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Byggnadsplanen har ändrats genom 
beslut i byggnadsnämnden 2021-04-29 
(§120) som vunnit laga kraft 2021-05-
27. Ändring upprättad 2021-04-01. 
Bestämmelse under § 9. Antal lägenhe-
ter. på sida 10 i tillhörande beskrivning 
struken med rött upphävd genom denna 
ändring (SBK-2020-1472).
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KUNGÖRELSE 

Byggnadsplan över Skällinge kyrkby, Varbergs kommun 
Byggnadsnämnden beslutade den 29 april 2021 § 120 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. 

 

 

 

 

















Bestämmelse struken med rött upphävd genom 
ändring (SBK-2020-1472). Beslut om ändring 
antogs i byggnadsnämnden 2021-04-29 (§ 120). 
Ändring har vunnit laga kraft 2021-05-27. 





Plan- och  
genomförandebeskrivning

Byggnadsplan över Skällinge kyrkby 
Ändring antagen i byggnadsnämnden 2021-04-29 (§ 120)

Varbergs kommun

Dnr: 2020/1472

Laga kraft 2021-05-27
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Sammanfattning 
I samband med att plan- och bygglagen trädde i kraft år 1987 ersattes de tidigare 
byggnads- och stadsplanerna av det som idag benämns som detaljplaner. Sen plan- 
och bygglagens införande har byggnads- och stadsplaner samma juridiska verkan 
som en detaljplan. 1963 års byggnadsplan över Skällinge benämns därför som en 
detaljplan i denna plan- och genomförandebeskrivning.

Idag reglerar 1963 års byggnadsplan över Skällinge (detaljplan H9) fortfarande 
markanvändningen för en stor del av Skällinge tätort. Planändringen innebär att 
den planbestämmelse som reglerar antalet bostadslägenheter per huvudbyggnad 
upphävs. Detta med syftet att möjliggöra för fler bostäder inom befintlig bebyggelse. 
I övrigt kvarstår samtliga av de övriga bestämmelserna i ursprunglig byggnadsplan. 
Totalt berörs cirka 80 fastigheter inom planområdet.

Planprocessen
En ändring av en detaljplan omfattar förändring, borttagande och införande av nya 
bestämmelser inom redan detaljplanelagt område. Vid ändring av en detaljplan är 
utgångspunkten att kommunen ska tillämpa motsvarande process som gäller vid 
framtagande av en ny detaljplan. Planen upprättas med standardförfarande i enlighet 
med plan- och bygglagens (PBL) regler. Standardförfarande används när föreslagen 
detaljplan är förenlig med gällande översiktsplan, inte är av betydande intresse 
för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse, samt inte heller antas medföra en 
betydande miljöpåverkan.

I ett första skede upprättas samrådshandlingar, som efter samråd resulterar i en 
samrådsredogörelse. Därefter upprättas granskningshandlingar som efter utställning 
resulterar i ett utställningsutlåtande. Efter ett nytt politiskt ställningstagande kan 
planförslaget föras till antagande och vinner efter länsstyrelsens prövning laga kraft.

Tidplan
Samråd 3 kv 2020

Granskning 1 kv 2021

Antagande 2 kv 2021

Planhandlingar
Plan och genomförandebeskrivning för ändring (denna handling),  2021-04-01 

Plankarta, daterad 1963-03-30, ändrad 2021-04-01

Undersökning,  2021-01-18

Samråd Underrättelse Granskning AntagandeGransknings-
utlåtande
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Inledning
Plandata
Planändringen omfattar den del av 1963 års förslag byggnadsplan över Skällinge 
kyrkby (detaljplan H9) som idag är gällande. Skällinge är beläget i östra delen av 
kommunen cirka 16 kilometer öster om centralorten samt 4 kilometer norr om 
Rolfstorp. Planområdet är på en yta om cirka 260 000 m2 (26 hektar) och består av 
cirka 100 fastigheter. Ändringen berör endast de fastigheter som omfattas av den 
aktuella planbestämmelsen F, vilket är cirka 80 fastigheter.

Planområdet markerat med streckad linje. 

