaskolen med övriga 
skolgårdsytor söder och väster om befintliga Buaskolan i samband med att 
lastplats för skolmatsalen flyttas öster ut och därav frigör ytor.
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Befintlig 
skolgård som 
tas i anspråk

Lastplats 
flyttas öster ut

Förutsättningar 
för att binda ihop 
skolgårdarna 
skapas.

Befintlig 
skolgård

Förutsättningar 
för att binda ihop 
skolgårdarna 
skapas.

Befintlig 
lastplats

Illustration över hur befintlig skolgård påverkas och vilka förutsättningar som skapas 
för en mer sammanhängande skolgård .

Grönstruktur
Detaljplanen medger ny förskola inom mark som delvis består av planlagd 
parkmark. För att bibehålla och utveckla de naturvärden som idag finns 
inom området placeras byggnad med fördel i de centrala/västra delarna av 
planområdet som mestadels består av flacka gräsytor. I de östra och sydöstra 
delarna av planområdet finns mer kuperad mark med större träd och upp-
vuxet buskars. En del av det befintliga parkområdet kommer dock att övergå 
till förskola och skolgård vilket innebär att användningen kommer att skilja 
sig från befintligt nyttjande. Allmänna grönytor inom planområdet kommer 
att minska något, men på grund av säkerställande av andelen utomhusytor 
kommer även stora grönytor att bevaras. Vid projektering av utomhusmiljön 
för förskolan bör befintlig växtlighet bevaras och utvecklas så långt det är 
möjligt. De askar som finns inom planområdet bör, om så är möjligt, bevaras 
på grund av dess nedgång i antal. Uppvuxna träd utgör även ett värde på för-
skolegårdar eftersom de fungerar som naturlig skuggning. Utmed den norra 
sidan av Buavägen, i planområdets östra del, finns några mindre kullar och 
partier med buskar och träd. Även dessa områden bör så långt det är möjligt 
bevaras, både utifrån ett ekologiskt perspektiv men även då de kan nyttjas för 
att skapa pedagogiska och varierande skolgårdsmiljöer. 

Utmed Buavägen planläggs en sex meter bred remsa som parkmark för att 
säkerställa en fortsatt attraktiv infartsväg till Bua som kantras av grönska. 
En sex meter bred parkremsa fungerar även som säkerhetszon för Buavägen 
och kan användas för att bygga ut ett eventuellt framtida gång- och cykelstråk 
utmed Buavägen.  

Parkområdets huvudsakliga funktion är idag bostadsnära park för bostads-
området norr om planområdet. Det allmänt tillgängliga grönområdet mins-
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kar från cirka 1,4 ha till cirka 0,5 ha som följd av exploateringen och det är 
viktigt att minst 0,5 ha kvarstår som bostadsnära park för kringliggande bo-
stadsbebyggelse. Den rekreativa kvaliteten på den del som är kvar bör utveck-
las genom kompensationsåtgärder. 

Strax väster om planområdet finns en större grönyta som ger möjligheter för 
närrekreation och förutsättningar för skolverksamheten att nyttja grönområ-
det som lek- och idrottsområde. 

Bestämmelser på plankartan:

Inom de östra delarna av planområdet, betecknat med a₁, krävs marklov för 
fällning av askar med en stamdiameter om minst 25 cm i brösthöjd. En sex 
meter bred remsa utmed Buavägen planläggs som naturmark. 

Service
I och med att detaljplanen möjliggör för en ny, större, förskola i centrala Bua 
stärks servicen i samhället. 

Trafik och angöring 
Idag finns det cirka 25 stycken parkeringsplatser, varav 4 är hämta/lämna, 
intill den befintliga skolan. En större skolverksamhet med en ny förskola 
innebär fler barn som ska lämnas och hämtas till och från skolan. 

I parkeringsnormen för Varbergs kommun, godkänd av byggnadsnämnden 15 
maj 2015, anges inget minsta antal parkeringsplatser för skola, varken för bil 
eller cykel. Vid dimensionering av lämpligt antal parkeringsplatser har barn- 
och utbildningsförvaltningens parkeringstal använts som grund. 

