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BAKGRUND 
Badhustorgets Fastighets AB ansökte i maj 2008 hos Stenungsunds kom-
mun om att få påbörja planarbete för fastigheten Munkeröd 1:12. Syftet 
med planen är att bereda plats för småindustri. I januari 2010 ansökte Bad-
hustorgets Fastighet AB om att få upprätta detaljplan för industri på Ham-
mar 1:2, en fastighet i anslutning till Munkeröd 1:12. De bägge ansökning-
arna om plantillstånd har var för sig beviljats av Samhällsbyggnadsutskottet.  

De berörda områdena är inte tidigare detaljplanelagda. Kommunens över-
siktsplan visar att områdena har ett särskilt värde för närrekreation för Sten-
ungsunds tätort. 

I och med ett beslut från september 2010 har samhällsbyggnadsutskottet be-
slutat om planstart för arbetet med att ta fram detaljplaner för de ovan 
nämnda fastigheterna. Enligt beslutet ska de bägge planansökningarna slås 
samman och planarbetet ska inledas med ett programarbete.  

PLANPROGRAMMETS  SYFTE  OCH 
HUVUDDRAG 
Planprogrammet ska pröva områdets lämplighet för industri och småindu-
stri.  

Genom ett planprogram är det möjligt att samråda i ett tidigt skede kring 
t.ex. planidén, delområdens lämplighet eller olika trafiklösningar. Grund ges 
därmed för utformning av den kommande detaljplanen att för att kunna be-
döma behovet av tillkommande utredningar och undersökningar. 

Konsekvenser för natur och friluftsliv samt befintliga verksamheter beskrivs 
översiktligt i planprogrammet. Programmet ger även ett underlag till kom-
munens behovsbedömning kring om planens genomförande kan antas med-
föra en betydande miljöpåverkan.  

PLANDATA 

Läge, areal och avgränsning 
Programområdet omfattar ett ca 25,5 ha stort markområde fyra kilometer 
öster om centrala Stenungsund. Området ligger i direkt anslutning till väg 
E6 och trafikplats Stenungsund samt Ucklumsvägen/väg 649.  
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Ytor som föreslås kunna tas i bruk för småindustri/industri är ca 10,8 ha. 

Markägoförhållanden 
Sedan plantillstånd gavs för fastigheterna har fastigheten Hammar 1:2 avre-
gistrerats och uppgått i fastigheten Munkeröd 1:12. Inom denna fastighet 
föreslås småindustri och industri. Även Kärr 1:1, Blixeröd 1:1 och delar av 
Hammar 1:5 föreslås få en förändrad markanvändning till småindustri.  

Munkeröd 1:12 ägs av Badhustorgets Fastighets AB, Kärr 1:1 ägs av Käde-
rörds fasighets AB. Hammar 1:5 och Blixeröd 1:1 är i privat ägo. 

Programområdets läge i förhållande till 
Stenungsunds tätort 

Programområdet och berörda fastigheter 
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AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN 

Grundläggande och särskilda 
hushållningsbestämmelser,  
3 och 4 kap MB 
I miljöbalkens tredje kapitel ”Grundläggande bestämmelser för hushållning 
med mark och vattenområden” föreskrivs bland annat att områden som är 
av riksintresse för naturvården, kulturmiljövården eller friluftslivet så långt 
som möjligt ska skyddas från åtgärder som påtagligt kan skada natur- eller 
kulturmiljön.  

Det aktuella programområdet berörs inte av några riksintressen enligt 3 kap 
MB.  

Kommunens kustområde omfattas av särskilda hushållningsbestämmelser 
enligt 4 kap MB (högexploaterad kust) och är med hänsyn till de natur- och 
kulturvärden som finns i området av riksintresse. Östra gränsen för riksin-
tresset följer motorvägen och programområdet ligger omedelbart öster om 
motorvägen. Planförslaget berör därmed inte riksintresset.   

Miljökvalitetsnormer, 5 kap MB 
Miljökvalitetsnormer är föreskrifter i miljöbalken om viss lägsta miljökvalitet 
för mark, vatten, luft eller miljön i övrigt inom ett geografiskt område. Mil-
jökvalitetsnormerna omfattar föroreningar i utomhusluft, olika parametrar i 
fisk- och musselvatten, omgivningsbuller samt att alla vattenförekomster ska 
uppnå god kemisk och kvantitativ status (grundvatten) eller ekologisk (yt-
vatten) status senast den 22 december 2015. 

