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Detaljplan för bostäder och Förskola på Kvarnhöjden, 

Kyrkeby 4:2 (tidigare 4:1) m.fl. 

 

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE  

Bakgrund 

2007 upprättades ett program till detaljplan för Kvarnhöjden. 

Samhällsbyggnadsutskottet beslutade 2008-04-29 att godkänna 

samrådsredogörelsen för programsamrådet. Beslut om planstart fattades 

2011-05-31. 

Därefter har ett planförslag upprättats och varit ute på samråd 2013-05-13 t.o.m. 

2013-06-17. Inkomna synpunkter från samrådet sammanställdes i en 

samrådsredogörelse. Efter samrådet har kompletterande utredningar upprättats och 

planhandlingarna justerats inför utställningen.  

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att uppföra en blandad bebyggelse 

om cirka 300 bostäder samt en förskola/skola på Kvarnhöjden. Bebyggelsen 

föreslås i huvudsak bli 2 våningar. Några flerbostadshus i centrala planområdet får 

uppföras i 4 våningar och i södra planområdet får flerbostadshus uppföras i 4 

våningar samt takvåning. 

Hur granskningen har bedrivits 

Samhällsbyggnadsutskottet beslutade 2013-12-10 att godkänna 

samrådsredogörelsen och med föreslagna justeringar upprätta 

utställningshandlingar. Därefter beslutade Samhällsbyggnadsutskottet 2016-03-08 

att ställa ut planförslaget enligt plan- och bygglagen (1987:10) 5 kap. 23 §. 

Utställningshandlingarna har funnits utställda i entrén i Stenungsunds kommunhus 

och på Kulturhuset Fregatten. Handlingarna har också funnits tillgängliga på 

kommunens hemsida. www.stenungsund.se/planer.  

Utställningstiden varade 2018-07-26 till och med 2018-08-30. 

Planarbetets bedrivande 

Planarbetet bedrivs med normalt planförfarande enligt plan- och bygglagen 

1987:10. 
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SAMMANFATTNING 

Under utställningstiden har 30 yttranden inkommit; av dessa är 14 från 

remissinstanser, 11 från berörda sakägare och 5 från övriga. Synpunkter från 

sakägare är i huvudsak: 

• Störningar från mer trafik utmed Ranehedsvägen. 

• Störningar från trafik utmed ny infartsväg i norra planområdet. 

• Planområdet är ett fint naturområde som inte bör bebyggas. 

• Ny bebyggelse för nära befintliga hus i fritidshusområdet. 

• Ny bebyggelse för nära befintliga hus i fritidshusområdet kan ge olägenheter 

såsom skuggor och insyn. 

• Höga hus (4 - 5 våningar) passar inte i området.  

5 Sakägare samt ett flertal boende i bostadsrättsföreningarna brf Nordäng och brf 

Kyrkebyn har kvarstående synpunkter från samrådet. 

Synpunkter från Länsstyrelsen och Lantmäteriet medför att planbeskrivningen och 

plankartan justeras.  

Justeringar är av redaktionell art för att förtydliga och klarlägga vad som gäller 

utifrån inkomna yttranden; ny utställning av planförslaget bedöms inte behövas. 

 

SAMMANSTÄLLNING OCH KOMMENTARER PÅ 
INKOMNA YTTRANDEN 

Nedan följer sammanställning och kommentarer till inlämnade synpunkter. 

Synpunkterna finns i sin helhet på Samhällsbyggnad Plan. 

Statliga och regionala myndigheter m.fl. 

1. Länsstyrelsen i Västra Götaland  

Länsstyrelsens samlade bedömning 

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och 

nu kända förhållanden att frågor som rör risken för blockras samt påverkan på 

vattenrecipienten Anråse å behöver klargöras närmare för att inte riskera att ett 

antagande av detaljplanen prövas av Länsstyrelsen. 

Motiv för bedömningen 

Länsstyrelsen befarar inte att: 

• riksintresse kommer att skadas påtagligt 

• mellankommunal samordning blir olämplig 

• strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser 

 

Länsstyrelsen finner det dock inte helt uteslutet att: 
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• säkerheten avseende blockfall är undanröjd (se ovan) 

• detaljplanen kan genomföras så att icke-försämringskravet avseende 

miljökvalitetsnormerna för Anråse å uppfylls 

Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning 

Geoteknik 

SGI skriver i sitt yttrande att de bedömer stabiliteten inom planområdet som 

tillfredsställande utifrån de utredningar som gjorts men att risken för block ras 

måste bedömas samt vid behov hanteras så att människors säkerhet blir acceptabel 

innan antagande. Länsstyrelsen gör ingen annan bedömning.  

SGI:s yttrande bifogas. 

Miljökvalitetsnormer för Anråse å 

Planläggningen leder till fler hårdgjorda ytor och därigenom risk för förorenat 

dagvatten. I miljökonsekvensbeskrivningen saknas en tydlig redogörelse kring hur 

man ska undvika en försämring av vattenkvalitén. Dagvattenutredningen anger ett 

antal tekniska lösningar för att minska påverkan på vattenkvalitén men det saknas 

ett resonemang kring slutsatserna i dagvattenutredningen. 

Anråse å har måttlig ekologisk status. Planförslaget ger utrymme för åtgärder som 

kan innebära en risk för att icke-försämringskravet i miljökvalitetsnormerna inte 

uppnås. Länsstyrelsen anser att de planerade åtgärderna behöver konsekvens-

bedömas avseende på om åtgärderna riskerar att äventyra icke försämringskravet. 

Synpunkter enligt annan lagstiftning 

Omhändertagande av dagvatten 

Planens genomförande innebär att flera mindre våtmarksområden behöver 

torrläggas för att möjliggöra bostadsbyggande. Det innebär att den naturliga 

fördröjningen av dagvatten som finns idag måste ersättas med en annan typ av 

fördröjning som dessutom tar höjd för kommande exploatering. Skyfalls-

utredningen har identifierat att avrinningen i det södra planområdet sker ner mot 

befintligt bostadsområde. Framtida prognoser visar att sådana skyfall kan öka, 

vilket vid ett kraftigt skyfall kan ge stora mängder dagvatten på befintligt 

bostadsområde som kan förvärra situationen. Dessa frågor kommer att beaktas vid 

en anmälan om vattenverksamhet och riskerar att påverka planens genomförande. 

Därför behöver man beskriva hur man avser att förebygga stillastående vatten eller 

snabbt forsande vatten till de närliggande recipienterna. Förslag för att minska 

denna påverkan har angivits, vilket är att anlägga dagvattenledningar med större 

dimension samt sträva efter att minska mängden hårdgjorda ytor inom området. Det 

har dock inte beskrivits i planhandlingarna hur man avser att minska de hårdgjorda 

ytorna. 

Markavvattning 

Länsstyrelsen skrev i sitt samrådsyttrande daterat 2013-06-24 att ”om 

markavvattning är en förutsättning för planens genomförande bör tillstånd till 

vattenverksamhet och dispens från markavvattningsförbudet prövas innan 

detaljplanens antagande”. Länsstyrelsen ser inte att denna synpunkt har hanterats i 

vare sig MKB, planbeskrivning eller dagvattenutredning. 
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Dagvattenhantering 

Länsstyrelsen vill understryka att bestämmelsen ”Dagvatten ska fördröjas och renas 

inom kvartersmark” saknar stöd i PBL. Om hantering av dagvatten ska regleras 

behöver detta ske inom en gemensamhetsanläggning eller på allmän platsmark. 

Vibrationer 

Trafikverket anger i sitt granskningsyttrande daterat 2018-08-27 att riktvärdet för 

vibrationer i bostad innebär att vibrationsnivån inomhus i rum för sömn och vila 

inte ska överstiga 0,4 mm/s vägd RMS. Trafikverket förutsätter att nödvändiga 

åtgärder i grundläggningen vidtas för att uppfylla ovan nämnda riktvärde. 

Länsstyrelsen instämmer i Trafikverkets synpunkter. 

Kommentar: En bergteknisk utredning utförs efter granskningen. Inga åtgärder 

behöver vidtas. 

Dagvattenutredningen kompletteras med en redovisning av hur 

miljökvalitetsnormerna i Anråse å inte försämras av planens genomförande. 

I strävan efter att begränsa mängden hårdgjorda ytor i områden för flerbostadshus, 

förtydligas plankartan med bestämmelsen e 25, största tillåtna totala byggnadsarea 

är 25 % procent av fastighetsarean. 

Kommunen bedömer att markavvattning inte är en förutsättning för planens 

genomförande. Planen kommer att genomföras etappvis under en relativt lång tid 

och om det vid en mer detaljerad projektering visar sig att markavvattning krävs 

kommer nödvändiga tillstånd att sökas. 

Planbestämmelsen ”Dagvatten ska fördröjas och renas inom kvartersmark” tas 

bort. 

Plankartan förtydligas under skydd mot störning med att gällande riktlinjer för 

vibrationer ska klaras vid uppförande av ny bostad.  

2. Lantmäteriet 

Begreppet fastighet och tomtplats 

I planförslaget har egenskapsbestämmelser för kvartersmark rörande bebyggandets 

omfattning och placering relaterats till begreppet fastighet/tomtplats. Lantmäteriet 

vill påminna om att begreppet tomt enligt PBL är ”ett område som inte är en allmän 

plats men som omfattar mark avsedd för en eller flera byggnader och mark som 

ligger i direkt anslutning till byggnaderna och behövs för att byggnaderna ska 

kunna användas för avsett ändamål” (definitionen i 1 kap. 4 § PBL). Begreppet tomt 

har inte någon betydelse i äganderättsligt hänseende, medan däremot fastighet är ett 

fastighetsrättsligt begrepp. En fastighet kan ibland innehålla flera tomter och ibland 

kan en tomt vara uppdelad i flera fastigheter. Eftersom tomt inte är ett 

fastighetsrättsligt begrepp medför det att det i vissa situationer kan vara svårt att 

definiera vilken omfattning tomten har och var tomtgränsen går. Begreppet fastighet 

är därför ofta att föredra i planbestämmelser.  
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Minsta fastighetsstorlek 

I plankartan finns en bestämmelse om fastighetsstorlek som står tillsammans med 

en annan egenskapsbestämmelse om bebyggandets omfattning (e3). Bestämmelse 

om minsta fastighetsstorlek betecknas d enligt Boverkets riktlinjer. Det blir 

tydligare om bestämmelsen separeras från övriga bestämmelser i plankartan. 

Illustrationslinje i plankartan 

Enligt legenden i plankartan ska det finnas illustrationslinjer i plankartan. Det är 

dock svårt att se skillnad på dessa illustrationslinjer och gällande rättighetsgräns 

samt väg i grundkartan. Det bör övervägas att ta bort illustrationslinjerna i 

plankartan då dessa inte är juridiskt bindande och plankartan med dess 

planbestämmelser i övrigt är ett juridiskt bindande dokument. 