För aktuell förskoleverksamhet med 120 förskoleplatser anses det lämpligt 
med cirka 32 nya parkeringsplatser. Parkeringsplatser för tillkommande 
behov förutsetts lösas delvis genom att befintliga parkeringsytor nyttjas och 
byggs ut vid den nya infarten från Buavägen, samt genom anläggning av en 
ny parkering norr om infarten från Buavägen. Totalt möjliggör detta cirka 32 
nya parkeringsplatser. 

I anslutning till infarten och den nya parkeringen föreslås även en ny plats för 
inlastning där leveranstransporter som kan angöra i direkt anslutning till nytt 
kök och miljöhus. 

Med tanke på områdets centrala läge i Bua ges goda möjligheter att lämna 
och hämta sina barn genom mer hållbara transportsystem, exempelvis cykel. 
För att främja hämtning och lämning med cykel bör cykelparkering finnas 
nära entréerna och vara lätt att nå oavsett vilket håll man kommer ifrån. En 
del av cykelställen bör utformas med tak samt god belysning och bör då vara 
vända på ett sätt som undviker risken att det blir ett tillhåll. 
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Gång- och cykel
I planförslaget föreslås ett nytt kök med tillhörande matsalar vilket innebär 
att dessa funktioner separeras från den befintliga grundskolan och att fler 
elever kommer att röra sig på ytorna öster om Buaskolan. En ny gångväg 
utmed den norra planområdetsgränsen bör därför säkerställas vid projekte-
ring för att binda samman den nya byggnaden med den befintliga skolan. Det 
är av stor vikt att det framtida gångstråket utformas tryggt och säkert mellan 
befintliga skolan och de nya matsalarna inom planområdet.

Gångväg

Staket
Grind

Buavägen

Matsal

Exempel på koppling mellan befintlig grundskola och planerade matsalar.

Det planeras en ny gång- och cykelväg utmed Buavägen på sikt. En vägplan 
för ny gång- och cykelväg mellan Buavägen och Limabacka har under 2018 
varit ute på samråd. En fastställelseprövning förväntas ske under sommaren 
2019 för att sedan byggas ut på sikt. Det är idag inte beslutat om vilken sida 
Buavägen den planerade gång- och cykelvägen ska gå, men det förväntas bli 
utmed den norra sidan. För att motverka upplevelsen av Buavägen som en 
bred väg samt för att förbättra trafiksäkerheten och känslan av trygghet bör 
en grön remsa skilja gång- och cykelvägen från Buavägen. Mest troligt är att 
det planerade cykelstråket kommer att knyta an till befintligt cykelstråk öster 
om planområdet för att sedan gå utmed den norra planområdesgränsen och 
vidare tvärs genom planområdet mellan parkering och förskolebyggnad.

En nord-sydlig förbindelser genom planområdet säkerställs i planen vilket 
förbinder bostadsområdet norr om planområdet och Bua centrum söder om 
planområdet. Med tanke på att gång- och cykelstråket korsar tvärs genom 
skolverksamheten bör stråket utformas som en allmän passage där möjlig-
heten till högre hastigheter begränsas. Exempelvis kan stråket utformas med 
grindar eller fartdämpande åtgärder. Vidare bör en säker överfart över Bua-
vägen säkerställas vid projektering för att koppla an till befintligt gång- och 
cykelnät söder om planområdet och Buavägen. 
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Den nord-sydliga förbindelser flyttas öster ut jämfört med i nuläget. För att 
säkerställa en koppling västerut från planerat gång- och cykelstråk planläggs 
en remsa norr om Buavägen som allmän platsmark. En korsningspunkt finns 
där gång- och cykelstråket korsar den planerade infarten till angörings- och 
parkeringsytor. 

Illustration över gång- och cykelnätet.

Bestämmelser på plankartan:

Gång- och cykelväg tvärs genom planområdet planläggs som allmän plats-
mark (gång och cykel) i plankartan. I de västra delarna av planområde plan-
läggs en remsa norr om Buavägen som allmän platsmark (gata).

Teknisk försörjning 
Ny bebyggelse ska ansluta till det allmänna ledningsnätet för vatten-, spill 
och dagvattenledningar som finns framdraget inom området. 

