
 
 

 
Detaljplan för bostäder inom 
del av Boberg 8:27 m fl  
Falkenbergs kommun 
 
 
GRANSKNINGSUTLÅTANDE 
 
Upprättad 2022-06-07 
 
 
Samhällsbyggnadsavdelningen fick 2007-10-09 § 285 i uppdrag att upprätta en ny 
detaljplan för del av Boberg 8:27 m fl. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 
2020-12-22 § 351 att godkänna planförslaget för granskning. 
 
Planförslaget har under granskningstiden 2021–01-21 till 2021-02-18 varit utställt. 
Planhandlingarna fanns tillgängliga på plan- och byggavdelningen i Stadshuset och 
på kommunens hemsida. Skriftliga synpunkter togs emot senast 2021-02-18 via for-
mulär på kommunens hemsida eller via posten.  
 
Information om granskningen har sänts till fastighetsägare.  
 
Samtliga yttranden som kommit in till kommunen under granskningstiden presente-
ras i denna granskningsutlåtande i koncentrerat och något redigerat skick (all 
saktext finns dock med). Angivet datum är ankomstdatum. Kommentarer till in-
komna yttranden finns i anslutning till respektive yttrande.  
 
 
SAMMANFATTNING 
 
Under granskningen inkom 64 yttranden. Länsstyrelsen anser att planförslaget i 
dess nuvarande form inte är förenligt med riksintresset för rörligt friluftsliv och att 
planförslaget inte på ett tillräckligt tydligt sätt motiverar ianspråktagande av jord-
bruksmark. Inkomna synpunkter berör främst påverkan på natur- och miljövärden, 
landskapskaraktären samt omfattningen av bebyggelsen och hur den förhåller sig till 
sommarstugeområdet. Även synpunkter gällande siktförhållanden mot havet, samt 
trafikförhållanden har framförts. 
En sammanställd lista över samtliga föreslagna revideringar finns under kapitel 8, 
sida 88. 
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1. LÄNSSTYRELSEN, 2021-02-18 

Yttrande: 
 
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap. 10 § plan- 
och bygglagen (PBL) och nu kända förhållanden att ändringen av detaljplanen en-
ligt förslaget kan komma att prövas. 
 
Motiv för bedömningen 
Länsstyrelsen anser att planförslaget strider mot riksintresse enligt 4 kap miljöbal-
ken (MB).  
 
Enligt 4 kap 1 § MB är de områden som anges i 2–8 §§, med hänsyn till de natur- 
och kulturvärden som finns i områdena, i sin helhet av riksintresse. Exploaterings-
företag och andra ingrepp i miljön får komma till stånd endast om det inte möter nå-
got hinder enligt 2–8 §§ och det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områ-
denas natur- och kulturvärden. Bestämmelserna i första stycket 2 och i 2–6 §§ utgör 
inte hinder för utvecklingen av befintliga tätorter eller av det lokala näringslivet el-
ler för utförandet av anläggningar som behövs för totalförsvaret. I 4 kap 2 § MB 
anges att inom Kustområdet i Halland skall turismens och friluftslivets, främst det 
rörliga friluftslivets, intressen särskilt beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av 
exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön. 
 
Kommunen anger i planbeskrivningen att området redan är bebyggt och att planför-
slaget inte bedöms strida mot riksintresse enligt 4 kap 2 § MB. I den kommun-
täckande översiktsplanen från 2014 är området generellt redovisat som befintlig be-
byggelse och endast en mindre del är utpekat som föreslaget nytt område för blan-
dad bebyggelse. Området är inte bebyggt idag och ingår inte i en tätort vilket gör att 
undantaget i 4 kap 1 § MB inte är tillämpbar. Länsstyrelsen anser att planförslaget 
inte är förenligt med 4 kap 2 § MB som anger att det främst är det rörliga friluftsli-
vets intressen som ska beaktas. Föreslagen bebyggelse är i huvudsak inte för det 
rörliga friluftslivet.  
 
I 4 kap 4 § MB anges att inom Hallands kust får fritidsbebyggelse komma till stånd 
endast i form av kompletteringar till befintlig bebyggelse. Om det finns särskilda 
skäl får dock annan fritidsbebyggelse komma till stånd, företrädesvis sådan som till-
godoser det rörliga friluftslivets behov eller avser enkla fritidshus i närheten av de 
stora tätortsregionerna. Med kompletteringar avses ”sådana tillskott till en befintlig 
bebyggelsegrupp, som innebär att det av fritidsbebyggelse ianspråktagna området 
inte ökar nämnvärt i omfattning. Tillskott i form av naturliga avrundningar och 
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förtätningar inom befintliga bebyggelseområden kan också normalt tillåtas”, se pro-
positionen 1997/98:45, del 2 sida 38. Detaljplanen syftar till att ge möjlighet till att 
uppföra bostadsbebyggelse och planen möjliggör ca 28 bostadshus. Länsstyrelsen 
anser att planförslaget är för omfattande för att ses som en naturlig avrundning eller 
förtätning inom befintlig bebyggelsegrupp utan ses som ett nytt tillskott av åretrunt-
bostäder. Länsstyrelsen anser därför att planförslaget i sin nuvarande omfattning 
inte är förenligt med riksintresset enligt 4 kap. MB. 
 
Länsstyrelsen befarar inte att: 
 

• reglering av mellankommunala frågor inte samordnas på ett lämpligt sätt, 
• miljökvalitetsnormer enligt miljöbalken inte iakttas, 
• strandskydd enligt 7 kap miljöbalken upphävs i strid med gällande bestäm-

melser,  
• det som föreslås blir olämpligt med avseende på hälsa eller säkerhet eller till 

risken för olyckor, översvämning eller erosion. 
 
Råd enligt 2 kap. PBL 
 
Jordbruksmark 
 
Konsekvenserna för jordbruksmark nämns kort i planbeskrivningen; planförslaget 
innebär att obebyggd åkermark exploateras. Exploateringen bedöms inte innebära 
negativa konsekvenser på områdets naturvärden, bortsett från förlusten av produk-
tiv jordbruksmark. Vad gäller ianspråktagande av jordbruksmark så är det inte på-
verkan på naturvärdena som ska vara i fokus utan själva förlusten vilken här nämns 
i bisats. 
 
Bedömningen av hur kommunerna behöver analysera ianspråktagande av jordbruks-
mark har ändrats under senare år och därför uppmärksammar Länsstyrelsen att man 
utifrån miljöbalken 3 kap 4 § behöver diskutera tre områden då en förändrad mar-
kanvändning är föreslagen på jordbruksmark: 
 
•Är jordbruksmarken brukningsvärd? 
•Är den aktuella förändrade markanvändningen ett väsentligt samhällsintresse? 
•Varför är förutsättningarna att ta annan mark i anspråk inte tillfredsställande? 
 
Vad gäller brukningsvärd jordbruksmark så bör fokus flyttas till frågan om jord-
bruksmarken är brukningsvärd eller inte. Klassningen eller påstådd låg bördighet är 
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inte avgörande (se bl.a. MÖD dom den 3 februari 2017, mål nr P 4848–16, i vilken 
negativt förhandsbesked fastställts på mark klass 1). Jordbruksmark med högre än 
klass 4–5 förekommer endast undantagsvis utanför Skåne och Halland så den över-
vägande delen av jordbruksmark i landet som odlas är klass 1–4, så en motivering 
av bebyggande av mark bara utifrån att den håller lägre klassning är inte gångbar. I 
bedömningen av om jordbruksmark är brukningsvärd eller inte ska hänsyn tas till 
jordbrukslandskapet och det framtida behovet av jordbruksproduktion, men inte till 
fastighetens rådande produktionsstatus, kvalitet eller om det vid tillfället finns ett 
reellt intresse av att bruka den. Att jordbruksmark överhuvudtaget inte används för 
jordbruk eller bete saknar också betydelse utan det avgörande är om marken är 
brukningsvärd för detta.  
 
I planbeskrivningen anges att planområdet används idag till att odla på och utgörs 
av jordbruksmark i klass 3 av 10. I övrigt är jordbruksmarken inte nämnd i utre-
dande bemärkelse, vad gäller påverkan på själva jordbruksmarken. 
 
Samhällsintresset bör tydligt framgå vilket det inte gör i planbeskrivningen. 
 
Analys av förutsättningar att ta annan mark i anspråk innebär att rimliga alternativ 
med hänsyn till planens eller programmets syfte och geografiska räckvidd ska också 
identifieras, beskrivas och bedömas. Alternativen kan handla om alternativ lokali-
sering av den typ av verksamhet som man planerar för. Syftet är att de alternativa 
lösningarna ska kunna bedömas på ett likvärdigt sätt som det valda alternativet. 
 
Svaren på dessa tre frågor/rekvisit är inte tillfredsställande i detaljplanen. 
 
Arkeologi 
 
Länsstyrelsen beslutade 2019-09-23 om arkeologiska utredning av planområdet Bo-
berg 8:27 inför detaljplaneläggning. 
 
Kulturmiljö Halland har slutfört utredningen. I ett provschakt i plan-/utredningsom-
rådets södra del påträffades enstaka arkeologiska anläggningar. Länsstyrelsen bedö-
mer dock att ytterligare arkeologiska insatser ej är motiverade då dessa ej tillför yt-
terligare information eller kunskap. 
 
Länsstyrelsen får därför meddela att inget hinder längre föreligger ur arkeologisk 
synpunkt för att det berörda området tas i anspråk för avsett ändamål. 
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Social robusthet, tillgänglighet och användbarhet 
De sociala frågorna är endast kortfattat beskrivna i planbeskrivningen. Enligt 2 kap. 
3§ PBL ska planläggning ske bland annat för att främja ”en från social synpunkt 
god livsmiljö som är tillgänglig och användbar för alla samhällsgrupper”. På grund 
av den bristfälliga beskrivningen av sociala frågor i planskrivningen är det inte möj-
ligt att avgöra hur detaljplanen främjar detta. 
 
Vidare så bör barnperspektivet redovisas i planbeskrivningen genom exempelvis 
eventuella målpunkter för barns dagliga liv, såsom skolor, förskolor och fritidsakti-
viteter etc. och hur barnen kan ta sig till dessa på ett säkert sätt. Detta är särskilt vik-
tigt eftersom barnkonventionen blev lag 2020.  
 

Kommentar: Se samlade kommentarer sidan 81. 
 
2. STATLIGA VERK, KOMMUNALA NÄMNDER OCH BOLAG 

2.1 Barn- och utbildningsnämnden, 2021-02-17 

Yttrande: 
 
Förskola 
Kommunal förskola finns vid Hjortsbergs centrum med nio avdelningar fördelade 
på fyra olika förskolor. Det finns också planer för en förskola i Lyckans detaljplane-
område. Utöver de kommunala förskolorna finns också fristående förskolor i 
Ringsegård, Skrea stationssamhälle samt i närheten av Skrea kyrka. Det relativt 
stora antalet förskolor till trots är det ett fortsatt högt tryck på nya platser vilket gör 
att behovet av ytterligare förskolekapacitet i området förstärks. 
 
Grundskola 
Området för vilket detaljplanen utarbetas finns inom Hjortsbergsskolans (F-6) och 
Tullbroskolans (7-9) upptagningsområden. I området finns också en fristående 
grundskola med årskurserna F-6. Såväl Hjortsbergsskolan som den närbelägna Her-
tingsskolan har under en lång tid haft ett stort tryck av elever vilket gör att det finns 
behov av ytterligare en grundskola i de södra delarna av tätorten. I det pågående ar-
betet med fördjupad översiktsplan för Falkenberg har också ett antal olika place-
ringar av en ny skola studerats. Utifrån Barn- och utbildningsnämndens perspektiv 
bör dock en sådan lokalisering ske i trakterna av ovan nämnda Lyckan. 
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Kommunikationer 
Vid en exploatering av detta område är det viktigt att det finns möjlighet till bra 
kommunikationer. Planeringen av kollektivtrafiken bör vara en viktig faktor liksom 
säkra gång- och cykelvägar då utgångspunkten är att föräldrar med barn samt skole-
lever ska färdas på dessa vägar till och från sina verksamheter. 
 

Kommentar: Vi noterar behovet av skol- och förskoleplatser och påpekar att 
detta hanteras i annan planläggning i upptagningsområdet samt inom befint-
lig kapacitet på förskolor och grundskolor i upptagningsområdet. Sedan 
granskningen föreslås omfattningen av bebyggelse att minska, vilket minskar 
behovet av fler förskole- och skolplatser. I aktuell detaljplan ingår att för-
länga gång- och cykelvägen längs Marstensvägen mot Falkenberg. Linje 509 
tillser främst skolelevers resbehov, med det låga turutbudet är möjligheterna 
till arbetspendling begränsade. Inga planer finns i nuläget att utöka turutbu-
det, enligt Hallandstrafiken då linjen inte ingår i utpekade kollektivtrafikstråk. 
Men tätare bebyggelse kan motivera en utbyggnad av kollektivtrafiken på 
längre sikt.  

 
2.2 Bygglovsnämnden, 2021-03-02 

Yttrande: 
 
Beslut 
Bygglovsnämnden vidhåller flertalet av de tidigare framförda synpunkterna.  
I övrigt ställer sig bygglovsnämnden positiv till förslaget.  
 
Motivering av yttrande 
Nämnden noterar att flera synpunkter kvarstår. En av planbestämmelserna anger 
ändrad lovplikt på åtgärd som annars inte kräver marklov. Det kan bli en utmaning 
att följa upp en åtgärd som annars inte är lovpliktig.  
 
Planbestämmelsen kring nivå på färdigt golv, mellan 0,3-1 meter över marknivån 
vid förbindelsepunkt, kan eventuellt uppmuntra till att höja upp huset. En konse-
kvens av det kan bli behov av stödmurar el dylikt.  
 
Planförslaget ger fortsatt möjlighet till, enligt Boverkets definition, 2-våningshus. 
Även hus med pulpettak tillåts.  
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Kommentar:  
Det förutsätts att bestämmelserna i plankartan följs, såsom bestämmelsen om 
villkor för lov.  
 
Planbestämmelsen om nivå på färdigt golv avser att ge en viss flexibilitet vid 
placering av byggnaden men utan att bebyggelsen tillåts placeras på en nivå 
betydligt högre än gatan. Höjdbestämmelser inom allmän plats styr gatans 
marknivå.  
 
Se samlade kommentarer på sidan 81 gällande bebyggelsens höjd.  

 
2.3 Hallandstrafiken, 2021-01-22 
Yttrande: 
Hallandstrafiken har inget att tillägga utöver samrådsremissvaret. 
 

Kommentar: Noteras.  
 
2.4 Falkenbergs Energi AB, 2021-01-21 

Yttrande: 
Detta är inte vårt nätområde. 
Det är EON som är nätägare här. 
 

Kommentar: Noteras.  
 
2.5 Kultur-teknik och fritidsnämnden, 2021-03-02 

Yttrande: 
Kultur-, fritids- och tekniknämnden beslutar 
 

- Tillstyrka detaljplan för Boberg 8:27 m.fl. 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Planområdet ligger ca 8 km söder om centrala Falkenberg. Syftet med detaljplanen 
är att ge möjlighet till att uppföra bostadsbebyggelse inom fastigheten Boberg 8:27. 
Fastigheten är idag obebyggd och föreslås kunna bebyggas med 28 småhus. I plan-
förslaget ingår även ny gång- och cykelbana längs med Marstensvägen samt möjlig-
het till gemensamhetsytor såsom parkmark inom området. 
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Motivering av beslut 
 
Gatu- och trafikenheten är positiv till att anslutningen mellan Lyckevägen och 
Marstensvägen tas bort och att en ny anslutning skapas längre österut. 
 
Parkeringskvarteret i parken ska ha infart mot GATA. Om det är möjligt att flytta 
parkeringen längre bort från anslutningen mellan cykelbana och gata bör detta gö-
ras. 
 
Planbestämmelsen om Garage och carport har bestämmelsen om minst 6,0 m från 
fastighetsgräns mot GATA2. Gatu- och trafikenheten föreslår 6,0 m från fastighets-
gräns mot GATA oavsett huvudmannaskap av trafiksäkerhetsskäl. 
 
CYKEL innebär gång- och cykeltrafik. Infarter till fastigheter ska ske från GATA2.  
 
TORG står i plankartan beskrivet som busshållplats. Cykelparkering måste vara 
möjlig att anlägga inom ytan för att kunna möjliggöra hållbara transportval hela re-
san. Bokbuss tillåts inte på busshållplats enligt trafikförordningen. För att möjlig-
göra bokbuss är det lämpligt att ange bokbuss i beskrivningen. 
 
Gatu- och trafikenheten vill belysa att med tanke på det strandnära läget och den 
låga turtätheten kommer TORG sannolikt att användas som parkering för personbi-
lar och husbilar.  
 
De synpunkter som tidigare kultur- och fritidsnämnden lyfte i samrådsremissen, 
2017-05-90, angående lek och rekreation har tillgodosetts, och har inga ytterligare 
synpunkter med förutsättningen att planen utformas som förslaget.  
 
Ekonomi 
 
Kommunen ska vara huvudman för GATA1 och CYKEL1 vilket innebär kostnader 
för utbyggnad, drift och underhåll. Övrig allmän platsmark ska ha enskilt huvud-
mannaskap. Exploatören bekostar iordningställande av allmän platsmark. 
 

Kommentar: Planförslaget föreslås justeras vilket innebär att det nya parke-
ringskvarteret i parken tas bort och istället behålls den befintliga parkerings-
platsen längs med Lyckevägen. För tillkommande villor gäller parkering på 
respektive tomt. 
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Syftet med bestämmelsen om 6 meter mellan garage/carport och GATA2 är för 
att möjliggöra att bilar parkerar framför garaget/carporten utan att gå ut i 
gatan. Det är utfartsförbud mot GATA1 från tomterna och därför är det inte 
motiverat att kräva 6 meters avstånd mellan garage/carport och GATA1. 
 
Beskrivningen av TORG1 föreslås justeras för att även möjliggöra cykelparke-
ring. Reglering av bilparkering inom ytan kan hanteras genom trafikregle-
ring.  

 
2.6 Kulturmiljö Halland, 2021-02-02 

Yttrande:  
Kulturmiljö Halland har fått rubricerade ärande på remiss. Vi har inga synpunkter 
på planförslaget.  
 

Kommentar: Noteras.  
 
2.7 Lantmäterimyndigheten, 2021-01-27 
Yttrande: 
För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras 
 
Rubrik om enskilt huvudmannaskap troligen inte tillräckligt = kommunalt hu-
vudmannaskap? 
Enligt planbeskrivningen ska planen ha enskilt huvudmannaskap, men bland plan-
bestämmelserna finns endast en rubrik som anger att det är enskilt huvudmanna-
skap. Det saknas en särskild planbestämmelse om huvudmannaskap. Eftersom plan-
beskrivningen inte är juridiskt bindande gäller endast de bestämmelser som finns 
upptagna i handlingen plankarta med bestämmelser. Eftersom rubriken inte är en 
planbestämmelse innebär nuvarande redovisning troligen att huvudregeln om att 
kommunen är huvudman för detaljplanen enligt 4 kap 7 § 1 men PBL gäller för det 
aktuella planförslaget. I vilket fall är det inte så tydligt att tydlighetskravet i PBL 
inte förefaller vara uppfyllt. 
 
Ersättning för minskande av ga 
Gemensamhetsanläggningen Boberg ga:1 behöver som en följd av planförslaget 
omprövas och omfördelning/minskning av de upplåtna områdena behöver ske. En-
ligt 40 a § anläggningslagen ska ägaren till den mark som blir av med belastning av 
en ga betala ersättning till de fastigheter som deltar i ga:n om det uppkommer en 
skada. I planbeskrivningen nämns inget om dessa regler som inte är dispositiva och 
numera gäller när en gemensamhetsanläggning minskas i omfattning. 



   
 
 
 

Utlåtande 
Detaljplan för del av Boberg 8:27 m fl  10 (92) 
 
 
 

Fastighetskonsekvensbeskrivning saknas 
Det är viktigt att alla som berörs av en detaljplan kan förstå planens konsekvenser 
för den egna fastigheten/ga:n. ”Av planbeskrivningen ska de konsekvenser som ett 
genomförande av detaljplanen medför för bland annat sakägare, andra berörda och 
miljön framgå. Med detta menas att det för i princip varje enskild fastighet bör re-
dovisas vad detaljplanen innebär med avseende på bland annat huvudmannaskap,  
allmänhetens tillträde, kommande fastighetsbildning, utförande och deltagande i ge-
mensamhetsanläggningar. (prop. 2009/10:170 s. 435)” 
 
I det aktuella planförslaget finns beskrivningar i texten om de flesta åtgärder, men 
plangenomförandet och dess konsekvenser behöver beskrivas på ett samlat sätt där 
respektive fastighetsägare kan förstå vad som detaljplanens genomförande innebär 
för den aktuella fastigheten. 
 
Beskrivningen av åtgärderna kan t.ex. illustreras med en fastighetskonsekvenskarta 
där förändringar i fastighetsindelning och omfattning av ev. gemensamhetsanlägg-
ningar, med plankartan som bakgrund. Beskrivningen bör innehålla ett utkast till re-
dogörelse av juridiska och ekonomiska konsekvenser, även på fastighetsnivå. Ett 
sätt att åskådliggöra detta på är att upprätta en fastighetskonsekvensbeskrivning. 
 
Delar av planen som bör förbättras 
Planbeskrivning – s.22 
 
På sida 22 i planbeskrivningen ställer kommunen upp ansvarsfördelning och där 
hänvisar till samhällsförening. Det bör ändras till samfällighetsförening. 
 
På sida 22 i planbeskrivningen hänvisar kommunen till minsta tomtstorlek. Formu-
leringen bör vara minsta fastighetstorlek då tomt inte har någon rättslig betydelse 
vid fastighetsbildning. 
 
Huvudmannaskap och ansvarsfördelning 
Med begreppet huvudmannaskap i en detaljplan avses normalt sett vem som är an-
svarig för de allmänna platserna. I 1 kap. 4 § PBL definieras allmän plats som gata, 
väg, park, torg eller annat område som enligt en detaljplan är avsett för ett gemen-
samt behov. 
 
Det är bra om begreppet huvudman/huvudmannaskap reserveras för ansvaret för all-
männa platser och att andra former av ansvar beskrivs med andra termer än huvud-
mannaskap för att undvika otydlighet och risk för sammanblandning. Andra 
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ansvarsfrågor (t.ex. vem som har hand om VA och elförsörjning) bör istället beskri-
vas under rubriken ansvarsfördelning. 
 

Kommentar: Plankartan föreslås förtydligas gällande huvudmannaskapet för 
allmän plats. Planbeskrivningen förslås förtydligas gällande övriga syn-
punkter. 

 
2.8 Miljö- och hälsoskyddsnämnden, 2021-02-02 
Yttrande: 
 
Dagvatten 
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen noterar att det i VA och dagvattenutredningen 
daterad 2020-12-02 föreslås en detaljplanebestämmelse om gatornas höjdsättning 
inom planområdet. Förvaltningen vill framhålla vikten av att detta framgår tydligt i 
kommande byggnadsprocess för att en erforderlig ytlig avledning av dagvatten kan 
ske inom området, i enlighet med vad som anges i VA- och dagvattenutredningen. 
 
Anläggandet av dammen är en anmälningspliktig åtgärd och ska anmälas till miljö- 
och hälsoskyddsförvaltningen. 
 
Trafikbuller 
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen noterar att det i bullerutredningen daterad 
2020-11-09 redovisas beräknade bullervärden över 70 dBA maximal ljudnivå på 
vissa platser. Då samtliga bostadshus har minst en yta där riktvärdena för uteplats 
klaras är det viktigt att det tydliggörs så att detta kan fångas upp på lämpligt sätt i 
den kommande byggnadsprocessen, så att det säkerställs att det anordnas lämpliga 
uteplatser för bostadshusen. 
 
Redogörelse för ärendet 
Detaljplanen ska möjliggöra uppförande av bostadsbebyggelse inom fastigheten Bo-
berg 8:27 om 28 småhus. Även en ny cykel- och gångbana samt möjlighet till ge-
mensamhetsytor såsom parkmark ingår i området. 
 

Kommentar: Vi noterar informationen gällande dagvatten.  
Planbeskrivningen föreslås förtydligas angående riktvärdena för buller vid 
uteplats och placering av uteplatser utifrån detta.     
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2.9 Polismyndigheten, 2021-02-12 

Yttrande:  
Polismyndigheten, Lokalpolisområde Falkenberg har tagit del av handlingarna i 
ärende KS2010/270 och har inget att erinra.  
 

Kommentar: Noteras.  
 
2.10 Postnord, 2021-02-05 

Yttrande:  
 
PostNord har i uppdrag att tillhandahålla den samhällsomfattande posttjänsten vil-
ket bland annat innebär att det är Postnord som ska godkänna placeringen och stan-
darden på postmottagningsfunktionen. I denna roll representerar Postnord samtliga 
postoperatörer som är verksamma i det aktuella området. 
 
Post ska kunna delas ut miljövänligt, kostnadseffektivt, trafiksäkert och med hänsyn 
till arbetsmiljön för chaufförer och brevbärare. För att det ska kunna genomföras i 
praktiken behöver utdelningen standardiseras. 
 
Vid nybyggnation av villor/radhus och industriområden placeras postlådan i en 
lådsamling vid infarten till området. I flerfamiljshus ska man ta emot sin post i en 
fastighetsbox på entréplan. 
 
Kontakta PostNord i god tid på utdelningsforbattringar@postnord.com för dialog 
gällande godkännande av postmottagning i samband med nybyggnation. 
 