Övrigt 

I planbeskrivningen på sid. 23-24 står att sammanlagda byggnads- arean för 

friliggande villor får vara högst 200 kvm, varav 50 kvm får vara komplementhus. I 

planbestämmelsen står istället att 60 kvm får utgöras av komplementhus. 

Kommentar: Planbestämmelserna om fastighet/tomtplats är vald så att det 

antingen blir en fastighet med flera tomtplatser (tex en bostadsrättsförening) eller 

flera fastigheter (tex egna hem). 

Minsta fastighetsstorlek betecknas i detta fall med e eftersom detaljplanen 

upprättas enlig ÄPBL (1987:10), vilket också förtydligas på plankartan. 

Illustrationslinjerna i plankartan tas bort. 

Planbeskrivningen korrigeras så att plankartans bestämmelser återges korrekt. 

3. SGI 

SGI:s yttrande avser geotekniska säkerhetsfrågor såsom ras, skred, erosion och 

geotekniska frågeställningar kopplade till översvämning. Grundläggnings- och 

miljötekniska frågor, såsom hantering av radon, ingår således inte. 

SGI:s synpunkter 

SGI lämnade 2013-05-21, dnr 5.2-1305-0394, ett yttrande över samrådshandlingen 

för aktuellt planområde. En geoteknisk utredning utfördes i planskedet och i 

samrådshandlingarna angavs att bl.a. fördjupad utredning av geoteknik och 

bergteknik bedömdes erfordras i det fortsatta planarbetet. SGI bedömde att de 

geotekniska förhållandena var relativt gynnsamma för planerad användning samt 

förutsatte att de aviserade utredningarna skulle utföras i planskedet. 

I detta skede har EQC varit på plats och utfört en geoteknisk utredning. I 

handlingen bedöms stabiliteten för befintliga förhållanden samt för planerad 

exploatering vara tillfredsställande. SGI gör på lämnat underlag ingen annan 

bedömning. 
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I södra delen av området finns branta bergsslänter där det är oklart om och hur 

bedömning av risk för ras av block i nuvarande situation har skett. För att 

säkerställa att ingen sådan risk föreligger inom planområdet eller dess närmaste 

omgivning rekommenderar SGI att en bergteknisk sakkunnig inspekterar de 

aktuella områdena. Ett bergtekniskt PM bör ge svar på detta samt förslag på 

åtgärder för att minska eventuella sådana risker. Krävs det åtgärder eller 

restriktioner ska dessa på ett plantekniskt godtagbart sätt säkerställas i planen. 

Kommentar: En bergteknisk utredning har utförts efter granskningen av Bergab 

(2018-09-20). Utredningen visar att inga åtgärder behöver vidtas. 

4. Trafikverket 

Trafikverket finner det positivt att kommunen har som målsättning om att utveckla 

tätorter med redan goda kollektiva förbindelser. Nedan framförs Trafikverkets 

synpunkter, vilka kommunen bör beakta inför antagande. 

Trafikbuller 

Trafikverket noterar att kommunen låtit uppdatera trafikbullerutredningen från 

samrådsskedet, samt att revideringar har genomförts gällande förslag på placering 

och höjd av delar av tidigare föreslagen bebyggelse. 

Vid planeringen av Kvarnhöjden används de gamla riktvärdena för buller enligt 

PBL (1987:10), vilka säger att ekvivalentnivå utomhus (vid fasad) ej får överskrida 

55 dBA. För uteplats i anslutning till bostad gäller maximalnivå 70 dBA. 

Trafikverket har tidigare yrkat på att inga avsteg från riktvärdena kan motiveras, 

och ändringar gällande bebyggelsens utformning har efterfrågats. 

Enligt den nya bullerutredningen, baserad på det reviderade planförslaget, uppfylls 

riktvärdet på 55 dBA för samtliga bostadshus och våningsplan, liksom för 

förskolan. Typiska ekvivalentnivåer i området beräknas till 40-54 dBA och inga 

särskilda bullerskyddsåtgärder bedöms därmed bli erforderliga. Riktvärdet för 

maximal ljudnivå på uteplats, 70 dBA, kan dock beroende på var uteplats placeras 

komma att överskridas inom vissa östliga delar av planområdet. Trafikverket 

förutsätter att bullerdämpande åtgärder, i form av exempelvis omorientering av 

dessa uteplatser, vidtas. 

Vibrationer 

Trafikverket bedömer att godståg och tung trafik i närområdet kan ge upphov till 

vibrationer, då bebyggelsen ligger på berg. Riktvärdet för vibrationer i bostad 

innebär att vibrationsnivån inomhus i rum för sömn och vila inte ska överstiga 0,4 

mm/s vägd RMS. Trafikverket förutsätter att nödvändiga åtgärder i 

grundläggningen vidtas för att uppfylla ovan nämnda riktvärde. 

Hållbara transporter 

Trafikverket har tidigare framfört önskemål om att koncentrera bebyggelsen mer i 

söder, då tillgången till befintlig service och kollektivtrafik är betydligt bättre där i 

planområdets norra delar. Trafikverket kan i den nya planbeskrivningen inte se att 

några större förändringar avseende lokaliseringar har genomförts, men kvarstår 

fortfarande vid sin tidigare hållningspunkt. 
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Trafikverket anser att det är av stor vikt att goda GC-kopplingar utformas för att 

visionen om hållbart resande ska kunna uppnås. Vidare anser Trafikverket fortsatt 

att det vore önskvärt om de södra delarna byggs ut före de centrala och norra 

delarna. 

Väganslutningar 

Två nya infarter till planområdet planeras, dels en huvudinfart i öster från väg 574 

samt en infart i den södra delen, via Ranehedsvägen. En gemensam 

åtgärdsvalsstudie (ÅVS) mellan Trafikverket och Stenungsunds kommun 

genomfördes 2014-02-21. Huvudinfarten till planområdet placeras mellan 

handelsträdgården, Kyrkeby 1:27, och fritidshusområdet med adress Kvarnhöjden. 

Området är redan i gällande detaljplan utlagt som infart till framtida bebyggelse på 

Kvarnhöjden. Ett vänstersvängfält på väg 574 planeras för att få en trafiksäker 

lösning. Befintlig gång- och cykelväg flyttas något där den korsar den nya infarten 

från väg 574. 

Innan detaljplanen antas måste ett medfinansieringsavtal gällande ovan nämnda 

åtgärder upprättas mellan Trafikverket och Stenungsunds kommun. Avtalet ska 

bland annat reglera ansvarsfördelning för iordningställande och finansiering. 

Sammanfattningsvis  

Trafikverket har tagit del av den uppdaterade trafikbullerutredningen, baserad på 

reviderat planförslag, och förutsätter att riktvärden för trafikbuller uppfylls. De 

uteplatser som idag utsätts för överskridande nivåer bör omorienteras. Vad gäller 

eventuella vibrationer förutsätter Trafikverket att åtgärder vidtas så att inte 

riktvärdet om o,4mm/s RMS överskrids.  

Vidare anser Trafikverket att det hade varit önskvärt om bebyggelsen hade 

koncentrerats mer till planområdets södra delar, med avseende på bättre 

tillgänglighet till service och kollektivtrafik. Kommunen bör säkra att gång- och 

cykelförbindelser utformas på ett bra sätt som uppmanar boende till att nyttja 

hållbara färdmedel.  

Medfinansieringsavtal för byggande av vänstersvängfält vid infart från väg 574 

måste slutas mellan Trafikverket och kommunen innan detaljplanen antas.  

Övrigt  

Trafikverket ser fram emot fortsatt deltagande i ärendet. 

Kommentar: Planbestämmelse (m1) på plankartan anger att max ljudnivå för 

uteplats är 70 dBA, vilket innebär att uteplats ska ordnas i bullerskyddat läge.  

Plankartan förtydligas under skydd mot störningar att gällande riktlinjer för 

vibrationer ska klaras vid uppförande av ny bostad.  

Omlokalisering av bebyggelsen till en större koncentration i södra delen av 

planområdet kommer inte att ske. Kommunen vill ha en jämn fördelning av 

bostäder utmed hela planområdet bl.a. med hänsyn till boende utmed 

Ranehedsvägen men också med hänsyn till natur- och kulturmiljön, utbyggnadstakt 

och ekonomi. 

Medfinansieringsavtal för byggande av vänstersvängfält vid infart från väg 574 har 

tecknats mellan Trafikverket och kommunen. 
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5. Vattenfall 

Vattenfall har i samrådsskedet redogjort för elanläggningar inom och i närheten 

av detaljplanområdet och denna information gäller alltjämt. 

Kommentar: I samrådet angav Vattenfall att de inte har någon erinran eftersom de 

inte har några anläggningar i området. 

6. Polisen 

Inom de delar i detaljplanen som vi kan beröras av, i vårt arbeta, har Polisom 

råde Södra Fyrbodal inget att erinra. 

Kommentar: Tack för synpunkten. 

7. Sjöfartsverket 

Sjöfartsverket ser inte att föreslagen detaljplan kan komma att påverka sjöfarten 

och har därmed inga synpunkter. 

Kommentar: Tack för synpunkten. 

8. Försvarsmakten 

Försvarsmakten har inget att erinra i rubricerat ärende. 

Kommentar: Tack för synpunkten. 

9. Skogsstyrelsen  

Många skogslevande insekter har sitt födosök i angränsande bryn mot 

jordbruksmark. För att minska planförslagets negativa effekt på 

miljökvalitetsmålet levande skogar anser Skogsstyrelsen att utpekad brynmiljö i 

norr bör ha en skötselplan där biologisk mångfald är en del av målsättningen. 

Kommentar: Kommunen kommer inte att upprätta en skötselplan för brynmiljön i 

det norra skogsområdet i detta skede. Frågan kan komma att aktualiseras när 

detaljplanen vunnit laga kraft och kommunen blir huvudman för naturmarken. 

10. Västtrafik  

Västtrafik saknar ett resonemang kring i vilken utsträckning den föreslagna 

bebyggelsen uppfyller målen om ett transportsnålt samhälle. Med utgångspunkt 

från diskussioner som förts i GR om uthållig tillväxt vore det önskvärt om den 

tillkommande bebyggelsen kunde koncentreras för att få bättre tillgänglighet till 

befintlig kollektivtrafik. I planförslaget har flertalet av fastigheterna, inklusive 

den föreslagna förskolan, ett avstånd till expressbusshållplatsen överstigande 

600 meter. Konsekvensen av en sådan bebyggelse tros bli en relativt låg 

kollektivtrafikandel. Vi saknar också den i sammanställningen av samrådet, 

föreslagna utredningen av tillgängligheten till kollektivtrafiken. 