Ledningar

Inom planområdets östra del finns en vattenledning och en spill- och dagvat-
tenledning som skär från norr till söder. Inom planområdets nordöstra del 
och väster ut längs med planområdetsgräns finns en fjärrvärme. 

Bestämmelser på plankartan:

Ledningarna säkerställs på kvartersmark med u-område, markreservat för 
allmännyttiga underjordiska ledningar. 

Del av vägplan GC-väg 
väg 850

Planerad säkerhetshöjande 
överfart (i vägplan)

Be�ntligt gång och cykelnät

Gång och cykel som planläggs 
i detaljplan Bua 10:157
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Avfall

Inom kvartersmarken, i angränsning till den nya byggnaden och lastplatsen, 
planeras ett miljöhus. 

Dagvatten

Området ligger inom kommunens verksamhetsområde för vatten, spillvatten 
och dagvatten och anslutning kan ske till det kommunala nätet. 

Utifrån framtagen dagvattenutredning har dimensionerade dagvattenflöden 
beräknats med rationella metoder enligt Svensk Vattens publikation P110. 
Flödesberäkningar har utförts för regn med 10 minuters varaktighet och 10 
års återkomsttid samt framtida förhöjda regnintensiteter på grund av klimat-
förändringar. Enligt utredningen ska planen möjliggöra omhändertagande 
av totalt 17 m³ dagvatten. Utgångspunkten för dagvattenhanteringen är att 
den maximala avledningen vid exploaterat område inte ska vara större än vad 
som maximalt avleds från området idag. 

Dagvatten fördröjs med fördel så nära källan som möjligt för att på så vis 
minska de flöden som och volymer som behöver omhändertas längre ned-
ströms i systemet. Det är en förutsättning för detaljplanens genomförande 
att fastighetsägaren inom området omhändertar 50 % av det inom fastighe-
ten uppkomna dagvattenflödet innan det når det kommunala dagvattennä-
tet. Inom planområdet kommer andelen ytor som hårdgörs öka något men 
samtidigt begränsas på grund av säkerställandet av andelen skolgård, vilket 
innebär att stora ytor inom planområdet även kommer att sparas och kvar-
stå oexploaterade och genomsläppliga för dagvatten. Enligt den geotekniska 
undersökningen består marken av sådan typ av mark som borde möjliggöra 
goda infiltrationsmöjligheter. 

Den del av dagvattnet som faller öster om parkeringsytorna behöver ingen 
rening, medan den del av dagvattnet som faller på parkeringsytorna behöver 
fördröjas och renas. Därav rekommenderas två skilda fördröjningsanlägg-
ningar där den som är för skola och skolgård endast fördröjer och den för 
parkeringsytorna fördröjer och renar. Andelen volymer som ska fördröjas och 
renas uppgår till cirka 7,5 m³, resterande 9,5 m³ kräver endast fördröjning.

För parkeringsytorna kan genomsläppliga material med t.ex. armering an-
vändas för att minska andelen hårdgjorda ytor för parkeringar och gång-
vägar. Genom att hårdgöra en mindre andel ytor skapas en långsammare 
avrinning och möjlighet till viss infiltration. Viss rening sker också genom 
infiltration och eventuellt växtupptag, vilket också ger ett mer positivt intryck 
för gestaltningen. Makadamdike kan även anläggas för fördröjning och re-
ning av dagvattnet. Rening sker då i första hand genom sedimentation och 
fastläggning som vidare når ett dräneringsrör som ansluter till dagvatten-
nätet. För att bidra med biologisk mångfald och vara estetiskt tilltalande kan 
biofilter tillämpas som en del i reningen av dagvattnet. Biofileter omfattar 
anläggningar som renar med hjälp av ett lager organsikt material. Under det 
organiska materialet läggs ett lager med sand och makadam för fördröjning 
och ytterligare rening. 
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För marken öster om parkeringsytorna, där rening inte krävs, kan bland an-
nat så kallade ”multifunktionella ytor” användas som en del i hanteringen av 
dagvatten. Dessa kan utformas som nedsänkta lekplatser som vid större regn 
översvämmas och fungerar som fördröjningsmagasin. Svackdike kan anläg-
gas i områdets ytterkanter som ett yteffektivt sätt att omhänderta dagvatten 
från vägar och gång- och cykelstråk. Dessa brukar normalt vara gräsbetäkta 
med flacka slänter och fungerar som kombinerad infiltrationsyta och öppet 
avledningssystem. Underjordiska magasin kan anläggas för att fördröja, och 
även rena, dagvatten under jord och bör tillämpas om andra åtgärder inte 
möjliggör omhändertagande av totalt 17 m³. Underjordiska magasin är en bra 
lösning där det är ont om plats. 

