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Process för detaljplan med normalt förfarande, planprogram och tillhörande 
miljöbedömning. Grön pil visar aktuellt skede. 
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Planprocessen

Denna detaljplan handläggs med normalt planförfarande enligt stegen i den schematiska bilden nedan. 
Synpunkter på planförslaget ska lämnas skriftligen under samråd och utställningstiden. Därefter 
sammanställs inkomna synpunkter i ett  samrådsutlåtande respektive utställningsutlåtande och eventuellt 
görs justeringar i förslaget. Byggnadsnämnden driver processen fram till och med godkännande och sedan 
antar Kommunstyrelsen planen. Berörda sakägare som inte fått  sina skriftliga synpunkter tillgodosedda får 
möjlighet att  överklaga detaljplanen. Om ingen överklagar vinner detaljplanen laga kraft och börjar gälla. 
Tidplanen förutsätt er att  inga allvarliga synpunkter på detaljplanen inkommer som fördröjer planarbetet.

Tidplan 
Samråd fj ärde kvartalet 2012   Antagande fj ärde kvartalet 2013
Utställning andra kvartalet 2013  Laga kraft fj ärde kvartalet 2013 
Godkännande fj ärde kvartalet 2013

Vad har hänt efter samrådet
Detaljplanen har varit på samråd och berörda har haft möjlighet att  inkomma med synpunkter. Synpunkterna 
har kommenterats och bemöts i samrådsredogörelse daterad 2013-05-02. Nedan framgår ett  urval av de 
ändringar eller tillägg som gjorts för att  tillmötesgå synpunkter. Planhandlingarna har uppdaterats.

• Komplett erande provtagning av markmiljön har 
genomförts. 

• Planbestämmelse införs som anger att  det inom 
varje tomt ska fi nnas fördröjningsmagasin för 
dagvatt en samt kapacitet för dett a.

• Planbeskrivningen komplett eras kring hur 
miljövärdena i det angränsande Natura 2000 
området inte bedöms påverkas betydande.

• Planområdet minskas två meter mot söder. 
• Arkeologisk utredning har utförts och  inga 

vidare arkeologiska åtgärder behöver vidtas. 
• Dagvatt enutredningen har uppdaterats.
• Planbestämmelsen på plankartan som hänvisar 

till åtgärder på uppfyllnad till 70cm utgår och 
ersätt s med planbestämmelse som anger att  
större uppfyllnad/schaktning inte får ske.

• Genomförandebeskrivningen uppdateras med  
att  Träslövsläge vägförening är väghållare i 
Träslövsläge, att  ledningsrätt  ska bildas och 
avtalsservitut skrivas för va-ledningar inom 
u-område, samt vem som står för kostnaderna 
samt  i sammanställningen av ansvar.

• Föreslaget u-område breddas till 6 meter.
• Den del av fastigheten Gamla Köpstad 1:118 

som inte exploateras ska överlåtas till Varbergs 
kommun utan kostnad. Denna del ska överföras 
till Gamla Köpstad 1:25. 

• För att  säkra fri passage mot havet upptas 
den stig som idag fi nns mot stranden (del av 
s:2 planområdet och Gamla Köpstad 6:7) i 
planområdet, med användning natur.



Planområdet i förlängningen av Tångvägen, Gamla 
Köpstad.
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Planens syfte och huvuddrag

Plandata
Planområdet omfatt ar del av Gamla Köpstad 1:118 
och del av samfälligheten Gamla Köpstad s:2. 

Fastigheten Gamla Köpstad 1:118 är belägen i an-
slutning till bostadsbebyggelsen utmed Tångvägen 
i Träslövsläge, c:a 7 km söder om Varbergs centrum. 
Angränsande fi nns ett  fornminne i form av gravröse 
samt öppen naturmark. Fastigheten är c:a 2,6 ha. Av 
dessa är nästan 0,8 ha föremål för denna detaljplan.
Exploateringsfastigheten ägs av P&P i Träslövsläge 
AB.  Företaget benäms i planhandlingarna som 
exploatören. 
Gamla Köpstad s:2 är samfälld mark som utgör del 
av en gammal tångallmänning. 

Bakgrund & syfte 
På Gamla Köpstad 1:118 har Ajo Kylindustri 
bedrivit verksamhet sedan sent 1950-tal/tidigt 1960-
tal (det fi nns inga uppgifter på när byggnaderna 
uppfördes). I slutet av 1990-talet/början på 2000-talet 
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fl ytt ades verksamheten och fastigheten används 
sedan 2001 som fritids-/ungdomsgård i privat regi. 

En detaljplan ska grundas på ett  program som anger
planens utgångspunkter och mål. Planprogrammet 
är det första steget i detaljplanearbetet. 
Programmet för det aktuella exploateringsområdet 
godkändes 2008-11-04. För att  ny bostadsbebyggelse 
ska kunna tillkomma på fastigheten krävs en 
detaljplan som reglerar markanvändningen. 
Denna detaljplan har därför framtagits i syfte att  
möjliggöra att  bebygga industritomten för tidigare 
Ajo Kylindustri, Gamla Köpstad 1:118, med 
bostäder. För närvarande tjänar byggnaden på 
fastigheten som fritidsgård. 
 
Detaljplanen föreslår markanvändningen 
bostäder och möjliggöra sju tomter för friliggande 
enbostadshus samt natur för den samfällda marken. 