En placering som inte är godkänd, leder till att posten inte börjar delas ut till adres-
sen. 
 

Kommentar: Noteras.  
 
2.11 Räddningstjänsten, 2021-02-02 
Yttrande: 
Räddningstjänsten har noterat att det i tidigare upprättad VA-utredning anges att 
brandvattenförsörjning för området ska säkerställas genom alternativsystemslösning 
med tankbil enligt VAV P83. Räddningstjänsten vill belysa att VAV P83 nu ersatts 
av VAV P114, samt att aktuell lösning med alternativsystem utifrån Räddnings-
tjänsten Västs kapacitet kan accepteras, förutsatt att bebyggelse inom planområdet 
endast utgörs av villor i enlighet med aktuellt planförslag. 
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Kommentar: Noteras. Planförslaget möjliggör endast villor.  

 
2.12 Trafikverket, 2021-02-05 
Yttrande: 
 
 Ärendet  
Detaljplanen syftar till att ge möjlighet till att uppföra cirka 40 bostäder.  
Planområdet ligger 8 km söder om centrala Falkenberg och är cirka 4,5 ha. Planom-
rådet är omringad av kommunala och enskilda vägar. Närmast statlig väg är väg 689 
cirka 850 meter österut.  
 
Tidigare samråd  
2017-05-12 yttrade Trafikverket vid samrådsskedet att planförslaget behöver kom-
pletteras med uppgifter om det ökade transportbehov som den föreslagna exploate-
ringen förväntas medföra och om det bedöms påverka det statliga vägnätet. (TRV 
2017/44333)  
Vägen  
Väg 689 är inte utpekad som riksintresse i enlighet med § 3:8 Miljöbalken eller pri-
mär väg för farligt gods. Vägen har en skyltad hastighet på 70 km/tim och trafik-
mätning från 2012 visar 321 fordon per dygn, varav 37 lastbilar. 
 
Trafikverket noterar att trafiken på väg 689 bedöms öka med cirka 200 for-
don/dygn. Kommunen har bedömt att ”ökningen bedöms inte medföra någon bety-
dande inverkan på det statliga vägnätet”. 

 
Kommentar: Noteras.  

 
2.13 VIVAB, 2021-02-25 

Yttrande: 
 
Vatten och avlopp 
Plankartan:  
U-område saknas på gc-väg mellan lokalgata och Marstensvägen vid busstorg och 
U-område på södra delen av planområdet. U-områdena skall minst vara 6 m breda.  
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Planbeskrivningen:  
6.6. teknisk försörjning 
Planområdet skall ingå i verksamhetsområde för vatten-spill och dagvatten.  
 
7.6 teknisk försörjning 
Komplettera i texten: Dagvatten ska i första hand omhändertas lokalt inom fastig-
heterna, Men minst 50% av dagvattnet som genereras vid ett 10 års regn med 10 
min varaktighet fördröjs inom fastigheten.  
 
På sidan 20 står följande: Lämpligaste ledningsdragning måste dock stämmas av 
med fastighetsägaren och exploatören måste erhålla ett skriftligt godkännande av 
fastighetsägaren för föreslagen ledningsomläggning. För att detaljplanen ska 
kunna genomföras måste en ny ledning anläggs samt att en överenskommelse om 
ledningsrätt tecknas mellan FAVRAB och berörd markägare. Det behöver även 
tecknas ett avtal för ansvarsfördelningen vad gäller skötsel och underhåll av dike 
och ledningar. Planområdet ska ingå i verksamhetsområde för dagvatten. Avtal 
skall tecknas mellan FAVRAB och fastighetsägare.  
 
Marknivån vid förbindelsepunkt utgör uppdämningsnivå för dagvatten. Detta inne-
bär att byggnader och ledningar ska utföras så att det allmänna ledningsnätet för 
dagvatten, vid extrema situationer, ska kunna fyllas upp till marknivå utan att det 
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ska förorsaka skador inom fastigheten. FAVRAB generellt rekommenderar att drän-
vatten från fastigheten ska pumpas till förbindelsepunkt.  
 
8.2 Huvudmannaskap  
Stryk meningen: FAVRAB ansvarar för iordningställande samt drift och underhåll 
av det allmänna VA-nätet.  
 
8.4 Ekonomiska frågor 
VIVAB har idag va-ledningar igenom fastigheten Boberg 8:27. Ledningarna kom-
mer att behöva säkras med ett U-område i plankartan, se bilaga. Eventuell flytt eller 
uppdimensionering av ledningsnätet bekostas av exploatören.  
 
I mitten av sidan 24, lägg till texten:  
FAVRAB bekostar erforderlig utbyggnad av det allmänna VA-nätet inom planområ-
det. Anläggningsavgift avseende tillkommande VA-anläggningen uttages i enlighet 
med FAVRAB:s VA-taxa, omedelbart efter att VA-anläggningen är utbyggd och en 
förbindelsepunkt hänvisas eller i enlighet med särskild, mellan markägare/exploa-
tör och FAVRAB, tecknat avtal.  
 
Brandvatten:  
Brandpost finns på Lyckevägen och korsningen Annebergsvägen och Sven Johans 
väg.  
 
Avfallshantering 
Inget ytterligare att erinra. 
 

Kommentar: Inget u-område krävs inom gång- och cykelvägen eftersom det 
är allmän plats. Gränsen mellan kvartersmark och allmän plats föreslås juste-
ras så att ledningen i väster ligger inom allmän plats PARK. Inget u-område 
krävs. Planbeskrivningen kompletteras enligt övriga synpunkter.  
 

 
3. ÖVRIGA REMISSINSTANSER 

 
3.1 EON Energidistribution AB, 2021-02-19 
Yttrande:  

E.ON noterar E1-området som har lagts ut för vår transformatorstation, vilket vi är 
tacksamma för.  
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I samrådet meddelade E.ON om att befintlig mellanspänningskabel som idag går 
genom planområdet måste flyttas. Föreslagen placering blir inom gatumark och gc-
väg i samband med att gatorna iordningsställs, se nedan inklippt bild. 

 
 
Vi förutsätter en samplanering och överenskommelse sker i god tid före projektstart 
påbörjas. 
 

Kommentar: Noteras. Ledningsprojektering kommer att hanteras i samband 
med planens genomförande.  

 
3.2 Vattenfall AB, 2021-02-12 
Yttrande:  
Vattenfall har inga elanläggningar inom planområdet och har därför inget att erinra.  
 

Kommentar: Noteras.  
 
3.3 ip only, 2021-02-03 

Yttrande:  
Vem är byggherre? Vi vill gärna erbjuda fiber till de nya bostäderna. 
 

Kommentar: Exploatör av fastigheten är Grimsholmen Fastighets AB.  
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4. SAKÄGARE 

 
4.1 Sakägare 1, 2021-02-19 

Yttrande: 
 
Allmänt  
Som sakägare till Boberg 7:3 och Boberg 7:43 har vi, Alf och Monica Svensson, ta-
git del av Detaljplan för Boberg 8:27 med tillhörande dokument. Som ägare och 
därmed sakägare till dessa två fastigheter lämnar vi detta yttrande med synpunkter.  
 
Planens syfte, handläggning och plandata  
Det anges att planens syfte är att ge möjlighet till byggnation av ca 28 småhus. Det 
som inte framkommer och uppmärksammats är att det framförvarande fritidshusom-
rådet väster om Lyckevägen i dagsläget, enligt Bygglovsnämndens eget yttrande i 
samrådsredogörelsen från 2017 styrs (eller inte alls styrs?) av torftiga och otidsen-
liga regler i nuvarande detaljplan för aktuellt område. Detta kan leda till oreglerad 
om- och nybyggnation inom fritidshusområdet. I samrådsredogörelsen, men inte i 
den reviderade detaljplanen skrivs i kommentarer att detta område lämpligen stude-
ras i separat detaljplan. Det är ett alternativ, men vi understryker att oavsett vilket, 
måste det ske innan detaljplan för 8:27 antas så att det inte skapas utrymme för 
framtida tvister.  
 
Vår uppfattning är att kommunen behöver omhänderta och fastställa en separat de-
taljplan för fritidshusområdet vid Lyckevägen innan en eventuell exploatering och 
ett fastställande av detaljplan för Boberg 8:27 kan göras.  
 
Översiktliga planer och detaljplan  
Så som det redovisas i detaljplanen har aktuellt planområde under åren varit föremål 
för aktualisering i flera olika planer. Det ser vi som ett tecken på den komplexitet 
det innebär att genomföra förändringar i ett område som måste prövas mot Miljölag, 
Plan och bygglag, trafikförhållanden mm. Länsstyrelsen anger i sitt yttrande 2017, 
med hänvisning till Miljöbalken 4 kap flera hinder för en byggnation kopplad till 
planförslaget med hänvisning till att den inte var förenligt med riksintressena för na-
tur- och kulturvärden samt friluftsliv och strider mot hushållningsbestämmelserna i 
samma kap.  
 
Kommunens kommentarer till Länsstyrelsen ställningstaganden kring detta innebär 
som vi läser det, att man inte tagit dessa i beaktande i den reviderande detaljplanen 
vilket är mycket märkligt. Vi kan inte alls förstå hur kommunen kan ange att 
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utbyggnaden kommer att upplevas som en naturlig del av bebyggelsen i Boberg 
utan förväntar oss att länsstyrelsens synpunkter i sin helhet tas i beaktande.  
 
Mot bakgrund av att planförslaget inte är förenligt med riksintresse för natur- och 
kulturvärden samt friluftsliv anser vi att kommunen ska avslå en begäran att god-
känna planen i nuvarande utformning.  
 
Natur 
I Miljöbalken 3 kap 4 § står att läsa, ”Brukningsvärd jordbruksmark får tas i an-
språk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose vä-
sentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän 
synpunkt tillfredställande sätt genom att annan mark tas i anspråk”.  
 
Detaljplanen konstateras i 6.1 Natur, att området idag används till att odla på och att 
det utgörs av jordbruksmark i klass 3 av 10. Bedömningen är att det inte finns några 
särskilda naturvärden inom planområdet. Under 7.1 Natur, skriver kommunen att 
planförslaget innebär att obebyggd åkermark exploateras. Kommunens bedömning 
är att det inte innebär några negativa konsekvenser på områdets naturvärden, bort-
sett från förlusten av produktiv jordbruksmark. Det är en uppseendeväckande be-
skrivningen ur ett miljöperspektiv och ett avståndstagande från möjligheten att odla 
i närmiljö. Helt tvärt emot det som finns att läsa i Miljöbalken.  
 
Det är också ett ställningstagande som är helt i linje med det mål som ägarna till ak-
tuellt planområde har då deras syfte uppenbarligen är att kapitalisera åkermarken. 
  
Att så lättvindigt bortse från Miljöbalken 3 kap 4 § och de naturvärden och jord-
bruksmark som finns inom området är upprörande. Området brukas sedan flera år 
av en arrendator.  
 
Att skriva att havet skymtar bakom sommarbebyggelsen i väster är en kraftig under-
drift. Det är just havet som dominerar och är det som gör planområdet och områ-
dena som det gränsar till så speciellt.  
 
Bland annat lyfts fram detta i samrådsredogörelsen från 2017 av Falkenbergs Natur-
skyddsförening (6) och Fredrik Isakson och Mikael Hellsten (4.8). Särskild i ytt-
rande 4.8 finns flera målande beskrivningar och bilder som pekar på motsatsen.  
 
Med hänvisning till Miljöbalken 3 kap 4§ och Miljöbalken 4 kap 2 och 4 § menar vi 
att reviderad detaljplan för Boberg 8:27 måste avslås i nuvarande form.  
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Bebyggelse 
Grimsholmen/Boberg har som det beskrivs i detaljplanen en blandad bebyggelse. 
Villabebyggelse för året runt boende blandas på ett smakfullt sätt med fritidshus. 
Det är detta som ger kustremsan sin unika och öppna karaktär. Att då som i detalj-
planen planera för ett ”kvarter” med 28 hus är ett stort ingrepp i befintlig landskaps-
bild. Länsstyrelsen är tydlig med att detta inte är förenligt med 4 kap 2§ MB. Om 
området inte kan fredas i sin helhet måste det anpassas till den övriga landskapsbil-
den. Det betyder färre friliggande hus på större tomter som på ett naturligt sätt kan 
smälta in i befintlig natur.  
 
Vi noterar att kommunen gjort en marginell anpassning i den reviderade detaljpla-
nen av antal hus och hur dessa placerats. Detta tycker vi är bra och ett steg i rätt 
riktning men inte på något sätt tillräckligt.  
 
Vår tolkning av plankartan är att största byggarea per fastighet är 190 kvadratmeter 
och att i denna ingår såväl hus och byggnader som garage, förråd, Attefallshus, med 
mera.  
 
Att som förlaget visar placera villorna som ligger närmast norr om Sven Johans väg 
med kortsidan mot gatan är bra men siktlinjen kommer fortsatt att vara skymd om 
förslaget med tredubbla rader av hus antas. Kommande villor kommer tyvärr inte 
ligga placerade så välordnat eller vara lika stora som de redovisas på gransknings-
handlingen. Varje fastighetsägare kommer med all säkerhet att inom ramen för 
plankartan och de möjligheter som den erbjuder söka sin bästa siktlinje.  
 
För att få bort ”kvarterskänslan” öppnas då en möjlighet att glesa ut antal fastig-
heter. Det skulle kunna medföra större tomter och utrymme för att behålla naturen 
orörd och planera in ytterligare grönområden och parkeringsplatser. Flera parke-
ringsplatser skulle vara något positivt. Som det är nu är risken uppenbar för att for-
don tvingas att parkera på gatan till hinder för t.ex räddningstjänst och renhållning. 
Det skulle också göra området säkrare för barn som lekar och cyklar inom planom-
rådet.  
 
Detaljplanen beskriver tre tydliga entréer kopplat till planområdet. Vidare skriver 
man att entréerna är viktiga för upplevelsen av planområdet och den nya bebyggel-
sen. Detaljplanen gör sitt bästa för att beskriva vikten av siktvyer/inblickar och hur 
det finns möjliga lösningar för detta. Som boende i området konstaterar vi att de 
möjligheter som erbjuder byggnation enligt detaljplanen väsentligt skulle begränsa 
siktvyerna så att det inte längre finns anledning att tala om siktvyer.  
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Med hänvisning till Falkenbergs kommuns vision ” Vi växer för en hållbar framtid” 
och de övergripande målen; Ett föredöme inom hållbarhet och Välfärd med god 
kvalitet, måste detaljplanen för 8:27 anpassas så att det blir färre friliggande hus och 
mer bevarad natur som på ett naturligt sätt smälter in i miljön.  
 
Trafik  
Föreslagen plan för genomförande av förändringar och förbättringar av väg 689 
(Marstensvägen och Sven Johans väg) är bra och viktiga för Falkenberg och dess 
turism oavsett hur planområdet sedan utformas. En gång och cykelväg ökar säker-
heten för dessa trafikanter. Det är viktigt att åtgärderna är genomförda innan ett 
eventuellt arbete inom planområdet påbörjas då nuvarande väg skulle få svårt att 
klara belastning av tung trafik. Detta borde vara fullt möjligt då det anges att kom-
munen ska vara huvudman för denna gata.  
 
Detaljplanen föreslår att gatudagvattnet från Marstensvägen och Sven Johans väg 
avleds till makadamdike och att befintliga vatten- och spillvattenledningar utmed 
dessa vägar beaktas. Att så sker är nödvändigt för att förhindra stora vattenansam-
lingar på vägen.  
 
Det som inte berörs i detaljplanen är vägen från Ringsegård fram till Björsgård. I 
Tekniska nämndens yttrande i samrådsredogörelsen 2017 hänvisas till det förslag 
till FÖP för norra och södra kusten som vid det tillfället var aktuell. Det anges att 
vägen inte har tillräcklig kapacitet för att kunna bära en vidare utbyggnad av bebyg-
gelse i området. Inget har gjorts för att förbättra denna vägsträcka som är en hårt be-
lastad flaskhals.  
 
Påbörja föreslagna förändringar och förbättringar av väg 689 som första åtgärd i det 
fortsatta planarbetet.  
 
Framtid 
Som det framgår av vårt yttrande ser vi med stor oro på Falkenbergs kommuns vilja 
att bebygga Boberg 8:27 så som utsänd detaljplan beskrivit. Delöversiktslanen från 
2007 med bebyggelse av den östra delen och natur på resterande område är en plan 
att återgå till. Vår förhoppning är att ni tar intryck och låter er påverkas av våra 
framförda synpunkter. Grimsholmen är inte, och ska förhoppningsvis inte bli en del 
av Falkenbergs tätorter.  
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Dra tillbaka och omarbeta utsänd detaljplan för Boberg 8:27 så att det öppna land-
skapet med tydliga utblickar mot havet finns kvar för nuvarande och framtidens be-
sökare och boenden. 
 

Kommentar: Se samlade kommentarer sidan 81 beträffande riksintressen, 
översiktsplan, jordbruksmark, bebyggelse (omfattning, områdets karaktär och 
utformning av området), trafik (parkering, kapacitet och utformning av Mars-
tensvägen) och detaljplan för fritidshusområdet.  
 

4.2 Sakägare 2, 2021-02-24 

Yttrande: 

En förutsättning för att en ny exploatering av Boberg 8:27 ska kunna genomföras är 
att hänsyn tas till nuvarande bebyggelse i första hand, då det klart och tydligt var 
grundtanken i ert första utkast. 

I planbeskrivningen upprättat 2017-04-18 sidan 16 stycke 7.2 Bebyggelse, står det: 
”Området öppnas vid entréerna vilket möjliggör inblickar. Planområdet kopplas 
samman med kringliggande områden framförallt vid busshållplatserna och entré-
erna. Det har varit en strävan att behålla viktiga siktvyer och möjligheterna till havs-
utsikt från befintlig bebyggelse.” 
 
Detta bör kunna genomföras med ett färre antal fastigheter där en tomt är minimum 
900m2 och en lägre nockhöjd, samt att större hänsyn tas till husens placering. Med 
tanke på dagens regler och möjligheter att uppföra attefallshus och friggebodar 
kommer detta med störta sannolikhet uppföras på dessa tomter. Detta beaktas 
mycket lite i ert dokument. Från Sven Johans Väg kommer denna byggnation att 
upplevas som en hög vägg. 
 
Utsikt och siktlinjer 

”Uppförande av ny bebyggelse inom planområdet kommer att påverka och minska 
nuvarande möjligheter till sikt mot havet från angränsande bebyggelse. I detaljpla-
nen har gjorts en avvägning mellan kommunens intresse att utveckla Boberg och ge 
fler möjlighet att bo här, samt mellan grannarnas önskan om fortsatt fri sikt mot ha-
vet. I detta fall bedöms det allmänna intresset att utveckla Boberg och en god hus-
hållning med mark och resurser väga tyngre och möjligheten till utbyggnad av bo-
städer föreslås bibehållas. I det fortsatta arbetet har förutsättningarna för om utsikt 
mot havet kan förbättras i förhållande till samrådsförslaget studeras vidare.”  

Efter att ha läst denna text undrar vi hur fortskrider utredningen kring 
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förutsättningarna för om utsikt mot havet kan förbättras? 
 
När finns ett svar att tillgå i denna fråga? 

Med tanke på att vi hade besök av två tjänstemän från kommunen som tog ett antal 
bilder från vår altan, undrar vi varför ingen av dessa bilder är presenterade i doku-
mentet, då detta tydligt hade visualiserat den fria utsikten. Vi ser som en självklar-
het att bilderna som togs ska presenteras i detta dokument, särskilt som ovan nämnts 
att nuvarande bebyggelse ska beaktas. Tjänstemännen uttryckte också sin förvåning 
över hur bra den fria utsikten är från tomten. 
 
Bilderna som bifogats i dokumentet detaljplan för Boberg 8:27 (DNR;KS 2010-
270) är enbart tagna från vägnätets siktvyer och inget från nuvarande bebyggelses 
siktvyer. 
 
I planbeskrivning upprättad 2017-04-18. Sidan 10, 6.2. påpekas hur viktiga siktvy-
erna är vid entréerna. I näst sista stycket skriver ni: ”Utsikten från bakomliggande 
hus bör beaktas. Vissa av dem ligger dock på en hög nivå och får havsutsikt över 
tillkommande bebyggelse.” 

Varför är detta påstående utelämnat i den reviderade planbeskrivningen daterad 
2020-12-04? 
 
En fråga som vi fortfarande känner att vi inte har förstått, varför är det så viktigt att 
fokusera på entréerna till Boberg 8:27 när man har valt att bortse helt från nuva-
rande bebyggelse? 

Lägsta respektive högsta golvnivå är 0,3 respektive 1,0 meter över marknivå över 
förbindelsepunkten för dagvatten. Här upplever vi en stor otydlighet för området, 
vad siktvyerna kommer att bli. Förtydliga följande frågor utifrån Sven Johans väg. 

1. Vad blir den totala nockhöjden som högst? 
 
2. På plankartan med uppritade hus har ni ritat husen med kortsidan mot Sven Jo-
hans väg. Den husform ni har ritat är mycket ovanlig idag. Merparten av nybygg-
nationer är idag H-formade, L-formade samt hus med pulpettak. Därtill kommer 
attefallshus, friggebodar, skärmtak och garage. 
 
Eftersom fastighetsbeteckning 8:27 innefattar både det tänkta bostadsområdet samt 
nuvarande stugområdet, ser vi det som en självklarhet att den separata detaljplanen 
för fritidsbebyggelsen ska inkluderas i den nuvarande detaljplanen, så att man får en 
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tydlig helhetsuppfattning för området. 

1. Hur kommer regelverket för nuvarande stugområde att se ut i framtiden? Detta är 
en mycket viktig fråga i samband med projektering av det nya området. Är det ny-
byggda ”Kapellet” det nya riktmärket för nockhöjd i detta stugområde? Vilken 
kvadratmeter yta gäller för stugorna? 
 
2. Då stugområdet tidigare i Hallands Nyheter har benämnts som ”vilda västern”, 
borde alla dessa frågetecken och oegentligheter redas upp innan man påbörjar ytter-
ligare ett nytt projekt. 

Parkering 
Utifrån Hallandstrafikens ståndpunkt då de inte tänker att utöka turerna efter denna 
bebyggelse kommer detta att leda till ett stort antal behov av p-platser. Detta finns 
inte med i nuvarande planbeskrivning. I ett hushåll med fyra personer kommer det 
sannolikt att behövas mer än en bil för att kunna möjliggöra boende i Boberg. Som 
de ser ut idag är det ett enormt uppsving för A-traktorer och detta ser inte ut att av-
mattas. Dessa fordon kräver P-plats som en vanlig bil. Detta kan då teoretiskt inne-
bära 3 p-platser/hushåll. Lägg där till besökare eventuella hyresgäster/övernatt-
ningsgäster i attefallshus/ friggebod. Med tanke på att p-platserna inte räcker till i 
dagsläget ser vi detta som en utopi att nuvarande markerade p-platser ska räcka. Hur 
tänker ni här? Med tanke på att badgäster redan idag parkerar utmed Marstensvägen 
underlättar inte detta för exploateringen. 
 
Breddning av väg 
Angående kommunens uppmuntran till nya resvanor, som samåkning och använd-
ning av cykel, hur tror ni att det är möjligt att få ett vardagsliv att fungera med 
hämtning och lämning vid skola, förskola och aktiviteter med denna vision? Samti-
digt påtalar ni: ”De glesa bussturerna och det förhållandevis långa avståndet till Fal-
kenberg gör att bil troligen utgör det mest attraktiva transportmedlet för boende och 
besökare i Boberg”. 

Om detta område ska rikta sig till barnfamiljer, hur ska detta vara genomförbart 
med denna infrastruktur? Att cykelvägar och gångvägar skulle kunna underlätta i 
avseendet att ta del av lokaltrafiken som Hallandstrafiken antyder kan vi inte se. 
 

 
Kommentar:   
I och med att planförslaget förändras under planprocessen görs justeringar i 
planbeskrivningens text och bilder.  
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Gång-och cykelvägar underlättar resan till och från kollektivtrafikknutpunk-
ter, till exempel busshållplatser, särskilt för barn och unga.  
 
Se samlade kommentarer sidan 81 gällande bebyggelse (byggnadshöjd, utsikt 
och siktlinjer), trafik (parkering), teknisk försörjning (infrastruktur) och fri-
tidshusområdet.  
 

4.3 Sakägare 3, 2021-02-23 
Yttrande: 
Grimsholmen/Brobergs udde är ett av Falkenberg kommuns mest natursköna och 
bevarandevärda områden. Här finns stora naturvärden i ett kustnära område med in-
slag av jordbruk, fritids- och permanentboende i en välbalanserad blandning. Värdet 
för det allmänna friluftslivet är högt. 

En utökad bebyggelse i detta område bör ske ytterst varsamt. Stor hänsyn måste tas 
till de permanent- och fritidsboende som etablerat sig här på grundval av dessa för-
hållanden. 

Givetvis har utsikten över havet stor betydelse för alla som vistas här. Det är ett 
av fundamenten för att tillbringa sin tid här, vilket många vittnat om. Därför bör 
fria siktvyer bevaras till fromma för både tillfälliga besökare och permanent bo-
ende. 

En omfattande bebyggelse av det slag som planeras på fastigheten Boberg 8:27 
kommer givetvis att störa de skönhetsvärden som idag finns. 

Därför anser jag och uppenbarligen många med mig att bebyggelse på fastigheten 
Boberg 8:27 bör begränsas så långt som möjligt. 

Miljöbalken 3 kap 4 paragrafen säger därtill att: 

”Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar 
endast om det  behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta be-
hov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att 
annan mark tas i anspråk.” 

