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HANDLINGAR 

Detaljplanen består av: 
 Plankarta i skala 1:1000 med tillhörande planbestämmelser (2020-10-16) 

Planhandlingarna består i övrigt av: 
 Plan- och genomförandebeskrivning (detta dokument) 
 Illustrationskarta (2020-10-16)  
 Granskningsutlåtande 1 (2020-09-01) 
 Samrådsredogörelse (2017-12-12) 
 Behovsbedömning (2016-06-29) 
 Samråd om behovsbedömning (2016-08-18) 

Övriga handlingar i ärendet: 
 Fastighetsförteckning (2020-09-17) 
 Grundkarta (2020-09-17) 
 Skuggstudier (2020-08-25) 
 Trafikalstringsberäkning norra TRV (2020-08-17) 
 Trafikalstringsberäkning södra TRV (2020-08-21) 
 Arkeologisk förundersökning (2020-04-08) 
 Beslut om arkeologisk förundersökning med bilagor, Länsstyrelsen (2020-06-19) 
 Arkeologisk utgrävning, Följebrev (2019-10-16) 
 Arkeologisk utgrävning, Redovisning (2019-10-15) 
 Arkeologisk utgrävning, Bilaga 1 (2019-10-15) 
 Arkeologisk utgrävning, Bilaga 2 (2019-10-15) 
 Arkeologisk utredning, Länsstyrelsen/Lödöse museum (2016-10-31) 
 Naturvärdesinventering Hasselhöjden, Norconsult AB (2016-05-30) 
 Social konsekvensanalys och barnkonsekvensanalys, Norconsult AB (2017-12-12) 
 Komplettering VA-utredning, WSP AB (2020-10-16) 
 Hasselhöjden VA, Norconsult AB (2016-05-25, rev 2017-11-15) 
 Geoteknisk undersökning PM, Norconsult AB (2017-06-02) 
 Markteknisk undersökningsrapport MUR, Norconsult AB (2017-06-02) 
 Buller PM, Norconsult AB (2017-11-20) 
 Slutrapport avhjälpande åtgärder Norumsborgs ishall, Ramböll (2016-09-01) 

 
Tidigare målbild och gestaltningsdokument har använts som utgångspunkt och inspiration 
till framtagande av nuvarande handlingar men har bedömts som inte längre helt aktuella då 
dessa dokument till stor del illustrerar det tidigare granskningsförslaget. 

 

PLANPROCESSEN 

Planprocessen är en prövning där ett områdes lämplighet för ett ändamål utreds och där de 
som berörs av förslaget ges möjlighet till insyn och påverkan vid flera tillfällen.  
 
Planarbetet har handlagts med normalt planförfarande i enlighet med 5 kap. Plan- och 
bygglagen (2010:900). 
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Avsikten är att planarbetet ska pågå fram till årsskiftet 2020/2021 och att planen sedan ska 
kunna antas av kommunfullmäktige. Ett planförslag har varit ute på granskning och efter 
inkomna synpunkter har planförslaget reviderats och en ny granskning genomförs därför. 
 
Planförslaget och övriga handlingar kommer under planprocessen att finnas tillgängliga på 
Stenungsunds kommuns hemsida: www.stenungsund.se/planer. Under granskningstiden 
finns planförslaget också utställt i Kommunhusets reception, Strandvägen 15, 444 82 
Stenungsund, samt på Kulturhuset Fregatten i Stenungsund. Granskningstiden varar från 
och med 2020-10-16 till och med 2020-11-16. 
 
Upplysningar om planförslaget lämnas av: Peter C Nilsson, Planarkitekt, Arkitekt MSA, 
Stenungsunds kommun, e-post: peter.nilsson@stenungsund.se, telefon: 0303-73 29 89. 
 
Synpunkter på granskningshandlingarna ska skickas skriftligen senast söndagen den 16:e 
November 2020 till plan@stenungsund.se eller till Stenungsunds kommun, Sektor 
Samhällsbyggnad, Verksamhet Exploatering, Strandvägen 15, 444 82 Stenungsund. Ange 
PLAN/2013/916 som referens. Namnteckning skall kompletteras med namnförtydligande 
och postadress. Den som inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig 
synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. 

PLANENS SYFTE 

Detaljplanen syftar till att möjliggöra en förtätning av Stenungsunds tätort med bostäder, 
äldreboende och centrumverksamhet i området Hasselhöjden 
 

PLANENS HUVUDDRAG 

Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra en utbyggnad i området omkring dagens 
befintlig cirka 600 bostäder uppförda som sex kvartersstrukturer vilka öppnar sig mot det 
större naturområdet Hasselhöjden. Föreslagen tillkommande exploatering tillåts delvis 
sluta befintliga kvarter och samtidigt växa in i terrängen och naturen på främst den plats 
där tidigare ishall stod men till viss del även ta i anspråk befintligt naturområde kring 
nuvarande grusplan för bland annat spontan lek och idrott. Tillkommande byggnation 
medger utbyggnad av bostäder i flerbostadshus, äldreboende med centrumfunktioner och 
utbyggnad av befintliga centrumfunktioner som kan innebära, frisör, kiosk, kafé, 
restaurang och liknande. Totalt beräknas som minst 335 bostäder och 80 äldrebostäder 
kunna tillkomma. Nuvarande utbildningslokaler i och omkring Hasselgården ges 
förutsättningar för att bygga om och till för att få bättre anpassade utbildningslokaler. 
 
Befintlig Ishallsväg gestaltas om och blir ett helt trafikseparerat stråk för gång och cykel 
med möjlighet att utveckla en aktivitetspark i västra delen mellan befintlig vändplats och 
Kristinedalskolan. En fjärdedel av förtätningen kommer använda befintliga angöringsvägar 
i områdets södra del. Resterande tre fjärdedelar kommer angöras via en ny väg i norr, en 
förlängning av dagens Hällebäcksvägen med en flyttad infart från Uppegårdsvägen. 
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Gestaltningen av området är studerad för att till möjlig mån passa i terrängen, natur- och 
fornminnesmiljön med möjlighet för tillgänglig angöring till byggnaderna. Byggnaderna är 
placerade nära tillkommande och befintliga gator, gång- och cykelvägar och allmänna 
platser för att få fler ögon och rörelser som kan skapa ett tryggare område. Luckor lämnas 
mellan nya och befintliga byggnader samt grönområdet. Byggrätterna är flexibelt styrda för 
att ge möjlighet till god anpassning och utformning. 
 

SÄRSKILDA FRÅGOR FÖR BYGGLOVET 

Hela planbeskrivningen gäller som stöd vid bygglovsprövning, men plankartan är det 
juridiskt bindande dokument som reglerar användningen av mark- och vattenområden.  
 
Särskilda frågor för bygglovet är:  

 Placering och utformning av dagvattenanläggningar. En skötselplan ska upprättas.  
 

 Ytor för parkeringsplatser. Exploateringen kräver att en viss del av parkeringen 
hanteras i garage under mark.  

 
 Där byggnad placeras helt eller delvis under mark ska inte vatten kunna ytledas till 

dessa. De ska också utföras i konstruktion som inte släpper in vatten från dagvatten 
eller spillvattensystemet. 

 
 Lägsta höjd på färdigt golv för bostäder ska vara som lägst 0,5m över marknivå för 

förbindelsepunkt för avledning av spill- och dagvatten med självfall. 
 

 Vid byggnation av garage eller annan komplementbyggnad i öster på områdets 
södra och norra del mot Yttre Ringleden ska det säkerställas att ledningar vid behov 
ombesörjs flyttning.  

 
 Disposition av planområde. Möten mellan tillkommande byggnader och allmän 

platsmark utformas med tydlighet vad som är allmänt och privat. 
 

 Disposition av byggnad. Bostadsbyggnaders balkonger och burspråk tillåts inte 
kraga ut över mark som ej får bebyggas, så kallad prickmark samma gäller över 
allmän platsmark, dock tillåts överhäng över mark markerad för 
komplementbyggnad enligt gällande bestämmelser. Byggrätterna är fria och ska 
utformas med en god gestaltning som kan upplevas med en mänsklig skala och 
anpassas till befintlig bebyggelse, terräng och natur. 
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PLANDATA 

Lägesbestämning 

Planområdet är beläget i Stenungsunds tätortsområde. Stenungsunds delas upp i olika 
zoner av havet i väster, följt av Göteborgsvägen/Bohusbanan, Yttre Ringleden och sedan 
E6. Planområdet ligger cirka två kilometer öster från Stenungs Torg mellan 
Kristinedalskolan och Yttre Ringleden.  
 
Det är ungefär lika långt till SIF idrottsplats och Stenungsunds Arena med gymnasium och 
badplats. Området ligger därmed på en strategisk plats mitt i tätorten med goda förhållanden att 
förflytta sig utan tillgång till egen bil. 
 
 

 
Kartutsnitt över Stenungsund tätort med omnejd. Föreslagen ungefärlig plangräns är markerad 
med blå tjock linje.  
 

Areal 

Planområdet har en areal om cirka 142 690 kvadratmeter.  
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Markägoförhållanden 

Fastigheterna inom planområdet ägs av Stenungsunds kommun och Stenungsundshem AB. 
 
Fastigheterna som omfattas och ägs av Stenungsunds kommun är Stenung 4:59 samt del av 
fastigheterna Kopper 2:1, Hällebäck 1:4, Stenung 4:109, Söbacken 3:1 och Stenung 1:11. 
Fastigheterna som omfattas och ägs av Stenungsundshem AB är Kopper 2:22, Kopper 
2:98, Kopper 2:23, Kopper 5:1, Kopper 2:99, Kopper 6:1, Kopper 2:116 samt del av 
fastigheterna Stenung 4:83, Stenung 4:84 och Stenung 4:85. 
 
 

 
Kartutsnitt med fastighetsgränser i gula linjer över del av Stenungsund tätort. Föreslagen 
ungefärlig plangräns är markerad med blå tjock linje.   
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Planer 

Detaljplaner 

Området i sin helhet omfattas inte av någon oplanerad mark. Planområdet omfattas idag av 
hela eller delar av följande planer; Stadsplan S09 från 1962, detaljplan 118 från 1989 med 
tillägg 194 från 1997, 209 från 1999, 234 från 2002, stadsplan S57 från 1977 med tillägg 
234 från 2002 och stadsplan S63 från 1980. 

Kommunövertäckande översiktsplan 

Stenungsunds gällande översiktsplan, ÖP 06, antogs 2009-11-23 och vann laga kraft 2009-
12-23. Översiktsplanen redovisar befintlig bebyggelse inom aktuellt planområde. 
Översiktsplanen pekar inte ut föreslaget planområde som ett specifikt utbyggnadsområde 
men påpekar att ”Vidare har Stenungsunds kommun som målsättning att det ska finnas 
olika typer av boende inom de olika stadsdelarna, varför det är lämpligt att se över 
sammansättningen i bostadsbeståndet och föreslå kompletteringar i de enskilda 
stadsdelarna.”. Samtidigt anger översiktsplanen att ”Placeringen av centrum… vid vattnet 
innebär att många boenden i periferin har lång väg att nå centrum. Tätortens olika delar är 
byggda med stora grönområden emellan, en kvalitet i sig men som medför en utspriddhet 
med långa avstånd också mellan delarna.” 

Fördjupad översiktsplan 

Gällande fördjupade översiktsplan för Stenungsunds tätort, FÖP, antogs 2001-06-11 och 
vann laga kraft 2003-09-24.  Planen är gammal där flera delar är genomförda och andra är 
något föråldrade i förhållande till övriga politiska beslut. Dock är dokumentet fortfarande 
gällande men i detta detaljplanearbete har bedömningar gjorts med dessa faktorer 
inräknade. 
 
Den fördjupade översiktsplanen beskriver att det finns möjlighet till förtätning i den 
befintliga bebyggelsemiljön på lämpliga platser och att förtätningar ska övervakas noga så 
inte kvaliteter byggs bort. Den fördjupade översiktsplanen beskriver i planens huvuddrag 
att ”För att leva upp till målet om ett effektivt resursutnyttjande anges… att en integration 
ska eftersträvas mellan bostäder och icke störande verksamheter och service.” Vidare 
beskrivs att strategin på sikt kan bidra till färre transporter med eget fordon, skapa ett 
rikare närområde, ett jämnare befolkningsinnehåll över dygnets timmar vilket ger en ökad 
trivsel, trygghet och säkerhet. I övrigt pekar den fördjupade översiktsplanen ut föreslaget 
planområdet för bostäder.  
 
Grönområdet kring Hasselhöjden pekas också ut. Det beskrivs som följande: 
”Karakteristiskt för Stenungsund är de generöst dimensionerade naturområden som sparats 
vid exploateringen av de olika bebyggelseområdena… Tillgängligheten till området är god 
genom de gång- och cykelvägar och naturstigar som anlagts… varför många byggnader 
ligger i direkt anslutning till skog och natur. Naturområdena är mycket värdefulla som 
lekmiljöer för tätortens barn och som närströvområden.” De områden som är av speciellt 
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stort värde omfattar inte föreslagit planområde. Kristinedal som område omnämns också 
kring livsmedel, skola och kyrka att ett stadsdelstorg skulle kunna tillskapas. Detta genom 
att tillåta etablering av stödjande verksamheter och handel i den närliggande 
bostadsbebyggelsen och i enstaka fall nya byggnader. 

Vision 2035  

Stenungsunds kommun har i sin politiskt beslutade vision Stenungsund 2035 som mål att 
bli 35’000 invånare år 2035. För att detta ska bli möjligt behöver många nya bostäder med 
tillhörande kommunal och kommersiell service planeras för och byggas varje år, både för 
att möta den stora efterfrågan idag och för att uppfylla visionen. Till visionen finns även 
två avgörande inriktningar: attraktivt och välkomnande, samt ekonomisk, ekologisk och 
social hållbarhet. 

Mobilitetsstrategi 

Stenungsunds kommun har utvecklat en mobilitetstrategi, beslutad av Kommunfullmäktige 
2019-12-12. Målsättningen är en övergång till hållbara transporter inom Stenungsunds 
kommun. Strategin anger mål till år 2035 om hur andelen vardagsresor med gång, cykel, 
kollektivtrafik respektive bil ska förändras. 

Cykelplan 

Stenungsunds kommuns cykelplan, beslutad av kommunfullmäktige 2016-06-20, beskriver 
hur cykling är bra för hälsan och välbefinnandet och samtidigt gynnar miljön.  Detta 
genom att exempelvis ersätta kortare bilresor med cykel eller använda cykel som 
anslutningsfärdmedel till kollektivtrafik. Undersökningar visar att cirka 50 procent av 
bilresorna är kortare än fem kilometer och att cirka 20 procent av de korta arbets- och 
fritidsresorna med bil kan ersättas med cykel. I Stenungsunds tätort finns ett stort antal 
arbetsplatser och handelsmöjligheter, samtidigt som resecentrum medger arbetspendling, 
nöjes och shoppingresor norröver mot Uddevalla och söderut mot Göteborg. Detta innebär 
att många Stenungsundsbor kan bo och verka utan behovet av eget fordon. 

Hastighetsplan 

Stenungsunds kommuns hastighetsplan, antagen av kommunfullmäktige 2016 beskriver en 
målsättning att endast hastighetsgränserna gångfart, 30, 40, 60 och 80 km/h ska ingå i 
hastighetsplanen för att trafiknätet inte ska upplevas som otydligt. För att få en större 
regelefterlevnad är det viktigt att gatumiljön stödjer den gällande hastighetsbegränsningen. 
Möjligheten till lägre hastighetsnivåer innebär att stadens kvaliteter stärks i fråga om 
karaktär, trygghet, trafiksäkerhet, miljö och hälsa. Det gör även bostadsområden mer 
inbjudande för gång- och cykeltrafikanter då det blir enklare och säkrare att gå och cykla. 
Detta främjar möten mellan människor och medför att stadens attraktivitet ökar.  

Trafiksäkerhetspolicy och trafiksäkerhetsplan 

Visionen i trafiksäkerhetspolicyn, beslutad av kommunfullmäktige 2010, är att 
”Stenungsunds kommun skall vara en kommun där alla lätt tar sig fram genom säkra och 
Trygga trafikmiljöer”. Kopplad till trafiksäkerhetspolicyn finns även en 
Trafiksäkerhetsplan, beslutad av kommunstyrelsen 2012.  
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Trafiksäkerhetspolicyn innehåller 4 inriktningsmål som i stora drag innebär att 
Trafiksäkerheten särskilt ska beaktas med god planering vid framtagande av nya 
detaljplaner. Särskild vikt ska läggas på åtgärder som gynnar trafiksäkerheten för de 
oskyddade trafikanterna. I policyn finns också riktlinjer och handlingsplan för ökad 
trafiksäkerhet i Stenungsunds kommun. Bland åtgärderna i handlingsplanen nämns för 
kollektivtrafiken: ”för att få så många som möjligt att ta kollektivtrafiken istället för bilen 
från bostaden till resecentrum så måste den lokala busstrafiken ses över och anpassas i 
största möjliga mån till ankomst/avgångstider på resecentrum”. Det beskrivs även att det 
bör läggas stor vikt på att underlätta för att kunna ta sig till resecentrum med cykel. 

Målbild för Hasselhöjden 

Under 2015 tog Stenungsunds kommun tillsammans med Norconsult AB fram ”Målbild 
för Hasselhöjden”. Ett dokument som syftar till att visa på hur Hasselhöjden kan utvecklad 
med både äldreboende, hyresrätter och bostadsrätter med en bred variation av 
lägenhetsstorlekar. Målbild för Hasselhöjden har legat till grund för det fortsatta arbetet 
med framtagandet av föreliggande detaljplan. Detta reviderade planförslag är dock inte helt 
i linje med framtagen målbild men grundförutsättningarna och förslagen i dokumentet har 
använts som grundläggande arbetsmaterial. 

Kommunala beslut 

Planbesked (dnr 2010/854) 

Samhällsbyggnadsutskottet beslutade 2011-02-22 att bevilja ansökan om planbesked att 
prövning genom detaljplan medges. Detaljplanen skall föregås av program 
(målbildsarbete). 

Övertagande av plantillstånd (dnr 2010/854) 

Samhällsbyggnadsutskottet beslutade 2012-10-30 att godkänna övertagandet av 
Stenungsundshems plantillstånd till Stenungsunds kommun. 

Planstart (dnr 2010/854) 

Samhällsbyggnadsutskottet beslutade 2014-02-25 om planstart för detaljplan. 

Planbesked och planstart (dnr 2013/916) 

Samhällsbyggnadsutskottet beslutade 2014-02-25 att bevilja positivt planbesked samt 
beslutar om planstart. Arbetet för båda planärendena dnr 0854/10 och dnr 0916/13 
fortsätter härmed under diarienummer 0916/13. 

Målbildsarbete (dnr 2013/916) 

Samhällsbyggnadsutskottet beslutade 2015-12-15 att målbilden för bostäder och 
äldreboende i Hasselhöjden daterad 2015-11-25 ska ligga till grund för det fortsatta 
detaljplanearbetet. 
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Samrådsutskick av detaljplan (dnr 2013/916) 

Samhällsbyggnadsutskottet beslutade 2016-08-30 att godkänna samrådshandlingarna och 
skicka ut planförslaget på samråd. 

Granskning av detaljplan (dnr 2013/916) 

Samhällsbyggnadsutskottet beslutade 2017-12-12 att godkänna samrådsredogörelsen och 
granskningshandlingarna samt att skicka ut planförslaget på granskning. 
 

SKYDDADE OMRÅDEN 

Riksintressen grundläggande hushållningsbestämmelser enligt 3 kap MB 

Industriell produktion 3 kap 8 § MB 

Områden som är av riksintresse för anläggningar av industriell produktion ska skyddas mot 
åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningarna. Ett 
område inom riksintresset är utmärkt cirka 900 meter norr om föreslaget planområde. 
 
En skyddslinje och en Yttre gränslinje mellan den petrokemiska industrin och annan 
markanvändning söderut har upprättats av Stenungsunds kommun. Ingen del av 
planområdet ligger inom dessa gränslinjer. Delar av planområdet ingår i det 
rekommenderade skyddsområdet (1000–1500 meter) som gäller för liknande 
verksamheter, som är Boverkets generella rekommendation.  

Europaväg 6 (E6) och Bohusbanan 3 kap 8 § MB 

Områden som är av riksintresse för kommunikation ska skyddas mot åtgärder som kan 
innebära att vägen/spårens funktion påtagligt försämras, att utbyggnad inte kan ske eller att 
andra skador på vägen/spåren kan uppstå. Planförslaget omfattar inte eller gränsar inte till 
vare sig E6 eller Bohusbanan. Men det ökade antalet fordonsrörelser som kan tillkomma 
genom utbyggnationen kan påverka belastningen på riksintressena. 
 

Riksintressen särskilda hushållningsbestämmelser enligt 4 kap MB 

Högexploaterade kusten, 4 kap 1 § MB 

Inom hela Stenungsunds kommuns kuststräcka väster om E6, den så kallade 
högexploaterade kusten, får inte uppföras ny enskild fritidsbebyggelse annat än som 
komplettering till befintlig eller fritidsbebyggelse med anknytning till det rörliga 
friluftslivet. Bestämmelserna ska enligt 4 kapitlet inte hindra utveckling av tätorter eller det 
lokala näringslivet. 

Natura 2000, 4 kap 8 § MB (7 kap 27 § MB) 

Natura 2000 är ett nätverk inom EU som syftar till att skydda och bevara den biologiska 
mångfalden. Hakefjorden med strandområde (södra Stenungsundskusten), Halsefjorden 
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vattenområde norr om Stora Askerön, Ranebolund och delar av Svartedalens naturområde 
har pekats ut som ett område vars natur är särskilt värdefull ur ett EU-perspektiv, detta 
innebär särskilda skydds- och bevarandevärden.  
 
När nya detaljplaner skapas som inte ligger inom Natura 2000-området men kopplar an 
med käll- och biflöden ska det säkerställas att inte dagvatten och andra åtgärder leder till 
transport av sediment, slam eller erosion på grund av exploateringar. Dagvattennätet inom 
planområdet mynnar i Solgårdsbäcken som i sin tur leder vidare till Hakefjorden och 
bedöms kunna påverka detta Natura 2000-område 7 kap 27§ Miljöbalken. 
 

Strandskydd enligt 7 kap 13 till 18 §§ MB 

Planområdet omfattar inte inom något känt vattenområde eller känt område med 
strandskydd. 
 

Fornlämningar enligt KML 

Vid planarbetets start fanns inom planområdet enligt Riksantikvarieämbetets fornsök, 
FMIS fyra kända fornlämningar som bedömdes vara i form av stensättningar eller högar 
från brons- eller järnålder. Dessa var Norum 145:1, 145:2, 145:3 samt 146:1. 
Fornlämningarna låg mellan den tidigare ishallens norra del och vidare upp över 
Hasselhöjden och ner mot Uppegårdsvägen. 
 
Lödöse museum utförde i oktober 2016 på uppdrag av Länsstyrelsen en arkeologisk 
utredning inom planområdet, Länsstyrelsen 2016-10-31. Vid utredningen framkom två 
tidigare okända fornlämningar. Dessa består av bland annat gropar, rännor, bränd lera och 
stolphål. Länsstyrelsen har bedömt att fynden omfattas av kulturmiljölagen och kräver 
tillstånd för att påverkas eller förändras.  
 
Länsstyrelsen beslutade vidare 2019-06-19 om arkeologisk förundersökning av 
fornlämningarna; L1969:8763, L1959:4046 och L1959:4047 inom det planerade 
detaljplaneområdet. Bohusläns museum har utfört undersökningen i oktober månad 2019. 
Undersökningen resulterade i ett större antal anläggningar av förhistorisk karaktär, såsom 
gravar i form av stensättningar och en urnebegravning belägen i en skärvstenshög, 
skärvstenspackningar och andra stenpackningar, härdar, kokgropar, kulturlager med mera. 
Fyndmaterialet utgjordes bland annat av keramik, brända ben, bränd lera och flinta. 
Sammanfattningsvis tolkades samtliga berörda lämningar vara relaterade till varandra och 
ingå i ett större grav- och boplatsområde.  
 