Befi ntlig byggnad inom fastigheten.
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Förutsättningar

Översiktsplan
Gamla Köpstad ingår i stadsområdet för 
Varberg och enligt kommunens översiktsplan, 
ÖP 2010 fördjupning för stadsområdet, antagen 
av kommunfullmäktige 2010-06-15,  är 
utvecklingsinriktningen att  fl er människor i 
kommunen ska kunna bo med närhet till arbete, 
service, handel, kollektivtrafi k och kultur. De 
goda förutsätt ningarna för en mer sammanhållen 
bebyggelse som fi nns i stadsområdet kan bidra 
till kortare avstånd mellan exempelvis bostaden 
och arbetsplatsen eller mellan bostaden och 
livsmedelsbutiken. En tätare stad med fl er invånare 
innebär att  underlaget för kollektivtrafi k och service 
ökar. I Varberg innebär de korta avstånden även 
närhet till hav och till rekreationsområden. Nya 
bostäder och verksamheter ska tillkomma antingen 
som komplett eringsbebyggelse eller som nya 
områden i nära anslutning till staden eller övriga 
samhällen.

I takt med att  staden växer behöver nya 
grönområden för rekreation säkerställas. 
Stadsområdet har unika möjligheter till 
rekreation med strandpromenader och havsbad 
i nära anslutning till stadskärnan. Ett  aktivt liv 
vid havet ska värnas. Hela kuststräckan är ett  
viktigt rekreationsområde för såväl boende som 
sommargäster som turister. 

I översiktsplanen anges att  fastigheten ligger 
inom område med blandad bebyggelse och att  
områdets bebyggelsekaraktär ska bevaras samt att  
riksintresset för kulturmiljövården ska beaktas. Den 
södra  obebyggda delen av tomten ingår i område 
som ska bevaras som natur- och rekreationsområde. 

Detaljplan
Gamla Köpstad 1:118 är inte idag detaljplanelagd. 
Fastigheten gränsar dock till två detaljplanelagda 
bostadsområden:

• Byggnadsplan (detaljplan) för Gamla Köpstad 1:27 
och 6:1 m.fl . fastställd 1978-12-18 (TR 37)
Detaljplanen gäller bla för bostäderna sydost 
om Tångvägen och medger att  tomterna 
får bebyggas med en huvudbyggnad jämte 
erforderliga gårdsbyggnader. Största tillåtna 
byggnadsarea är 220 m2. Tillåten byggnadshöjd 
är 4,4 m.  

• Byggnadsplan (detaljplan) för Gamla Köpstad 5:1 och 
6:1 m.fl ., fastställd 1968-07-18
Detaljplanen gäller bla för bostäderna nordväst 
om Tångvägen och medger att  1/5 av tomten får 
bebyggas. Minsta tomtstorlek är 800 m2. Största 
byggnadshöjd är 4,0 m.

Båda detaljplanernas genomförandetid har gått  ut.

Strandskydd
Fastigheten berörs av strandskyddsförordnande. 
Ansökan om upphävandet av skyddet inom plan-
området sker i samband med planarbetet. Frågan 
om strandskydd prövas av Länsstyrelsen. 

Bebyggelse
Inom planområdet ligger idag en f.d. industri-
byggnad som idag används som fritidsgård. 
Fastigheten har ett  mycket vackert läge intill kusten 
med fi n utsikt över havet. Industribyggnaden är 
en vit byggnad delvis i två våningar och nästan 60 
meter bred. Kring huvudbyggnaden fi nns även ett  
antal uthus samt en skateboardramp. 

Mark och vegetation
Marken inom planområdet består till stor del av 
asfalterad yta. Övrig yta är gräsbevuxen och enstaka 
träd och buskar fi nns inom området. Fastigheten 
i övrigt utgörs av vegetation i form av träd och 
buskar och öppet kustlandskap som slutt ar svagt 
från norr ner mot havet i väster och söder. I väs-
tra fastighetsgränsen samt inom fastigheten fi nns 
stengärdsgårdar. Den del av planområdet som ingår 
som naturmark är del av gångstig.
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Kartan redovisar förutsätt ningar med befi ntlig 
bebyggelse, gångstigar, topografi , vegetation, 
fornlämningsområde samt ungefärliga gränser 
för skyddsområde mm. 
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Förutsättningar

Riksintressen och skyddsområden

Särskilda hushållningsbestämmelser
Hallandskusten hör till de områden som med häns-
syn till natur- och kulturvärden klassas som riks-
intresse enligt 4 kap. Miljöbalken. Inom dett a 
område gäller särskilda hushållningsbestämmelser. 
Ingrepp i miljön får endast ske om de inte påtagligt 
skadar områdenas natur- och kulturvärden. 
Turismens och friluftslivets intressen ska särskilt 
beaktas. Bestämmelserna utgör dock inget hinder 
för utvecklingen av befi ntliga tätorter.

Kulturmiljövård
Fastigheten gränsar till område av riksintresse 
för kulturmiljövården, Träslövsläge. Riksintresset 
motiveras av kustmiljön och Hallands största 
fi skeläge, känt sedan 1500-talet. I riksintresset 
ingår fi skeläget och den ursprungligen oplanerade 
bebyggelsestrukturen med krokiga, smala, gärds-
gårdskantade gator och trähusbebyggelse från 1800 
och 1900-talen. 

Naturvård
Den södra delen av fastigheten ligger inom område 
av riksintresse för naturvården. Det innebär att  
området ska skyddas mot åtgärder som påtagligt 
kan skada naturmiljön. Motiven till riksintresset 
är kustlandskapet som väl belyser landskapets 
utveckling, förekomst av hotade eller sårbara 
biotoper och arter samt det mycket rika fågellivet.

Natura 2000 och naturreservat
Planområdet ligger intill fl era skyddsområden. 
Sverige är medlem i Ramsarkonventionen och 
har åtagit sig att  utpeka och bevara internationellt 
värdefulla områden med våtmarker och vatt en-
miljöer. Kuststräckan från Träslövsläge till Morups 
tånge i Falkenbergs kommun är ett  så kallat Ramsar-
område och Natura 2000-område. Sträckan från 
Träslövsläge till Galtabäcks hamn ingår även i 
naturreservatet Gamla Köpstad södra.