Det finns idag inga indikationer på att gällande miljökvalitetsnormer 
överskrids eller riskerar att överskridas i det aktuella området. Programför-
slagets genomförande bedöms sammantaget inte medföra ett överskridande 
av gällande miljökvalitetsnormer.  

Områdesskydd, 7 kap MB  
Enligt förordningen om områdesskydd ska bland annat stenmurar i jord-
bruksmark utgöra biotopskyddsområden enligt Miljöbalkens 7 kap  § 11. 

De enda stenmurar som finns inom programområdet ligger i impedimenty-
tan direkt öster om väg E6. De kan falla under områdesskyddet beroende på 
om impedimentytan räknas som jordbruksmark. Dispens för åtgärder kring 
stenmurarna kan då komma att krävas för planens genomförande. 
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Översiktsplan 
För Stenungsunds kommun gäller Översiktsplan 2006 som vann laga kraft 
2009-12-23. Programområdet ligger i översiktsplanen inom ett utpekat stor-
skaligt närrekreationsområde. Programområdet gränsar till områden för 
småindustri, hantverk, andra verksamheter i norr och öster (se vidare under 
rubriken detaljplan). I öster angränsar programområdet även mot ett område 
för fritidsanläggning som idag rymmer en motorbana.  

Då översiktsplanen togs fram var lokalisering av områden för småindustri 
och verksamheter en delfråga. Kommun har upplevt svårigheter att lokalisera 
sådana områden i nära anslutning Stenungsunds norra delar trots att behov 
finns då stora områden redan tas i anspråk av riksintresset för industriell 
produktion.  

Detta program möter upp detta behov genom att föreslå ytterligare verk-
samhetsområden i anslutning till redan befintliga verksamheter vid den nor-
ra infarten. Närrekreationsområdets huvudsakliga värden kan bibehållas 
trots att vissa delar tas i anspråk samtidigt som möjligheter ges att skapa nya 
tätortsnära arbetsplatser. 

Utsnitt ur Översiktsplanen med program-
området inlagt som en röd streckad linje                    
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Detaljplan 
Programområdet är inte tidigare detaljplanelagt. 

I öst angränsar programområdet till detaljplan för Kärr sorteringsanläggning 
(nr. 217). Planen vann laga kraft år 2000.  

På norra sidan Ucklumsvägen finns en detaljplan för småindustri på Kärr 
1:8 (nr. 266). Planen vann laga kraft 2008. 

Väster om väg E6 finns detaljplan för Stenungsundsmotet (nr. 158). Planen 
vann laga kraft 1992. Gällande markanvändning inom planområdet är bil-
service, kontor, motell, utställning, handel med skrymmande varor samt 
transformatorstation. Ändrad markanvändning (handel utan förbehållet 
skrymmande varor) har prövats i en samrådshandling för detaljplan för 
Munkeröd 1:80 m.fl. 

I övrigt finns ett flertal detaljplaner för verksamheter väster om väg E6 längs 
Industrivägen. 

 

Befintliga planer och pågående planarbete 
i anslutning till programområdet 
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FÖRUTSÄTTNINGAR 

Mark 
Terrängförhållanden 
Programområdet ligger runt en höjd med en topp på ca +100 meter över 
havet. Närmast väg E6 och Ucklumsvägen, norr och väst om toppen sluttar 
terrängen mellan nivåer på +40 meter och +50 meter. En sprickdal leder upp 
mot en platå söder om toppen som breder sig på ca 85-90 meters höjd. Pla-
tån är relativt flack. Här och var i området finns partier där berg går i dagen. 

Norr om programområdet finns en ett öppet landskapsrum med jordbruks-
mark. Öster och söder om programområdet är landskapet småbrutet. De 
områden öster om programområdet där Kärrs sorteringsanläggning och mo-
torbanan finns består av plangjorda ytor där påverkan på landskapet syns 
tydligt i form av bl.a. en igenfylld grustäkt och höga jordvallar. 

Väster om väg E6 finns verksamhetsområden lokaliserade utmed båda sidor 
av Industrivägen i den dalgång som vägen följer. Höjderna väster om pro-
gramområdet, på västra sidan om väg E6, är bebyggda med bostäder.   

Topografisk översikt över programområdet 
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Natur och vegetation 
Programområdet används till större delen för produktionsskogsbruk. Skogen 
är i olika brukningsfaser. Väster om motorbanan i programområdets södra 
del ligger ett nyligen avverkat skogsområde. De uppvuxna delarna av skogen 
består av barrskog med enstaka inslag av lövträd. 