Principer enligt Svenskt vatten publikation ska följas vad gäller höjdsättning 
av området. Så långt det är möjligt ska marknivån inom planområdet vara 
högre än gatans nivå. Marken närmast byggnad ska också slutta från bebyg-
gelsen. Det finns tydliga avrinningsvägar för vattnet, vid ett skyfall medåter-
komsttid på 100 år, i planområdets norra delar utmed angränsande gång- och 
cykelväg. Det bör inte placeras byggnader inom vattenstråket. 

Brandvatten

För området rekommenderas ett konventionellt brandvattensystem, detta 
innebär placering av brandposter med 100-150 m avstånd. Släckvattenflöde 
bedöms på 1200 l/min (20 l/s). Detta innebär att en brandpost behöver plce-
ras i samband med utbyggnad av vattenledningsnätet för förskolan. Lämpligt 
läge för placering av brandpost fastslås vid detaljprojektering. 

Störningar 
Buller
På skol- och förskolegårdar rekommenderas en ekvivalent ljudnivå om högst 
55 dBA dagtid och den maximala ljudnivån får inte överskrida 70 dBA mer än 
fem gånger under mest utsatta timme dagtid. På skol- och förskolegårdar där 
undervisning sker bör det finnas en avgränsad yta som uppfyller ekvivalent-
nivån 50 dBA. Buavägen söder om planområdet utgör den primära källan för 
buller i området. 

Enligt bullerutredning framtagen av Akustikverkstan, 2018-12-05, kan kon-
stateras att trafikbullernivåerna ligger över de riktvärden för ny skolgård som 
finns inom delar av området. Åtgärder behövs därför inom delar av planom-
rådet för att uppfylla gällande riktvärden. Med ett 1,5 m högt bullerskydd 
utmed vägbanan på Buavägen säkerställs att alla gällande riktvärden för bul-
ler uppfylls. Föreslaget innebär bullerskydd inom kvartersmarken i linje med 
användningsgräns till användningsområde parkmark. Bullerskyddet ska vara 
minst 1,5 meter högt (relativt vägbanan på Buavägen) och anläggas från den 
östra planområdetsgränsen och vidare väster ut på en total längd om minst 
110 m. Bullerskydd kan vara såväl bullerskärm/bullerplank som en byggnad 
placerad på ett sådant sätt att den fyller funktionen som bullerskydd. Placeras 
förskolebyggnaden i nord-skydlig riktning i den västra delen, som illustreras i 
illustrationskartan, krävs ett cirka 90 m långt bullerplank. För resterande del 
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fungerar byggnaden som bullerskydd. Skulle byggnad placeras i väst-östlig 
riktning i planområdets norra del krävs ett bullerplank om minst 110 m. 

Eftersom ett bullerplank planeras att uppföras i en miljö som utgör entrén till 
Bua samhälle bör den gestaltas med omsorg. För att den visuella avskärm-
ningen inte ska bli så påtaglig kan bullerskärmen till exempel förses med 
glaspartier, naturmaterial eller växtlighet. Växterna bidrar till bättre luftkva-
litet, vilket dessutom kan vara fördelaktigt vid skolgårdar. Bullerplank kan 
utformas med uppglasade partier som släpper igenom ljus, ger utsikt i olika 
grad och en mindre instängd känsla.

Ekvivalent ljudnivå år 2040. Höger bild med ett 1,5 högt bullerplank 6 m från Buavägen.

Maximal ljudnivå år 2040. Höger bild med ett 1,5 högt bullerplank 6 m från Buavägen.