I planen står det att Stenungsundsexpressen trafikerar hållplatsen Anrås södra, 

men den är numera indragen för expressbuss. För en tillkommande 

expressbusshållplats på sträckan mellan Jörlanda och Stora Höga är 

exploateringsgraden i planområdet för lågt då tillkommande hållplatser innebär 

restidsförlängningar på sträckan Göteborg - Stenungsund. 
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I och med att planen innehåller en spridd bebyggelse av småhus och 

bostadsrätter i ortens utkant riskerar det skapa ett bilberoende. Det finns därför 

risk att planen medför att kollektivtrafikandelen sjunker. Förskolan i planen 

bidrar med lokala arbetsplatser, men utöver det ger planen inga nya möjligheter 

till lokala arbeten. En blandning av bostäder och verksamheter skulle kunna 

minska behovet av längre arbetsresor vilket gynnar personer med låg 

socioekonomisk status och ofta även kvinnor. Genom att placera förskolan i 

södra delen av planområdet hade personalen getts bättre möjlighet att ta sig till 

arbetsplatsen på ett hållbart sätt. 

Planen ger goda förutsättningar att på ett tryggt och säkert sätt gå och cykla till 

Jörlanda centrum, vilket skulle kunna öka antalet hållbara korta resor med 

bättre folkhälsa som följd. Men planområdets topografi och avstånd till 

servicefunktionerna i Jörlanda innebär troligtvis att kollektivtrafik, gång och 

cykel har svårt att utgöra ett konkurrenskraftigt alternativ till bilen. Avstånd och 

topografi innebär även att funktionshindrade ges små möjligheter att nyttja 

kollektivtrafiken för sitt dagliga resande. Varje bostad i det planerade området 

har tillgång till minst en parkeringsplats vilket visar på att normen i området är 

bil. 

Då de flesta resor till arbetet kommer att ske med bil riskerar det befästa ett 

beteende som ökar bilresandet även i andra ärenden vilket i sin tur ger en lägre 

andel resor med hållbara transporter och till följd av det en försämrad folkhälsa. 

Till viss del kan det ökade befolkningsunderlaget som planen medför bidra 

positivt till ökade möjligheter till fritidsaktiviteter så som ungdomsaktiviteter i 

föreningsform i närområdet, men Västtrafiks bedömning är att även fler 

fritidsresor med bil kommer att alstras till följd av planen. 

Kommentar: Tillgängligheten till kollektivtrafiken är beskriven i planbeskrivningen 

under rubrikerna ”Trafik och kommunikationer” respektive ”Gång- och cykeltrafik 

samt kollektivtrafik”. Kommunen bedömer att ytterligare utredningar inte behövs. 

Information att Stenungsundsexpressen trafikerar hållplatsen Anrås södra tas 

bort från planbeskrivningen, istället hänvisas till hållplats Lundbyvägen.  

11. Svenska kraftnät 

Svenska kraftnät har i ett yttrande daterat 2013-06-20 svarat på berörd remiss. 

Utöver tidigare lämnat remissvar har Svenska kraftnät ingenting att erinra mot 

upprättat förslag. Eftersom vi inte har några synpunkter och Svenska kraftnät inte 

har några ledningar i anslutning till aktuellt område anser vi att detta ärende är 

avslutat från Svenska kraftnäts sida. 

Kommentar: Tack för synpunkten. 

12. LFV (flygtrafikledning) 

LFV har i egenskap av sakägare för CNS-utrustning inget att erinra mot 

detaljplanen.  
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VIKTIGT: I vårt remissvar har LFV inte analyserat konsekvenser för flygvägar till 

och från flygplatser, samt om CNS-utrustning ägd av flygplats kan riskera att bli 

påverkad. Berörda flygplatser skall därför alltid tillfrågas som sakägare om 

byggnadsverk över 20 meter ingår i planer, eller om flygplatserna av annan 

anledning misstänks kunna bli påverkade av en etablering. Med berörd flygplats 

avses att etableringen hamnar inom flygplatsens MSA-yta ca 60 km ut från 

flygplatsen. MSA är den hinderyta som är störst och står för "Minimum Sector 

Altitude".  

LFV erbjuder produkten Flyghinderanalys, där vi utför kontroll av flygvägar, 

luftrum och all tänkbar radioutrustning för luftfarten.  

Kommentar: Berörda flygplatser har beretts tillfälle att yttra sig (Göteborg 

Landvetter, Göteborg City, Trollhättan-Vänersborg). Inga svar har inkommit. 

Inga byggnadsverk över 20 meter ingår i detaljplanen. 

13. Kungälvs kommun 

Kungälvs kommun har tagit del av utställningshandlingarna, men lämnar inga 

synpunkter på planförslaget Detaljplan för bostäder på Kvarnhöjden, Kyrkeby 

4:1 m.fl. 

Kommentar: Tack för synpunkten. 

14. Lilla Edets kommun 

Lilla Edets kommun har inget att erinra. 

Kommentar: Tack för synpunkten. 

15. Orust kommun 

Vi har inga synpunkter på det rubricerade planförslaget. 

Kommentar: Tack för synpunkten. 

Sakägare 

16. Anrås 6:3 

Området gränsar till vår fastighet som f.ö. ligger inom Riksintresse för 

kulturmiljövård. Vår generella inställning är att det finns förståelse för att 

Stenungssunds kommun vill bygga ut de södra delarna av kommunen. Men vi 

känner oss tvingade att komma med invändningar på den nu presenterade 

detaljplanen. Det finns sedan tidigare många inkomna krav/ifrågasättanden till 

kommunen angående utbyggnaden av Kvarnhöjden från både boende och 

myndighet att de nu planerade 4-5-våningshusen ersätts med något som passar in i 

landskapsbilden på ett mer smakligt sätt än vad som nu är presenterat. Att dessa 

trots allt finns kvar i detaljplanen visar på en synnerligen nonchalant inställning till 

oss som redan bor inom det berörda området till förmån till att kommunen ska 

kunna fullfölja sina exceptionella planer att förvandla Stenungsunds kommun från 

en naturskön och rekreationsvänlig plats att bo på till en urbaniserad förort till 

Göteborg. 
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Att se kustlinjen utmed Hakefjorden förvandlas från en både vacker kulturstark 

horisontlinje till ett uppbrutet landskap kantat med höghus är svårt att tolka som 

något annat än Stenungsunds kommuns iver att exploatera kommunen. Av denna 

anledning bör de nu planerade 4-5 vånings husen omvärderas av kommunen så att 

känslan av kustsamhälle finns kvar för oss som trots allt redan är bosatta i 

kommunen. 

Anspråk: Omvärdera att höghusen byggs till förmån för bebyggelse som passar in i 

landskapsbilden. 

Det finns också sedan tidigare invändningar mot att ta bort ett uppskattat och 

värdefullt naturområde för Jörlandainvånarna och ersätta det med "parker" i 

området. Området som planeras att bebyggas är idag ett viktigt område för 

Jörlandainvånarna men i detaljplanen syns inte tydligt hur detta kommer att kunna 

fortsätta att vara så. Detaljplanen behöver utveckla med det avseendet. 

Vår fastighet gränsar till norra delen och denna stora utbyggnad som kommunen 

vill göra kommer därför att medföra ett större slitage på våra ägor vilket kommunen 

bör se över. Hur kan det säkras att detta slitage minimeras? Det grönområde som nu 

är satt som "gräns" mellan den planerade urbaniseringen av Kvarnhöjden och de 

angränsande fastigheterna är idag ansett av Länsstyrelsen att utgöra gränsen mellan 

exploateringsområdet och området för Riksintresse för kulturvård. Det är dock svårt 

att finna Stenungsunds kommuns långsiktiga plan för området. I planen nämns att 

Jörlanda kommer att fortsätta att byggas ut de närmaste åren med ca 3000 nya 

invånare (första etappen ca. l000inv.). Var kommer detta i så fall ske? I det norra 

grönområdet? 

Anspråk: Stenungsunds kommun behöver förtydliga sina planer för fortsatta 

utbyggnader av Jörlanda samt bevarandet och förtydligande av gränsen mellan 

planerad utbyggnad av Kvarnhöjden och området för Riksintresset att bevara 

området för kulturvård. 

Den största oron ligger dock på konsekvensen av ökad bullernivå utmed väg 574. 

Den är redan idag, efter Stora Högas stora exploatering, högt trafikerad under hela 

dygnet. Från att för ca. 10 år sedan ha något hög trafikmorgon och kväll till att ha 

ett konstant högt trafikläge med privatbilism samt ökad tung trafik till 

industriområdena och leveranser till handlare och andra aktörer i Stora Höga. Idag 

är hastighetsbegränsningen utmed hela 574 (160) mellan Jörlanda och Stora Höga 

allt för hög. Dessutom är problemet med dagens trafik att trafikanter inte 

respekterar dessa utan mer parten av trafikanter kör högt över gränsvärdet. Utifrån 

detta perspektiv måste planen visa på hur man kommer att ta hand om dessa 

problem. Det gäller alltså att inte bara titta på in och utfarter till det planerade 

området utan kommunen måste också visa på hur man säkrar miljön för oss som bor 

i anslutning till området. Med erfarenhet av hur trafiken har utvecklats inom 

området mellan Jörlanda och Stora Höga vid Stora Högas exploatering behöver 

denna aspekt även omfattas i detaljplanen gällande Kvarnhöjden. De redan höga 

bullerproblemen fråndragens trafik och utbyggdjärnvägstrafik är ett problem som 

kommunen och trafikverket måste visa hur man skyddar befintliga fastigheter från 

att utsättas ännu mer av den ökning av trafiken som kommer med den planerade 

utbyggnaden av detaljplanen. Hastigheten på väg 574 är idag den högsta in till 

Stenungsund (och fortsatt till Orust). 
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Anspråk: Stenungsunds kommun måste visa på hur man planerar, att skydda sina 

medborgare som bor utefter infarterna mellan de södra orterna i kommunen. Att 

bygga ut vidare och därmed öka trafiken ytterligare utan tydlig plan på 

bullerbekämpning för berörda fastigheter utmed 574 är inte acceptabelt. Detta 

behöver synas i planerna innan planen kan godkännas.  

Kommentar: Fastigheten Anrås 6:3 gränsar till planområdet i norr där ett 200 

meter brett skogsområde avskiljer ny bebyggelse från aktuell fastighet.  

Nya byggnader inom planområdet är i huvudsak tvåvånings småhusbebyggelse. På 

ett par platser tillåts flerbostadshus i fyra våningar. I den södra delen tillåts utöver 

fyra våningar även indragen takvåning och suterräng. Denna blandning av 

våningsantal ger förutsättningar för en blandad bebyggelse med både småhus för 

egna hem samt lägenheter i olika storlekar och upplåtelseformer. Landskapsbilden 

kommer att förändras eftersom ett orört naturområde tas i anspråk för bebyggelse.  

