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2016-09-19 

 

 

 

  

Detaljplan för Spekeröds handelsområde 

Jörlanda-Berg 1:66 

 

Stenungsund kommun 

Västra Götalands län 

 

SAMRÅDSREDOGÖRELSE 

 

Bakgrund 

Samhällsbyggnadsutskottet beslutade 2009-03-16 att bevilja planbesked för småindustri 

för  del av Jörlanda-Berg 1:66. 

2012 upprättades ett planprogram som underlag för detaljplanen. 

Därefter har ett planförslag upprättats och varit ute på samråd 2016-06-01 t.o.m. 2016-

06-29. Inkomna synpunkter från samrådet sammanställs i denna samrådsredogörelse. 

Efter samrådet ska kompletterande utredningar upprättas och planhandlingarna justerats 

inför granskningen.  

Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för etablering av ett 

handelsområde vid Stora Höga-motet. Detaljplanen avses innefatta byggnader för 

volymhandel inklusive livsmedel samt kontor och småindustri, lager och partihandel.. 
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Hur samrådet har bedrivits 

Samrådshandlingarna har funnits utställda i Stenungsunds kommunhus entré och på 

Kulturhuset Fregatten. Handlingarna har också funnits tillgängliga på kommunens 

hemsida. www.stenungsund.se/planer.  

Planarbetets bedrivande 

Planarbetet bedrivs med normalt planförfarande enligt plan- och bygglagen 2010:900, i 

utförande före 2015. 

 

SAMMANFATTNING 

Under granskningstiden har 12 yttranden inkommit av dessa är 10 yttranden från berörda 

sakägare.  

SAMMANSTÄLLNING OCH KOMMENTARER PÅ 
INKOMNA YTTRANDEN 

Nedan följer sammanställning och kommentarer till inlämnade synpunkter. Synpunkterna 

finns i sin helhet på Samhällsbyggnad Plan. 

Statliga och regionala myndigheter m.fl. 

1. Länsstyrelsen i Västra Götaland  

Bedömning enligt 11 kap 10§ PBL 

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu 
kända förhållanden att frågor som berör riskintresse för naturvård, miljökvalitetsnormer 
och risker måste bearbetas i enlighet med vad som anges nedan för att ett antagande inte 
skall prövas av Länsstyrelsen. 
 
Utöver nedanståeden prövningsgrunderna behöver dispens och tillstånd till 
markavvattning sökas av kommunen. Om grundvattensänkning eller annan påverkan blir 
aktuell kan också tillstånd för vattenverksamhet enligt 11 kap. krävas för att planen ska 
kunna genomföras. I planhandlingarna ska det framgå att innan planen tas i anspråk och 
efter att den vunnit laga kraft ska en arkeologisk undersökning utföras med syfte att 
dokumentera och ta bort de aktuella fornlämningarna som finns inom planområdet. 
 
Motiv för bedömningen 
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Riskintresse naturvård 
Enligt riksintressebeskrivningen för Svartedalen och Anråseån så krävs det att områdets 
hydrologi skyddas mot dränering för att bevara våtmarkernas värde. Avverkning av 
sumpskogar och kantzoner bör därför ej utföras. Inom planområdet finns en sumpskog 
med naturvärdesobjektsklass 3 (se sumpskog på kartbilden på sidan sex i 
planbeskrivningen). Detta område hänger också samman med en annan dela av samma 
sumpskog som är nyckelbiotop och har naturvärdesobjektsklass 2 och ligger innanför 
riksintressegränsen. Området kan dessutom räknas som kantzon till både riksintresset och 
den aktuella sumpskogen. Genomförs planen kommer detta område av sumpskog och 
kantzon avverkas och helt försvinna vilket även riskerar att påverka kvarvarande delen av 
sumpskogen. Åtgärderna som ska utföras är visserligen planerade att genomföras utanför 
det på kartan inritade området för riksintresse. Dock är dessa gränser tämligen grovt 
dragna och lämnar utrymme för att bedöma att även mark som ligger utanför den dragna 
gränsen bör omfattas av riksintresse beskrivningen om den hyser sådana värden som 
beskrivs för just detta riksintresse. Planförslagets utformning bör därför ses över eftersom 
förslaget i sin nuvarande utformning kan innebära påtaglig skada för de uttalade värdena i 
riksintresset. Tillstånd för markavvattning krävs se vidare under övrig lagstiftning. 

Kommentar: Planområdet har avgränsats med beaktande av nödvändig hänsyn till 
riksintresset för naturvård. Nödvändiga tillstånd och dispenser ska sökas om 
befintliga våtmarker berörs av markavvattning. 

 
Miljökvalitetsnormer för vatten 
Anråse å i närheten av planområdet är en vattenförekomst med miljökvalitetsnormer 
(MKN). Anråse å har idag måttlig ekologisk status och uppnår ej god kemisk status. Förslag 
till MKN 2021 är god ekologisk status samt god kemisk ytvatten-status. Kommunen 
behöver därav beskriva tydligare hur en negativ påverkan på vattenförekomsten ska 
undvikas. Dagvattenhantering och ev. rening behöver säkerställas innan det når 
recipienten. Även om ån är en bit från planområdet bör försiktighetsprincipen tillämpas så 
att föroreningar och grumligt dagvatten omhändertas inom planområdet. Det är viktigt att 
utforma ett dagvattensystem där förorenings- och flödespåverkan från planområdet är så 
liten som möjligt med hänsyn till Anråseåns höga naturvärden. 
Dagvattenfrågan kan inte skjutas upp till exploateringsskedet. 
 