Programområdets lägsta punkt ligger i nordväst, där det finns ett dike som 
via kulvert fortsätter under väg E6. Diket ansluter till Norumsån via ett bi-
flöde. Ån har betydelse som reproduktionsområde för öring och ål och är i 
Översiktsplanen utpekat som ett särskilt känsligt område (enligt MB 3 kap 3 
§) och särskild hänsyn ska tas till åns status vid prövning av förändringar 
inom åns närområde. Det är av betydelse för ån att flödena kan bibehållas 
särskilt sommartid, då nivåerna kan bli låga. 

Geotekniska förhållanden 
Enligt SGU:s detaljerade jordartskarta består större delen av planområdet av 
isälvsediment, huvudsakligen sand och grus. De västra delarna av program-
området består av berg och morän och de norra delarna av sand och lera-silt. 

SGU:s databas visar också att programområdet delvis ligger på en naturgrus-
förekomst i form av en israndbildning, geologiskt skyddsvärde klass III. En-
ligt översiktsplanen innebär detta att området har ett begränsat värde från 
naturvårdssynpunkt och att det bör kunna upptas som grustäkt.  

Ett täkttillstånd från 1971-09-10 berör den tidigare fastigheten Hammar 1:2 
(Aktbeteckning 14-FA-472) men ingen täktverksamhet förekommer idag. 

Utsnitt från SGU:s översiktliga jordarts-
karta. Bilden visar också på förekomsten 
av grus som berör östra delen av program-
området. (Avgränsningarna är menade att 
visas i stor skala och är inte exakta) 
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Den intilliggande planen för Kärr sorteringsanläggning är förlagd över avslu-
tade grustäkter.  

Enligt Grusförsörjningsplan för Göteborgsregionen från år 2003 är natur-
grusområdet även en viktig grundvattenförekomst, detta beroende på att 
grusavlagringar är viktiga för grundvattenbildningen och t.ex. stora ingrepp 
som t.ex. en täktverksamhet kan påverka hydrologin i ett stort område utan-
för själva området där naturgruset finns. 

Göteborgsregionens kommunalförbund har år 2008 antagit en strategi för 
långsiktig hushållning med berg, grus och sand. Den visar på att naturgrus 
är en knapp resurs inom regionen. Att naturgrusanvändningen ska minska är 
ett lokalt delmål för miljömålet ”God bebyggd miljö” för Västra Götalands 
län. Från 1 augusti 2009 finns en ny prövningsregel inom länet, vilken in-
nebär att en naturgrustäkt endast får komma till stånd när inget annat kan 
ersätta naturgruset. 

Ytterligare kunskap om grusförekomsten och huruvida den är aktuell att ta i 
bruk som grustäkt besvaras förhoppningsvis i och med detta programsamråd 
och i det fortsatta planarbetet. 

Förorenad mark 
Området redovisas inte som förorenad mark i kommunens översiktsplan. 

Fornlämningar 
I området finns inga kända fornlämningar. Närmaste fasta fornlämning är 
några gravfält strax söder om programområdet. (Norum 83:1).  

Bebyggelse och verksamheter 

Verksamheter runt programområdet. Mo-
torbanan består av flera olika delar bl.a. 
enduroslingan markerat med gul färg i 
denna bild. Friluftsfrämjandets och SOK-
stugan är utgångspunkter för flera stigsy-
stem som visas med vit prickad linje i bil-
den. 
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På södra sidan av Ucklumsvägen, norr om 100-metershöjden ligger Kärrs 
gård bestående av boningshus och ekonomibyggnader innesluten i ett skogs-
parti. Fastigheten ägs av Käderörds fastighets AB. Ägarskifte har skett nyli-
gen och byggnaderna används inte för närvarande. 

Öster om programområdet ligger Kärrs sorteringsanläggning. Sorteringsan-
läggningen drivs av Stenungsunds Renhållnings AB (SRAB), ett företag som 
ägs av Renova AB, LBC Väst AB och ägare till Käderöds Fastighets AB. 
SRAB samlar in, sorterar och återvinner avfall. Käderöds Fastighets AB ar-
renderar även ut marken för Kärrs sorteringsanläggning. 

Motorbanan Furufjällsbanan drivs av Stenungsunds motorsällskap. Anlägg-
ningen består av flera delar; en crossbana, ett endurospår och en bana för ra-
diostyrda bilar. Endurospåret går delvis inom programområdet liksom om-
rådet där en modellbilracingbana är anlagd. Inom anläggningen finns även 
några byggnader kopplade till de olika motorsportsbanorna.  

I nordväst genomkorsas området av en 40 kV kraftledning tillhörande Vat-
tenfall.  