Planområdet, Kvarnhöjden, fanns med som ett framtida bebyggelseområde i 

kommunens översiktsplan 2006. Arbete med en ny översiktsplan för kommunen 

pågår, där ingår utredningsområden för Jörlanda.  

Bevarandet av gränsområdet mellan riksintresset för kulturmiljön i Anrås och ny 

bebyggelse kommer inte att förändras utan förbli ett skogsområde.  

Framtidsprognoser för trafik på väg 574 och E6 är att den kommer att öka. 

Utbyggnaden av planområdet, Kvarnhöjden, bedöms inte medföra någon påtaglig 

trafikökning på väg 574 förbi aktuell fastighet. I och med att trafiken förväntas öka 

generellt så kan också bullret från trafiken komma att öka. 

17. Kyrkeby 1:30 

BRF med 73 bostadsrätter. 

Vi har fått oss tillhanda och läst överklaganden som från 2013 och framåt som 

inkommit till er gällande planerad byggnation av Kvarnberget, genomfartstrafik på 

Ranehedsvägen samt planerad väg i slutet av Ranehedsvägen ovanför befintliga 

byggnader i bostadsrättsföreningen Kyrkebyn. Överklaganden som framkommit till 

er har vi inte sett några positiva reaktioner på och vi undrar varför detta inte tagits i 

beaktning och påverkat era tilltänkta beslut. 

För vår del i bostadsrättsföreningen Kyrkebyn ser vi att fortsatt planering, 

projektering och uppstart av tilltänkt byggnation påverkar oss i stor negativ effekt. 

Dessa effekter är bl.a. olägenheter genom trafikbuller, ökad trafikintensitet, barnens 

säkerhet i kontakt med övrig befintlig byggnation. Vi emotsätter oss härmed att 

Ranehedsvägen byggs ut för genomfartstrafik samt att det byggs väg på den 

planerade sträckan på södra Kvarnberget ut mot Kyrkebyn. 

Vi emotsätter oss även bebyggelse av höghus i närheten av befintlig byggnation, 

hela bruksbyn Jörlanda består idag av en och tvåplansbyggnationer, vilket gör att 

detta inte passar in i befintlig miljö. 

Det vi kan utläsa är att kommunen har ett stort ansvar för säkerställning av miljön 

för alla boenden, både i befintligt boende och tilltänkt nybyggnation. Detta anser vi 

inte har tagits i beaktning för vår del i Kyrkebyn. 
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Vi upplever däremot att mycket vikt läggs vid miljön för planerad nybyggnation vid 

ovan nämnda Kvarnberget på bekostnad av oss som redan bor i Jörlanda. 

Vi ifrågasätter härmed stark all byggnation som ni planerar att uppföra på den södra 

delen av Kvarnhöjden, bl.a. baserat på att vi behöver bevara den lilla del av skog 

som finns kvar för oss boende i Jörlanda. Skogen för Jörlanda är viktig i flera 

avseenden. Dels är den viktig för barnen att i en naturlig miljö ska kunna träna 

motorik och få leka samt att dagis och skolbarn besöker berget löpande i sin 

utbildning. Skogen är ett naturligt rum där vi människor kan vistas, stänga av 

omvärlden och få rekreation. 

Vi belyser bortfallet med höjdangivelser av den planerade vägen på södra 

Kvarnberget som ligger mot Kyrkebyn. 

Vi saknar även en barnkonsekvensanalys för de boende barnen i Kyrkebyn och 

Ranehedsvägen vilket vi anser att ni måste ta i beaktning. 

Kommentar: En trafikutredning har utförts för Ranehedsvägen. Utredning visar tre 

scenarier för ökning av trafikmängder. I det scenario med störst trafikökning klaras 

gällande riktvärden för trafikbuller (ekvivalent ljudnivå) vid bostadshus. Den 

maximala ljudnivån ligger idag över gällande riktlinjer (82 dBA ska vara max 70 

dBA) och förändras inte med aktuellt förslag. 

Bedömningen är att trafikökningen inte blir så stor att trafiksäkerheten äventyras. 

Planområdet ligger på en höjd, väl avskilt från befintlig bebyggelse i Jörlanda. 

Bedömningen är att de högre husen i planområdets södra del inte påverkar 

befintlig bebyggelsemiljö i Jörlanda. 

Kommunen har under en längre tid planerat att planområdet, Kvarnhöjden, ska 

bebyggas, bl.a. genom översiktsplanen från 2006. Kvarnhöjden kommer succesivt 

att förändras i och med att ny bebyggelse växer fram. 

Kommunen har gjort avvägningar mellan behovet av nya bostäder och värden för 

friluftsliv, natur och kultur. Bedömningen är att de naturområden som sparas från 

exploatering samt de gröna kilarna mellan bebyggelsegrupperna bidrar till att 

områdets värden för friluftsliv, natur och kultur tas tillvara i största möjliga 

utsträckning. 

Det finns ännu inga exakta höjder för planerad väg. Först när vägen projekteras 

inför byggnation kommer de exakta höjderna att fastställas. 

Konsekvenserna för oskyddade trafikanter beträffande trafik via Ranehedsvägen är 

beskriven i trafikutredningen. En separat barnkonsekvensanalys har inte tagits fram 

men barnens perspektiv har vägts in under hela planprocessen. 

18. Kyrkeby 1:34 

Undertecknade är sakägare i egenskap av ägare till fastigheten Kyrkeby 1:34. 

Förslaget föranleder synpunkter och yrkande med avseende på 

1 hänsyn till befintlig fritidsbebyggelse och 2 infartsväg till området 
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Yttrande 

1. Vi menar att planförslaget är ofullständigt med avseende på en beskrivning av 

miljökonsekvenser i vid bemärkelse för den befintliga fritidsbebyggelsen. 

Konsekvenserna av en lokalisering av en omfattande bostadsbebyggelse i direkt 

anslutning till befintliga fritidshus utmed planområdets östra del sakn Vi saknar 

även en barnkonsekvensanalys för de boende barnen i Kyrkebyn och 

Ranehedsvägen vilket vi anser att ni måste ta i beaktning. 

Den föreslagna bebyggelsen i upp till fyra våningar är placerad i direkt anslutning 

till befintlig bebyggelse med små fritidshus med endast en smal remsa naturmark 

mellan dessa olika bebyggelsetyper. De för den befintliga bebyggelsen så viktiga 

naturvärdena spolieras helt till följd av denna exploatering. Det är otillfredsställande 

att förslaget helt saknar överväganden med avseende på effekterna för det befintlig 

områdets framtida miljö och användning. Vi menar att ny bebyggelse i högre grad 

bör anpassas till den befintliga. 

Vi yrkar på att den nya bebyggelsen uppförs till en lägre höjd och på större avstånd 

från den befintliga. Vi menar att i likhet med övervägandena i planområdets norra 

del att förslaget bör revideras med avseende på en "skyddande trädridå" på ca 50 

meter samt att "bebyggelsen (utmed planområdets östra gräns) inte får vara högre 

än två våningar." 

Vi menar vidare att den föreslagna högre exploateringsgraden i den centrala delen 

av området, närmast infarten från väg 574, "för att markera ”centrum" och utnyttja 

närheten till de större vägarna", är olämplig. Den föreslagna bebyggelsen utgår från 

principen om en blandning av upplåtelseformer och bebyggelsetyper. Det innebär 

flexibilitet och möjlig anpassning till framtida bostadsbehov och - efterfrågan. 

Något "centrum" i en sådan bebyggelse strider mot förslagets grundtanke och 

upplevs som främmande såväl i den tillkommande bebyggelsen som i Kvarnhöjden 

som helhet, inräknad befintlig bebyggelse. 

Vi yrkar på att den nya bebyggelsen i sin helhet ska vara blandad bebyggelse och att 

förslaget med avseende på den tätare exploateringen i planområdets mittdel ändras 

för att uppnå en bättre helhetsmiljö. 

2. Huvudinfarten till (det nya) Kvarnhöjden är en väg med anslutning till väg 

574. Den senare har en ganska hög trafikbelastning med 6 100 

fordon/årsmedeldygn år 2016 och prognosticerade 7 900 fordon år 2040. En infart 

till området är utlagd i en äldre detaljplan från år 2003. Infartsvägen är lokaliserad 

söder om handelsträdgården, mellan denne och befintlig fritidsbebyggelse. Området 

är idag skogbevuxet och utgör ett visuellt skydd för fritidshusen i områdets norra 

del. 

I planprogram för detaljplan (sid 16) för Kvarnhöjden framhålles att "För att få ett 

väl fungerande trafiksystem inom området och en god anpassning ska vägarnas 

dragning studeras i det fortsatta planarbetet. I dessa studier ska även 

trafiksäkerheten vid korsningen mellan den nya infarten och väg 574 (ska) 

studeras." 

Så har inte skett. Infartsvägen ingår inte i planförslaget. 
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Vi menar att utformningen av infartsvägen är avgörande för bedömningen av 

planförslagets lämplighet. Det aktuella förslaget ger inte tillräcklig vägledning för 

en bedömning av den miljö i vid bemärkelse som blir såväl det direkta som det 

indirekta resultatet av planförslaget. Av följande skäl. 

I förslaget redovisas att riktvärdena för ekvivalent ljudnivå (55 dBA) klaras för den 

föreslagna bebyggelsen, respektive att maximal ljudnivå på uteplats (70 dBA) 

överskrids inom delar av planområdet i öster. Man konstaterar också att 

förhållanden för befintlig bebyggelse med avseende på buller inte försämras till 

följd av planförslaget. Åtgärder för eventuella bullerdämpning diskuteras inte, trots 

att riktvärdena överskrids. Det är rimligt att anta att framtida bullerdämpning 

föranleder behov av ytor i anslutning till infartsvägen. Den visuella effekten av 

infartsvägen och öppenheten mot såväl väg 574 som järnväg kan även medföra 

behov av ytor för att återställa skyddsplantering. 

Vidare framhålles i planförslaget att "ett .... område som bör ses över vid 

detaljprojektering är infarten till området från väg 574". 

Ställningstagandet är orsakat av Skyfallsutredningen (2017 12 07). Marknivåerna 

för den blivande infartsvägen respektive marknivån för befintlig bebyggelse kan 

innebära ett instängt område mellan vägarna och fritidsbebyggelsen. Det innebär ett 

område som vid extrema skyfall kan vattenfyllas och leda till skador på befintlig 

bebyggelse och fastigheter. 

De stora vattenmängder som kan uppstå vid extremväder är främst föranledda av 

den tillkommande bebyggelsen och de hårdgjorda ytor som blir följden av en 

relativt hög exploatering. Förslag till markreservation vid infartsvägen för att 

säkerställa att tillräckliga ytor avsätts bör ingå i planen. Och förslag till 

markbehandling för att motverka skador på befintlig bebyggelse vid extrema regn 

bör naturligtvis framgå av den detaljplan för bebyggelse som föranleder dessa 

behov. 

