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 Protokollsanteckningar kommundelsstämma  
Ucklum-Svenshögen 2019-11-06 
 
Tid och plats: 18.30-21.00, Föreningslokalen Svenshögen (ca 45 st kommuninvånare) 
 
Kommundelsstämmopresidiets ordförande Anders Hederström (C), hälsar välkommen och 
presenterar övriga förtroendevalda och närvarande. 
 
Övriga förtroendevalda: 
Bo Pettersson (S), kommunstyrelsens ordförande 
Agneta Pettersson Bell (ST), kommunstyrelsens förste vice ordförande 
 
Övriga närvarande: 
Daniel Jerling, sektorchef samhällsbyggnad 
Sophie Nygren, kommunsekreterare 
Camilla Holmgren, sekreterare 
 
Årets tema: Samhällsbyggnadsprocessen. 
Stenungsund är en växande kommun och vi har som ambition att fortsätta växa. Det finns 
många utmaningar med det. På stämman beskriver förvaltningen hur arbetet med 
samhällsbyggnad går till och presenterar grunderna i plan- och bygglagen som reglerar arbetet. 
Sektorchef informerar om följande: 

• Översiktsplan 
• Detaljplan 
• Byggande utanför detaljplan 
• Bygglov 

 
Vad händer här och när? 
Förvaltningen informerar om aktuella händelser i kommundelen. 
Sektorchef informerar om följande: 

• VA-utbyggnad Svartehallen/Sågen 
- Upphandling av VA-utbyggnad pågick under sommaren 2019 
- Utvärdering av anbud pågår till dec 2019 
- Under kvartal 1/2020 sätts tidplan och förutsättningar tillsammans med 

upphandlad part 
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• Gång och cykelväg Svenshögen 
- En gång och cykelväg ska anläggas från Svenshögen till badplatsen 
- Ambitionen är att det ska samordnas med VA utbyggnaden till 

Svartehallen/Sågen 
 
Svar på inkomna frågor. 
Svar på inkomna frågor presenteras.  
1. På vilket sätt bevakar och påverkar kommunen diskuterade, planerade och pågående 
infrastrukturprojekt i regionen som kan påverka kommunen i väsentlig utsträckning? 
Stenungsunds kommun arbetar gemensamt med grannkommunerna Kungälv, Tjörn, Orust och 
Uddevalla för att utveckla pendlingskapaciteten via Södra Bohusbanan. Järnvägen ägs och 
förvaltas av Trafikverket som också styr helt vilka objekt de satsar på för kommande 
investeringar. Vi har Region Västra Götaland med oss i vårt arbete med att påverka Trafikverket 
med att satsa på Södra Bohusbanan. 
Kommunstyrelsen har i september beslutat om följande prioriterade objekt som kommunen ska 
driva i arbetet med nationell och regional infrastrukturplanering: 
Stenungsunds kommuns inspel till Nationell Transportinfrastrukturplan: 

- Ökad kapacitet på Södra Bohusbanan enligt pågående ÅVS/Idéstudie  
o Dubbelspår helt eller partiellt med krav på kvartstrafik och tillförlitlighetsökning 

 
Stenungsunds kommuns inspel till Regional Transportinfrastrukturplan: 

- Planskilt Nösnäsmot 
o Åtgärden inkluderar planskildhet för både Bohusbanan och 

Lv160/Göteborgsvägen/Ucklumsvägen) 
o Delvis kopplat till Södra Bohusbanans utveckling. 

- Åtgärdspaket Lv160 enligt pågående ÅVS 
o Delmängder som berör Stenungsunds kommun mellan Spekeröd och Almön 

- Cirkulationsplats Industrivägen / Doterödsvägen 
o Säkerhetsåtgärd och framkomlighet för industrins leveranser och lokalbussarnas 

depå.  
o Kommande utfart då järnvägsövergång vid Doterödsvägen stängs. 

- Tillfartsväg Hallerna / Stora Höga 
o För att kunna stänga de tre plankorsningarna över Bohusbanan då dubbelspår 

byggs krävs en matarled öster om järnvägen.  
o Stödjer utbyggnad av Hallerna vilket kräver stängd jvg-överfart vid väg 647. 
o Kopplat till Södra Bohusbanans utveckling. 

- Bro mellan Orust och fastlandet (norr Svanesund) med koppling till E6 / Svenshögen 
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o Drivs som helhet av Orust kommun 
o ÅVS krävs för att utreda vägåtgärder inom Stenungsunds kommun. 