Friluftsliv och rekreation 
Ett område som avgränsas av väg E6 i väster, Ucklumsvägen i norr, gamla 
E6 i öster och av Spekeröd i söder, pekas ut som närrekreationsområde i 
Stenungsunds översiktsplan. Aktuellt programområde utgör den norra spet-

Närrekreationsområde där programområ-
det ligger är 400 ha stort. Programområ-
det i sig är ca 25 ha och är, genom höjd-
ryggar och skogsridåer, väl avgränsat gent-
emot Naturstigen i Furufjäll som är när-
rekreationsområdets värdekärna.. 
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sen av detta närrekreationsområde.  

I Översiktsplanen finns en beskrivning av området Furufjäll: 

”Området ligger öster om motorvägen och erbjuder boende i centralorten en 
tätortsnära variationsrik natur med både barr och lövskog samt växlande flora 
och fauna. I området finns fina utsiktsplatser över Stenungsund och 
Hakefjorden. Området är lämpligt för olika fritidsaktiviteter. I Furufjälls norra 
del finns en bana för motorsport.” 

Inom det aktuella närrekreationsområdet finns ett område som kan betraktas 
som en värdekärna för det rörliga friluftslivet. Det är ett område med väl ut-
vecklat stignät som utgår från bl.a. Friluftsfrämjandets och Stenungsunds 
Orienteringsklubbs  (SOK) stugor. Stignätet kallas Naturstigen i Furufjäll. 

Kommunens kartblad över Naturstigen i 
Furufjäll. Området avgränsas mot pro-
gramområdet i norr av nivåskillnader och 
skogsridåer. 

Foto på informationskylt visar det över-
gripande stigsystemet inom Furufjäll. 
Längs programområdets sydöstra del går 
en längre stig ”Gula spåret” som bl.a. kor-
sar motorbanans endurospår och går längs 
motorbanans norra sida. 
Programområdet, Gula spåret och Natur-
stigen i Furufjäll markerade med rött, 
grönt och gult.  
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Gator och trafik 
Gatunät 
Ucklumsvägen (länsväg 649) är närmsta allmänna väg. Den trafikeras av ca 
3000 fordon/årsmedeldygn (år 2004). 

Väster om programområdet finns väg E6 med en årsmedeldygnstrafik på ca 
16500 fordon (år 2006).  

Kollektivtrafik 
Hållplats finns längs Ucklumsvägen vid infarten till Kärrs gård norr om pro-
gramområdet och vid Munkeröds busshållplats längs väg E6. 

Gång- och cykelvägar 
Från Stenungsund går det att via gång- och cykelvägar nå Munkeröds buss-
hållplats och Furufjälls friluftsområde. Från Munkeröds busshållplats är det 
ca 700 meter till Kärrs gård. 

Cykelvägar enligt kommunens folder 
Vandra, cykla och bada i Stenungsund. 
Objekt nr 9 är Gula spåret som också 
finns med i kommunens informationsma-
terial om Furufjällsområdet. 
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Utfarter 
Utfarter mot Ucklumsvägen finns på norra sidan vid Kärr 1:8 och på södra 
sidan vid Kärrs gård. Motorbanan och Kärrs avfallsanläggning ansluter till 
Ucklumsvägens södra sida ca 250 meter öster om utfarten från Kärrs gård. 

Störningar och risker 
Farligt gods 
Väg E6 är transportled för farligt gods.  

I detaljplanen för småindustri på Kärr 1:8 (antagen år 2007) föreskrivs det 
att om bebyggelsen placeras mellan 50 och 100 meter från vägområdet ska 
entréer och friskluftsintag placeras så långt bort från väg E6 som byggnaden 
tillåter. Någon skyddsvall (barriär) mot E6:an ansågs ej behövas. 

I samband med framtagande av samrådshandling för Munkeröd 1:80 m.fl. 
togs det fram en detaljerad riskbedömning. I riskbedömningen för planen 
anges att individrisken inom 90 meter från vägkant är på sådan nivå att risk-
reducerande åtgärder bör vidtas. Åtgärder som föreslås är bl.a. att det inom 
25 meter från väg E6 inte ska finnas några etableringar eller parkeringar och 
att en barriär behöver anläggas som hindrar brandfarlig vätska eller fordon 
att lämna vägbanan. 
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Buller 
Den del av programområdet som ligger längs väg E6 är bullerstörd. Den be-
fintliga motorbanan innebär bullerstörning för programområdet och bullrar 
även in mot Stenungsunds tätort. För att dämpa bullret från motorbanan in 
mot Stenungsunds tätort har jordvallar lagts upp i/mot programområdets 
sydöstra del. 