Den nordliga delen av lämningen har inte kunnat avgränsas i östlig riktning utan förefaller 
fortsätta in mot bostadsområdet i detta väderstreck. Till fornlämningen hör ett 
skyddsområde enligt 2 kap. 2 § kulturmiljölagen (KML). Detta område har samma 
lagskydd som fornlämningen. Den planerade exploateringen innebär ingrepp i 
fornlämning, vilket kräver Länsstyrelsens tillstånd enligt 2 kap. 12 § KML. Med hänsyn till 
fornlämningens art och betydelse bedömer Länsstyrelsen att ett sådant tillstånd kommer att 
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förenas med villkor om arkeologisk undersökning. Det grundläggande syftet med 
Kulturmiljölagen är emellertid att fornlämningar ska bevaras. 
 

 
Kartutsnitt med aktuella fornlämningar från Riksantikvarieämbetets fornsökskarta. Fornlämningar 
och dess områden är markerade med röd R, rött inringat område och blåa inringade områden. 
 

 
Länsstyrelsen har utifrån genomförda undersökningar valt ut de delar som anses ha 
tillräckligt hög potential att gå vidare till slutligundersökning. Men det betyder inte att inte 
finns en fornlämning inom hela området. En slutundersökning kan upphandlas efter att 
detaljplanen antagits och undersökningen kan påbörjas efter att detaljplanen vunnit laga 
kraft. Efter genomförda undersökningar kan exploatering enligt planförslaget medges. Om 
fornlämningsskyddet ändå kvarstår eller om fornlämningsskyddet tas bort beslutas av 
Länsstyrelsen efter genomförd undersökning. Se ovan kartutsnitt över befintliga 
fornlämningar. 
 
Fornlämningarna L1969:8678 och L1969:8846, väster om röd markerat 
fornlämningsområde i kartan ovan, berörs inte av undersökningen. Fornlämningsskydd och 
skyddszon kvarstår för dessa fornlämningar. 
 

Naturvärden 

En större del av det föreslagna detaljplaneområdet är idag planerat som naturmark. En 
naturvärdesinventering har genomförts. 
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Två områden inom planområdet bedöms innehålla naturvärden enligt den lägsta klassen; 
klass 4 (visst naturvärde). Värdeelementen utgörs av grova ekar samt några grövre tallar. 
Det ena området ligger placerat i söder inom befintligt naturområde och det andra området 
i norr. Se vidare kartutsnitt nedan. Dessutom har en genomgång gjorts av uppgifter i 
artrapporteringssystemet Artportalen (2016). Det finns inga artuppgifter av särskilt intresse 
angivna inom planområdet. Inte heller noterades några rödlistade arter eller arter skyddade 
i Artskyddsförordningen i samband med fältinventeringen. 
 
 

 
Kartutsnitt med markerade områden med naturvärden enligt rapporten ”Naturvärdesinventering 
Hasselhöjden, Norconsult AB, 2016-10-31”. 
 

 

Stenungsunds kommun har under sommaren 2020 genomfört inventering av befintliga träd 
inom områden som enligt planförslaget inte har användningen natur eller park. Inga 
inventerade träd uppfyllde då kriterierna för biotopskydd. 
 

MILJÖKVALITETSNORMER 

Miljökvalitetsnormer enligt 5 kap MB 

Miljökvalitetsnormer, MKN, enligt 5 kap Miljöbalken är föreskrifter om miljökvalitet för 
mark, vatten, luft eller miljön i övrigt inom ett geografiskt område. Normerna reglerar 
vanligtvis den sämsta miljökvalitet som får finnas inom ett geografiskt område.  
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Luftkvalitet 

Rapporten ”Beräkningar av kvävedioxider i Stenungsunds kommun 2012” visar på att 
under 176:e högsta timmedelvärdet under 2012 uppgår halten av NO2 inte över den nedre 
utvärderingströskeln och uppsatta miljömål uppnås med undantag för vissa platser mycket 
nära E6 samt i området kring en industrihamn. Rapporten tar dock inte hänsyn till 
platsspecifik topografi eller byggnader men innehåller en faktor som tar hänsyn till 
stadsmiljö. Modellen tenderar att överskatta halterna i bakgrundsmiljöer och det finns viss 
reservation för underskattning av halterna i trånga gaturum. 

Förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön (SFS 2004:660) 

Den ekologiska statusen för recipienten Askeröfjorden har klassificerats till måttlig. 
Den kemiska ytvattenstatusen för Askeröfjorden har klassificerats till ”Uppnår ej god”.  

Markföroreningar 

Inom naturområdet finns idag något som kan liknas vid ett månlandskap som allt mer vuxit 
igen. Här fanns tidigare en ishall; Norumsborg. Det är en utfylld plats som skapat en platt 
platå. Inför rivning av ishallen så togs en miljöinventering fram, ”Miljöinventering inför 
rivning, Ramböll, 2015-09-08. Efter rivningen har en slutrapport för avhjälpande åtgärder 
genomförts av Ramböll, 2016-09-01, där sanering av markområden och byggnadsmaterial 
redovisas. 
 
 

 
Kartutsnitt som visar var det finns kvarlämnade PBC föroreningar från ”Norumsborg slutrapport 
sanering Ramböll 2016-09-01”. 



Detaljplan för bostäder, äldreboende och centrum        Dnr 2013/916 
Del av Kopper 2:1 med flera                                         Granskningshandling 2017-12-12, Rev 2020-10-16 

16 (76) 

 
 
Strax norr om ishallens tidigare läge fanns en transformatorbyggnad där PCB påträffats. 
Här har PCB lämnats kvar i marken efter det att övriga saneringar slutförts, vilket behöver 
beaktas vid eventuella schaktarbeten. Öster om den före detta ishallen har schaktmassor 
med stenmjöl lagts upp, dessa massor kan vid kommande byggnationer användas som 
fyllnadsmaterial i ledningsgravar eller under hårdgjorda ytor. Se vidare ovan kartutsnitt. 

Buller  

Såväl Miljöbalken, som plan- och bygglagen, och plan- och byggförordningen innehåller 
uttryckliga krav på hänsyn till allmänna intressen som hälsa och säkerhet. Buller kan få 
konsekvenser för människors hälsa. I förordning (2015:216) till Miljöbalken finns 
bestämmelser om riktvärden för trafikbuller utomhus vid bostadsbyggnader. Enligt 
förordningen bör buller från spårtrafik och vägar inte överskrida 60 dBA ekvivalent 
ljudnivå vid en byggnads fasad. Om detta överskrids bör minst hälften av bostadsrummen 
vara vända mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid fasaden och 
minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där 70 dBA maximal ljudnivå inte 
överskrids vid fasaden mellan klockan 22:00 och 06:00. För en bostad om högst 35 
kvadratmeter gäller istället att buller inte bör överskrida 65 dBA ekvivalent ljudnivå vid 
fasad. Vid anordnade av uteplats i anslutning till byggnaden bör buller från spårtrafik och 
vägar inte överskrida 70 dBA maximal ljudnivå. Om detta överskrids bör så inte ske med 
mer än 10 dBA maximal ljudnivå fem gånger per timma mellan klockan 06:00 och 22:00.  
 
För industribuller från industriområden cirka en kilometer norr om planområdet har 
tidigare gjorts bullermätningar. En bullerutredning vid Koppersvägen cirka 300 meter norr 
om planområdet visar att där inte föreligger några störningar från industribuller.  

 

FÖRUTSÄTTNINGAR 

Mark, vegetation, friytor och rekreation 

Föreslaget planområdet har troligen historiskt varit betesmark, men betet har upphört sedan 
länge och vuxit igen med blandad skog på den underliggande hällmarken. I 
naturvärdesinventeringen som genomfördes 2016 noterades enstaka exemplar av knägräs 
Danthonia decumbens, vilken är en signalart för hävdad och ogödslad ängs- och 
jordbruksmark. 
 
Naturen är en viktig del av områdets karaktär med ett stort grönområde och flera vackra 
höjdpartier och berghällar. Det befintliga grönområdet är av varierande karaktär med 
blandskogspartier bestående av bland annat fina större tallar men också ekträd och andra 
lövträd som varvas med öppna gräsytor och hällmarksterräng. Från höjdpartiet i området 
finns fina utblickar. De många berghällarna är en stor tillgång i utemiljön och skapar en 
varierad karaktär i området. Det befintliga parkstråket i norr följer fint naturens konturer 
och fungerar idag som en länk genom området med två gång- och cykelstråk samt flera 
naturstigar. Inom naturområdet finns en större grusplan i den södra delen där Norumsborgs 
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ishall tidigare stod samt en mindre grusplan i den norra delen som används till spontan lek 
och idrott. 
 
 

        
Foton på naturområdet kring Hasselhöjden. 
 
 

        
Foton på plats för grusplan och gång- och cykelstråk genom naturområdet mellan 
Uppegårdsvägen och Kristindelskolan. 
 
 
Det är tydligt hur befintlig struktur har präglats av 1960- och 1970-talens planeringsideal. 
Idealen var strikt trafikseparering enligt en tydlig zonindelning där kärnan är en helt fri zon 
med natur och det yttersta läget är en högt trafikerad led. Däremellan finns angöringsväg, 
parkering, byggnader, gård och parkmiljö närmast naturen i kärnan. Marken är därmed 
också alltmer hårdgjord desto längre ut mot trafikleden. I området finns däremot gott om 
träd som är planterade längs med Hasselbackevägen. Mellan befintliga byggnader finns 
stora innergårdar vilka flyter ut i naturområdet och förstärker områdets gröna karaktär. 
 

Vatten  

Planområdet omfattar inga kända vattendrag, bäckar eller dammar. 
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Skyfall, översvämning och skred 

I närhet till planområdet finns inga vattendrag eller slänter som riskerar att utsätta 
planområdet för någon skredrisk. Inom planområdet finns ett större naturområde med en 
höjdskillnad bestående av berg. Berget ger avrinning mot kvartersmark i planområdet. 
Öppningar finns i befintliga kvarter för att leda vatten vidare vid extrema skyfall.  
 

Geotekniska förhållanden 

Topografin är kuperad med varierande nivåer från omkring +32 meter i väster till cirka +54 
meter från havsnivån uppe på höjden centralt i den norra delen av området. 
 
En äldre geoteknisk undersökning från 1960-talet finns för området. Denna gjordes innan 
befintlig bebyggelse uppfördes och konstaterar att det råder stora skillnader i 
markbeskaffenhet. Delar av området har berg i dagen eller mycket grunda djup till berg, 
medan det på andra ställen är så djupt som mer än 20 meter till berg. Där djupet till berg är 
större består marken generellt av lera. 
 
 

 
Kartutsnitt från SGU:s jordartskarta (www.sgu.se). 
 
 
Statens geologiska undersökning, SGU, har tagit fram en jordartskarta som visar på berg 
centralt i området med ett mindre inslag av morän (ljusgrått). De bebyggda delarna består 
av glacial finlera. I området finns flera hällar med berg i dagen. 
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En geoteknisk undersökning med tillhörande marktekniska- och bergteknisk undersökning 
har tagits fram, Norconsult AB 2017-06- 02 PM samt Norconsult AB 2017-06-02 MUR. 
Undersökningarna redovisar att planområdet består dels av lermark dels av fastmark med 
till stor del berg i dagen. Jordlagren i lermarksområdet består av torrskorpelera, lera och 
tunt friktionslager på berg. Leran är lös och normalsensitiv. Leran bedöms vara måttlig 
sättningskänslig. Jordlagren i fastmarkområdet består av torrskorpelera och/eller 
friktionsjord på berg. Berg i dagen förekommer vanligt inom fastmarkområdet. Berget har 
goda mekaniska egenskaper. Totalstabiliteten för nuvarande förhållanden är betryggande 
med hänsyn till relativt små nivåskillnader inom lermarksområdet.  

Radon 

Planområdet ligger utanför radonriskområden enligt Stenungsunds kommuns översiktliga 
kartering.  
 

Skuggning och solinstrålning 

Frågor gällande framförallt tillgången till solljus är viktig för en bra levnadsstandard. En 
bostad ska ha tillgång till direkt solljus enligt Boverkets byggregler. Det finns inga 
kvantifierade värden på hur mycket solljus som ska finns på en gård eller vid en bostad. 
 
Boverkets Byggregler ställer krav på att något rum i bostäder eller avskiljbar del av rum 
där människor vistas mer än tillfälligt ska ha tillgång till direkt solljus. Vad som är 
tillräckligt finns inte specificerat. På samma sätt bör det finnas möjlighet att på antingen 
gården eller terrass/balkong ha direkt solljus någonstans under hela dagen. I Boverkets 
skrift "Solklart" från 1991 beskrivs att det 
tidigare krävdes att en boendemiljö ska ha en genomsnittlig soltid på 4 till 5 timmar per 
dag. En god tumregel som beskrivs i skriften är att på någon av närmiljöns lekytor och 
sittplatser bör det under dagen gå att tillgå minst 5 timmars sol mellan klockan 09:00 och 
17:00 under vårdagjämning (kring 20 mars).  
 
Planområdet omfattar en stor del större träd som under lång tid fått bre ut sig och ta plats. 
Dessa träd är viktiga ur naturvärdesaspekt men bidrar samtidigt till att vissa platser kan 
uppfattas som mörka och avskilda från solstrålning. I nuvarande bebyggelse uppfylls enligt 
Stenungsunds kommuns bedömning både ovanstående rekommendationer från Boverket. 
 

Befintlig bebyggelse 

De befintliga bostadskvarteren omsluter ett gemensamt naturområde. Kvarteren som är 
från 1960- och 1970-talen har en tidstypisk, relativt storskalig och enkel karaktär. Det är 
flerbostadshus i två till fem våningar uppförda som U-formade kvarter med öppningar mot 
norr eller väster in mot grönområdet i mitten. Husens fasader varierar mellan rött tegel, 
puts och korrugerad plåt, de ursprungliga taken är generellt flacka eller platta medan de 
delar som är påbyggda givits sadeltak med något brantare vinkel. Eftersom flera av 
kvarteren har byggts om och byggts på genom åren ger bebyggelsen ett något brokigt 
intryck. Inom kvarteren inryms, vanliga hyresbostäder, äldreboenden och andra 
stödboenden. Totalt beräknas det finnas cirka 617 befintliga bostäder inom planområdet. 
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Flygfoto med den befintliga bebyggelsen. Den nu rivna ishallen har vitt tak i mitten på området. 
 
 

        
Foton på urval av befintlig bebyggelse. 
 
 
I ytterkant av kvarteren finns större markparkeringar och mindre garagelängor. I områdets 
sydvästra del finns en låg träbyggnad i brunfärg; fritidsgården Hasselgården. I kvarteret 
precis bakom Hasselgården inryms idag undervisningslokaler till Vuxenskolan där det 
tidigare funnit bostäder. Centralt i området fanns vid framtagandet av ”Målbild – Bostäder 
och äldreboende i Hasselhöjden, Norconsult AB, 2015-11-25” en ishall, se ovan 
kartutsnitt, denna är i dagsläget riven. 
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Service  

I närområdet finns en livsmedelsbutik cirka 750 meter från Hasselhöjden. Precis i utkanten 
av planområdet finns också en liten livsmedelsbutik och pizzeria. Inom cirka 300 meter 
från planområdet finns tre olika förskolor. Grundskolorna Kopperskolan, F-6 och 
Kristinedalskolan, F-9 ligger båda inom några hundra meter från området. Intill 
Kristinedalskolan som gränsar till föreslaget planområde finns skatepark, näridrottsplats 
och fotbollsplaner.  
 
Nösnäsgymnasiet och Arenan med idrottsanläggning och simhall ligger cirka 1500 meter 
söder om planområdet. Åt motsatta hållet cirka 850 meter i väster finns Stenungsunds 
Idrottsförening, SIF:s idrottsplats. Strax söder om Hasselhöjden finns familjecentralen 
Hasselkärnan och fritidsgården Hasselgården. Inom området finns både LSS-boendet 
Kristineberg, Vuxenskolan samt det befintliga äldreboendet Hällebäck. Övrig kommunal 
och kommersiell service finns i centrala Stenungsund, cirka två kilometer väster om 
planområdet. 
 

Kollektivtrafik 

De närmaste busshållplatserna, i direkt anslutning till planområdets utkanter finns på 
Uppegårdsvägen och vid Yttre Ringleden. Tidigare har det funnits genomfart och 
hållplatser för busstrafik genom området. Uppegårdsvägen och Yttre Ringleden trafikeras 
av upp till fem busslinjer. Som längst från bostad inom planområdet är det 500 meter 
respektive 650 meter till de idag aktiva hållplatserna medan de närmaste bostäderna ligger 
inom 50 meter.  
 
Stenungsund centralstation och busstorg ligger cirka två kilometer promenad eller cykling 
bort. Med cykel tar det cirka 5 minuter, med buss cirka 15 minuter, till fots cirka 20 
minuter. Terrängen är på sina platser mer eller mindre brant. Från centralstationen kan 
boende och besökare arbetspendla eller nöjesresa med tåg eller buss söder mot Göteborg 
på cirka 40 minuter och norr mot Uddevalla på cirka 30 minuter. Den planerade flytten av 
busstorg med nytt resecentrum medför ett något kortare avstånd från planområdet.  
 

Vägar och stråk 

Stenungsund är en nod i ett av de regionala huvudstråken för trafik. E6 passerar öster om 
Stenungsund tätort från Göteborg vidare mot Uddevalla. Från E6 löper väg 160 via 
Nösnäsmotet och Stenungsund mot Tjörn, Orust och vidare längs kusten norrut. Genom 
Stenungsund går Bohusbanan som försörjer industrin med spårbunden godstrafik och på 
senare tid har även persontrafik ökat stadigt.  
 
Mellan väg 160 i söder till väg 170 i norr ligger centrala Stenungsund, de båda vägarna 
förbinds rakt genom samhället längs med Bohusbanan av Göteborgsvägen som vid 
centralstationen övergår till Uddevallavägen. Denna genomfartsgata och Bohusbanan 
skapar tillsammans en barriär som delar Stenungsund tätort i en handelsinriktad del mot 
vattnet i väster och en bostadsinriktad del mot öster. Båda delarna omfattar verksamheter 
och den tunga industrin är förlagd norr om samhället. Fördelningen av bostäder och 
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arbetsplatser samt handel i kombination med avsaknaden av planskildhet för Bohusbanan 
har skapat viss problematik kring trafikrörelser och säkerhet. Det finns tre passager för 
fordon i Stenungsund tätort; Nösnäsmotet, Doteröds- och Industrivägen. Nösnäsmotet är i 
dagsläget den plats som bedöms vara mest utsatt för hög belastning under rusningstrafik. 
 
Planområdet angörs via den Yttre Ringleden och via Uppegårdsvägen. I planområdet finns 
Hällebäcksvägen, Hasselbackevägen och Hasselknuten. Dessa är angöringsvägar är 
kommunala. Hasselbackevägen är dock planerad i befintliga detaljplaner som 
kvartersmark. 
 
Inom befintlig kvartersmark finns flera smitvägar och kommunikationsstråk som är 
blandtrafik för angöring och tillgänglighet men främst för gående och cyklande. Igenom 
det föreslagna planområdet finns tre gång- och cykelstråk. Från Uppegårdsvägen i norr 
följer ett stråk terrängen och ansluter i söder det andra stråket vid Kristinedalskolan. Det 
andra stråket är i väster en del av Ishallsvägen och övergår sedan till en gång- och cykelväg 
österut mot Högenorum. Detta stråk korsar Hällebäcksvägen innan det fortsätter planskilt 
under den Yttre Ringleden. Vid knutpunkten kring Kristinedalskolan finns det tredje 
stråket som går rakt söderut till vändplatsen vid Hasselgården och vidare mot 
Nösnäsgymnasiet och Arenan. 
 

Parkering 

Parkering sker idag främst på ytor mellan Yttre Ringleden, angöringsvägarna och 
befintliga bostäder. Parkeringen utgörs av större parkeringsytor i marknivå med dubbla 
rader längs med områdets norra och östra sida. På vissa platser finns mindre garagelängor. 
Längs planområdets södra sida finns något större parkeringsytor, här finns också 
parkeringsdäck med carportar samt garage i våningen under. Det beräknas idag finnas 
cirka 654 parkeringsplatser inom föreslaget planområde. 
 

Tillgänglighet 

Det är tydligt hur befintlig struktur har präglats av 1960- och 1970-talens planeringsideal. 
Detta för med sig en nära kontakt med natur men samtidigt svårigheter kring tillgänglighet 
gällande terräng och längre avstånd mellan bostäders entréer och angöring med 
kollektivtrafik eller med egen bil. 
 
Några av angöringsvägarna inom kvartersmark kan idag inte anses som tillgängliga enligt 
de kraven på lutningar och möjlighet till parkering för boende eller besökare inom 
föreskrivet avstånd som finns. Nuvarande byggnader saknar i de flesta fall tillgängliga 
entréramper och hissar. Några av byggnaderna har blivit anpassade. 
 

Social hållbarhet 

Planområdet ligger i Stenungsund tätort med goda förutsättningar gällande service, 
kollektivtrafik, friytor och rekreation. Detta skapar möjligheter att bo och leva utan behov 
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av egen bil. Detta ger möjligheter för en hållbar samhällsstruktur för människor med olika 
ekonomiska och sociala förutsättningar.  
 

Barn- och trygghetsperspektiv 

Det finns rikliga platser för lek och utforskning inom planområdet. Befintliga gårdsrum 
erbjuder olika typer av miljöer och utrustningar. Det stora naturområdet har skötts likt 
friväxande naturmark, där friytorna ger möjlighet till utforskande av en miljö som normalt 
inte finns i tätbebyggt område. 
 
Från ett trygghetsperspektiv gällande trafik är Ishallsvägen och dess vändplats en 
mötespunkt som skär av mellan naturområdet i söder och bostadsgårdarna. Samtidigt finns 
längs vägen en interaktionssträcka där gång- och cykelvägen följer Ishallsvägen. När 
samma gång- och cykelväg i öster möter Hällebäcksvägen finns också en interaktionspunkt 
för möjliga trafikolyckor. Det stora grönområdet erbjuder också en plats för oönskade 
aktiviteter utan insyn och miljön kan vid vissa platser och tider på året och dygnet upplevas 
som mer eller mindre otrygga. 
 

Social konsekvensanalys och barnkonsekvensanalys 

Under arbetet med detaljplanen har en social konsekvensanalys tagits fram, ”Social 
konsekvensanalys och barnkonsekvensanalys, Norconsult AB, 2017-12-12”. Den innehåller 
en nulägesanalys och en konsekvensbeskrivning. Nulägesanalysen fokuserar på 
kunskapsinhämtning och bygger vidare på de sociala värden som har identifierats i arbetet 
med målbilden. Under Stenungsundshems gårdsfika i maj 2016 fick hyresgästerna i 
området möjlighet att delta i en dialog om området idag och bidra med sina erfarenheter. 
Vissa av frågorna som kom upp går inte att reglera i detaljplan, men bidrar till förståelsen 
av området idag. 

Identitet och mångfald 

Naturen är en viktig del av områdets karaktär och idag förstärker innergårdarna områdets 
gröna karaktär. Naturen uppskattas av de boende som också upplever området som 
barnvänligt. Många, men inte alla, tycker att det är ett lugnt område. I planområdet finns 
till största delen hyresrätter idag. Det finns även vuxenskola, fritidsgård, äldreboende och 
gruppboende.  

Vardagsliv och mobilitet 

Det södra gångstråket genom området är välanvänt och fyller en viktig funktion för gående 
och cyklister. Bland annat är det en del av skolvägen för många barn som bor i området. 
Överlag tycker de boende som deltog i dialogen att området är tillgängligt, har nära till 
service och liknande och att området är lätt att röra sig i. 