Bevarandeplanerna för Natura 2000-områden syftar 
till att  motverka utrotningen av djur och växter 
och förhindra att  deras livsmiljöer förstörs. Motivet 
för Natura 2000-området Gamla Köpstad är det 
omväxlande kustlandskapet med ett  rikt fågelliv 
och nationellt rödlistade kärlväxter.
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Förutsättningar

Fornlämningar
Planområdet gränsar till ett  förhistoriskt gravröse 
på Gamla Köpstad 1:25. Röset är troligtvis 
från järn- eller bronsåldern enligt Kulturmiljö 
Halland. Fornlämningen bedöms inte påverkas 
av exploateringen. På grund av närheten till 
gravröset har en arkeologisk utredning utförts inom 
planområdet och inga vidare arkeologiska åtgärder 
behöver vidtas. 

Service
Närmaste skola, Ankarskolan för årskurs F-9, är 
belägen en knapp kilometer norr om området. 
Där fi nns även bibliotek. Inom ett  avstånd på 
cirka 600-700 meter från planområdet, vid 
Hajvägen,  fi nns en förskola. Norr om området, i 
Träslövsläges centrala delar, fi nns livsmedelsbutik, 
automatbensinstation och en bank. Närmaste 
lekplats fi nns cirka 250-300 meter norr om 
fastigheten vid Musselvägen. Till Varbergs centrum 
är det cirka 7 kilometer.

Geotekniska förutsättningar

Stabilitet
Marken inom det aktuella området är i princip helt 
platt  (lutning ca 1:20-1:30) och utgörs av mycket 
fast friktionsjord i form av sand och morän. Med 
avseende på de geotekniska förhållandena bedöms 
stabiliteten vara mycket tillfredställande. De plan-
erade byggnaderna kan uppföras utan att  det skapar 
några stabilitetsproblem.

Grundläggning
Grundläggningsförhållandena är mycket goda 
inom området. Då marken är mycket fast och utgörs 
av friktionsmaterial föreligger det ingen risk för 
sätt ningar. De planerade byggnaderna är lätt are 
konstruktioner i form av enplansvillor. Planerad 
bebyggelse bedöms kunna grundläggas med platt a 
på mark inom hela utredningsområdet.

Förorenad mark
Naturvårdsverket har tagit fram riktvärden 
för förorenad mark som anger en nivå som ger 
skydd mot negativa hälso- och miljöeff ekter.  
Bostadsområden (inklusive daghem och liknande) 
utgör enligt Naturvårdsverkets klassning ”känslig
markanvändning”, KM, vilket är den styrande 
markanvändningstypen inom aktuellt område.
Naturvårdsverket redovisar även generella 
riktvärden för områden med ”mindre känslig 
markanvändning”, MKM, vilket främst avser 

trafi kytor, kontor, industri och liknande (dagens 
markanvändning). 

Eftersom industriföretaget Ajo Kylindustri tidigare 
bedrivit sin verksamhet på fastigheten fi nns risk 
för att  marken kan vara förorenad. Förekomsten 
av eventuella markföroreningar, klorerade alifater 
(lösningsmedel) och tunga alifater (tex olja), har där-
för undersökts vid två tillfällen. Vid första tillfället 
tog prover i form av jordprov (varav det i ett  även 
installerades ett  grundvatt enrör) vars placering val-
des med tanke på möjliga punktkällor intill tidigare 
verksamheter men även för att  få en jämn spridning 
över verksamhetsområdet. Vid andra tillfället togs 
jordprov (varav det i tre nedströms om huvudbygg-
naden installerades grundvatt enrör) vars placering 
valdes för att  kunna avgränsa förorening som upp-
täcktes vid första tillfället samt avgränsa denna och 
för att  komplett era med provpunkter i en träddunge 
och vatt endamm där avfall påträff ats. 

I resultaten av analyserna från första tillfället fram-
går av proverna att  marken generellt innehåller 
mycket låga till låga halter av såväl metaller som or-
ganiska ämnen. Två undersökningspunkter innehöll 
dock halter av medeltunga och tunga alifater som 
överstiger Naturvårdsverkets generella riktvärdet 
för KM (känslig markanvändning, tex bostäder), 
vilket kommer vara den framtida markanvändning-
en på fastigheten. Dessa halter underskrider emel-
lertid det generella riktvärdet för MKM (mindre 
känslig markanvändning, tex industri). Analysprov 
på grundvatt net i jordprovet visar på mycket låga 
halter av metaller och organiska ämnen inkl. klore-
rade alifater.

Vid andra undersökningstillfället inspekterades 
dammen och den plats där avfall påträff ats okulärt. 
Avfallet var vid undersökningstillfället bortt aget och 
dammen visade sig med största sannolikhet vara 
utsprängd i berg (fl era borrhål noterades). Någon 
oljefi lm eller liknande kunde inte noteras på vat-
tenytan. 

Analyserna av jordproverna från andra tillfället 
uppvisar halter lägre än Naturvårdsverkets generel-
la riktlinjer för KM. Grundvatt enproverna uppvisar 
halter av klorerade alifater under ” mindre allvar-
ligt” som är det lägsta tillståndet i Naturvårdsver-
kets inledning av tillstånd för grundvatt en.  Dett a 
tyder på att  marken omkring befi ntliga byggnader 
generellt innehåller mycket låga halter av såväl 
metaller som organiska ämnen. Genom jordproven 
har man även kunnat avgränsa föroreningen som 
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noterades efter första tillfället. Provet vid det påträf-
fade avfallet visade även mycket låga haltern, dvs 
under Naturvårdsverkets generella riktvärden för 
KM. Baserat på resultaten av de två undersökning-
arna bedöms det sammantaget inte fi nnas något 
generellt saneringsbehov inom området. Dock 
rekommenderas att  den lätt  förorenade jorden kring 
en punkt väster om befi ntlig huvudbyggnad tas bort 
med tanke på ändringen av markanvändningen från 
industri till bostäder. 