Detta anger tydligt att det även finns allmänna samhälleliga intressen för att bevara 
jordbruksmark såsom det här aktuella planområdet. Flera intressenter har också re-
dan tidigare riktigt påpekat detsamma. Annan typ av alternativ mark är det heller 
inte brist på inom kommunen. Några väsentliga samhällsintressen som kräver evig 
ödeläggelse av just denna jordbruksmark torde heller inte föreligga. 

Det bör stämma till eftertanke även hos Falkenbergs kommun. 
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Om byggnation ändå kommer att ske är det nödvändigt att denna regleras i förväg, 
för att undvika olägenheter för redan boende, vad gäller byggnadshöjd, takvinkel 
och markhöjd. Det måste anges tydliga restriktioner för uppförandet av komple-
mentbyggnader såsom attefallshus, friggebodar och carportar. Detta för att behålla 
idag befintliga fastigheters vy över havet men också för friluftslivets vyer över ha-
vet. 

Sådana restriktioner är nödvändiga då det är självklart att varje tomtägare annars 
tenderar att efter hand bygga vidare efter eget tycke. Den planerat cirkulära bygg-
nationen kommer gradvis att förvandlas till ett borgliknande komplex med ring-
murskaraktär mot Marstensvägen och Sven Johans väg. 

Dagvattenproblematiken planerar man lösa med en damm i nedre delen av området. 
Överväg att finna en annan lösning på detta. En vattensamling kommer att ha en oe-
motståndlig dragningskraft på alla barn och vara ett ständigt orosmoment för deras 
föräldrar. Väl att märka är att de berörda idag inte kan uttrycka denna åsikt eftersom 
de ännu inte finns där. En öppen vattenspegel kommer också att vara en utmärkt 
plats för mygglarver med påföljande plåga under sommarkvällar för alla runtom-
kring. Denna olägenhet förekommer inte idag. 

Nuvarande plans obefintliga fastställande av gränser eller mått för byggnads- och 
markhöjd samt takvinkel mm är oroväckande. Dessvärre är nog kommunens undvi-
kande hantering i dessa frågor inte någon slump. Det är sedan tidigare känt att Fal-
kenbergs kommun ofta, till förfång för grannar, är inställsamt välvillig till att göra 
omfattande undantag från fastställda byggplaner. Det gäller såväl att i efterhand ge 
byggnadslov till regelvidriga byggnationer som att ha en extremt generös inställning 
till storleken av ”mindre avvikelse”. Att fortfarande i detta sena skede helt undvika 
att ange några gränser kan inte tolkas på annat sätt än en vilja/förberedelse i avsikt 
att behålla största möjliga handlingsutrymme för att i framtiden kunna bevilja änd-
ringar på den nya bebyggelsen. Stärk tilliten, skriv i denna plan in tydliga krav och 
följ dem! 

Slutligen: 

• begränsa eller avstå från byggnation på aktuell fastighet och behåll de skönhets-
värden som finns och gör området attraktivt för boende och besökare. 

• Reglera byggnationen tydligt vad avser byggnads- och markhöjd samt takvinkel. 
Detsamma gäller restriktioner för komplementbyggnader. Följ sedan dessa regler. 
Allt till fromma för att så långt möjligt behålla de skönhetsvärden som finns och 
den havsutsikt befintlig bebyggelse har. 
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Kommentar: Se samlade kommentarer sidan 81 gällande riksintressen, bebyg-
gelse (omfattning, områdets karaktär, byggnadshöjd, utsikt och siktvyer), 
jordbruksmark och dagvattendammen.  

 
4:4 Sakägare 4, 2021-01-28 
Yttrande: 
 
Bra tänkt med cykelvägen i kanten av Marstensvägen. 

Kommentar: Noteras 
 
4.5 Sakägare 5, 2021-02-25 
Yttrande: 
Vi valde att lämna Stockholm och flytta till just Falkenberg och detta område i Bo-
berg, orsaken till att valet föll på just Boberg är till stor del de anledningar som 
finns omskrivet i planbeskrivningen, nämligen naturmiljöer och goda rekreations-
möjligheter vilket bidrar till en god boendemiljö. 
 
Det vore förödande för oss boende runt detta område att dels bli av med ett stort 
grönområde som ger en vacker utsikt, känsla av att vara nära naturen och som stän-
digt besöks av rådjur, fälthare, fasaner och andra djur, men även att det kommer att 
ske en inflyttning till området med ca 100 personer. 
 
Detta gör att många av de kvaliteter som vi som bor här ute uppskattar stort, nämli-
gen bland annat nära till natur, grönska men även lugn och ro, kommer att begrän-
sas avsevärt, vilket i sin tur leder till en betydligt sämre boendemiljö. 
 
Trånga vägar i varierande skick både förbi Kull på Marstensvägen och på hela 
Bräckelidsvägen, gör att den uppskattade trafikökningen på ca 200 fordon/dygn 
känns väldigt besvärande. De gånger ett fordon möter ett annat fordon, är det säkr-
aste och ibland det helt nödvändiga, att stanna helt med ena hjulparet i diket. Detta 
ser vi som ett riktigt problem ur trafiksäkerhetssynpunkt. 
 
Innan det skapas fler bostäder inom områden i Bobergs udde / Grimsholmen behö-
ver samtliga tillfartsvägar dimensioneras för inte bara den nuvarande trafikmängden 
utan även för den som kommunen önskar ska tillkomma. 
 
Antal hus, vad hindrar exploatören mot att stycka av och bygga närmare 60st små-
hus istället för ”bara” 28st? Med en minsta tomtstorlek på 750m2 finns det gott om 
plats för att göra mer än dubbelt så många tomter som finns med i förslaget. 
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Om detta förslag på detaljplan ändå kommer att godkännas, önskar vi att antalet 
småhus begränsas till ett antal av maximalt 28st. 
 
Vi bor granne till planområdet och har därför rätt att överklaga. 
 

Kommentar:  
Se samlade kommentarer sidan 81 gällande trafik (buller, trafikmängder), be-
byggelse (utformning av området, omfattning, områdets karaktär, utsikt och 
siktlinjer).  

 
4.6 Sakägare 6, 2021-02-17 
Yttrande: 
 
Äskande 
A. Först av allt: Besluta huruvida det finns skäl att frångå den översiktsplan som 
gäller och varför. 
 
B. Om man beslutar att ändra i gällande översiktsplan så gör ni en ny översiktsplan. 
 
C. Utreda och förelägga förändringar för de lagstridigheterna som finns i arrende-
området på Boberg 8:27. (Vilket bygglovsnämnden förordade redan i skrivelse ja-
nuari 2020 och planerandet började redan 2017). 
 
Om ni går vidare med den föreslagna bygglovsplanen se vidare äskanden specifika 
för byggplanen. 
 
Förutsättningar 
 

1. Ägarna till Boberg 8:27 vill få planering av sin fastighet att gå från åker-
mark till tätbebyggelse. 

2. Boberg 8:27 innehåller dels en redan bebyggd del med arrendebostäder 
(varav en del byggnationer strider mot bygglov) och en del som idag är 
åkermark (inte sant det som står i planförslaget att fastigheten är obe-
byggd!). Vilket bygglovsnämnden påpekade redan januari 2020. 

3. En sedan drygt 10 år gällande översiktsplan har nuvarande åkermark plane-
rad till att kanske kan bebyggas i östra delen. 

 
Ang 1 ovan: 
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• Det står var och en fritt att låta kommunen pröva om man kan få bygglov på det 
som tidigare är åkermark. 
• Det är upp till kommunen/politikerna att pröva om detta är i överensstämmelse 
med helheten i området och i kommunen (se punkt 3 nedan). Därför görs översikts-
planer! 
• Varför ägarna vill ha bygglov på området är för att kunna sälja marken till ett 
högre pris än det betingar idag som åkermark. Inte för att tillgodose behovet av bo-
ende precis här. 
• Dagens värde av åkerbiten är 5,2 ha a ca 35 tkr/ha vilket ger ca 182 000 kr. För-
säljning av 28 tomter a 1,5 Mkr ger 42 miljoner kronor minus kanske 10 Mkr för in-
frastruktur. 
• Ju tätare bebyggt desto mer värde betingar marken. 
• Att en ägare vill ha bygglov på sin mark betyder inte att kommunen/politikerna 
behöver bevilja det - se punkt 3 ovan. Speciellt då det inte överensstämmer med 
gällande översiktsplan. 
 
Ang 2 ovan: 
• Den halva delen av Boberg 8:27 som idag är arrendeområde innehåller, som kom-
munen mycket väl redan vet, en mängd olagligheter vad gäller byggnader mm. 
• Ju längre tid man väntar med att åtgärda dessa olagligheter desto mer kommer att 
bli preskriberat och därmed svårare att få ändring till stånd. 
• Om man inte tar tag i kända oegentligheter så minskar respekten för givna bygg-
lov nu och i framtiden. Redan idag säger man: Varför får inte jag när grannens över-
trädelse inte ledde till någonting. 
• Denna underlåtenhet från kommunen att inte ta tag i redan kända avvikelser visar 
att kommunen stöder att man gör som man vill i strid mot gällande bygglov och sen 
godkänner kommunen i efterhand eller låter det gå till preskription. 
• Det är också orättvist mot de som följer lagarna och inte bygger på eller höjer 
bygghöjden. 
• Även bygglovsnämnden ansåg att arrendedelen bör inkluderas men planavdel-
ningen avstyrkte med hänsyn att man dels kontaktat ägarna!!! och dels att det till-
kommer kostnader för ägarna och kanske för kommunen samt att tidsplanen dras 
ut!!! Är det bråttom? 
 
Ang 3 ovan: 
• Kommunen/politikerna gör en översiktsplan för att kunna sätta in framtida föränd-
ringar i ett större sammanhang: 
• Vad kommer man att behöva av havsnära öppna landskap, rekreation, parkeringar, 
friluftsliv, lekplatser, djurliv, attraktion av Grimsholmen mm 
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• De som köpt och byggt nyligen i området har översiktsplanen att förhålla sig till! 
• Finns det ökat behov av många, tätbebyggda fastigheter i just detta område (Bo-
berg 8:27, Boberg 4:1, Boberg 4:64 med flera)? Och i så fall var? 
• Ev framtida byggnationer mer inåt landet kommer att vara beroende av att det fö-
reslagna området behålles öppet. 
• Se vidare Länsstyrelsens m fl skrivningar. 
• Idag gäller det Boberg 8:27 men redan nu planeras Boberg 4:64 på Bräckelidsvä-
gen och snart nog kommer Boberg 8:1 nordost om områden på andra sidan Mars-
tensvägen med flera. 
• Att göra föreslagna plan på Boberg 8:27 till tätbebyggt område kommer därmed 
att förändra hela Grimsholmen till tätbebyggt område 
• Det beviljande man kommer att ge Boberg 8:27 kommer att följas av framtida för-
slag på tätbebyggda områden i närheten. 
• När kommunen eventuellt tänker godkänna bygglov som inte är i överensstäm-
melse med den gällande så måste man tänka ut en ny översiktsplan så man vet att 
helheten kommer att fungera. Annars finns det inget skäl göra översiktsplaner. 
 
Vad innebär detta? 
• Först måste kommunen/politikerna bestämma sig för vad man vill ha i området i 
framtiden med hänsyn till översiktsplan - vill man behålla det som står i översikts-
planen (den man gjorde bara för drygt 10 år sedan) eller vill man ha (finns det be-
hov av) bostäder i området och i så fall var, vilken typ och hur tätt? 
 
• Vad har förändrats på 10 år sedan vi gjorde gällande översiktsplan? (Förutom att 
ägarna kommit in med ett förslag). 
 
• Redan nybyggandet av GC-väg från Lilla Kull och söderut, som redan nu måste 
byggas om, tyder på att man inte planerar långsiktigt - det är vad översiktsplan är 
till för. 
 
• Samtidigt måste man ta tag i gällande olagligheter - speciellt på arrendeområdet av 
samma fastighet - så man vet vad man skall förhålla sig till. 
 
• Om man ändå bestämmer sig för att det behövs bostäder på denna fastigheten bör-
jar man med en ny översiktsplan: 
 
• hur många, hur tätbebyggt och har man behov av andra användningar av området 
eller delar av området såsom öppenhet, glesbyggt, rekreation, parkeringar, flora och 
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fauna mm. Passar det ihop med övrig framtida bebyggelse och vägbyggen och buss-
förbindelser, skolor mm 
 
• Infrastrukturen på och till området (vägar, dränering mm) måste byggas innan man 
kan ta beslut om bygglov då ev bygglov förutsätter att detta låter sig göras. 
 
Specifika synpunkter på ägarnas föreslaget för bygglov på del av Boberg 8:27  
1. Arrendeområdet på Boberg 8:27 måste ses över innan man beslutar om bygglov 
på resterande del. 
Om man i senare skede kommer att ändra vad som är tillåtet på arrendeområdet så 
kan det bli högre takhöjder, tillåtande av fler Friggebodar, flyttande av hus el dyl 
och då kommer det att överklagas av de som köpt tomter i det nu planerade områ-
det. Det kommer att rendera mycket arbete för kommunen i senare skede både i 
överklaganden och att man inte kan ändra som man kanske behöver. 
 
2. För att få det se mindre tätbebyggt ut och förvilla för beslutsfattarna har man på 
kartan Planens Syfte inritat ca 140m2 hus som raka hus samt carport/garage. 
 
 

 
Figur 1Området inritat med H- eller L- formade hus på 165m2 + garage + attefallshus+friggebod samt större 
parkeringsplats 
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1. I planen får man bygga 190m2. Till detta kommer tydligen carport/garage (eller 
ingår i 190m2)? 15m2 skärm på huset, Friggebod på 15m2 med 3 m nockhöjd samt 
Attefallshus på 30m2 med 4m nockhöjd. Det kommer i så fall att bli tätbebyggt om-
råde. 
 
2. När man kollar in vad som kommer att byggas så blir det en del H-formade hus 
som kommer att ta upp minst 19 x 11 meter 

 

 
Figur 2 Exempel på 165m2 hus på ca 18m x 11m 

3. Innebär att bakomvarande hus inte kommer att garanteras siktlinjer ner mot havet 
såsom man inritat på kartan där man försöker få det se ut som om man får fri sikt 
över garagen som kan ha 4 m nockhöjd och smala, raka hus. 
 
4. Det kommer att från bakomvarande bebyggelse på bl a Sven Johans väg att se ut 
som en vägg på 4-5,6 meters höjd då 3 rader hus skall upp framför varandra. Dessu-
tom Attefallshus på 4 m nockhöjd och Friggebod med 3 m nockhöjd. (Se simule-
rade bilder i yttrande.) 
 
5. Att använda argumentet att första husraden mot Sven Johans väg skall ha gaveln 
mot gatan och fastigheterna bakom ger inget då husen inte kommer se så ut. 
Samma siktlinjer kommer behövas från den övre raden fastigheterna på Boberg 
8:27 (utmed Sven Johans väg) som har två fastigheter framför sig. Dessutom kom-
mer kanske arrendeområdet att tillåta högre byggnation! (Det vet vi inte om man 
inte tar planeringen av arrendetomterna först). 
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6. Att ha små tomter med så stor byggrätt (bakomvarande fastigheter har 900-
1500m2 tomter) kommer kräva mycket grönområden mellan fastigheterna för att 
inte få mycket tät bebyggelse. 
Alternativet är att ha minst 900m2 per tomt och större grönområden/parkeringar 
mellan fastigheterna för att få siktlinjer från fastigheterna bakom. 
 
Siktlinjer: 
1. För att förvilla beslutsfattarna har man inte tagit med foto (som vi tidigare sänt in 
-medvetet?) från där Bräckelidsvägen ansluter till området och man har lagt en 
glipa/siktlinje mellan huset via GC-väg rakt ner mot ett hus på arrendetomterna som 
är mycket högre än andra bredvid - vilken siktlinje! Hade förstått det om det vore en 
kyrka - nu är det bara ett ”kapell”. 

 
Figur 3 Siktlinjen från Bräckelidsvägen över GC-väg  

2. Parkering har tagits upp så att varje hus har carport/garage med plats för bil fram-
för. Innebär att man kan ha två bilar (vilket förutsätts i utredningen att varje hus 
kommer att ha) och det kommer fungera om man placerar andrabilen på infarten 
framför carport/garage. Men då blockerar man bilen i garaget. Har man cyklar mm i 
garaget så får bara en bilplats. Innebär att andrabilen kommer att parkera på P-plat-
sen????? eller på gatan. Dessutom tillkommer firmabilen, husvagnen, husbilen?? 
 
1. Alternativt har man 2 parkeringar framför carporten. 
 
2. Har man Attefallshus kommer ytterligare en bil att placeras på gatan! 
 
3. Har man dessutom firmabil parkerar man var? 
 
4. Har man husbil/husvagn - parkerar man på gemensamma parkeringsområdet som 
är avsett för arrendetomterna. 
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5. Har man gäster kommer de parkera på gatan: 
Tänk en sommardag då 45 hus på arrendeområdet (ca 40 bilar) har gäster (ca 15 bi-
lar) och då har man redan själv parkerat på parkeringsplatserna. Dessutom har hälf-
ten av 28 nytillkomna hus 2 gästbilar (28 bilar) och man har redan själv 2 bilar och 
en del har firmabilar (5 bilar) och Attefallshusen har en bil (10 bilar) ger 90 extrabi-
lar!!! På 19 platser som är avsedda för arrendeområdet. Redan idag parkeras det här 
uppe när det är fullt på parkeringen nere på Grimsholmen. Och när folk skall till 
stranden så används Marstensvägen längs med sanddynerna. Det finns inga alterna-
tiva ställen att parkera på. Är det inte parkeringsförbud på gatan i området kommer 
besökande till Grimsholmen och stranden att parkera denna gata. 
 
6. Kommer att behövas ytterligare en större parkeringsplats inom området då den 
inritade egentligen skall betjäna gäster och ägare till arrendetomterna - se ovan. 
Kommer man att ha parkeringsförbud på gatorna så sopbil m fl kommer fram? 
 
7. Tillfartsvägar såsom Marstensvägen och Bräckelidsvägen måste vara färdig-
ställda innan byggen kan startas. Eftersom det även planeras byggnation på Boberg 
4:64 på Bräckelidsvägen och troligen Boberg 8:1 på Marstensvägen så blir detta än 
viktigare. Bygglov kan inte ges förrän vägarna är klara. 
 
8. Dagvattenavloppet: 
 
I förslaget sägs att det kommer att lösas med tillstånd från berörda fastigheter ned-
ströms området men man vet inte säkert att det kommer gå. 
 
Om det inte går som man tänkt så kanske man måste gå genom arrendeområdet eller 
i den nybyggda GC-vägen längs den nybyggda Marstensvägen innan den kommer 
upp till området. 
 
Specificera vem som kommer bekosta dagvattenavrinningen - kommunen eller 
ägarna. Det kan bli en stor kostnad - det vet man inte förrän det är klart. 
 
I förslaget sägs att max 50% får hårdbeläggas av respektive tomt. Detta kommer att 
ske (enl ovan med skärmtak, minst 2 parkeringar på varje tomt, Friggebodar och At-
tefallshus). Dessutom vägar och fler parkeringsplatser gör att > 50% av området 
kommer att hårdbeläggas. Även om man kräver dagvatten omhändertages lokalt 
inom fastigheten kommer det att bli mycket vatten. Redan idag med INGEN hård-
beläggning är stora delar av området vattensjukt vid regn. 
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Dagvattenavrinningen måste vara färdigbyggt innan bygglov kan ges så man vet att 
det kan genomföras och fungerar och det är betalt.  
 
9. Förtydligande vad gäller bygghöjden behövs: 
Det står att det räknas från marknivån vid anslutningspunkten. 
Vad jag kan förstå så är anslutningspunkten ca ½ meter från tomtgränsen och då 
borde marknivån vara gatans nivå där infarten till garaget är? 
”Alla” kommer att försöka höja upp sina hus - speciellt om man inte vet vad som 
kommer att hända framför området mot havet - dvs på arrendetomterna. 
Eftersom det normalt sett inte händer något om man bygger för högt vilket illustre-
rats av flertal fall (se Boberg 4:22, ”kapellet” på arrendeområdet i siktlinjen m fl) så 
kommer man att försöka. Felmarginalen enligt lagarna är beroende på decimalerna i 
handlingarna och man har sagt 5,6 meter så max nockhöjd är 5,7 m. Vad händer om 
man bygger fel? -rivning? 
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Snällaste simulering av vyer från Sven Johans väg 5 och 1 som enl byggförslaget 
”ligger på höjden bakom” blir av med i stort sett all havsutsikt! Attefallshus och 
Friggebodar inte medtagna liksom att husen kan bli större men knappast mindre 
När det gäller alla andra hus längs Sven Johans väg, Bobergs kustväg och Klintvä-
gen mm blir det än sämre. 
 
(Simuleringen är gjord genom att sätta ut pålar med känd höjd på plats för planerat 
hus, fotografering från altanhöjd från 2 av bostäderna samt ifyllnad av byggnadens 
yta på respektive bild. Sannolikt kommer marknivån att höjas och därmed fastighet-
erna.) 

    
 
Specifika äskanden angående föreslaget bygglov: Se även äskande sid 1 
 

I. Återgå till det som gäller i översiktsplanen (bebyggelse kan tänkas i 
östra delen). Eftersom även fastigheter längs Bräckelidsvägen skall de-
taljplaneras bör man pröva om gällande översiktsplan skall överges för 
Boberg 8:27 och ny detaljplan framtagas.  
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II. Utred arrendebebyggelsen på Boberg 8:27 så man vet vad som gäller. 
III. Om inte punkt I. ovan så: 

A. Lös byggnationen på arrendedelan av Boberg 8:27 så den är klar innan bygglov 
ges.  
B. Se till att tillfartsvägarna är byggda innan bygglov beviljas. 
1. Detta kan göras medan man utreder vad som gäller i arrendeområdet på samma 
fastighet. 
2. Tillfartsvägarna behöver vara färdigbyggda innan man kan börja byggnation av 
området då det kommer mycket tung trafik under byggnationen.  
3. Samma gatuplanering behövs för Boberg 4:64, Boberg 8:1 med flera. 
C. Se till att dagvattenavrinningen är färdigbyggd och betald innan bygglov kan be-
viljas: 
1. Man måste veta hur/att det kommer att fungera i förväg och det måste vara 
färdigbyggt innan man kan bygga på området för att veta det. 
2. Man måste ha löst det med berörda fastighetsägare och löst vem som står för 
kostnaderna. 
3. Även detta kan göras medan man utreder vad som gäller på arrendeområdet av 
samma fastighet så man vet vad man förhåller sig till innan man ger ytterligare 
bygglov på Boberg 8:27. 
D. Glesa ut tomterna rejält till minst 900m2 och större grönområden mellan fastig-
heterna.  
E. Se till att få fler parkeringsplatser inom området. 
F. Förbjud parkering på gatorna. 
G. Förtydliga att det är gatuplanet på gatan där infarterna placeras som är markni-
vån vid beräkning av bygghöjd och nockhöjd. 
1. Om detta inte är fallet så måste vi räkna om på vad bygghöjder mm har för bety-
delse för våran del. 
H. Innan beslut tas: rita om simuleringen av området med 190m2 hus och garage 
och Attefallshus och Friggebod samt 2 parkeringar framför varje garage och fler ge-
mensamma parkeringsplatser så att man inte förleder beslutsfattarna. 
I. Förtydliga vad som gäller om man frångår bygglovet - rivning. 
 

Kommentar: Se samlade kommentarer sidan 81 gällande bebyggelse (byggnads-
höjd, utformning av området, utsikt och siktlinjer), översiktsplan, trafik, parke-
ring och dagvatten.  
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4.7 Sakägare 7, 2021-02-25 

Yttrande: 
Det reviderade förslag till detaljplan Falkenbergs kommun nu presenterar företer i 
princip samma brister som det första samrådsförslaget. Skillnaden är att de mest 
vulgära idéerna tagits bort. I stort sett anför jag därför samma synpunkter som förra 
gången.  
 
Jag finner inte anledningen att upprepa i samband med samrådet 2017 anförda argu-
ment med referenser, utan refererar istället till mitt samrådsyttrande; jag redovisar 
de synpunkter som tidigare anförts och inkluderar kommunens revideringar av för-
slaget till detaljplanen.  
 
KOMMUNIKATION/TILLFARTSVÄGAR 
Vad jag förstår kommer Marstensvägen att breddas och göras farbar för tung trafik 
innan eventuella anläggningsarbeten på föreslagna planområdet startar. Detta är en 
nödvändighet för att kommunikationerna skall fungera för oss befintligt boende 
(många fler än sakägarna i detta ärende). För övrigt måste Marstensvägen göras i 
ordning oavsett hur det går med föreliggande planförslag. Den har varit undermålig 
ända sedan GC-banan i all hast färdigställds mellan Ringsegård och Haraberg.  
 
Kommunen skriver i sina kommentarer till samrådsyttrandena att en ökad bebyg-
gelse i kustzonen i förlängningen leder till förbättrade kommunikationer och ökad 
tillgänglighet till kollektivtrafik och service; vidare att vissa värden minska eller 
försvinner men att nya kvaliteter tillförs.  
 
Det går inte att tolka dessa skrivningar som något annat än en vilja att utveckla 
kustzonen till en del av Falkenbergs tätort.  
 
FÖRTÄTNINGEN AV BEFINTLIG BEBYGGELSE 
I det reviderande förslaget har man tagit bort radhuslängorna från samrådsförslaget. 
I allt annat väsentligt har man hållit fast vid en maximal exploatering av det idag 
öppna fältet.  

