
TILLÄGG TILL PLANBESTÄMMELSER
Genom ändring tillkommer nedan redovisade planbestämmelser. 
Bestämmelserna ska läsas tillsammans med övriga bestämmelser om 
markanvändning och egenskaper som anges i Detaljplan för 
Tallåsens stugområde, Tvååkers-Ås 1:17 m fl till höger. 

Gällande planbestämmelser kompletteras med följande:

GRÄNSBETECKNINGAR
   Egenskapsgräns

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
Fastighet
d1   Minsta fastighetsstorlek är 300 m2   4 kap 18 §  

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid
Genomförandetiden för tillägget är 5 år   4 kap 21 § 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

UPPLYSNING
Planändringen innebär att planbestämmelsen om minsta fastighetsstorlek 
ändras samt att bestämmels p1 tas bort för en mindre del av planområdet. 
Se vidare beskrivning på s.8 i tillhörande plan- och genomförandebeskriv-
ning för Ändring av detaljplan för Tallåsens stugområde, Tvååkers-Ås 1:17 
m.fl. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Ändring av detaljplan för 

Tallåsens stugområde
Tvååkers-Ås 1:17 m fl 
Varbergs kommun

Godkänd för samråd och granskning:
2019-03-28 § 92

Antagen BN:
2019-11-21 § 394

Laga kraft:
2020-05-26

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Upprättad av Stadsbyggnadskontoret
Datum: 2019-09-06, rev 2019-10-07 samt 2019-11-21

Claus Pedersen     Elisabet Wästlund
planchef      planarkitekt
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Tr 147 

KUNGÖRELSE 

Ändring av detaljplan för Tallåsens stugområde, 
Tvååkers-Ås 1:17 m.fl.,  
Varbergs kommun 
Byggnadsnämnden beslutade den 21 november 2019 § 394 att anta 
detaljplanen för rubricerade område. Beslutet vann laga kraft den 26 
maj 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 Tallåsens stugområde,
Tvååkers-Ås 1:17 m fl.
Laga kraft 2020-05-26

 Varbergs kommun

Dnr: 2019/361

Credits not available.
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Sammanfattning 
Planområdet är beläget invid Nygårds Tångväg, ca 1 km norr om Träslövsläge. 
Avståndet till Varbergs centrum är ca 5 km. Syftet med planändringen är att reglera 
minsta tillåtna fastighetsstorlek för ett av de två befintliga fritidshusen söder om Ny-
gårds Tångväg som ingår i Sjögårda stugägarförening, så att avstyckning av enskild 
fastighet möjliggörs för denna tomt.

Planprocessen

Planen är en ändring av gällande plan och upprättas med standardförfarande i enlig-
het med Plan- och bygglagens, PBL, (2010:900) regler. Standardförfarande används 
när en föreslagen detaljplan är förenlig med översiktsplanen, inte är av betydande 
intresse för allmänheten eller i övrigt stor betydelse och inte antas medföra bety-
dande miljöpåverkan. 

I ett första skede upprättas ett samrådsförslag som skickas ut på samråd. Därefter 
upprättas en samrådsredogörelse och planförslaget revideras till granskningshand-
lingar som sänds ut på granskning. Efter granskningen sammanställs synpunkterna 
som inkommit under granskning i ett granskningsutlåtande. Planförslaget antas av 
byggnadsnämnden på delegation av kommunfullmäktige och vinner, om inte anta-
gandebeslutet överklagas efter länsstyrelsens prövning laga kraft.

Tidplan
Samråd 3:e kvartalet 2019

Granskning 4:e kvartalet 2019

Antagande 4:e kvartalet 2019

Planhandlingar
Planbeskrivning (denna handling) med genomförandebeskrivning, 2019-11-21

Plankarta med bestämmelser, 2019-11-21

Fastighetsförteckning, 2019-08-15

Övriga handlingar
Undersökning av betydande miljöpåverkan, 2019-09-06

Granskning AntagandeSamråd
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Inledning

Plandata

Den del av planområdet som ändringen avser är beläget invid Nygårds Tångväg, ca 1 
km norr om Träslövsläge. Avståndet till Varbergs centrum är ca 5 km. 

Ursprunglig ansökan
Ägaren till Tvååkers-Ås 1:25, Sjögårda stugägareförening, inkom i februari 2019 med 
ansökan om att ändra gällande detaljplan med syfte att medge en minsta tomtstorlek 
om 300 m2 för de två befintliga fritidshus som är belägna inom den del av fastighe-
ten som ligger söder om Nygårds Tångväg (se bild på följande sida).   

Syfte
Syftet med planändringen är att reglera minsta tillåtna fastighetsstorlek för ett av de 
två befintliga fritidshusen söder om Nygårds Tångväg som ingår i Sjögårda stugäga-
reförening, så att avstyckning av enskild fastighet möjliggörs för denna tomt. 