Utöver ovanstående behöver också nedanstående frågor studeras vidare: 
• Påverkan på grundvatten av sprängning och schaktning liksom av sprängmedel som 
används vid schaktning 
• Eventuell påverkan på grundvattennivåer och flöden 
• Eventuell påverkan på infiltrationen av att större delen av plan-området blir hårdgjorda 
ytor, vilket minskar infiltrationen i marken och ökar ytvattnet. 
• Eventuell påverkan på grundvattnet till exempel släckvatten eller oljeprodukter på 
parkeringsplatserna (om det inte tas hand om korrekt eller om olyckor sker och farliga 
ämnen läcker ut). 
• Förändringar i grundvattenförhållanden för sumpskogen och nyckelbiotopen som 
tangerar planområdet. 

Kommentar: Kommunens ambitions är att rena dagvattnet innan det släpps ut i 
Anråse å. Oljeavskiljare är en möjlig metod för rening av dagvattnet som föreslås 
för planområdet. En dagvattenutredning har tagits fram som beskriver olika 
lösningar för att ta hand om dagvattnet. 
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Risker 
Nuvarande planförslag medger parkering från 35 meter från vägkant samthandel från ca 
45 meter från vägkant. Detta stämmer inte överens med deuppgifter och tillhörande krav 
på skyddsåtgärder som finns i riskutredningarna. I riskutredning (2015-11-30) förutsätts 
att byggnader inte ligger på ett närmare avstånd än 90 meter. Nuvarande planförslag 
medger byggnader på ca halva det avståndet. Det kompletterande risk-PM (2016-05-10) 
som tagits fram belyser vilka krav som ställs på bebyggelsen om handel istället avses 
etableras på 35 meters avstånd från E6. Inget av detta syns på plankartan och det är inte 
heller vad som beskrivs i planbeskrivningen. Länsstyrelsen vill framhålla att etablera 
handel på ett avstånd om 35 meter från farlig godsled, som i detta fall dessutom är en av 
de starkaste trafikerade lederna, innebär ett avsteg från Länsstyrelsens riktlinjer. 
Länsstyrelsen förordar skyddsavstånd framför tekniska åtgärder. Plankartan behöver 
regleras så att den stämmer överens med de förutsättningar som beskrivs i 
planbeskrivningen samt i riskanalysen. Byggrätten behöver vidare regleras i enlighet med 
förutsättningarna i riskutredningen och inte medges närmare än 90 meter från E6. Vidare 
behöver plankartan reglera att friskluftsintag ska riktas bort från E6 samt att det ska vara 
möjligt att utrymma byggnaderna bort från E6. 
 
Se även Trafikverkets yttrande om att skyddsåtgärder behöver specificeras. Inga fasta 
hinder får placeras inom vägens säkerhetszon. Om vallen eller vägräcket ska placeras inom 
vägområdet behöver troligtvis en vägplan tas fram. Se Trafikverkets yttrande, daterat 
2016-06-29. 
 

Kommentar: Planförslaget har ändrats sedan samrådet utifrån Trafikverketes 
synpunkter, och ska samrådas med Trafikverket före granskning. Ifall byggnad 
ligger närmare än 90 m från E6 ska det framgå av planbestämmelserna att 
ventilation och utrymningsvägar ska vändas bort från E6. 

 
Geoteknik 
Den skyddsvall som nämns under "Egenskapsbestämmelser för kvartersmark" i 
planbestämmelserna har inte beaktats utifrån totalstabiliteten i den geotekniska 
utredningen vilket är en brist. Utförd geoteknisk undersökning redovisad i Marktekniks 
undersöknings rapport som tagits fram 2014-08-29 enligt PM geoteknik har inte bifogats 
materialet för samråd. SGI emotser denna handling i nästa skede. 
 
Konsulten rekommenderar i PM geoteknik att bergteknisk sakkunnig i samband med 
exploatering ska utreda del av det aktuella området beaktande blocknedfall. Av 
planbeskrivningen framgår att ingen utredning avseende blocknedfall har utförts, vilket är 
en brist. 
 
Sammanfattningsvis ser SGI från geoteknisk säkerhetssynvinkel att planläggning är möjlig 
förutsatt att de geotekniska förutsättningarna avseende stabilitet för skyddsvallen samt 
blocknedfall klarläggs i det fortsatta planarbetet. Geotekniska säkerhetsfrågor ska utredas 
i planskedet. Krävs det åtgärder eller restriktioner ska dessa på ett planteknisk godtagbart 
sätt säkerställas i planen. Se SGI´s yttrande, daterat 2016-06-23. 
 
Planbestämmelsen a1 ”Bygglov får ej ges innan skyddsvall mot E6 anlagt” saknar lagstöd 
och är därmed oförenlig med PBL.  
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Råd enligt 2 kap. PBL och MB 
 

Kommentar: Planbestämmelser ändras så att den överensstämmer med PBL 
(2010:900). 

 
Trafik 
Trafikverket och kommunen behöver fortsatt ha dialog om utformningen av 
cirkulationsplatsen och om vägplan behöver upprättas. Se Trafikverkets yttrande, daterat 
2016-06-29. 