- Att i den övre, södra delen bebygga tomterna så att gavlarna vetter mot be-
fintlig bebyggelse bakom lär endast marginellt påverka siktbarheten. Före-
liggande förslag vacklar härvidlag också i sina skrivningar: å ena sidan skri-
ver man ”…att området upplevs som inbjudande och genomskinligt” (s. 16 
7.2 Bebyggelse), å andra sidan skriver man ”För befintliga byggnader /…/ 
innebär föreslagen utbyggnad att nuvarande utsikt mot havet i väster kom-
mer att skymmas i varierande grad.” (s.17) 
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- Tomtstorleken föreslås till minst 750 m2, till skillnad från angränsade områ-
den för åretruntboende där minsta tomtstorlek är 900 m2.  

- Maximal byggnadsarea är förslagen till 900 m2. Tillsammans med garage, 
attefallshus, friggebodar, altaner, skärmtak och hårdytor kommer uppemot 
50% av tomtens area att kunna vara bebyggd, medan endast 25% är tillåtet 
att bebygga i angränsande planområde, Sammantaget kommer detta att 
skapa karaktären av villastadsbebyggelse – ett främmande inslag på Grims-
holmen. Staket, häckar och planteringar – inte minsta högväxande träd – 
kommer att ytterligare ”förtäta” området som idag är helt öppet.  

- Det föreligger inga grönområden eller liknande mellan tomterna, förutom ett 
fåtal stråk för anslutning till föreslagen GC-väg.  

- Parkområdet inom planförslaget ligger i områdets lågpunkt tillsammans med 
en planerad och nödvändig dagvattendamm. Bebyggande av denna del av 
området vore svårt p.g.a. dålig dagvattenavrinning och blöt mark. Dessutom 
torde lägre belägna tomter vara mindre intressanta för köpare. Slutsatsen är 
att trots det planerade parkområdet bör man betrakta förslaget som maximal 
exploatering.  

- Tomtstorlek och gatunät inom planområdet gör att man måste räkna med att 
bilar kommer att parkeras på gatorna runt bebyggelsen, såsom är brukligt i 
villastadsområden. Även detta faktum påverkar intrycket av bebyggelsen i 
just detta område som något väsensskilt från bebyggelsen på Grimsholmen i 
övrigt, där tomterna är stora nog att rymma gästparkering.  

- För att minimera påverkan på landskapsbilden och möjliggöra siktvyer på-
packar Länsstyrelsen att markuppfyllnad av till och med 0,3 m är för 
mycket, och förslår istället en pumpstation. Detta avfärdar Kommunen ge-
nom att påpeka att VA-utredningen inte påbjuder någon pumpstation. Istället 
reglerar man markuppfyllnaden av upp till 1,0 m är högst påtaglig, inte bara 
för landskapsbilden, utan även för kringliggande, befintlig bebyggelse. Att 
det är dagvattenvinningen och inte VA-nätet som behöver pumpas är en tek-
nikalitet och inte ett argument.  

- Byggnadshöjd och nockhöjd regleras i det reviderande planförslaget. Första 
raden av hus mot Sven Johans Väg rekommenderas att byggas med ga-
vel/kortsida mot Sven Johans Väg, för att maximera utsikten för bakomlig-
gande, befintliga fastigheter. Kommunen tillstår att trots detta kommer de 
bakomvarande fastigheterna bli lidande begränsningar i utsikten.  

Vad jag kan se är det ingen tvingande reglering av planerad bebyggelses utform-
ning. Det finns många andra sätt att bygga hus på än i rektangulär form med en 
kortsida med gavelspets. Störningen för befintlig bebyggelse lär bli betydligt större 
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än vad planförslaget låter påskina. Härvidlag måste planen vara betydligt mer speci-
fik för att fungera som skydd mot kreativ arkitektur.  
 
Dessutom visar inte illustrationsplanen maximal bebyggelse, och är därför missvi-
sande.  
 

- Det är inte enbart genom bebyggelse som ett bebyggt område påverkar sikt-
vyer och landskapskaraktär. Även planteringar har stor betydelse. Man 
måste också påräkna att uppvuxna trädgårdar med stora träd ytterligare ”för-
tätar” området i framtiden.  

I föreslagen detaljplan anförs begreppet ”förtätning”. ”Förtätning av bebyggelse” är 
tillämpligt i och i omedelbar närhet till tätorter, där man vinner synergieffekter i 
närhet till befintlig infrastruktur, såsom VA-nät, vägar, kollektivtrafik och närhet till 
serviceinrättningar et cetera, samt att man undviker att ta större tidigare outnyttjade 
naturområden i anspråk.  
 
GRANSKNINGAYTTRANDE  
Området för föreslagen detaljplan ligger idag på landsbygden. Genom att bebygga 
så som föreliggande förslag skapas en tätortsliknande bebyggelse på området, vilket 
idag inte finns överhuvudtaget i närområdet. Det är ett helt annat sätt att använda 
begreppet ”förtätning”, och strider mot gängse bruk. I det här fallet vinner man inga 
synergieffekter. Istället reses nya krav på infrastrukturen. Den enda befintliga infra-
struktur i området är VA-nätet, vilket har bedömts klara av den ökade volymen.  
 
Kommunen menar att man får vara beredd på att offra vissa delar av natur- och kul-
turmiljövärdena, samt att befintliga boende bör offra en del av sin trivsel ”för det 
allmännas bästa”. Det är svårt att se vad detta allmänna intresse består i, förutom 
exploatörens vinstintresse och kommunens vilja att expandera och skapa exklusiva 
boendemöjligheter. Under Covid-året har det varit ovanligt mycket folk som valt att 
bege sig till Grimsholmen för att röra å sig, få frisk luft och umgås i coronasäker 
miljö. Grimsholmen är mer attraktivt än någonsin. Folk i allmänhet värderar det 
öppna landskapet och den lantliga miljön runt om naturreservatet väldigt högt; det 
är inte bara reserverat som bidrar till det rörliga friluftslivet – även kringmiljön är 
viktig. Kommunen borde redovisa vari det s.k. allmänna intresset består. Såvitt jag 
förstår är det allmänna intresset att lämna kustzonen i fred i största möjliga utsträck-
ning. Det är inte bara den enskilde som måste iaktta försiktighet i naturen – det be-
rör i högsta grad också förvaltningen. Vi sakägare, andra boende i området (som-
marboende och åretruntboende), den besökande allmänheten och Länsstyrelsen har 
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en samstämmig bild av detta. Som jag ser det blir det därefter inte mycket kvar för 
Kommunens påstådda ”allmänna intresse”.  
 
Vad gäller egenintresset i detta kan jag omöjligtvis underlåta att påpeka att förslaget 
är synnerligen dåligt just för mig: framför mitt hus har man på illustrationskartan 
valt att INTE orientera huset med gaveln mot mig, samtidigt som den tomten ligger 
närmare Sven Johans Väg än de andra tomterna längre åt sydväst. (Resultatet av 
detta presenteras i bilder i yttrande).  

 
Figur 4: Tack Håkan Olsén, Sven Johans väg 3, för bilden - Simuleringen är gjord genom att sätta ut pålar med 
känd höjd på plats för planerat hus, fotografering från altanhöjd från 2 av bostäderna samt ifyllnad av byggna-
dens yta på respektive bild. Sannolikt kommer marknivån att höjas och därmed fastigheterna.  
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En vägg rakt framför mig, och ett tak som sträcker sig en bra bit över horisonten. 
Detta är inte en mindre påverkan av min utsikt, det är total ruin av mitt läge. Ingen 
hänsyn alls har tagits till min fastighet i det här planförslaget.  
 
Det är inte mycket bättre för mina grannar på Sven Johans väg. Byggnation såsom 
föreslås täpper till hela gärdet för alla kringboende, oavsett åt vilka håll man tittar 
ifrån.  
 
Översiktsplaner, kommunens policy och Miljöbalken 
Falkenbergs kommun har i tidigare styrdokument samt i översiktsplaner påpekat 
värdet av att vara restriktiv med byggande i kustlandskapet, såsom anfördes nog-
grant i mitt samrådsyttrande. Kommunen tillstår i sitt svar att man anser att det är 
befogat att låta utvecklingen gå mot allt högre exploatering av kustområdenas at-
traktiva lägen för boende.  
 
Därmed bekräftar Kommunen att man helt ändrar sin tidigare långsiktiga policy och 
ger upp de natur- och kulturmiljövärden man tidigare värnat, för att istället befrämja 
exploatering av landsbygden.  
 
Den glidningseffekt jag varnade för i samband med arbetet med DÖP Centralorten 
2007 är därmed ett faktum. Istället för att använda översiktsplaner för ett långsiktigt 
och överlagt resursutnyttjande, utnyttjar kommunen tydligen översiktsplaner för att 
skapa glidningseffekter i policyarbetet, ett annat är Boberg 8:1. Det vore förödande 
för Grimsholmen om bebyggelsen antar en villaförortsliknande struktur såsom t.ex. 
Ringsegård.  
 
De som köpt, uppfört eller renoverade fastigheter angränsande till föreliggande 
planområde har därför lurats av översiktsplanens skenbart återhållsamma policy.  
 
I Länsstyrelsens samrådsyttrande anmärker de på bebyggelsestrukturen och dess på-
verkan på kustmiljöområdet på ett liknande sätt som jag gjorde, men med referenser 
till Miljöbalken snarare än till Falkenbergs Kommuns policydokument vilka jag an-
vände.  
 
Därmed kan jag i och med kommunens svar på Länsstyrelsens synpunkter konsta-
tera att kommunen och Länsstyrelsen tolkar Miljöbalkens skrivningar helt olika. 
Lekmannamässigt anser jag att kommunens tolkning är fel i det här avseendet, och 
skulle med intresse se detta prövas i högre instans.  
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Avslutningsvis vill jag också försiktigt påpeka att marken som planeras tas i an-
språk är jordbruksmark. Den bedöms som mindre värdefull som odlingsjord. Detta 
är intressant på så vis att den varit god nog för försörjningen av flera generationers 
lantbrukare, men också på så vis att just den här typen av åkerbruk i kustzonen är av 
särskilt kulturhistoriskt intresse, på grund av läget, inte på grund av jordens kvalitet. 
Intresset för den här typen av odlingsmark kommer med största sannolikhet att öka i 
framtiden av båda dessa nämnda skäl, när mervärden värderas och inte enbart reda 
pengar.  
 
Detaljplaner och bygglov 
Delar av Boberg 8:27 är idag redan bebyggt på arrendetomter. Det är alltså inte sant 
så som skrives att 8:27 idag är åkermark. Bara en del av 8:27 är åkermark.  
 
Bygglovsnämnden i Falkenbergs kommun har på arrendetomterna enligt KSAU 
protokoll 2020-05-05 under lång tid godkänt planvidriga bygglov samt underlåtit att 
bedriva vederbörlig tillsyn (planområde Boberg 8:27). Nu pågår arbete med en ny 
detaljplan inom samma befintliga planområde vari felen begåtts.  
 
Såsom framgår av KSAUs beslut anser bygglovsnämnden att hela planområdet bör 
revideras innan man gör en ny plan för en annan del av samma planområde. Trots 
detta beslutade KSAU att inte revidera planen för hela planområdet i samband med 
den nya detaljplanen, eftersom det skulle medföra olägenheter för exploatören. Det 
förefaller mycket besynnerligt att just detta är Kommunens främsta intresse att före-
träda. (Exploatören av det nya planförslaget är också markägare till arrendetom-
terna.)  
 
Det förefaller synnerligen märkligt att kommunen intar en sådan här inställning. 
Man tillmötesgår exploatören/markägaren, och bortser helt från Byggnadsnämndens 
ståndpunkt och en samstämmig röst från de kringboende – sommargäster såväl som 
åretruntboende (när det gäller bebyggelsestruktur, siktvyer, bevarande av natur- och 
kulturmiljövärden etc. ref. samrådsyttrande).  
 
Det finns idag ett nybyggt hus som starkt skiljer sig från de andra arrendetomterna 
på Boberg 8:27. Detta har varit föremål för många förvånade reaktioner bland förbi-
passerande utomstående, bland oss kringboende, och om jag förstådd det rätt har det 
även varit föremål för en hel del besvär för Förvaltningen (Kommunen).  
 
Genom att inte ta ett helhetsgrepp på hela 8:27 kan man emotse en lång rad problem 
kring bygglovs- och planfrågor när man senare tar tag i den del av Boberg 8:27 som 
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nu är arrendetomter – inte minst eftersom många av arrendetomterna befinner sig 
mellan havet och detta detaljplaneförslag.  
 
Sammanfattning 
Jag yrkar att:  

- Förkasta föreslagen detaljplan i sin helhet, med argument som ovan, med 
hänvisning till de natur- och kulturmiljövärden det öppna gärdet idag repre-
senterar i det unika kustlandskapet. Vidare föreslår jag att man omarbetar 
detaljplanen för hela Boberg 8:27, inklusive arrendetomterna, såsom bl.a. 
byggnadsnämnden föreslagit. I och med det förutsätter jag att man tar hän-
syn till de synpunkter som framkommit i samrådsrundan och gransknings-
rundan av detta ärende, så att det kan bli en långsiktigt hållbar plan vilket 
Falkenbergs kommun framhåller som ett viktigt mål i sina policydokument.  

Kommentar: Se samlade kommentarer på sidan 81 gällande riksintresse, 
jordbruksmark, översiktsplan, dagvatten, bebyggelse (omfattning, områdets 
karaktär, utsikt och siktlinjer, utformning av området), trafik (kapacitet och 
utformning av Marstensvägen och trafikmängd) och fritidshusområdet.   
 
En pumpstation bedöms inte motiverad att anlägga i området då det går att 
lösa med naturlig avrinning.  

 
4.8 Sakägare 8, 2021-02-23 
Yttrande: 
Bobergs Samfällighetsförening har getts tillfälle att lämna synpunkter på ny detalj-
plan om möjligheten till att uppföra bostadsbebyggelse inom fastigheten Boberg 
8:27 i Falkenbergs kommun. Enligt stämmobeslut 2020-06-21 har utsetts en arbets-
grupp som på delegering har rätt att företräda, bevaka och fatta beslut i samtliga de 
frågor som rör detta ärende. 
 
Bobergs Samfällighetsförening är en sammanslutning av ägare till fritidshus som 
ansluter till det aktuella planområdet. Antalet fritidshus uppgår till 135, men antalet 
berörda personer är ca 250 – 300. För att området skall uppfattas som tilltalande och 
skapa trevnad är det föreningens målsättning att hela tiden verka för att vårda och 
utveckla boendemiljön. 
 
För ordningen skull bör anges att föreningens medlemmar har tecknat avtal om bo-
stadsarrende med Grimsholmen Fastighets AB, samma bolag som är ägare till fas-
tigheten Boberg 8:27, vilken inkommit med ansökan om planbesked, i syfte att möj-
liggöra en byggnation av småhus inom fastigheten. 
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Omständigheter 
Sedan ägaren till Boberg 8:27 inkommit med ansökan om planbesked med syfte att 
möjliggöra byggnation av småhus inom fastigheten har Falkenbergs kommun upp-
rättat ett planförslag (2017-04-18) som tillställts sakägare och olika intressenter för 
att inhämta deras synpunkter. Ett samrådsmöte har även hållits. 
 
Antecknas att Samfällighetsföreningen inkommit med sina synpunkter, där nedan-
stående punkter framhölls, nämligen. 

- att viktiga siktvyer skulle gå förlorade genom en byggnation enligt planbe-
skrivningen 

- att förslaget till hantering av dagvatten skulle omprövas 
- samt att Lyckevägen enligt gällande förslag skulle tjäna som ”genväg” ge-

nom bostadsområdet. 
 
Vid en sammanställning av de synpunkter som inlämnades av medlemmarna var för 
sig, förutom att förslaget ogillades och därmed skulle avfärdas i sin helhet, framför-
des speciellt, att omfattningen av byggnader inom planområdet skulle ha en negativ 
påverkan på miljön, en olägenhet på boendemiljön i övrigt samt inte minst, att sik-
ten mot havet för ett urval av fritidshus helt eller delvis skulle försvinna. 

 
Med lämnade synpunkter från berörda har därefter planbeskrivningen reviderats 
(2020-12-04) och åter igen tillsänts sakägare och olika intressenter för att inhämta 
deras synpunkter. Med ledning av den granskningshandling som tillställts före-
ningen får föreningen lämna följande synpunkter. 
 
Vår inställning 

1. I första hand hemställer vi att förslaget till ny detaljplan i sin helhet avfärdas 
och att planområdet därmed lämnas i nuvarande skick. 

2. I andra hand, att detaljplanen utformas så att antalet byggnader väsentligt 
begränsas så att planområdet öppnas upp och att siktvyer mot havet därmed 
erbjuds. 

 
Vår framställan 
Till grund för vår första hemställan, att det angivna planområdet skall förbli obe-
byggt ansluter sig föreningen till vad Länsstyrelsen anfört i sitt yttrande, daterat 
2017-06-01. 
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Med ledning av Länsstyrelsens yttrande följer kort nedan ett summariskt urval av 
kommentarer från Falkenbergs kommun. 

• Att en utbyggnad av området kommer att upplevas som en naturlig del av 
bebyggelsen i Boberg 

• Att planområdet endast utgör ett mindre begränsat område och att land-
skapsbilden inte kommer påverkas i någon större utsträckning 

• Samt att kommunens planering syftar till en god hushållning med mark och 
resurser, varför den mest lämpliga markanvändningen är att utnyttja hela 
planområdet för byggnation. 

 
Med ovanstående kommentarer anser föreningen att kommunen saknar ett helhets-
perspektiv som inte tar hänsyn till hela det geografiska området, vilken får en nega-
tiv påverkan på landskapsbilden. Vad avser Länsstyrelsen är det som bekant rege-
ringens företrädare i länen, där myndighetens viktigaste uppgift är att se till att de 
mål som riksdagen och regeringen slagit fast inom olika områden beaktas. För läsa-
ren, då märkligt att Falkenbergs kommun lämnar Länsstyrelsens yttrande utan avse-
ende och i stället tillåter sig göra en helt annan tolkning av de bestämmelser som 
åberopats av Länsstyrelsen. 
 
Till grund för vår andra hemställan är att kommunen inte har beaktat de synpunkter 
som framförts i tidigare remissomgång utan att områdets karaktär med placering 
och utformning av byggrätter i allt väsentligt kvarstår. När kommunen planerar för 
byggande av nya bostäder, där man ska förena den befintliga bebyggelsen med ny 
är det viktigt att olika intressen får komma till uttryck samt också beaktas. 

 
I föreliggande fall har kommunen inte hörsammat föreningens och medlemmarnas 
synpunkter, att planområdet blir alltför tätbebyggt och därmed förlorar sin karaktär 
(läs, landskapsbilden) samt att utsikten och siktlinjer mot havet helt eller delvis går 
förlorade. I stället för att anta utmaningen, att hitta en skiljelinje, där man verkar för 
att förena och möta olika intressen har kommunen valt att låta det allmänna intresset 
väga tyngre. Vilka som företräder det ”allmänna intresset” i detta sammanhang kan 
i skrivande stund rimligen inte angå andra än markägaren, Falkenbergs kommun 
och sakägarna. 
 
Kommunen har genomfört vissa justeringar av områdets utformning avseende; 

• Trafikstrukturen ändras för Lyckevägen samt in- och utfartsvägar anläggs 
till bostadsområdet. 

• Tidigare radhus ersätts av friliggande villor (enplansvillor) samt att vissa vil-
lor placeras med kortsidan mot gatan (läs Sven Johans väg) 
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• Viktiga höjd- och marknivåer har angetts, även om det för läsaren är svårt 
att bedöma hur detta kommer gestalta sig i verkligheten. Därför vore det 
tacksamt om en visualiserad beskrivning tas fram av vilken det klart framgår 
en dimensionering mellan planskiss och verklighet angående byggnaders 
höjd, mark höjd och siktvyer mm. 

 
Föreningen välkomnar dessa justeringar, dock kvarstår den mest centrala frågan 
olöst, att utforma och anpassa antalet byggrätter så att området anpassas till den öv-
riga bebyggelsen, att boendemiljön i allt väsentligt bibehålls samt att planbeskriv-
ningen i större utsträckning tar hänsyn till att siktvyer ner mot havet inte går förlo-
rade. I detta sammanhang anser föreningen, att kommunen i sitt fortsatta arbete in-
kluderar vad som anges i delöversiktsplanen (DÖP) 2007, att endast en mindre yta 
skall lokaliseras för bebyggelse. På så vis kan landskapet behålla mycket av sin nu-
varande karaktär. En medelväg som på objektiva grunder tillmötes-går allas in-
tresse, även sakägarna. 
 
På anförda grunder hemställer föreningen, att den nuvarande planbeskrivningen om-
arbetas och att ett nytt granskningsutlåtande utarbetas. 

 
Kompletterande synpunkter 
Föreningen ansluter sig i allt väsentligt till de synpunkter som framförts av övriga 
sakägare samt olika intressenter i deras respektive remissvar, vilka är emot en loka-
lisering och utformning av bostadsbebyggelse inom fastigheten Boberg 8:27. 

 
Plats för funderingar 
Beredningstvånget med ett ordentligt remissförfarande är en av demokratins grund-
stenar. Sakägare och olika intressenter har därför bjudits in för att framföra sina 
synpunkter på den planbeskrivning som upprättas av Falkenbergs kommun. Så för 
att kommunen skall få ett bättre beslutsunderlag. 
 
I detta sammanhang är viktigt att kommunen inte enbart ser som sin uppgift att 
backa upp ett beslut (läs; en byggnation av småhus inom den aktuella fastigheten). I 
sådant fall blir hela remissförfarandet ganska meningslöst. 
 
Falkenbergs kommuns har utformat en vision enligt lydelsen ”Vi växer för en håll-
bar framtid”. I denna utsägs att kommunen har att verka för en hållbar tillväxt. 
Dessutom har kommunen sedan 2019 en ny politisk viljeinriktning med tre definie-
rade målområden, nämligen. 

• Ett föredöme inom hållbarhet 
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• Välfärd med god kvalitet 
• Västsveriges starkaste näringsliv 

 
Med hänvisning till aktuella ärende är den första punkten av särskilt intresse. Under 
denna punkt utsägs bland annat att kommunen skall arbeta för att bevara den biolo-
giska mångfalden. 
 
Biologisk mångfald låter kanske komplicerat, men det är enkelt. 
”Tänk dig en äng på sommaren. På marken växer många olika blommor. Runt dem 
surrar insekter. Ett rådjur betar av gräset, i ett hål bor en sork och från närliggande 
träd hörs fåglar sjunga”. 
Det är biologisk mångfald! 
 
I detta sammanhang kan anges att biologisk mångfald är lika viktig som klimatfrå-
gan eftersom det finns en nära koppling mellan klimatförändringar och förlusten av 
biologisk mångfald. Under denna punkt anges vidare att kommunen aktivt skall ar-
beta med hållbarhet ur alla tre aspekterna: socialt, ekologiskt och ekonomiskt. Tre 
viktiga komponenter för att möta framtida behov. En utmaning som kommunen har 
antagit. Därför har kommunen också tillsatt ett nytt politiskt utskott kopplat till håll-
barhet. Ett värdegrundsarbete som självklart uppskattas och som anger de grundläg-
gande principerna för kommunens arbete idag och imorgon. 
 
Även om den ekologiska hållbarheten ofta brukar beskrivas som att den sätter ra-
marna eller ligger till grund för de två andra hållbarhetskomponenterna vill vi i 
detta sammanhang även lyfta fram betydelsen av social hållbarhet som berör männi-
skors livsbetingelser i samhället och hur dessa livsbetingelser fördelar sig mellan 
grupper av människor. I föreliggande fall från det individuella perspektivet, att 
kunna påverka utvecklingen av vårt samhälle. Av den anledningen är det viktigt att 
kommunen i större utsträckning än hittills hörsammar och respekterar de synpunkter 
som framförts av huvudsakligen samtliga sakägare och olika intressenter i deras re-
missvar, dvs att även deras synpunkter ges ett skyddsvärt intresse och beaktas. Före-
ningen, en grupp av135 fritidshus och som berör ca 250 – 300 personer och deras 
boendemiljö, som under 4–6 månader varje år bejakar och främjar näringslivets ut-
bud av tjänster och produkter. Något som bidrar till att Falkenbergs kommun med 
framgång skall lyckas med målsättningen att skapa Västsveriges starkaste närings-
liv. 
 
Sammanfattning 
Med detta sagt hemställer Bobergs Samfällighetsförening; 
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- att kommunens förslag till planbeskrivning i första hand avfärdas och att det 
angivna planområdet skall bli obebyggt. 

- att kommunens förslag till planbeskrivning i andra hand omarbetas samt med 
större hänsyn beaktar de synpunkter som föreningen tillika övriga sakägare 
framfört, där byggnationen av planområdet väsentligt begränsas så att sikt-
vyer mot havet öppnas upp. 

 
Om det skulle bli nödvändigt för arbetets rätta utförande emotser vi möjligheten att 
inkomma med kompletterande synpunkter. 
 

Kommentar: De synpunkter som lämnas i samråds- och granskningsskede be-
aktas av kommunen men sammanvägs mot andra faktorer, exempelvis kom-
munens uppgift att skapa möjlighet till ny bostadsbebyggelse i kommunen. Ju-
steringar har gjorts i planförslaget efter samrådet, bland annat gällande be-
byggelsens omfattning. Efter granskningen föreslås planförslaget justeras yt-
terligare vilket innebär att den tillkommande bebyggelsen minskas i omfatt-
ning och centreras till den sydöstra delen av planområdet. Det gör att reste-
rande del av planområdet kan sparas som naturmark. Se samlade kommenta-
rer gällande bl.a. riksintressen. översiktsplan, bebyggelse (utformning av om-
rådet, utsikt och siktlinjer, omfattning, områdets karaktär) på sid 81. 
 