Mötesplatser och samvaro  

Idag upplevs gårdarna som gemensamma och de boende använder också andra gårdar än 
den närmast den egna bostaden. I området finns många olika slags lekytor, både lekplatser 
på gårdarna och naturmiljöer där barnen kan leka fritt. Lekplatsernas karaktär skiljer sig åt 
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från gård till gård. Flera boende har framfört önskemål om bänkar och sittplatser i området. 
Det gäller både sittplatser för äldre och sittplatser för föräldrar vid lekplatserna. Flera 
boende önskar också att lekplatserna ska utvecklas. 

Trygghet och säkerhet 

Området har idag bra förutsättningar för att vara trafiksäkert, då det saknas högtrafikerade 
gator genom området. Parkeringen är samlad längs med bilvägarna och lämnar innergårdar 
och övriga ytor närmast husen fria från bilar. Det varierar om de boende beskriver området 
som tryggt eller otryggt. Det som upplevs otryggt är framförallt problem med buskörning 
med moped och bil på gång- och cykelvägen, som innebär att området inte är så 
trafiksäkert för barn som det skulle kunna vara. Brister i gatubelysningen bidrar även till 
upplevd otrygghet. 
 

Teknisk försörjning 

Dricks- och spillvatten 

Det aktuella området ingår i Stenungsunds kommuns verksamhetsområde för VA och 
befintliga allmänna ledningsnät för dricks- och spillvatten finns längs Uppegårdsvägen, 
Hällebäcksvägen samt gång- och cykelvägen i Kristinedalsvägens förlängning; 
Ishallsvägen.  
 
Dricksvattenledningen i gång- och cykelvägen genom området ansluter till ledning i 
Hällebäcksvägen i öster samt ledning i Kristinedalsvägen i väster. Kapaciteten i det 
befintliga vattenledningsnätet är god. Enligt ovan bedöms kapaciteten på befintliga 
ledningsnät vara tillräcklig för anslutning av föreslagen ny bebyggelse. Dock uppges 
befintliga trycknivåer vara otillräckliga, varför tryckstegring sannolikt erfordras för 
tillkommande bebyggelse. Kapaciteten på befintliga ledningsnät för spillvatten har 
bedömts som god. 

Brandposter 

Befintliga brandposter finns på flera platser i planområdets närhet. Utmed Uppegårdsvägen 
finns två brandposter, längs Hällebäcksvägen finns en brandpost och längs gång- och 
cykelvägen i Kristinedalsvägens förlängning finns fyra brandposter. 

Dagvatten 

Befintliga allmänna ledningsnät för avledning av dagvatten följer ledningsnätet för dricks- 
och spillvatten. Ledningsnätet för dagvatten mynnar i Solgårdsbäcken, väster om 
Kristinedalskolan.  
 
Från befintlig bebyggelse avleds dagvatten till ovan beskrivna ledningsnät för dagvatten. 
Den obebyggda delen av området utgörs av grönytor med berg i dagen på många håll. 
Möjligheterna till infiltration av dagvatten lokalt bedöms med hänsyn till översiktliga 
jordartskartor vara starkt begränsade. Enligt VA- och dagvattenutredningen, Norconsult 
2017-11- 13 kan planområdets geologiska förutsättningar förväntas ge dåliga 
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infiltrationsmöjligheter. Områdets topografi bedöms ge goda förutsättningar för anslutning 
av dagvatten till befintliga dagvattenledningsnät via självfall.  

El 

Elnätanläggningar finns inom och i närheten av planområdet, däribland markkabel, 
nätstation och kabelskåp. En 10 kV-kabel går mellan nätstation i mitten på planområdet 
och upp genom den gamla angöringsvägen från Ishallsvägens vändplats till den rivna 
Ishallen och vidare upp genom naturområdet i nordväst. 

Teleledningar och bredband 

Telekablar finns och följer främst gång- och cykelstråket rakt igenom området samt längs 
med Hällebäcksvägen och gång- och cykelvägen som förbinder Kristinedalskolan med 
Uppegårdsvägen. 

Värme 

Ledningar för fjärrvärme finns inom planområdet och är den primära värme- och 
varmvattenkällan för befintlig bebyggelse. Ledningarna följer gång- och cykelstråket rakt 
igenom området samt längs med Hällebäcksvägen och Uppegårdsvägen. 

Avfallshantering 

Planområdet ligger inom område med kommunal sophantering. Närmaste 
återvinningsstation för förpackningar finns direkt söder om planområdet vid korsningen 
Yttre Ringleden och Hasselbackevägen. 

Räddningstjänst 

Planområdet ligger inom 10 minuter insatstid från räddningsstation i Stenungsund tätort. 
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PLANFÖRSLAGET 

En fullt exploaterad plan kan förklaras genom en uppdelning av Hasselhöjden i fyra delar.  
 
Den första delen är den befintliga strukturen med parkering, torg, service, vuxenskola, 
Hasselgården, gruppboenden och bostäder. I denna del föreslås en uppstädning av 
busshållplats och vändplats samt angöring och besöksparkering kring Hasselgården. 
 
Nästa del fokuserar kring gång- och cykelstråket rakt igenom området. Där kompletterande 
byggnader i befintliga kvarter skapar trygghet med fler ögon från bostäder. Kring detta 
stråk finns möjlighet att förlägga lekplats och aktivitetsgata kring nuvarande Ishallsvägen 
och dess vändplats som i förslaget omvandlas till parkmiljö.  
 
Den tredje delen avskiljs av parkstråket och den nya Hällebäcksvägen som angöringsväg 
för ny exploatering. Tillkommande byggnation kantar denna väg och ger möjlighet till en 
trygg och upplyst väg med fler rörelser och ögon på området.  
 
Den fjärde delen är delvis invävd i den tredje delen men består som mest av naturmiljö 
som lämnas orörd med stigar till gång- och cykelvägen i norr. 
 

 
Utsnitt från Illustrationskarta för föreslagen detaljplan med beskrivningar av olika tillkommande 
delar. Mörkgråa fält representerar befintliga byggnader och röda möjligt tillkommande 
byggnader. 
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Meningen med dessa fyra delar är att det centrala området kring gång- och cykelvägen ska 
bli bilfria samtidigt som tillgängligheten till området förbättras genom en ny angöringsväg 
bakom kommande exploatering. Den nya gatan har också potential att bli ett viktigt 
gemensamt stadsrum och stråk för främst nya boenden men även befintligt boende och 
besökande i och till Hasselhöjden. Detta kan bidra till att knyta samman Hasselhöjdens nya 
delar med de äldre. 
 
Kopplingen mellan gamla gårdar och nya tillkommande byggnader och gårdar är viktig 
och planeringsstrategin har varit att låta dessa flyta samman och öppna upp sig med större 
passager mot naturområdet. Kopplingen ger möjlighet till kontakt mellan delområdena och 
de olika kvaliteter som respektive bostadsgårdar har samt skapar fler ögon på naturområdet 
och gång- och cykelvägen längst i norr förbi området. 
 
Detaljplanen syftar till att möjliggöra en förtätning av Stenungsunds tätort kring 
Hasselhöjden med bostäder, äldreboende och centrumverksamhet. Genom att tillföra 
byggrätter inom befintlig struktur för föreslagen användningen bedöms syftet med 
detaljplanen uppfyllas. 
 

Tillkommande bebyggelse  

Exploateringen i föreslagen detaljplan kan delas upp i en norra och en södra del. Efter 
planförslagets genomförande kommer de två delarna inte medge fordonstrafik sinsemellan 
inom planområdet. Ambitionen är att skapa ett tryggt gång- och cykelstråk genom området. 
Till detta stråk angör tillkommande bebyggelse med en fasadsida avsedd för angöring till 
fots eller med cykel. Motsatta sidan blir angöringen med övriga fordon. 

Planområdets södra del 

Den södra delen står för cirka en fjärdedel av tillkommande exploatering räknat i brutto 
area, BTA. Detta motsvarar som minst cirka 100 bostäder. Ingen vidare begränsning vid 
sidan av användning, egenskapsgräns och byggnadshöjd har föreslagits i planförslaget. 
Anledningen är att kommande hus- och landskapsarkitekter inte ska vara begränsade mer 
än nödvändigt och kunna tillskapa platsspecifika, väl gestaltade byggnader. Exempelvis 
finns gestaltningar som har ett större fotavtryck men som upplevs som slanka och som ger 
ett trevligare gårds- och gaturum beroende på utformningen av de specifika byggnadens 
fasad och yttre gränser. Vidare finns inget kulturlandskap eller annan hävd som skulle 
motivera utformningsbestämmelser kring exempelvis färger, material och former. 
 
Befintlig bebyggelse tillåts att komplettera sina gårdar med en byggrätt som ska täcka in 
kompletterande isolering i tak och väggar, nya trapphus och hissar vid framtida 
renoveringar, cykel- och barnvagnsförråd, gemensamma utrymmen som tvättstugor, 
grillplatser, lekutrustning och liknande. Om befintlig bebyggelse av någon anledning rivs 
eller byggs om medger planen en byggrätt om nuvarande byggnadsarea plus cirka 20 
procent. 
 
På gårdarna tillåts dessutom nybyggnation av kompletterande så kallade gårdshus för 
bostäder. Med primär angöring som en del av befintlig gård. 
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Nya bebyggelsen är gestaltad för att främst uppfylla två syften. Det första är att ge plats för 
många människor i olika boendeformer inkluderat äldreboende, på en plats med bra 
boendemiljö, där man kan bo och verka utan behov av egen bil. Det andra syftet är att öka 
tryggheten i området och tydliggöra vad som är privat och allmän plats. 
 
 

        
Bild till vänster visar på byggnation med siktlinjer mot natur i Östersund. Avståndet mellan husen 
är cirka nio meter. Bild från Länsförsäkringar Fastighetsförmedling. Gisteråsjöstrand Arkitektur. 
Bild till höger visar på gårdsmiljö i nya Hovås som påminner i höjd och placering hur gårdshusen 
skulle kunna bli. Avståndet mellan husen är cirka åtta meter. Egen bild. Liljewall Arkitekter. 
 
 

        
Foton på befintlig bebyggelse och gårdsrum. 
 
 
För att uppfylla det första huvudsyftet har befintliga gårdsrum kompletterats med en 
byggrätt som kan placeras cirka åtta meter från fasad som idag är trapphussidan på 
befintlig bebyggelse och cirka tio till tolv meter från fasaden som idag är uteplatssidan på 
befintlig bebyggelse. Tillkommande byggnation medges till en byggnadshöjd inom vilken 
cirka fyra våningar plus vind inryms. Den tillkommande byggnationen avviker i den gård 
som är längst i öster mot Yttre Ringleden. Där kan byggrätten placeras längre ifrån fasaden 
som idag är uteplatssidan på befintlig bebyggelse, ungefär tjugofem meter. Detta har också 
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medfört att byggnadshöjden utökats inom vilken cirka sex våningar plus vind inryms. Alla 
byggrätterna kommer ha utsikt mot befintliga gårdar och naturområdet. Totalt i dessa fyra 
byggrätter beräknas minst 77 bostäder kunna tillskapas inom Stenungsundshem AB:s 
fastigheter. 
 
För att uppfylla det andra huvudsyftet har tillkommande byggrätt placerats så att fasadsida 
med möjlig entré för gående och cyklandes ansluter gång- och cykelvägen. Denna 
fasadsida skapar en möjlighet för ökat antal ögon på vägen och parkmiljön samt ökar 
antalet rörelser inom den samma. Båda dessa resultat kan bidra till en högre trygghet inom 
området. Samtidigt som det är enklare för boende att förflytta sig utan egen bil. 
 
 

 
En tidig skiss på önskad utbyggnad av Hasselgården och Vuxenskolan. Skissen ses från en person 
gåendes längs med gångvägen mellan parkeringarna och bostäderna från väster mot Hasselgården 
och Vuxenskolan. Lundberg Arkitekter 2003. 
 
 
Ett annat delsyfte med planen är att medge utbyggnad av centrumfunktioner. För att 
uppfylla detta utökas byggrätten längs med Hasselbackevägen en utbyggnad av 
Hasselgården och Vuxenskolan med lokaler i byggnadshöjd som kan inrymma ungefär två 
våningar och en gångbro över det gångstråk som idag följer bostadsbebyggelsen struktur 
bakom Hasselgården och parkeringsanläggningarna. Användningen inom byggrätten är 
centrum som medger en flexibilitet eftersom behoven i byggnaden kan komma 
kompletteras eller ändras. Planen har följt dagens användning för bland annat samlings- 
och utbildningslokaler med möjlighet till viss servering i restaurang eller café. Utöver 
användning och höjd är byggrätten begränsad med gångstråket samt en byggnadsarea för 
att medge ytor omkring byggnaden för utomhusmiljö. Kvartersmarken för Hasselgården 
föreslås utvidgas och skapa en ny angöring till Hasselgården, Vuxenskolan och 
Hasselbackevägen 80 till 96. Nuvarande vändplats för bussar och gång- och cykelväg 
gestaltas om för att skapa en riktig vändplats och tydlighet i trafikmiljön. 
 
Precis bredvid Hasselgården på befintlig parkering framför Vuxenskolan har en byggrätt 
tillskapats för bostäder och centrum i en byggnad i l-format kvarter ovanpå garage. Nya 
bebyggelsen är gestaltad för att främst uppfylla två syften. Det första är för att få till en 
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exploatering med plats för många människor i olika boendeformer inkluderat äldreboende 
på en plats med bra boendemiljö där man kan bo och verka utan behovet av egen bil. Det 
andra syftet är att tydliggöra gaturummet längs Hasselbackevägen och öka tryggheten i 
området.  
 
 

              
Bilderna visar på byggnation med gård på garage. Egna bilder. Brf Spinneriet i Borås. Arkitekt 
okänd. 
 
 

        
Foton på befintlig bebyggelse och parkeringsytor tagna från Hasselbackevägen. 
 
 
För att uppfylla det första huvudsyftet har en befintlig parkering tagits i anspråk och ersatts 
av en ny på andra sidan Hasselgården. Detta för att separera trafikflöden till Vuxenskolan 
och Hasselgården från de som ska till bostäderna. Befintliga parkeringen ersätts med 
möjligheten till parkeringsgarage i en till två våningar i suterräng med gårdsmiljö på 
garagets bjälklag. Mot norr tillåts mot befintlig bebyggelse en gavel cirka fjorton meter 
från fasaden, byggnadshöjden medger cirka tre våningar plus vind ovanpå 
parkeringsgaraget. Mot Hasselbackevägen tillåts en byggnadshöjd som medger cirka fyra 
våningar plus vind ovanpå parkeringsgaraget. Totalt i denna byggrätt beräknas minst 26 
bostäder kunna tillskapas inom fastigheten som Stenungsunds kommun kan komma 
bebygga eller markanvisas för bostäder 
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För att uppfylla det andra huvudsyftet har tillkommande byggrätt placerats så att 
fasadsidorna möter befintliga gaturum. Det medes även centrum för byggrätten. Avsikten 
är att byggrätten vid behov ska kunna vara en del av Vuxenskolan eller att bostäderna ska 
kunna komplettera sitt garage med mindre lokal för ett litet kontor, restaurang eller café. 
Detta med syfte för att få mer glasad yta i fasad. Detta tillsammans ger förutsättningar för 
ett ökat antal ögon på vägen, gångstråket och området mot befintligt parkeringsdäck samt 
ökar antalet rörelser inom den samma. Båda dessa resultat kan bidra till en högre trygghet 
inom området. 
 
Inom den södra delen föreslås Hällebäcksvägen övergå till kvartersmark med möjlighet att 
anlägga komplementbyggnader som förråd, garage för bil och cykel eller parkeringsdäck. 

Planområdets norra del 

Den norra delen står för cirka tre fjärdedelar av tillkommande exploatering räknat i brutto 
area, BTA. Detta motsvarar som minst cirka 300 bostäder. Ingen vidare begränsning vid 
sidan av användning, egenskapsgräns och byggnadshöjd har föreslagits i planförslaget. 
Anledningen är att kommande hus- och landskapsarkitekter inte ska vara begränsade mer 
än nödvändigt och kunna tillskapa platsspecifika, väl gestaltade byggnader. Exempelvis 
finns gestaltningar som har ett större fotavtryck men som upplevs som slanka och som ger 
ett trevligare gårds- och gaturum beroende på utformningen av dem specifika byggnadens 
fasad och yttre gränser. Vidare finns inget kulturlandskap eller annan hävd som skulle 
motivera utformningsbestämmelser kring färger, material och andra 
utformningsbestämmelser 
 
Befintlig bebyggelse tillåts att komplettera sina gårdar med en byggrätt som ska täcka in 
kompletterande isolering i tak och väggar, nya trapphus och hissar vid framtida 
renoveringar, cykel- och barnvagnsförråd, gemensamma utrymmen som tvättstugor, 
grillplatser, lekutrustning och liknande. I en gård erbjuds äldreboende möjlighet att bygga 
ut med en efterfrågad gemensamhetslokal på gården. Om befintlig bebyggelse av någon 
anledning rivs eller byggs om medger planen en byggrätt om nuvarande byggnadsarea plus 
cirka 20 procent. 
 
Det norra området är mer utmanande gällande terräng och utmaningar kring angöring och 
tillgänglighet. Förslaget föreslår en gångfartsgata som blir en ny och förlängd tillgänglig 
del av Hällebäcksvägen. Längs med denna nya gata tillåts nybyggnation av fyra kvarter 
eller grupper av byggnader.  

 
Den första gruppen av byggrätter består av tre punkthus varav ett kan relateras likt 
gårdshusen i den södra delen. Nya bebyggelsen är gestaltad för att främst uppfylla två 
syften. Det första är att få till en exploatering med plats för många människor i olika 
boendeformer inkluderat äldreboende på en plats med bra boendemiljö där man kan bo och 
verka utan behovet av egen bil. Det andra syftet är att tydliggöra vad som är privat och 
allmän plats och öka tryggheten i området.  
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Bild till vänster visar på exempel av punkthus i åtta våningar från Oslo. Ullevål Tårn. Bild från 
Stolt Utvikling AS. Code Arkitektur. Bild till höger visar på punkthus i sju till åtta våningar från 
nya Hovås. Bild från Fojab Arkitekter. 
 
 

        
Foton på befintlig bebyggelse, gårdsrum och naturområdet. 
 
 
Byggrätterna är placerade längts i norr på planområdet ungefär där den nuvarande 
grusplanen finns. För att uppfylla det första huvudsyftet har två av byggnaderna hamnar 
väster om den nya angöringsvägen. Byggnadshöjden medger att byggnaden närmast 
Hasselhöjden i söder kan uppgå till cirka åtta våningar plus vind och de båda andra 
byggnaderna cirka sex våningar plus vind. Byggnaderna väster om angöringsvägen kan 
placeras med ett avstånd om mellan cirka 8 och 23 meter från varandra. Byggrätten på 
befintligt gårdsrum placeras cirka åtta meter från fasad som idag är trapphussidan på 
befintlig bebyggelse och cirka sexton meter från fasad som idag är uteplatssidan på 
befintlig bebyggelse. Alla byggrätterna kommer ha utsikt mot befintliga gårdar och 
naturområdet. Totalt i byggrätter beräknas minst 110 bostäder kunna tillskapas inom 
Stenungsundshem AB:s fastigheter. Marken ägs delvis idag av Stenungsund kommun. 
 
För att uppfylla det andra huvudsyftet har tillkommande byggrätt placerats så att fasadsida 
med möjlig entré för gående och cyklandes ansluter om möjlig både angöringsväg och 
gång- och cykelvägen i norr. Dessa fasadsidor skapar en möjlighet för ökat antal ögon på 
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vägen och parkmiljön samt ökar antalet rörelser inom den samma. Båda dessa resultat kan 
bidra till en högre trygghet inom området. Samtidigt som det är enklare för boende att 
förflytta sig utan egen bil. 
 
Den andra gruppen av byggrätter består av ett lamellhus på terräng som spänner över drygt 
fem höjdmeter längs med den nya angöringsvägen. Bakom denna byggrätt nedanför 
bergsklippan som föreslås bevaras med ej byggbar mark föreslås en byggrätt som kan 
relateras likt gårdshusen i den södra delen och i den norra delens första grupp.  
 
 
 

        
Bild till vänster visar på exempel av lamellhus i tre våningar från Lerum. Halssmycket. Bild från 
Förbo AB. Vandkunsten Architects. Bild till höger visar på punkthus i sex våningar från 
Stallbacken vid Åbytravet i Mölndal. Egen bild. Arkitekt okänd. 
 
 

        
Foton på befintlig bebyggelse, gårdsrum och naturområdet. 
 
 
Nya bebyggelsen är gestaltad för att främst uppfylla två syften. Det första är att få till en 
exploatering med plats för många människor i olika boendeformer inkluderat äldreboende 
på en plats med bra boendemiljö där man kan bo och verka utan behovet av egen bil. Det 
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andra syftet är att tydliggöra vad som är privat och allmän plats och öka tryggheten i 
området. 
 
Byggrätterna är placerade österut från befintliga Hällebäcks äldreboende i mitten på den 
norra delen. Idag går en stig från grusplanen ner mot platsen där den tidigare ishallen stod. 
Denna stig har likande dragning som den föreslagna angöringsvägen, en ny gräns mot 
naturområdet. För att uppfylla det första huvudsyftet medger byggnadshöjden att 
byggnaden kan uppgå till cirka fyra våningar plus vind med underbyggt garage på upphöjd 
sockel eller pelarstruktur. Byggrätten kommer ha utsikt mot befintliga gårdar och 
naturområdet. Totalt i denna byggrätt beräknas minst 36 bostäder kunna tillskapas inom 
fastigheten som Stenungsunds kommun kan komma bebygga eller markanvisas för 
bostäder. Den andra byggrätten som angör gårdsrummet nedanför medger inom 
byggnadshöjden att byggnaden kan uppgå till cirka sex våningar plus vind. Byggrätten kan 
placeras cirka tio meter från fasad som idag är trapphussidan på befintlig bebyggelse och 
hamnar helt förskjuten från fasaden som idag är uteplatssidan på befintlig bebyggelse. 
Byggrätten kommer ha utsikt mot befintliga gårdar och naturområdet. Totalt i byggrätter 
beräknas minst 26 bostäder kunna tillskapas inom Stenungsundshem AB:s fastigheter. 
 
För att uppfylla det andra huvudsyftet har tillkommande byggrätt placerats så att fasadsida 
ansluter angöringsväg eller den gång- och cykelvägen som går mellan områdets södra och 
norra del. Dessa fasadsidor skapar en möjlighet för ökat antal ögon på vägen och 
parkmiljön samt ökar antalet rörelser inom den samma. Båda dessa resultat kan bidra till en 
högre trygghet inom området. Samtidigt som det är enklare för boende att förflytta sig utan 
egen bil. 
 
Den tredje gruppen av byggrätter består av en fri byggrätt inom en begränsad brutto area, 
BTA, om 9500 kvadratmeter. Terrängen är helt platt för att marken tidigare var grund till 
riven Ishall. Byggrätten följer den nya angöringsvägen i norr och det centrala parkstråket 
med gång- och cykelväg i söder. 
 
Nya bebyggelsen är gestaltad för att främst uppfylla två syften. Det första är att få till en 
exploatering med plats för många människor i olika boendeformer i detta fall i första hand 
äldreboende på en plats med bra boendemiljö där man kan bo och verka utan behovet av 
egen bil. Det andra syftet är att tydliggöra vad som är privat och allmän plats och öka 
tryggheten i området. 
 
För att uppfylla det första huvudsyftet medger byggnadshöjden att byggnaden kan uppgå 
till cirka fem till sex våningar beroende på våningshöjd, vårdlokal/bostäder, plus vind. 
Byggrätten kommer ha utsikt mot befintliga gårdar och naturområdet. Den fria utformning 
frånsett brutto arean, BTA, medger att äldreboendet eller bostäderna kan anpassas efter de 
behov som finns vid projektering. Det kan exempelvis vara att en sluten gård behövs eller 
att gården ska vara helt öppen. Beroende på typ av boende finns olika krav att ta hänsyn 
till. Totalt i denna byggrätt beräknas minst 80 äldrebostäder eller vanliga bostäder kunna 
tillskapas inom fastigheten som Stenungsunds kommun kan komma bebygga eller 
markanvisas för bostäder. Utöver bostäderna medges centrumfunktioner för att möjliggöra 
exempelvis frisör, café, restaurang och annan verksamhet som kan komplettera ett 
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äldreboende och eventuellt närliggande bostäder. Detta så att besökare enkelt kan nå 
verksamheterna till fots, rullator, annat hjälpmedel eller per cykel. 
 