 
2. Jag är väldigt orolig för "5G Roll-out". Jag är rädd att telekomföretag kan när som 
helst börja montera 5G master och jag har förstått att dom kan monteras var som helst, 
t.o.m. på hus och skolor. Jag har läst på om strålningens effekter och vet att 
mikrovågsstrålning är mycket skadlig för människor, växter och djur.  
Jag vill inte ha 5G i vårt område! 
Det krävs bygglov för att uppföra radio- och telemaster. 
Strålsäkerhetsmyndigheten arbetar för att ta fram ett underlag för bedömning av 
strålskyddsrelaterade risker med tekniken för 5G. Det kommer att användas vid granskning av 
bygglovsärenden. 
En liten anläggning som är avsedd för en viss fastighets behov är undantagen från kravet på 
bygglov. 
 
3. Jag har problem med Parkslide (aggressiv invasiv växt) intill min tomt som breder ut 
sig från en obebyggd intilliggande tomt. Jag har läst att detta ska anmälas till kommunen 
som i sin tur ska ta itu med problemet. 
  
Växten är utifrån lagstiftningen ännu inte klassad som invasiv men det väntas komma ett sådant 
beslut. För råd om bekämpning och information om växten se naturvårdsverkets hemsida, 
www.naturvardsverket.se 
Kommunen har påbörjat en första orientering av hur vanligt förkommande växten är. Varje 
fastighetsägare har ett eget ansvar för att förhindra att växten sprids samtidigt som det är viktigt 
att man hanterar växten på rätt sätt. Kommunen ansvarar för att förhindra spridning av växten på 
den mark som kommunen äger.  
Felaktig hantering vid bekämpning kan göra att man sprider den istället för att bekämpa den. En 
tidig bekämpning av små bestånd är lättare att ta hand om och bekämpa än stora. 
Trädgårdsavfall och ris ska lämnas på återvinningscentralen. Du får inte lämna trädgårdsavfall 
någon annanstans i kommunen, se www.stenungsund.se Har du trädgårdsavfall som innehåller 
invasiva främmande arter? Då ska avfallet läggas i dubbla sopsäckar och lämnas i ”Brännbart”. 
Läs Naturvårdverkets information https://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Djur-och-
vaxter/Invasiva-frammande-arter/  
För ytterligare frågor kontakta Victoria Lind Magnusson på Miljö- och hälsoskydd. 
 
 
 
 
 

http://www.naturvardsverket.se/
http://www.stenungsund.se/
https://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Djur-och-vaxter/Invasiva-frammande-arter/
https://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Djur-och-vaxter/Invasiva-frammande-arter/
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4. Nuvarande gräns är 6 HP för utombordare i Hällungen. Antagligen har detta bestämts 
innan 4-taktare och elmotorer fanns. Kan vi ändra gränsen till en utsläppsnivå som ej är 
kopplat till motorns styrka? 
Det planeras att göras en riskanalys (HACCP) för Hällungen under 2020 där frågan kommer att 
hanteras. HAACP står för Hazard Analysis and Critical Control Points eller på svenska 
riskanalys och kritiska styrpunkter och är en standardiserad arbetsmetod som beskriver hur man 
systematiskt kartlägger, bedömer och kontrollerar faror i livsmedelsproduktionen med syfte att 
livsmedel (i det här fallet dricksvatten) ska vara säkra för konsumenten. Metoden är utvecklad 
av FN:s livsmedelsorgan FAO. 
 
5. När kommer kommunalt VA till Panneröd.  
Det finns i dagsläget inga planer att dra fram kommunalt VA till området. 
 
6. När kommer kommunalt VA till Ucklums-Berg 2:4? På bygglov anses fastigheten 
tillhöra ”bebyggt område” och ej landsbygden sedan 2016, Trots detta finns ingen 
trottoar.  
Det finns i dagsläget inga planer att dra fram kommunalt VA till området. 
 
7. Kan ni sänka ljudnivån på signalen på järnvägsövergången vid Panneröd/Svenshögen? 
Det låter mer än tåget. 
Det är Trafikverket som är ansvarig för järnvägen. 
 