4.9 Sakägare 9, 2021-02-22 
Yttrande: 
En byggnation som den här förstör landskapsbilden för hela området. Det känns 
konstigt att mitt bland alla stugor göra ett villakvarter. 
 
Området för föreslagen detaljplan ligger idag på landsbygden. Genom att bebygga 
så som föreliggande förslag skapas en tätortsliknande bebyggelse på området, vilket 
idag inte finns överhuvudtaget i närområdet Kommunen menar att man får vara be-
redd på att offra vissa delar av natur- och kulturmiljövärdena, samt att befintligt bo-
ende bör offra en del av sin trivsel ”för det allmännas bästa”. Det är svårt att se vad 
detta allmänna intresse består i, förutom exploatörens vinstintresse och kommunens 
vilja att expandera och skapa exklusiva boendemöjligheter. Under Covid-året har 
det varit ovanligt mycket folk som valt att bege sig till Grimsholmen för att röra på 
sig, få frisk luft och umgås i coronasäker miljö. Grimsholmen är mer attraktivt än 
någonsin. Folk i allmänhet värderar det öppna landskapet och den lantliga miljön 
runt om naturreservatet väldigt högt; det är inte bara reservatet som bidrar till det 
rörliga friluftslivet – även kringmiljön är viktig. Kommunen borde redovisa vari det 
s.k. allmänna intresset består. Såvitt jag förstår är det allmänna intresset att lämna 
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kustzonen i fred i största möjliga utsträckning. Det är inte bara den enskilde som 
måste iaktta försiktighet i naturen – det berör i högsta grad också förvaltningen. 
 
Delar av Boberg 8:27 är idag redan bebyggt på arrendetomter. Jag bor där. Det är 
alltså inte sant så som skrives att 8:27 idag är åkermark. Bara en del av 8:27 är åker-
mark!! 
 
Genom att inte ta ett helhetsgrepp på hela 8:27 kan man emotse en lång rad problem 
kring bygglovs- och planfrågor när man senare tar tag i den del av Boberg 8:27 som 
nu är arrendetomter – inte minst eftersom många av arrendetomterna befinner sig 
mellan havet och detta detaljplaneförslag. 
 
Jag bor ju själv på 8:27 åretrunt på arrendetomt med en stuga på 55 kvm och skulle 
gärna vilja ha ett större boende men det får jag inte. Borde inte alla behandlas lika 
inom samma betäckning? 
 
Sammanfattning 
Jag yrkar att: förkasta föreslagen detaljplan i sin helhet, med argument som ovan, 
med hänvisning till de natur- och kulturmiljövärden det öppna gärdet idag represen-
terar i det unika kustlandskapet. Vidare föreslår jag att man omarbetar detaljplanen 
för hela Boberg 8:27, inklusive arrendetomterna, såsom bl. a byggnadsnämnden fö-
reslagit. I och med det förutsätter jag att man tar hänsyn till de synpunkter som 
framkommit i samrådsrundan och granskningsrundan av detta ärende, så att det kan 
bli en långsiktigt hållbar plan vilket Falkenbergs kommun framhåller som ett viktigt 
mål i sina policydokument. 
 

Kommentar: Se samtalade kommentarer på sidan 81 gällande riksintresse och 
bebyggelse (omfattning, karaktär av området), fritidshusområdet. 

 
4.10 Sakägare 10, 2021-02-24 
Yttrande: 
Varför förtäta med bostäder i detta område? Nya områden som är på gång på båda 
sidor om Skrea Kyrka, räcker inte dessa tomter till? utan att förstöra denna sommar-
stugeidyll. Detta projekt är helt malplacerat och borde inte få bli verklighet. Vi står 
bakom Bobergs Samfällighetsförenings remisssvar Dnr KS 2010-270 
 

Kommentar: Se samlade kommentarer på sidan 81.  
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4.11 Sakägare 11, 2021-02-24 
Yttrande: 
Vi tillhör Bobergs Samfällighetsförening och bor tillsammans med 250–300 andra 
personer i 135 hus belägna framför och bakom det område som skall nu ”bebygg-
gas”…!? 
 
Vi köpte hus i nedre delen för snart 4 år sedan och fick ingen information om dessa 
planer till ändrad detaljplanen. 
 
Vi är falkenbergare och tycker det är helt fel att förtäta detta fina område. Här finns 
135 sommarstugor med max 55 m2… 
 
Området skulle ju få en helt annan karaktär med ”åretruntboende” i hus som blir vä-
sentligt större.  
 
Dessutom är vi mycket oroade för att detta skulle medföra ökad risk för inbrott och 
skadegörelse i HELA området om det blir ett flertal åretruntboende i området. Från 
Länsstyrelsen yttrande följer kort nedan ett urval av kommentarer från Falkenbergs 
kommun.  
 

- Att en utbyggnad av området kommer att upplevas som en naturlig del av 
bebyggelsen i Boberg,  

- Att planområdet endast utgör ett minder begränsat område och att land-
skapsbilden inte kommer påverkas i någon större utsträckning 

- Samt att kommunens planering syftar till en god hushållning med mark och 
resurser, varför den mest lämpliga markanvändningen är att utnyttja hela 
planområdet för byggnation 

Ovannämnda uttryck stämmer ju inte alls överens med området.  
Vi hemställer därför att förslaget till ny detaljplan i sin helhet avfärdas och att plan-
området därmed lämnas i nuvarande skick.  
 

Kommentar: Se samlade kommentarer på sidan 81.  
Det bedöms inte finnas risk för ökad brottslighet p.g.a. fler åretruntboende i 
området. 
 

4.12 Sakägare 12, 2021-02-07 
Yttrande: 
Ang. byggnationen på åkern. 
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Vi köpte vår stuga 2000. Det var 2 stugor lediga på området då. Vi valde den dyrare 
stugan p. g.a havsutsikten vilket var det viktigaste argumentet att köpa en stuga. I o 
m. byggnationen på åkern kommer vår havsutsikt att försvinna o därmed den största 
glädjen med stugan. Vi menar att husen inte bör uppföras så att havsutsikten för-
svinner o därmed värdet på vår stuga sjunker. 
 
Dessutom passar det inte att bygga permanentboende mitt i ett stugområde! 
 

Kommentar: Se samlade kommentarer gällande bebyggelse (utsikt och siktlin-
jer och omfattning, områdets karaktär) på sidan 81.  

 
4.13 Sakägare 13, 2021-02-21 
Yttrande: 
Jag har redan i samrådsskedet 2017 yttrat mig över det dåvarande detaljplaneförsla-
get, se avsnitt 4.11 i samrådsredogörelsen. Planen står i strid mot riksintresse för fri-
luftsliv. Vi tyckte redan då att den bedömning som gjordes i det då lagda planförsla-
get, att exploateringen inte påverkar riksintresset, var felaktigt.  
 
Nu har ett nytt omarbetat planförslag tagits fram som berörda ges möjlighet att 
tycka till om.  
 
Jag konstaterar att det senaste granskningsförslaget efter justeringar i vissa avseen-
den, fortfarande avviker väldigt mycket från vad kommunen sagt om det aktuella 
exploateringsområdet i sin delöversiktsplan (DÖP 2007). Graden av exploatering 
innebär också i det omarbetade förslaget att detta inte är förenligt med innebörden 
av hushållningsreglerna i Miljöbalkens 4 kapitel som gäller tillvaratagande av riks-
intresse för friluftslivet.   
 
Det bästa hade varit att försöka få till stånd en ännu större nedskalning av projektet. 
Bebyggelse i ett område som ungefär begränsas enligt rekommendationer i DP 
(2007), dvs. den rekommenderade bebyggbara ytan i det område som betecknas 
med 41 som kan bedömas till <50% av nuvarande förslag. Genom att endast be-
bygga DPens zon 41 blir störningarna vad gäller påverkan på t.ex. fritidsboendes 
havsutsikt rätt så begränsade och landskapet i området kan få behålla mycket av sin 
nuvarande karaktär. Tvärtemot mot det som kommunen argumenterar för känns det 
inte angeläget att knyta ihop övre och nedre sommarstugeområdet genom att be-
bygga det öppna området mellan dessa för att åstadkomma en mera sammanhållen 
enhetlig struktur sett i ett större perspektiv. Precis motsatsen kan hävdas. Det finns 
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ett värde i att så längt möjligt bibehålla det mosaikartade landskapet. Dagvattenpro-
blematiken blir hanterbar eftersom betydligt färre hus byggs.  
 
Miljöbalkens hushållnings- och hänsynsregler värnas och den mindre skalan på 
byggprojektet skulle på ett mycket bättre sätt förena markägarens intressen av att få 
exploatera sin mark med de motstående intressen som finns och som vi inom sam-
fälligheten, övriga boende i området jämte andra som vill njuta av det fina karaktär-
istiska halländska kustlandskapet så gärna vill slå vakt om! 
 

Kommentar: Se samlade kommentarer gällande riksintresse och bebyggelse 
(utsikt och siktlinjer, bebyggelsens omfattning, områdets karaktär) på sidan 
81.  

 
4.14 Sakägare 14, 2021-02-23 
Yttrande: 
 
Omständigheter 
Sedan ägaren till Boberg 8:27 inkommit med ansökan om planbesked med syfte att 
möjliggöra byggnation av småhus inom fastigheten har Falkenbergs kommun upp-
rättat ett planförslag (2017-04-18) som tillställts sakägare och olika intressenter för 
att inhämta deras synpunkter. Ett samrådsmöte har även hållits.  
 
Redan nu kan anges att reviderat förslag till planbeskrivning i allt väsentligt över-
ensstämmer med tidigare förslag (2017-04-18), då området nyttjas i samma omfatt-
ning. Vissa justeringar har emellertid vidtagits genom att Lyckevägens befintliga 
anslutning till Marstensvägen tas bort på grund av begränsad sikt i korsningen samt 
att tidigare radhus ersatts med friliggande villor i en våning. En justering som inte 
kan gottskrivas kommunen i förhållande till gemene man, utan snarast att man på 
eget initiativ har vidtagit en rättelse i ett mindre genomtänkt förslag. Nu som tidi-
gare kvarstår att planområdet blir alltför tätbebyggt och därmed förlorar sin karaktär 
(läs landskapsbilden) samt att utsikten och siktlinjer mot havet helt eller delvis går 
förlorade.  
 
Sakägare och olika intressenter har bjudits in för att framföra sina synpunkter på 
förslaget till planförslag. Så för att kommunen skall få ett bättre beslutsunderlag 
samt att närmast boende ofta har kännedom om lokala förhållanden som bör värnas 
eller som kan förbättras. Var och en i ett remissförfarande är därför en viktig aktör. 
Något som bör beaktas i remissförfarandet.  
 



   
 
 
 

Utlåtande 
Detaljplan för del av Boberg 8:27 m fl  53 (92) 
 
 
 

Att kräva total transparens av kommunen i alla frågor är förstås utopiskt. Varje typ 
av ärende måste innehålla ett visst slag av strategi, men då måste man spela sina 
kort snyggt. När merparten av intressenterna (läs: sakägarna) kan se igenom ett stra-
tegival, varför då envisas med att med svetten lackande i pannan fortsätta på den in-
slagna linjen. Tror ni att vi saknar läsförmåga och internetuppkoppling, att vi köper 
premissen att en byggnation av planområdet är bra bara för att ni står på er? I sådant 
fall blir hela remissförfarandet meningslöst samtidigt som förmågan hos varje per-
son underskattas, att inkomma med synpunkter av betydelse. 
 
Med detta sagt får jag med ledning av den granskningshandling som tillställts mig 
lämna följande synpunkter. 
 
Min inställning  

- I första hand hemställer jag att förslaget till ny detaljplan i sin helhet avfär-
das och att planområdet därmed lämnas i nuvarande skick. 

 
- I andra hand, att detaljplanen ånyo omarbetas så att antalet byggnader vä-

sentligt begränsas så att planområdet öppnas upp och att siktvyer mot havet 
därmed erbjuds.    

 
Min framställan 
Till grund för min första hemställan anförs att den föreslagna utbyggnaden är för 
omfattande för att kunna upplevas som en naturlig del av området, vilket kommer 
påverka landskapsbilden negativt samt att det i förslaget inte heller har gjorts en av-
vägning mellan olika intressen som tar hänsyn till hela det geografiska området. 
Vad sedan Länsstyrelsen anför i sitt yttrande, daterat 2017-06-01 besannar bara min 
uppfattning, vars yttrande jag med detta ansluter mig till. 
 
Till grund för min andra hemställan är att kommunen inte har beaktat de synpunkter 
som framförts i tidigare remissomgång utan att områdets karaktär med placering 
och utformning av byggrätter i allt väsentligt kvarstår. Planförslaget är fortfarande 
alltför omfattande, att 40 bostäder blivit 28 villafastigheter är ingen förändring i sak 
(läs: Kejsarens nya kläder), eftersom hela planområdet fortfarande nyttjas fullt ut. 
Kommunen har således inte efterkommit tidigare lämnade synpunkter, att planom-
rådet blir alltför tätbebyggt och därmed förlorar sin karaktär (läs, landskapsbilden) 
samt att utsikten och siktlinjer mot havet helt eller delvis går förlorade. Något som 
angår mig och som kommer påverka min situation på ett sätt som inte är obetydligt.   
 



   
 
 
 

Utlåtande 
Detaljplan för del av Boberg 8:27 m fl  54 (92) 
 
 
 

Av denna anledning föreslår jag att den reviderade planbeskrivningen ånyo omarbe-
tas och att ett nytt planförslag utarbetas. En visualiserad plan, av vilken det klart 
framgår dimensionering mellan planskiss och verklighet angående byggnaders höjd, 
markhöjd och siktvyer mm..   
  
En reviderad plan som innebär följande; 
att antalet byggrätter begränsas,  
att endast en mindre yta skall lokaliseras för bebyggelse 
att byggnader ska utformas och anpassas (läs; byggnaders höjd och mark höjd) till 
den övriga bebyggelsen,  
att boendemiljön i allt väsentligt bibehålls  
samt att planbeskrivningen i större utsträckning tar hänsyn till att siktvyer ner mot 
havet inte går förlorade.  
 
På så vis kan landskapet behålla mycket av sin nuvarande karaktär. Också ett för-
slag som mindre vilar på affärsmässiga förutsättningar och mer tillmötesgår allas in-
tresse.  
Dessutom, ett förslag som bättre lever upp till kommunens målsättning att vara ”Ett 
föredöme inom hållbarhet” 
 

Kommentar: Se samlade kommentarer gällande bebyggelse (utformning av 
området, utsikt och siktlinjer, omfattning, områdets karaktär) och trafik på si-
dan 81.  

 
4.15 Sakägare 15, 2021-02-21 
Yttrande: 

Jag motsätter mig förslaget till detaljplanen i fråga om tre punkter; 

Först och främst så medför en exploatering av fastigheten ett ökat användande av de 
vägar och strövområden som finns på och runtom fastigheten, vilket inte tagits till-
räckligt med hänsyn till i förslaget till detaljplan. Risken finns att stugägare i områ-
det begränsas i användandet av området, både ur rekreationsmässig synpunkt såväl 
som säkerhetsmässig ur trafikmiljösynpunkt. En ökning av trafik i området, framför 
allt Lyckevägen, kommer genom detta att ha en negativ påverkan för boende i 
stugområdet.  

Även det faktum att det planeras ett stort antal tomter påverkar miljön negativt ur 
rekreationsmässig synpunkt, vilket i dagsläget är av stort värde för stugägarna i 
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området. Möjligheten att röra sig fritt i området kommer genom exploatering att in-
skränkas.  

Landskapsbilden påverkas också i hög grad negativt av den planerade byggnat-
ionen, då de öppna fält och åkrar som är karaktäristiska för området går om intet. 
Detta är värden som inte går att ersätta och som är mycket betydelsefulla för boende 
i området.  
 

Kommentar: Se samlade kommentarer gällande riksintresse, bebyggelse (om-
fattning, områdets karaktär, utsikt och siktlinjer) och trafik (Lyckevägen, tra-
fikmängder) på sidan 81.  

 
4.16 Sakägare 16, 2021-02-25 
Yttrande: 
Falkenberg växer. Kommunen har en tät stad med ett stort utbud av kultur och ut-
bildning. En viktig orsak till inflyttningen är också närhet till vackra omgivningar 
både söder och norr om staden. Det gör det extra viktigt att tillväxten sker med re-
spekt både för de som redan bor och vistas på platsen och för de som vill flytta hit. 
Det unika landskapet ska också kunna upplevas både av de som bor i tättbebyggda 
områden i hyreslägenheter och av de som bor i egna villor. Till Falkenberg kommer 
också turister som lockas hit för att uppleva det vackra landskapet vilket är en viktig 
inkomstkälla för kommunen. 
 
Den mark som planerar att bebyggas, mitt emellan Grimsholmens naturreservat och 
Ringsegård är en viktig del i ett unikt område. Längs med den böjda vägen öppnar 
landskapet upp sig och skapar en paus i bebyggelsen strax före kröken innan havet 
breder ut sig. Sådana landskap är värdefulla för alla som bor i Falkenberg, för de 
som vistas här säsongsvis och för de som passerar med cykel eller bil längs med 
Kustvägen. 
 
I de planer som finns för villabebyggelse inom fastigheten 8:27 tycker jag inte att 
jag ser en respekt för Falkenbergs unika naturvärden. Ett bostadsområde med 28 
permanentboenden skulle påverka karaktären i området negativt för Falkenbergs-
bor, återkommande sommarboende och turister. 
 
Jag vill därför i första hand starkt rekommendera kommunen att inte detaljplanera 
denna plats för bostäder utan att istället säkra platsen i detaljplanen som parkområde 
för framtiden. Platsen kan då användas för att säkra den biologiska mångfalden 
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genom att planteras med träd och växter. Istället bör byggrätter tillskapas närmare 
staden så att en förtätning sker, med bättre social hållbarhet som resultat. 
 
I det fall kommunen ändå ämnar gå vidare med att detaljplanera platsen för bostäder 
vill jag lämna följande rekommendationer för att i någon mån kunna bevara karak-
tären hos platsen som en paus i landskapet. Jag föreslår i så fall att exploateringen 
dras ner till maximalt 12 byggrätter genom att: 
 
1.      Placera byggnader enbart innanför den inre nya väg som planeras. 
2.      Säkerställ i detaljplanen att byggnaderna placeras nära den inre vägen. Den 
nya park som planeras blir mer tillgänglig som passage för fotgängare och bildar en 
fortsättning av landskapet samt en ekodukt för djur och växter. Området mellan den 
inre nya vägen och Marstensvägen bör också planeras som park vilket bidrar till att 
stärka områdets gröna karaktär, inbjuda till rörelse i landskapet och öppna upp sikt-
vyer. 
3.      Säkerställ i detaljplanen att byggnadernas uttryck ska anpassas till områdets 
karaktär med varierande färgskala, med träfasad. 
4.      Säkerställ i detaljplanen att enbart enplanshus tillåts och med en maximal tak-
höjd. 
5.      Säkerställ i detaljplanen att tomter inte får avgränsas av höga plank utan en-
bart av växtlighet. 
 
Sammanfattning: 
1.      I första hand rekommenderar jag kommunen att säkra området som parkom-
råde för framtiden. 
2.       I andra hand rekommenderar jag kommunen att minska antalet byggrätter till 
maximalt 12 och att styra placeringen av bebyggelsen enligt ovanstående förslag. 
 

Kommentar:  Efter granskningen föreslås planförslaget justeras vilket inne-
bär att den tillkommande bebyggelsen minskas i omfattning och centreras till 
den sydöstra delen av planområdet. Det gör att resterande del av planområ-
det kan sparas som naturmark. Detaljplanen styr inte fasadmaterial på bebyg-
gelsen eller utformning av trädgården.  
Se även samlade kommentarer på sidan 81.  
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4.17 Sakägare 17, 2021-02-23 
Yttrande: 
Vi liksom Länsstyrelsen motsätter oss byggnation på åkern mellan stugområdena 
pga. den stora miljöpåverkan det skulle innebära på landskapsbilden. Det skulle för-
störa den lugna och harmoniska atmosfär som finns där nu. Det skulle riskera den 
havsutsikt som finns nu. Det skulle innebära mycket stora störningar samt stora tra-
fikrisker under byggtiden både med markarbeten och byggnation. Vi motsätter oss 
därmed byggplanerna. 
 

Kommentar:  Se samlade kommentarer på sidan 81.  
 
4.18 Sakägare 18, 2021-02-25 
Yttrande: 
Instämmer med yttrande 5.2, se sida 75. 
 

Kommentar: Noteras.  
 
4.19 Sakägare 19, 2021-02-20 
Yttrande: 
Insänt av ägare till Hus 65 medlem av Bobergs Samfällighetsförening. 
 
Motsätter mig bebyggelse enligt rubricerad detaljplan: 
-att omfattningen av bebyggelsen i planområdet har en negativ påverkan på miljön. 
-att havsutsikt för ett flertal hus försvinner. 
-att bebyggelsen får en negativ påverkan på landskapsbilden. 
-att planområdet blir alltför tätbebyggt och därigenom förlorar sin karaktär. 
 

Kommentar: Se samlade kommentarer gällande riksintresse, bebyggelse (ut-
sikt och siktlinjer och omfattning, områdets karaktär) på sidan 81.  

 
4.20 Sakägare 20, 2021-02-07 
Yttrande: 
Det jag är rädd för är att det blir brist på parkeringar. Funderar även över ökade 
kostnader som nämns i vissa sammanhang, t.ex vid skötsel av gemensamhetsutrym-
men, sopor, vägar. Hur blir möjligheten för oss som vill att göra en infart från Lyck-
evägen in till vår stuga, försvinner möjligheten till parkering nära stugan vill man 
kanske få möjlighet att göra infart till stugan. 
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Kommentar: Huvudmannaskap och eventuella konsekvenser för gemensam-
hetsanläggningen, till följd av planen, kommer att ses över i det fortsatta 
planarbetet.  
 
Se samlade kommentarer angående parkering på sidan 81.  
 

4.21 Sakägare 21, 2021-02-25 
Yttrande: 
Jag tycker i första hand att området inte ska bebyggas alls. 
Anledningarna är: 
* Lantligheten skulle försvinna kring hela Grimsholmen/Boberg om ett stort villa-
område byggs i ett övrigt väldigt sparsamt bebyggt område 
* Viktiga vyer, både för oss boende, men även för passerande skulle försvinna. 
Även om husen sägs planeras till enplanshus så kommer förstås de påverka vyerna 
enormt. Dessutom kommer träd planteras på tomterna och skymma ytterligare. 
 
I andra hand tycker jag att förslaget ska omarbetas så att siktvyerna mot havet på-
verkas mindre, genom att bebyggelsen nära Sven Johans väg inte utförs. 
 

Kommentar: Se samlade kommentarer gällande bebyggelse (utsikt och siktlin-
jer och omfattning, områdets karaktär) på sidan 81.  
 

 
4.22 Sakägare 22, 2021-02-25 
Yttrande: 
I första hand önskar vi att det inte ska byggas alls på området. Blir det ändå bebyg-
gelse har vi följande synpunkter: 
 
Angående 8.3 Fastighetsrättsliga frågor 
Gemensamhetsanläggningar 
Vi ställer oss positiva till gemensamhetsanläggningar (sophantering) under förut-
sättning att kostnaden för detta står i proportion till våra möjligheter att utnyttja 
sommarstugan en begränsad tid om året. 
 
Angående 7.2 Bebyggelse 
Vi är måna om att landskapet bibehålls i så stor utsträckning som möjligt. Därför 
tycker vi att meningen "Planområdet föreslås bebyggas med ca 28 friliggande villor 
i en våning" är alltför obestämd. Villor i två plan motsätter vi oss helt, och vi önskar 
att ett max antal villor hade uppgetts i detaljplanen. 
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Kommentar: Huvudmannaskap och eventuella konsekvenser för gemensam-
hetsanläggningen, till följd av planen, kommer att ses över i det fortsatta 
planarbetet.  
 
Se samlade kommentarer gällande bebyggelse (omfattning, områdets karaktär 
och utformning av området) på sidan 81.  
 

4.23 Sakägare 23, 2021-02-23 
Yttrande: 
Som arrendator och ägare till stuga 45, Fältstigen-Marstensvägen, framför vi här 
våra synpunkter på förslag till detaljplan för Boberg 8:27. Vi har noggrant tagit del 
av den nya detaljplanen men trots ändringar i det nya förslaget förkastar vi den i 
dess nuvarande utformning då den inte har tagit tillräcklig hänsyn till våra syn-
punkter. Vi vidhåller tidigare lämnade synpunkter i enlighet med samrådsredogörel-
sen -2017. 
 
Vi konstaterar att det nya förslaget på detaljplan har vissa tekniska förbättringar 
men som i väsentliga delar inte skiljer sig mycket från det tidigare. De skillnader vi 
kan notera är att man bla; -tagit bort radhusen, -sänkt bostadshusen, -gjort om Lyck-
evägen, -tagit bort utfyllnader mot havet och -vridit husen utmed Sven Johans väg. 
Fortfarande består den nya detaljplanen av för många, allt för tätt placerade hus med 
allt för stor påverkan på omgivningen, kulturmiljön och naturen. I den nya detaljpla-
nen har man heller inte tagit hänsyn till genomsiktlighet och värnat om de viktiga 
vyerna mot havet. 
 