Kommentar: Ska stämmas av med Trafikverket inför granskning. 

 
I kapacitetsanalysen beskrivs ett behov av att förlänga det befintliga separata 
högersvängfältet från E6 mot Stenungsund. Det är av största vikt att köer inte skapas på 
avfartsrampen från E6. Till nästa skede anser Trafikverket därför att kommunen behöver 
göra mer detaljerade beräkningar, en mikrosimulering, av kapaciteten och flödena i 
cirkulationsplatsen för att säkerställa en god framkomlighet och trafiksäkerhet på E6 och 
ramperna. Ett bra flöde mellan Spekeröd och Stora Höga/Stenungsund är också viktigt. Se 
Trafikverkets yttrande, daterat 2016-06-29. 

Kommentar: Trafikutredning kompletteras inför granskning. 

 
Buller 
Länsstyrelsen förutsätter att kommunen säkerställer att ljudnivåerna inomhus inte 
överskrider de nivåer som anges för kontor i Boverkets byggregler. Länsstyrelsen ser fram 
emot att få ta del av bullerutredning vid granskningsskedet. 

Kommentar: Bullerutredning ska tas fram inför granskning. Ljudnivåer ska inte 
överstiga de nivåer som anges för kontor i Boverkets byggregler, och ska säkras i 
planen. 

 
Skyltning 
Det är olämpligt att placera reklamskyltar i anslutning till trafikplatser, där trafikmiljön är 
komplicerad och reklamskyltar kan distrahera föraren och äventyra trafiksäkerheten. På 
den aktuella vägsträckan finns det många vägmärken som ställer krav på förarens 
uppmärksamhet och vid sådana här platser är det inte lämpligt med information som inte 
är nödvändig. 

Kommentar: Synpunkterna beaktas och säkras i bygglovsskedet. 

 
Rastplatsen 
I trafikutredningen beskrivs att trafik till rastplatsen ges lägre prioritet då man kommer att 
behöva korsa trafik ut från handelsområdet. Rastplatsen är av viktig regional betydelse 
och användningen av den bör inte försvåras. 

Kommentar: Rastplatsen ges inte lägre prioritet, vilket ska förtydligas i 
planhandlingarna. 
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Markavvattning 
Sumpskog innebär våt mark och kommunen behöver undersöka vidare om det kan 
komma att krävas avvattning av sumpskogen för planens genomförande. I sådant fall 
behöver dispens och tillstånd till markavvattning sökas och erhållas. På s. 64 i MKBn 
avsnitt 9.1 står följande: ”Tillstånd för markavvattning behövs inte då vatten från 
kommunal detaljplan betraktas som avloppsvatten.” Att tillstånd för markavvattning inte 
behövs är felaktigt! Istället gäller följande: 

”Om en avvattning är en förutsättning för att över huvudtaget kunna genomföra ett 

planerat byggande eller någon annan exploatering, är det fråga om tillståndspliktig 

markavvattning. Det gäller även om en allmän VA-anläggning finns eller planeras för 

området och såväl inom som utanför fastställd detaljplan. Avvattning för att 

möjliggöra byggande inom ett detaljplanelagt område är alltså, enligt 

Naturvårdsverkets tolkning, att betrakta som markavvattning. Bortledande av 

avloppsvatten handlar däremot om att ta hand om vatten som inte är en omedelbar del 

av den naturliga vattenföringen i omgivningen – en bortledning som därmed inte heller 

påverkar grundvattennivån eller den naturliga vattenföringen i övrigt. 

Vid planläggning av ett område med befintlig markavvattning är det lämpligt att de 

gällande tillstånden/förrättningarna inom planområdet omprövas utifrån de förändrade 

förhållandena. Ändrade planförhållanden som innebär en ändrad markanvändning 

medför ofta också andra behov av markavvattning. Det kan innebära förändringar i 

kretsen av deltagare i samfälligheten. När detaljplaner såväl som arbetsplaner ska 

upprättas är det därför viktigt att sakägarna, dvs. de som deltar i ett 

markavvattningsföretag, kallas till samråd”. (Detta finns beskrivet i handboken för 
markavvattning och rensning). 

Kommentar: Vattennivåerna i sumpskogen utanför planområdet ska inte 
förändras. Vid markavvattning ska erforderliga tillstånd sökas. 

 

Grundvattensänkning 
Om grundvattensänkning eller annan påverkan blir aktuell så kan tillstånd till 
vattenverksamhet enligt 11 kap. krävas. Kommunen behöver noga utredas vilka 
konsekvenserna kan bli på grundvattnet. 

Kommentar: Om det blir fråga om grundvattensänkning ska tillstånd till 
vattenverksamhet enligt 11 kap. sökas. 

 
Artskydd 
Vanlig groda har sin lek samt vistas i vatten och har sin uppväxt i vatten under perioden 
april-juli. Under denna tid får inte arbete i vatten ske. Ett separat artskyddssamråd 
behöver därför hållas för att kunna begränsa arbetet till en lämplig del av året. 

Kommentar: Beaktas, arbete i vatten får inte ske under april-juli. Detta kommer 
att skrivas in i planbeskrivningen, och följas upp i kontrollplaner i 
genomförandeskedet. 