Provtagning för klorerade alifater och tunga alifater 
under byggnaden föreslås ske efter rivning och i 
samband med kommande markarbeten för att  skapa 
en ytt erligare bätt re bild av föroreningssituationen.

Radon
Enligt kommunens kartläggning av markradon 
klassas marken vid planområdet som normal radon-
mark.

Byggnader kan grundläggas med platt a på mark om 
den är radonsäkert utförd.

Djurhållning
Området väster om fastigheten ingår i Gamla 
Köpstads naturreservat. Marken ägs av kommunen 
och är hägnad idag, där fi nns dock inget arrende-
avtal för bete. 

Infrastruktur

Teknisk försörjning
Området är försörjt av allmänt vatt en och avlopps-
nät. Anslutningspunkt fi nns vid vändplatsen utan-
för fastighetens östra hörn. 

Kollektivtrafi k
Närmaste busshållsplats ligger vid korsningen 
Tångvägen/ Storgatan ca 500 meter åt nordost. 
Bussar avgår två gånger per timme in till Varbergs 
centrum via centrala Träslövsläge. Buss mot 
Tvååker avgår en gång per timme.

Gatunät
Området ansluter till befi ntligt gatunät via 
Tångvägen. Tångvägen har kommunal standard.

Gång och cykeltrafi k
På Tångvägen är trafi ken blandad. Separat gång och 
cykelbana fi nns närmast vid hållplatsen enligt ovan. 

Förutsättningar

Dagvatten
Området avvatt nas mot Katt egatt  och det 
befi ntliga allmänna dagvatt ensystemet har 
utlopp i en Kagabäcken som i sin tur mynnar ut i 
Kagabäcksviken och Katt egatt . Avrinningsområdet 
har ungefär samma gränser som fastigheten. En viss 
mängd vatt en kan komma från slutet av Tångvägen, 
men i övrigt tillkommer ingen avrinning från 
omkringliggande mark. 

Gångstigen söder om planområdet fungerar för 
den östra delen av fastigheten som vatt endelare 
med avrinning åt norr respektive söder. Ungefär 
mitt  på fastigheten går en stenmur i nord-sydlig 
riktning som också fungerar som vatt endelare med 
avrinning åt väst respektive öst. Stigen norr om 
fastigheten lutar nedåt hela vägen till vändplatsen 
utanför fastighetens östra hörn. Sydöst om industri-
lokalen fi nns ett  område med naturliga sänkor och 
som är delvis instängt till följd av ovan nämnda 
vatt endelare. Vatt en står enligt uppgift på platsen 
vid regntillfällen. 

De befi ntliga takytorna antas vara kopplade till ett 
befi ntligt dagvatt ensystem då befi ntliga stuprör 
på fastigheten går ner i marken. Asfaltsytorna 
saknar avvatt ning (inga rännstensbrunnar). 
En dagvatt enbrunn fi nns syd-öst om industri-
byggnaden. Dagvatt enledningen bedöms vid 
anslutningspunkten vara 315 mm polypropenrör 
(plast) åt båda hållen, vilket österut kan bekräftas 
av ledningsritningarna. Dimension, material, skick 
och exakt läge på det interna dagvatt ensystemet 
är däremot okänt. Det är inte heller bekräftat att  
befi ntligt dagvatt ensystem vid byggnaden är 
anslutet till det allmänna dagvatt ensystemet. 

Vid en garageöppning vid industrilokalens baksida 
fi nns en spygatt .

Vid fastighetens södra del fi nns ett  grävt dike som 
går tvärs och under gångstigen. Ett  160mm PVC-
rör hitt ades även under stigen i dett a dike. På 
stranden i dikets förlängda riktning fi nns en sten-
fylld brunn. Dett a förmodas vara ett  gammalt av-
vatt ningssystem alternativt en del av den äldre 
enskilda avloppsanläggningen.

Söder om fastigheten i skogsbrynet fi nns en större 
dikessänka. Diket begränsas delvis av berg i dagen.
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Omhändertagande av dagvatten 
Kommunens policy innebär att  lokalt omhänder-
tagande av dagvatt en ska ske inom det område där 
dagvatt net bildas. Omhändertagandet ska så långt
som möjligt, utifrån lokala förutsätt ningar, åstad-
kommas genom infi ltration inom tomtmark eller 
lokal fördröjning som till exempel magasinering och 
fl ödesutjämning. Avrinning från en tomt eller annat 
markområde bör efter exploatering inte öka jämfört 
med före exploateringen.

Planförslag

Bebyggelse
Planförslaget medger sju friliggande enbostadshus 
och tillhörande uthus. Den sammanlagda byggnads-
arean per tomt föreslås till 220m2, varav uthus om 
sammanlagt 40m2 får uppföras. 

Området avses bebyggas med låg bebyggelse i ett  
plan och med sadeltak. Taknockshöjden föreslås till 
5,0 meter för bostadsbyggnad och 3,5 meter för ut-
hus. Byggnadshöjd föreslås till 3,5 meter för bostads
byggnad och 2,8 meter för uthus. Minsta tillåtna 
taklutning är 7 grader. 

Minsta tillåtna tomtstorlek är 800m2.