Elektromagnetiska fält 
Genom programområdet passerar en 40kV luftburen kraftledning som in-
nehas av Vattenfall Eldistrubition. En ny 40 kV kraftledning mellan ställ-
verket i Kläpp och ställverket i Stora Höga ska dras fram. Samtidigt med att 
den nya ledningen dras fram föreslås den gamla ledningen rivas. Den gamla 
och den nya ledningen föreslås istället gå i samma ledningsgata längs med 
väg E6. Förslaget till ny sträckning har tagits fram i samråd med Badhustor-
gets Fastighet AB.  

Kraftledningarna alstrar både elektriska och magnetiska fält. Det finns inte 
några rekommenderade skyddsavstånd för magnetisk strålning. Kommunen 
rekommenderar dock att den så kallade försiktighetsprincipen ska användas 
vid lokalisering av ny bebyggelse intill kraftledningar.  

Föreslagen kraftledningsdragning (Försla-
get är framtaget av Rejlers Ingenjörer AB 
– Karlstad). 
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Teknisk försörjning 
Vatten och avlopp 
Inom programområdet finns inget utbyggt VA. Kärrs avfallsanläggning och 
verksamhetsområdet på Kärr 1:8 norr om Ucklumsvägen saknar anslutning 
till kommunalt VA. Närmsta kommunala anslutningspunkt finns inom 
Munkeröds industriområde väster om väg E6.. 

PROGRAMSKISS 
En översiktlig illustration av hur programområdet kan disponeras redovisas 
sist i handlingen. 

Programområdet 
Det föreslagna programområdet gränsar mot väg E6 i väster, Furufjälls na-
turstigar i söder, Motorbanan och Kärrs sorteringsanläggning i öster och i 
norr mot Ucklumsvägen. 

Efter programsamrådet kommer de olika delområdenas lämplighet för små-
industri/industri vara bättre klargjort. Det är då lämpligt att mer i detalj stu-
dera byggrätter, trafiklösningar och andra frågor som detaljplanen redovisar. 

Programskissens verksamhetsområden över 
en topografisk karta. 

A 

B 

C 

D 
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Verksamhetsytor, natur, landskap 
Marken som tas i anspråk för planerade verksamhetsområden är obebyggd 
med undantag av Kärr 1:1 där ett bostadshus med tillhörande ekonomi-
byggnader finns och byggnader tillhörande motorbanans modellracerbana. 

Söder om höjdens topp, där terrängen är någorlunda plan, föreslås större 
verksamhetsytor för industriändamål kring en ny lokalväg (område A). 
Denna del rymmer ca 6 ha exploaterbar yta. Tas även modellracerbanan i 
anspråk kan ytterligare 1,85 ha verksamhetsytor tillkomma. 

På kullens västra sida längs med den nya lokalvägen är det möjligt att placera 
mindre verksamhetsområden (område B och C) lämpliga för småindustri. 
För att ordna plana ytor där byggnader, lasthantering och parkering kan ske 
behövs åtgärder i de flacka sluttningarna. Plana ytor tillskapas med slänter 
ovanför och nedanför respektive verksamhetsyta. Programskissen visar på 
hur slänter kan anläggas med lutningen 1:3. Genom sådan markbehandling 
är det möjligt att förlägga ca 1,5 ha ytor för småindustri på den västra delen 
av höjden varav hälften ligger mellan väg E6 och kullen. 

Övergripande landskapsbild 
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Mot höjdens norra sida, där Kärrs gård ligger idag är det möjligt att tillskapa 
ett verksamhetsområde för småindustri om ca 1 ha (område D). Kärrs gård 
får i sådana fall rivas. 

Den karaktärskapande höjden lämnas orörd. Vid utblickar t.ex. från väg E6 
norr om programområdet sker därmed ingen större förändring i landskaps-
bilden. Från bostadsområdena i väster om programområdet på andra sidan 
väg E6 kommer verksamhetsområdena längs väg E6 synas men i övrigt döl-
jer landskapets höjdryggar och skogen de övriga verksamhetsområden. 