 
Övrig lagstiftning 
 
Fornlämning 
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Det är viktigt att det skrivs in i planhandlingarna att efter att detaljplanen vunnit laga kraft 
och innan dess genomförande ska en arkeologisk undersökning utföras med syfte att 
dokumentera och ta bort de aktuella fornlämningarna som finns inom planområdet. 

Kommentar: Noteras, ska tillföras planbeskrivningen. 

 
Behovsbedömning 

Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på miljön. 
Länsstyrelsen delar kommunens bedömning.  
Kommentar: Noteras. 

 
 
Beredning 
I handläggningen av ärendet har representanter från Vattenvård, Miljöskydd, 
Kulturmiljöenheten, samt enhetens för Risk och säkerhet deltagit. Inför Länsstyrelsens 
bedömning i ärendet har berörda statliga sektorsföreträdare beretts tillfälle att lämna 
synpunkter. Ärendet har handlagts av Johanna Severinsson och beslutats av Saeid Erfan. 
Vad som angivits ovan gäller som statens samlade myndighetsuppfattning vid en 
avvägning mellan olika framförda synpunkter. 
 

2. Trafikverket 

 
Förutsättningar för en långsiktigt hållbar utveckling  
 
Trafikverkets synpunkter från planprogrammet kvarstår. Trafikverket anser att området 
möjligtvis kan lämpa sig för störande verksamheter, småindustrier och liknande men inte 
för ett handelsområde med inslag av kontor. Detta eftersom man stödjer ett ökat 
bilresande istället för att planera för handel väster om E6 där merparten av service och 
kommunikationer finns idag.  
 

Riksintresse  
 
E6 är belägen väster om fastigheten. Vägen är utpekad som riksintresse för 
kommunikationer enligt miljöbalken 3 kap 8 §. Exploatering nära E6 får inte hindra 
möjligheterna till drift, underhåll och framtida utveckling av vägen. E6 är även utpekad 
som primär transportväg för farligt gods.  
 

Påverkan på statlig infrastruktur  
 
Trafikverket har tagit del av trafikutredningen som hör till detaljplanen. Den beskriver 
bland annat kapaciteten i cirkulationsplatsen där in- och utfarten från rastplatsen och det 
befintliga verksamhetsområdet möter väg 650, väg 160 och på- och avfarten till E6.  
Kapacitetsanalysen anger en trafikökning till följd av handelsområdet med ca 15 000 
fordon per dygn. Parkeringsbehovet uppges enligt planbeskrivningen och 
trafikutredningen bli ca 1 000 parkeringsplatser. Trafikförslaget föreslår ett extra körfält i 
tillfarten från handelsområdet. Den befintliga infarten till området föreslås bli enkelriktad. 
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Trafikverket och kommunen behöver ha fortsatt dialog efter samrådet om utformningen 
och ifall åtgärder i cirkulationsplatsen kräver vägplan enligt väglagen. Om vägplan krävs 
behöver ett åtgärdsval först ha gjorts, och eventuellt kan trafikutredningen fungera som 
ett tillräckligt underlag. Eftersom åtgärder föranleds av en exploatering får 
kommunen/exploateringen stå för kostnaderna. Ett medfinansieringsavtal måste vara 
framtaget och undertecknat innan detaljplanen antas.  
 
I kapacitetsanalysen beskrivs ett behov av att förlänga det befintliga separata 
högersvängfältet från E6 mot Stenungsund. Det är av största vikt att köer inte skapas på 
avfartsrampen från E6. Till nästa skede anser Trafikverket därför att kommunen behöver 
göra mer detaljerade beräkningar, en mikrosimulering, av kapaciteten och flödena i 
cirkulationsplatsen för att säkerställa en god framkomlighet och trafiksäkerhet på E6 och 
ramperna. Ett bra flöde mellan Spekeröd och Stora Höga/Stenungsund är också viktigt.  
 

Rastplatsen  
 
I trafikutredningen beskrivs att trafik till rastplatsen ges lägre prioritet då man kommer att 
behöva korsa trafik ut från handelsområdet. Trafikverket anser att rastplatsen är av viktig 
regional betydelse och att användningen av den inte får försvåras. Trafikverket och 
kommunen har haft dialog om rastplatsen vid flertalet tillfällen tidigare och vi står fast vid 
att behovet av rastplatsen kvarstår så länge som funktionen inte kan ersättas i närliggande 
läge.  
 

Risker med farligt gods  
 
I riskutredningen anges att risknivån är acceptabel inom område A utan att 
skyddsåtgärder genomförs. I område B krävs skyddsåtgärder för att risknivån ska bli 
acceptabel. Bland annat krävs att en tre meter hög vall anläggs utmed E6 för att förhindra 
att brandfarlig vätska rinner mot planområdet, samt ett tungt vägräcke som reducerar 
risken för skador på transportfordon med farligt gods.  
 
Trafikverket anser att föreslagna åtgärder är rimliga med avseende på risknivå och 
föreslagen användning av området. Skyddsåtgärderna behöver dock specificeras i 
planbeskrivning och plankarta. För hur lång sträcka behövs vall? Sträckan där vall behövs 
behöver markeras i plankartan. Kan andra åtgärder såsom skyddsmur/plank fylla samma 
funktion om vall är svårt att anlägga? Det behöver även specificeras vilken typ av vägräcke 
som avses (N2, H2, H4 med mera enligt krockkriterier för fordon standard EN 1317-2) 
samt markera på plankartan den sträcka där räcket behövs.  
 