Dessa frågor: bullerdämpning, trafiksäkerhetshöjande åtgärder och 

omhändertagande av dagvatten vid extremväder - bör således framgå av planen och 

behandlas i ett sammanhang. Frågan om infartsvägens läge och infartsområdets 

utformning är i själva verket av sådan betydelse för den framtida boendemiljön för 

den berörda delen av fritidsbebyggelsen att ställningstaganden i en tidigare plan, år 

2003 och utan dessa analyser, är otillräckliga. Frågorna bör sammanvägas till en 

helhet och denna bör framgå av det aktuella detaljplaneförslaget. 

Vi yrkar på att infartsvägen ska ingå i det aktuella detaljplaneförslaget. Det är en 

fråga av sådan betydelse för bedömningen av egenskaperna i den miljö som blir 

resultatet av det aktuella detaljplaneförslaget att detta bör kompletteras i detta 

avseende. Ett detaljplaneförslag bör utformas således att de berörda boende utan 

svårigheter kan bilda sig en uppfattning om innebörden av förslaget för den 

framtida miljön. 

Detta är inte möjligt med föreliggande förslag. Förslaget bör därför kompletteras. 

Kommentar: Denna detaljplan tar hänsyn till befintlig fritidshusbebyggels genom 

att spara stora obebyggda delar närmast fritidshusen (NATUR). Som närmst 

kommer nya tomter 10 meter från tomtgränser i fritidshusområdet.  
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Kommunen bedömer att de tillåtna fyravåningshusen i planområdets centrala del är 

värdefulla att behålla och att tillräcklig hänsyn tagits till helhetsmiljön.  

Kommunen har under en längre tid planerat att planområdet, Kvarnhöjden, ska 

bebyggas. Dels genom översiktsplanen från 2006 och dels genom att upprätta 

detaljplan 2003 där infartsvägen från väg 574 ingår. Infartsvägen planeras norr 

om aktuell fastighet och i gällande detaljplan avskiljs infartsvägen av ett ca 14 

meter brett naturområde.  

Trafiksäkerheten vid korsningen ny infartsväg/väg 574 är studerad och återges i 

”Förenklad åtgärdsvalsstudie”, 2014-02-21. 

 

Figur 1 Infartsväg enligt detaljplan 236 från 2003 

Infartsvägen är inte detaljprojekterad ännu men gällande detaljplan anger ett 

tillräckligt utrymme för att dagvatten ska kunna omhändertas, antingen genom 

diken utmed vägen alternativt inom naturområdet närmast aktuella tomter. 

I trafikbullerutredningen från 2017 framgår att buller från trafik utmed den 

föreslagna infartsvägen klarar gällande riktvärden för buller från trafik med god 

marginal. Kommunen bedömer därför att bullerreducerande åtgärder inte behövs. 

19. Kyrkeby 1:35  

Vi motsäger oss å det bestämdaste denna detaljplan. 

Detta innebär för oss, på fastigheterna Kyrkeby 1:35 och Kyrkeby 1:36, att den 

planerade infartsvägen till det nya bostadsområdet, skola samt förskola kommer att 

påverka vårt boende negativt, pga ökad trafik direkt utanför våra fastigheter. Redan 

idag är väg 574 hårt belastad med ökad trafik och hög hastighet. 

Den planerade nybyggnationen av flerfamiljshus, i direkt anslutning till 

Kvarnhöjdens Fritidsområde, kommer att påverka de boende i vårt område - inte 

minst gäller detta de planerade 4-våningshusen, som kommer att byggas i direkt 

anslutning till våra fastigheter. 

I och med att de planerade husen blir så höga, kommer det att påverka ljusinsläppet 

från väster och all eftermiddagssol och kvällssol försvinner. 

Kommentar: se kommentarer till Kyrkeby 1:34. 
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De planerade fyravåningshusen får ha en högsta byggnadshöjd på 14 meter. I 

redovisade solstudier framgår att skuggor från de föreslagna fyravåningshusen kan 

nå ett fåtal av de närmast belägna husen i öster sen eftermiddag/kväll under 

sommarhalvåret. Övriga tider under dagen är fria från skuggor. En trädridå på ca 

10 meter sparas mellan fritidshusen och ny bebyggelse. Stor del av befintliga träd 

är ca 15 meter höga och orsakar redan idag skuggor som är längre än vad de 

föreslagna fyravåningshusen kan ge. 

20. Kyrkeby 1:36 

Gemensamt yttrande med 1:35. 

21. Kyrkeby 1:37 

Vi anser att den planerade byggnationen med 5 st flerfamiljshus på 2-4 våningar 

placerade i den centrala delen av planförslaget medför en betydande olägenhet för 

oss boende i norra delen av Kvarnhöjdens fritidshusområde, och vår fastighet i 

synnerhet, samt att det påverkar vår livsmiljö och omgivningen negativt med 

hänsyn tagen till landskapsbilden. 

Den del av Kvarnhöjden som vi bor i är ett gammalt befintligt fritidshusområde 

som delvis börjat byggas om till åretrunt- och villabebyggelse. Detta är relativt 

små förändringar i ett planområde med kulturhistoriska värden. Hela området 

präglas av en historisk landsbygd med bystruktur och inom Jörlanda har man 

tidigare försökt bevara karaktären av bykänsla genom att bygga enplanshus och 

småskaligt samt försökt anpassa ny bebyggelse till den existerande bebyggelsen och 

den befintliga miljön. 

När man nu planerar ny bebyggelse inom Jörlanda kommun anser jag att man i så 

stor utsträckning som möjligt ska sträva efter att bevara Kyrkebys unika karaktär 

och inte tillåta en alltför stor exploatering. Att bebygga stora delar av planområdet 

med höga flerfamiljshus skulle totalt förändra bilden och karaktären av den 

småskalighet som präglat fastigheterna runt planområdet. Vi anser att tillägg i 

bebyggelsen skall göras varsamt så att befintliga karaktärsdrag respekteras och 

tillvaratas och att byggnaderna utformas och placeras på ett sätt som är lämpligt 

med hänsyn till landskaps-bilden. Vi motsätter oss inte en bebyggelse inom 

planområdet men anser inte att området bör bebyggas med flerfamiljshus i den 

omfattning och med den byggnadshöjd som angivits. 

Om man tittar specifikt på vår fastighet kommer enligt planförslaget ett 20-25 

meter högt och upp till 30 meter långt flerfamiljshus byggas 10-12 meter från 

vår tomtgräns/gäststuga och ca 25-30 meter från vårt hus. 

Höjden och storleken på huskroppen kommer att medföra att vår tomt och uteplats 

skuggas och eftersom den planerade huskroppen dessutom ligger med långsidan 

åt vår tomt kommer vi att ha total insyn både på vår tomt och in i vårt hus från 

ett stort antal hyresgäster från det höga flerfamiljshuset. 

Vårt hus har i princip hela boendeytan riktad mot väster och vår altan som vi vistas 

mycket på ligger också i väster. Att få ett högt 20-25 meter högt flerfamiljs hus rakt 

framför vår altan samt vårt vardagsrum kommer att upplevas mycket störande med 

total insyn både vad gäller vår altan samt vårt vardagsrum. 



   

 

18(30) 

 

Vi kommer inte att överhuvudtaget kunna röra oss ostört varken på vår tomt eller i 

vårt hus Vi kommer dessutom att få försämrat ljusinsläpp i vår fastighet eftersom 

merparten av våra fönster finns åt väster samt vår utsikt från vardagsrummet 

kommer att skymmas av en stor huskropp. 

I planförslaget beskrivs en framtagen solstudie som säger att ingen långvarig 

skuggning finns för existerande bebyggelse men eftersom vi redan idag delvis 

skuggas av den skog som växer vid tomtgränsen, och denna blandskog är endast 

cirka 6-12 meter hög, är vi helt på det klara med att dessa stora hus kommer att 

skugga vår tomt och försämra ljusinsläpp under nästan hela dagen och hela året. 

I samrådsredogörelsen som upprättades efter det samråd som hållits med berörda 

parter maj-jun 2013 skriver man att syftet med föreliggande detaljplan är att pröva 

möjlighet för blandad bebyggelse om ca 250-270 bostäder samt förskola på 

Kvarnhöjden. I detaljplanen som presenteras nu 2018 har man istället för att minska 

antalet bostäder, och inte förtäta området Kvarnhöjden i alltför stor omfattning, 

istället ökat antalet bostäder till ca 300. 

Under samrådstiden har många olika synpunkter inkommit från olika sakägare/ 

fastighetsägare. Framförallt understryker man vikten av att hålla ner höjden på 

planerad byggnation för att anpassa denna till redan befintlig samt att hålla goda 

avstånd mellan befintliga bostäder och nybyggnation och att det sparas skog eller 

grönområde mellan ny och befintlig bebyggelse. 

Många har också skrivit att avstånd till ny bebyggelse från befintliga 

fastigheter/hus bör vara 6 x byggnadshöjden på ny bebyggelse. 

I planförslaget skulle det innebära nybyggnation av ett lågt enplanshus istället för 

ett högt 4 våningshus som närmaste granne med vår fastighet, med det planerade 

avstånd som finns i dagens planförslag. 

I kommunens kommentarer i samrådsredogörelsen kan man också läsa: 

"Inriktningen för detaljplanen är bebyggelsegrupper med natur emellan vilket går i 

linje med önskemål om växtlighet mellan ny och befintlig bebyggelse. Frågan bör 

beaktas i fortsatt planarbete även på de platser där ny och befintlig bebyggelse 

ligger nära." Detta har i alla fall inte uppnåtts i den del av planområdet där vår 

fastighet ligger! 

I PBL 3 kap 8 § står "Kommunen ska också ge kommunens medlemmar, andra 

myndigheter, sammanslutningar och enskilda i övrigt som har ett väsentligt intresse 

av förslaget tillfälle att delta i samrådet. 

Syftet med samrådet är att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att 

ge möjlighet till insyn och påverkan." 

Denna text finns även i 5 kap 12 § "Samrådet ska syfta till att få fram ett så bra 

beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan." 

Trots att många skrivelser inkommit under samrådstiden till Stenungsunds 

kommun, Samhällsbyggnad Plan, där man påpekat det olämpliga i att bygga höga 

hus på det planerade området har man fortsatt placera ut höghus i området så det 

verkar inte som om vi, enskilda sakägare, har någon påverkansgrad alls i detta. 
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När samrådstiden ägde rum 2013-05-13 till 2013-06-17 var inte jag ägare till 

Kyrkeby 1:37 utan den har kommit i min ägo först under 2017 varför jag inte 

tidigare har kunnat inkomma med synpunkter på förslaget till detaljplan. Vid tiden 

för samrådet ägdes fastigheten av min moster Thyra Landen som vid denna 

tidpunkten var 90 år gammal. 