Ursprunglig ansökan
Bakgrunden till planarbetet är ett bygglovsärende i vilket det upptäckts att 
huvudbyggnaden på en centralt belägen fastighet i orten inretts med fler 
bostadslägenheter än vad gällande detaljplan tillåter. I samband med hanteringen 
av detta ärende valde stadsbyggnadskontoret att göra en översyn av den aktuella 
planbestämmelsen i förhållande till hela det område som den idag ännu reglerar.  
Stadsbyggnadskontorets anser i sitt övervägande att det finns flera fördelar med att 
ta bort aktuell bestämmelse. Tanken är att denna planändring kan möjliggöra för fler 
bostäder inom befintlig bebyggelse och för fler typer av boendeformer i serviceorten i 
enlighet med kommunala översiktsplaner och strategier.

Planändringen bidrar till att möjliggöra för fler bostäder inom befintlig bebyggelse 
vilket anses lämpligt ur ett hållbarhetsperspektiv med ett effektivare nyttjande 
av resurser. Planändringen bidrar också till en komplettering av det befintliga 
bostadsutbudet med fler typer av boendeformer i enlighet med den utveckling som 
anges i bebyggelsestrategin antagen av kommunfullmäktige år 2013. Med en större 
variation av boendeformer på orten skapas möjlighet till att bo och leva kvar på orten 
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i livets olika skeden. Stadsbyggnadskontoret anser därmed att det med relativt små 
medel, i form av denna planändring, är möjligt att åstadkomma en stor nytta för en av 
kommunens serviceorter med omkringliggande landsbygd.

Syfte
Planändringen syftar till att pröva lämpligheten av ett borttagande av den bestämmelse 
som reglerar antalet bostadslägenheter per huvudbyggnad för att möjliggöra fler 
bostäder inom befintlig bebyggelse.

Uppdrag
Byggnadsnämnden beslutade 24 september 2020, Bn 304 §, att uppdra åt  
förvaltningen att utarbeta ett förslag till ändring av detaljplan. Till grund för 
byggnadsnämndens beslut om ändring av detaljplan ligger uppfattningen att ett 
borttagande av bestämmelsen möjliggör för fler bostäder inom befintlig bebyggelse 
vilket gynnar en utveckling av serviceorten. Eftersom byggrätten i övrigt kvarstår 
oförändrad bedöms en sådan ändring inte i sig själv skapa incitament att förändra 
bebyggelsen exteriört, men gör det ändå möjligt att tillskapa nya bostäder. 
Konsekvenserna av planändringen bedöms därför vara begränsade.

Tidigare ställningstaganden 
Riksintressen och förordnanden 
Planområdet berörs inte av något riksintresse. Skällingesjön är belägen öster om 
planområdet och omfattas av ett generellt strandskydd på 100 meter. Planområdet 
ligger inom Skällinge vattenskyddsområde - primär zon. Föreskrifter för vattentäkten 
är antagna av länsstyrelsen 2007-06-05. Föreskrifter reglerar vissa åtgärder och 
verksamheter som kan skada vattentäktens kvalitet, exempelvis markanvändning 
och användning av bekämpningsmedel.  Åtgärder och verksamheter kan antingen 
vara förbjudna, anmälnings- eller tillståndspliktiga. Utöver vattentäktens föreskrifter 
finns det även annan lagstiftning som reglerar aktiviteter inom vattenskyddsområde 
och kan ställa krav på prövningsplikt. VIVAB är huvudman för samtliga kommunala 
vattentäkter och ansvarar för skötseln och driften.
Översiktsplan
I kommunens översiktsplan från år 2010 är Skällinge tillsammans med Rolfstorp 
utpekat som serviceort. Översiktsplanen pekar ut Skällinge samhälle som ett område 
där en större utbyggnad av nya bostads-, verksamhetsområden och service i första 
hand bör ske. Planförslaget är därmed förenligt med gällande översiktsplan. För att 
behålla och stärka underlaget för service i dessa orter är det viktigt att ny bebyggelse 
kan lokaliseras dit. 
En fördjupning av översiktsplan för Rolfstorp - Skällinge antogs av kommunfullmäktige 
i oktober år 2020. Denna anger bland annat att utveckling genom förtätning och blandad 
bebyggelse är önskvärt. Planförslaget är förenligt med denna planeringsinriktning.
Detaljplan
Denna ändring gäller Förslag till byggnadsplan över Skällinge Kyrkby (detaljplan 
H9) laga kraft vunnen år 1963. Planens genomförandetid har gått ut. Bestämmelsen 
F finns endast i de delar inom planen som reglerats för markanvändningen 
bostadsändamål, fristående hus (BF). Områden för bostads- och småindustrimål, 
bostads- och handelsändamål, samlings- och föreningslokaler, garageändamål, 
industriändamål, samt kyrkligt ändamål omfattas därmed inte av planändringen.
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Översikt av gällande detaljplaner i Skällinge. Planändringen avser detaljplan H9 
markerad med streckad linje. Nyare detaljplaner har för vissa delar ersatt detaljplan 
H9. Streckad linje avser aktuell avgränsning vid ändringens genomförande.