Fortsatt samråd behöver ske med Trafikverket om förslagna åtgärder innan granskningen. 
Inga fasta hinder får placeras inom vägens säkerhetszon. Om vallen eller vägräcket ska 
placeras inom vägområdet behöver förmodligen en vägplan tas fram. Eftersom åtgärderna 
föranleds av en exploatering är det exploateringen/kommunen som får stå för 
kostnaderna. Innan detaljplanen antas behöver ett medfinansieringsavtal tas fram och 
undertecknas som reglerar projektering, byggnation, drift och underhåll samt finansiering.  
 

Skyltning  
 
I planbeskrivningen och gestaltningsprogrammet beskrivs förslag på reklamskyltning av 
handelsområdet från E6. En skyltmast föreslås som är synlig för trafik norrifrån, en mindre 
pylon för trafik söderifrån och en mindre pylon vid cirkulationsplatsen.  
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Trafikverket anser att det är olämpligt att placera reklamskyltar i anslutning till 
trafikplatser, där trafikmiljön är komplicerad och reklamskyltar kan distrahera föraren och 
äventyra trafiksäkerheten. På den aktuella vägsträckan finns det många vägmärken som 
ställer krav på förarens uppmärksamhet och vid sådana här platser är det intelämpligt 
med information som inte är nödvändig. Trafikverket yttrade sig 2016-05-26 om bygglov 
för uppsättning av skylt på Jörlanda-Berg 1:94 och yrkade på avslag med ovanstående 
motiv (se Trafikverkets ärendenummer TRV 2016/43294). 

Om vägvisning önskas görs ansökan på Trafikverkets hemsida när området är utbyggt. I 
ansökan bedöms förslagets lämplighet. Exploateringen får stå för kostnaderna. Läs mer 
om vägvisning och ansökan på: http://www.trafikverket.se/resa-och-
trafik/vag/Vagvisning/  
 

Buller  
 
Trafikverket förutsätter att kommunen säkerställer att ljudnivåerna inomhus inte 
överskrider de nivåer som anges för kontor i Boverkets byggregler.  
 

Övrigt  
 
Trafikverket ser fram emot fortsatt deltagande i ärendet.  

 

Kommentar: Se tidigare kommentarer till Länsstyrelsen gällande trafikfrågor. 

 

3. SGI 

SGIs ställningstagande 

Den skyddsvall som nämns under "Egenskapsbestämmelser för kvartersmark" i 
planbestämmelserna [l] har inte beaktats utifrån totalstabiliteten i den geotekniska 
utredningen [3] vilket vi anser är en brist. Vidare ställer vi oss frågande till om 
planbestämmelsen a1 är förenlig med PBL.  

Utförda geoteknisk undersökning redovisad i Marktekniks undersöknings rapport (MUR) 
som tagits fram 2014-08-29 enligt [3] har inte bifogats materialet för samråd. SGI emotser 
denna handling i nästa skede. 

Konsulten rekommenderar i [3] att bergteknisk sakkunnig i samband med exploatering ska 
utreda del av det aktuella området beaktande blocknedfall. Av planbeskrivningen [2] 
framgår att ingen utredning avseende blocknedfall har utförts, vilket vi anser en brist. 

Sammanfattningsvis ser SGI från geoteknisk säkerhetssynvinkel att planläggning är möjlig 
förutsatt att de geotekniska förutsättningarna avseende stabilitet för skyddsvallen samt 
blocknedfall klarläggs i det fortsatta planarbetet. Geotekniska säkerhetsfrågor ska utredas 
i planskedet. Krävs det åtgärder eller restriktioner ska dessa på ett planteknisk godtagbart 
sätt säkerställas i planen. 

http://www.trafikverket.se/resa-och-trafik/vag/Vagvisning/
http://www.trafikverket.se/resa-och-trafik/vag/Vagvisning/
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Kommentar: Geotekniska säkerhetsfrågorna mm ska klargöras och 
säkerställas i det fortsatta planarbetet. Övriga synpunkter noteras. 

 

4. Västtrafik 

Västtrafik har tagit del av ovan nämnda förslag till detaljplan.  

Västtrafik ser inte att den föreslagna bebyggelsen går i linje med GR:s och Västra 

Götalandsregionens mål om ökat hållbart resande och ett minskat bilberoende. Ett 

externt handelsområde i direkt anslutning till ett motorvägsmot kommer att befästa och 

uppmuntra till biltransporter. Närmaste hållplatser för kollektivtrafiken ligger uppe på väg 

650 samt vid Stora Höga station, båda på ett avstånd som överstiger vad som kan anses 

vara av god tillgänglighet. 

Planen i sig kommer inte att påverka utbudet av kollektivtrafik i Stora Höga eller på väg 

650. 

Kommentar: Noteras, kommunen förbereder ett möjligt framtida läge för 
busshållplats. 

 

5. Svenska kraftnät 

Svenska kraftnät har tagit del av handlingarna för rubricerat ärende och har ingenting 
att erinra mot upprättat förslag. Det kan eventuellt finnas regionnätsledningar i 
området, varför ni bör kontakta regionnätsägare.  