Miljö 
Man kan konstatera att den nu aktuella detaljplanen står i konflikt med kommunens 
tidigare antagna beslut gällande Översiktsplanen 2,0 (2014-05-27) och Delöver-
siktsplanen (2007) avseende ny inskränkande bebyggelse, att värna om landskaps-
bilden och kontakten med havet. Anmärkningsvärt är att i DP 2007 dessutom anger 
att delar av området är avsatt som parkmark. 
Enl. Miljöbalken är området också att betrakta som riksintresse avseende friluftsli-
vet då det har stora värdefulla miljöer och ger möjlighet till naturliv. Sammantaget 
har området alltså en mycket stor betydelse för kustens landskapsvärde. 
-Anmärkningsvärt är att kommunen i sina kommentarer bortser från antagna över-
siktsplaner för att nu driva igenom byggnationen. 
 
Vi delar Länsstyrelsen uppfattning, som framgår av samrådsredogörelsen, avseende 
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det förra förslaget att planen strider mot riksintressen avseende natur och kulturvär-
den. Enl. Miljöbalken skall områdets rörliga friluftsliv och dess intressen särskilt 
beaktas. 
-Således strider detaljplanen både mot Miljöbalken och Riksintressen. 
 
Den befintliga miljön för hela området kommer att påverkas starkt negativt till följd 
av den planerade byggnationen då den havsnära känslan och den lugna miljön för-
svinner. Området är en del av Bobergs pittoreska, lantliga miljö i anslutning till 
Grimsholmens naturreservat. Entréerna till området, som idag har vidsträckt utsikt 
vid ankomst, kommer att skymmas av de nya husen. Detta kommer att ha en negativ 
inverkan för turismens välkomnande till området. I samrådsredogörelsen skriver 
kommunen i sina kommentarer till länsstyrelsen, att efter utbyggnad kommer be-
byggelsen att upplevas som en naturlig del av bebyggelsen i Boberg. Mot bakgrund 
av den kraftiga exploateringen som detaljplanen anger anser vi att detta är ett förvå-
nande påstående av kommunen. 
-Detaljplanens förslag innebär en allt för stor åverkan på miljön, både med avse-
ende på byggnationens art och den omgivande kustnära miljön. 
 
Området 
Aktuell exploatering är mycket likt det tidigare presenterade förslaget -2017 och är 
fortfarande allt för omfattande. Detaljplanen är inte ett förväntat diskret förslag med 
anpassad byggnation. Som planen är utformad är det allt för många hus och som är 
placerade alldeles för tätt. Området kommer att upplevas som ”förortsområde” med 
en ogenomtränglig ”vägg” mot de angränsade vägarna och befintlig bebyggelse. 
Vid planering av byggnation måste man bygga ”luftigt” och ta större hänsyn till god 
genomsikt för hela området. 
 
I planbeskrivning 3.2 står att läsa att generell inriktning gällande bebyggelse i kust-
områdena ska prövas restriktivt och med möjlighet att försörjas med kollektivtrafik. 
Att man i detaljplanen återigen föreslår att uppföra 28 enfamiljshus (samma antal 
som i förra förslaget), tätt placerade närmast i rad, på en mycket begränsad yta och 
på en iögonfallande plats av centrala Bobergs udde kan inte ses som restriktivt byg-
gande. 
 
Enl. planbeskrivningen 7.2 skriver kommunen vidare att bebyggelsen ska grupperas 
så att området upplevs som inbjudande och genomsiktligt. Som husen nu grupperats 
enl. plan utefter Marstensvägen, med 6-7 m avstånd mellan husen (se nedan) kan 
man varken anse att det är inbjudande eller ger någon större genomsikt. Kommunen 
skriver en sak men projekterar något helt annat. 
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-Vid en ev. byggnation måste det planeras för betydligt färre hus och med avsevärt 
större avstånd mellan husen så att detta ger god genomsikt mot havet. 
 
Husen 
I planbeskrivningen anges att bebyggelsen skall vara enplanshus och husens maxi-
mala nockhöjd är bestämd till 5,6 m. Därutöver tillkommer ev. uppfyllnader (upp 
till 1,0 m) att läggas till bestämd max nockhöjd. Oavsett, kan fastighetsägarna runt 
nya bebyggelsen inte se över 5,6 m och är helt beroende av sikten mellan husen. 
Det är viktigt att husen placeras på stort avstånd från varann för att ge god genom-
siktlighet och att bevara kontakten med havet. 
 
Av illustrationskartan framgår att de inritade husen generellt har en storlek av ca 13 
x 10 m vilket motsvarar 130 m2. Därtill kommer ett garage på ca 7 x 5 m. 
Vid beräkning av genomsiktligheten på tomterna längst ut mot Marstensvägen, 
vilka har en tomtbredd av ca 24-25 m, husens längd 13 m (placerade med långsida 
mot Marstensvägen), garage med bredd av 5 m som är placerade bredvid husen 
återstår ca 6-7 m att fördela på båda sidor av husen fram till tomtgränsen. Då husen 
dessutom inte är placerade i linje mot havet och att det tillkommer ytterligare en rad 
med hus, på nedre sidan av gatan, kommer detta att utgöra en effektiv ”mur” som 
förhindrar all utsikt mot havet. Väljer man att bygga ett maximalt hus på 190 m2 
och placera det som tillåtet 4 m från tomtgräns finns risk att genomsikten försämras 
ytterligare. 
-Vi anser detta är ett allt för litet avstånd mellan varje hus. 
 
På illustrationskartan är husen inritade närmast den inre gatan. Vad är det som anger 
att husen kommer att förläggas där? I planbeskrivningen framgår att man får bygga 
4 m från fastighetsgränsen. Dessutom är det tillåtet enl. plankartan att bygga hus 
med yta upp till 190 m2. 
Det är också viktigt i sammanhanget att klargöra om det finns andra begränsningar 
för övrig byggnation med avseende på tillbyggnader. Man kan anta att fastighetsä-
garna kommer att komplettera med altaner, Attefalls hus och friggebodar. Risken 
finns att dessa kommer att förläggas så att de ytterligare blockerar genomsiktlig-
heten. 
-Det är anmärkningsvärt att man på en tomtyta av endast 750 - 800 m2 som får lov 
att bygga upp till 190 m2. Därtill kommer fristående garage och komplementbygg-
nader. 
 
Siktvyer mot havet 
För de som bor runt det planerade området är havsutsikten och kontakten med havet 
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mycket viktigt. Detta är ett avgörande skäl för att man valt att bosätta sig just där. 
Att nu fråntas denna möjlighet kommer att betyda att både boendemiljön och livs-
kvalitén försämras avsevärt liksom att fastighetens värde sjunker. I Kommunens 
och bygglovsnämndens redogörelser anser man att kontakten med havet är mycket 
viktigt och att man på alla sätt skall värna om miljön för både förbipasserande och 
kringboende. Bygglovsnämnden skriver att fina glimtar mot havet och en havsnära 
känsla är viktiga att bevara. I planbeskrivningen kan man vidare läsa att viktiga sikt-
vyerna kring sträckan längs Marstensvägen och ner mot havet samt i motsatt rikt-
ning bör tas om hand särskilt. Det framgår även att entréerna är viktiga för upple-
velsen av planområdet. De bilder på entréer som bifogats i planbeskrivningen, 
sidorna 8 och 10, kommer att förändras helt då vyn befaras bli skymd av den nya 
byggnationen. 
 
Enligt planbeskrivningen skriver man att byggnader öster om Marstensvägen och 
Sven Johans väg kommer att skymmas i varierande grad. Länsstyrelsen anser dock 
att föreslagen placering av ny bebyggelse innebära att havsutsikten från befintliga 
fastigheter utmed Fältstigen & Fäbergstigen försvinner till stor del. Vi delar länssty-
relsens uppfattning att utsikten mot havet kommer att skymmas helt av de nya hu-
sen, framför allt om husen byggs ut maximalt (max 190 m2) och förläggs på annat 
sätt än som illustrationskartan visar. Anmärkningsvärt är att det i kommunens kom-
mentar framgår att man är medveten om att den föreslagna bebyggelsen, i planom-
rådets norra del, kommer till största delen att skymma öppningen mot havet. Detta 
trots att man i planen understryker att befintliga siktvyer är viktiga att bevara. 
 
Detaljplanen måste anpassas så att större hänsyn tas till genomsiktligheten för be-
fintlig bebyggelse. Betydelsefullt är att även ta hänsyn till förväntade tillbyggnader 
som tex altaner, Attefallshus och friggebodar. Vi föreslår att de nordvästligaste hu-
sen på illustrationskartan tas bort då de påverkar entréerna och sikten mot havet i 
allt för stor grad. Ett alternativ är att flytta dammen till denna plats vilket skulle 
öppna upp området mot havet samt ge en kopplingen mellan stugområdena. 
-Mot bakgrund av vad som anges i planbeskrivningen anser vi att detaljplanen inte 
lever upp till utfästelserna som beskrivs gällande viktiga siktlinjer mot havet då vi i 
det nuvarande förslaget helt förlorar kontakten med havet. 
 
Reflektion 
Det är anmärkningsvärt, trots att många berörda sakägare hade viktiga synpunkter 
på den tidigare detaljplanen med avseende; -miljön, -områdets utformning, -genom-
sikt i området mm, har kommunen inte tagit hänsyn till detta i den nya detaljplanen. 
Den nya planen är mycket snarlik den tidigare detaljplanen i de övergripande 



   
 
 
 

Utlåtande 
Detaljplan för del av Boberg 8:27 m fl  63 (92) 
 
 
 

frågorna. Även det nya förslaget består av 28 hus som är mycket dominant place-
rade, alldeles för tätt och särskilt utefter Marstensvägen. 
-Man frågar sig, varför ska man lämna in synpunkter om kommunen inte tar hänsyn 
till våra åsikter. Vi hoppas att Falkenbergs kommun denna gång beaktar våra syn-
punkter i större grad. 
 
Vi är i en konstig situation i förhållandet mellan oss som stugägare och exploatören 
av det nya området då exploatören även är ägare till marken som vi arrenderar. Vi 
kan inte förstå att markägaren/exploatören/vår arrendator, vill skapa dessa mycket 
försämrade förhållanden för oss stugägare. 
 
Sammanfattning 
Vi förkastar den aktuella presenterade detaljplanen för Boberg 8:27 på grund av; 
att miljön i den planerade bebyggelsen ger en negativ inverkan på landskapsbilden, 
det kustnära områdets miljö och att kontakten med havet försvinner till stor del. 
Förslaget kommer att förändra landskapets karaktär allt för mycket. 

Planbeskrivningen anger att bebyggelse i kustområdena ska prövas restriktivt. 
Kommunens inställning till detta kan ifrågasättas. 

att området är ett känsligt kulturområde och därför måste man planera för en dis-
kret, begränsad bebyggelse som är anpassad till befintliga fastigheter och även tar 
hänsyn till de befintliga stugområdenas karaktärer. 

Planbeskrivningen beskriver att området ska upplevs som inbjudande och ge-
nomsiktligt men förslaget visar annat. 

att husen, enl. detaljplan, är för många, för tätt placerade och på små tomter. Plan-
beskrivningen anger 28 friliggande villor på en tomtyta av endast 750 - 800 m2 som 
får lov bebyggas med upp till 190 m2 stora hus. Det stora antalet hus och dess place-
ringar tar inte tar hänsyn till kringliggande miljö och bebyggelse. 

Planförslaget upplever vi som allt för överexploaterat. 
att siktvyerna mot havet försvinner för stugägarna särskilt utmed Marstensvägen 
vilket framgår av planbeskrivningen. Dessa siktvyer mot havet är för oss boende på 
Fältstigen mycket viktiga och måste absolut bevaras. 

Planbeskrivningen poängterar värdet av att bevara siktvyerna mot havet men i 
detaljplanen har man inte tagit hänsyn till detta. 

 
Vi har ovan redogjort för våra synpunkter på den föreslagna detaljplanen Boberg 
8:27. Det är nu andra gången, vi som sakägare, lämnar liknande kommentarer på 
detaljplanen. Vi anser att den nu aktuella detaljplanen inte har förändrats, i de stora 
frågorna, jämfört mot tidigare förslag -2017. Vi förväntar oss nu att beslutsfattarna i 
Falkenbergs kommun beaktar våra synpunkter. Om man återigen bortser från våra 
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synpunkter sätts det demokratiska systemet ur spel. 
 

Kommentar: Se samlade kommentarer gällande riksintresse, bebyggelse (ut-
formning av området, utsikt och siktlinjer och omfattning, områdets karaktär) 
mm på sidan 81.  
De synpunkter som lämnas i samråds- och granskningsskede beaktas av kom-
munen men sammanvägs mot andra faktorer, exempelvis kommunens uppgift 
att skapa möjlighet till ny bostadsbebyggelse i kommunen. Justeringar har 
gjorts i planförslaget efter samrådet, bland annat gällande bebyggelsens om-
fattning. Efter granskning föreslås ytterligare förändringar av förslaget att 
göras.  

 
4.24 Sakägare 24, 2021-02-24 
Yttrande: 
Då detta område i dag är ett lugnt och naturskönt område året om, även sommartid 
då stugområdet befolkas, tycker jag att uppförande av så många villor på en och 
samma område kommer att förstöra denna känslan. Oavsett vilket håll man kommer 
ifrån idag upplever man naturen och dess lugn och med utsikt över havet. De bygg-
nader som finns idag i området, som är uppförda under olika tidsperioder, smälter 
fint in i omgivningen. 
 
Med utökad bebyggelse kommer också utökad trafik, då man kan räkna med att alla 
hushåll kommer att behöva två bilar per hushåll då det inte finns någon typ av ser-
vice inom gångavstånd. Med dagens befintliga vägar som är undermåliga som de är, 
kommer det att ställa till problem. En breddning av befintliga vägar från Ringsegård 
och söder över kommer att störa den idag orörda och vackra naturen, strandängar, 
betesmarker och känslan att vara på ”landet”. 
 
Bedömningen är att aktuellt dagvattensystem inte är tillräckligt vid utbyggnad av 
området, vilket då troligen kommer det att medföra ytterligare grävningar i området 
som medför angrepp på naturen. 
 
På planritningen över det nya området ser det ut som att dagens tillgängliga parke-
ringsytor för det nedre stugområdet försvinner, då flertalet av stugorna inte har upp-
ställningsplats på sina tomter är dessa parkeringsytor av största vikt. 
 
En kort sammanfattning: jag är emot byggnation av Boberg 8:27 då det kommer 
förstöra helhetskänslan av området och dess läge med stor påverkan på naturen. 
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Kommentar:  
Se samlade kommentarer gällande bebyggelse (omfattning, områdets karak-
tär), trafik (parkering, trafikmängd) och dagvatten på sidan 81.  

 
4.25 Sakägare 25, 2021-02-23 
Yttrande: 
Vi bor i stuga 140 på Harabergsstigen som ligger mitt i det nedre stugområdet. 
Nedre området består av ca 50 stugor med varierande storlek av arrendetomter, där 
det på vissa ställen redan i dagsläget är trångt och omöjligt att parkera mer än 1 bil 
på tomten och där den naturliga utvecklingen är att stugorna renoverats så att vi är 
många som tillbringar vår fritid där året runt.  
 
Vår åsikt är att hela förslaget med att mitt i vårt mycket populära stugområde (alla 
stugor säljs alltid nästan omgående) bygga ca 30 villor känns mycket märkligt och 
fel och i sin helhet bör avvisas.  
 
Om den nya detaljplanen går igenom trots det stora motståndet så är vår förhopp-
ning att de åsikter som kommer in tas ordentligt på allvar så vi tillsammans kan få 
till ett område där vi alla kan känna oss nöjda. 
 
Vår önskan är att vi i stugområdet får behålla vårt område så intakt som möjligt. Ett 
sätt att göra detta är att vi behåller Lyckevägen som vår väg och att detaljplaneför-
slaget förändras genom att vägarna inom det nya området på ett ganska enkelt sätt 
dras om, även om vi välkomnar att infarten till Lyckevägen förändras då den i dags-
läget inte är trafiksäker.  
 
Genom vårt förslag får vi behålla vår "kultur" med våra enkla smala vägar med be-
gränsad trafik. Genom denna enkla justering bevaras vårt stugområde intakt och vi 
bibehåller vår självständighet, automatiskt får vi då behålla våra gästparkeringar 
som innefattar dryga 20 platser som under högsäsong oftast är mer än välanvända. 
 
Enl nya detaljförslaget skulle dessa parkeringar ersättas med ett ihop med villaom-
rådet gemensamt parkeringsområde som känns både konstlat och otillräckligt. 
 
Trafikmiljön genom området blir då i stort sett oförändrad då det enbart är vi stugä-
gare och våra gäster som använder Lyckevägen istället för 30 permanentboende 
med alla de transporter som detta innebär. Enl text i detaljplaneförslaget är inte tan-
ken att Lyckevägen skall vara förstahandsval, men hur kan man i ett förslag veta 
hur de boende kommer välja mellan de alternativ som uppstår?  
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Kommentar: Se samlade kommentarer gällande bebyggelse (omfattning, om-
rådets karaktär) och trafik (Lyckevägen, trafikmängder, parkering) på sidan 
81.  

 
4.26 Sakägare 26, 2021-02-20 
Yttrande: 
Som ägare till stuga 120 inom Boberg Samfällighetsförening är vi en del av före-
ningens remissvar att i första hand avfärda detaljplanen i sin helhet och i andra hand 
begränsa antalet byggnader väsentligt. Som boende i korsningen Lyckevägen/Mars-
tensvägen vill vi särskilt förstärka en riskfylld trafiksituation med ett stort ökat antal 
trafikanter som en konsekvens av planen, även om planen nu har förbättrats genom 
att stänga påfarten till Lyckevägen och flytta den till ett säkrare läge. Vi vill också 
understryka en stark påverkan på miljö och kultur för området. Vår stuga används 
under årets alla 12 månader. 
 

Kommentar: Se samlade kommentarer gällande trafik mm på sidan 81. 
 

4.27 Sakägare 27, 2021-02-25 
Yttrande: 
Undertecknad arrenderar stuga 52 på det övre sommarstugeområdet tillhörande 
samma fastighet. Det övre och det nedre sommarstugeområdet hör till samma före-
ning.  
 
Permanentbebyggelse mellan de två sommarstugeområdena skulle helt ändra områ-
dets karaktär, och undertecknad motsätter sig detta. Om bebyggelse behöver ske så 
förespråkas låg sommarstugebebyggelse, oavsett upplåtelseform. Högsta takhöjd 
behöver regleras. Dessutom är det viktigt att en större del av området, större än fö-
reslagen park, bevaras som gemensam grönyta (och eventuell gemensam sophante-
ring etc) samt som oexploaterade delar för att bevara biologisk mångfald.  
 
En positiv del av förslaget är cykelbanans förlängning. Denna del vore bra att ge-
nomföra, oavsett utfall i övrigt, då nuvarande övergång mellan väg och cykelbana är 
trafikfarlig i kurvan.  
 

Kommentar: Se samlade kommentarer gällande bebyggelse (omfattning, om-
rådets karaktär) på sidan 81.  
Begreppet nockhöjd avser takhöjd.  
 



   
 
 
 

Utlåtande 
Detaljplan för del av Boberg 8:27 m fl  67 (92) 
 
 
 

4.28 Sakägare 28, 2021-02-20 

Yttrande: 
Vi har varit sommarboende i Boberg sedan 1969, och äger en av stugorna på Bo-
berg 8:27. Den största anledningen till att vi trivs så bra här är området och framför-
allt närheten till havet och det fantastiska öppna landskapet, med den lugna atmo-
sfären. Något som vi njuter av och har gjort sedan över 50 år.  
 
Vi är emot att det bebyggs 28 nya bostadshus mitt i denna idyll, vilket vi menar 
kommer att förstöra området, där det idag till största del är ett område för sommar-
stugor och till viss del åretruntboende. Området kommer att få en helt annan karak-
tär. Det kommer bli en stor förändring med ett helt nytt bostadsområde mitt i små-
stugsområdet. Vilka också kommer att skymma den fantastiska utsikten för flertal 
boende.  
 
Det kommer att försämra miljön med en markant ökad biltrafik som följd. Med 
tanke på att många barn och vuxna under sommaren går och cyklar mellan stugorna 
och stranden är det oerhört viktigt med trafiksäkerheten. 
 
Bebyggs ändå området, så är det viktigt att vi får en säkrare trafikmiljö och att cy-
kelvägar utökas. Viktigt också att ta hänsyn till parkeringsmöjligheterna för de be-
fintliga stugorna. Bebyggs området är vår önskan att inte hela åkern bebyggs, utan 
att det i så fall bebyggs med färre hus så långt söder ut som möjligt och med så låga 
hus som möjligt. 
 

Kommentar: Se samlade kommentarer gällande bebyggelse (omfattning, om-
rådets karaktär) och trafik och parkering på sidan 81.  
 

4.29 Sakägare 29, 2021-02-25 
Yttrande: 
Det Halländska landskapet är unikt och omtalat och lockar massa turister varje år. 
Den byggnation som är planerad kommer starkt bidra till att landskapet förändras 
och de öppna vyerna byts ut mot tättbebyggda bostäder, garage och en stor ökning 
av biltrafik. Det ger en klart negativ påverkan på ett av Hallands vackraste och mest 
omtalade områden, Grimsholmen. Ett riktigt dåligt förslag! 
 

Kommentar: Se samlade kommentarer på sidan 81.  
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4.30 Sakägare 30, 2021-02-17 
Yttrande: 
Vi köpte stugan augusti 2017 dvs strax efter att planförslaget ställts ut och efter att 
samrådsmöte genomförts. Tyvärr verkar inte tidigare ägare av stugan yttrat sig i frå-
gan. Vi köpte den med tanke på hur området ser ut och hur vi upplever det. En som-
marstugeidyll som skiljs av öppna fält och annan härlig natur. Vi har full förståelse 
över att Falkenberg utvecklas och växer men för oss personligen får detta självklart 
stor påverkan. Jag har läst dokumenten som är omfattande och det kan vara svårt att 
sätta sig in i alla detaljer. Så jag fattar mig kort och förklarar vad en eventuell bygg-
nation innebär för oss. Vår stuga ligger på Fältstigen och tillhör dom som har en un-
derbar havsutsikt vilken nu riskerar att fyllas av tak från nya bostäder som kommer 
att vara högre och större än nuvarande fritidsbebyggelse. Priset på vår stuga är satt 
med tanke på havsutsikt. Så för oss personligen kommer det förmodligen innebära 
ett minskat värde på vår stuga vilket blir en rent ekonomisk förlust. 
Om man väljer att bygga på Boberg 8:27 som ligger mitt emellan två stugområden 
får hela området en helt annan karaktär än vad det har idag. Om det blir byggnation 
är det vår önskan att bebyggelsen skjuts så lång söderut som möjligt och att husen 
byggs så lågt som det bara är möjligt. Då skulle vi möjligen fortsatt kunna få en 
skymt av havet. 
 

Kommentar: Se samlade kommentarer gällande bebyggelse (utsikt och siktlin-
jer) på sidan 81.  

 
4.31 Sakägare 31, 2021-02-11 
Yttrande: 
Min familj äger sedan 1960 en stuga inom det övre sommarstugeområdet inom fas-
tigheten Bobeg 8:27. De synpunkter vi har på en ev. nybyggnation är att värdefulla 
rekreationsvärden försvinner genom att området blir så tättbebyggt. 
 
Vi har även synpunkter på den ökade trafik som detta kommer att innebära, vägen 
som går förbi vårt område är redan väldigt trafikerad som det är idag. För att ta sig 
till naturreservat och strand måste man gå på landsvägen som är relativt smal. Det 
är en farlig övning om man har småbarn i sällskap. Som vi kan se finns det inte hel-
ler någon fortsättning på gångvägen/cykelbanan inritad vilket man borde göra om 
man skall bebygga området. 
 
Vi tycker det är väldigt tråkigt att vår fina turiststad med ovärderliga naturområden 
långsamt håller på att försvinna. 
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Kommentar: Se samlade kommentarer gällande bebyggelse (omfattning, om-
rådets karaktär) och trafik på sidan 81.  
 

4.32 Sakägare 32, 2021-02-22 
Yttrande: 
När det nu planeras att bygga på Boberg 8:27 vill vi komma med följande syn-
punkter. 
 
Vi har varit sommarboende i området sedan tidigt 80-tal och sett förändringarna 
sakta växa fram. Inte alltid till det bättre. Vi tänker bl.a på infrastrukturen som 
stundtals är kaotisk. Vägen är smal och bilarna har blivit fler och större. Det hjälper 
föga att hastigheten sänkts till 30 km/h. Fordonstrafiken till området kommer med 
en utbyggnad att öka markant. 
 
Ett räkneexempel: 28 villor med 2 fordon/villa= 56 fordon som ska ta sig in till ar-
beten, skolor, fritidsaktiviteter, affärer och andra samhällsfunktioner. 
Det blir mycket ”körande ” 
 
Många av oss som valt att vara sommarfalkenbergare på Grimsholmen tycker om 
stillheten, ron och den fantastiska naturen. Vi ser att många från Falkenberg kom-
mer cyklandes hela familjer för att njuta an naturen där ute. Det är matsäckar, bad-
kläder längtan efter frisk luft och gott om plats. Alla vill inte trängas på Skrea 
Strand med buller och bång, rena tivolit om nån frågar oss Till sist: LÅT 
FALKENBERGARNA OCH OSS SOMMAR FALKENBERGARE ha denna oas i 
tillvaron. 
 
SLUTA ATT PROFITERA DENNA DEL AV STADEN 
 

Kommentar: Se samlade kommentarer gällande bebyggelse (omfattning, om-
rådets karaktär) och trafik mm på sidan 81.  
 