Bestämmelser på plankartan:

Inom kvartersmark betecknat med m1 ska bullerskydd med en höjd av minst 
1,5 meter (relativt vägbanan på Buavägen) och på en total längd på minst 110 
meter uppföras. Bullersskydd ska ligga i linje med användningsgräns till an-
vändningsområde parkmark och ska uppföras från den östra planområdets-
gränsen och vidare väster ut. Bullerskydd kan vara bullerskärm/bullerplank 
och/eller en byggnad placerad på ett sådant sätt att den fyller funktion som 
bullerskydd. Startbesked får inte ges för huvudbyggnad förrän bullerskärm 
enligt bestämmelse m1 har kommit till stånd. 

Luft
På skolgårdar och förskolegårdar är det lämpligt att eftersträva så låga halter 
av PM10 och kvävedioxid som möjligt. De främsta källorna för luftförore-
ningar är utsläpp från fordon, vägslitage och energiproduktion. Enligt enklare 
uträkning bedöms luftkvaliteten inom planområdet underskrida de rekom-
mendationer som finns med hänsyn till befolkningens hälsa. Enligt en objek-
tiv skattning av luftföroreningar som kan uppstå med Buavägen som primär 
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källa bedöms dessa, med marginal, underskrida 40 ug/m³ halvårsmedelvärde 
för kvävedioxid och 30 ug/m³ dyngsmedelvärde för PM10, vilka är lågriskni-
våer och riktvärderna för utomhusluft vid skolgårdar och förskolegårdar.

Konsekvenser 

Hushållning med mark- och vattenområden m.m.
Planförslaget innebär effektivt nyttjande av mark då utbyggnad sker i anslut-
ning till befintlig skola och marken är redan delvis planlagd som allmänt 
ändamål. Förslaget har dock en negativ påverkan på grönstrukturen samt 
tillgängligheten för allmänheten då allmänt tillgänglig parkmark övergår till 
kvartersmark för skola. 

Behovsbedömning
En undersökning är framtagen i samband med planarbetet, daterad 2018-08-
20. Ingen miljökonsekvensbeskrivning bedöms behövas tas fram för detalj-
planen. 

Naturmiljö
Planförslaget innebär att ett välskött parkområde i anslutning till Buavägen 
delvis övergår till förskoleverksamhet och parkering. Entrén till Bua samhälle 
kommer att påverkas eftersom oexploaterad parkmark tas i anspråk för ut-
veckling av tätorten. Hela parkområdet tas inte i anspråk och entrén till Bua 
kommer fortsatt att kantras av grönytor. Genom tillskapandet av tillräckliga 
utomhusytor för förskolegård ges också möjlighet att utveckla grönområdet 
och tillföra växtlighet. Det finns annars inga utpekade naturvärden inom den 
befintliga parkmarken och planens påverkan på naturvärden bedöms vara 
begränsade. 

Ekosystemtjänster
I dagsläget bidrar området med kulturella ekosystemtjänster, så som möjlig-
het till utevistelse, naturupplevelser och grönska (vilket ger förbättrad fysisk 
och mental hälsa), samt möjlighet till möten, sociala aktiviteter och naturpe-
dagogik för barn och skolungdomar. Utöver det kan området bidra med reg-
lerande ekosystemtjänster, så som bullerdämpning genom träd och buskage, 
vindskydd, vattenrening på grönytor, samt lokal klimatkontroll framförallt 
genom dämpning av höga temperaturer.

En ändring av markanvändningen enligt planförslaget gör att en del eko-
systemtjänster minskar i värde. Ytan som övergår till förskolegård blir mer 
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intensivt utnyttjad som grönyta, t.ex. för naturpedagogik, men kan utnyttjas 
av ett mindre antal personer jämfört med en allmän plats. Området kan inte 
användas för rekreation eller motion av närboende, medan exploateringen 
minskar mängden synlig grönska i närområdet. Större delen av planområdet 
bibehålls dock som grönyta, vilket gör att de reglerande ekosystemtjänsterna 
inte minskar i lika stor utsträckning. 