Bebyggelsestrategi
I bebyggelsestrategin antagen av kommunfullmäktige år 2013 anges att utbudet 
av bostäder på landsbygden och i serviceorterna bör kompletteras med bostäder i 
mindre storlek och med olika boende- och ägandeformer. Planändringen bidrar till 
uppfyllandet av detta mål.
Kulturmiljöprogram
Skärtedalen söder om Skällinge och planområdet omfattas i kommunens 
kulturmiljöprogram för landsbygden. Skärtedalen karaktäriseras av ett 
dalgångslandskap med böljande fält samt gårdar och Himleån nere i dalen. Dalgången 
omgärdas av skogiga bergspartier. Planändringen bedöms inte påverka detta intresse.
Undersökning
Kommunen har gjort en undersökning av betydande miljöpåverkan i enlighet med 5 
kap 11 a § plan- och bygglagen och 6 kap miljöbalken för det aktuella planförslaget. 
Kommunen har bedömt att genomförandet av planförslaget inte medför någon 
betydande miljöpåverkan. En strategisk miljöbedömning med tillhörande 
miljökonsekvensbeskrivning krävs därmed inte för det aktuella planförslaget. 

Planeringsförutsättningar
Mark och vegetation
Området där aktuell planbestämmelse föreslås utgå utgörs i huvudsak av fastigheter 
med friliggande enbostadshus placerade i större trädgårdar. I gällande detaljplan 
finns viss del mark som är reglerad till användningen park som säkerställer gröna 
korridorer inom orten. Planområdet tillhör Himleåns avrinningsområde. 
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Geotekniska förhållanden
Planändringen avser ett upphävande av planbestämmelsen som reglerar antalet 
bostadslägenheter per huvudbyggnad. Bebyggelsens omfattning och placering 
kvarstår i övrigt oförändrad enligt ursprunglig detaljplan. Markens lämplighet 
avseende geotekniska förhållanden bedöms därför inte påverkas av planändringen.

Fornlämningar och kulturhistoria
Inom planområdet finns 14 objekt med kulturhistoriskt värde i varierande klasser och 
lagskydd upptagna i bebyggelseinventeringen genomförd av Kulturmiljö Halland. 
Inom planområdet ligger även Skällinge kyrka uppförd år 1860 men med anor från 
medeltiden vilken är skyddad som kyrkligt kulturminne enligt 4 kap. kulturmiljölagen. 
Det finns ett antal forminnespunkter söder om samhället och planområdet.  
Planförslaget bedöms inte påverka dessa intressen negativt.

Befintlig bebyggelse
Området där aktuell planbestämmelse upphävs karaktäriseras av friliggande 
enbostadshus i en till två våningar uppförda under varierande tidsperioder. I 
planområdets centrala delar finns även ett antal flerbostadshus i två våningar, 
livsmedelsbutik, bygdegård, samt verksamhetslokaler. I den östra respektive sydöstra 
delen av planområdet finns en kyrka med tillhörande prästgård, samt en skola. 
Byggnadernas placering på tomt, storlek, fasadmaterial och våningsantal varierar. I 
den nordvästra delen finns ett antal suterränghus i tegel norr om Lyngåsvägen. I den 
västra delen längs Vintervägen och Orionvägen finns mindre enplanshus i tegel och 
med källare. I de centrala delarna längs Köpmansvägen samt i den nordöstra längs 
Pastorsvägen är husen något större i en till två våningar och med fasad i trä.

Service
Kollektivtrafik
Skällinge trafikeras av landsbygdstrafik med ett begränsat antal avgångar per dag.