 

        
Bild till vänster visar på exempel av äldreboende, Vardaga, som kvarter med takgårdar på olika 
höjder i kombination med bostäder i Karlstad. Villa Orrholmen. Egen bild. Mondo Arkitekter. Bild 
till höger visar på äldreboende, Humana, i l-formad byggnad i fyra våningar Växjö. Bild från 
Skanska. Kjellander & Sjöberg Arkitekter. 
 
 

        
Foton på plats för föreslagen byggnation 
 
 
För att uppfylla det andra huvudsyftet har tillkommande byggrätt placerats så att fasadsida 
ansluter angöringsväg eller den gång- och cykelvägen som går mellan områdets södra och 
norra del. Dessa fasadsidor skapar en möjlighet för ökat antal ögon på vägen och 
parkmiljön samt ökar antalet rörelser inom den samma. Båda dessa resultat kan bidra till en 
högre trygghet inom området. Samtidigt som det är enklare för boende att förflytta sig 
inom området och utan behov av egen bil. 
 
Den fjärde och sista gruppen av byggrätter består av tre punkthus grupperade för att släppa 
igenom siktlinjer till naturen på flera ställen och sätt. Byggnaderna kommer landa i terräng 
som är helt platt, en klippvägg med tre till fem meters höjdskillnad och på en bergssida 
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med lätt lutning om två till tre meter under hela byggrätten. Gruppering ramar in den nya 
angöringsvägens vändplats som leder vidare mot parkstråket för gång- och cykel. Detta är 
också angöringsvägen till befintligt fastighetsförråd för Stenungsundshems 
fastighetskontor på Hasselbackevägen 38. 
 
Nya bebyggelsen är gestaltad för att främst uppfylla två syften. Det första är att få till en 
exploatering med plats för många människor i olika boendeformer inkluderat äldreboende 
på en plats med bra boendemiljö där man kan bo och verka utan behovet av egen bil. Det 
andra syftet är att tydliggöra vad som är privat och allmän plats och öka tryggheten i 
området. 
 
 

        
Bild till vänster visar på exempel av punkthus i sex till sju våningar från Skövde. Frostaliden.  
Bild från Arkitekten White. Bild till höger visar på punkthus i åtta våningar från Skövde. 
Frostaliden. Bild från Moelven. Studio Ekberg Arkitekter. 
 
 

        
Foton på plats för föreslagen byggnation samt dagens Ishallsvägen med tillhörande vändplats. 
 
 
Byggrätterna är placerade delvis på naturmark och delvis på en parkeringsyta för den 
tidigare Ishallen. För att uppfylla det första huvudsyftet medger byggnadshöjden att två av 
byggnader kan uppgå till cirka sex våningar plus vind med underbyggt garage och 
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tillhörande parkeringsdäck till det mest sydöstra huset. Den tredje byggrätten medger 
byggnadshöjden att byggnad kan uppgå till cirka åtta våningar plus vind. Det är denna 
byggnad som landar vid nuvarande vändplats på Ishallsvägen. Byggrätterna kommer ha 
utsikt mot befintliga gårdar och naturområdet. Totalt i denna byggrätt beräknas minst 86 
bostäder kunna tillskapas inom fastigheten som Stenungsunds kommun kan komma 
bebygga eller markanvisas för bostäder.  
 
För att uppfylla det andra huvudsyftet har tillkommande byggrätt placerats så att fasadsida 
ansluter naturområdet, angöringsväg och parkstråket med gång- och cykelvägen som går 
mellan områdets södra och norra del eller gång- och cykelstråket som går mellan 
Uppegårdsvägen och Kristinedalskolan. Dessa fasadsidor med entréer skapar en möjlighet 
för ökat antal ögon på vägen och parkmiljön samt ökar antalet rörelser inom den samma. 
Båda dessa resultat kan bidra till en högre trygghet inom området. Samtidigt som det är 
enklare för boende att förflytta sig utan egen bil. 
 

Planbestämmelser  

En ambition i det reviderade planförslaget är att skapa en plankarta med bestämmelser som 
är enkla att tolka och följa och inte utgöra för stora hinder att skapa god gestaltning av 
byggnader som är anpassade efter platsspecifik terräng inom respektive byggrätt med ett 
sammanhang till befintliga strukturer. I denna detaljplan har fåtal begränsningar i 
utbredning av byggrätter inom sina egenskapsområdet gällande bland annat 
utformningsbestämmelser och antalet kvadratmeter angetts. Detta eftersom det redan finns 
särskilda krav på bostäder och bostadsmiljöer som ska uppfyllas. Platsspecifika 
förutsättningar och tekniska lösningar kan hantera dessa krav på olika sätt och ambitionen 
är inte att planbestämmelser ska hindra detta. Det finns heller inget kulturlandskap, annat 
skydd eller hävd som motiverar vidare bestämmelser. Det finns också bestämmelser i PBL 
som beskriver Byggnader ska ha god form-, färg- och materialverkan. Kravet avser 
framförallt byggnaders egenvärde men bör tillämpas parallellt med kravet på anpassning 
till omgivningen. Det handlar om egenskaper och karaktärsdrag hos byggnader som ger 
upphov till goda upplevelsemässiga värden. I denna detaljplan har det inte kunnat 
motiveras med specifika planbestämmelser. Men visst stöd i bedömningen görs från 
ambitionerna i denna planbeskrivning och tillhörande handlingar. Samtidigt begränsar även 
parkeringsnormen antal tillkommande bostäder i förhållande hur många parkeringar som 
kan och önskas tillskapas. Den kursiva texten nedan är Boverkets rekommendationer och 
förklaring. 

Allmän platsmark  

Planområdet omfattas av följande användningar: 
 
GATA (Gata) 
Gata är en generell användningsbestämmelse som bör tillämpas för områden för både 
fordonstrafik och gång- och cykeltrafik inom en tätort eller för trafik som har sitt mål vid 
gatan. En gata avgrenas från huvudnätet och ingår i lokalnätet med lägre framkomlighet 
och ofta många utfarter.  
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Gator i detaljplanen är flyttad infart från Uppegårdsvägen och den nya förlängda 
Hällebäcksvägen. Även flytt av busshållplats vid infarten är planlagd som gata. 
Hasselbackevägen är också planerad som gata. 
 
GATA1 (Bussgata) 
Bussgata är en precisering av användningsslaget Gata. En bussgata är främst avsedd för 
allmän busstrafik.  
Bussgatan i denna detaljplan avser förlängningen av Hasselbackevägen mot 
Älvhemsvägen. 
 
GÅNG (Gångväg) 
Gång är en generell användningsbestämmelse som bör tillämpas för gångvägar som är 
avsedda endast för gångtrafik och är avskild från övriga vägnätet. Användningarna gång 
och cykel kan kombineras vid behov.  
Se vidare under cykel nedan. 
 
CYKEL (Cykelväg) 
Cykelväg är en generell användningsbestämmelse som bör tillämpas för cykelvägar som är 
avsedda för cykel- och mopedtrafik och är avskilda från övriga vägnätet.  
Användningarna cykel och gång har i denna plan kombinerats tillsammans med park och 
bussgata. Detta för att tydligt visa på trafiksepareringen och att förmedla en avsikt med 
parkmiljö kring dessa stråk som en övergång mot naturområdena. 
 
PARK (Park) 
Park är en generell användningsbestämmelse som bör tillämpas för grönområde som helt 
eller delvis är anlagt och som kräver skötsel. En park är främst avsedd för rekreation och 
promenader. Naturliga komplement i en park är exempelvis dammar, fontäner, skulpturer, 
paviljonger och mindre byggnader, för exempelvis restaurang, kioskverksamhet eller 
toaletter.  
Inom denna plan är park planerad för att tydligt visa vart utbyggnad av ordnade grönastråk, 
lekplats och liknande aktiviteter kan ske. 
 
NATUR (Naturområde) 
Natur är en generell användningsbestämmelse som bör tillämpas för friväxande 
grönområde som inte sköts mer än enligt skötselplan eller genom viss städning. Inom ett 
naturområde kan mindre park-, vatten- eller friluftsanläggningar och andra komplement 
för naturområdets användning finnas.  
Avsikten med naturområdena i denna plan är att freda områden med höga naturvärden från 
förvanskning fast samtidigt medge mindre ordnade stigar. Inom natur har det bedömts i 
kombination med gällande lagstiftning kring biotopskydd finnas tillräckligt skydd för 
naturvärdena utan vidare planbestämmelser. 

Kvartersmark 

Planområdets kvartersmark har följande användningar: 
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B (Bostäder) 
Bostäder är en generell användningsbestämmelse som bör tillämpas för områden för olika 
former av boende av varaktig karaktär. Även bostadskomplement ingår i användningen. 
Det finns speciallagstiftning som anger förutsättningarna för både ägandet och för 
uthyrningen av bostäder. I detaljplan där användningen ”bostad” anges innebär detta att 
man får bygga bostäder och bedriva sådan verksamhet under de förutsättningar som de 
olika speciallagstiftningarna anger. PBL ställer i sin tur särskilda krav på bostäder och 
bostadsmiljöer. 
 
C (Centrum) 
Centrum är en generell användningsbestämmelse som bör tillämpas för områden för 
kombinationer av handel, service, samlingslokaler och andra verksamheter som ligger 
centralt eller på annat sätt ska vara lätta att nå.  
Avsikten i denna detaljplan är att medge utökade befintliga funktioner och utbyggnad av 
desamma för att äldre och boende ska kunna ha möjlighet till service inom området. 
 
D1 (Äldrevård) 
Äldrevård är en precisering av användningsslaget Vård. Endast den preciserade formen av 
användning är tillåten.  
I denna detaljplan är avsikten att hindra besöksintensiv verksamhet av annan vård än 
äldrevård av främst typen äldreboenden. 
 
E (Tekniska anläggningar) 
Tekniska anläggningar är en generell användningsbestämmelse som bör tillämpas för 
områden för tekniskt ändamål. Användningsslaget kan användas för både offentliga och 
privata anläggningar. Med hänsyn till eventuella störningar bör användningen alltid 
preciseras.  
I denna detaljplan har inte anläggning specificerats vidare då ytan är tämligen liten och 
avses kunna täcka in befintliga och eventuellt tillkommande både el- och teleanläggningar. 

Egenskapsbestämmelser för kvartersmark 

Inom planområdet finns följande egenskapsbestämmelser: 
 
e (Största byggnadsarea är xx kvadratmeter) 
e (Största bruttoarea är xx kvadratmeter) 
En av de viktigaste funktionerna med en detaljplan är att fastslå och reglera hur mycket 
som får byggas. För att reglera hur mycket som får byggas inom ett område anges olika 
bestämmelser om utnyttjandegrad. Bestämmelser om både exploateringens största och 
minsta omfattning inom ett område kan anges. Utnyttjandegraden kan uttryckas i procent, 
som andel av fastighetens yta eller som en bestämd yta. Byggandets omfattning bör alltid 
anges i förhållande till fastighet för att undvika situationer där byggrätten blir orättvist 
fördelad inom ett kvarter. En bestämmelse om utnyttjandegrad tydliggör för 
fastighetsägare vad som får byggas på såväl den egna fastigheten som vad som får byggas 
på de kringliggande fastigheterna. 
Inom denna detaljplan har inte omfattning angetts i förhållande till fastighet eller 
användningsområden. Motivering är att skapa en detaljplanekarta som är enkel att tolka 
och läsa. Flera av användningsområdena omfattas av flera egenskapsområden som då 
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måste omfattas av bestämmelsen. Avsikten har varit att lämna vissa egenskapsområden 
inom användningsområdena utan att reglera byggrättens omfattning i kvadratmeter. 
Samtidigt är respektive användningsområde inte tänkt att delas upp i flera fastigheter och 
om så skulle göras kommer rättvisefrågan bli svår då i dagsläget redan befintliga 
fastigheter upptar stora delar av ytorna och hur en sådan fördelning ska kopplas till procent 
av fastighet är svår att förutse. 

 
Prickmark (Marken får inte förses med byggnad) 
Prickmark är en bestämmelse som begränsar byggandet eller visar vad som får byggas 
inom ett område. Eftersom planer bör vara flexibla och användbara över en längre tid bör 
prickmark endast användas där det är nödvändigt. 
I denna detaljplan har bestämmelsen använts för att förhindra byggnation i närheten av 
vissa vägar och stråk, tänkta områden för ledningar och gemensamhetsanläggningar. 
Ambitionen har varit att endast använda bestämmelsen där det är nödvändigt. 
 
Korsmark (Endast komplementbyggnad får placeras) 
Korsmark är en bestämmelse som anger att endast komplementbyggnad får byggas inom 
ett område. Eftersom planer bör vara flexibla och användbara över en längre tid bör 
korsmark endast användas där det är nödvändigt. 
I denna detaljplan har korsmark använts mindre restriktivt än och ibland som ett delvis 
substitut för prickmark. Exempelvis där siktlinjer eller skyddsavstånd ska bevaras men 
mindre byggnader kan tillåtas såsom avfallsrum eller förråd utan att påverka syftet. Mot 
Den Yttre Ringleden har korsmark använts i ett läge där det inte bedömts lämpligt för 
bostäder vid framtagande av planen men att området är lämpligt för garage, förråd, 
avfallsrum och likande. 
 
+0.0 inom romb (Högsta byggnadshöjd i meter över angivet nollplan) 
Bestämmelser om höjd på byggnader bör kombineras med bestämmelser som reglerar 
markens höjdförhållanden och höjdlägen. Då markförhållandena är mycket oregelbundna 
kan höjd på byggnader anges som plushöjd över ett givet nollplan. 
I denna detaljplan har bestämmelsen använts för att begränsa antalet tillkomna bostäder i 
förhållande till vad som bedömts lämpligt gällande parkeringsplatser och tillkommande 
trafik. Men också för att begränsa så inte omkringliggande byggnader drabbas mer än 
bedömt som lämpligt gällande skuggbildning och till viss del insyn. Området har stora 
skillnader i terräng och en målsättning har varit att begränsa utfyllnader av markområden 
så att höjden i förhållande till befintligt är bestämd. Byggnadshöjd har använts istället för 
nockhöjd för att medge möjligheten till indragen vindsvåning, sadeltak som inte upplevs 
som platta tak och skapa byggrätter som inte är konstandsdrivande där tekniska funktioner 
kan placeras på vinden istället för på annat våningsplan. 
 
3.5 inom romb (Högsta byggnadshöjd i meter) 
Bestämmelser om höjd på byggnader bör kombineras med bestämmelser som reglerar 
markens höjdförhållanden och höjdlägen. Då markförhållandena är mycket oregelbundna 
kan höjd på byggnader anges som plushöjd över ett givet nollplan. 
I denna detaljplan har bestämmelsen enbart använts på mark för komplementbyggnader. 
Det har bedömts att deras storlek och höjd inte påverkar omgivning i någon större 
omfattning om marken fylls ut eller liknande. 
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Prickcirklad linje (Utfartsförbud) 
Bestämmelser om stängsel, utfart och annan utgång mot allmän plats kan vid behov också 
anges mellan två markområden som är allmän plats. 
I denna detaljplan är avsikten att inte tillskapa några nya in- eller utfarter mot Yttre 
Ringleden samt flytta infarten till nya förlängda Hällebäcksvägen längre från Yttre 
Ringleden för att skapa en buffert för fordon samt bryta den fyrvägskorsning som idag 
ligger mellan Uppegårdsvägen, Hällebäcksvägen och Blåklintsvägen. Utfartsförbudet 
efterföljs av en smal remsa parkmark för att säkerställa funktionen. 

Administrativa bestämmelser 

Inom planområdet finns följande administrativa bestämmelser: 
 
Huvudmannaskap 
Bestämmelser som gäller inom hela planområdet redovisas enbart bland 
planbestämmelserna. Administrativa bestämmelser reglerar bland annat huvudmannaskap 
för allmänna platser. Stenungsunds kommun ska var huvudman för allmän plats. Finns det 
särskilda skäl kan huvudmannaskapet vara enskilt. 
I denna detaljplan är huvudmannaskapet kommunalt. Detta innebär att Stenungsunds 
kommun är ansvarig för anläggande, drift och underhåll. 
 
Genomförandetid 
Varje detaljplan ska ha en administrativ bestämmelse om genomförandetid. 
Genomförandetiden ska bestämmas så att det finns rimliga möjligheter att genomföra 
planen under angiven tid, men den får inte vara kortare än fem år och inte längre än 
femton år. Genomförandetiden kan dock förlängas genom ändring av detaljplan med högst 
fem år i sänder. Dessutom kan genomförandetiden, efter att den har gått ut, förnyas genom 
ändring av detaljplan med högst fem år i sänder. Genomförandetiden räknas från den dag 
då planen vinner laga kraft eller från en senare tidpunkt, som i så fall anges i planen. 
Stenungsunds kommun kan bestämma olika genomförandetider för olika delar av 
detaljplanen. På så sätt kan utbyggnadsordning och etappindelning bestämmas. Med 
hänsyn till att planen kan komma att överklagas av enskild eller överprövas av 
länsstyrelsen och att det därför inte går att bedöma när planen kommer att vinna laga 
kraft, bör inte något datum då genomförandetiden löper ut anges. Endast den tidsrymden 
som ska gälla för genomförandetiden bör bestämmas. 
I denna detaljplan har genomförandetiden angetts till 15 år. Det är relativt stor exploatering 
som kan ta tid gällande markanvisningar, upphandlingar och byggnation. Samma tid gäller 
för hela planen från det datum planen vinner laga kraft. 
 
Villkor för startbesked a1 (Startbesked får inte ges för byggnation av bostäder förrän risken 
för blockutfall från befintlig bergskärning med överhängande block har avhjälpts) 
Villkor för startbesked a2 (Startbesked får inte ges för byggnation av bostäder förrän 
markens lämplighet säkerställts genom avhjälpande åtgärder avseende förorenad mark) 
Administrativa bestämmelser reglerar bland annat villkor för startbesked. Villkor får 
ställas att ett startbesked som innebär en väsentlig ändring av markens användning endast 
får ges under förutsättning att markens lämplighet för bebyggande har säkerställts genom 
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att en markförorening har avhjälpts eller en skydds- eller säkerhetsåtgärd har vidtagits på 
tomten. 
I denna detaljplan avser bestämmelserna två områden inom samma sammanhängande 
användningsområde. Det är den fjärde gruppen av byggnader i områdets norra del. 
Bestämmelserna formuleringar är tillräckligt beskrivande gällande åtgärderna och mer 
information finns i delar av planbeskrivning och i tillhörande utredningar och rapporter. 
 
Markreservat u1 (Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar) 
Denna bestämmelse om markreservat används då ingen annan angiven administrativ 
bestämmelse om markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar inom 
kvartersmark plats i katalogen är tillämpbar. 
I denna detaljplan är delar av befintligt ledningsnät beläget under nuvarande och 
kommande kvartersmark. Bestämmelsen pekar ut områden inom kvartersmark som ska 
fredas från byggnation och medge möjligheten till ledningsrätter. Där bestämmelsen delar 
administrativt område med x1 ovan ska inte bestämmelsen hindra byggnation för 
kvartersmark utöver x1 men ledningar får grävas ner. 
 
Markreservat x1 (Markreservat för allmännyttig gång- och cykeltrafik till en fri höjd av 2.7 
meter) 
Denna bestämmelse om markreservat används då ingen annan angiven administrativ 
bestämmelse om markreservat för allmännyttig gång- och cykeltrafik inom kvartersmark i 
katalogen är tillämpbar. 
I denna detaljplan är avsikten att tydligt förmedla att byggnation måste spara ett område 
med en fri höjd så att en cyklande person kan ta sig igenom området. Det aktuella stråket 
ligger på kvartersmark men är av stor vikt för området. Samma område omfattas också av 
markreservat för gemensamhetsanläggning och underjordiska ledningar. Bestämmelsen ska 
inte hindra byggnation av kvartersmark över 2,7 meter.  
 
Gemensamhetsanläggning g1 (Markreservat för gemensamhetsanläggning) 
Denna bestämmelse om markreservat används då ingen annan angiven administrativ 
bestämmelse om markreservat för gemensamhetsanläggning inom kvartersmark i 
katalogen är tillämpbar. 
I denna detaljplan är avsikten att möjliggöra för angöring inom kvartersmark med fordon, 
till fots eller cyklandes. Beroende på ägandeskapet av kvartersmarken runtomkring så ska 
ytan kunna samnyttjas. Området kan även användas för gemensamma förråd, ledningar och 
liknande. Där bestämmelsen delar administrativt område med x1 ovan ska inte 
bestämmelsen hindra byggnation för kvartersmark utöver x1 men övriga 
gemensamhetsanläggningar som väg och ledningar får anläggas. 
 

Mark, vegetation, friytor och rekreation 

Befintliga gårdar som kompletteras med byggrätt för så kallat gårdshus kommer att minska 
med mellan cirka tio och tolv procent beroende på vilket kvarter som avses. Den minskade 
ytan är på omkring 400 till 500 kvm inklusive ny byggrätt och den närmaste ytan. Totalt är 
gårdarna idag mellan cirka 3 200 och 4 000 kvadratmeter; i dessa siffror är inte den mindre 
gårdsytan mellan kvarteren inräknad. Storleken på gårdarna kan inte helt jämföras med 
Boverkets rekommendationer för förskolor, som är 40 kvadratmeter per barn, då det ställs 
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mindre krav på en bostadsgård. I föreslagen detaljplan skulle det innebära att cirka 70 till 
90 barn per gård och 420 till 540 barn totalt kan vistas på de sex befintliga gårdarna 
samtidigt efter att föreslagen exploateringen är fullt utbyggd. Utöver dessa ytor tillkommer 
allmänplatsmark för Park och Natur samt de mindre gårdsrummen emellan kvarteren och 
de nya gårdarna till tillkommande byggnation i det norra området. 
 
Den grusplan som används för spontan idrott och lek i norra delen av området övergår till 
kvartersmark med nya byggnader i planförslaget. I anslutning till planområdet vid 
Kristinedalskolan finns en liknande grusplan men även flera aktivitetsplaner. Detaljplanen 
föreslår också ett utökat parkstråk där nuvarande vändplats och Ishallsvägen går. Här kan 
aktivitetstorg skapas med mindre multiplan, volleybollplan, pumptracks, utegym, 
lekutrustning och liknande.  
 
En del av naturmarken tas också i anspråk av byggnation och den nya förlängda 
Hällebäcksvägen för att möjliggöra tillgänglig angöring. Ambitionen har varit att kunna 
bevara så stort naturområde som möjligt men att planens ambitioner ändå kan uppfyllas. 
Därför har inte all befintlig natur bevarats. 
 
Sammantaget har Stenungsunds kommun bedömt att området även efter föreslagen 
exploatering har goda boendekvaliteter och påtaglig skada inte inverkar på befintlig och 
tillkommande användning. 
 

Vatten  

Planområdet föreslår inget anordnande av nya vattendrag, bäckar eller dammar. Men det 
kan anläggas främst inom mark med användningen park. 

Skyfall, översvämning och skred 

Stenungsunds kommun bedömer att ingen tillkommande bebyggelse kommer medföra 
ytterligare risker för ras eller skred då byggnation ska utföras enligt rekommendation från 
marktekniska- och bergtekniskaundersökning som har tagits fram, Norconsult AB 2017-
06- 02 PM samt Norconsult AB 2017-06-02 MUR. 
 
Detaljplaneförslaget har en placering av byggrätter på höjder och placeringar för att 
undvika skador på bebyggelse inom aktuellt område samt omkringliggande områden. 
Det är viktigt att inga instängda områden, lågpunkter eller barriärer skapas. Marken ska 
luta ut från byggnaderna för att yt- och dagvatten inte ska bli stående intill huskropp. 