Uppdrag
Byggnadsnämnden beslutade 2019-03-28 § 92 att meddela sökanden positivt plan-
besked. I beslutet ingick även att upprätta ett planavtal med sökanden, upprätta ett 
förslag till ändring av gällande plan samt att genomföra samråd och granskning om 
de föreslagna förändringarna.    

Credits not available.
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Tidigare ställningstaganden
Riksintressen och förordnanden 
Området ligger i Varberg och ingår i det område längs med Hallandskusten som 
omfattas av särskilda hushållsbestämmelser enligt Miljöbalkens, MB, 4 kap 2 och 4 
§§. Inom detta område skall turismens och det rörliga friluftslivets intressen särskilt 
beaktas. 

Översiktsplan
I Översiktsplan för Varbergs kommun, antagen av kommunfullmäktige den 15 juni 
2010, anges området som ”Fritidshusområde”.

Detaljplan

Området omfattas av Detaljplan för Tallåsens stugområde, Tvååkers-Ås 1:17 m fl 
(plan Tr 120) som vann laga kraft 2008-10-10. Planen medger för det aktuella om-
rådet en markanvändning som omfattar bostäder i högst en våning, källare får inte 
utföras. Högsta tillåtna byggnadshöjd är 2,7 meter och största tillåtna taklutning är 
27o. Minsta tillåtna tomtstorlek är 380 m2 och största tillåtna byggnadsarea är 45 m2. 
Planens genomförandetid har gått ut (löpte t o m 2015-12-31). 

Undersökning av betydande miljöpåverkan
Kommunen har gjort en undersökning av betydande miljöpåverkan i enlighet med 5 
kap 11 § PBL  och 6 kap 6 § MB för det aktuella planförslaget. Kommunen har be-
dömt att ett genomförande av ändringen av detaljplanen inte kommer att medföra 
någon betydande miljöpåverkan. En miljöbedömning med tillhörande miljökon-
sekvensbeskrivning krävs därmed inte för det aktuella planförslaget.  

Utsnitt ur plan 120. Område för ansökan markeras med streckad blå linje. Område för 
föreslagen planändring markeras med röd heldragen linje.
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Planeringsförutsättningar
Området som planändringen avser

Sjögårda stugägareförenings mark söder om Nygårds Tångväg nyttjas för fritids-
husändamål och är uppdelat i två tomter, den östra tomten (A) omfattar ca 308 m2 
medan den västra tomten (B) omfattar en yta om ca 627 m2.  

Området för nu akuell ändring är avgränsat så att det omfattar den östra av de två 
tomtplatserna, då den tomten understiger minsta tillåtna tomtstorlek enligt gällande 
plan. Den västra tomten (B) kan styckas av med stöd av gällande plan.

Marken inom området tillhör fastigheten Tvååkers-Ås 1:25.

Mark och vegetation

Området för planändring (tomt A) utgörs av byggnader, stenlagda ytor och uteplat-
ser. Tomten avgränsas mot norr, öster och söder av murar och staket, mot tomten i 
väster (B) finns en häck (se bilden ovan). 

Credits not available.
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Området som planändringen avser markeras med streckad röd linje.

Nygårds Tångväg

B A

Sjögårda stugägareförening
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Geotekniska förhållanden
Marken har vid tidigare detaljplaneläggning konstaterats lämplig för föreslagen 
markanvändning och ytterligare undersökningar bedöms inte vara nödvändiga med 
anledning av denna planändring. 

Befintlig bebyggelse

Inom området som planändringen avser finns idag ett fritidshus. I den östra delen 
av fastighen ligger en mindre komplementbyggnad. 

Trafik
Befintlig bebyggelse trafikförsörjs via Nygårds Tångväg.   

Teknisk försörjning
Vatten, spill och dagvatten
Området ingår i kommunalt verksamhetsområde för spill- och dricksvatten genom 
VIVAB:s försorg. Befintlig bebyggelse är ansluten till det allmänna ledningsnätet. 
Dag- och dräneringsvatten omhändertas lokalt. 
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Planförslag

Bebyggelse

Planändringen innebär att planbestämmelsen om minsta tomtstorlek ändras för en 
mindre del av planområdet (se bild ovan). För området anges genom bestämmelse 
d1 att minsta tillåtna fastighetsarea tillåts vara 300 m2. Bestämmelsen ersätter i 
denna del bestämmelse om att minsta tomtstorlek skulle vara 380 m2 och innebär 
att en fastighet med avgränsning likt befintlig tomt kan avstyckas från Tvååkers-Ås 
1:25. För att möjliggöra avstyckning med fastighetsgräns inom 2 meter från befintig 
byggnad utgår planbestämmelsen p1 för denna del. För området som omfattas av 
ändringen gäller i övrigt de bestämmelser om markanvändning och egenskaper som 
anges i plan Tr 120.