4.33 Sakägare 33, 2021-02-25 
Yttrande: 
I första hand önskar jag att förslaget till den nya detaljplanen avfärdas. 
 
I andra hand att detaljplanen utformas så att antal bostäder begränsas betydligt så att 
siktvyer mot havet erbjuds i större utsträckning 
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Kommentar: Se samlade kommentarer gällande bebyggelse (utsikt och siktlin-
jer) på sidan 81.  
 

4.34 Sakägare 34, 2021-02-21 
Yttrande: 
 
Påverkan på områdets karaktär: 
- Negativ påverkan att bebygga med småhus på ett område som är i stor del ett om-
råde för sommarstugor. 
- Stor förändring på en yta som är lite av Välkommen till oss på Boberg 8:27, en 
åker och sommarstugor med några få åretruntbostäder blir till ett bostadsområde, 
tätt och placerat alldeles för långt från staden med smal anslutande väg. 
- Stor förändring och försämring för de i närheten av området då husen kommer att 
skymma utsikt och tar "rymd", även för alla de som passerar förbi. 
 
Trafiksituationen: 
- Ökad trafikmängd på en liten smal väg. Där man måste bromsa in/stanna (ibland) 
vid möten för att inte riskera olyckor. 
 
- Det är fantastiskt att man byggt cykelvägen, men det har man gjort på bekostnad 
av bilvägens bredd och med detta kommer trafiksituationen att förvärras med ökad 
trafik och buller som följd. 
- Skillnaden med att uppföra småhus kontra sommarstugor (eller inget alls) på detta 
område är milsvid i belastning på väg och trafiktäthet. För om man bor permanent 
så långt från staden har man bilen som främsta fordon att ta sig till jobbet, skjutsa 
barn till skolan och alla andra aktiviteter mm, vilket kommer ge en mångdubbelt 
ökad trafikbelastning och allt negativt som det för med sig i detta naturum. 
 

Kommentar: Se samlade kommentarer gällande bebyggelse (omfattning, om-
rådets karaktär) och trafik (buller, trafikmängd) mm på sidan 81.  

 
4.35 Sakägare 35, 2021-02-23 

Yttrande: 
Mycket tråkigt och synd att förstöra den fina naturen och sommarstugemiljön som 
finns på Boberg. 
Utseendet och känslan på området förstörs genom nybyggnation!!! 
Låt Boberg bevaras som ett lantligt och vackert sommarstugeområde. 
 

Kommentar: Se samlade kommentarer på sidan 81.  
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4.36 Sakägare 36, 2021-02-07 
Yttrande: 
Vi är emot att den öppna ytan bebyggs med bostadshus. Hela området kommer att 
få en helt annan karaktär. Vi, och alla andra, har köpt sommarstuga i området just 
för det fantastiska öppna landskapet i omgivningarna som inbjuder till långa prome-
nader, cykel- och joggingturer. Ängen/åkern är en del av detta landskap som passe-
ras vid alla dessa tillfällen och att se sädesfältet/ängen med dess biologiska mång-
fald av växter, samt känna dofterna därifrån gör att man verkligen njuter varje se-
kund! Att byta ut dessa sinnesintryck mot 28 nybyggda villor gör inte att jämföra! 
Biltrafiken kommer att öka markant och även detta bidrar till att områdets karaktär 
förändras. Vi vill ha lugn och ro under sommaren och inte ökad trafik med alla ne-
gativa konsekvenser som det medför. Dessutom finns det stor risk att värdet i våra 
stugor sjunker då området blir mindre attraktivt. En lekplats i området väger inte 
upp detta! 
 

Kommentar: Se samlade kommentarer på sidan 81. 
 
4.37 Sakägare 37, 2021-02-15 
Yttrande: 
Har haft sommarhus i Boberg i 40 år. Inte trodde jag att det ska byggas permanenta 
bostäder mitt mellan 2 fritidshusområden, när det finns så många andra alternativ. 
Själv bor jag i Göteborg, men funderar flytta tillbaka till Falkenberg där jag är född. 
Står i kö för en tomt (lyckan). Där blandar man inte ihop fritidsbebyggelse med per-
manentboende. Det måste finnas andra alternativ. Snälla förstör inte vårt fina som-
marområde. 
 

Kommentar: Se samlade kommentarer på sidan 81.  
 

4.38 Sakägare 38, 2021-02-24 
Yttrande: 
 
Stuga 19 i det övre området har varit i familjens ägo i över 40 år och vi har tillbrin-
gat alla våra somrar där och tycker att naturen och runtomkring liggande naturom-
råde är värd att bevara. Därför tycker vi att det inte ska bebyggas på åkern för det 
passar inte in i miljön på Grimsholmen.  
 
Om det ska bebyggas så vore det önskvärt att det gjordes varsamt för att bibehålla 
miljön och naturen i vårt stugområde. 
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Kommentar: Se samlade kommentarer på sidan 81.  
 

4.39 Sakägare 39, 2021-02-29 
Yttrande: 
Vi äger stuga 104, Bobergsstugor. Stugan är belägen på Lyckevägen 104 och ligger 
på mark hörande till fastigheten Boberg 8:27. Marken som stugan ligger på arrende-
rar vi av Grimsholmen Fastighets AB. Vi har blivit informerade från vår stugägar-
förening att vi anses vara sakägare i detta ärende. Vår stuga ligger i nordvästra kan-
ten av nedre stugområdet och berörs således inte direkt av den tilltänkta bebyggel-
sen när det gäller bland annat utsikt och trafik. Vi har däremot stor förståelse för att 
det inte kan kännas bra för de medlemmar som har stugor mot planområdet, som 
man tänker bebygga, och det gäller både övre och nedre området med sommar-
stugebebyggelse. Det som gör oss frågande och fundersamma gäller skrivningarna 
om fastighetsbildning och bildande av gemensamhetsanläggning på sidan 23 i plan-
beskrivningen. Enligt beskrivningen kommer enskilt huvudmannaskap att gälla för 
området utom för vägen och tilltänkta cykelbanan runt området. Det föreslås 
bildande av gemensamhetsanläggning(ar) för anläggningarnas utförande och fram-
tida drift. Man skriver också: 
”Då Lyckevägen även används av sommarstugeområdet väster om detaljplaneom-
rådet kan det bli aktuellt att angränsande fastighetsägare till detaljplanen ansluts 
till gemensamhetsanläggningen, genom ett andelstal.” 
 
Vi tycker att konsekvenserna av detta är mycket dåligt beskrivna. Det står att an-
gränsande fastighetsägare kan anslutas men det är ju samma ägare som till området 
man nu tänker exploatera. Över huvud taget är det för oss väldigt oklart vilket an-
svar vår förening kommer att ha i framtiden, vilket ansvar som vilar på fastighetsä-
garen som vi arrenderar tomterna av och vilket ansvar ägare av tilltänkta nybildade 
fastigheter kommer att få. Eftersom man planerar att ta bort nuvarande infart till 
Lyckevägen och göra ny sådan längre österut kommer ju vi att behöva köra mellan 
nybyggda hus på nygjord väg i det exploaterade området. Dessutom är det mycket 
annat som skall fungera, snöröjning, vägunderhåll, gatubelysning, avfallshantering, 
vatten och avlopp mm. Kommer vår förening att drabbas av ökade kostnader? Vi 
uppfattar stort behov av ett mycket tydligare klargörande gällande kommande an-
svarsförhållanden kring Lyckevägen. 
 

Kommentar: Huvudmannaskap och eventuella konsekvenser för gemensam-
hetsanläggningen, till följd av planen, kommer att ses över i det fortsatta 
planarbetet. Se samlade kommentarer bl.a. gällande Lyckevägen på sidan 81. 
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4.40 Sakägare 40, 2021-02-24 
Yttrande: 
Undertecknad vill härmed i egenskap av stugägare lämna synpunkter på den plane-
rade byggnationen av småhus inom fastigheten Boberg 8:27. Vi hade 2007 möjlig-
het att köpa stugan nr.154 på Lyckevägen Boberg. Det faktum att stugområdet låg 
vid havet och nära till en naturskön omgivning med ett stort naturreservat och ett 
rikt fågelliv var en stark bidragande orsak till att köpet genomfördes trots att vi 
kunde konstatera att området var mycket tätbebyggt. Den stuga som vi sedan för-
värvade ligger i övre delen av det nedre området vilket innebär att vi haft fri utsikt 
mot den åker som man nu önskar bebygga.  
 
Vi vet att detta är ett attraktivt läge för bebyggelse av småhus och efterfrågan av 
bl.a. fritidshus är stort. Om planerna på nybyggnation genomförs kommer man att 
förlora den lantliga idyll som nu finns och istället skapas ett område så tätbebyggt 
att det kan liknas vid ett samhälle vilket kommer att påverka helhetsintrycket nega-
tivt den vackra naturen och miljön.  
 
Med hänvisning till ovan vill vi härmed framföra vår uppfattning om att planen i 
första hand skall avfärdas och att planområdet förblir obebyggt.  
 
I andra hand vill vi att planen omarbetas så att byggnationen väsentligt begränsas så 
att hänsyn tas till natur och miljö och att det aktuella området redan i nuläget är 
mycket tätbebyggt. 
 

Kommentar: Efter granskningen föreslås planförslaget justeras vilket innebär 
att den tillkommande bebyggelsen minskas i omfattning och centreras till den 
sydöstra delen av planområdet. Det gör att resterande del av planområdet 
kan sparas som naturmark. Se även samlade kommentarer på sid 81. 
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5. INTRESSEORGANISATIONER, ÖVRIGA YTTRANDEN M FL 

 
5.1 Övriga 1, 2021-02-15 
Yttrande:  
Som ägare till fastigheten Boberg 7:31 inom angränsande detaljplan, B 63 vill jag 
lämna några övergripande synpunkter på planförslaget. De erinringar jag framförde 
vid samrådsskedet i skrivelse daterad 2017-05-22 är tyvärr fortfarande aktuella. 
 
Exploateringsgraden är för hög för att nå planens syfte om utblickar mot havet och 
långsiktigt, flexibelt och variationsrikt byggande i ett attraktivt naturlandskap. 
 
Minsta tomtstorlek 750 m2 bör ändras till minst 900 m2 som i intilliggande, aktuella 
detaljplan från 2006, öster om Sven Johans väg. 
 
Högsta tillåtna byggnadsarea bör minskas till 170 m2, då det enligt PBL tillkommit 
omfattande utökade bygglovbefriade åtgärder på senare år, vilket kan motverka in-
trycket av sikt och öppenhet mellan husen. Nedanstående räkneexempel illustrerar 
problematiken. Bestämmelsen om att minst 50% av tomten skall vara ej hårdgjord 
eller ej bebyggd är för lite, för med 190 m2 tillåten byggnadsarea + bygglovfria åt-
gärder som Attefallshus och -tillbyggnad, friggebod och skärmtak så kan det bli upp 
till 270 m2 taktäckt yta + hårdgjord biluppställningsplats och altan på kanske totalt 
80 m2. Det innebär en alldeles för tät exploatering, som kompletterad med plank 
och murar för att slippa insyn, kan ge intryck av tät stadsbebyggelse istället för ett 
öppet villa- och stugområde på landet. 
 
Befintligt stugområde inom samma fastighet, Boberg 8:27, väster om planförslaget, 
är ett olyckligt exempel på alltför hög exploatering genom succesivt ökade ”mindre 
avvikelser” och bygglovbefriade åtgärder. Den detaljplanen från 1956 är i stort be-
hov av översyn och aktualisering, då den inte längre har någon styrande effekt på 
byggandet inom planområdet. Så sent som hösten 2016 gavs bygglov för nybygg-
nad av ett ett-och ett halvplanshus med en byggnadsarea på 55 m2 i strid mot pla-
nens bestämmelser och stugområdets karaktär. Den översynen borde ske inom ra-
men för nu aktuellt planarbete. Annars är risken stor att fler liknande bygglovsan-
sökningar kommer in, vilket då blir svårt att hantera. Planförslagets intentioner med 
vissa siktlinjer och utblickar mot havet kan inte alls förverkligas. 
 
Mina synpunkter i samrådsyttrande 2017 om trafikförhållandena i och till området 
är tyvärr fortfarande högaktuella och Marstensvägens standard måste förbättras in-
nan all byggtrafik för exploateringen påbörjas. 
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Kommentar: Se samlade kommentarer gällande bebyggelse (utformning av 
området och omfattning, områdets karaktär) och trafik (kapacitet och utform-
ningen av Marstensvägen och buller, trafikmängder) och fritidshusområdet 
på sidan 81.  

 
5.2 Övriga 2, 2021-02-25 
Yttrande: 
 
Bakgrund, kommunens fördjupade översiktsplan för norra och södra kusten. 
Bobergs udde – Grimsholmen betecknas som ”Särskilt bevarandeområde” i Falken-
bergs kommuns fördjupade översiktsplan för norra och södra kusten. (FÖPen antogs 
av kommunfullmäktige 2018-10-30, efter överklagande vann den laga kraft 2020-
01-03.) Området kategoriseras också som ”Riksintresse för friluftsliv”. FÖPen är 
inte juridiskt bindande men har betydelse när detaljplaner prövas i högre instanser. 
Länsstyrelsen skriver (2018-05-25) i sitt granskningsyttrande till FÖPen bl.a. 
 
Kustområdet har stora kvaliteter i form av vackra vyer över landskapet, rekreations-
möjligheter och liknande. De är förmodligen en av de främsta orsakerna till att om-
rådet är uppskattat både av besökande, sommargäster och permanentboende. 
 
Inom de områden som är av riksintresse för rörligt friluftsliv och högexploaterad 
kustzon är det viktigt att all ny bebyggelse anpassas till platsens natur- och kultur-
värden. Detta gäller generellt, alltså även inom de områden som redan är helt eller 
delvis utbyggda och inom alla de områden som länsstyrelsen bedömt kan till-
komma. 
 
Den föreslagna detaljplanen ger möjlighet till helt ny bebyggelse med åretruntbo-
ende på den öppna åkermarken. 
 
Kommentarer till kommunens förslag 
Kommunen anför bland annat följande i Planbeskrivningen (sid 12 och sid 19, Soci-
ala aspekter): 
En förhållandevis stor del av bebyggelsen i Boberg med omnejd utgörs av sommar-
stugor vilket påverkar karaktären i området som är mer befolkat under sommartid. 
Planområdet har goda förutsättningar till att utgöra en god boendemiljö, sett till na-
turvärdena och rekreations-möjligheterna i närområdet. Planområdets läge på lands-
bygden med ett mycket begränsat serviceutbud innebär dock risk för bilberoende, 
vilket särskilt påverkar barn och unga, samt de utan tillgång till bil. Tillkommande 
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bebyggelse är tänkt att bli åretruntbostäder, vilket innebär att andelen åretruntbo-
ende i området ökar. 
 
(På sid 17 i Planbeskrivningen har texten inte uppdaterats till dagens läge: Enligt 
den fördjupade översiktsplanen för norra och södra kusten, som är under framta-
gande, kan det bli aktuellt med ytterligare bostadstillskott i närhet av planområdet.) 
 
Detaljplaneområdet 
Det finns redan ett antal detaljplaneområden på Bobergs udde - Grimsholmen, där 
bebyggelsen i huvudsak ligger inbäddad i ”naturområden, skog, träd, buskar”. 
Dessa detaljplaner använder begreppet NATUR för att beskriva grönområden, be-
greppet PARK används endast i det nu aktuella förslaget till detaljplan för Boberg 
8:27. 
 
Enligt Boverkets föreskrifter om detaljplan (BFS 2020:5) gäller: 
4 kap. Användningsbestämmelser för allmän plats 
Park 
7 § Användningen park ska tillämpas för områden för grönområden som kräver 
skötsel och som helt eller till viss del är anlagda. I användningen ingår även kom-
plement till parkens användning. 
 
Natur 
8 § Användningen natur ska tillämpas för områden för friväxande grönområden 
som inte sköts mer än enligt skötselplan eller genom visst begränsat underhåll. 
Även mindre park-, vatten- och friluftsanläggningar och andra komplement till na-
turområdets användning ingår. 
 
Det nu aktuella förslaget till detaljplan ger möjlighet till att bygga ett ”villakvarter” 
med fristående bostäder på ett helt öppet område, som är omgivet av vägar; statlig 
väg (Marstensvägen – Sven Johans väg) och enskild väg (Lyckevägen och Anne-
bergsvägen). 
 
Detaljplanen för Boberg 8:27 beskriver alltså ett villakvarter med en park i ett helt 
öppet område, ett område som skiljer sig från övriga detaljplaneområden. Det är 
viktigt att all ny bebyggelse anpassas till platsens natur- och kulturvärden. Kommu-
nen har markerat Boberg 4:64 som ”pågående planarbeten”. Boberg 4:64 torde upp-
fylla anpassningsvillkoret bättre än Boberg 8:27. Vad är orsaken till att detta om-
råde inte har beaktats? 
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Trafik och vägar 
Trafiken på Marstensvägen, Sven Johans väg och Bobergs kustväg ökar. Intresset 
för att besöka stränder och naturreservat på Bobergs udde – Grimsholmen växer, 
och befintliga allmänna parkeringsplatser är ofta överfulla, speciellt på helger. 
Ökande antal åretruntboende, med eventuellt ökande kollektivtrafik, ställer ökade 
krav på de statliga vägarna. 
 
Trafiken nämns i Planförslaget, men endast i direkt anslutning till detaljplanen: 
Väg 689 (Marstensvägen och Sven Johans väg) föreslås breddas till 6,5 meter kör-
bana och en 2,5 meter bred gång- och cykelväg anläggas längs väg 689. Gång- och 
cykelvägen separeras från körbanan med en skiljeremsa som utformas som ett ma-
kadam-dike för dagvattenhantering. All breddning görs mot de planerade bostä-
derna för att inte påverka befintliga bostäder och tillfarter. 
 
Det vore önskvärt att kommunen tog ett helhetsgrepp på vägkvalitet, framkomlig-
heten och säkerheten för trafiken inom området Boberg udde – Grimsholmen, med 
beaktande av all trafik, även cykel- och gångtrafik. Detta gäller Marstensvägen, 
Sven Johans väg och Bobergs kustväg. Speciellt sommartid är det många gående, 
både barnfamiljer och andra, som förflyttar sig längs vägarna. (Cykling har blivit en 
växande fritidssysselsättning, och stora klungor av snabbcyklare är ibland ett pro-
blem på de smala vägarna – ett något udda och svårhanterligt problem.) 
 
Kattegattleden, den havsnära cykelleden, löper längs vägarna (Mv,SJv och Bkv). 
Detta är ytterligare ett skäl att uppmärksamma framkomlighet och säkerhet längs 
dessa vägar. 
 
Sammanfattning 
Vi anser att ett villakvarter som ersättning för den öppna marken inte uppfyller kra-
vet att ”all ny bebyggelse anpassas till platsens natur- och kulturvärden”. Inom Bo-
berg 4:64 samspelar naturen med en framtida bebyggelse på ett helt annat sätt än 
inom Boberg 8:27. 
 
Vi anser vidare att kommunen måste planera för bättre vägkvalitet, ökad framkom-
lighet och ökad säkerhet för den växande trafiken inom området Boberg udde – 
Grimsholmen, dvs Marstensvägen, Sven Johans väg och Bobergs kustväg. Katte-
gattleden, en cykelled, går längs dessa vägar; här finns också ökande gångtrafik.  
 

Kommentar: Planläggning inom aktuellt planområdet Boberg 8:27 utesluter 
inte planläggning även inom Boberg 4:64 och vice versa. Även Boberg 4:64 
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är i kommunens översiktsplan utpekat som ett föreslaget område för blandad 
bebyggelse, vilket innebär att kommunen gjort bedömningen att de båda kan 
vara lämpliga för ny bebyggelse. Detta prövas sedan i efterföljande detaljpla-
ner, för respektive område. Planbestämmelsen PARK används för grönområ-
den som kräver skötsel och som är helt eller delvis anlagda. En lekplats samt 
dagvattendamm föreslås anordnas inom ytan och användningen PARK är 
därför passande.  
  
Se samlade kommentarer gällande riksintresse, översiktsplanen, bebyggelse 
(omfattning, områdets karaktär) och trafik på sidan 81.  
 

5.3 Övriga 3, 2021-02-25 
Yttrande: 
Grimsholmen har riksintresse med unik lantlig karaktär och Natura 2000 skydd en-
ligt Art och habitatdirektivet. Här passerar den alltmer utnyttjade cykelleden Katte-
gattleden med många mellaneuropeiska och svenska cykelturister. Från cykelleden 
har man här kontakt med naturreservatet och fina utsikter över kusten från väg-
sträckningen vid Boberg 8:27. 
 
Här innebär den föreslagna förtätningen dels en förlängning av cykelvägen intill 
Sven Johans väg i stället för den nuvarande sträckningen på grusväg Lyckevägen 
Annebergsvägen dels omöjliggörande av den fina utsikten mot Skreasand och 
Skreanäs. Detta tar bort en omistlig del av upplevelsen av att cykla på leden enligt 
min uppfattning. Jag har sedan drygt trettio år tillbaka utnyttjat Kattegattleden mel-
lan Helsingborg och Göteborg på cykel och Inlines. Allt mer av leden går genom 
villaområden och det är allt svårare att få till den fina kontakten med kustmiljön 
som är det riktigt fina med Kattegattleden genom Halland. 
 

Kommentar: Se samlade kommentarer gällande riksintresse, bebyggelse (om-
fattning, områdets karaktär, siktvyer) och trafik på sidan 81.  

 
5.4 Övriga 4, 2021-02-24 
Yttrande: 
Vi har i sent skede fått ta del av förslaget till detaljplan för Boberg 8:27 m fl för bo-
städer / GC väg. Vi är mycket förvånade och besvikna över kommunens förslag. 
Dels går planen helt emot tidigare målsättning att bevara en ”grön korridor” mellan 
inlandets fält och skog och Grimsholmens naturreservat och dels är den 
tätbebyggelse som föreslås i planen ett kortsiktigt och opportunistiskt sätt att total-
exploatera det vackra landskapet. Detta gynnar inte natur, kommun eller boende i 
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området. Om det ska byggas på fältet borde fokus vara ett fåtal hus som harmonerar 
med omgivningen. Vi hoppas innerligt att kommunen har mod att tänka långsiktigt 
och inte låta kortsiktiga vinstintressen gå före. 
 

Kommentar: Efter granskningen föreslås planförslaget justeras vilket innebär 
att den tillkommande bebyggelsen minskas i omfattning och centreras till den 
sydöstra delen av planområdet. Det gör att resterande del av planområdet 
kan sparas som naturmark. Se även samlade kommentarer på sid 81. 

 
5.5 Övriga 5, 2021-02-24 
Undertecknad har efter eget initiativ tagit del av förslag till ny detaljplan för Boberg 
8:27. Jag finner mig nödsakad yttra mig i frågan trots att kommunen inte räknar mig 
till sakägarna. I ett fall som detta när en så drastisk kulturell förändring föreslås för 
de boende i området, bör alla på Bobergs udde anses vara sakägare och få yttra sig. 
Genomförs planen blir det sannolikt den mest dramatiska förändringen av ett om-
råde som någonsin genomförts i kommunen. Ett genomförande av planen skulle 
flerfaldiga antalet fastboende i området i ett slag, och uppskattningsvis dubblera an-
talet som vistas på udden.  
 
Befintlig bebyggelse har här succesivt uppförts under drygt 70 års tid och bidragit 
till den uppskattade miljön. Föreslagen detaljplan skapar en rigid planerad miljö, 
som i mycket liknar nya bostadsområden kring våra storstäder. En radikalt an-
norlunda kultur i jämförelse med befintlig. Området karaktäriseras idag som en 
blandning av öppna ytor med åkerlappar mindre fritidshus och permanenthus 
byggda på berg och i sluttningar, uppförda ett i taget under 70 års tid.  
 
Föreslagen detaljplan är oförenligt med riksintressen för natur- och kulturvärden & 
friluftsliv. Kommunens bedömning i nämnda avseende förefaller partisk och ge-
nomförande av planen innebär en betydande miljöpåverkan då området förvandlas 
till en slags villaförstad till huvudorten. Marken har betydande framtida värden som 
öppen jordbruksmark och kommer om den brukas bidra till cirkulär ekonomi och 
hållbarhet. Bebyggda åkrar är för alltid förlorade! Exploateringen strider mot hus-
hållningsbestämmelserna i MB. Det rörliga friluftslivets intressen beaktas inte på 
adekvat sätt.  
 
Miljön för oss nuvarande invånare och skattebetalare i kommunen lider svårt neder-
lag om en liknande dramatisk vidareexploatering av Boberg 8:27 genomförs. Kom-
munens bedömning, att planområdet utgör "ett mindre begränsat område" där land-
skapsbilden redan är påverkad, är ett förkastligt argument i syfte att kraftfullt 
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förvärra den skada man syftar på och som man gett tillstånd till. I planen reserveras 
"ett större parkområde". Vad är stort och vad är litet i ovan nämnda punkter?  
Planförslaget går helt klart exploatörens ärenden och bortser från kringboendes syn-
punkter, liksom från riksintressen i form av hållbarhet, miljö och friluftsliv.  
I planförslaget hävdas vidare att området tillförs nya kvaliteter, vilka kan vi undra? 
Vad med de kvaliteter som går förlorade? Man bedömer (vem/vilka är man?) att det 
är lämpligt att utnyttja en större del av området för bebyggelse än vad som över-
siktsplanen redovisar.  
 