 
Vidare bedömer Stenungsunds kommun med stöd dels från genomförda utredningar att 
byggnation inte betydande kommer påverka översvämningsrisker vid skyfall eftersom 
föreslagna åtgärder för dagvatten och fördröjning ska utföras. VA- och 
dagvattenutredningen, Norconsult 2017-11-13 och WSP 2020-10-16. 
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Geotekniska förhållanden 

En ny geotekniskundersökning med tillhörande marktekniska- och 
bergtekniskaundersökning har tagits fram, Norconsult AB 2017-06- 02 PM samt 
Norconsult AB 2017-06-02 MUR. Undersökningen bedömer med hänsyn till de 
geotekniska förhållandena att utbyggnadsplanerna är lämpliga med ett villkor, ur en 
geoteknisk synvinkel. De överhängande blocken på en bergskärning på norra sidan av 
vändplats av Ishallsvägen ska åtgärdas.  
 
 

 
Kartutsnitt från utredningsmaterialet, MUR, Norconsult AB, 2017-06-02. Norr om den gula linjen 
bedöms området utgöras av fastmark och söder om gul linje utgörs av lermark. 
 
 
Nya Byggnader inom fastmarkområdet bedöms kunna grundläggas med platta på packad 
fyllning på sprängt berg. Byggnader med mindre belastning inom lermarksområdet kan 
grundläggas med platta på mark om geotekniska förhållanden är gynnsamma, bl. a. 
homogena geotekniska förhållanden. Byggnader med stor belastning kan grundläggas med 
stödpålar till fast botten. Byggnader kan delvis hamna på lermark och delvis på fastmark. 
Byggnader kan då grundläggas med platta på mark inom fastmarken samt stödpålar eller 
avschaktning inom lermarken. 
 
Utifrån rekommendationer i utredningen bedömer Stenungsunds kommun att planen kan 
genomföras från geotekniskt perspektiv. 
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Radon 

Där så behövs ska byggnader utföras radonskyddat.  
 

Skuggning och solinstrålning 

Stenungsunds kommun har utifrån en 3d-modell genomfört en skuggstudie, 2020-08-27. 
Eftersom det inte finns några kvantifierade värden på hur mycket solljus som ska finns på 
en gård eller vid en bostad har Stenungsunds kommun bedömt resultatet från skuggstudien 
efter de äldre rekommendationer som finns. Både den nya föreslagna bebyggelsen och dess 
påverkan på befintlig bebyggelse uppfyller rekommendationerna att på någon av 
närmiljöns lekytor och sittplatser bör det under dagen sammantaget gå att tillgå minst 5 
timmars sol mellan klockan 09:00 och 17:00 under vårdagjämning (kring 20 mars).  
 
De områden som visat sig få störst påverkan är gårdshus 1 till 3 i den södra delen. 
Gårdsutrymmena ges dock fortsatt goda solförförhållanden. Några bostäder kommer dock 
få en ökad skuggbildning under någon timma mitt på dagen, samt några bostäder får ökad 
skuggbildning efter klockan 15:00 vid vårdagjämning och efter klockan 15:00 under någon 
timma på kvällen vid sommarsolståndet. I övriga gårdar får ett fåtal lägenheter ökad 
skuggbildning under någon timma beroende på hur solen står. Detta kan upplevas som en 
försämring men har vägts mot huvudsyftet med planen och gestaltningsprinciperna i 
förslaget. Utöver skuggbildning ska också god dagsljusnivå i bostäderna kunna uppnås. 
Planförslaget medger relativt låga byggnationer i närheten av befintlig bebyggelse och 
bedöms inte påtagligt påverka möjligheten till dagsljus i bostäders rum för stadigvarande 
vistelse. Vidare finns en ambition från Stenungsundshem AB att låta befintliga boenden 
inom befintligt bestånd kunna erbjudas annan bostad inom området och befintligt eller 
tillkommande bestånd när så är möjligt. Det finns även en annan ambition att vid 
kommande renoveringar av befintligt bestånd öppna upp husens gavlar med fönster och 
eller balkonger. 
 
I nuvarande bebyggelse efter full utbyggnad av planförslaget och tillkommande 
exploatering uppfylls enligt Stenungsunds kommuns bedömning goda sol- och 
dagsljusförhållanden. 
 

Befintlig bebyggelse 

Befintlig bebyggelse tillåts att komplettera sina gårdar med en byggrätt som ska täcka in 
kompletterande isolering i tak och väggar, nya trapphus och hissar vid framtida 
renoveringar, cykel- och barnvagnsförråd, gemensamma utrymmen som tvättstugor, 
grillplatser, lekutrustning och liknande. Om befintlig bebyggelse av någon anledning rivs 
eller byggs om medger planen en byggrätt om nuvarande byggnadsarea plus cirka 20 
procent. 
 
Stenungsunds kommun bedömer inte att befintlig bebyggelse och dess boendemiljöer tar 
påtaglig skada av föreslagen detaljplan. 
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Service  

Boendes grundläggande behov av service, rekreationsområden och samhällstjänster finns 
inom gångavstånd med som längst kring två kilometer. Planförslaget innebär en kraftig 
förtätning. Ett större befolkningsunderlag ger förutsättningar för större underlag för lokala 
företags utbud och på sikt möjligheter för Stenungsunds kommun att utveckla den 
samhälliga servicen. Det föreslagna området kommer med stor sannolikhet bli attraktivt för 
nya medborgare vilket kan innebära ett ökat behov för skolor och annan kommunal 
verksamhet. Även annan service får större underlag. Planen medger för viss utbyggnad av 
befintlig centrumverksamhet men också mindre tillskott där ambitionen är verksamheter 
som försörjer planområdet med service och inte skapar påtagligt ökad tillkommande trafik.  
 
Med förslaget bedömer Stenungsunds kommun att planområdet användas på ett 
samhällsekonomiskt mer effektivt sätt med goda förutsättningar för kvarvarande och 
tillkommande service.  
 

Kollektivtrafik 

Planförslaget innebär en kraftig förtätning. Ett större befolkningsunderlag ger 
förutsättningar för en tätare och effektivare kollektivtrafik. Planförslaget medger att 
busskopplingen mellan Hasselbackevägen och Älvhemsvägen kan återupptas vid behov. 
 
En befintlig hållplats föreslås flyttas cirka femtio meter på Uppegårdsvägen. Denna flytt 
bedöms inte påverka avstånden till hållplatsen eller dess utformning på ett negativt sätt, 
istället kommer hållplatsen marginellt närmare ett större antal boenden och på längre 
avstånd från Yttre Ringleden. 
 
Stenungsunds kommun bedömer att planförslaget är positivt för kollektivtrafiken. 

Vägar och stråk 

På Hasselbackevägen medges i planförslaget genomfart för buss till Hasselgården och 
vidare till Älvhemsvägen.  
 
En stor del av Hällebäcksvägen övergår i detaljplaneförslaget till kvartersmark och 
angöring samt parkering. Genomfarten som tidigare därmed var möjlig och som korsade 
gång- och cykelvägen tas därmed bort och gång- och cykelvägen kan på så vis trafikeras 
säkrare för gående och cyklister i och igenom området. Detta gång- och cykelstråk 
fortsätter fram till Kristinedalskolan och även till Högenorum i öster.  
 
Fordonstrafik på Ishallsvägen medges inte längre i planförslaget och gatans utformning 
inom planområdet ska vara av karaktären lekplats, aktivitetsgata, gång- och cykel inom 
användningen park. Befintlig vändplats kan utvecklas att ingå i lek- och aktivitetsmiljön.  
 
Angöringen till befintligt förråd och fastighetsverkstad via Ishallsvägen blir inte längre 
möjlig utan medges istället vid behov från den nya förlängda Hällebäcksvägen som slutar i 
en vändplats på befintlig platå precis ovanför befintlig vändplats på Ishallsvägen. 
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Hällebäcksvägens infart från Uppegårdsvägen flyttas längre västerut för att medge ett 
större avstånd till korsningen mot Yttre Ringleden och samtidigt ta bort dagens 
fyrvägskorsning mellan Uppegårdsvägen, Blåklintsvägen och Hällebäcksvägen. Detta 
medför att busshållplatsen också flyttas västerut.  
 
Den nya förlängda Hällebäcksvägen mot väster och sedan söderut blir en ny angöringsväg 
till tre fjärdedelar av den nya föreslagna exploateringen som finns i områdets norra del. 
Gatan är tänkt att utformas för trafik i upp till 30 km/h på gåendes villkor och medge 
långsamt möte mellan mindre lastbil och personbil. För att uppnå god tillgänglighet ör 
ambitionen att vägens lutning kommer som mest vara cirka fyra till fem procent på grund 
av områdets terräng. Vägen avslutas i söder med en vändplats, alltså inte en 
genomfartsgata, som fortsätter med en gång- och cykelväg längs nuvarande Ishallsvägen. 

Påverkan från planområdet på trafiksystemet 

Det finns en brist på bostäder och politiska beslut för att förtäta och utveckla Stenungsund 
stad. Genom att förtäta finns möjlighet att utnyttja befintliga strukturer och hålla nere 
kostnader för ny infrastruktur samtidigt som ett tillräckligt stort underlag medges för att 
bibehålla och utveckla service och utbud. Båda dessa punkter minskar behovet av egen bil 
och bilresor. Trots detta vet vi att fler bostäder innebär fler fordonsrörelser och fler bilar.  
 
För att bedöma påverkan från föreslagen plan har två metoder använts för att beräkna 
antalet tillkommande fordonsrörelser. Trafikverkets trafikalstringsverktyg med nyttotrafik 
inräknat samt uppskattningen om 4 fordonsrörelser per 100 kvadratmeter tillkommande 
bostadsarea. Fyra rörelser är relativt mycket men inte ovanligt på en plats som inte kan 
räknas som centrum där människor har behov av arbetspendling med bil. Planen omfattar 
både bostäder samt 80 äldrebostäder, vi har räknat alla som vanliga bostäder. 
Äldrebostäder genererar rörelser med besökare och personal men färre resor för boende. 
Trafikverkets verktyg tar hänsyn till många faktorer såsom närhet till service och 
kollektivtrafik. Att använda båda metoderna ger ett spann som kan användas för ett 
maximalt och ett minimalt värde.  
 
Planområdets angöringsvägar är uppdelade på en del i norr med anslutning via 
Uppegårdsvägen och en del i Söder via Hasselbackevägen och Yttre Ringleden. Totalt 
skapar dessa 294 respektive 96 fordonsrörelser med nyttotrafik enligt Trafikverkets 
alstringsverktyg. Med det andra beräkningssättet 876 respektive 294 rörelser. Det pågår 
även förtätning med detaljplanering på fastigheterna Kopper 2:13 och 2:16, i dessa arbeten 
har fordonsrörelserna beräknats till 128 respektive 144 per dag. I nedan beräkningar har 
dessa värden lagts för att få en total bild av möjlig påverkan. Det som rubriceras som andel 
i tabellen är en av Stenungsunds kommun uppskattad fördelning av flödet baserat på 
respektive väg och korsnings nuvarande fordonsrörelser. 
 
En uppskattning av fordonsrörelsernas fördelning till olika vägar/korsningar har gjorts 
enligt tabellen nedan. De tillkommande i siffrorna avser både föreslagen detaljplan samt 
andra pågående planer enligt ovan. Dessa punkter har uppmätta årsmedelsvärden för 
fordonsrörelser och sedan har en uppskattning av maxtimma om 15 procent räknats fram. 
Mot dessa värden jämförs tillkommande fordonsrörelser i uppskattning om maxtimma. 
Resultatet blir att belastningen på korsningarna enligt tabellen vid maxtimman kommer 
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öka mellan cirka 1,7 och 4,1 procent, vilket innebär för Nösnäsmotet att vid maxtimman så 
kommer cirka 30 till 60 fler fordon att röra sig. Stenungsundsmotet där Industrivägen och 
E6 möts är idag relativt lågt belastat med trafik men övriga två passager över Bohusbanan 
är likt Nösnäsmotet högt belastat under maxtimman. 
 
 
 NUVARANDE   TILLKOMMANDE MAXH 

VÄG/KORSNING ÅVDT ANDEL MAXH MAXH 4/100 BOA TRV ALST. 

Ucklumsvägen mot Länsväg 160 (Nösnäs) 10 546 30% 15% 1582 4,1% 1,9% 

Uppegårdsvägen mot Doterödsvägen 3967 10% 15% 595 3,6% 1,7% 

Industrivägen 170 mot Uddevallavägen 10 460 28% 15% 1569 3,9% 1,8% 

Industrivägen 170 mot E6 10 460 28% 15% 1569 3,9% 1,8% 

Högenorumsvägen och övriga småvägar - 4% - - - - 

SUMMA 35 433 100%   SNITT 3,9% 1,8% 

 Tabell fordonsrörelser vid olika vägar/korsningar. 
 
 
Det pågår ett arbete på Stenungsunds kommun att ta fram olika alternativ för trafiken i 
Stenungsund tätort och anslutningspunkter mot statliga vägar. I den senaste rapporten som 
togs fram sommaren 2019 förslogs lösningar vilka Stenungsunds kommun jobbar vidare 
med.  
 
Det är angeläget för Stenungsunds kommun att skapa ett hållbart trafiksystem. Föreslagen 
detaljplan kommer ha en genomförandetid på 15 år och under denna tid bedöms 
trafiksystemet byggas ut succesivt och vara uppdaterat. Ð samverkan med pågående 
utbyggnadsplaner för trafiksystemet och ett mer intensivt arbete med den framtagna 
mobilitetsstrategin, samt strategin att förtäta centrala delar av Stenungsund, bedömer 
Stenungsunds kommun att den succesiva ökningen under dagens maxtimma, med mellan 
30 och 60 fler fordon i dagens mest utsatta trafikpunkter, är acceptabla. Planförslagets 
närhet till kollektivtrafik och underlag för befintlig och utökad service kan också medföra 
att resor med eget fordon inte kommer öka i samma takt som tidigare. 

Tung trafik 

Inom planområdets norra del kan det tillkomma en del varutransporter till äldreboendet. 
Detta har bedömts till mellan en och fyra mindre lastfordon per dag och har inte bedömts 
påtagligt påverka säkerheten. 
 

Parkering 

Förtätning av befintliga parkeringar längs med den Yttre Ringleden möjliggör parkering 
för stora delar av den tillkommande bebyggelsen. Cirka 50 nya parkeringsplatser kan 
tillskapas genom omdisponering av befintlig markparkering. Planförslaget medger även 
vid en utökad efterfrågan än föreslagen norm parkeringslösningar i cirka två plan på detta 
område. 
 
Till planförslagets nya byggrätter längs den nya förlängda Hällebäcksvägen kan cirka 200 
parkeringsplatser tillskapas på mark, i parkeringsdäck och i garage under byggnaderna. För 
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byggrätten vid Hasselgården föreslås att bostadsparkering sker i garage under 
kvartersstrukturen. Hasselgården och Vuxenskolan ges en möjlighet att anordna parkering 
väster om Hasselgården. I samband med denna parkering struktureras busshållplats, 
vändplats och gång-och cykelväg om för att bli mer ordnad och säker. Detta i kombination 
med att det finns ett överskott av befintliga parkeringar i området idag gör att ett p-tal på 
0,8 bilar per bostad/lägenhet kan tillgodoses med den mark och byggrätt som föreslås. 
Stenungsunds kommun har när planen är framtagen ingen parkeringsnorm. I detta 
planförslag bedömer Stenungsunds kommun att en lämplig parkeringsnorm på 0,8 
parkeringsplatser per bostad/lägenhet inklusive gäst- och tillgängliga angöringsplatser, som 
för att inte driva kostnader och att det produceras fler platser än behovet är lämpligt. För 
äldrevård/äldreboende gäller inte samma p-norm utan som minst ska 16 platser tillskapas 
per fastighet/äldreboende. Denna norm ska gälla vid bygglovsprövning såvida inte en 
parkeringsnorm eller avtal om mobilitetsåtgärder enligt avtal med lägre krav som omfattar 
planområdet tagits fram efter detaljplanen vunnit laga kraft. Vidare ska befintliga 
parkeringsplatser räknas efter normen 0,8. Det finns idag cirka 617 bostäder inom området 
och cirka 654 parkeringsplatser. Av dessa ska då 494 platser räknas bort vid 
bygglovsprövning inom Stenungsundshem AB:s eller kommande ägares fastigheter. För 
Stenungsunds kommuns tillkommande byggrätter ska parkering lösas helt inom egna 
fastigheten alternativt med avtal mellan Stenungsundshem AB, eller efterföljande ägare. 
Det finns då idag ett beräknat överskott på 160 platser.  
 
Planteringar med växtlighet och träd föreslås på de stora befintliga markparkeringsytorna. 
Detta för att kunna hantera dagvatten, göra dem mindre iögonfallande, skapa ett trevligare 
gaturum med en mer välkomnande entré till området.  Genom förtätningen av befintliga 
parkeringsytor och nya garage kan den centrala delen av Hasselhöjden fortsatt vara en till 
största delen bilfri miljö där markparkering är starkt begränsad inom befintliga byggnaders 
gårdsmiljöer. Grönytor och naturområden kan på det viset bevaras och reserveras för 
trivsam utevistelse för boende och besökare. 
 
Ett fullt utbyggt förslag enligt detaljplanen medför ett behov av cirka 331 platser. Utan 
byggnation av parkeringslösning längs Yttre Ringleden i fler än en våning kan det inom 
planförslaget tillskapas totalt 891 platser inklusive nuvarande platser. Det totala behovet av 
befintligt och nytt är 825 platser och därmed finns möjligheten att tillskapa cirka 66 fler 
platser än förslaget kräver. Stenungsunds kommun bedömer därmed att parkering går att 
tillskapa på ett tillfredställande sätt. 
 

Tillgänglighet 

Befintlig strukturs 1960- och 1970-talens planeringsideal innebär en hel del svårigheter 
kring tillgänglighet gällande terräng och längre avstånd mellan bostäders entréer och 
angöring med kollektivtrafik eller med egen bil.  
  
Tillkommande byggrätter de så kallade gårdshus i söder föreslås använda befintliga gårdar 
likt idag för angöring med bil. En kompromiss men möjligheten för angöringsparkering 
finns redan delvis i dagsläget. För angöring till fots eller med cykel hamnar byggnaderna i 
direkt anslutning till gång- och cykelstråket. För övriga byggrätter i söder är placering i 
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direkt koppling med Hasselbackevägen samt angöringsväg och parkering till Hasselgården, 
kvarteret därbakom och Vuxenskolan avses förbättras. 
 
Tillkommande byggnation i norr får en egen helt tillgänglig angöringsväg och parkering 
kan anordnas i direkt anslutning till byggnadernas entréer. Det finns möjlighet till 
personal- och gästparkering för äldreboende. Besökande till äldreboende är ofta i behov av 
tillgängliga lösningar. Eftersom tillkommande vägar och några befintliga vägar uppfyller 
tillgänglighetskraven finns möjlighet för fler människor att kunna ta del av naturområdet 
och parkstråken. 
 
Stenungsunds kommun bedömer att god tillgänglighet för nya byggnader kan tillskapas 
samt att tillgängligheten för befintlig struktur förbättras. Vidare ska byggnationer utföras 
enligt gällande regler angående tillgänglighet. 
 

Social hållbarhet 

Boendes grundläggande behov av service, rekreationsområden och samhällstjänster finns 
inom gångavstånd med som längst kring två kilometer utan behovet av eget fordon. Detta i 
kombination med närheten till god kollektivtrafik och regionalt resecentrum möjliggör för 
människor att bo i planområdet utan möjlighet att äga, hyra eller köra egen bil. 
 
Med en omgjord Ishallsväg till bred gång- och cykelväg utan biltrafik blir det en säkrare 
gata för de som går eller cyklar igenom, till och från området.  
 
Stenungsunds kommun och det kommunala bostadsbolaget äger marken och minst 400 
bostäder kan tillskapas som äldreboende och vanliga hyres- och bostadsrätter. En sådan 
möjlighet till blandning av boendeformer skulle vara positiv för social hållbarhet och 
mångfald av människor som bor och rör sig på området. Genom att utöka möjligheten till 
centrum finns möjlighet till verksamheter främst i bottenplan för att skapa ett liv av 
människor inom området där något alltid händer.  
 
Transformationen naturområdet från en avskild plats till en mer levande och ljusstruktur 
där ny bebyggelse möter området och dess stigar och gång- och cykelvägar. Detta kan 
skapa trygghetskänslor samtidigt som naturen och området kan nyttjas av fler människor 
och främst äldre som kanske inte annars haft möjligheten till ett naturnära boende. 
 
Stenungsunds kommun bedömer att planförslaget förbättrar och ger nya möjligheter att 
inom planområdet möjliggöra för en hållbar samhällsstruktur för människor med olika 
ekonomiska och sociala förutsättningar.  
 

Barn- och trygghetsperspektiv 

Det finns rikliga platser för lek och utforskning inom planområdet. Befintliga gårdsrum 
erbjuder olika typer av miljöer och utrustningar. Friytorna kring naturområdet ger 
möjlighet till utforskande av en miljö som inte normalt finns i tätbebyggt område, eftersom 
naturområdet omfattar ett större område som skötts likt friväxande naturmark. Läs vidare 
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kring resonemang om ytornas kapacitet under ”Mark, vegetation, friytor och rekreation” 
under planförslaget ovan. 
 
Med en omgjord Ishallsväg till bred gång- och cykelväg utan biltrafik blir det en säkrare 
gata för de som går eller cyklar igenom, till och från området. Hällebäcksvägen som innan 
stråket går under Yttre Ringleden tas bort och därmed är stråket en säker och tryggplats för 
barn som rör sig mellan bostad, lek, fritidsintressen och skola. Samtidigt får detta gång- 
och cykelstråk samt stråket mellan Uppegårdsvägen och Kristinedalskolan fler 
interaktionspunkter med byggnader och därmed fler ögon och rörelser på stråken med 
möjlig ökad trygghet som följd. 

 
Stenungsunds kommun bedömer att planförslaget kommer innebära en ökad trygghet och 
säkerhet för barn. Vidare bedöms att fler barn kommer erbjudas möjligheten att ta del av 
naturen och lekmöjligheterna kring hasselhöjden. Vidare bedöms att färre barn troligtvis 
kommer behöva skolskjuts då planområdet erbjuder säkra gång- och cykelvägar vilket 
minskar belastning med trafik runt Stenungsunds kommuns skolor. 
 

Social konsekvensanalys och barnkonsekvensanalys 

Läs vidare kring resonemang social hållbarhet och barn- och trygghetsperspektiv i de båda 
stycken ovan. 
 
Under arbetet med detaljplanen har en social konsekvensanalys tagits fram, ”Social 
konsekvensanalys och barnkonsekvensanalys, Norconsult AB, 2017-12-12”. Där beskrivs 
konsekvenserna och förslag för fortsatt arbete vidare även om dokumentet inte helt 
avspeglar reviderat planförslag. 

Identitet och mångfald 

Planförslaget tar utgångspunkt i områdets gröna identitet och bygger vidare på den, även 
om den föreslagna utvecklingen också medför förändringar i hur området upplevs. 
Gestaltningen av den nya förlängda Hällebäcksvägen avgör om den riskerar att skapa en 
barriär genom området. Den planerade förtätningen skapar förutsättningar för mer 
varierade boendeformer i området. Blandningen av nytt och gammalt och lägenheter i olika 
storlekar skapar förutsättningar för varierade hyresnivåer. Ett tillskott av bostadsrätter 
skapar större variation av upplåtelseformer i området.   

Vardagsliv och mobilitet 

Ett nytt äldreboende medför fler platser och därmed större möjligheter för äldre som 
önskar bo kvar i samma bostadsområde. Områdets centrala läge och tillgång till flera 
kollektivtrafiklinjer gynnar personer utan bil, låginkomsttagare samt barn och unga. De 
äldre barnen kan röra sig mellan hemmet och fritidsaktiviteter på egen hand utan att vara 
beroende av skjuts. 
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Mötesplatser och samvaro  

Planen möjliggör nya platsbildningar som kan knyta ihop det nya och det gamla. Det 
föreslagna parkstråket med gång- och cykelväg är mycket viktigt att det utvecklas och blir 
en central punkt. 
 