För att bestämmelserna e380 och p1 som anges i plan Tr 120 fortsatt ska gälla om-
rådet väster om ändringsområdet, har gällande bestämmelser lagts in i området på 
kartan.

Trafik
Planändringen innebär inte några tillkommande bostäder och därmed inga föränd-
ringar av trafikbelastningen i området.  

Grönstruktur
Planändringen innebär inte några tillkommande bostäder och därmed ingen ökad 
belastning på angränsande naturområden. 

Berörd del av planområdet, tomt ”A”, som omfattas av ny planbestämmelse; d1. Inom 
denna del ersätts ursprunglig bestämmelse om minsta tomtstorlek (e380) och bestämmelse 
p1 utgår. 
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Teknisk försörjning
Ett genomförande av planändringen innebär ingen påverkan på befintlig infrastruk-
tur. 

Konsekvenser

Ett genomförande av planförslaget innebär en avstyckning av enskild fastighet för 
det fritidshus som tillhör Sjögårda stugägareförening som ligger söder om Nygårds 
Tångväg. Konsekvenserna av ett genomförande av planförslaget bedöms sammanta-
get vara ytterst begränsade.  

Undersökning av betydande miljöpåverkan
Ett genomförande av planförslaget bedöms inte innebära risk för betydande miljö-
påverkan. Någon miljöbedömning har därför inte genomförts.

Påverkan på luft
Ett genomförande av detaljplanen bedöms inte påverka uppfyllandet av miljökvali-
tetsnorm för luft. 

Påverkan på vatten
Ett genomförande av detaljplanen bedöms inte påverka uppfyllandet av miljökvali-
tetsnorm för vatten. 

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 
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 för ändringen är 5 år från den dag planen vunnit laga kraft.

Organisatoriska frågor
Markägoförhållanden 
Tvååkers-Ås 1:25 är privatägd.



10 (11)

Huvudmannaskap och ansvarsfördelning
Kommunen är inte huvudman för allmän plats. 

Övrig teknisk infrastruktur

Vatten, spillvatten:   VIVAB

Utförande
Allmän plats

Planändringen omfattar ingen allmän platsmark.

Kvartersmark

Fastighetsägare ansvarar för utbyggnad av byggnader och anläggningar samt anord-
nande av mark och vegetation inom kvartersmark.

Drift och underhåll 
Allmän plats

Arrendevägens samfällighetsförening är huvudman för anslutande allmän plats-
mark. 

Kvartersmark

Fastighetsägare ansvarar för drift och underhåll av kvartersmark.

Avtal 
Följande avtal har upprättas inför planarbetet:

- Planavtal

Fastighetsrättsliga frågor
Berörda fastigheter 
De fastigheter som påverkas fastighetsrättsligt av planändringen anges i nedanstå-
ende tabell.   

Fastighet Beskrivning Påverkan
Tvååkers-Ås 
1:25

En del av fastigheten omfattar område som 
används som tomt  för fritidshus. Denna 
mark avstyckas från fastigheten till en ny-
bildad fastighet med ungefärlig omfattning 
enligt tomt (A) beskriven ovan.

- ca 308 m2

Nybildad fast-
ighet (tomt A)

Den mark som nyttjas som fritidshustomt av-
styckas till en nybildad fastighet med ungefär-
lig omfattning enligt tomt (A) beskriven ovan. 

+ ca 308 m2

Fastighetsbildning
För att reglera ovanstående förhållanden ska avstyckning ske från Tvååkers-Ås 1:25 
till nybildad fastighet. För att ansöka om lantmäteriförrättning samt bekosta lant-
mäteriåtgärder ansvarar ägaren till Tvååkers-Ås 1:25.
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Ändring av Detaljplan för Tallåsens stugområde,  
Tvååkers-Ås 1:17 m fl. 
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 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 Kustzonen omfattas av riksintresse 4 kap 4,2 §§ 
MB, dessa utgör dock inte hinder för utveckling 
av befintlig tätort.  

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 Havsstrandängarna väster om området 
omfattas av kommunalt naturvårdsprogram. 
Områdets värden består primärt i den artrika 
floran, området utnyttjas flitigt för bad och 
friluftsliv vilket gör att värdet för häckande fåglar 
begränsat. 

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 Planändringen omfattar endast möjlighet att 
stycka av befintlig fritidshustomt och innebär 
ingen förändring av förhållandena på platsen. 
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(Risk för) Överskridna 
miljökvalitetsnormer  

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 miljöbedömnings-
förordningens bilaga 1.  

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  
 

 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  Befintlig bebyggelse är belägen ca 2 
möh. 

Svårigheter att lokalt 
omhänderta dagvattnet  

X    

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

X    

Försämrad kvalitet eller 
kvantitet på någon 

X    
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