Offentlig service
I Skällinge finns två förskolor samt en skola för årskurserna F-3. Årskurserna 4-9 går 
i Rolfstorps skola. Närmsta vårdcentral finns i Varbergs tätort. Äldreboende finns i 
Rolfstorp.

Kommersiell service
I Skällinge finns en livsmedelsbutik, pizzeria samt ett antal mindre industriella 
verksamheter.

Störningar
Föroreningar
Inom planområdet finns ett antal potentiellt förorenade objekt enligt länsstyrelsens 
inventering. Vid framtida exploatering på dessa platser kan marken eventuellt behöva 
utredas och saneras innan bygglov kan ges.
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Planförslag
Bebyggelse
Ändringen av 1963 års byggnadsplan för Skällinge innebär att bestämmelsen

Mom. 1. Å med F betecknat område får huvudbyggnad icke inrymma flera än 
två bostadslägenheter 

upphävs. 

Bestämmelse som upphävs finns på s. 10 i ursprunglig byggnadsplans beskrivning.

Syftet med ändringnen är att möjliggöra för fler bostäder och boendeformer inom 
befintlig bebyggelse. I övrigt regleras bebyggelsens omfattning, utformning, placering 
enligt ursprunglig detaljplan. Eftersom planändringen inte medför att bebyggelsens 
ändamål eller exploateringsgrad förändras bedöms befintlig bebyggelse inte påverkas 
i högre grad än vad gällande detaljplan idag redan medger. 

Om fastighetsägaren väljer att inreda fastigheten med fler än två bostäder förlorar 
denne enligt nu gällande lagstiftning rätten till vissa typer av bygglovsbefriade 
åtgärder. Fastigheten innehåller därmed inte längre ett en- eller tvåbostadshus och 
kan då inte heller längre uppföra exempelvis altan, skärmtak, friggebod, attefallshus, 
samt utföra fasadändring eller mindre tillbyggnad utan ett bygglov. Bygglovs- 
processen blir i dessa fall ett verktyg för att säkerställa kontroll över frågor kring 
påverkan på byggnadens exteriör, se vidare beskrivning under rubriken kulturmiljö i 
avsnittet för konsekvenser.

Konsekvenser
Hushållning med mark- och vattenområden m.m.
Planändringen innebär ett effektivare utnyttjande av mark då fler bostäder möjliggörs 
inom befintlig bebyggelse i närheten av existerande infrastruktur och samhällsservice.

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

Ställningstagandet grundar sig på bedömningen att ett genomförande av detaljplanen; 

• inte påverkar något Natura 2000-område och därmed inte kräver tillstånd enligt 
7 kap 28 § miljöbalken
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• inte negativt påverkar möjligheterna att uppfylla nationella eller regionala 
miljömål, klimatmål och folkhälsomål

• inte ger upphov till risker för människors hälsa och säkerhet

• inte bidrar till att några miljökvalitetsnormer överskrids

• inte på ett betydande sätt påverkar några områden eller natur som har erkänd 
nationell eller internationell skyddsstatus såsom riksintressen eller naturreservat. 

Kulturmiljö
Inom planområdet finns ett flertal byggnader som ingår i bebyggelseinventeringen 
utförd av Kulturmiljö Halland. Kompletterade tillägg i befintlig bebyggelse som 
exempelvis fönster, takkupor och externa trapphus som kan uppstå som en följd 
av planförslaget kan därför vara extra känsligt inom vissa delar av planområdet. 
Kompletterande tillägg i bebyggelsen som upptagits i bebyggelseinventeringen ska 
därför hanteras varsamt i kommande bygglovsärenden. Eftersom byggrätten kommer 
att fortsätta att vara reglerad enligt nuvarande bestämmelser bedöms påverkan på 
bebyggelsen exteriört till följd av planändringen vara ytterst begränsad.