I planförslaget står att omgivningspåverkan bör vara låg och att man bör ta till 

vara befintliga kvaliteter såsom grönstruktur och anpassa bebyggelse till miljö 

och terräng och nyttja de omgivande kvaliteterna så mycket som möjligt med 

gröna kilar mellan områdena. Man har också skrivit att en bebyggelse i norra 

området kan vara lämpligt med i 1-2 våningar om en väl tilltagen trädridå sparas 

mellan dalgång och bebyggelse. Där har man sparat ett cirka 200 meter långt 

skogsparti mot dalgången. Varför har man inte tagit samma hänsyn till den 

centrala delen av planförslaget? Här har man istället lagt planerade höghus, 4 

våningar eller mer, orimligt nära befintliga bebyggelse, cirka 15 meter från 

vår tomtgräns, utan någon hänsyn tagen till omgivningspåverkan. 

Med det avstånd som är tänkt mellan vår fastighet och ny bebyggelse finns heller 

inte så stor möjlighet, varken att spara någon trädridå eller att skapa några gröna 

kilar. 

Enligt bygglagen 2 Kap. 36 § skall detaljplanen vara utformad med skälig hänsyn 

till befintlig bebyggelse- äganderätts- och fastighetsförhållande som kan inverka 

på planens genomförande. Vi tycker inte att den detaljplan som nu presenterats har 

tagit tillräcklig hänsyn till den befintliga bebyggelsen i Kvarnhöjdens 

fritidshusområde och framförallt inte till de fastigheter som ligger i den centrala 

och norra delen av fritidshusområdet. 

Vi är också mycket oroade över de ekonomiska konsekvenser i form av 

värdeminskning som den planerade byggnationen kan ha på våra fastigheter, 

framförallt för oss i den norra delen av Kvarnhöjdens fritidshusområde. 

I samrådsredogörelsen kan man läsa inlägg från fastighetsägare som är oroade 

över värdeminskning på befintliga fastigheter i samband med nybyggnation och 

där kommunen svarar att normalt brukar värdet på omgivande fastigheter gå upp. 

Vi har svårt att tro att så är fallet om man får ett upp till 25 meter högt bostadshus 

10-12 meter rakt framför sin tomt och uteplats. 

Sammanfattning: 

Vi tycker att planen för bostäder på Kvarnhöjden, Kyrkeby 4:1 m.fl. ska bebyggas 

på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till landskapsbilden så att 

naturförutsättningarna tas till vara på, även för Kvarnhöjdens fritidshusområde, och 

att vi som grannar inte utsätts för betydande olägenheter. 

Vi kan acceptera byggnation av lägre 1-2 plans hus inom planområdet men kräver 

att de hus som är högre än 1-plan flyttas bort från norra delen av Kvarnhöjdens 

fritidshusområde till en plats där 2-plans bebyggelsen inte kan påverka befintliga 

fastigheter i så stor utsträckning. 

De kan flyttas antingen längre söder/västerut eller längre norrut så vi befintliga 

fastighetsägare i den norra delen av Kvarnhöjdens fritidshusområde inte besväras av 

den insyn som blir fallet om den aktuella detaljplanen skulle antagas. 
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Vi motsätter oss helt bebyggelse av ett högt 2- 4-våningshus som närmaste granne 

och anser att avståndet mellan vår fastighet och ny bebyggelse är alldeles för litet. 

Vi kräver också en högre grad av grönområde mellan vår fastighet och ny 

bebyggelse. 

Enligt Plan och Bygglagen 8 kap 9 § står: " En obebyggd tomt som ska bebyggas 

ska ordnas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn tagen till stads-eller 

landskapsbilden och till natur och kulturvärdena på platsen." vidare står också 

tomten ska ordnas så att naturförutsättningarna så långt som möjligt tas till vara 

samt att betydande olägenheter för omgivningen inte uppkommer. Att då ta ner 

skog mellan befintlig bebyggelse och nytt område utan att anlägga annat större 

grönområde anser vi är oförenligt om man inte ökar avståndet mellan ny och 

befintlig bebyggelse. 

Och I PBL 1 kap. 1§ står: Vid prövningen av frågor enligt denna lag ska hänsyn tas 

till både allmänna och enskilda intressen. Vi tycker att de enskildas intressen har 

blivit alltför åsidosatta i detta planförslag. 

Kommentar: se kommentarer till Kyrkeby 1:34, 35 och 36. 

De föreslagna fyravåningshusen kan inte bli 20-25 meter höga. De planerade 4-

våningshusen får ha en högsta byggnadshöjd på 14 meter enligt detaljplanens 

bestämmelser. 

Befintlig trädridå utgörs av blandskog med varierad höjd där flertalet håller cirka 

15 meter, vilket bedöms som ett tillräckligt effektivt insynsskydd. 

Det är ännu inte fastlagt hur de nya husen kommer att placeras. Detaljplanen anger 

de yttre ramarna för den nya bebyggelsen och illustrationerna visar ett av flera sätt 

området kan bebyggas. 

Kommunen har i arbetet med denna detaljplan gjort de avvägningar som krävs 

enligt plan- och bygglagen. 

22. Kyrkeby 1:38  

Utifrån den information och de handlingar som presenterats i förslag till 

detaljplan gällande bostäder och förskola på Kvarnhöjden Kyrkeby 4:1 m.fl. har 

vi, ägare till Kyrkeby 1:38, nedanstående invändningar: 

Att i direkt anslutning till vår fastighet och tomtgräns få ett 4-vånings-

flerfamiljshus (20-25 meter högt) kommer att medföra total insyn över både 

tomt och in i vår fastighet. Här ser vi inte att skälig hänsyn till befintlig 

bebyggelse tas. 

Vi anser att lämplig bebyggelse i direkt anslutning till vårt fritidsområde borde 

utgöras av villabebyggelse max två plan. 

Vi anser även att det bör sparas viss skog mellan dessa vårt och kommande 

område som bebyggs. 

Kommentar: se kommentarer till Kyrkeby 1:34, 35, 36 och 37. 
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23. Kyrkeby 1:50 

Angående södra planområdet som vi kallar klätterskogen där det planeras att 

byggas 4 våningshus. Vi tycker dels att så höga hus ej passar in i 

landskapsbilden här i Jörlanda. Och dessutom kommer viktigt utflyktsområde 

för Jörlandas förskole-, skol- och fritidshemsbarn att försvinna. Det görs 

utflykter hit dagligen av dessa barn då detta område ligger på lagom 

gångavstånd för barnen. 

Att ansluta Ranehedsvägen till det nya området skulle öka trafiken betydligt i 

det nuvarande samhället. Vilket vi ser som väldigt negativt både ur 

trafiksäkerhetssynpunkt och trevnad för oss som brukar gå och cykla denna 

sträcka. Enligt vår bedömning så kommer våran fastighet att minska stort i 

ekonomiskt värde om detaljplanen genomförs så som den är ritad idag. Särskilt 

mad tanke på de planerade 4våningshusen. Vi kommer att få sämre möjligheter 

till nära naturupplevelser och skogspromenader. Vi flyttade inte hit för att bo i 

ett tättbebyggt område utan för att bo nära naturen men ändå med gångavstånd till 

skola, kollektivtrafik och affär. Det är en mycket dålig ide att bygga stora 

byggnader så nära oss. 

På vissa ställen så har ni alltså planerat att bygga 4våningsbyggnader på ett avstånd 

av bara 20 meter från riktigt små bostadshus, det tycker jag verkar vara 

ogenomtänkt. Hur hade den som har ritat detta tyckt om hen bodde i ett litet hus i 

skogen och det smälldes upp ett så stort hus så nära. 

Kommentar: Kommunen har under en längre tid planerat att planområdet, 

Kvarnhöjden, ska bebyggas, bl.a. genom översiktsplanen från 2006. Kvarnhöjden 

kommer succesivt att förändras i och med att ny bebyggelse växer fram. 

Kommunen har gjort avvägningar mellan behovet av nya bostäder och värden för 

friluftsliv, natur och kultur. Bedömningen är att de naturområden som sparas från 

exploatering samt de gröna kilarna mellan bebyggelsegrupperna bidrar till att 

områdets värden för friluftsliv, natur och kultur tas tillvara i största möjliga 

utsträckning. 

De högre hus som planeras i det södra planområdet har planbestämmelser att 

avståndet mellan husen inte får vara mindre än 12 meter. Detta med hänsyn till att 

bakomvarande bostadshus ska ha utblickar mellan de nya husen. Kommunen 

bedömer att tillräcklig hänsyn tagits till angränsande bostadsområde. 

Beträffande trafiksäkerhet på Ranehedsvägen se kommentarer till Kyrkeby 1:30.  

24. Kyrkeby 1:54 

Att så lite natur som möjligt förstörs. Ett förslag är att området närmast 

fastigheterna 1:45 till 1:49 och 1:50 till 1:54 slopas. Alternativt flyttas till andra 

sidan berget/vägen enligt kartan. På så sätt minimeras risken för insyn och vår 

skyddande känsla bevaras. 

Kommentar: Ny bebyggelse föreslås mer än 50 meter från nämnda fastigheter och 

ca 60 meter från den aktuella fastigheten. Kommunen bedömer att ett tillräckligt 

stort naturområde sparas mellan fastigheterna i fritidsområdet och det nya 

planområdet.  
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25. Kyrkeby 1:61  

Kvarnbergets Fritidsområde Ekonomisk Förening (bildad 1962 08- 04), 

representerar 29 fastigheter belägna i direkt anslutning till det nya planområdet. 

Föreningen äger parkmarken Kyrkeby mellangård l6 bestående av ca 4ha och vi 

underhåller områdets vägar, vattenledningar, pump/pumphus samt föreningens 

mark. Vårt område ligger i direkt anslutning till det nya planerade området och 

kommer i stor utsträckning att påverkas av det. Nedan har vi listat punkter som vi 

anser kommer att ha stor negativ påverkan på vårt område och för oss som bor här. 

Fastigheternas ursprungliga värde som fritidsboende (norra området) kommer att 

påverkas negativt, då möjligheterna till ett boende nära orörd natur och djurliv blir 

något helt annat. Trafikbelastning kring området kommer också att öka och 

störande ljud kommer uppkomma och förändra miljön. Det ursprungliga värdet som 

fritidsområde försvinner och husen som i många fall är på ca 32-60rn2 avsedda för 

fritidsboende påverkas negativt. Bebyggelsen regleras idag av detaljplanerna 

byggnadsplan nr 13 från 1960 samt detaljplan för 1:45-1:56 1993. 

Nybyggnation av flervåningshus i nära anslutning till vårt område är under all 

kritik. Det kommer innebära att utsikten från befintliga bostäder som idag består av 

skog och små hus ersätts av stora skymmande byggnader och vägar. Det kommer 

också att innebära en stor insyn i fastigheter belägna i vårt område, vilket är 

kränkande för den personliga integriteten. 