Gårdshusen innebär att innergårdarna kan upplevas som mer slutna, samt att vissa av 
dagens lekplatser inte kan finnas kvar på nuvarande plats. Gestaltningen av innergårdarna 
och entréerna till dessa är viktiga för att gårdarna ska upplevas som inbjudande för boende. 
Det är också viktigt att en tydlighet finns i vad som är allmän plats och privat kvartersmark 
även om det inte behöver innebära att personer inte kan röra sig på andra bostadsgårdar. 

Trygghet och säkerhet 

Gestaltningen av parkstråket med gång- och cykelväg samt den nya förlängda 
Hällebäcksvägen blir viktig för att gående ska komma i första hand även i praktiken. Nya 
entréer, parkeringar och fönster mot natur och vägar skapar en ny valmöjlighet för den som 
tidigare upplevt något av gång- och cykelstråken som ensliga. 
 

Teknisk försörjning 

Dricks- och spillvatten 

Kommande exploatering ska anslutas till kommunalt VA. På grund av det stora planerade 
tillkommande antalet bostäder samt nya byggnaders höjd har en kompletterande VA-
utredning har genomförts av WSP, 2020-10-16 med beräkningar av tillkommande behov 
och befintligt läge. I de fall högre tryck erfordras än vad som kan uppnås i befintliga 
ledningsnät för färsk-, föreslås tryckstegring ombesörjas och bekostas av fastighetsägaren. 
 
Med avseende på framtida höjdsättning och befintliga ledningar bedöms anslutningen 
kunna ske med självfall. I de fall detta inte kan ske ska erforderlig lösning finnas inom 
fastigheten för att kunna pumpa spillvattnet till anvisad förbindelsepunkt enligt de krav 
som Stenungsunds kommuns VA-teknik avdelning anvisar. 
 
Vatten och avloppsledningar mellan befintliga byggnader i öster och Yttre Ringleden 
kommer om garagebyggnader anordnas troligtvis behöva flyttas. Vid utbyggnad föreslås 
dessa ledningar flyttas med ny dragning under kvartersmark med markreservat för 
underjordiska ledningar.  

Brandposter 

Erforderliga brandposter kommer att placeras inom planområdet i samråd med 
Räddningstjänsten.  

Dagvatten 

Kommande exploatering ska anslutas till kommunalt VA först efter att erforderlig 
rening och fördröjning har skett inom fastighetens kvartersmark. När 
markanvändningen förändras i aktuellt planområde väntas mängderna av föroreningar 
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som följer med dagvattnet öka i området. Möjligheterna att uppnå god ekologisk och 
god kemisk status i recipienten får inte försämras i och med planförslaget. Dessutom ska 
ingen kvalitetsfaktor få en försämrad status. Kommunens utgångspunkt är att uppnå 
miljökvalitetsnormerna genom att förbättra kvaliteten på dagvattnet både från nya och 
befintliga belastande ytor. 
 
Enligt VA- och dagvattenutredningen, Norconsult 2017-11- 13 kan planområdets 
geologiska förutsättningar förväntas ge dåliga infiltrationsmöjligheter. Områdets topografi 
bedöms ge goda förutsättningar för anslutning av dagvatten till befintliga 
dagvattenledningsnät via självfall. En kompletterande VA-utredning har genomförts av 
WSP, 2020-10-16 och den visar även på att dagvattenfördröjning och rening kan hanteras 
inom planområdet. Förslag på dagvattenlösningar ges även i utredningen. 
 
Dagvattenledningar mellan befintliga byggnader i öster och Yttre Ringleden kommer om 
garagebyggnader anordnas troligtvis behöva flyttas. Vid utbyggnad föreslås dessa 
ledningar flyttas med ny dragning under kvartersmark med markreservat för underjordiska 
ledningar.  
 
Stenungsunds kommun bedömer att planförslaget kan hantera VA där rening och 
fördröjning av dagvatten inom planområdet kan ske utan vidare påverkan på 
miljökvalitetsnormer och ökade vattenflöden till följd av ett fullt utbyggt planförslag.  

El 

Kommande exploatering kan anslutas till elnätet.  
 
Elledningar mellan befintliga byggnader i öster och Yttre Ringleden kommer om 
garagebyggnader anordnas troligtvis behöva flyttas. Vid utbyggnad föreslås dessa 
ledningar flyttas med ny dragning under kvartersmark med markreservat för underjordiska 
ledningar.  

Teleledningar och bredband 

Kommande exploatering kan anslutas till tele- och fibernätet.  
 
Ledningar mellan befintliga byggnader i öster och Yttre Ringleden kommer troligtvis 
behöva flyttas. Vid anordnande av garagebyggnader föreslås dessa ledningar flyttas med 
ny dragning under kvartersmark med markreservat för underjordiska ledningar. 

Värme 

Kommande exploatering kan anslutas till fjärrvärmenätet. Alternativt egen lösning. 
Boverkets byggregler beaktas vad gäller byggnadens tekniska utförande. 

Avfallshantering 

Vid byggnation av bostäder, äldreboende och centrumverksamheter så ska det finnas ett 
eller flera soprum med plats för sopkärl enligt Stenungsunds kommun och VA-tekniska 
avdelningens gällande krav. Soprummet ska kunna nås med sopbil och ansluta till en 
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vändplats eller en gata med vändmöjligheter enligt Stenungsunds kommuns gällande krav. 
Alla föreslagna gator inom allmän platsmark erbjuder möjligheten att anordna vändplatser 
upp till cirka tio meters vändradie. 

Räddningstjänst 

Generellt skall räddningstjänsten inte ha längre än 50 meter mellan uppställningsplats för 
räddningsfordon och angreppspunkt vid utrymningshjälp med hjälp av bärbar utrustning 
såsom stegar. Vi utrymningshjälp av räddningsfordon ska uppställningsplatsen kunna vara 
ändra fram till byggnadens fasad. Det byggnadsbrandtekniska utförandet bestäms vidare i 
samband med bygglov och bygganmälan.  
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KONSEKVENSER AV PLANENS 

GENOMFÖRANDE 

Konsekvenser enligt miljöbalken 

Riksintressen grundläggande hushållningsbestämmelser enligt 3 kap MB 

Industriell produktion 3 kap 8 § MB 

Den föreslagna detaljplanen ligger utanför den identifierade Yttre gränslinje mellan den 
petrokemiska industrin och annan markanvändning söderut, och bedöms därför inte skada 
riksintresset. 

Europaväg 6 (E6) och Bohusbanan 3 kap 8 § MB 

Den föreslagna detaljplanen påverkar inte inom planområdet riksintressena, dock förväntas 
en konsekvens av detaljplanen vara ett ökat antal fordonsrörelser som påverkar 
riksintressena, påverkan har bedömts till mellan cirka två och fyra procents ökning i 
fordonsrörelser som kommer ske löpande under planens genomförandetid. Samtidigt pågår 
åtgärdsstudier och Stenungsunds kommun har en ambition att förbättra trafiklösningarna 
inom genomförandetiden. Sammantaget bedöms därför inte den föreslagna planen skada 
riksintressena. 

Riksintressen särskilda hushållningsbestämmelser enligt 4 kap MB 

Högexploaterade kusten, 4 kap 1 § MB 

Den föreslagna detaljplanen innebär en utveckling av den befintliga tätorten, och bedöms 
därför inte skada riksintresset. 

Natura 2000, 4 kap 8 § MB (7 kap 27 § MB) 

Förutsatt att de åtgärder som beskrivs i dom till planförslaget hörande VA- och 
dagvattenutredningarna utförs bedöms inte genomförandet av detaljplanen påverka 
statusen inom Natura 2000-området Hakefjorden. 

Strandskydd enligt 7 kap 13 till 18 §§ MB 

Planområdet omfattar inte inom något känt vattenområde eller känt område med 
strandskydd. 

Fornlämningar enligt KML 

Länsstyrelsen har beslutat att det krävs slutligundersökning av utvalda delar för att kunna 
exploatera enligt föreslagen plan. En slutundersökning kan upphandlas efter att 
detaljplanen antagits och undersökningen kan påbörjas efter att detaljplanen vunnit laga 
kraft. Efter genomförda undersökningar kan exploatering enligt planförslaget medges. 
Fornlämningarna bedöms därmed inte vidare påverkas av att planen genomförs. 
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Naturvärden 

Ett genomförande av detaljplanen bedöms inte vidare skada värdefull natur. 

Miljökvalitetsnormer enligt 5 kap MB 

Luftkvalitet 

Rapporten ”Beräkningar av kvävedioxider i Stenungsunds kommun 2012” visar på att 
halten av NO2 inte uppgår över den nedre utvärderingströskeln och uppsatta miljömål 
uppnås i området. Rapporten tar dock inte hänsyn till platsspecifik topografi eller 
byggnader men innehåller en faktor som tar hänsyn till stadsmiljö. Modellen tenderar att 
överskatta halterna i bakgrundsmiljöer och det finns viss reservation för underskattning av 
halterna i trånga gaturum. Trafikökningen inom planområdet antas öka med den tänkta 
kommande exploatering i övrig utveckling av Stenungsund centrum.  Då framtagen rapport 
inte tar hänsyn till ett nuläge 2020 samt ett framtida scenario och andra faktorer 
exempelvis är fordonsflottan idag modernare med bättre rening och minskade utsläpp. 
Sammantaget med de tillgängliga rapporterna bedöms risken för att inte uppnå gällande 
luftkvalitetsnormer som liten, vidare bedöms planförslagets genomförande innebära 
förutsättningar för resande utan egen bil och ett ökat resande med buss och tåg vilka ger ett 
lägre utsläpp. Utsläppsökningen kommer stå i förhållande till ökade fordonsrörelser i 
samband med utbyggnation enligt planförslaget. Detta innebär att miljökvalitetsnormerna 
följs. 

Förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön (SFS 2004:660) 

Förutsatt att de åtgärder som beskrivs i dom till planförslaget hörande VA- och 
dagvattenutredningarna utförs bedöms inte genomförandet av detaljplanen påverka 
statusen Askeröfjordens vattenområde, vilket innebär att miljökvalitetsnormerna följs. 

Markföroreningar 

Förutsatt att planbestämmelsen om skyddsåtgärder efterföljs innan startbesked ges bedöms 
inte kända markföroreningar påverka säkerhet och hälsa, vilket innebär att 
miljökvalitetsnormerna följs. 

Buller 

Översiktliga trafikbullerberäkningar har gjorts för tänkt exploatering, Norconsult 2017-11-
20. Utrednings fasadplaceringar följer inte exakt det reviderade planförslaget men ligger 
inte närmare någon bullerkälla. Framtagen utredning bedöms därför även vara tillräcklig 
för bedömning av det reviderade planförslaget. Beräkningarna har baserats på 
prognostiserad trafik vid genomförande av planen enligt målbilden samt skyltad hastighet 
om som mest 30 km/h på den nya förlängda Hällebäcksvägen genom området. Samtliga 
bostäder längs en sådan gångfartsgatan beräknas få ekvivalenta ljudnivåer vid fasad lägre 
än 60 dBA det vill säga riktvärdet beräknas klaras utan särskilda bullerskyddsåtgärder.  
 
Högsta ljudnivåer beräknas de högre byggnaderna i norr få då dessa är belägna relativt nära 
Uppegårdsvägen. I fasad mot norr beräknas ljudnivån i de övre våningarna till mellan 54 
och 55 dBA. Punkthusens övriga fasader samt övriga planerade bostadsbyggnader 
beräknas få ljudnivåer under 50 dBA vid mest utsatt fasad. Det planerade huset vid 
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Hasselbackevägen får ekvivalenta ljudnivåer till mellan 56 och 57 dBA vid fasad mot 
gatan.  
 
Samtliga planerade bostäder har ytor i anslutning till byggnaden där riktvärdena för 
uteplats klaras. Samtliga bostäder kan även ha en privat uteplats eller balkong vid fasad där 
riktvärdena klaras, vilket innebär att miljökvalitetsnormerna följs. 

 
Gällande industribuller bedöms det inte föreligga störningar vid planområdet då avståndet 
till industrin cirka en kilometer norr om planområdet då utredningar för andra planområden 
närmare bullerkällan i samma längdriktning visar att det inte föreligger någon störning från 
industribuller, vilket innebär att miljökvalitetsnormerna följs. 
 

Ekologiska konsekvenser 

En del av befintlig naturmark och befintliga gårdsrum tas i anspråk av detaljplanens 
förslag. Planen föreslår utbyggnad av parkstråk samt att tillkommande parkeringar ska 
utformas för att ta hand om dagvattnet med grönstruktur. Stora sammanhängande gröna 
inslag är viktiga för exempelvis dagvattenhantering, luftkvalitet, biologisk mångfald och 
fågelliv. Samtidigt ges fler människor på ett tillgängligt sätt möjlighet att bo, besöka och 
vistas i naturområdet och Stenungsunds kommun kan samla fler människor på redan 
ianspråktaget området med befintlig infrastruktur utan att behöva hitta andra platser 
utanför redan etablerad service. Stenungsunds kommun bedömer att planens genomförande 
kommer innebära en förändring av andelen grönytor men de värden som finns ska vårdas 
och kontinuerliga grönstråk ska eftersträvas, till exempel genom att Ishallsvägen blir ett 
parkstråk.   
 

Sociala konsekvenser och barnkonsekvensbeskrivning 

Detaljplanens utbyggnad kommer erbjuda fler människor möjlighet att bo, leva och verka 
utan behov av egen bil. Utbyggnaden innebär också att områdets bostadsbestånd ytterligare 
kan utvecklas med fler upprättsformer. Detta kan skapa en blandning av människor med 
olika bakgrund och förutsättningar.  
 
Säkerheten och tryggheten kan ökas betydligt med ytterligare trafikseparering och fler 
ögon och rörelser på fler platser. Området erbjuder även efter kommande exploatering 
stora ytor för lek och rekreation. Stenungsunds kommun bedömer att detaljplanen som 
helhet kommer ge positiva konsekvenser både för redan boende människor och barn och 
för nytillkommande i området. 
 

Stadsbyggnadsmässiga konsekvenser 

Användningen som är planerad i befintliga detaljplaner kommer delvis att ändras, dels för 
att det redan är så i praktiken idag och för att möjliggöra utbyggnation enligt planens 
förslag. Alla befintliga planers genomförandetid har löpt ut och de kommer därmed 
ersättas inom föreslaget planområde. 
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Föreslagen utbyggnation kan förklaras som ambitiös och kommer förändra hur området i 
stort uppfattas. Från befintliga gaturum kommer vissa hus att sticka upp i bakgrunden över 
nuvarande bebyggelse. Denna typ av siluetter finns redan idag på flera andra ställen i 
Stenungsunds tätort och visar tydligt att staden utvecklas, samtidigt kan siluetterna 
uppfattas som förfulande eller som fina beroende på vem som tillfrågas. 
 
Fler människor på samma plats kommer medföra en efterfrågan på service inom 
närområdet och därmed kan stadsbilden förstärkas genom att bottenvåningar i vissa 
byggnader i staden kan göras om till verksamheter och på så vis skapa en mer levande stad. 
Detta kan bli en spiral som även bidrar till att fler väljer att utnyttja service och handel mer 
lokalt och behovet av längre förflyttningar minskar. Stenungsunds kommun bedömer att 
påverkan är mer positiv än negativ och helt i linje med den politiska ambitionen i Vision 
2035. 
 

Ekonomiska konsekvenser 

Se vidare under samma rubrik under delen ”Genomförandebeskrivning”. 

  



Detaljplan för bostäder, äldreboende och centrum        Dnr 2013/916 
Del av Kopper 2:1 med flera                                         Granskningshandling 2017-12-12, Rev 2020-10-16 

59 (76) 

MILJÖKONSEKVENSBEDÖMNING 

Stenungsunds kommun har gjort en behovsbedömning enligt PBL 4 kap 34 § och 
miljöbalken 6 kap 11 § för aktuell detaljplan. Stenungsunds kommun har bedömt att 
detaljplanens genomförande vid en sammanvägning av konsekvenserna ej kan antas 
medföra betydande miljöpåverkan. Vid samråd med länsstyrelsen 2018-03-28 har framgått 
att länsstyrelsen delar Stenungsunds kommuns uppfattning. 
 
Planförslaget medger ej användning av planområdet för sådan verksamhet eller åtgärd som 
kräver tillstånd enligt MKB-förordningen bilaga 1 och 3. Vid behovsbedömningen har 
kriterierna i MKB-förordningen bilaga 4 särskilt beaktats. Ställningstagandet grundar sig 
på bedömningen att ett genomförande av detaljplanen; 
 

 Inte påverkar något Natura 2000-område och därmed inte kräver tillstånd enligt 7 
kap 28 § miljöbalken 
 

 Inte negativt påverkar möjligheterna att uppfylla nationella eller regionala 
miljömål, klimatmål och folkhälsomål 

 
 Inte bedöms ge upphov till en betydande miljöpåverkan på biologisk mångfald, 

landskap, fornlämningar och vatten 
 

 Inte ger upphov till risker för människors hälsa och säkerhet 
 

 Inte bidrar till att några miljökvalitetsnormer överskrids 
 

 Inte på ett betydande sätt påverkar några områden eller natur som har erkänd 
nationell eller internationell skyddsstatus såsom riksintressen och naturreservat. 

 
 
Stenungsunds kommun bedömer att planen är förenlig med 3, 4 och 5 kap. miljöbalken. De 
förändringar som medges i detaljplanen är förenliga med en från allmän synpunkt lämplig 
användning av mark- och vattenresurser. Inga riksintressen eller andra områden med 
särskilda natur- eller kulturintressen berörs på ett skadligt sätt.  
 
Planens genomförande innebär inte att gällande miljökvalitetsnormer överskrids. 
 
Detaljplanen är förenlig med Stenungsunds kommuns översiktsplan och den fördjupade 
översiktsplanen för Stenungsund tätort samt tidigare redovisade politiska 
ställningstagande. 
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GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 

Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska, fastighetsrättsliga, tekniska och 
ekonomiska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt 
genomförande av detaljplanen. 
 
Det geografiska område som omfattas av detaljplanen benämns nedan ”planområdet”. 
Genomförandebeskrivningen har ingen självständig rättsverkan. Detaljplanens bindande 
föreskrifter framgår istället av plankartan och planbestämmelserna.  
 
Genomförandebeskrivningen förtydligar detaljplanens syfte ur genomförandesynpunkt och 
ska fungera vägledande i plangenomförandet. 
 

Framtagande av detaljplan 

Planarbetet har handlagts med normalt planförfarande i enlighet med 5 kap. Plan- och 
bygglagen (2010:900). Planförslaget har varit på granskning och ska nu skickas ut på en 
reviderad granskning och därefter vidare för antagande i Kommunfullmäktige. 
 
Stenungsunds kommun och sektor samhällsbyggnad, verksamhet exploatering upprättar 
kompletta planhandlingar och svarar för planens formella handläggning enligt Plan- och 
bygglagen. Åtagandet inbegriper de arbetsinsatser som krävs för att upprätta planförslaget, 
fram till att detaljplanen antas och vinner laga kraft, inklusive dokumentation och 
arkivering.  
 

Organisatoriska frågor 

Tidplan 

Målsättningen är detaljplanen ska genomföras enligt följande tidplan: 
 

 Granskning   februari/mars  2018 
 Granskning reviderad  oktober  2020 
 Antagande   december/januari 2020/2021 
 Laga kraft   januari/februari 2021 

    
Tidpunkten för laga kraft förutsätter att antagandebeslutet inte överklagas. 
Då detaljplanen vunnit laga kraft kan fastighetsbildning ske och beslut om bygglov fattas. 
 

Genomförandetid 

Planens genomförandetid är 15 år från den dag planen vinner laga kraft. Vald 
genomförandetid ger en skälig tid för utbyggnad av planområdet. 
 
Under genomförandetiden har fastighetsägare en garanterad rätt att efter godkänd 
bygglovsansökan få bygga i enlighet med planen. Efter genomförandetidens utgång kan 
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dock detaljplanen ändras eller upphävas av Stenungsunds kommun utan att uppkomna 
rättigheter behöver beaktas eller att fastighetsägare har rätt till eventuell ersättning för 
exempelvis förlorad byggrätt. 
 

Huvudmannaskap 

Huvudmannaskapet innebär ett formellt ansvar för iordningställande, drift och underhåll av 
anläggningar inom allmän plats. Huvudmannaskapet medför skyldighet (om berörd 
fastighetsägare begär det), men också en rättighet, för huvudmannen att förvärva mark som 
i planen är utlagd som allmän plats. 
 
Stenungsunds kommun är huvudman för allmän plats. Respektive 
exploatör/fastighetsägare ansvarar för utbyggnad inom kvartersmark. 
 

Utbyggnad av detaljplanen – ansvar och ekonomi 

I nedan tabell redovisas vem som är ansvarig för att initiera åtgärd, genomföra, underhålla, 
och finansiera utbyggnaden. 
 
Övriga tekniska utredningar 
Tekniska utredningar till detaljplanen hittas under rubriken Till detaljplanen hörande 
utredningar samt Övriga handlingar och underlag. De rekommendationer som anges bör 
beaktas vid fortsatt projektering och anläggande. 
 
BESKRIVNING  TYP AV MARK INITIATIV  GENOMFÖRA UNDERHÅLLA KOSTNADER 

Fastighetsbildning - 
Stenungsunds 
kommun 

Lantmäteriet - 
Stenungsunds 
kommun  

För att kunna genomföra detaljplanen föreslås en möjlig fastighetsindelning, Med Fastighetsbildning avses åtgärd som 
nybildar eller ombildar fastigheter. Fastighetsbildning och övriga fastighetsrättsliga åtgärder kan genomföras med stöd av 
detaljplanen. Föreslagna åtgärder samordnas lämpligen till ett tillfälle. Kostnadsfördelning regleras vidare i 
exploateringsavtalet. 
 
För allmän platsmark finns såväl en inlösenrätt enligt 6 kap. 13 § PBL, och omvänt har Stenungsunds kommun en 
skyldighet att lösa in allmän platsmark om fastighetsägaren begär det enligt 14 kap 14 § PBL.  

GATA, 
Gata 

Allmän plats 
Stenungsunds 
kommun 

Stenungsunds 
kommun 

Stenungsunds 
kommun 

Stenungsunds 
kommun  

Hasselbackevägen i den södra delen av planområdet planläggs i och med detaljplanen som allmän plats. I slutet av denna 
gata kommer befintlig vändplats för bussar att tas bort och en ny vändplats om en vändradie om cirka nio meter att 
anläggas. Vändplatsen ska ansluta till bussgata och området förberedas för att kunna bebyggas med en hållplats när 
behov uppstår. 
 
Det kommer även att nyanläggas allmän plats gata, den nya förlängs Hällebäcksvägen, som är den nya infarten till 
områdets norra del från Uppegårdsvägen. Denna gata beräknas från korsningen vid Uppegårdsvägen uppgå till cirka 390 
meter och avslutas med en vändplats om cirka nio meters radie. Det kommer krävas att terrängen med berg bearbetas. I 
områdets norra del säkerställs mark för befintlig busshållplats som behöver flyttas i samband med att ny infart till 
Hällebäcksvägen anordnas. 
 
Befintliga Hällebäcksvägen övergår i stort till kvartersmark. 

GATA1, GÅNG, CYKEL  
Bussgata, Gångväg och 

Allmän plats 
Stenungsunds 
kommun 

Stenungsunds 
kommun 

Stenungsunds 
kommun 

Stenungsunds 
kommun  
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BESKRIVNING  TYP AV MARK INITIATIV  GENOMFÖRA UNDERHÅLLA KOSTNADER 

Cykelväg  

Den sista biten av gång- och cykelvägen mot Hasselgården och ny vändplats mellan nuvarande Ishallsvägen och 
Hasselbackevägen längs med Kristinedalskolan behöver flyttas och ny anläggas. Detta görs med fördel tillsammans med 
att ny vändplats byggs och bussars vändslinga tas bort. 