Befintlig bullervall avgränsar verksamhetsområdet mot motorbanan i öster. 
Tillstånd finns för att anlägga vall med 5-6 meters höjd vilket motsvarar 
höjden på de befintliga vallarna norr om motorbanan. Eventuellt kan buller-
vallen förlängas mot väster så att eventuella störningar förebyggs gentemot 
Naturstigen i Furufjäll. Tillstånd finns redan för en sådan utbyggnad. I till-
ståndet anges att tillgängligheten för friluftslivet inte får begränsas och att 
befintlig stig och skyltning ska bibehållas eller ersättas med likvärdigt alter-
nativ. Mot söder avgränsas programområdet, förutom av en eventuell buller-
vall av höjdpartier som ligger ca 10 meter över de planerade verksamhets-
ytornas nivå. Höjdpartiet är dessutom bevuxet med skogsridåer. Dessa 
kommer att utgöra en skyddande avgränsning mot Furufjälls friluftsområde.  

I vägrummet längs väg E6 tillkommer ny bebyggelse längs dess östra sida. 
Ny bebyggelse kan även tillkomma på den västra sidan om väg E6 om be-
byggelse  sker enligt gällande plan eller enligt intentioner i samrådshandling 
för Munkeröd 1;80 m.fl. Vägrummet kommer då att inramas av bebyggelse, 
till skillnad från idag då det endast är verksamhetsområdet på Kärr 1:8 norr 
om Ucklumsvägen som syns från väg E6. 

Programområdet sett från norr. I förgrun-
den syns bebyggelsen inom verksamhetsom-
rådet på Kärr 1:8 och i bakgrunden höj-
den. Verksamhetsområden föreslås vid fo-
ten av höjden längs Ucklumsvägen där 
Kärrs gård idag är belägen. I övrigt läm-
nas höjden orörd sett från norr. 
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Bebyggelse inom område D kommer påverka vägrummet längs Ucklumsvä-
gen. Idag ligger Kärrs gård dold bakom en skogsridå mot vägen, eventuell 
exploatering av området för småindustri kan komma att innebära att skogs-
ridån tas ner. Bebyggelse inom område kommer då kanta Ucklumsvägens 
södra sida på samma sätt som den norra sidan av vägen kantas av befintlig 
bebyggelse på Kärr 1:8. 

 

Trafik  
Tillfart 
Programskissen visar två tillfartsalternativ, redan befintlig tillfart (alternativ 
I) till Kärrs sorteringsanläggning eller en ny infart (alternativ II) i anslutning 
till avfarten mot verksamhetsområdet beläget på Kärr 1:8. Vilket av alterna-
tiven eller om bägge infarterna ska ingå i det fortsatta planarbetet får utredas 
i den vidare planproccessen. 

Redan befintlig tillfart är dimensionerad för tung trafik. För att kunna ut-
nyttja tillfarten kan det krävas att lokalvägen mellan Ucklumsvägen och mo-
torbanan breddas. Detta alternativ innebär också att motorbanans verksam-
heter påverkas. En ny infart innebär att en fyrvägskorsning får utformas. De 
olika infartsalternativen är också beroende av hur område D slutligen dispo-
neras, med infart från bägge sidor eller som det visas i programskissen med 
en lokalväg som går längs verksamhetsområdets södra sida. 

Förslagen är inte detaljstuderade och samråd bör ske med Trafikverket angå-
ende den slutliga utformningen.  

Programområdet sett från bostadsområdet 
längs Högenorumsvägen sydväst om Sten-
ungsunds norra infart. I förgrunden syns 
vägbron för Industrivägen.  
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Gång- och cykelväg 
Ingen ytterligare utbyggnad av gång- och cykelväg är i dagsläget planerad i 
anslutning till programområdet. Om behov finns är det möjligt att bygga ut 
GC-väg längs Ucklumsvägen från Munkeröds busshållplats. 

Störningar och risker 
Säkerhetsavstånd 
Säkerhetsavstånd och riktlinjer föreslås bli desamma som har använts för de-
taljplanen för Kärr 1:8, dvs att byggnader inte får närmare väg E6 än 50 me-
ter och parkering inte får anordnas inom närmare än 50 meter från väg E6. 
Entréer och friskluftsintag bör också vändas bort från väg E6. 

De rekommendationer som ges i samrådshandling för Munkeröd 1:80 är 
inte direkt tillämpbara för programområdet.  

För kraftledningar som föreslås löpa längs med väg E6 rekommenderas ett 
säkerhetsavstånd på minst 5 meter enligt gällande starkströmsföreskrifter. 
Kommunen rekommenderar att försiktighetsprincipen används vid nybygg-
nation, med tanke på de magnetiska fält som alstras av kraftledningarna. 
Med hänsyn till detta föreslås bebyggelsen placeras med ett avstånd på minst 
25 meter till närmaste fasledning. 

Byggrätten i den kommande detaljplanen bör utformas med beaktande av 
ovanstående.  Om det i programsamrådet framkommer att ytterligare riskut-
redningar behövs göras får detta ske i det vidare planarbetet.  