 
8. När blir det en på- och avfart till E6 vid kommunens norra gräns? 
Bro finns redan vid Gullborgavägen och bilar till Svenshögen och Svanesundsfärjan måste av 
E6 vid Ljungskile eller Stora Höga. Specifikt, vad gör kommunen för att påskynda Gullborgas 
anslutning till E6? 
Kommunen arbetar för att få till en bro över till Orust i höjd med Svanesund och i samband med 
det även ny anslutning till E6 med på- och avfart. Detta arbete sker i vårt samarbete med 
samtliga grannkommuner där vi gemensamt uppvaktar Trafikverket och Region Västra 
Götaland. Samhällsnyttoberäkningar och finansieringsalternativ har presenterats för dem vid 
uppvaktning av generaldirektören för Trafikverket nyligen där våra riksdagsrepresentanter också 
deltog. Vi har nu begärt att utredningsarbete startas upp av Trafikverket. Åtgärden kommer 
tidigast kunna beslutas i den regionala transportinfrastrukturplanen 2026. Kommunstyrelsen har 
också med länken till Orust och vidare mot E6 och Svenshögen som en av de åtgärder 
kommunen prioriterar i arbetet med nationell och regional infrastrukturplan.  
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9. Under vem eller var ligger utomhussimskolorna?  
Sommarsimskola bedrevs sommaren 2019 i Hällungen på badplatserna i Svenshögen och Talbo 
(Ödsmål) samt i havet på Söskärs badplats (Ödsmål) och Kåkenäs badplats. Simskolan utomhus 
bedrivs av föreningar. För mer information kontakta respektive förening (Ödsmåls 
Kappseglingsklubb, Intresseföreningen Svenshögen, Hällungens Fritidsförening, Föreningen 
Kåkenäs). Kontaktuppgifter finns på Stenungsunds kommuns hemsida under fliken ”Uppleva, 
göra” (klicka på Idrott, motion och friluftsliv – Simskola utomhus i sommar) 
 
10. Vem tar hand om material och kompletterar allt som är trasigt (på badplatserna)?  
Verksamheten Anläggning har till uppgift att fixa det som är trasigt på badplatserna vad gäller 
bryggor, sopkärl och byggnad för (kläd)ombyten. 

 
11. En upprustning av badplatsen i Svenshögen är behövlig. Nytt flytunderlag för 
hopptornen. Nya bryggor som inte välter. 
Bryggorna som ligger där nu är från (den äldsta – till den nyaste) 8, 6, 5, och ett år gamla. Det 
planeras inte att köpa in några nya de närmsta två åren.  Nytt hopptorn kommer att levereras och 
placeras ut så att det står redo då badsäsongen drar igång 2020. 
 
12. Det behöver utökas med fler parkeringsplatser i anslutning till badplatserna i 
Svenshögen. Vem tar tag i detta? 
Den här frågan behöver utredas närmare för att kunna avgöra vad som är möjligt att genomföra 
och vad det kan komma att kosta.  
 
13. Vassutbredningen i Stora Hällungen, vem har mandat att åtgärda vattentäkten? 
När det gäller vassen i Hällungen så har kommunen inga planer på någon röjning. Det kommer 
däremot att dras en ny avloppsledning mellan Svartehallen/Sågen och i samband med detta görs 
en sanering av området mellan vägen och sjön. Denna åtgärd kommer förhoppningsvis att 
minska en del vasstillväxt. 
Generellt sett gäller annars att man måste söka en strandskyddsdispens om man vill slå vass 
inom strandskyddat område. 
 
14. Återvinningscentralen i Ucklum är för mörk denna tiden på året. Förslag att man 
förstärker befintlig gatubelysning från väg 650. 
 
En komplettering av belysningen är beställd av entreprenören Vattenfall och kommer att utföras 
under november. 
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15. Snöröjning. Ang. upphandlingen vintern 2018/2019, södra Ucklum. Fel maskin på fel 
plats. Vad är timpengen/beredskapsersättningen? 
 
Området körs idag av en annan entreprenör (Morgans entreprenad) så det borde inte bli några 
problem. Ersättningen är 800 kr/tim och 30 tkr i beredskapsersättning. 
 
 
16. Munkeröd: Bussterminal och pendelparkeringen. Kommunen har skött den förut, vem 
sköter då den har blivit misskött. Vem sköter underhållet? 
 
Kommunen har tidigare ägt denna mark och ansvarade då för underhållet. Marken är nu såld och 
i och med det är det den nya markägaren som ansvarar för eventuellt underhåll. 
 
 
17. Döda träd: Vid Nösnäs (ravin) flera döda träd. Doteröd inre ringleden flera döda tallar 
efter förra sommarens torka, Hantverksgatan- Industrivägen döda björkar. Orsak till 
varför inte dessa döda träd tas bort? 
 