Anpassning till platsen
Hallandskusten är ett  område av riksintresse. 
Kommunerna i Halland har därför gemensamt tagit 
fram ett  arkitekturprogram ”Hus vid hav” för 
byggande i kustz onen. Varbergs kommun har tagit 
fram ett  eget program ”Att  bygga vid kusten i 
Varberg” som kommunfullmäktige har beslutat ska 
vara vägledande för framtida byggande i kustz onen. 

Förutsättningar



Utblick mot väster. Utblick mot söder.

Illustration över beräkning av längsta tillåtna fasadlängd. 

15m

15m

15m
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Planförslag

Programmet rekommenderar en husplacering så att 
siluett verkan undviks. Så många som möjligt ska 
kunna ha utblick över havet. Husen bör delas in i
fl era mindre byggnadskroppar istället för en 
enda större volym för att  lätt are kunna inordnas i 
landskapet. Naturmarken bör behållas så mycket 
som möjligt (även bra för dagvatt eninfi ltrationen). 
Tak bör vara tegelröda eller mörka (ej glaserade). 
Fönster, verandor och takutsprång bör anpassas 
efter byggnadens volym. 

Utifrån arkitekturprogrammet föreslås att  plan-
bestämmelserna reglerar bebyggelsens utformning 
genom längsta tillåtna fasadlängd. Dett a innebär 
att  bebyggelsen behöver uppföras i vinkel eller på 
annat sätt  bryta fasaderna. 
Bebyggelsen kommer underordna sig naturen 
genom att  fasaderna föreslås uppföras i dova och 
mörka fasadfärger (grå, brun eller röd) och att  tak-
täckningen ska vara matt  i svart, grå, brun eller röd 
kulör. Glaserade takpannor eller takkupor tillåts 
inte.

Vändplatsen förslås få något större mått  än standard 
och för att  mjuka upp den stora ytan föreslås 
gatan beläggas med både aslfalt och alternativ 
markbeläggning, förslagvis en marksten. 

Markplanering
Marken är relativt fl ack men där höjdskillnader 
uppstår bör i så stor utsträckning som möjligt 
bebyggelsen anpassas efter topografi n och den 
befi ntliga markens höjd för att  skapa ett  samspel 
med miljön. Större uppfyllnad eller schaktning får 
inte ske. 

Då det förekommer risk för markföroreningar  
inom planområdet får schaktning och bortt agning 
avförorenade massor dock ske. Markjustering 
kommer ske för att  anpassa till gatunivå och VA etc.

Utblickar
All ny bebyggelse kommer att  vända sig mot om-
givningarna och havet genom läget i landskapet 

samt tomternas placering runt en central punkt. 
Från varje tomt fås havsutsikt i olika vinklar. 
För att  skapa fl er möjligheter till utblickar mot 
havet mellan bebyggelsen samt skapa en öppenhet 
på varje tomt,  föreslås husen uppföras fristående. 
Genom att  den centrala punkten, som utgör av 
vändplatsen, föreslås få större mått  än den standard 
som krävs för vändning för renhållningsfordon 
skapas även här en öppenhet och rymd mellan 
tomterna. Utblickarna förändras när man rör sig 
genom området. 

Illustrationerna nedan samt på föregående sida 
visar hur husen kan placeras för att  möjliggöra 
utblickar mellan bebyggelsen. Lämplig placering 
av den nya bebyggelsen utifrån möjligheter till 
utblickar prövas dock främst i bygglovsskedet. 

För påverkan på de befi ntlig bostädernas utsikt, se 
Konsekvenser, sid 15. 



Skiss över möjlig utformning av murar i tomtgräns. 
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Planförslag

Strukturbild som visar möjlig utbyggnad. Vy från sydväst. 

Kompensationsåtgärder
Kompensationsåtgärder innebär att  funktioner och
värden som går förlorade vid en exploatering 
kompenseras genom åtgärder inom planområdet 
eller på en annan plats i kommunen. Inom plan-
området fi nns inga direkta värden, däremot är 
omgivningarna känsliga för påverkan, se 
Förutsätt ningar, sid 5-7. 

Exploatören har inventerat fastigheten och föreslagit 
ett  antal åtgärder som ska utföras när detaljplanen 
vunnit laga kraft. Genomförandet av åtgärderna 
styrs genom exploateringsavtal. Åtgärderna 
framgår av bilaga 1 till denna handling, plan för 
kompensationsåtgärder.

Genom att  dessa åtgärder utförs  bedöms miljö-
värdet höjas i närområdet. Sammantaget innebär 
dett a att  projektet bidrar till att  uppnå större miljö-
målsuppfyllelse och samtidigt tillgodose olika 
intressen på ett  bra sätt .

Stengärdsgård
Inom planområdet, i det västra hörnet, samt söder 
om området fi nns befi ntliga stengärdsgårdar som 
kommer behöva tas bort. En föreslagen åtgärd enligt 
kompensationsprincipen är att  omge de nya 
tomterna med likande murar av bla sten från dessa 
stengärdsgårdar. De befi ntliga gärdsgårdarna 
omfatt as inte av biotopskydd och då stenarna ska 
återanvändas bedöms bortt agandet av de befi ntliga 
gärdsgårdarna som acceptabel. Planbestämmelse fö-
reslås för att  kunna bevara de nya gärdesgårdarna. 
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Friytor och rekreation
Området är beläget i anslutning till ett  stort 
naturområde och det fi nns fl ertalet gångstigar ut i 
omgivningen. För de nya bostäderna kommer den 
befi ntliga gångvägen mellan Gamla Köpstad 1:118 
och 6:7 vara den mest naturliga att  nytt ja. Del av 
denna säkerställs genom att  ingå i detaljplanen som 
naturmark. 

Strandkanten ligger 150 meter från området. 
300 meter från området fi nns badplats. 