De ekosystemtjänster som påverkas negativt av planförslaget är framförallt 
kulturella ekosystemtjänster kopplats till områdets funktion som park och 
allmän plats. De allmänt tillgängliga grönytorna minskar från cirka 1,4 ha till 
ca 0,5 ha.

Kompensationsåtgärder
I föreslagen detaljplan tas allmän platsmark (park) i anspråk för kvarters-
mark (skola), vilket innebär att allmänna ytor övergår till kvartersmark för 
skolverksamhet. I arbetet med framtagandet av detaljplanen ser man dock ett 
behov för kompensationsåtgärder. Naturmiljön och ekosystemtjänster be-
döms inte påverka i någon nämnvärd bemärkning då mycket av det befintliga 
vegetationen kvarstår i samband med säkerställandet av skolgård, där den 
befintliga vegetationen så långt som möjligt ska bevaras. Kompensationsåt-
gärderna bör därför inrikta sig på att stärka parkmiljön i övriga grönytor i 
närområdet. Detta sker exempelvis genom ytterligare planteringar, gångsti-
gar i grus och staket som skyddar mot vägen. 

Trafik
Buavägen har i dagsläget en ÅDT på 2520 fordon, med 7,1 % tung trafik. 
Trafikalstringen från den nya förskolan bedöms enligt gjord trafikutredning 
medföra en ökning med 190 fordon norr om infarten till området och en 
minskning på ÅDT med 86 fordon söder om korsningen. Den marginella för-
ändringen bedöms därmed inte påverka kapaciteten på Buavägen (väg 850) 
eller i korsningen. 

Påverkan på luft
Ett genomförande av detaljplanen bedöms inte påverka uppfyllandet av mil-
jökvalitetsnormen för luft negativt. 

Påverkan på vatten
Fördröjning av dagvatten sker innan det når recipienten havet. För de ytor 
som kan ge upphov till förorenat dagvatten, parkering- och angöringsytor, 
ska dagvatten renas och fördröjas innan dagvatten når ledningsnät och neds-
ströms liggande recipient. Ett genomförande av detaljplanen bedöms inte 
bidra till att några miljökvalitetsnormer överskrids eller försämras. 
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Störningar
Vid upprättande av bullerskydd konstateras att hela planområdet följer de 
riktvärden för trafikbullernivåerna som Naturvårdsverket anger för ny skol-
gård. 

Sociala konsekvenser
Detaljplanen ger förutsättningar för att tillgodose och upprätthålla goda skol-
miljöer och föreskoleplatser i Bua. Dagens förskola är i bristfälligt skick och 
befolkningen i Bua förväntas öka i takt med en utbyggnad av gällande över-
siktsplan. En större skolverksamhet gör området även mer betydande som 
mötesplats. 

Nollalternativ
Ett nollalternativ innebär att inget av de i detaljplanen redovisade förslagen 
genomförs. Platsen kommer i enlighet med gällande detaljplan möjliggöra för 
område för allmänt ändamål och parkmark, vilket innebär att platsen kom-
mer att förbli oförändrad. 
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Genomförande av projektet
Genomförandedelen har till uppgift att redovisa de organisatoriska, fastig-
hetsrättsliga, ekonomiska och tekniska åtgärder som behövs för att åstad-
komma 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.

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 
Planområdet omfattar del av fastigheterna Bua 10:157 och 10:248 som ägs av 
Varbergs kommun. 

Huvudmannaskap och ansvarsfördelning
Kommunen är huvudman för allmän platsmark inom planområdet. Detta 
innebär att kommunen är ansvarig för iordningställande samt drift och sköt-
sel av allmän plats inom planområdet.

Vatten, spill- och dagvatten  Varberg Vatten AB

Fiber och fjärrvärme   Varberg Energi

El      Ellevio

Utförande
Allmän plats
Kommunen ansvarar för utbyggnad och iordningställande av anläggningar på 
allmän platsmark.

Kvartersmark
Varbergs kommun som fastighetsägare ansvarar för utbyggnad av skola/för-
skola på kvartersmark. 

Drift och underhåll 
Allmän plats
Kommunen ansvarar för drift och underhåll av allmän platsmark. 