Kommunen har inte resurser att röja upp all skog, så man prioriterar träd som står farligt eller 
hänger över vägar. Om man som kommuninvånare upptäcker träd som står farligt så kan man 
rapportera detta via kommunens synpunktshanterare på hemsidan (klicka på knappen ”Lämna 
synpunkter”, längst ner till vänster på första sidan). 
 
 
18. Stenungs torg/bilparkeringen: Vem ansvarar för underhållet där då inte rabatter, 
dagvattenbrunnar, kantsten och trottoarer underhålls? 
 
Det är Citycons mark och ansvar. 
 
 
19. Gator och vägar underhålls inte som det gjordes förr. Nösnäs järnvägsövergången mot 
Stenungs torg, fullt med gropar, OK-tappen mot Ucklum/Industrivägen stora gropar. Så 
har det varit i ett år, Finns det inga pengar till underhåll till vägarna? 
 
Av den tilldelad budgeten så prioriteras underhållsåtgärder. Samhällsbyggnad ser över 
planeringen tertialvis. 
 
 
20. Vad och hur blir det med LSS-boendet i Svenshögen? 
 
LSS-boendet beräknas vara färdigt för inflyt sista kvartalet 2020. Det kommer vara ett boende, 
med sex platser, för människor som omfattas av personkrets. Dvs personer som behöver stöd 
enligt LSS (Lagen om stöd och service för vissa med funktionshinder) för att ha en god vardag, 
att kunna leva som andra. 
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FRÅGOR OM GÅNG- OCH CYKELVÄGAR 
 
21. Gångvägen från busskuren Svenshögens sjukhus till kommunala badet (parkeringen) 
vägen är farlig att gå på med barn. 
 
Kommunen planerar att bygga en gång- och cykelbana på den sträckan. Det går i nuläget inte att 
ange en tydlig tidplan för när detta är klart, diskussioner pågår med Trafikverket om 
sträckningen.  
 
 
22. Önskar verkligen cykelbanor i hela kommunen. Är det på gång? Jag cyklar mycket 
från Svenshögen till Stenungsund/Stora höga över både Ödsmål och Ucklum, vägarna är 
krokiga och smala.  
 
Kommunen har en politisk antagen Cykelplan där utpekade sträckor har fått olika prioriteringar. 
I det pågående arbetet med Översiktsplanen ses möjligheten över till fler sträckor med gång- och 
cykelvägar, men som planeras att genomföras under längre tidshorisont än Cykelplanen. 
(Önskemål om åtgärder kan dock spelas in när nästa version av cykelplanen ska tas fram.) 
 
 
23. Önskar en gångväg från busshållplatsen vid Föreningslokalen bort till badplatsen. 
Kommunen planerar att bygga en gång- och cykelbana på den sträckan. Det går i nuläget inte att 
ange en tydlig tidplan för när detta är klart, diskussioner pågår med Trafikverket om 
sträckningen.  
 
 
24. Efterfrågar en gång/cykelväg till Svartehallen. I samband med att Stenungsunds 
kommun drar in vatten och avlopp längs vägen till Svartehallen efterfrågar 
kommuninvånaren Birgitta att kommunen i samband med detta arbete även anlägger en 
gång/cykelväg. Området har 68 fastigheter med många barnfamiljer, och vägen är en 70 
väg med även tung trafik. 
Enligt cykelplanen planerar kommunen att bygga en gång- och cykelbana från järnvägsstationen 
till badplatsen. Om det ryms inom projektet för anläggandet av va-ledningen Svartehallen/Sågen 
kommer man att försöka samordna del av cykelbanan med va-projektet. Den sträcka som då är 
aktuell är från fotbollsplanerna i Svenshögen och söder ut till badplatsen. 
 
25. När blir det en gång och cykelbana mellan Svenshögen och Svartehallen? 
Enligt cykelplanen planerar kommunen att bygga en gång- och cykelbana från järnvägsstationen 
till badplatsen. Om det ryms inom projektet för anläggandet av va-ledningen Svartehallen/Sågen 
kommer man att försöka samordna del av cykelbanan med va-projektet. Den sträcka som då är 
aktuell är från fotbollsplanerna i Svenshögen och söder ut till badplatsen. 
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Anders Hederström (C)  Hasse Arvidsson Camilla Holmgren 
Ordförande   justerare  sekreterare  
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