Buller 
Buller från eventuellt störande verksamheter inom område A riskerar att stö-
ra Naturstigen i Furufjäll. Den befintliga bullervallen mot motorbanan kan 
förlängas mot väster så att den ansluter till den höjdrygg som skärmar de 
södra verksamhetsområdena (område A2) mot Naturstigen i Furufjäll. På så 
vis kan eventuella störningar reduceras. En undersökning som gjordes i sam-
band med bullervallens tillstånd visar på en klart förbättrad ljudmiljö för de 
boende inom stora delar av Högenorum och Strandnorum (Furufjällets mo-
torbana – Skärmeffekt av ny bullervall, Norconsult 2010-06-23).  

Teknisk försörjning 
Vatten, avlopp, dagvatten och fjärrvärme 
Dagvattenfrågan bör lösas lokalt. Dagvattnet bör samlas upp i fördröjnings-
magasin samt efter det renas i en reningsanläggning för att sedan släppas till 
Norums å. Stenunge å bör inte bli recipient för dagvattnet från planområ-
det. I samband med anläggningsarbete för att planen ska kunna genomföras 
bör arbetet ske så att slam och sediment inte belastar i Norumsån. 
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Tekniska förutsättningar finns idag för att kunna dra ut både VA och fjärr-
värme till planområdet. Närmaste kommunala anslutningspunkt finns idag 
inom Munkeröds industriområde. 
El, tele 
Anslutning till befintligt nät för el och tele förutsätts kunna ske. En ny 
transformatorstation kan eventuellt komma att krävas i anslutning till pro-
gramområdet. Programskissen visar ett föreslaget läge för denna i anslutning 
till kraftledningens nya sträckning i västra delen av programområdet.  

BEHOVSBEDÖMNING, MKB 

Allmänt 
Kommunen ska enligt 5 kap 18 § PBL (Plan och bygglagen) samt 6 kap 11 
§ MB (Miljöbalken) bedöma om en detaljplan som upprättas kan antas 
medföra betydande miljöpåverkan när planen genomförs, s.k. behovsbe-
dömning. Bedömningen ska göras tidigt i planprocessen. Syftet med be-
hovsbedömningen är att avgöra om detaljplanen kan antas leda till betydan-
de miljöpåverkan eller inte.  

Om planens genomförande kan antas innebära betydande miljöpåverkan ska 
en miljöbedömning genomföras och en miljökonsekvensbeskrivning upprät-
tas som medföljer det fortsatta planarbetet. 

Miljöpåverkan i korthet 
Nedan följer en sammanställning över vilken påverkan som bedöms upp-
komma till följd av ett genomförande av programförslaget. 

Riksintressen 
Den föreslagna exploateringen berör inget riksintresse. 

Landskapsbild, naturmiljö, växt- och djurliv 
Verksamhetsområdena kommer inte att exponeras ut mot naturpräglade 
landskapsrum söder om programområdet eller odlingslandskapet norr om 
programområdet. 

Området som tas i anspråk består till större delen av produktionsskog som 
inte har några utpekade värden i tillgängliga inventeringar.  

Planens genomförande kommer innebära att stora mängder schaktmassor 
kommer att hanteras. Massorna ska i första hand balanseras inom området. I 
det fortsatta planarbetet bör omfattningen av bergschakt redovisas liksom 
hur hanteringen av eventuella överskott av massor ska ske.  
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Om den lokala dagvattenhantering utformas på  ett bra sätt och ingen eller 
liten påverkan sker i anläggningsskedet i form av slam/sedimentavsättning 
sker ingen betydande negativ miljöpåverkan på Norumsån.  

De östra delarna av programområdet ligger inom ett område med naturgrus-
förekomst (enligt en grov avgränsning). Restriktioner gäller för uttag av na-
turgrus. Ett genomförande av förslaget kan innebära att mark med natur-
grusförekomster tas i anspråk, antingen genom att först utvinna naturgrus 
och därefter bebygga området eller genom att endast bebygga området.  

Naturgrusförekomsten har betydelse för grundvattennivåer förändringar i 
avlagringen kan inneböra följdverkningar för hydrologin i omgivningen. 

Friluftsliv 
Öster om E6 ligger enligt översiktsplanen ett 400 ha stort närrekreationsom-
råde – Furufjäll. Programområdet ligger i ett ”instängt” hörn av detta områ-
de. Omedelbart söder om programområdet ligger Naturstigen i Furufjäll 
som utgör det närrekreationsområdets kärnområde.  