Katt egatt sleden, som är en satsning på ett  regionalt 
cykelstråk, planeras dras ungefär längs befi ntlig 
gångväg söder om planområdet, se karta sid 6.

Trafi k
Området ansluts till Tångvägen. Gatan avslutas med 
vändplan dimensionerad för renhållningsfordon. 
Vändplatsen är överdimensionerad för att  skapa 
en central plats och öppenhet i området. Hela ytan 
avsedd för vändplatsen avses därför inte asfalteras. 
Tomterna angörs direkt från lokalgatan. Parkering 
sker på kvartersmark. Gång och cykeltrafi k sker på 
lokalgatan.  

Störningar
Exploateringen påverkas inte av några störningar. 
Den innebär heller inte tillkommande störningar.

Tekniska frågor

Vatten och avlopp 
Anslutning till det allmänna vatt en och avloppsnätet 
ska ske sydost om området. Se ledningsdragning på 
nästa sida. 

Dagvatten
Enligt en policy från Varbergs Kommun ska dag-
vatt en i första hand omhändertas lokalt och saknas 
förutsätt ningar för dett a så ska dagvatt net fördröjas. 
Utgångspunkten för dagvatt enhanteringen är också 
att  inte öka belastningen för recipienten. 

Den hårdgjorda markytan inom planområdet 
kommer att  minska samtidigt som takytan kommer 
att  öka med anledning av exploateringen. 
Den totala eff ektiva avvatt nade ytan kommer att  
minska från uppskatt ade 3100m2 till 2700m2. Det 
är antaget att  befi ntlig industribyggnad har taken 
kopplade till befi ntligt dagvatt ensystem, medan 

Planförslag

de hårdgjorda markytorna  saknar avvatt ning. Om 
de planerade hårdgjorda ytorna, tak och gatuytor 
(garageuppfarter inräknade), avvatt nas genom 
ett  dagvatt ensystem så kommer den del av den 
eff ektiva ytan som avvatt nas genom ledning att  
öka från 1100m2 till 2300m2 jämfört med dagens 
situation.  

Förslag till hantering
Nederbördsberäkningar har genomförts och ett  
dimensionerande regn med återkomstt iden 10 år 
och varaktigheten 10 minuter har använts, vilket 
ger en intensitet om 228 l/s,ha. Med klimatfaktor om 
1,25 blir intensiteten för det dimensionerande regnet 
285 l/s,ha. 

Flödet från dagens takyta vid ett  tioårsregn har 
beräknats till 25 l/s utan klimatfaktor. Flödet från de 
planerade takytorna samt gatuytorna har utan för-
dröjning vid ett  tioårsregn och med klimatfaktor om 
1,25 beräknats till 64 l/s. Denna skillnad föranleder 
ett  behov av fördröjning av dagvatt en. 

Villorna är planerade att  byggas utan källare och 
dränvatt enfl ödena har ansett s försumbara i
förhållande till dagvatt enfl ödena till följd av ett  
10-årsregn.

Markens infi ltrationskapacitet bedöms vara begrän-
sad med tanke på andelen berg och packad
morän.

Området föreslås anläggas med en dagvatt enlösning 
som innefatt ar fördröjning inom tomtmark samt ett  
utjämningsmagasin under lokalgatan för att  hantera 
dagvatt enfl ödena som genereras av densamma.
Nya VA- och dagvatt enledningar bör förläggas 
från nuvarande anslutningspunkt till planområdet. 
Ledningar föreslås förläggas in till området i sydost 
(se u-område på plankartan) och förbindelsepunkter 
upprätt as vid respektive fastighetsgräns. Se karta på 
sidan 13. 

Avvatt ning av lokalgatan föreslås ske med hjälp av 
rännstensbrunnar i kombination med att  gatan
beläggs med permeabel asfalt som släpper igenom 
regnvatt en ner i vägkroppen. Vägkroppen
utformas på sådant sätt  att  den fungerar som utjäm-
ningsmagasin för det dagvatt en som tar sig
till gatan. Förbindelsepunkt för gatan upprätt as 
förslagsvis vid kanten av u-området. 



Förslag till dagvatt enhantering inom planområdet.  
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Planförslag

Det bör nämnas att  permeabel asfalt kan sätt a igen 
och få minskad genomsläpplighet på grund av salt 
och sand från vinterväghållning. Med den före-
slagna lösningen där en kombination av permea-
bel asfalt och rännstensbrunnar används fungerar 
avledningen även om igensätt ning av asfalten skulle 
ske.

Det är viktigt att  höjdsätt ningen i området är sådan 
u-området utgör områdets lägsta punkt och att  
samtliga bostäder är belägna högre än dett a låg-
stråk. Dett a för att  inte skapa ett  ”instängt område” 
och för att  planområdet ska klara sig väl även vid 
kraftiga regntillfällen som överskrider dimensione-
ringsfallet. 

För att  hålla nere fl ödesbelastningen på recipienten 
rekommenderas att  vägmagasinet dimensioneras för 
att  fördröja 75% av dimensionerande regnintensitet. 
Möjligheterna för dett a bedöms goda med hänsyn 
till den planerade markhöjningen. En reglering 

genom bestämmelse på plankartan för dagvatt nets 
omhändertagande föreslås så att  dagvatt enhante-
ringen säkerhetsställs. 

Vad gäller fördröjning inom tomtmark så föreslås 
magasin med strypta utlopp med kapacitet mot-
svarande halva tillfl ödet vid den dimensionerande 
regnintensiteten. Magasinen tillåts ha en bräddfunk-
tion för större fl öden än vid dimensionerande regn. 
Husgrundsdränering kopplas inte till magasinen 
utan till dagvatt enledningen efter utloppen från 
magasinen.