Det är av stor vikt att man i bygglovsprocessen säkerställer att den kulturhistoriskt 
viktiga bebyggelsens värden inte förvanskas. Vid bygglov ska varsamhetskravet (8 kap. 
17 § plan- och bygglagen) alltid tillämpas. Förbud mot att förvanska en byggnad som 
är särskild värdefull från kulturhistorisk synpunkt (8 kap. 13 § plan- och bygglagen), 
kravet på hänsyn till stadsbilden och platsens kulturvärden (2 kap. 6 § plan- och 
bygglagen) och kravet om en god form-, färg- och materialverkan (8 kap. 1 § plan- 
och bygglagen) ska alla tillgodoses vid ett bygglov. Ett bygglov krävs för att uppföra 
ett nytt hus eller flytta en byggnad till en ny plats, göra en tillbyggnad eller väsentligt 
förändra en byggnads användning eller inreda ytterligare någon bostad eller lokal. 
Inom ett detaljplanelagt område krävs det oftast rivningslov för att riva byggnader 
eller delar av byggnader. En byggnads kulturhistoriska värde är då ett tillräckligt skäl 
(9 kap. 34 § plan- och bygglagen) för att avslå en ansökan om rivningslov.

Påverkan på luft
Ett genomförande av planändringen bedöms inte påverka uppfyllandet av 
miljökvalitetsnormen för luft. Ett genomförande av planändringen kan dock komma 
att lokalt generera en något ökad trafikmängd. Med tanke på att den aktuella 
bestämmelsen om begränsning av antal bostäder endast gäller ett begränsat antal 
fastigheter bedöms en sådan eventuell trafikökning vara så liten att den kan betraktas 
som försumbar. Förtätning av befintlig bebyggelse kan också innebära en hushållning 
med resurser då transportsträckorna minskar i förhållande till om ny mark tas i 
anspråk för ny bebyggelse samt att det skapar underlag för befintlig kollektivtrafik att 
utvecklas.

Påverkan på vatten
Planområdet utgörs nästan uteslutande av friliggande hus i trädgård, vilket innebär 
en begränsad andel hårdgjorda ytor. Ett genomförande av planändringen kan leda 
till något fler hårdgjorda ytor, då uppförande av exempelvis parkeringsytor kan 
uppstå som ett behov till följd av fler bostäder. Dagvattenhanteringen ska säkerställas 
genom infiltration. Eventuella utbyggnader ska trygga en långsiktigt hållbar lösning 
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och uppfylla krav på miljö- och hälsoskydd. Hårdgjorda ytor som tillskapas inom 
kvartersmark ska därför infiltreras och renas i genomsläppliga ytor inom den egna 
fastigheten, förutsatt att marken inte är förorenad.. Exempelvis genom att ytor för 
parkering eller liknande anläggs med genomsläppliga material såsom grus eller 
markarmering. Eftersom byggrätten i övrigt kommer att fortsätta att gälla oförändrad, 
bedöms ökningen av dagvatten som rinner från området kunna betraktas som ytterst 
begränsad i förhållande till vad redan gällande detaljplan medger.

Påverkan på grönstruktur
Planområdet består till stor del av friliggande enbostadshus med större trädgårdar. 
Trädgårdarna utgör en betydande del av Skällinges grönstruktur och bidrar till ortens 
karaktär. Trädgårdarna fyller också flera viktiga ekosystemsfunktioner. En konsekvens 
av planändringen är att möjligheten till bygglovsbefriade åtgärder inom fastigheten 
försvinner ifall fastighetsägaren väljer att inreda med fler än två bostäder. Det innebär 
att möjligheten till bebyggda ytor inom fastigheten kan minska som en konsekvens av 
planändringen. Planförslaget innebär i övrigt inga förändringar avseende byggrätten. 
Eventuella negativa konsekvenser av planförslaget på grönstrukturen bedöms därför 
vara begränsade.

Störningar  
Planförslaget bedöms inte bidra till någon omfattande ökning av störningar i 
förhållande till vad bestämmelser i gällande detaljplan redan medger. 

Sociala perspektiv
Sociala konsekvenser
Bebyggelsen inom planområdet består idag i huvudsak av enbostadshus med 
äganderätt i form av friliggande villor. Planförslaget möjliggör för en viss flexibilitet 
som kan leda till en större variation i avseende på boendeform och storlek inom 
befintlig bebyggelse. Ändringen innebär därmed en positiv påverkan på den annars 
likformiga strukturen av boendeformer i samhället. En tätare bebyggelsestruktur 
är positivt för befolkningsunderlaget samt tillgången till service och nyttjande av 
infrastruktur.