Den föreslagna utbyggnaden tar i anspråk en mindre del Furufjälls närrekre-
ationsområde. Programområdet är väl avgränsat av höjdryggar och skogsri-
dåer och berör endast den del av närrekreationsområdet som ligger i anslut-
ning till väg E6 och med tillhörande trafikplats. Naturstigen i Furufjäll på-
verkas i liten grad förutsatt att stigsystemet Gula spåret fortsätter fungera. 

Den sammantagna störningen på friluftslivet bedöms bli liten. 

Miljökvalitetsnormer 
Förslaget bedöms inte innebära att några miljökvalitetsnormer överskrids.  

Hälsa och säkerhet 
Den företagna exploateringen bedöms inte få någon påverkan för männi-
skors hälsa och säkerhet. 

Sammanfattning 
I det fortsatta planarbetet ska ett beslut om planens genomförande anses 
medföra betydande miljöpåverkan ha tagits och samråtts kring. I det beslutet 
invägs lämpligen den ökade kunskap som programsamrådet ger. Frågor som 
framkommit i programarbetet kring hur planens genomförande kan innebä-
ra betydande miljöpåverkan rör sig kring: 

• Påverkan på Norumsån, dagvattenhantering och anläggningsarbete 

• Påverkan på landskapsbilden 

• Påverkan på det röriga friluftslivet 
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• Påverkan kring en eventuell naturgrusförekomst, ändlig resurs och 
hydrologi.  

• Påverkan till följd av schaktning och massbalansering inom och 
utanför programområdet. 

FORTSATT ARBETE 
Samråd kommer att ske genom att programförslaget skickas till berörda fas-
tighetsägare, statliga och kommunala instanser, myndigheter m.fl. De syn-
punkter som lämnas kommer att sammanställas och kommenteras i en pro-
gramsamrådsredogörelse. Denna kommer att ligga till grund för beslut om 
fortsatt planarbete. 

Ett fortsatt planarbete innebär att en detaljplan upprättas, innehållande be-
skrivningar och plankarta. Detaljplanen ska också skickas på samråd på 
samma sätt som programmet. I nästa skede ska detaljplanen ställas ut för 
granskning innan den kan antas av kommunen. 

 

 

MEDVERKANDE I PROGRAMARBETET 
Programförslaget har upprättats av Rådhuset Arkitekter AB genom Johan 
Wahlström, arkitekt och Erik Liedner, landskapsarkitekt på uppdrag av 
Badhustorgets Fastighets AB. 

Planförslaget har handlagts av Jan Schuman, planarkitekt på Stenungsunds 
kommun, Samhällsbyggnad Plan.  

 


	bakgrund
	Planprogrammets  syfte  och huvuddrag
	Plandata
	Läge, areal och avgränsning
	Markägoförhållanden

	avvägningar enligt miljöbalken
	Grundläggande och särskilda hushållningsbestämmelser,  3 och 4 kap MB
	Miljökvalitetsnormer, 5 kap MB
	Områdesskydd, 7 kap MB

	TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
	Översiktsplan
	Detaljplan

	Förutsättningar
	Mark
	Terrängförhållanden
	Natur och vegetation
	Geotekniska förhållanden
	Förorenad mark
	Fornlämningar

	Bebyggelse och verksamheter
	Friluftsliv och rekreation
	Gator och trafik
	Gatunät
	Kollektivtrafik
	Gång- och cykelvägar
	Utfarter

	Störningar och risker
	Farligt gods
	Buller
	Elektromagnetiska fält

	Teknisk försörjning
	Vatten och avlopp


	Programskiss
	Programområdet
	Verksamhetsytor, natur, landskap
	Trafik
	Tillfart
	Gång- och cykelväg

	Störningar och risker
	Säkerhetsavstånd
	Buller

	Teknisk försörjning
	Vatten, avlopp, dagvatten och fjärrvärme
	Tekniska förutsättningar finns idag för att kunna dra ut både VA och fjärrvärme till planområdet. Närmaste kommunala anslutningspunkt finns idag inom Munkeröds industriområde.
	El, tele


	Behovsbedömning, MKB
	Allmänt
	Miljöpåverkan i korthet
	Riksintressen
	Landskapsbild, naturmiljö, växt- och djurliv
	Friluftsliv
	Miljökvalitetsnormer
	Hälsa och säkerhet

	Sammanfattning

	fortsatt arbete
	medverkande i programarbetet
	Omslag_Munkeröd_1_12_ 20110323.pdf
	Planprogram för industri och småindustri
	Del av Munkeröd 1:12 m.fl.