Eftersom vi inte har några synpunkter och Svenska kraftnät inte har några ledningar i 
anslutning till aktuellt område anser vi att detta ärende är avslutat från Svenska 
kraftnäts sida. Därmed önskar vi inte medverka i det fortsatta remissförförandet för 
aktuellt ärende, förutsatt att planområdet inte förändras. Vid eventuella frågor är ni 
välkomna att höra av er till oss.  

Kommentar: Noteras 

 

6. Stenungsunds kommun VA 

Lednings utbyggnad 
Kommunalt V A-ledningsnät finns utbyggt strax utanför planområdet i nordväst. 
Förlängning av det allmänna ledningsnätet krävs till vilken planerad bebyggelse föreslås 
anslutas. En VA- och dagvattenutredning till detaljplanen. preliminärhandling 2016-04-26 
har tagits fram av Norconsult AB. 
 
Allmän V A-ledningsutbyggnad inom planområdet bedöms till ca 580 m. För de ledningar 
enligt VA-utredningen som kommer att ligga inom lokalgator med enskilt 
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huvudmannaskap och inom kvartersmark i södra planområdet kommer ledningsrätt att 
krävas med ett område på upp till 4 m på varje sida om ledningarnas ytterkanter. 
Ledningsrätt behövs även för spillvattenpumpstationen om den placeras på kvartersmark 
enligt bilaga 2 i VA-utredningen. 
 
Läge och bredd för VA-anläggningen inklusive spillvattenpumpstationen ska vara avklarat i 
planarbetet och finnas med på plankartan som ett ”u-område” d.v.s. ett reservat för 
framtida ledningsdragning på mark som ej får bebyggas med någon byggnad eller mur, 
plantera träd eller större buskar eller något annat som inte går att flytta omedelbart vid 
t.ex. en vattenläcka. 
 
Alternativt kan VA-ledningarna förläggas utmed planerad GC-väg inom allmän platsmark 
med kommunalt huvudmannaskap. 
 
Planområdet ska ingå i det kommunala verksamhetsområdet för dricks- och spillvatten. 
Dagvatten kommer inte att ingå i kommunens verksamhetsområde för vatten och av lopp. 
 
Dricksvatten 
Allmän dricksvattenledning finns vid Jörlanda-Berg 1:66 nordväst om planområdet. 
Förlängning av dricksvattenledningen kommer att krävas. 
 
Kapaciteten på allmänt ledningsnät för dricksvatten bedöms i VA-utredningen medge 
uttag av brandvatten motsvarande 20 l/s. Dock ska detta kontrolleras i samband med 
detaljprojekteringen enligt VA V publikation P 83 eftersom utformning av planerad 
bebyggelse inte är fastställt. Placering av brandposter ska göras i samråd med 
Räddningstjänsten. 
 
Lägsta normala vattentryck i förbindelsepunkt i befintlig vattenledning bedöms till nivån 
+60 till +65 m. höjden i RH2000. I de fall högre vattentryck önskas får detta ordnas och 
bekostas av fastighetsägaren. 
 
 
Spillvatten 

Avloppsnätet inom kvartersmark skall utformas som duplikatsystem med skilda 

ledningar för dag- och dräneringsvatten respektive spillvatten. Allmän 

spillvattenledning finns vid fastigheten Jörlanda-Berg l:66. Förlängning av 

spillvattenledningen kommer att krävas. 

 

Avledning av spillvatten från området är problematiskt. Pumpning av spill vatten 

erfordras eftersom anslutning till spillvatten inte kan ske med självfall då hela aktuella 

planområde är beläget lägre än föreslagen anslutningspunkt i nordväst. Se Norconsults 

förslag enl. bilaga 2. 

 

Mark ska reserveras för allmän spill vattenpumpstation på plankartan. Tillfartsväg ska 

ordnas så att kranbil kan komma åt att lyfta pumparna. Stationen ska placeras minst 50 

m från närmaste bebyggelse. 

 
Dagvatten 

I dagsläget är ytan naturmark. Man bör sträva efter att skapa så stora grönytor som 

möjligt för infiltration av dagvattnet. 
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Recipienten är Anråse å som mynnar ut i Haketjorden söder om Stora Höga. Anråse å 

är utpekat som ekologiskt särskilt känsligt vattendrag och utgör riksintresse för 

naturvård. 

 

En dagvattenutredning är gjord av Norconsult (preliminärhandling 2016-04-26) för det 

aktuella området. Av denna framgår de förändringar i dagvattenflöden som planen 

skapar samt status för aktuella recipienter. Utredningen visar exempel på hur 

dagvattenhantering kan ske. 

 

Avrinning av dagvattnet från planområdet sker åt sydväst. Den allmänna 

dagvattenledningen i norr kan inte användas på grund av topografiska förhållanden. 

 

Dagvattnet från planområdet samlas i ett dike vid planområdets västra gräns. Till detta 

dike ansluter tre diken i öst-västlig riktning som omhändertar dagvatten från 

planområdet.  

 

Dagvattenutredningen föreslår att dag- och dräneringsvattnet ska fördröjas så att det 

från planområdet utgående flöde efter exploatering ska begränsas till att motsvara 

befintlig naturmarksavrinning. Fördröjning av dagvattnet under mark med hjälp av 

dagvattenkasetter kommer att krävas. Genom att anlägga gröna tak genomsläppliga 

beläggningar vid parkeringar kan avrnningen från planområdet efter exploatering 

minskas. Fördröjningsvolymer redovisas i dagvattenutredningen. 