Trafik
Planändringen kan leda till en viss ökad trafik inom området samt ett ökat behov av 
parkering kopplat till varje enskild fastighet. Den aktuella bestämmelsen omfattar 
ett begränsat antal fastigheter och en eventuell trafikökning bedöms vara så liten att 
den kan betraktas som försumbar. Behovet av parkeringsmöjligheter bedöms i varje 
enskilt bygglovsärende vid eventuell prövning av möjlighet till att inreda fler bostäder 
i befintlig byggnad. Behovet av parkeringar förutsätts kunna lösas inom den egna 
fastigheten.

Nollalternativ
Utan en ändring av gällande detaljplan begränsas fortsatt antalet bostadslägenheter 
per huvudbyggnad till maximalt två stycken. Nya bostäder behöver därmed tillskapas 
utom befintligt bebyggelsebestånd och då möjligen även på idag obebyggd mark.
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Genomförande av projektet
Genomförandedelen har till uppgift att redovisa de organisatoriska, fastighetsrättsliga, 
ekonomiska och tekniska åtgärder som behövs för att åstadkomma 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 
Genomförandetiden för ursprunglig detaljplan har gått ut och eftersom ändringen av 
planen avser ett upphävande av planbestämmelser ska inte någon ny genomförandetid 
bestämmas eller gälla.

Organisatoriska frågor
Markägoförhållanden 
Förhållandena kvarstår enligt ursprunglig detaljplan, 1963 års förslag till 
byggnadsplan över Skällinge (detaljplan H9).

Huvudmannaskap och ansvarsfördelning
Förhållandena kvarstår enligt ursprunglig detaljplan, 1963 års förslag till 
byggnadsplan över Skällinge (detaljplan H9).

Vatten, spillvatten  Varberg Vatten AB

El    Varbergsortens elkraft

Fiber    Varberg Energi

Utförande
Fastighetsägaren ansvarar för utbyggnad inom kvartersmark. När byggnad ändras på 
ett sådant sätt att plan- och bygglagen aktualiseras, t.ex. när bygglov söks, behöver 
bebyggelsen klara av rådande riktvärden för buller. Även gällande parkeringsnorm 
ska följas och förutsetts kunna lösas inom fastigheten. Vid exploatering på platser där 
marken eventuellt kan vara förorenad krävs utredning och sanering innan bygglov 
kan beviljas.
Drift och underhåll 
Fastighetsägaren ansvarar för drift och underhåll av kvartersmark.

Fastighetsrättsliga frågor
Inga fastighetsrättsliga frågor berörs av planförslaget.

Berörda fastigheter 
Cirka 100 fastigheter omfattas av gällande detaljplan, varav cirka 80 omfattas av den 
planbestämmelse som utgår till följd av planändringen.

Ledningsrätt
Inga nya ledningar avses bildas eller påverkas av planändringen.

Fastighetsbildning
Inga nya fastigheter avses bildas av planändringen.

Övriga rättigheter
Inga övriga rättigheter påverkas av planändringen.
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Tekniska frågor
Föroreningar
Eventuell marksanering och andra åtgärder inom den egna fastigheten bekostas av 
fastighetsägaren.

Gator och trafik
Parkering ska anordnas inom respektive fastighet på kvartersmark. Parkeringsytor 
bör utföras med ett genomsläppligt material för att säkerställa fördröjning och rening 
av dagvatten inom fastigheten. 

Vatten, spill och dagvatten
Planområdet ligger inom Skällinge vattenskyddsområde - primär zon. Västra delen av 
planområdet ingår i kommunalt verksamhetsområde för spill-, dag- och dricksvatten. 
Den östra delen av planområdet ingår i verksamhetsområde för spill- och dricksvatten. 
Skällinge försörjs av vatten som infiltreras från Skällingesjön. I orten finns även 
ett reningsverk. Recipient för dagvatten är Horsabäcken vilken rinner vidare till 
Gamlaån, Himleån och slutligen havet. Inga ändringar eller upprustning av befintliga 
va-anläggningar är planerade som konsekvens av denna planändring. Respektive 
fastighetsägare ansvarar för eventuell utbyggnad eller byte.

El-, tele- och fibernät
Eldistributör inom planområdet är Varbergsortens elkraft. Fibernätet inom 
planområdet ägs av Varberg Energi. Inga ändringar eller upprustning av befintliga 
el-, tele och fiberanläggningar är planerade som konsekvens av denna planändring. 
Respektive fastighetsägare ansvarar för eventuell utbyggnad eller byte.