Sammanfattningsvis är min åsikt som berörd att planen i sin helhet skall förkastas 
och att kommunen istället skall tillvarata grundläggande värden för miljö och håll-
barhet, och inte låta bebygga åkermark och skapa ny villaförstad i kustområdet 
långt utanför huvudorten. 
 

Kommentar: Falkenbergs kommun utgår ifrån den praxis som finns vid av-
gränsning av sakägarkretsen. De synpunkter som lämnas i samråds- och 
granskningsskede beaktas av kommunen men sammanvägs mot andra fak-
torer, exempelvis kommunens uppgift att skapa möjlighet till ny bostadsbe-
byggelse i kommunen. Justeringar har gjorts i planförslaget efter samrådet, 
bland annat gällande bebyggelsens omfattning. Efter granskningen föreslås 
planförslaget justeras ytterligare vilket innebär att den tillkommande bebyg-
gelsen minskas i omfattning och centreras till den sydöstra delen av planom-
rådet. Det gör att resterande del av planområdet kan sparas som naturmark. 
Se samlade kommentarer gällande bl.a. riksintressen. översiktsplan, bebyg-
gelse (utformning av området, utsikt och siktlinjer, omfattning, områdets ka-
raktär) på sid 81. 
 

5.6 Övriga 6, 2021-02-24 
Som fastighetsägare av Boberg 8:6 står vi helt och hållet bakom och uttrycker vår 
samsyn med yttrande 4.7 i frågan om bebyggelse av Boberg 8:27. Vi finner att för-
slaget till detaljplan föröder miljön och kulturlandskapet.  
 
Vi står också helt och hållet bakom och uttrycker vår samsyn med yttrande 5.5. 

 
Kommentar: Se samlade kommentarer på sidan 81. 
 

5.7 Övriga 7, 2021-02-25 
Som berörd boende på Grimsholmen vill jag uttrycka min samsyn med yttrande 4.7 
i frågan om bebyggelse av Boberg 8:27. Jag finner att förslaget till detaljplan förö-
der miljön och kulturlandskapet, se yttrande 4.7. 

 
Kommentar: Se samlade kommentarer på sidan 81. 
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7. SAMLADE KOMMENTARER 

Riksintressen  
Länsstyrelsen anser att planförslaget i sin nuvarande form strider mot 4 kap Miljö-
balken (MB) på grund av att Kustområdet i Halland, med de natur-och kulturvärden 
som finns, är av riksintresse i sin helhet. Området är inte bebyggt idag och ingår 
inte i en tätort vilket gör att undantaget i 4 kap 1 § MB inte är tillämpbart. Turism-
ens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets intressen, ska särskilt beaktas 
vid bedömningen av tillåtandet av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön. 
Länsstyrelsen anser att föreslagen bebyggelse för de största delarna inte är för det 
rörliga friluftslivet. Tillskott ska bara ske i form av naturliga avrundningar och för-
tätningar inom befintliga bebyggelseområden och Länsstyrelsen anser att planen 
därför är för omfattande då den innehåller åretruntbostäder. 
 

Kommentar: Planförslaget föreslås justeras så att ytan för bostadsbebyggelse 
minskas i omfattning. Det föreslås att den nytillkommande bebyggelsen cen-
treras till den sydvästra delen av planområdet, vilket skulle innebära att be-
fintlig bebyggelse runt planområdet knyts samman ytterligare genom den nya 
bebyggelsen. Området kommer efter utbyggnaden att utgöra ett sammanhäng-
ande bebyggelseområde. Landskapsbilden är redan idag präglad av bebyg-
gelse, både fritidshus och åretruntbostäder. Planen utgår inte från att områ-
det ska kompletteras med fritidsbebyggelse utan innebär nya åretruntbostäder 
som dock har en begränsad omfattning. En stor del av planområdet, som tidi-
gare föreslogs för bebyggelse, föreslås istället planläggas som naturområde, 
vilket bidrar positivt till det rörliga friluftslivet. Den föreslagna bebyggelsen 
bedöms kunna tillkomma utan att skada riksintresset och dess kultur- och na-
turvärden. I gällande FÖP för Falkenberg centralort gjordes en avvägning 
mellan olika lokaliseringar som i slutändan ansåg att planområdet var lämp-
ligt. Området är utpekat för bebyggelse även i den nya fördjupade översikts-
planen för Falkenberg stad, vilken är under framtagande.  

 
Översiktsplan 
Planförslaget strider mot kommunens översiktsplan och delöversiktplan för områ-
det. 
 

Kommentar: Den kommunövergripande översiktsplanen från 2014 föreslår 
blandad bebyggelse inom planområdet och pekar ut Boberg generellt för till-
kommande bebyggelse i områden med befintlig bebyggelse. Planområdet in-
går i översiktsplanen för Falkenberg centralort från 2007, där östra delen av 
planområdet pekas ut som föreslagen bebyggelse och resten är utpekat som 
naturområde. Området är utpekat för bebyggelse även i den nya fördjupade 
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översiktsplanen för Falkenberg stad, vilken är under framtagande. Översikts-
planen redovisar en schematisk figur som illustrerar att ny bebyggelse kan 
tillkomma inom planområdet. Aktuellt planarbete har lett fram till att det med 
hänsyn till god hushållning av mark och resurser bedömts lämpligt att ut-
nyttja en något annan del av området för bebyggelse än översiktsplanens 
schematiska redovisning.  
 
Planförslaget föreslås efter granskningen justeras så att tillkommande ny be-
byggelse tillkommer i en del av planområdet och naturområde planläggs i den 
andra delen. Detta bedöms vara i enlighet med översiktsplanen. En avvägning 
mellan olika faktorer är nödvändigt. Det innebär att nya bostäder visserligen 
medför förändring av naturlandskapet och att värden som tidigare fanns 
minskar, men samtidigt bidrar det med nya värden såsom möjligheten för fler 
att bo eller vistas i området. 

 
Hållbar utveckling 
Planbeskriven är enligt Länsstyrelsen inte tillräckligt detaljerad när det kommer till 
beskrivningen av de sociala förutsättningar och förändringar planen innebär. Även 
barnperspektivet bör beskrivas tydligare i planförslaget.  
 

Kommentar: Planbeskrivningen föreslås utvecklas gällande sociala frågor 
och barnperspektivet.   

 
Jordbruksmark 
Länsstyrelsen anser att planförslaget inte svarar på följande tre frågor/rekvisit för att 
ianspråkta jordbruksmark:  

- Är jordbruksmarken brukningsvärd? 
- Är den aktuella förändrade markanvändningen ett väsentligt samhällsin-

tresse? 
- Varför är förutsättningarna att ta annan mark i anspråk inte tillfredsstäl-

lande? 
Länsstyrelsen anser att klassningen av jordbruksmarken inte är avgörande utan att 
den viktigaste frågan är brukningsbarhet av jordbruksmarken. I bedömningen av om 
jordbruksmark är brukningsvärd eller inte ska hänsyn tas till jordbrukslandskapet 
och det framtida behovet av jordbruksproduktion, men inte till fastighetens rådande 
produktionsstatus, kvalitet eller om det vid tillfället finns ett reellt intresse av att 
bruka den. Samhällsintresset bör tydligt framgå vilket det inte gör i planbeskriv-
ningen. Analys av förutsättningar att ta annan mark i anspråk innebär att rimliga al-
ternativ med hänsyn till planens eller programmets syfte och geografiska räckvidd 
ska också identifieras, beskrivas och bedömas. Alternativen kan handla om alterna-
tiv lokalisering av den typ av verksamhet som man planerar för. Syftet är att de 
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alternativa lösningarna ska kunna bedömas på ett likvärdigt sätt som det valda alter-
nativet. 
 
Även Falkenbergs naturskyddsförening anser att bostäder bör byggas på annan 
mark än jordbruksmark, med hänvisning till 3 kap. 4 § miljöbalken. 
 

Kommentar: Delar av aktuellt planområde är utpekat som område för före-
slagen bebyggelse i delöversiktsplanen för Falkenberg centralort från år 
2007. I den kommuntäckande översiktsplanen från år 2014 är aktuellt detalj-
planområde föreslaget för blandad bebyggelse och Boberg som helhet är ut-
pekat som befintligt bebyggelseområde. Området är utpekat för bebyggelse 
även i den nya fördjupade översiktsplanen för Falkenberg stad, vilken är un-
der framtagande. Lämpligheten att exploatera aktuellt planområde framför 
andra markområden har således bedömts i tidigare planskeden. I Översikts-
planen från 2014 gjordes en översyn av fördjupade översiktsplaner och flera 
utpekade utbyggnadsområden togs bort. Bland annat två områden i Skrea 
(område 1 och 40 i delöversiktsplanen) med motivet att de skulle innebära en 
utspridd bebyggelsestruktur svår att kollektivtrafikförsörja. Dessa områden 
var belägna inom jordbruksmark. Flera andra tidigare föreslagna exploate-
ringsområden togs bort av hänsyn till platsernas värde som jordbruksmark. 
 
Aktuellt planområdet utgör inte någon större sammanhängande yta med jord-
bruksmark vilket gör den mindre attraktiv och effektiv att bruka i jämförelse 
med andra större sammanhängande enheter med jordbruksmark. Detta har 
framkommit i diskussioner med LRF under framtagande av översiktsplan och 
fördjupad översiktsplan.  
 
Bedömning av konsekvenserna för ianspråktagandet av jordbruksmark ses 
över i fortsatt arbete och handlingarna föreslås kompletteras och förtydligas. 

 
Bebyggelse 
Utformning av området  

Kommentar:  
- Bebyggelseomfattningen inom planområdet föreslås minskas efter 

granskningen, vilket innebär betydligt färre bostäder än vad som tidi-
gare planerats. Bebyggelsen föreslås centreras till den södra delen av 
området och placeras i anslutning till befintlig helårsbebyggelse. En stor 
del av planområdet i norr föreslås att bevaras som ett naturområde som 
kan användas av alla i området. Denna föreslagna justering innebär att 
ingen ny bebyggelse tillkommer utmed Marstensvägen.  
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- Minsta tomtstorlek och största tillåtna byggnadsarea ändras inte efter 
granskningsförslaget. Minsta tomtstorlek är 750 m2 vilket styr hur 
många tomter som kan möjliggöras inom planområdet. I delen som före-
slås planläggas som naturmark tillåts inte byggnation. Största bygg-
nadsarea per fastighet är 190 m2 inklusive garage och komplementbygg-
nader. Bygglovsbefriade åtgärder såsom Friggebodar och Attefallshus 
tillåts uppföras utöver detta och hanteras inte inom detaljplanen. Största 
byggnadsarea för friggebodar är 15 m2 per tomt och högsta byggnads-
area för attefallshus är 30 m2 per tomt. 

- Planförslagets avsikt är möjliggöra bebyggelse i en våning. Högsta 
byggnadshöjd i granskningsförslaget reglerades till 4,0 m, vilket endast 
ger möjlighet till enplanshus. Med den reglerade byggnadshöjden i kom-
bination med högsta nockhöjd om 5,6 m är det inte möjlig att inreda vin-
den som bostad då takvinkeln blir för liten. Regleringen av bebyggelsens 
höjd föreslås ses över i det fortsatta planarbetet.  

- Byggnadshöjd och nockhöjd beräknas utifrån gatans nivå om byggnaden 
ligger närmare gräns mot gata än 6 m. Annars utifrån den genomsnitt-
liga marknivån intill byggnaden. Inom gatumarken finns bestämmelser 
om gatans höjd vilket i sin tur påverkar bebyggelsens höjd. Även be-
stämmelsen om golvnivå motsvarande 0,3 till 1 meter över marknivån 
vid förbindelsepunkten för dagvatten avgör vilken nivå bebyggelsen kan 
placeras på.  

- Den nya bebyggelsen bör fortsatt möjliggöra havsutsikt från så många 
håll som möjligt. Därför finns bestämmelsen om att delar av bebyggel-
sen ska placeras med kortsidan mot Sven Johans väg. Utöver detta styr 
planförslaget inte vilken form bebyggelsen ska ha.  

- Illustrationen visar en möjlig utformning enligt planbestämmelserna. 
Bygglovsbefriade åtgärder regleras inte i detaljplanen och illustreras 
därför inte. Största byggnadsarea för friggebodar är 15 m2 per tomt och 
högsta byggnadsarea för attefallshus är 30 m2 per tomt. 

 
Omfattning, områdets karaktär 
Hänsyn bör ägnas den nuvarande bebyggelsen, som till stor del består av fritidshus 
och i mindre utsträckning helårsbebyggelse. Utbyggnadsgraden bör anpassas däref-
ter.  
 

Kommentar: Utbyggnadsstrukturen föreslås minskas efter granskningen och 
ta hänsyn till de inkomna synpunkterna. Sedan granskningen föreslås det att 
omfattningen av utbyggnaden minskas. Bebyggelsen kommer förändra land-
skapet, men en stor del av området kommer fortfarande vara ett naturpräglat 
område.  
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Utsikt och siktlinjer  
Föreslagen placering av husen innebär att havsutsikt från befintlig bebyggelse för-
svinner till stor del. 
 

Kommentar: En befolkningsökning, och därmed ett ökat behov av bostäder, 
för med sig vissa förändringar i markanvändningen, och kan i detta fall även 
påverka havsutsikten vad gäller den nuvarande bebyggelsen. I detta fall be-
döms det allmänna intresset att utveckla Boberg och en god hushållning med 
mark och resurser väga tyngre och möjligheten till utbyggnad av bostäder fö-
reslås bibehållas. Planförslaget föreslås justeras efter granskningen vilket in-
nebär ett färre antal nya byggnader inom planområdet. Det innebär att havs-
utsikten kvarstår för ett större antal närboende än i tidigare planförslag. Se-
dan samrådsförslaget har bebyggelseförslaget förändrats till viss del och i 
samband med det har frågan om utsikt varit en av frågorna som hanterats. En 
sänkt byggnadshöjd efter samrådet och föreslagen minskad omfattning av be-
byggelsen nu efter granskning utgör förändringar som sparar mer av siktvy-
erna mot havet, från kringliggande bebyggelse. Upplevelsen och utblickarna 
från entréerna till området är viktiga för de som färdas längs med Marstens-
vägen och Sven Johans väg.  

 
Trafik 
Underhållet av befintliga vägar bör prioriteras. Kapaciteten på vägarna i området är 
inte tillräcklig för en nyutveckling. Nya vägar bör byggas innan ny bebyggelse upp-
förs. 
 

Kommentar: Tillfart till den nya bebyggelsen föreslås ske från Sven Johans 
väg via en ny angöringsväg in i området, inte via Lyckevägen. Utbyggnads-
ordning av gator och annan infrastruktur kommer att hanteras i detaljplanens 
genomförandeskede. 

 
Kapacitet och utformning av Marstensvägen  
Marstensvägen är dåligt skick och har begränsad trafikkapacitet, vilket riskerar att 
förvärras i och med planförslaget. 
 

Kommentar: Kommunen, i egenskap av väghållare, underhåller vägar vid be-
hov. Gata-trafik har för avsikt att äska medel för att höja standarden på 
Marstensvägen. Marstensvägen ska även breddas inom planområdet. Exploa-
tören är ansvarig för att vägarna är framkomliga under byggperioden och för 
att återställa dem vid behov. Utbyggnadsordningen kommer hanteras i kom-
mande genomförandeskede. Planförslaget föreslås justeras efter 
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granskningen vilket innebär minskad omfattning på den tillkommande bebyg-
gelsen och därmed minskad trafikbelastning på Marstensvägen. 

 
Lyckevägen 
Ökad trafik på Lyckevägen är negativt för fritidshusområdet och parkerings-
kapaciteten.  
 

Kommentar: Planförslaget föreslås justeras efter granskningen vilket innebär 
att infart till den tillkommande bebyggelsen sker via en ny tillfartsgatan från 
Sven Johans väg. Befintlig parkering längs Lyckevägen föreslås finnas kvar 
och tidigare föreslagen parkeringsplats föreslås utgå ur planförslaget.  

 
Buller, trafikmängder 
Trafikmängden och därmed buller förväntas öka med den planerade exploatering.  
 

Kommentar: Planförslaget föreslås justeras efter granskningen vilket innebär 
ett betydligt mindre tillskott av bebyggelse inom planområdet. Det förväntas 
därmed mindre trafikmängder och buller än tidigare bedömt. Bebyggelse- och 
trafikstrukturen föreslås justeras vilket innebär minskad risk för genomfarts-
trafik inom planområdet och längs Lyckevägen. 

 
Parkering 
Den nya utvecklingen gör gatuparkering oundviklig. De planerade parkeringsplat-
serna ska räcka till flera bilar i ett hushåll plus besöksparkeringar.  
 

Kommentar: Planförslaget föreslås justeras efter granskningen vilket innebär 
ett betydligt mindre tillskott av bebyggelse inom planområdet. Parkering för 
tillkommande bebyggelse avses hanteras inom respektive tomt. Detta förtydli-
gas i planbeskrivningen. Befintlig parkering längs Lyckevägen föreslås finnas 
kvar och tidigare föreslagen parkeringsplats föreslås utgå ur planförslaget. I 
detaljplanen regleras inte trafikreglering, såsom var gatuparkering tillåts och 
inte. 
 

Kollektivtrafik 
Kollektivtrafiken till området är inte bra och det medför risken att barnfamiljer inte 
kan ta sig runt utan bil.  
 

Kommentar: De föreslagna tillkommande bostäderna bidrar på längre sikt till 
bättre förutsättningar för att planera för kollektivtrafikens utveckling.  
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Dagvatten 

Dagvattensystemet i området har inte tillräcklig kapacitet för att hantera den nya be-
byggelsen. Dagvattendammen utgör en risk för barn och riskerar att medföra mygg-
invasion. Frågor finns om vem som ska bekosta dagvattenutbyggnaden  
 

Kommentar: En dagvattenutredning har tagits fram och utifrån den föreslås 
en dagvattenlösning som hanterar dagvattnet för den tillkommande bebyggel-
sen i området utan att försämra befintlig situation. Dagvattendammen bör an-
läggas med flacka slänter för att ska minska risken för att trilla i och om så 
skulle ske ska det vara lätt att ta sig upp. Vattnet i dammen omsätts, i och med 
att det finns ett in- och utflöde. Det bedöms inte att skadeinsekter, exempelvis 
myggor skulle främjas särskilt av våtdammar.  FAVRAB bekostar erforderlig 
utbyggnad av det allmänna VA-nätet inom planområdet. Anläggningsavgift 
avseende tillkommande VA-anslutningar uttages i enlighet med FAVRABs 
VA-taxa eller i enlighet med särskilt, mellan markägare/exploatör och 
FAVRAB, tecknat avtal. Dagvattenhantering inom kvartersmark bekostas av 
berörd markägare/exploatör. Eventuell kompletterande dagvattenutredning 
bekostas av berörd markägare/exploatör. 

 
Fritidshusområde 
Fritidshusområdet väster om Lyckevägen bör planläggas i en ny detaljplanen, då 
områdets gällande detaljplan har otidsenliga och bristfälliga bestämmelser, vilket le-
der till en oönskad bebyggelseutveckling i området. En detaljplan för fritidshusom-
rådet bör tas fram innan antagandet av detaljplanen för Boberg 8:27.  
 

Kommentar: Framtagande av en eventuell detaljplan för fritidshusområdet 
hanteras separat från detta planarbete och en ny detaljplan för fritidshusom-
rådet bedöms inte vara en förutsättning för att aktuell detaljplan ska kunna 
antas. Bygglov och byggnation inom fritidshusområdet är inte kopplat till ak-
tuell detaljplan.  
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8. STÄLLNINGSTAGANDE – FÖRSLAG TILL REVIDERINGAR    

Följande revideringar /kompletteringar föreslås: 
- Planområdets användningar ses över i syfte att detaljplanen inte ska strida mot 
riksintresse enligt 4 kap miljöbalken (MB). Ytan för användningen bostäder föreslås 
minskas till förmån för användning som passar bättre med riksintresset, i det här fal-
let ett grönområde.  
- Planområdets avgränsning ses över i samband med att användningsytorna föränd-
ras. 
- Bedömning av konsekvenserna för ianspråktagandet av jordbruksmark ses över i 
fortsatt arbete.  
- Höjder och planbestämmelser för bebyggelse ses över. 
- Bedömning av konsekvenserna gällande sociala frågor och barnperspektivet kom-
pletteras.   
- Planhandlingarna förtydligas gällande huvudmannaskapet för allmän plats och fas-
tighetsrättsliga frågor.  
- Planbeskrivningen föreslås förtydligas angående riktvärdena för buller vid ute-
plats.  
- Utredning för VA kompletteras. 
- Utredning för trafik kompletteras. 
- I och med ovanstående ses planbestämmelser och eventuella specificeringar över 
för att uppnå detaljplanens syfte. 
Utöver detta görs mindre ändringar och förtydliganden i planbeskrivningen och il-
lustrationskartan.  
 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att planhandlingarna efter gjorda revide-
ringar ställs ut för granskning 2.  
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9. NAMNLISTA 

Följande har inkommit med skriftliga synpunkter vilka helt eller delvis ej har blivit 
beaktade i och med föreliggande förslag. Dessa kommer innan antagandet att med-
delas i enlighet med 5 kap 24 § PBL. 
 
Förkortningen (p) efter namnet anger att synpunkten inkom i programskedet, (s) att 
synpunkten inkom i samband med plansamrådet samt (g) att synpunkten inkom un-
der granskningen. 
 
Länsstyrelsen, 301 86 Halmstad (s, g) 
Lantmäterimyndigheten, Box 603, 301 16 Halmstad (s, g) 
Barn och utbildningsnämnden (s, g) 
Bygglovsnämnden (s, g) 
Falkenbergs Bostads AB (s) 
Kultur- och fritidsnämnden (s, g) 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden (s, g) 
Räddningstjänsten Väst (s, g) 
Tekniska nämnden (s) 
VIVAB (s, g) 
EON Elnät Sverige AB (s) 
Hallandstrafiken (s) 
Kulturmiljö Halland (s) 
Skanova AB (s)  
Tele 2 Sverige AB (s) 
Sakägare 1 (s, g) 
Sakägare 2 (s, g) 
Sakägare 3 (g)  
Sakägare 5 (s, g) 
Sakägare 6 (s, g) 
Sakägare 7 (s, g) 
Sakägare 8 (s, g) 
Sakägare 9 (g)  
Sakägare 10 (g) 
Sakägare 11 (g) 
Sakägare 12 (s, g)  
Sakägare 13 (s, g) 
Sakägare 14 (s, g) 
Sakägare 15 (g) 
Sakägare 16 (g) 
Sakägare 17 (g) 
Sakägare 18 (g) 
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Sakägare 19 (g) 
Sakägare 20 (g) 
Sakägare 21 (g)  
Sakägare 22 (g) 
Sakägare 23 (s, g) 
Sakägare 24 (g) 
Sakägare 25 (g) 
Sakägare 26 (g) 
Sakägare 27 (g) 
Sakägare 28 (g) 
Sakägare 29 (g) 
Sakägare 30 (g) 
Sakägare 31 (g) 
Sakägare 32 (g) 
Sakägare 33 (g) 
Sakägare 34 (g) 
Sakägare 35 (g) 
Sakägare 36 (g) 
Sakägare 37 (g) 
Sakägare 38 (g) 
Sakägare 39 (s, g) 
Sakägare 40 (g) 
Övriga 1 (s, g)  
Övriga 2 (g)  
Övriga 3 (g) 
Övriga 4 (g) 
Övriga 5 (s, g) 
Övriga 6 (s, g) 
Övriga 7 (g) 
Samrådsyttrande 4.2 (s) 
Samrådsyttrande 4.5 (s) 
Samrådsyttrande 4.12 (s) 
Samrådsyttrande 4.14 (s) 
Samrådsyttrande 5.1 (s) 
 
Av dessa kan följande betraktas som sakägare m fl som är berättigade att besvära 
sig över ett senare antagande av planförslaget. Dessa kommer sålunda att erhålla 
meddelande med besvärshänvisning, i enlighet med 5 kap 29 § PBL, efter ett even-
tuellt antagande. 
 
Länsstyrelsen, 301 86 Halmstad 
Sakägare 1 (s, g) 
Sakägare 2 (s, g) 
Sakägare 3 (g)  
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Sakägare 5 (s, g) 
Sakägare 6 (s, g) 
Sakägare 7 (s, g) 
Sakägare 8 (s, g) 
Sakägare 9 (g)  
Sakägare 10 (g) 
Sakägare 11 (g) 
Sakägare 12 (s, g)  
Sakägare 13 (s, g) 
Sakägare 14 (s, g) 
Sakägare 15 (g) 
Sakägare 16 (g) 
Sakägare 17 (g) 
Sakägare 18 (g) 
Sakägare 19 (g) 
Sakägare 20 (g) 
Sakägare 21 (g)  
Sakägare 22 (g) 
Sakägare 23 (s, g) 
Sakägare 24 (g) 
Sakägare 25 (g) 
Sakägare 26 (g) 
Sakägare 27 (g) 
Sakägare 28 (g) 
Sakägare 29 (g) 
Sakägare 30 (g) 
Sakägare 31 (g) 
Sakägare 32 (g) 
Sakägare 33 (g) 
Sakägare 34 (g) 
Sakägare 35 (g) 
Sakägare 36 (g) 
Sakägare 37 (g) 
Sakägare 38 (g) 
Sakägare 39 (s, g) 
Sakägare 40 (g) 
Samrådsyttrande 4.2 (s) 
Samrådsyttrande 4.5 (s) 
Samrådsyttrande 4.12 (s) 
Samrådsyttrande 4.14 (s) 
Samrådsyttrande 5.1 (s) 
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Nadja Ricklund 
Planarkitekt 
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