OBS! Dagvatten ska fördröjas på kvartersmark. Privata dagvattenledningar till 

fördröjningsmagasiner ska läggas på kvartersmark. 

 

Dagvatten från planområdets parkeringsytor och uppställningsytor ska renas med 

oljeavskiljare enligt dagvattenutredningen. 

 

 
Höjdsättning 

Höjdsättning enligt Norconsults VA- och dagvattenutredning.2016-04-26, kapitel 3.4.3 

Anslutning av byggnad med golv på lägre nivå medför ökad risk för översvämning eller 

fuktskador vid uppdämning till markytan i spill- och dagvattensystemet. 

 
Materialval 

Materialval för utvändiga ytor ska väljas med omsorg om miljön. Oskyddade ytor av 

koppar eller zink skall undvikas för att minska risken för föroreningar i dagvattnet. 

 

Trädplantering 

Vid trädplantering ska ett skyddsavstånd på ca 4 m mellan trädets rothals och ytterkant 

ledning hållas för att eliminera eventuella skador på ledningar eller träd som kan 

uppkomma vid rotinträngning eller schaktarbeten. 

 

Ekonomi 

Stenungsunds kommun får en kostnad för utbyggnad av allmänna VA-anläggningar. 

Anläggningsavgifterna för vatten och avlopp tas ut enligt vid anslutningstillfället gällande 

VA- taxa. 

Kommentar: Synpunkten noteras och ska bearbetas i det fortsatta planarbetet. 

 
7. Swedavia AB 
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Swedavia AB, Göteborg Landvetter Airport, har erhållit remiss rörande samråd 

gällande detaljplan för Spekeröds handelsområde och verksamheter. 

Efter granskning av handlingarna konstaterar Swedavia att vi inte har några 

synpunkter. 

Kommentar: Noteras 

 

 

Sakägare 

8. Nina Magnusson och Patrik Lorentsson, Spekeröds-Aplered 1:7 

Ang. byggnation på Jörlanda berg 1:66 m.fl. 
 
Elledning - Våran elledning är luftburen och går genom området som skall  
bebyggas. Kommer den att grävas ned eller vad kommer att hända med den? Kommer vi 
att behöva gräva upp trädgård, väg etc. 
 
Telefon - Våran telefonledning är också luftburen. Den går efter vad vi kan förstå bort till 
Statoil och är i väldigt dåligt skick. Kommer den att grävas ned den också eller blir vi av 
med telefon? Eller blir det fiber? 
 
Vatten - För att bygga de här byggnaderna kommer det att sprängas en del  
i skogen. Hur kommer detta att påverka grundvatten nivån? Våran brunn ligger ju på en 
högre nivå än vad byggnaderna kommer att ligga? Även träd och övrig vegetation? Finns 
det risk att det torkar ut helt? 
 
Träden/skogen - Då stora delar av skogen mot motorvägen avverkas kommer endast ett 
fåtal träd bli kvar mellan området och våran tomt. Tänker på risken att dessa faller vid 
blåst och storm. Tänker även på att det i skogen finns mycket ekorrar. 
 
Avfall - Redan nu används skogen samt våran infartsväg, som ligger i anslutning till 
rastplatsen, som dumpningsplats för sopor samt till toalett. Med mer bilar och fler som 
kanske kommer stanna vid rastplatsen och ev. med känsla för att det är ett 
industriområde. Vad kommer att göras för att hålla området och våran väg fri från skräp? 

 

Buskörning runt berget - I dagsläget så kör ungdomarna rally runt i rondellen. Nu 

kommer det att bli en väg runt berget istället som ev. kommer att användas som 

rundbana. Kommer där att vara några farthinder, övergångsställen mm för att säker 

kunna ta sig till Statoil, Burger King mm 
 

Buller - I och med att skogen tas ned och att grannhusen har rivits så kan man anta 

att vi kommer att få en ökad bullermiljö. Vägen som går mot rondellen kommer ju 

också att trafikeras av tunga fordon. Kommer det att sättas upp bullerstaket eller 

liknande? 
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Kommentar: Problem med olaglig nedskräpning och buskörning noteras, och ska 
beaktas i det vidare planarbetet. Området ska utformas på ett för oskyddade 
trafikanter säkert och överskådligt sätt.  
En bullerutredning som beskriver ev. påverkan på er fastighet kommer att tas fram 

till granskningsskedet. 

 

 

9. Brålands vägsamfällighetsförening, Roland Wentzel 

Betr. Detaljplan för Spekeröds handelsområde och verksamheter, Jörlanda-Berg 
1:66 m.fl. 

Samfällighetsföreningen vill i det fortsatta utredningsarbetet vad gäller vår väg 
genom området bli informerad om de ställningstaganden som görs. 

Kommentar: I planprocessen finns ett antal tillfällen då sakägare blir informerade om vad 

som händer i planarbetet. Planen har nu varit ute på samråd, nästa skede är utställning 

där ni kommer att få ta del av handlingar. 

 

 

Övriga 

 

10. Olof Pfeifer Johansson, Fråstorp 

Vi är ett antal boende i Fråstorp som redan upplever höga bullernivåer från motorvägen 

E6, förbi det planerade handelsområdet. 