Befintlig gatubelysning Allmän plats 
Stenungsunds 
kommun 

Stenungsunds 
kommun 

Stenungsunds 
kommun 

Stenungsunds 
kommun  

Längs Hasselbackevägen samt gång och cykelväg längst i väster mot Kristinedalskolan ingår befintlig gatubelysning idag 
inom kvartersmark och ägs av Stenungsundshem AB. Denna gatubelysning kommer efter föreslagna marköverlåtelser ingå 
i allmän platsmark för gata och därmed ska ägandeskap och drift överlåtas till Stenungsunds kommun utan kostnad enligt 
exploateringsavtal. Nätet inom kommande kvartersmark främst kring befintliga Hällebäcksvägen kvarstår i 
Stenungsundshem AB:s ägo och drift. 

Park, GÅNG, CYKEL, 
Park, Gångväg och 
Cykelväg 

Allmän plats 
Stenungsunds 
kommun 

Stenungsunds 
kommun 

Stenungsunds 
kommun 

Stenungsunds 
kommun  

Tidigare infartsväg till före detta ishallen, Ishallsvägen har omarbetats till en gång- och cykelväg och är inte längre någon 
bilväg. En omgestaltning av denna gång- och cykelpassage i parkstråket mitt emellan områdets södra och norra del 
behöver genomföras för att säkerställa att ingen fordonstrafik från Kristinedalsvägen kan framföras genom planområdet. 
 
Parkstråket kan även vid behov kompletteras med grönstruktur, sittplatser, papperskorgar, belysning och liknande lek- och 
rekreationsutrustning likt utegym, lekplats, pumptracks, liten multiplan, aktivitetstorg och liknande.  

Park, 
Park 

Allmän plats 
Stenungsunds 
kommun 

Stenungsunds 
kommun 

Stenungsunds 
kommun 

Stenungsunds 
kommun  

Längs med Yttre Ringleden är det planerat för parkmark. En remsa om mellan cirka en och två meter. Syftet är att 
säkerställa utfartsförbud och parkmarken är grönstruktur mellan Yttre Ringleden ej inom planområdet och kvartersmarken 
inom planområdet. 

Natur, 
Naturområde 

Allmän plats 
Stenungsunds 
kommun 

Stenungsunds 
kommun 

Stenungsunds 
kommun 

Stenungsunds 
kommun  

Nuvarande hasselhöjdens naturområde, förändras lite i detaljplanen och kvarvarande mark planeras för kvarstående 
naturområde. Ingen utbyggnad planeras utöver eventuella avhjälpande åtgärder kring blockutfall enligt a1 nedan, skötsel 
och anläggandet av mindre naturstigar och vanlig skötsel inom riktlinjerna för naturmark. 

B, 
Bostäder, 
Kopper 6:1>1 
Kopper 2:99>1 
Kopper 5:1>1 
Kopper 2:22>1 
Del av Stenung 4:83>1 
Del av Kopper 2:116>1 
Ny fastighet 5 

Kvartersmark 
Exploatör 
Fastighetsägare 

Exploatör 
Fastighetsägare 

Exploatör 
Fastighetsägare 

Exploatör 
Fastighetsägare 

Exploatör/Fastighetsägare får utföra byggnation enligt planbestämmelser. Byggnationer ska utföras enligt gällande regler 
angående bland annat tillgänglighet och byggnadsutförande och liknande enligt bland annat PBL och Boverkets 
rekommendationer. 
 
Exploatör/Fastighetsägare med tillkommande byggrätter kan få kostnader för genomförande och drift av bostäder, annan 
byggnation, parkeringsanläggningar, mobilitetsåtgärder, ledningsdragning, lantmäteriförrättning och liknande inom 
planområdet.  
 
Rekommendationer från marktekniska- och bergtekniskaundersökning som tagits fram ska följas, Norconsult AB 2017-06-
02 PM samt Norconsult AB 2017-06-02 MUR. 
 
Rekommendationer från vatten-, spill-, och dagvattenutredning som tagits fram ska följas, WSP 2020-10-16. 
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BESKRIVNING  TYP AV MARK INITIATIV  GENOMFÖRA UNDERHÅLLA KOSTNADER 

Befintliga ledningar för kommunala vatten och spillvattenledningar, elledningar, tele- och bredband över Kopper 2:22>1, 
Kopper 2:23>1 och Kopper 5:1>1 behöver eventuellt flyttas om exploatören har för avsikt att utnyttja byggrätten för 
komplementbyggnader som delvis befinner sig över befintliga ledningar. Det har inom kvartersmark reserverats ett 
markområde för underjordiska ledningar, ett så kallat u-område. Exploatören ska upplåta ledningsrätt utan ersättning. Den 
fastighetsägare som avser att bebygga berört område begär flytt hos nätägaren samt bekostar åtgärden. 

D1, B, 
Äldrevård och Bostäder, 
Kopper 2:23>1 
 

Kvartersmark 
Exploatör 
Fastighetsägare 

Exploatör 
Fastighetsägare 

Exploatör 
Fastighetsägare 

Exploatör 
Fastighetsägare 

Exploatör/Fastighetsägare får utföra byggnation enligt planbestämmelser. Byggnationer ska utföras enligt gällande regler 
angående bland annat tillgänglighet och byggnadsutförande och liknande enligt bland annat PBL och Boverkets 
rekommendationer. 
 
Exploatör/Fastighetsägare med tillkommande byggrätter kan få kostnader för genomförande och drift av äldrevård, 
bostäder, annan byggnation, parkeringsanläggningar, mobilitetsåtgärder, ledningsdragning, lantmäteriförrättning och 
liknande inom planområdet.  
 
Rekommendationer från marktekniska- och bergtekniskaundersökning som tagits fram ska följas, Norconsult AB 2017-06-
02 PM samt Norconsult AB 2017-06-02 MUR. 
 
Rekommendationer från vatten-, spill-, och dagvattenutredning som tagits fram ska följas, WSP 2020-10-16. 
 
Det finns kommunala vatten och spillvattenledningar som berör kvartersmark med mark reserverad för underjordiska 
ledningar, så kallat u-område, längs gång- och cykelvägen genom området samt tillkommande ledningsbehov över 
tilltänkta nya ”fastighet 2, 3, 4 och Kopper 2:23>1”. Exploatören ska upplåta ledningsrätt utan ersättning. 
 
Befintliga ledningar för kommunala vatten och spillvattenledningar, elledningar, tele- och bredband över Kopper 2:22>1, 
Kopper 2:23>1 och Kopper 5:1>1 behöver eventuellt flyttas om exploatören har för avsikt att utnyttja byggrätten för 
komplementbyggnader som delvis befinner sig över befintliga ledningar. Det har inom kvartersmark reserverats ett 
markområde för underjordiska ledningar, ett så kallat u-område. Exploatören ska upplåta ledningsrätt utan ersättning. Den 
fastighetsägare som avser att bebygga berört område begär flytt hos nätägaren samt bekostar åtgärden. 

B, C, 
Bostäder och Centrum, 
Del av Kopper 2:116>1 

Kvartersmark 
Exploatör 
Fastighetsägare 

Exploatör 
Fastighetsägare 

Exploatör 
Fastighetsägare 

Exploatör 
Fastighetsägare 

Exploatör/Fastighetsägare får utföra byggnation enligt planbestämmelser. Byggnationer ska utföras enligt gällande regler 
angående bland annat tillgänglighet och byggnadsutförande och liknande enligt bland annat PBL och Boverkets 
rekommendationer. 
 
Exploatör/Fastighetsägare med tillkommande byggrätter kan få kostnader för genomförande och drift av bostäder, centrum, 
annan byggnation, parkeringsanläggningar, mobilitetsåtgärder, ledningsdragning, lantmäteriförrättning och liknande inom 
planområdet.  
 
Rekommendationer från marktekniska- och bergtekniskaundersökning som tagits fram ska följas, Norconsult AB 2017-06-
02 PM samt Norconsult AB 2017-06-02 MUR. 
 

Rekommendationer från vatten-, spill-, och dagvattenutredning som tagits fram ska följas, WSP 2020-10-16. 

C, 
Centrum, 
Del av Kopper 2:116>1 

Kvartersmark 
Exploatör 
Fastighetsägare 

Exploatör 
Fastighetsägare 

Exploatör 
Fastighetsägare 

Exploatör 
Fastighetsägare 

Exploatör/Fastighetsägare får utföra byggnation enligt planbestämmelser. Byggnationer ska utföras enligt gällande regler 
angående bland annat tillgänglighet och byggnadsutförande och liknande enligt bland annat PBL och Boverkets 
rekommendationer. 
 
Exploatör/Fastighetsägare med tillkommande byggrätter kan få kostnader för genomförande och drift av centrum, annan 
byggnation, parkeringsanläggningar, mobilitetsåtgärder, ledningsdragning, lantmäteriförrättning och liknande inom 
planområdet.  
 
Rekommendationer från marktekniska- och bergtekniskaundersökning som tagits fram ska följas, Norconsult AB 2017-06-
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02 PM samt Norconsult AB 2017-06-02 MUR. 
 
Rekommendationer från vatten-, spill-, och dagvattenutredning som tagits fram ska följas, WSP 2020-10-16. 

B, C, 
Bostäder och Centrum, 
Ny fastighet 1 

Kvartersmark 
Exploatör 
Fastighetsägare 

Exploatör 
Fastighetsägare 

Exploatör 
Fastighetsägare 

Exploatör 
Fastighetsägare 

Exploatör/Fastighetsägare får utföra byggnation enligt planbestämmelser. Byggnationer ska utföras enligt gällande regler 
angående bland annat tillgänglighet och byggnadsutförande och liknande enligt bland annat PBL och Boverkets 
rekommendationer. 
 
Exploatör/Fastighetsägare med tillkommande byggrätter kan få kostnader för genomförande och drift av bostäder, centrum, 
annan byggnation, parkeringsanläggningar, mobilitetsåtgärder, ledningsdragning, lantmäteriförrättning och liknande inom 
planområdet.  
 
Rekommendationer från marktekniska- och bergtekniskaundersökning som tagits fram ska följas, Norconsult AB 2017-06-
02 PM samt Norconsult AB 2017-06-02 MUR. 
 
Rekommendationer från vatten-, spill-, och dagvattenutredning som tagits fram ska följas, WSP 2020-10-16. 

Stenungsunds kommun äger kvartersmarken som planeras att försäljas och bebyggas exempelvis genom en 
markanvisningsutlysning efter det att detaljplanen vunnit laga kraft. I samband med eventuell försäljning kommer avtal 
tecknas mellan Stenungsunds kommun och köpare för att reglera ansvars- och kostnadsfördelning för de åtgärder som 
krävs för att genomföra byggnationen, såsom ersättning för aktuell mark, utbyggnaden av och kostnader kring erforderliga 
marköverlåtelser och fastighetsbildningsåtgärder, gator, gatubelysning, park, gång- och cykelstråk med tillhörande 
funktionalitet, slutundersökning av fornlämningar, utbyggnad och anslutning till VA-nät, dagvattenlösning för hantering av 
föroreningar och fördröjning och liknande. 

B, 
Bostäder 
Ny fastighet 2 

Kvartersmark 
Exploatör 
Fastighetsägare 

Exploatör 
Fastighetsägare 

Exploatör 
Fastighetsägare 

Exploatör 
Fastighetsägare 

Exploatör/Fastighetsägare får utföra byggnation enligt planbestämmelser. Byggnationer ska utföras enligt gällande regler 
angående bland annat tillgänglighet och byggnadsutförande och liknande enligt bland annat PBL och Boverkets 
rekommendationer. 
 
Exploatör/Fastighetsägare med tillkommande byggrätter kan få kostnader för genomförande och drift av bostäder, annan 
byggnation, parkeringsanläggningar, mobilitetsåtgärder, ledningsdragning, lantmäteriförrättning och liknande inom 
planområdet.  
 
Rekommendationer från marktekniska- och bergtekniskaundersökning som tagits fram ska följas, Norconsult AB 2017-06-
02 PM samt Norconsult AB 2017-06-02 MUR. 
 
Rekommendationer från vatten-, spill-, och dagvattenutredning som tagits fram ska följas, WSP 2020-10-16. 
 
Stenungsunds kommun äger kvartersmarken som planeras att försäljas och bebyggas, exempelvis genom en 
markanvisningsutlysning, efter det att detaljplanen vunnit laga kraft. I samband med eventuell försäljning kommer avtal 
tecknas mellan Stenungsunds kommun och köpare/exploatör för att reglera ansvars- och kostnadsfördelning för de 
åtgärder som krävs för att genomföra byggnationen i enlighet med detaljplanen. I avtalet regleras ersättning för aktuell 
mark, ansvar och kostnader kring erforderliga marköverlåtelser och fastighetsbildningsåtgärder samt slutundersökning av 
fornlämningar. Ansvar och kostnader för utbyggnaden av allmänna platser såsom gator, gatubelysning, park, gång- och 
cykelstråk med tillhörande funktionalitet. Köparens/exploatörens ansvar för utbyggnad och anslutning till VA-nät, 
dagvattenlösning för hantering av föroreningar och fördröjning och liknande inom sin kvartersmark. 
 
Startbesked får inte ges för byggnation av bostäder förrän markens lämplighet säkerställts genom avhjälpande åtgärder 
avseende förorenad mark. Se vidare a2 nedan. PCB lämnats kvar i marken efter det att övriga saneringar slutförts, vilket 
behöver beaktas vid eventuella schaktarbeten. Öster om den före detta ishallen har schaktmassor med stenmjöl lagts upp, 
dessa massor kan vid kommande byggnationer användas som fyllnadsmaterial i ledningsgravar eller under hårdgjorda 
ytor. Se vidare ovan i planbeskrivningen. 
 
Startbesked får inte ges för byggnation av bostäder förrän risken för blockutfall från befintlig bergskärning med 
överhängande block har avhjälpts. Se vidare a1 nedan. I de fall åtgärden behöver utföras på allmän platsmark får 
exploatören genomföra åtgärden i dialog med Stenungsunds kommun. Se vidare ovan i planbeskrivningen. 
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Befintlig elledning över tilltänkta nya ”fastighet 2 och 3” har inom kvartersmark reserverats ett markområde för 
underjordiska ledningar, ett så kallat u-område. De delar ledningsområdet som hamnar på kvartersmark till följd av ny 
detaljplan bör säkerställas med ledningsrätt, till förmån för respektive ledningshavare. Ledningshavare är skyldiga att 
bevaka sina rättigheter och samråda med exploatören avseende projektets påverkan på det egna ledningsinnehavet. 
Exploatören ska upplåta ledningsrätt utan ersättning. 

Det finns kommunala vatten och spillvattenledningar som berör kvartersmark med mark reserverad för underjordiska 
ledningar, så kallat u-område, längs gång- och cykelvägen genom området samt tillkommande ledningsbehov över 
tilltänkta nya ”fastighet 2, 3, 4 och Kopper 2:23>1”. Exploatören ska upplåta ledningsrätt utan ersättning. 

D1, B, C, 
Äldrevård, Bostäder och 
Centrum, 
Ny fastighet 3 

Kvartersmark 

Stenungsunds 
kommun 
Exploatör 
Fastighetsägare 

Stenungsunds 
kommun 
Exploatör 
Fastighetsägare 

Stenungsunds 
kommun 
Exploatör 
Fastighetsägare 

Stenungsunds 
kommun  
Exploatör 
Fastighetsägare 

Exploatör/Fastighetsägare får utföra byggnation enligt planbestämmelser. Byggnationer ska utföras enligt gällande regler 
angående bland annat tillgänglighet och byggnadsutförande och liknande enligt bland annat PBL och Boverkets 
rekommendationer. 
 
Exploatör/Fastighetsägare med tillkommande byggrätter kan få kostnader för genomförande och drift av äldrevård, 
bostäder, centrum, annan byggnation, parkeringsanläggningar, mobilitetsåtgärder, ledningsdragning, lantmäteriförrättning 
och liknande inom planområdet.  
 
Rekommendationer från marktekniska- och bergtekniskaundersökning som tagits fram ska följas, Norconsult AB 2017-06-
02 PM samt Norconsult AB 2017-06-02 MUR. 
 
Rekommendationer från vatten-, spill-, och dagvattenutredning som tagits fram ska följas, WSP 2020-10-16. 

Stenungsunds kommun äger kvartersmarken som planeras att bebyggas med kommunalt äldreboende alternativt försäljas 
och bebyggas med bostäder eller äldrevård exempelvis genom en markanvisningsutlysning efter det att detaljplanen vunnit 
laga kraft. I samband med eventuell försäljning kommer avtal tecknas mellan Stenungsunds kommun och köpare/exploatör 
för att reglera ansvars- och kostnadsfördelning för de åtgärder som krävs för att genomföra byggnationen i enlighet med 
detaljplanen. I avtalet regleras ersättning för aktuell mark, ansvar och kostnader kring erforderliga marköverlåtelser och 
fastighetsbildningsåtgärder samt slutundersökning av fornlämningar.  Ansvar och kostnader för utbyggnaden av allmänna 
platser såsom gator, gatubelysning, park, gång- och cykelstråk med tillhörande funktionalitet. Köparens/exploatörens 
ansvar för utbyggnad och anslutning till VA-nät, dagvattenlösning för hantering av föroreningar och fördröjning och liknande 
inom sin kvartersmark. 

Befintlig elledning genom tilltänkta nya ”fastighet 2 och 3” har inom kvartersmark reserverats ett markområde för 
underjordiska ledningar, ett så kallat u-område. De delar av ledningsområdet som hamnar på kvartersmark till följd av ny 
detaljplan bör säkerställas med ledningsrätt, till förmån för respektive ledningshavare. Ledningshavare är skyldiga att 
bevaka sina rättigheter och samråda med exploatören avseende projektets påverkan på det egna ledningsinnehavet. 
Exploatören ska upplåta ledningsrätt utan ersättning. 

Det finns kommunala vatten och spillvattenledningar som berör kvartersmark med mark reserverad för underjordiska 
ledningar, så kallat u-område, längs gång- och cykelvägen genom området samt tillkommande ledningsbehov över 
tilltänkta nya ”fastighet 2, 3, 4 och Kopper 2:23>1”. Exploatören ska upplåta ledningsrätt utan ersättning. 

B, 
Bostäder 
Ny fastighet 4 

Kvartersmark 
Exploatör 
Fastighetsägare 

Exploatör 
Fastighetsägare 

Exploatör 
Fastighetsägare 

Exploatör 
Fastighetsägare 

Exploatör/Fastighetsägare får utföra byggnation enligt planbestämmelser. Byggnationer ska utföras enligt gällande regler 
angående bland annat tillgänglighet och byggnadsutförande och liknande enligt bland annat PBL och Boverkets 
rekommendationer. 
 
Exploatör/Fastighetsägare med tillkommande byggrätter kan få kostnader för genomförande och drift av bostäder, annan 
byggnation, parkeringsanläggningar, mobilitetsåtgärder, ledningsdragning, lantmäteriförrättning och liknande inom 
planområdet.  
 
Rekommendationer från marktekniska- och bergtekniskaundersökning som tagits fram ska följas, Norconsult AB 2017-06-
02 PM samt Norconsult AB 2017-06-02 MUR. 
 
Rekommendationer från vatten-, spill-, och dagvattenutredning som tagits fram ska följas, WSP 2020-10-16. 
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Stenungsunds kommun äger kvartersmarken som planeras att försäljas och bebyggas, exempelvis genom en 
markanvisningsutlysning, efter det att detaljplanen vunnit laga kraft. I samband med eventuell försäljning kommer avtal 
tecknas mellan Stenungsunds kommun och köpare/exploatör för att reglera ansvars- och kostnadsfördelning för de 
åtgärder som krävs för att genomföra byggnationen i enlighet med detaljplanen. I avtalet regleras ersättning för aktuell 
mark, ansvar och kostnader kring erforderliga marköverlåtelser och fastighetsbildningsåtgärder samt slutundersökning av 
fornlämningar. Ansvar och kostnader för utbyggnaden av allmänna platser såsom gator, gatubelysning, park, gång- och 
cykelstråk med tillhörande funktionalitet. Köparens/exploatörens ansvar för utbyggnad och anslutning till VA-nät, 
dagvattenlösning för hantering av föroreningar och fördröjning och liknande inom sin kvartersmark. 
 
Det finns kommunala vatten och spillvattenledningar som berör kvartersmark med mark reserverad för underjordiska 
ledningar, så kallat u-område, längs gång- och cykelvägen genom området samt tillkommande ledningsbehov över 
tilltänkta nya ”fastighet 2, 3, 4 och Kopper 2:23>1”. Exploatören ska upplåta ledningsrätt utan ersättning. 

a1,  
Startbesked får inte ges 
för byggnation av 
bostäder förrän risken 
för 
blockutfall från befintlig 
bergskärning med 
överhängande block har 
avhjälpts. 

Kvartersmark 
Exploatör 
Fastighetsägare 

Exploatör 
Fastighetsägare 

Exploatör 
Fastighetsägare 

Exploatör 
Fastighetsägare 

Startbesked får inte ges för byggnation av bostäder förrän risken för blockutfall från befintlig bergskärning med 
överhängande block har avhjälpts. Se vidare ”B, Bostäder, Ny fastighet 2” ovan. I de fall åtgärden behöver utföras på 
allmän platsmark får exploatören genomföra åtgärden i dialog med Stenungsunds kommun. Se vidare ovan i 
planbeskrivningen. 

a2,  
Startbesked får inte ges 
för byggnation av 
bostäder förrän 
markens 
lämplighet säkerställts 
genom avhjälpande 
åtgärder avseende 
förorenad mark 

. Kvartersmark 
Exploatör 
Fastighetsägare 

Exploatör 
Fastighetsägare 

Exploatör 
Fastighetsägare 

Exploatör 
Fastighetsägare 

Startbesked får inte ges för byggnation av bostäder förrän markens lämplighet säkerställts genom avhjälpande åtgärder 
avseende förorenad mark. Se vidare ”B, Bostäder, Ny fastighet 2” ovan. PCB lämnats kvar i marken efter det att övriga 
saneringar slutförts, vilket behöver beaktas vid eventuella schaktarbeten. Öster om den före detta ishallen har 
schaktmassor med stenmjöl lagts upp, dessa massor kan vid kommande byggnationer användas som fyllnadsmaterial i 
ledningsgravar eller under hårdgjorda ytor. Se vidare ovan i planbeskrivningen. 

g1,  
Gemensamhetsanläggnin
gar 

Kvartersmark 
Stenungsunds 
kommun 
Exploatör 
Fastighetsägare 

Stenungsunds 
kommun 
Exploatör 
Fastighetsägare 
Lantmäteriet 

Stenungsunds 
kommun 
Exploatör 
Fastighetsägare 

Stenungsunds 
kommun 
Exploatör 
Fastighetsägare 

Gemensamhetsanläggningar för gemensamma ändamål inom kvartersmark kan behöva bildas, exempelvis 
angöringsvägar, ledningar, gårdsytor för lek- och rekreation, parkering, dagvattenhantering och liknande. Ansökan om 
bildande av gemensamhetsanläggning görs hos lantmäterimyndigheten genom en anläggningsförrättning. Vid förrättningen 
fattas bland annat beslut om fördelning av kostnader, åtgärder, andelstal, drift- och underhållsfrågor och liknande. 
Förvaltningen av respektive anläggning verkställs vanligtvis genom bildande av en samfällighetsförening. Berörda 
fastighetsägare blir gemensamt ansvariga för anläggningens utförande och framtida drift och underhåll.  
Respektive fastighetsägare, exempelvis exploatörer, Stenungsunds kommun och andra parter, ansvarar för och bekostar 
inrättande av erforderliga gemensamhetsanläggningar på sin kvartersmark.  
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E, 
Tekniska anläggningar 

Kvartersmark 
Vattenfall 
Eldistribution AB 

Vattenfall 
Eldistribution AB 
Lantmäteriet 

Vattenfall 
Eldistribution AB 

Vattenfall 
Eldistribution AB 

Anläggning och marken omkring kan med stöd från detaljplanen ombildas till en egen fastighet.  