Idag nyttjas naturområdet mellan vårt område och havet flitigt av boenden i 

området, för rekreation. Dessa möjligheter kommer försämras vid en nybyggnation 

av bostäder. 

Vi föreslår därför att detaljplanen ändras på följande sätt: 

• Bullerskyddande åtgärder, för fastigheterna i norra delen (l :32-36), utförs 

så snart vägen byggts. 

• Avstånd till ny bebyggelse från befintliga stugor beaktas med lämpligt 

avstånd (minst 6 gånger byggnadshöjden). 

• Tillåten höjd på ny bebyggelse beaktas så de anpassas till landskapet och 

ej bryter landskapskonturer i området. Max 2 våningsplan är lämpligt, 

inte minst med tanke på att hela Jörlanda består av småhus. 

• I och med en byggnation av ett nytt område i nära anslutning till vårt 

område föreslår vi att följande ändringar görs i vårt område: 

• En möjlighet för nuvarande fastigheter i vårt område att anpassas till att 

fungera som permanenta bostäder, lika ny tänkt bebyggelse genom utökad 

byggrätt mm. 

• En justering av våra tomter för att anpassas till att stämma med 

verkligheten och permanenta bostäder. 
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• Vi stödjer, det fortsatta planarbetet, att det ska finnas två in- och utfarter 

till det nya området. En in- och utfart i anslutning till handelsträdgården, 

skulle skapa ett alltför hårt tryck på LV 754, och dessutom inte stödja 

tanken med en utveckling av Jörlanda centrum vad gäller handel, service 

och närhet till kollektivtrafik. 

• Befintlig in- och utfart till vårt område ska behållas men måste göras 

säkrare då vägen utanför kommer trafikeras mer, i och med 

nybyggnationen. 

• Ekonomiska konsekvenser för fastighetsägare ska beaktas dels på grund 

av eventuella ändrade förhållande, dels för eventuella kostnader för att 

upprätta nya planer, dels för va/avlopp samt ev. gatukostnader. Om nya 

byggrätter skapas, (förtätning), inom området ska även detta beaktas. Vi 

anser även att andra ev. förändringar inom området, och där av 

konsekvenser, inte ska belasta fastighetsägare ekonomiskt, utan ska 

kunna anses påtvingade som en följd av kommunens planarbete. 

Vi är positiva till utvecklingen av Jörlanda och Kvarnhöjden, men det bör göras 

varsamt och i en omfattning som passar in i miljön, och där 

exploatör/markägares kommersiella intressen inte enbart får styra stadsbilden. 

Vi ser även att genomförandet sker med en lämplig etappindelning, som gör att 

området inte kommer att utgöra en byggarbetsplats under flera år framöver. 

Kommentar: Beträffande synpunkter om bullerskydd, avstånd till ny bebyggelse 

samt byggnadshöjder se kommentarer till Kyrkeby 1:34, 35, 36 och 37. 

Synpunkterna om förändrade byggrätter mm inom fritidshusområdet kan inte 

avgöras i detta planarbete för Kvarnhöjden, utan måste utredas separat. För att 

initiera en sådan utredning behöver fastighetsägarna inkomma till kommunen med 

ansökan om planbesked.  

Kyrkeby 3:52 

Vi boende i bostadsrättsföreningen Nordäng på Ranehedsvägen i Jörlanda 

motsätter oss fortfarande bestämt att förlänga Ranehedsvägen till det planerade 

nya området Kvarnhöjden 4:1 m.fl. 

Vi protesterar igen mot förlängning av Ranehedsvägen för biltrafik grundat på 

följande skäl: 

• Ökad genomfartstrafik medför sämre miljö för våra barn 

• Ökad genomfartstrafik medför ökad olycksrisk för våra barn 

• Ökad genomfartstrafik medför ökat buller för oss boende  

• Den enda gröna oasen i norra Jörlanda minskar i storlek 

• Förskolans rekreationsplats försvinner då det blir trafik som passerar 

alldeles intill 
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Trafiken runt Jörlanda har ökat sedan trafikmätningen gjordes 2013 och bör 

göras om avseende antal fordon buller. Det behövs en ny mätning att ta 

ställning till för oss boende runt Ranehedsvägen. Hur påverkas befintligt VA-

nät när VA från kvarnhöjden kopplas in på det befintliga nätet? Blir dagens 

VA-nät ersatt av nytt bättre dimensionerat nät? Hur stor del av kvarnhöjdens 

bostäder ska kopplas söderut till Ranehedsvägen? Kartor över ny väg, gång-

/cykelbana och VA-ledningar har aldrig presenterats. Detta underlag måste vi få 

oss tillkänna för att kunna göra en riktig konsekvensbedömning för vår förening 

och dess boende. 

Modern stadsplanering görs så att tillkommande trafik inte leds genom 

befintliga bostadsområden där barn leker och förflyttar sig. 

Motorfordonstrafiken ska givetvis ledas via väg 574 till Jörlandas centrum. I 

dag knyter man ihop orters olika delar med gång- och cykelbana när det inte rör 

sig om längre avstånd än vad det är från Kvarnhöjden till affär och skolor. 

Förlängning av Ranehedsvägen ska ur ett miljöperspektiv göras endast med 

gång- och cykelbana. Med denna GC-lösning förblir området runt 

Ranehedsvägen den idyll som alla vi boende har valt att bo i och förskolans 

rekreationsplats blir kvar för barnens bästa. För det finns väl ett miljötänk även 

i Stenungsunds kommun hoppas vi. 

Kommentar: se kommentarer till Kyrkeby 1:30. 

Ny trafikmätning är inte aktuell. Kommunen bedömer att de beräkningar och 

antaganden om framtida trafikökning är tillräcklig för att bedöma 

konsekvenserna av detaljplanens södra infart. (se trafikutredning 

Ranehedsvägen). 

Hur VA-nätet ska förstärkas finns beskrivet i planbeskrivningen under rubriken 

”Teknisk försörjning”. Vattenförsörjningen kommer att förstärkas genom 

ledning från Kungälv och befintlig spillvattenledning ska uppdimensioneras. 

Ny väg, gång-/cykelbana är ännu inte detaljprojekterade. Beträffande VA-

lösningar kommer dessa inte att påverka befintliga VA-brukare. 

26. Boende i Brf Nordäng, Ranehedsvägen 178, Kyrkeby 3:52 

Förslaget att bebygga området Jörlanda-Kvarnhöjden-Anrås och ut mot havet 

skulle innebära förlust av något unikt och idag nästan försvunnet. Det är ett 

stycke mark som skänker rekreation åt alla som vill oavsett ålder, ursprung eller 

ekonomiska tillgångar. Lättillgängligt även utan bil, lättgången, variationsrik 

och väl avgränsad terräng för promenader, strövtåg, jogging och även cykling. 

En blandskog med stor artrikedom av växter (även sällsynta) och trädslag, 

naturlig ängs- och mossmark, åar, dammar, ett område med en obruten kontakt 

med havet. Där syns bland annat älg, rådjur, räv, grävling, ekorre, snok och 

salamander och ett stort antal vanliga och ovanliga fåglar. 

Det finns lingon, blåbär, björnbär och olika sorters ätlig svamp för den som vill 

plocka. Ett stycke vild och samtidigt tam natur med gamla husgrunder, 

jordkällare och långa stengärdsgårdar som har sin historia att berätta om 

tidigare generationers liv. 
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Vårt råd till er på kommunen är som man kan se på många andra ställen i 

Sverige, att istället utveckla detta område med uppmärkta naturstigar, enkla 

kartor och informationsskyltar. Det är ett fantastiskt ställe för pedagogiska 

utflykter om skog- och havsnära ekosystem som utgångspunkt för samtal om 

klimatpåverkan och hållbar utveckling. Till detta ett steg i ökad medvetenhet 

om naturens inverkan på människors välbefinnande som kraftkälla för läkning 

och återhämtning, inspiration och motion och en del i allmänbildning i kultur- 

och lokalhistoria. 

Kommentar: se kommentarer till Kyrkeby 1:30. 

 

Övriga, ingår inte i fastighetsförteckningen 

27. Kyrkeby 1:57 

En byggnation av den omfattningen kommer att ha stor påverkan på min 

närmiljö. Jag har valt att bo på Kvarnhöjden Fritidsområde för att jag vill bo 

nära naturen. Jag använder området så gott som dagligen som strövområde. 

Med tanke på de många stigarna som är väl upptrampade i skogen, så är jag inte 

ensam om att använda detta värdefulla skogsområde för rekreation - det är ett 

fantastiskt och unikt värde som hela Jörlanda har nytta av, och inte går att 

jämföra med cykelvägar eller elslingor i Toröd. Vi som gillar riktig natur ska 

väl inte behöva sätta oss i en bil och åka till Svartedalen för att se skog? 

Den plan som är presenterad för oss är väldigt otydlig. Det framgår inte riktigt 

hur höga hus det är fråga om, eller hur det kommer att se ut från mitt hus. Jag 

vill absolut inte att min horisont mot området ska brytas. Förslaget är att lämna 

en orörd markremsa mellan Kvarnhöjdens Fritidsområde och det nya området, 

samt att anpassa höjden på husen, så att horisontlinjen inte bryts. På det sättet 

blir störningen mindre, både visuellt och ljudmässigt. 

Till skillnad från mina grannar har jag inte underrättats brevledes om denna 

detaljplan och möjligheten att överklaga. Jag vill gärna veta varför jag inte 

underrättats, samt säkerställa att jag framledes underrättas som alla andra. 

Emotser en förklaring. 

Kommentar: se kommentarer till Kyrkeby 1:30. 

Bedömningen är att de fastigheter som gränsar till eller ligger närmast 

planområdet är direkt berörda av den nya detaljplanen och har därför underrättats 

i samband med utställning av detaljplanen. Er fastighet samt övriga fastigheter på 

östra sidan om vägen Kvarnhöjden har därför inte underrättats. 

28. Kyrkeby 3:42 

Jag var igår o tittade på utställningen över den kommande byggnationen på 

Kvarnhöjden, jag frapperades över svårigheten att utläsa de olika byggnadernas 

placering. 

Det enda jag kunde se utan besvär var fyravåningshusen i södra delen samt 

förskolan i de centrala delarna, resten var i princip omöjligt att se skillnad på. 

Jag önskar att ni använder er av fler lätt urskiljbara färger i stället för olika nyanser 

av brunt. 



   

 

26(30) 

 

Kommentar: Den planerade bebyggelsen är inte detaljprojekterad ännu. 

Detaljplanen redovisar endast vad som tillåts där illustrationskartan visar ett 

förslag till hur bebyggelsen kan placeras inom ramen för detaljplanens 

bestämmelser. 

Illustrationsplanen ska justeras i färgskalan så att läsbarheten förbättras. 