Kvartersmark
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Kommunen som fastighetsägare ansvarar för drift och underhåll av kvarters-
mark.

Vatten, spillvatten och dagvatten
VIVAB ansvarar för drift och underhåll av ledningar för kommunalt vatten 
och spillvatten samt dagvatten inom planområdet.

Dispenser och tillstånd under genomförandeskede
Inom de östra delarna av planområdet, betecknat med a1, krävs marklov för 
fällning av askar med en stamdiameter om minst 25 cm i brösthöjd. För ansö-
kan om marklov ansvarar det kommunala bolag eller den förvaltning inom 
kommunen som avser ta ner träder.

Avtal 
Inga avtal behöver upprättas inför och under planarbetet.

Fastighetsrättsliga frågor
Planförslaget omfattar cirka 8150 m² kvartersmark för skola och cirka 990 
m² allmän platsmark för gc-väg, gata och park.

Berörda fastigheter 
I tabellen nedan redovisas de ytor inom fastigheterna Bua 10:157 och Bua 
10:248 som påverkas av detaljplanen. I tabellen redovisas även hur markan-
vändningen föreslås ändras:

Från allmän platsmark Park i gällande detaljplaner från 1968 och 1970 änd-
ras ca 7000 m² till kvartersmark för skola.

Inom detaljplanen kvarstår ca 740 m² som allmän platsmark Park.

Nuvarande
markanvändning 

Ny markanvändning Yta/storlek Berörd fastighet

Allmän platsmark - Park Kvartersmark - Skola ca 6950 m² Bua 10:248
Allmän platsmark - Park Allmän platsmark - Park ca 740 m² Bua 10:248
Allmän platsmark - Park Allmän plats - Gata ca 85 m² Bua 10:248
Allmän platsmark - Park Allmän plats - GC-väg ca 170 m² Bua 10:248
Kvartersmark - Allmän
ändamål

Kvartersmark - Skola ca 1200 m² Bua 10:157
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GÅNG
CYKEL

GATA

Fastighetsbildning
Kommunen ansöker om och bekostar fastighetsreglering för genomförande 
av detaljplanen. Ansökan görs efter att detaljplanen vunnit laga kraft.

Den del av Bua 10:248 som enligt planförslaget föreslås som kvartersmark 
Skola (ca 7 000 m²) ska överföras till Bua 10:157 genom fastighetsreglering.

Den del som enligt planförslaget föreslås som allmän platsmark Park, Gata 
och gc-väg (ca 990 m²) ska fortsätta tillhöra fastigheten Bua 10:248.

Gemensamhetsanläggningar
Inga befintliga gemensamhetsanläggningar påverkas av planförslaget. Inga 
gemensamhetsanläggningar behöver bildas inom planområdet för planens 
genomförande.

Ledningsrätter
Inom planområdet finns inga befintliga ledningsrätter. Varberg Vatten AB 
och Ellevio AB har ledningar inom planområdet och Varberg Energi AB har 
fjärrvärme, vilka enligt planförslaget kan ligga kvar. Varberg Vatten AB och 
Varberg Energi AB:s ledningar reserveras i detaljplanen genom u-område. 
Ledningen ska säkerställas med servitutsavtal eller ledningsrätt.

 
Övriga rättigheter
Inga andra rättigheter behöver tillskapas, upphävas eller omprövas. 

Avtal
Följande avtal skall upprättas till följd av planens innehåll:

•  Servitutsavtal eller överenskommelse om ledningsrätt

Respektive ledningsägare ansvarar för ansökan om och kostnader för bildan-
de av ledningsrätt eller servitutsavtal. 
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Tekniska frågor
Mark
Inga ytterligare geotekniska undersökningar behövs. Eventuellt komplet-
terande geotekniska utredningar inom kvartersmarken sker i samband med 
detaljprojektering inför byggnation.

Det finns inga kända fornlämningar inom området. Påträffas fornlämningar 
under byggnation gäller kulturminneslagens bestämmelser och tillstånd från 
Länsstyrelsen krävs för ingrepp. 