Ekonomiska frågor
Ekonomiska konsekvenser för kommunen
Kostnaderna för upprättandet av denna ändring av detaljplan bekostas av Varbergs 
kommun genom stadsbyggnadskontoret.

Ekonomiska konsekvenser för enskilda fastighetsägare
Eventuell flytt av ledningar inom planområdet eller omläggning, uppdimensionering 
av befintliga ledningar som krävs för exploatering bekostas av fastighetsägaren. 
Kostnaden för vatten- och avlopp tas ut genom anslutnings- och driftavgifter enligt 
gällande VA-taxa.

Planavgift
Planeringen bekostas av Varbergs kommun och planavgift tas ut vid beviljade bygglov 
för nyttjande av planändringen.

Medverkande
Planförslaget har tagits fram av planavdelningen, Stadsbyggnadskontoret, genom 
John Ljungberg, planarkitekt i Varbergs kommun. Representanter från övriga 
förvaltningar i Varbergs kommun har deltagit i planarbetet.

Claus Pedersen     John Ljungberg

Planchef      Planarkitekt
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Ändring av 1963 års byggnadsplan över Skällinge 
Skällinge, Varbergs kommun 

Undersökning 

En strategisk miljöbedömning skall göras för detaljplaner och program om dess 
genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Undersökningen är den 
analys som leder fram till ställningstagandet om huruvida en strategisk miljöbedömning 
behöver göras eller inte. Undersökningen utgör också ett viktigt underlag för att avgränsa 
vilka typer av miljöpåverkan som behöver beskrivas vidare i planbeskrivningen eller i en 
eventuell miljökonsekvensbeskrivning. 

Platsens förutsättningar  

Nuvarande mark- eller 
vattenanvändning  
(Kort beskrivning)  

Planområdet omfattar en stor del av Skällinge samhälle. 
Markanvändningen är varierande inom området men består i  
huvudsak av bebyggelse i form av friliggande bostadshus. 

 

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 

   
 

Skyddad natur/kultur enl. 
7 kap MB  

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

 
 

  
X 

Skällinge tätort omfattas inom 
vattenskyddsområde – primärzon för 
Skällinge vattentäkt. 

Byggnadsminne eller 
fornminne 

   
X 

Skällinge kyrka är skyddat som 
kyrkligt kulturminne enligt 4 kap. 
kulturmiljölagen. Byggnaden 
omfattas av tillståndsplikt enligt 4 
kap. 3 §. I anslutning till 
planområdets södra del finns ett antal 
fornminnen. Planförslaget bedöms 
inte påverkas dessa negativt. 
 
Inom planområdet finns 14 objekt 
med kulturhistoriskt värde i 
varierande klasser upptagna i 
bebyggelseinventeringen genomförd 
av Kulturmiljö Halland. Planförslaget 
bedöms inte påverka detta intresse 
negativt. 
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Planområdet berörs av Nej Kanske Ja Kommentar 

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

  
X 

 Skärtedalen beskrivet i 
kulturmiljöprogrammet för 
landsbygden är beläget strax söder 
om planområdet. Planförslaget 
bedöms inte påverka miljön beskrivet 
i programmet negativt. 

Höga naturvärden  

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

  
X 

 I direkt anslutning till södra delen av 
planområdet går avgränsningen till 
Skällingedalen utpekat i kommunens 
naturvårdsprogram. Planförslaget 
bedöms inte påverka detta intresse 
negativt. 

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

 

X 

   

Skyddsavstånd 

(Industrier, djurhållning, 
kraftledningar etc.) 

   
X 

I planområdets västra del finns en 
luftburen högspänningsledning. 
Planändringen avser endast 
borttagande bestämmelse som 
reglerar antalet bostäder.  
Bestämmelser om bebyggelsens 
omfattning och placering berörs inte. 

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

 
X 

   

Geotekniska svårigheter 
eller förorenad mark 

   
X 

Inom planområdet finns ett antal 
objekt utpekade av Länsstyrelsen som 
förorenade områden i EBH-registret. 

Högt exploateringstryck/är 
redan högexploaterat 

  
X 

 Planområdet är i nuläget redan 
utbyggt i hög grad. Planändringen 
avser endast borttagande 
bestämmelse som reglerar antalet 
bostäder.  Bestämmelser om 
bebyggelsens omfattning och 
placering berörs inte. 