Reningsbehov
Föroreningsbelastningen från den nya bebyggelsen 
bedöms bli förhållandevis låg. Enligt en dagvatt en-
klassifi cering från Malmö Stad ger ett  småhus-
område inklusive lokalgator låga föroreningshalter 
och skapar inget reningsbehov. Då recipienten bör 
beaktas noga är viss rening ändå att  föredra vilket 
kommer ske i det föreslagna fördröjningsmagasinen. 
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Konsekvenser av planförslaget

Bedömning av miljöpåverkan
I behovsbedömning av miljöbedömning, upprätt ad 
2006-09-04 av stadsbyggnadskontoret, reviderad 
och godkänd 2008-11-04, framgår att  exploatering 
av fastigheten Gamla Köpstad 1:118 inte kommer 
att  medföra någon betydande miljöpåverkan. 
Någon miljökonsekvensbeskrivning enligt PBL 4 
kap 34 § eller Miljöbalken 6 kap 11 § behövs därför 
inte. (Befi ntlig industribebyggelse ersätt s med 
bostadsbebyggelse). 

Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer är ett  juridiskt bindande styr-
medel som fi nns för att  komma till rätt a med miljö-
påverkan från diff usa utsläppskällor som till 
exempel trafi k och jordbruk. Utgångspunkten för en 
norm är kunskaper om vad människan och naturen 
tål. I dag fi nns det miljökvalitetsnormer för: 

•olika föroreningar i utomhusluften (SFS 2010:477) 
•olika parametrar i vatt enförekomster (SFS 004:660) 
•olika kemiska föreningar i fi sk- och musselvatt en 
(SFS 2001:554) 
•omgivningsbuller (SFS 2004:675)

Vid planläggning ska gällande miljökvalitetsnormer 
(MKN) iaktt as och exploateringen får inte medföra 
till att  en miljökvalitetsnorm överträds. 

För området bedöms MKN för vatt enförekomster 
vara aktuellt att  belysa. 

Miljökvalitetsnormer för vatten
Hallands kustvatt en bedömdes 2009 ha ”mått lig god 
ekologisk status”. Kvalitetskravet ”god ekologisk 
status” till 2015 bedöms inte kunna uppnås i tid. 
Tidsfrist är därför satt  till 2021. Kravet bedöms 
inte klaras pga övergödning av vatt enmiljön och 
det kommer att  kräva fl era åtgärdsinsater under 
en längre tid innan vatt enförekomsten uppnår god 
ekologisk status. Det är därför tekniskt omöjligt att  
åtgärdernas eff ekt uppnås till 2015. 

Vidare har havet ”god kemisk ytvatt enstatus (exkl 
kvicksilver)”. 
Kvalitetskravet för kemisk ytvatt enstatus avseende 
kvicksilver och kvicksilverföreningar är ”uppnår ej 
god kemisk ytvatt enstatus”. Halterna av kvicksilver 
och kvicksilverföreningar i vatt enförekomsten 
bör inte öka till den 22 december 2015, i 
förhållande till de halter som har legat till grund 
för vatt enmyndighetens statusklassifi cering av 
kemisk ytvatt enstatus inklusive kvicksilver och 
kvicksilverföreningar 2009.

I Sverige idag överstiger kvicksilver gränsvärdet i 
alla ytvatt enförekomster; sjöar, vatt endrag och 
kustvatt en. Under lång tid har utsläpp av kvick-
silver skett  både i Sverige och utomlands. Den 
främsta anledningen till att  kvicksilverhalterna i 
vatt net är för höga är internationella luftnedfall. 
Trots Sveriges insatser för att  minska utsläppen 
av kvicksilver kan vi inte förvänta oss några 
förändringar inom en snar framtid.

Idag leds dagvatt net till havet. Ett  fördröjnings-
magasin för dagvatt en föreslås anläggas, vilket 
innebär en förbätt ring för havet, då ett  makadam-
fyllt magasin har reningseff ekt. Några miljö-
kvalitetsnormer bedöms därmed inte överskridas 
pga exploateringen. 

Översvämning/klimatanpassning
I översiktsplanen för Varbergs kommun (2010) 
fastställs en sockelhöjd på +2,5 meter över nollplanet 
som inte får underskridas vid nyexploatering. Enligt 
den översvämningskartering som gjordes i samband 
med arbetet med att  ta fram översiktsplanen för 
Varbergs kommun framgår att  området ligger 
utanför beräknat riskområde för översvämning. Då 
den föreslagna bebyggelsen ligger på en marknivå 
mellan 4 till 8 meter över nollplanet samt att  källare 
inte tillåts bedöms föreslagen exploatering därför 
inte beröras av risk för stigande havsnivåer. 
Länsstyrelsen gjorde 2012 en utredning om stigande 
vatt ennivåer och ur denna går heller inte att  utläsa 
några hot om översvämning på nivåer över 4 meter 
över nollplanet. 

Natur och kulturvård
Planområdet ligger delvis i gränsen för område 
för naturvård och delvis angränsande till natur-
reservatet och Natura 2000-området Gamla Köpstad. 

Den föreslagna exploateringen kommer bla att  
kräva schaktning och utfyllnad vilket är åtgärder 
som kan medföra risk för betydande påverkan på 
miljövärden i Natura 2000-områden. Planområdet 
ligger dock till största delen på betryggande avstånd 
från Natura 2000- området för att  undvika negativ 
påverkan. Vid de delar av Natura 2000-området 
som ligger direkt angränsande (östra plangränsen) 
är marken bebyggd och ianspråktagen och 
planerade åtgärder är av liten omfatt ning, varför 
ett  genomförande av planförslaget inte bedöms 
innebära en betydande påverkan på miljövärdena.