29. Kyrkeby 1 :25, 26, 66 och 77  

På kartan för detaljplanen ser vi att skogsområdet där flerbostadshusen 4 våningar 

ska placeras nyttjas idag av skola, förskola, för barn med speciella behov och för 

dagbarnvårdare för sin verksamhet. Det är nu en lagom gångväg för små barnfötter 

att få komma ut i skogsmark för att leka och bygga hyddor etc. etc. Att hitta ett nytt 

sådant fint skogsområde i närområdet för skola och förskola att leka i, lära sig om 

naturen och för undervisning, blir inte lätt. Ska dom behöva åka buss?  

Trafiksituationen runt affären och Ranehedsvägen, där många barn går till och från 

skolan varje dag, är redan idag ej hållbar. Med en större befolkning i Jörlanda 

behövs fler parkeringar, större pendelparkering, större affär etc. etc. etc. Med en 

utbyggnad av Kvarnhöjden borde det vara lämpligt att lägga en rondell vid 

Torödsinfarten. Det skulle underlätta för trafiken från Toröd och från Kvarnhöjden 

samt minska trafiktrycket för Ranehedsvägen, och sänka hastigheten från 

motorvägen.  

Vid Hartills bör det göras något åt cykelbanan, vilken är en farlig utfart när cyklister 

passerar.  

Vi som bor här i Kyrkeby kommer att bli utsatta för buller och oljud från 

sprängningar och byggnation under flera års tid, om byggnationen för detaljplanen 

Kvarnhöjden, Kyrkeby 4:1 sätts i verket.  

Vi motsätter oss alla eventuella planer för bil, moped, cykel och promenadvägar 

som sammankopplar det nya bostadsområdet Kvarnhöjden Kyrkeby 4:1 med 

Kyrkeby väg. Kyrkeby väg är en smal gammal sandväg där två bilar knappt kan 

mötas.  

Vi bor här i Kyrkeby med skog och berg omkring oss och vill känna att vi 

fortfarande bor på landet och inte i en stadsbebyggelse. 

Kommentar: se kommentarer till Kyrkeby 1:30. 

En trafikutredning har utförts för Ranehedsvägen. Kommunen bedömer att 

förslagen till trafiklösningar i utredningen är tillräckliga. 

Cykelbanan vid den blivande norra infarten till planområdet kommer att byggas om 

i samband med utbyggnaden av planområdet. 

Aktuella fastigheter ligger väster om planområdet och är inte berörda av 

föreslagna trafiklösningar till och från planområdet.  

Eventuella störningar från anläggnings- och byggnadsarbeten inom planområdet 

kan påverka närboende. Särskilda regler finns t.ex. för sprängningsarbeten och det 

regleras inte i detaljplanen. 
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30. Okänd 

Vi har tagit del av förslag till detaljplan för bostäder, blandad bebyggelse med 4–5 

våningshus samt förskola på Kvarnhöjden, Kyrkeby 4:1. Vi vill påminna 

Samhällsbyggnad Plan om att detta område är det sista kustnära skogs och 

bergsområde i hela Stenungsunds Kommun som inte är bebyggt. Kyrkeby 4:1, 

Kvarnhöjden är en stor del av ett sammanhållet vackert Kulturlandskap som formats 

av många generationers arbete, från strandängarna vid Kyrkeby kile över åkrarna 

och det berg och skogsområde som nu detaljplaneras för stadsbebyggelse. I området 

som nu skall bebyggas finns det gärdesgårdar som går utefter hela berget och 

skogsområdet från Jörlanda samhälle i sydväst till Anrås i norr, stigar, grävda diken, 

gamla husgrunder och en jordkällare från förr. En Häradsväg lär också ha gått 

genom landskapet. Kyrkebys gårdar hade sina utmarker med ängar i området, där 

ungdjuren betade på somrarna, där kunde man se alla slags blommande örter och i 

dikeskanterna växte nattviol. Sorgligt nog är dessa ängar (lyckor) igenväxta nu, 

delvis planterade med gran. Vi är många som tar våra dagliga promenader genom 

området, en del med hund, andra joggar. Skogen ligger nära samhället, vilket gör att 

man snabbt tar sig dit. För den som har kort om tid, kan en snabb promenad på 20 

min vara bra, andra kan promenera skogen runt på en timma, eller bara strosa 

omkring, Ett lagom stort område där man inte kan gå vilse. Skogen består av 

blandskog, små gran och ekplantor, etc. till stora björkar, tallar och granar, vilka 

släpper igenom solljuset. Från tidig vår till långt in på sommaren kan man njuta av 

fågelsång från trastar, bofink, lövsångare och fåglar av alla slag. Vanlig hackspett, 

gröngöling och spillkråka finns i området samt mindre hackspett och uggla, för att 

nämna några. En orrehöna lade en kull kycklingar sommaren 2017. Orre, fasan samt 

rapphöns var vanliga här på -50-60-talet. Dammarna som nu i stort sett är igenväxta 

med mossa, olika sorts gräs och ängsull hade en blå vattenspegeln fram till början 

av -60-talet, trots det sjuder där av liv, grodorna håller konsert tidig vår, där finns 

även paddor och salamander. Snok, trollsländor och den lilla rara fjärilen, blåvinge.  

Med kommande bebyggelse lär rådjursfamiljen, som nu håller till i skogen få flytta, 

även räv och grävling som har sin lya och gryt här. Det är gott om ekorrar i skogen. 

En och annan hare kan man också möta, som kommer hoppande över stigen. En 

stor älgtjur har redan i år hälsat på, ätit upp sommaräpplena, han kommer säkert 

tillbaka i oktober för att smaka på resten av äpplena. Förr om åren brukade en älgko 

med sina två kalvar hälsa på. 

Med detta sagt vill jag visa på att detta skogs och bergsområde har ett rikt djur och 

fågelliv, en stor variation av träd och buskar och mycket att upptäcka längs stigarna, 

ett sätt att uppleva årstidernas variationer, möta andra som är ute och promenerar, 

byta ett par ord och gå vidare. Vi kommer att sakna våra promenadstigar om det blir 

bebyggelse här, alla har inte bil eller kan ta sig till elljusspåret i Toröd för att 

komma ut i naturen. Med stadsbebyggelse på Kvarnhöjden 4:1 blir det inte mycket 

av denna fina natur kvar, vi får asfalterade gator utmed huslängorna att promenera 

på. 

Kommentar: se kommentarer till Kyrkeby 1:30. 
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31. Okänd 

Jag flyttade till Kvarnhöjden 2015 med min sambo. Vi blev snabbt förtrollade av 

vilken fantastisk liten egen ”oas” det är här uppe på Kvarnhöjden. Vår härliga skog 

som nästan omfamnar oss, bjuder på fina motionsspår, bär och svamp. Den är vi 

väldigt rädda om och vill att kommunen och PEAB tar hänsyn till och bevarar 

denna skyddande känsla som skogen ger oss. 

Jag vill alltså att det bevaras så mycket skog som möjligt mellan nuvarande område 

och det nya. 

Kommentar: se kommentarer till Kyrkeby 1:30. 

 

Kvarstående synpunkter efter granskningen som inte 
tillgodosetts 

Följande har framfört synpunkter som inte tillgodosetts fullt ut 

Samrådet 

1. Anrås 4:5 

2. Kyrkeby 1:40 

3. Kyrkeby 1:44 

4. Kyrkeby 1:51 

5. Kyrkeby 1:81 

6. Källsby 5:1 

Boende i Brf Kyrkebyn/Kyrkeby 1:30: 

7. 77 st namnunderskrifter, lista bifogades i samrådet 

8. Kyrkeby 48 

9. Kyrkeby 62 

10. Kyrkeby 65 

11. Kyrkeby 67 

Boende i Brf Nordäng/Kyrkeby 3:52: 

12. Ranehedsvägen 138 

13. Ranehedsvägen 168 

Granskningen 

14. Anrås 6:3 

15. Kyrkeby 1:30 

16. Kyrkeby 1:32 

17. Kyrkeby 1:34 

18. Kyrkeby 1:35 
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19. Kyrkeby 1:36 

20. Kyrkeby 1:37 

21. Kyrkeby 1:38 

22. Kyrkeby 1:50 

23. Kyrkeby 1:54 

24. Kyrkeby 1:61 

25. Kyrkeby 3:52 

26. Ranehedsvägen 178, boende i BRF Nordäng/Kyrkeby 3:52 

 

Justeringar av planhandlingarna inför antagande 

Planbeskrivningen justeras med nya uppgifter från kompletterande utredningar 

och information enligt följande: 

• En bergteknisk utredning utförs.  

• VA- och dagvattenutredningen kompletteras med en redovisning av hur 

miljökvalitetsnormerna i Anråse å inte försämras av planens genomförande, 

samt förtydligande principskisser på vägsektioner. 

• Kommunen bedömer att markavvattning inte är en förutsättning för planens 

genomförande. 

• Information att Stenungsundsexpressen trafikerar hållplatsen Anrås södra 

tas bort från planbeskrivningen, istället hänvisas till hållplats 

Lundbyvägen.  

• Texten med plankartans bestämmelser justeras. 

Plankartan justeras så att planbestämmelser förtydligas och plankartan stämmer 

med Pbl 1987:10 enligt följande: 

• N1 ersätts av NATUR. 

• PARK1 tas bort, ersätts med egenskapen ”damm”. 

• Bebyggandets omfattning (e) omformuleras/förtydligas. 

• Flerbostadskvarteren förtydligas i plankartan med bestämmelsen e 25, 

största byggnadsarea i procent av totala fastighetsarean. 

• Placering (p) omformuleras/förtydligas. 

• Utformning (f) omformuleras/förtydligas. 

• Markens anordnande och vegetation; bestämmelse om markens höjd samt 

dagvatten tas bort. Plankartan kompletteras med texten sprängsten och 

sprängskadat berg ska täckas över med ny växtmark. 

• Administrativa bestämmelser, g tas bort (lekyta på NATUR). 

• Förtydligande gällande E, teknisk anläggning, med E1 för pumpstation och 

E2 för transformatorstation. 
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• Illustrationslinjerna i plankartan tas bort. 

Illustrationsplanen justeras i färgskalan. 

Justeringarna förändrar inte planens innehåll och är av den art att en ny utställning 

av detaljplaneförslaget bedöms inte behövas. 

 

FÖRSLAG TILL BESLUT 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar 

att med gjorda justeringar godkänna utställningsutlåtandet och detaljplanen i sin 

helhet samt att anta detaljplanen i enlighet med 5 kap 29 §, plan- och bygglagen 

(1987:10). 

 

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN 

 

Utställningsutlåtandet har upprättats i samarbete med berörda tjänstemän inom 

Stenungsunds kommun. 

Samhällsbyggnad, Plan 

 

Birgitta Wall 

Planarkitekt 

 

 