Enligt bullerutredningen måste ett bullerskydd utmed Buavägen uppföras 
för att gällande riktlinjer för buller uppfylls. Kommunen som fastighetsägare 
ansvarar för uppförande av bullerplank. Bullerskyddet ska placeras inom 
kvartersmark. 

Gator och trafik
Planförslaget möjliggör för att befintlig infart från Buavägen till skolområdet 
kan flyttas något österut. Den nya infarten till skoltomten projekteras då i 
samråd mellan kommunen och Trafikverket. 

Vatten, spillvatten och dagvatten
Ny bebyggelse enligt planförslaget ansluts till det kommunala ledningsnätet i 
tomtgräns.

Det är en förutsättning för detaljplanens genomförande att minst 17 m³ av 
det dagvatten som generas inom området fördröjs inom planområdet innan 
det släpps på det kommunala nätet. Fördröjning sker exempelvis över ej 
hårdgjorda ytor alternativt genom uppsamlande, underjordiska magasin. 

Ledningar
Befintliga ledningar kommer att kunna ligga kvar och reserveras genom u-
område i detaljplanen.

Ekonomiska frågor
Ekonomiska konsekvenser för kommunen
Inkomster:

Kommunen får inga inkomster.

Utgifter:

Kommunen får utgifter för 

• planläggning och utredningsarbeten, 

• förrättningskostnader, 

• iordningställande av allmän platsmark samt 

• byggnation inom kvartersmark.
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Nuvarande mark- eller
vattenanvändning (Kort
beskrivning)

Parkmark och skolgård

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

x Planområdet ligger cirka 400 meter söder om
Natura 2000-området ”Båtafjorden” som
skyddas enligt EU’s fågeldirektiv. Med
anledning av avståndet och samt landskapets
utformning bedöms en exploatering inom
planområdet inte påverka Natura 2000-
området.

…Riksintressen och särskilda
hushållningsbestämmelser
enl. 3-4 kap MB

x Området ligger i det område längs med
Hallands kust som omfattas av särskilda
hushållsbestämmelser enligt MB 4 kap.
Bestämmelserna utgör inget hinder för
utvecklingen av befintliga tätorter.

…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 Buavägen finns i begränsad
omfattning.

Detaljplan för
Bua 10:157
2018-08-20, Varbergs kommun

Undersökning

En strategisk 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 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
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…Geotekniska svårigheter
eller förorenad mark

x En geoteknisk undersökning visar på varierande
förutsättningar för exploatering inom området,
den västra delen av planområdet bedöms ha
bäst förutsättningar för bebyggelse.

…Högt exploateringstryck/ är
redan högexploaterat

x

…(Risk för) Överskridna
miljökvalitetsnormer

x

Planens innehåll och
omfattning (Kort beskrivning)

Planen möjliggör en förskolebyggnad i två plan med tillhörande
skolgård och parkeringsplatser.

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

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 Sänkning av grundvattenytan bör
undvikas.

Planens karaktäristiska egenskaper

Planens tänkbara effekter
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Risk för översvämningar x
Svårigheter att lokalt
omhänderta dagvattnet

x

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

x Utmed Buavägen i södra delen av
planområdet finns flera askar
rapporterade som delvis kan
behövas tas ner.

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

x Planförslaget innebär att yta som är
planlagd som parkmark planläggs
som kvartersmark. Parkområdet
bedöms inte utnyttjas i någon stor
utsträckning och det finns andra
naturområden i planområdets
närmiljö. En del av parkmarken
planläggs inte.

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

x Området är idag inte bebyggt och
landskapsbilden kommer därmed
ändras vid en exploatering.

Barriäreffekter x En exploatering inom planområdet
bidrar delvis till en visuell
barriäreffekt mellan befintlig
bebyggelse norr om planområdet
och Bua centrum söder om
planområdet. Planerade gång- och
cykelstråk bedöms förbinda
områdena med varandra och på så
vis minska barriäreffekten.

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 Ny förskola bidrar till en ökad
fordonstrafik.

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 Ökad trafik kommer leda till ökat
buller. Dock bedöms inte riktvärdena
överskridas.

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 En förskola i anslutning till befintliga
Buaskolan innebär en större
mötesplats.

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

x
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