Ledningsägare är för elnätet är Vattenfall Eldistribution AB. 

Dagvattenanläggning Allmän plats 
Stenungsunds 
kommun 

Stenungsunds 
kommun 

Stenungsunds 
kommun 

Stenungsunds 
kommun  

En VA- och dagvattenutredning har upprättats som visar förslag på lösningar för hantering av dagvatten inom området. 

Dagvattenanläggning Kvartersmark 
Exploatör 
Fastighetsägare 

Exploatör 
Fastighetsägare 

Exploatör 
Fastighetsägare 

Exploatör 
Fastighetsägare 

Exploatör/fastighetsägare ansvarar för utbyggnad av dagvattenhantering på den egna kvartersmarken samt 
dagvattenledningar fram till av Stenungsunds kommun anvisad förbindelsepunkt. Hantering av dagvatten, utbyggnad av 
dagvattenanläggningar och anslutning till kommunalt VA-nät ska ske i samråd med Stenungsunds kommun. Planområdet 
ska anslutas till det kommunala VA-nätet. En VA- och dagvattenutredning har upprättats som visar förslag på lösningar för 
hantering av dagvatten inom området. 

Parkeringsanläggning Kvartersmark 
Exploatör 
Fastighetsägare 

Exploatör 
Fastighetsägare 

Exploatör 
Fastighetsägare 

Exploatör 
Fastighetsägare 

Parkering ska anordnas på kvartersmark, dock är det inte möjligt att lösa detta inom alla respektive fastigheter. Det 
behöver därför upprättas separata avtal mellan exploatörer/fastighetsägare och brukare för nyttjande av parkeringsplats 
där planen så medger. En lägre p-norm kan medges genom förhandlingar av åtgärder inom ramen för framtagen 
kommunal mobilitetsstrategi. Om aktuellt med mobilitetsåtgärder för Stenungsundshem AB eller annan exploatör kan detta 
avtals fram i exploateringsavtalet eller annat avtal. 

Anslutning till Vatten- 
spill- och dagvatten Kvartersmark 

Exploatör 
Fastighetsägare 

Stenungsunds 
kommun 
Exploatör 
Fastighetsägare 

Stenungsunds 
kommun 

Exploatör 
Fastighetsägare 

Planområdet ska anslutas till det kommunala VA-nätet. En VA- och dagvattenutredning har upprättats som visar förslag på 
lösningar för hantering av Vatten- spill- och dagvatten inom området. Stenungsunds kommun ansvarar för utbyggnad av 
Vatten- spill- och dagvattenhantering inom allmän plats. Stenungsunds kommun ansvarar för att förbindelsepunkt upprättas 
vid fastighetsgräns respektive kvartersgräns. Exploatör/fastighetsägare ansvarar för utbyggnad av dagvattenhantering på 
den egna kvartersmarken samt vatten och spillvattenledningar fram till av Stenungsunds kommun anvisad 
förbindelsepunkt. Hantering av utbyggnad av vatten och spillvattenanläggningar och anslutning till kommunalt VA-nät ska 
ske i samråd med Stenungsunds kommun.  
 
Kostnad och villkor i övrigt för anslutning till kommunalt VA-nät regleras enligt den vid anslutningstidpunkten gällande VA-
taxan och ska ske i samråd med Stenungsunds kommun. Det åligger den fastighetsägare som har byggnadsdelar lägre än 
marknivå i förbindelsepunkt att bekosta eventuell pumpning av spillvatten samt dräneringsvatten till anslutningspunkt för 
kommunalt spill- respektive dagvattennät. 
 
Ledningsägare är för Va-nätet är Stenungsunds kommun. 

Brandposter - 
Räddningstjänst
en 

Stenungsunds 
kommun 

Stenungsunds 
kommun 

Stenungsunds 
kommun  

Behov och eventuell placering av brandpost ska ske mellan Stenungsunds kommuns VA-teknik avdelning i samråd med 
räddningstjänsten. 

Ledningar för Vatten- 
spill- och dagvatten 

Allmän plats 
Stenungsunds 
kommun 

Stenungsunds 
kommun 

Stenungsunds 
kommun 

Stenungsunds 
kommun  

Kommunen är huvudman för allmän plats, vid de fallen flytt av ledning är nödvändig för genomförandet av detaljplanen ska 
flytten bekostas av exploatör eller fastighetsägare. Utbyggnad och anslutning till ledningsnät sker i samråd med nätägaren. 
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Det är exploatör/berörd fastighetsägares ansvar att sådant samråd sker. 
 
Ledningsägare är för Va-nätet är Stenungsunds kommun. 

Ledningar Allmän plats 
Ledningsägare 
Exploatör 
Fastighetsägare 

Ledningsägare Ledningsägare 
Ledningsägare 
Exploatör 
Fastighetsägare 

De delar av ledningsområdet som hamnar på allmän plats till följd av ny detaljplan bör säkerställas genom avtalsservitut 
mellan ledningsägaren och Stenungsunds kommun, till förmån för respektive ledningshavare. Ledningshavare är skyldiga 
att bevaka sina rättigheter och samråda med exploatören avseende projektets påverkan på det egna ledningsinnehavet. 
Exploatören ska upplåta ledningsrätt utan ersättning.   
 
Vid de fall flytten av ledning är nödvändig för genomförandet av detaljplanen ska flytten bekostas av exploatör eller 
fastighetsägare. Utbyggnad och anslutning till ledningsnät sker i samråd med nätägaren. Det är exploatör/berörd 
fastighetsägares ansvar att sådant samråd sker. 
 
 
 
Ledningsägare är för fjärrvärmenätet, Stenungsunds Energi AB, för elnätet, Vattenfall Eldistribution AB, för fibernätet, 
Göteborgs Energi, Gothnet AB, för Telenätet, TeliaSonera Access AB och Skanova. 

Ledningar Kvartersmark 

Ledningsägare 
Exploatör 
Fastighetsägare 
Stenungsunds 
kommun 

Stenungsunds 
kommun 
Ledningsägare 

Stenungsunds 
kommun 
Ledningsägare 

Ledningsägare 
Exploatör 
Fastighetsägare 
Stenungsunds 
kommun 

De delar av ledningsområdet som hamnar på kvartersmark till följd av ny detaljplan bör säkerställas med ledningsrätt, till 
förmån för ledningshavare. Ledningshavare är skyldiga att bevaka sina rättigheter och samråda med exploatören 
avseende projektets påverkan på det egna ledningsinnehavet. Om det finns behov av ledningsrätt för dessa ledningar ska 
exploatören upplåta ledningsrätt utan ersättning. 
 
Vid de fall flytten av ledning är nödvändig för genomförandet av detaljplanen ska flytten bekostas av exploatör eller 
fastighetsägare. Utbyggnad och anslutning till ledningsnät sker i samråd med nätägaren. Det är exploatör/berörd 
fastighetsägares ansvar att sådant samråd sker. 
 
För befintlig elledning över tilltänkta nya ”fastighet 2 och 3” har inom kvartersmark reserverats ett markområde för 
underjordiska ledningar, ett så kallat u-område. Exploatören ska upplåta ledningsrätt utan ersättning. 
 
Det finns kommunala vatten och spillvattenledningar som berör kvartersmark med mark reserverad för underjordiska 
ledningar, så kallat u-område, längs gång- och cykelvägen genom området samt tillkommande ledningsbehov över 
tilltänkta nya ”fastighet 2, 3, 4 och Kopper 2:23>1”. Exploatören ska upplåta ledningsrätt utan ersättning. 
 
Befintliga ledningar för kommunala vatten och spillvattenledningar, elledningar, tele- och bredband över Kopper 2:22>1, 
Kopper 2:23>1 och Kopper 5:1>1 behöver eventuellt flyttas om exploatören har för avsikt att utnyttja byggrätten för 
komplementbyggnader som delvis befinner sig över befintliga ledningar. Det har inom kvartersmark reserverats ett 
markområde för underjordiska ledningar, ett så kallat u-område. Exploatören ska upplåta ledningsrätt utan ersättning. Den 
fastighetsägare som avser att bebygga berört område begär flytt hos nätägaren samt bekostar åtgärden. 
 
Ledningsägare är för Va-nätet, Stenungsunds kommun, fjärrvärmenätet, Stenungsunds Energi AB, för elnätet, Vattenfall 
Eldistribution AB, för fibernätet, Göteborgs Energi, Gothnet AB, för Telenätet, TeliaSonera Access AB och Skanova. 

Ledningsrätt 
Fjärrvärmekulvert 
Akt 1415-91/23 

- Ledningsägare Lantmäteriet - Ledningsägare 

Detaljplanen berörs i norr och öster av ledningsrätt till förmån för Stiftelsen Stenungsunds fjärrvärme. Vid eventuella 
omläggningar av ledningar till följd av exploateringen ska även ledningsrätt omprövas så ledningens nya läge gäller. 
Exploatören ska upplåta ledningsrätt utan ersättning. 

Vid de fall flytten av ledning är nödvändig för genomförandet av detaljplanen ska flytten bekostas av exploatör eller 
fastighetsägare. Utbyggnad och anslutning till ledningsnät sker i samråd med nätägaren. Det är exploatör/berörd 
fastighetsägares ansvar att sådant samråd sker. 
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Ledningsägare är för fjärrvärmenätet, Stenungsunds Energi AB. 

Tillstånd och dispenser  - 
Stenungsunds 
kommun 

Länsstyrelsen - 
Stenungsunds 
kommun 

Genomförandeansvarig för respektive område ansvarar för och bekostar erforderliga tillstånd och dispenser. 
 
Träd kan vara biotopskyddande inom natur och parkmark. Om behov av fällning ska ansökan om dispens från 
biotopskyddet att sökas hos Länsstyrelsen. 

Fornlämning - 
Stenungsunds 
kommun 

Länsstyrelsen - 
Stenungsunds 
kommun 

Stenungsunds kommun ansöker om utgrävning och startar anbudsförfarande hos Länsstyrelsen efter antagande av 
detaljplanen. Stenungsunds kommunen meddelar och följer upp slutundersökning med Länsstyrelsen efter att planen 
vunnit laga kraft. Kostnader debiteras Stenungsunds kommun som sedan fördelar kostnaden vidare via avtal som 
exploateringsavtalet och eventuellt kommande markanvisningsavtal. 

Nytt officialservitut - 

Ledningsägare 
Exploatör 
Fastighetsägare 
Stenungsunds 
kommun 

Lantmäteriet - 

Ledningsägare 
Exploatör 
Fastighetsägare 
Stenungsunds 
kommun 

För att få åtkomst av mark eller utrymme inom en fastighet kan servitut bildas. Lantmäteriet prövar frågan om bildande av 
officialservitut. Servitut kan bildas och ombildas med stöd av detaljplanen. 

Nytt avtalsservitut - 

Ledningsägare 
Exploatör 
Fastighetsägare 
Stenungsunds 
kommun 

Ledningsägare 
Exploatör 
Fastighetsägare 
Stenungsunds 
kommun 

- 

Ledningsägare 
Exploatör 
Fastighetsägare 
Stenungsunds 
kommun 

För att få åtkomst av mark eller utrymme inom en fastighet kan avtalsservitut upprättas. Avtalsservitut tecknas av 
fastighetsägare utan lantmäteriförrättning. Servitut kan bildas och ombildas med stöd av detaljplanen. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Plankostnader 

Plankostnader bekostas av Stenungsunds kommun och Stenungsundshem AB i enlighet 
med tecknat plankostnadsavtal.  

Kostnader och intäkter för Stenungsunds kommun 

Stenungsunds kommun får kostnader för framtagande av detaljplan. 
 
Stenungsunds kommun får kostnader till följd av anläggande av allmänna platser, 
anläggande av vatten spill- och dagvatten, lantmäteriförrättningar, markregleringar, 
eventuell byggnation av äldreboende och liknande. 
 
För allmän platsmark finns såväl en inlösenrätt enligt 6 kap. 13 § PBL, och omvänt har 
Stenungsunds kommun en skyldighet att lösa in allmän platsmark om fastighetsägaren 
begär det enligt 14 kap 14 § PBL. All allmän plats som inte redan är i kommunal ägo ägs 
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av exploatören och ska enligt tecknat exploateringsavtal överlåtas till kommunen utan 
ersättning. Kommunen får av exploatören i form av exploateringsbidrag del av kostnaderna 
för anläggande av allmänna platser. Kostnaderna är i rimlig proportion till den nytta 
exploatören får av planen. 

 
Vidare tar Exploatören, i form av exploateringsbidrag, del av kostnader för anläggande av 
allmänna platser; kostnaderna är i rimlig proportion till den nytta exploatören får av 
planen.  
 
Vidare får Stenungsunds kommun utgifter för framtida underhåll och drift av 
kommunaltekniska anläggningar på allmän plats inom planområdet. 
 
Stenungsunds kommun får intäkter vid försäljning av kvartersmark avsedd för bostäder, 
äldrevård och centrum, samt intäkter för anslutningsavgifter för vatten, dag- och spillvatten 
enligt gällande VA-taxa vid anslutningstillfället. Viss intäkt kan också väntas via skatter 
från nyinflyttade kommunmedborgare. 
 
Stenungsunds kommun får utgift för utbyggnad av systemlösning enligt förslag i 
dagvattenutredningen. Stenungsunds kommun får lika stor intäkt i form av 
exploateringsbidrag från exploatörerna. 
 
VA-kollektivet får kostnader till följd av anläggande av VA-anläggningar. VA-kollektiv 
får intäkt i form av anläggningsavgifter för vatten- och avlopp, enligt vid varje tidpunkt 
gällande VA-taxa. 
 
Stenungsunds kommun kan få en förväntad inflyttning i och med kommande exploatering 
och därmed ett möjligt ökat skatteunderlag. 

Kostnader och intäkter för exploatör/fastighetsägare 

Stenungsundshem AB som medverkat i planarbete får kostnader för framtagande av 
detaljplan. 
 
Exploatören som medverkat i planarbetet tar del av kostnader för anläggande av allmänna 
platser. När kostnader lagts ned på utbyggnad och förbättringsarbeten av allmänna platser 
sker vanligtvis en värdeökning på obebyggd kvartersmark. När sådan mark säljs eller 
markanvisas tar köparen indirekt viss del av kostnaderna för anläggande av allmänna 
platser.  
 
Respektive exploatör/fastighetsägare får kostnader för utbyggnad inom sin kvartersmark, 
fastighetsbildningsåtgärder, bygglov, anslutningsavgifter för vatten och avlopp, el, tele och 
liknande.  
 
Hyresintäkter från fler boende och parkeringar kan förväntas för respektive fastighetsägare. 
 
Ekonomiska konsekvenser för exploatören regleras i övrigt i exploateringsavtalet samt i 
senare markanvisningsutlysning med efterföljande marköverlåtelseavtal. 
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Avtal 

Plankostnadsavtal 

Ett plankostnadsavtal som reglerar bland annat fördelning av kostnader för upprättande av 
detaljplanen har tecknats. Kostnadsfördelningen är baserad på parternas nytta av planens 
genomförande.  

Exploateringsavtal 

Innan detaljplanen antas ska ett exploateringsavtal tecknas mellan Stenungsunds kommun 
och exploatören för att tydliggöra parternas ansvar för utförande och kostnader vid 
genomförande av detaljplanen. Genom exploateringsavtalet säkerställs planens 
genomförande ekonomiskt samt att samordningen avseende utbyggnaden av kvartersmark 
respektive allmän plats regleras mellan exploatören och Stenungsunds kommun. För 
exploatören innebär exploateringsavtalet att kostnader för planens genomförande 
tydliggörs och att exploatören känner till Stenungsunds kommuns intentioner. 
 
Exploateringsavtalet reglerar ansvar och kostnader kring slutundersökning av 
fornlämningar, erforderliga marköverlåtelser och fastighetsbildningsåtgärder som 
exempelvis fastighetsregleringar och ledningsrätter. 
 
1Exploateringsavtalet redovisas även det exploateringsbidrag exploatören ska lämna 
avseende Stenungsunds kommuns kostnader för allmän plats med kommunalt 
huvudmannaskap såsom anläggande av gator, gatubelysning, park, gång- och cykelstråk 
med tillhörande funktionalitet. 
 
Vidare regleras ansvar och för utbyggnad och anslutning till VA-nät, dagvattenlösning för 
hantering av föroreningar och fördröjning och liknande inom kvartersmark. 

 

Fastighetsrättsliga frågor 

Markägoförhållanden 

Fastigheterna inom planområdet ägs av Stenungsunds kommun och Stenungsundshem AB. 
 
Fastigheterna som omfattas och ägs av Stenungsunds kommun är Stenung 4:59 samt del av 
fastigheterna Kopper 2:1, Hällebäck 1:4, Stenung 4:109, Söbacken 3:1 och Stenung 1:11. 
Fastigheterna som omfattas och ägs av Stenungsundshem AB är Kopper 2:22, Kopper 
2:98, Kopper 2:23, Kopper 5:1, Kopper 2:99, Kopper 6:1, Kopper 2:116 samt del av 
fastigheterna Stenung 4:83, Stenung 4:84 och Stenung 4:85. 
 
En fullständig sammanställning av fastigheter inom och i anslutning till planområdet 
redovisas i tillhörande fastighetsförteckning. 
 
I tabellen nedan redovisas kända fastighetsregleringar som föreslås att genomföras enligt 
detaljplanen. I övrigt möjliggörs avstyckning inom kvartersmark för tillkommande 
byggrätter. Se även nedan kartutsnitt som visar fastigheterna före och efter genomförda 
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föreslagna regleringar. Totalt beräknas Stenungsundshem AB erhålla cirka 8 963 kvm 
kvartersmark från Stenungsunds kommun och Stenungsunds kommun beräknas erhålla 
cirka 2 764 kvadratmeter kvartersmark och cirka 6240 kvadratmeter allmän platsmark från 
Stenungsundhem AB. 
 
 
ÄGARE  FASTIGHET  ERHÅLLER FRÅN AREA ANVÄNDNING 

Stenungsundshem AB Kopper 2:22>1 Del av Kopper 2:1>1 1010 Kvartersmark bostäder 

Stenungsundshem AB Kopper 2:23>1 Del av Kopper 2:1>1 390 Kvartersmark bostäder 

Stenungsundshem AB Kopper 2:23>1 Del av Kopper 2:1>1 949 Kvartersmark bostäder 

Stenungsundshem AB Kopper 2:116>1 Del av Stenung 1:11>1 271 Kvartersmark centrum 

Stenungsundshem AB Kopper 2:116>1 Del av Stenung 4:89>1 463 Kvartersmark centrum 

Stenungsundshem AB Kopper 2:116>1 Del av Stenung 4:109>1 172 Kvartersmark centrum 

Stenungsundshem AB Kopper 5:1>1 Del av Kopper 2:1>1 1913 Kvartersmark bostäder 

Stenungsundshem AB Kopper 5:1>1 Del av Hällebäck 1:4>1 1632 Kvartersmark bostäder 

Stenungsundshem AB Del av Stenung 4:83>1 Del av Stenung 4:109>1 59 Kvartersmark bostäder 

Stenungsunds kommun Del av Kopper 2:1>1 Kopper 2:22>1 3400 Allmän platsmark 

Stenungsunds kommun Del av Kopper 2:1>1 Kopper 2:23>1 775 Allmän platsmark 

Stenungsunds kommun Del av Kopper 2:1>1 Del av Stenung 4:85>1 1226 Allmän platsmark 

Stenungsunds kommun Del av Kopper 2:1>1 Del av Stenung 4:84>1 173 Allmän platsmark 

Stenungsunds kommun Del av Kopper 2:1>1 Del av Stenung 4:83>1 125 Allmän platsmark 

Stenungsunds kommun Del av Kopper 2:1>1 Kopper 2:116>1 268 Allmän platsmark 

Stenungsunds kommun Del av Kopper 2:1>1 Kopper 6:1>1 263 Allmän platsmark 

Stenungsunds kommun Del av Kopper 2:1>1 Kopper 2:99>1 273 Allmän platsmark 

Stenungsunds kommun Del av Kopper 2:1>1 Del av Hällebäck 1:4>1 605 Allmän platsmark 

Stenungsunds kommun Del av Kopper 2:1>1 Söbacken 3:1>12 1193 Allmän platsmark 

Stenungsunds kommun Del av Kopper 2:1>1 Del av Stenung 1:11>1 2258 Allmän platsmark 

Stenungsunds kommun Del av Kopper 2:1>1 Del av Stenung 4:89>1 620 Allmän platsmark 

Stenungsunds kommun Del av Kopper 2:1>1 Del av Stenung 4:109>1 1737 Allmän platsmark 

Stenungsunds kommun Ny fastighet 1 Kopper 2:116>1 1476 
Kvartersmark 
bostäder/centrum 

Stenungsunds kommun Ny fastighet 2 Del av Kopper 2:1>1 4547 Kvartersmark bostäder 

Stenungsunds kommun Ny fastighet 3 Del av Kopper 2:1>1 4926 
Kvartersmark 
bostäder/äldrevård/centrum 

Stenungsunds kommun Ny fastighet 4 Del av Kopper 2:1>1 1510 Kvartersmark bostäder 

Stenungsunds kommun Ny fastighet 4 Kopper 2:22>1 136 Kvartersmark bostäder 

Stenungsunds kommun Ny fastighet 4 Kopper 2:23>1 1152 Kvartersmark bostäder 

Stenungsundshem AB Ny fastighet 5 Del av Kopper 2:1>1 2104 Kvartersmark bostäder 

Stenungsundshem AB Ny fastighet 5 Kopper 2:22>1 648 Kvartersmark bostäder 

Vattenfall Eldistribution AB Ny fastighet 6 Del av Kopper 2:1>1 82 Kvartersmarks teknisk anl. 

Vattenfall Eldistribution AB Ny fastighet 6 Kopper 2:23>1 19 Kvartersmarks teknisk anl. 
Tabell över kända fastighetsregleringar som föreslås att genomföras enligt detaljplanen. Gul markering är mark som ägs av 
Stenungsundshem AB. Blå-lila markering är mark som ägs av Stenungsunds kommun. 

 
AVSEDD ÄGARE  NY FASTIGHET  TOTAL AREA ANVÄNDNING 
Stenungsunds kommun 1 1476 Kvartersmark bostäder/centrum 
Stenungsunds kommun 2 2470+2078 Kvartersmark bostäder 
Stenungsunds kommun 3 4926 Kvartersmark bostäder/äldrevård/centrum 
Stenungsunds kommun 4 2798 Kvartersmark bostäder 

Stenungsundshem AB 5 2752 Kvartersmark bostäder 
Tabell över möjliga nya fastigheter enligt föreslagen detaljplan och nedan bilder. 
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Kartutsnitt som visar fastighetsindelning nuläge. Planområdet markerat med prickstreckad linje. 
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Kartutsnitt som visar fastighetsindelning efter föreslagna förändringar. Planområdet markerat med 
prickstreckad linje. 
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Kartutsnitt som visar mark som regleras från Stenungsundshem AB till Stenungsunds kommun i 
gult. Mark som regleras från Stenungsunds kommun till Stenungsundshem AB i blå-lila. 
Planområdet markerat med prickstreckad linje. Befintliga fastighetsgränser i grått och föreslagna 
nya fastighetsgränser i rosa.  
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MEDVERKANDE TJÄNSTEPERSONER 

Detaljplanens plan- och genomförandebeskrivning har upprättats i samråd med berörda 
tjänstepersoner inom Stenungsunds kommun. Handlingarna har baserats på tidigare 
granskningsförslag där bland annat Jan Schuman från Stenungsunds kommun 
tillsammans med Adam Peterson och Erik Wikström från Norconsult AB har deltagit. 

 

 

 

 

Peter C Nilsson   Jessica Andersson 

Planarkitekt, Arkitekt MSA  Mark- och exploateringsingenjör 

 

Sektor Samhällsbyggnad,   Sektor Samhällsbyggnad,  

Verksamhet Exploatering  Verksamhet Exploatering 

 

 

 