Planens karaktäristiska egenskaper 

Planens innehåll och 
omfattning  
(Kort beskrivning) 

Planändringen syftar till att pröva lämpligheten av ett borttagande 
av den bestämmelse som reglerar antalet bostadslägenheter per 
huvudbyggnad. 

 

Faktor Nej  Kanske Ja Kommentar 

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

 

X 

 
  



 
 

Undersökning  3 (7) 
2021-01-18  

 

Faktor Nej  Kanske Ja Kommentar 

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

 
X 

   

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

 
X 

   

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

 
X 

   

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

 
X 

   

Planen har betydelse för 
andra planers 
miljöpåverkan. 

 
X 

   

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

 
X 

   

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

 
X 

   

 

Planens tänkbara effekter   

Faktor 

 

Påverkan Kommentar  

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

 

Faktor 

 

Ingen 
påverkan 

Påverkan Betydande 
påverkan   

Kommentar  

 

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

 
X 
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Faktor 

 

Ingen 
påverkan 

Påverkan Betydande 
påverkan   

Kommentar  

 

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 

 Planändringen innebär 
ingen förändring av 
förutsättningar för 
bebyggelsen omfattning 
eller placering jämfört 
med vad gällande 
detaljplan redan medger. 
Ändringen kan dock ge 
konsekvensen att det 
eventuellt kan tillkomma 
hårdgjorda ytor vilket 
påverkar det lokala 
omhändertagandet av 
dagvatten. Förändringen 
är ytterst begränsad och 
möjligheterna för ett 
omhändertagande av 
dagvatten lokalt inom 
respektive fastighet 
bedöms vara goda. 

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

 
X 

   

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

 
X 

   

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

 
X 

   

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

 
X 

   

Barriäreffekter 
X    
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Faktor 

 

Ingen 
påverkan 

Påverkan Betydande 
påverkan   

Kommentar  

 

Ökat alstrande av avfall som 
ej återanvänds 

 
 

 
X 

 Fler bostäder leder till 
ökad mängd avfall. 
Omfattningen bedöms 
dock endast vara 
begränsad till följd av 
planändringen. 

Ökad användning av icke 
förnyelsebar energi 

  
X 

 Fler bostäder leder till en 
ökad användning av 
energi, beroende på hur 
den alstras ökar 
eventuellt användningen 
av icke förnyelsebar 
energi. Omfattningen av 
en sådan ökning bedöms 
dock endast vara 
begränsad till följd av 
planändringen. 

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

  
X 

 Fler bostäder leder till 
ökad förbrukning av 
dricksvatten. 
Omfattningen bedöms 
dock endast vara 
begränsad till följd av 
planändringen. 

Ökad fordonstrafik / 
Ändrade trafikförhållanden 

  
X 

 Planändringen kan 
innebära ett tillskott av 
bostäder vilket leder till 
en ökad mängd 
fordonstrafik. 
Omfattningen av 
påverkan bedöms vara 
begränsad. 

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 

 Planändringen kan 
innebära ett tillskott av 
bostäder och därmed 
även fordonstrafik vilket 
kan bidra ökat 
trafikbuller i området. 
Omfattningen av en 
sådan ökning till följd av 
planändringen bedöms 
vara ytterst begränsad. 
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Faktor 

 

Ingen 
påverkan 

Påverkan Betydande 
påverkan   

Kommentar  

 

Förändrade ljusförhållanden 
(bländande ljussken, skuggningar etc.) 

 
X 

  Planändringen avser 
endast borttagande 
bestämmelse som reglerar 
antalet bostäder. 
Bestämmelser om 
bebyggelsens omfattning 
och placering berörs inte. 

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 

 Planändringen kan 
innebära att det 
tillkommer fler typer av 
boendeformer i en miljö 
som idag präglas av en 
likartad struktur. 

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

  
X 

 Planändringen kan 
innebära ett tillskott av 
bostäder vilket leder till 
ökad belastning på 
befintlig infrastruktur. 
Omfattningen av 
ökningen bedöms vara 
begränsad. 

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 
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 Nej Ja Kommentar 

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 

2020-01-18 

Handläggare John Ljungberg, planarkitekt 
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