Befi ntlig siluett , vy från söder.
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Konsekvenser av planförslaget

befi ntliga byggnader, men då exploateringen sker 
inom ianspråktagen mark och anslutning till annan 
liknande bebyggelse, bedöms landskapsbilden ändå 
påverkas positivt. 

Utblickar
Utblickar mot havet och landskapet förändras något 
för befi ntlig bebyggelse längs Tångvägen. 
Bostäderna  ligger dock något högre än föreslagen 
ny bebyggelse, samt har i övriga vinklar än för-
längningen av Tångvägen fri sikt mot havet. 

Exploateringsområdet är koncentrerat och placerat 
i ett  fördelaktigt läge. Planbestämmelser om höjder 
begränsar volymerna. Förändringen bedöms 
därmed inte utgöra något hinder för exploateringen. 
Alla utbyggnadsprojekt har en påverkan på 
närområdet. Avsikten med exploateringen är att  det 
ska utgöra ett  positivt tillskott  i området. 

Skuggbildning
Byggnadernas låga höjder bedöms inte innebära 
någon skuggbildning för omgivande bebyggelse. 

Trafi k
De nya bostäderna förväntas tillföra nyalstrad 
fordonstrafi k. Inom detaljplanen bedöms sju hushåll 
tillkomma vilket bedöms innebära en mycket liten 
trafi kökning lokalt.

Det fi nns tradition av att  ha betesdjur, framförallt 
får och nöt, på strandängar. Dett a bidrar bl.a. till att  
hålla markerna öppna och bibehålla de naturvärden 
som fi nns på en plats. Någon betning på markerna 
angränsade till planområdet sker inte idag. Upp-
förande av bostäder kan i framtiden innebära ett  
hinder för att  hålla betesdjur på närliggande strand-
ängar, pga upplevda olägenheter. Planförslaget i 
sig tar inte i anspråk eller förhindrar betesmöjlighe-
terna och exploateringsområdet kommer obetydligt 
närmre eventuellt betade områden än befi ntliga 
bostäder. 
Det fi nns ingen lagstiftning som reglerar skyddsav-
stånd från bostäder till betesdjur. Generellt är hästar 
det djurslag som kräver skyddsavstånd till bebyg-
gelse och även det enda djur för vilka riktlinjer för 
skyddsavstånd har upprätt ats nationellt och lokalt 
i kommuner. Hästhållning i den omfatt ning att  de 
tillkommande bostäderna skulle utgöra hinder för 
dett a är inte möjligt pga redan befi ntligt bebyggelse.
Betydande påverkan på Natura 2000-området uti-
från betesaspekten bedöms inte uppkomma. 

Planområdet ligger strax utanför gräns för område 
av riksintresse för kulturmiljövård; Träslövsläge. 
Riksintresset motiveras främst av kustmiljön, 
hamnen i Träslövsläge och bebyggelsestrukturen 
från 1800- och 1900-talen i anslutning till fi skeläget. 
Planområdet är inte en karaktäristisk del av denna 
miljö.

Strandskydd
Syftet med detaljplanen är att  omvandla del 
av industrifastighet till sju nya bostadstomter. 
Ett  genomförande av detaljplanen bedöms inte 
påverka djur- och växtlivet eller allmänhetens 
möjlighet att  röra sig i strandzonen. Området saknar 
därmed betydelse för att  tillgodose strandskyddets 
syften och är ianspråktaget på ett  sådant sätt  att  
det saknar betydelse för strandskyddets syften. 
Särskilda skäl enligt miljöbalken 7 kap. 18 c § 
bedöms därför föreligga för ett  upphävande.  
Strandskyddsbestämmelserna föreslås upphävas 
inom hela planområdet.

Stads och landskapsbild
Ny bebyggelse i form av lägre bostäder och en mer 
ordnad och sammanhållen bebyggelsestruktur  
har positiv eff ekt på landskapbilden och är bätt re 
anpassad till omgivningen. En exploatering av 
området med bostäder innebär också en naturlig 
fortsätt ning på befi ntlig bebyggelse. Den föreslagna 
bebyggelsen är dock något mer utspridd än 
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Hälsa och säkerhet

Buller och vibrationer
Inga bullerstörningar bedöms uppkomma på grund 
av exploateringen. 

Markmiljö
Planens genomförande innebär ingen risk för 
människors hälsa och säkerhet. Upplysnings-
bestämmelse om skyldigheter kring marksanering 
har införts på plankartan. Saneringen innebär en 
förbätt ring för markmiljön och omgivande mark och 
vatt en. 

Sociala konsekvenser
Det bör uppmärksammas att  Träslövsläge till största 
delen består av enbostadshus. Dett a ger en ensidig 
samhällsstruktur med låg exploateringsgrad. 
I stadsbyggnadstrategier bör en variation av 
bebyggelse och upplåtelseformer eftersträvas. På 
grund av förutsätt ningarna bedöms det dock inte 
lämpligt att  uppföra fl erbostadshus, radshuslängor 
eller liknande inom aktuellt område. 

Rekreationsmöjligheterna är fortsatt  mycket goda 
och detaljplanen säkerställer passage från Tångvä-
gen ut i omgivningarna. 

Tillgänglighet och trygghet 
Tillgängligheten är mycket god tack vare topografi n 
samt att  enbart enplanshus tillåts. 

Handel och service
Tillskott tet av sju hushåll har marginell påverkan på 
underlaget till kommunal eller kommersiell service. 

Översiktsplanen
Omvandling av industrimark till bostäder i 
dett a läge och överföring av resterande del 
av fastigheten till naturreservat är i linje med 
utvecklingsinriktningen i gällande översiktsplan för 
Varbergs kommun.

Konsekvenser av planförslaget