Naturvårdsverket har rekommenderade värden för boende som bör beaktas. 

Vi känner en oro att ökad aktivitet kring och i bärheten av motorvägen kommer att öka 

och yrkar därför att kommunen/länsstyrelsen utreder och ställer krav på bullerdämpande 

vallar/plank utmed motorvägen om denna plan antas. 

Kommentar: Vår bedömning är att eventuell ökning av trafikflödet till följd av etablering 

av handelsområdet kommer vara marginell. E6 är trafikverketes ansvar. 

 

11. Naturskyddsföreningen i Stenungsund 
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Naturskyddsföreningen i Stenungsund har följande synpunkter på förslaget till detaljplan 

för Spekeröds handelsområde Jörlanda berg 1:66:  

 

Med tanke på den utveckling av transportsektorn som behövs för att uppfylla nationella 

och regionala mål när det gäller CO2-utsläpp är det olyckligt med planerna på ett externt 

handelsområde.  Spekeröds handelsområde är enligt planen lokaliserat så att det främst 

är till för bilburna kunder. 

Hur har man vägt in utveckling av mängden transporter i kommunen när det gäller 

placeringen av Spekeröds handelsområde? 

Kommer det att finnas möjlighet att ta sig dit med kollektivtrafik?  

Vi ifrågasätter dessutom om det verkligen finns behov av fler köpcentra.  

 

 

Sverige har mål om fossiloberoende fordonsflotta: 

”Transportsektorn bidrar till att miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan nås genom 

stegvis ökad energieffektivitet i transportsystemet och ett brutet beroende av fossila 

bränslen. År 2030 bör Sverige ha en fordonsflotta som är oberoende av fossila bränslen. ” 

Utredningen om en fossilfri fordonsflotta (FFF-utredningen) och Trafikverket tolkar 

begreppet fossiloberoende fordonsflotta som att utsläppen ska minska med 80 procent till 

2030.  

 

Västra Götaland har tagit fram regionala mål i samverkan med Länsstyrelsen för 

begränsad klimatpåverkan. De utgår från Västra Götalands beslutade övergripande mål 

om en fossilberoende ekonomi till 2030 och det nationella målet om fossiloberoende 

fordonsflotta. För minskade utsläpp av växthusgaser från vägtrafiken finns följande beslut: 

”År 2020 ska utsläppen från vägtrafiken ha minskat med 40 % jämfört med 1990. År 2030 

ska utsläppen från vägtrafiken ha minskat med 80 % jämfört med 1990” 

 

I EU är utsläppsmålet minskning med 60 % jämfört med 1990. 

 

Energiplan och klimatstrategi 2007-2015 antogs av Stenungsunds kommunfullmäktige 

2008. 

I denna kan man finna följande information.   

• Nationellt ökade energianvändning i transportsektorn 1990-2004 med 34 %. Mätt 
per innevånare används mer bränsle till transporter i Stenungsund jämfört med 
andra i länet och riket. 

• När det gäller CO2 utsläpp låg en stenungsundares utsläpp också 34 % över 
genomsnittssvenskens 

• Mål 10 i planen för Stenungsunds kommun: Utsläppen av koldioxid från 
transportsektorn ska till år 2010 stabiliseras på 1990 års nivå. 

• Målen har delats upp i delmål. Några av delmålen inom transport: 
o Behovet av resor och transporter ska minska 
o Andelen gång- och cykeltrafikanter ska öka 
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Utifrån Energiplan och klimatstrategi 2007-2015 bör två frågor ställas vid beredningen av 

förslaget till detaljplan för Spekeröds handelsområde: 

- Finns det någon uppföljning av Energiplan och klimatstrategi 2007-2015? Har utsläppen 

stabiliserats vid 1990 års nivå?  

- Räcker det med tanke på Sveriges och Västra Götalands mer ambitiösa mål? 

 

Minskade utsläpp kan till del nås med fordon som är mer effektiva eller använder fossilfria 

drivmedel. I Miljörådsberedningens delbetänkande påpekas att för att 

växthusgasutsläppen från transportsektorn ska kunna minska kraftigt behövs insatser 

inom framför allt tre åtgärdsområden: 

1. transporteffektivt samhälle  
2. energieffektivare fordon 
3. förnybara drivmedel 

 

Det vill säga – det krävs även insatser i hur vi använder transporter och därmed även hur 

vi planerar för transporter. 

Punkt 1 innebär till exempel: ”Åtgärder för att minska utsläppen från transportsektorn 

genom att verka för ett samhälle med ett mer effektivt och klimatsmart transportarbete 

är en viktig del i det långsiktiga omställningsarbetet.” och ” Infrastrukturplaneringen bör 

utgå från en målstyrning som tar större hänsyn till det transportpolitiska hänsynsmålet 

och ett hållbart transportsystem.” 

Kommentar: Synpunkterna noteras. Vi delar naturskyddföreningens synpunkter i 
sak, men det är ett politiskt beslut att etablera handel i anslutning till Stora Hög 
motet. 
 

12. Torab 

 
Planbeskrivning 
Tekniska frågor sid 27 Gator 
Text; - Lokalgata fram till respektive fastighet måste vara utbyggd till innan bygglov kan 
lämnas på intilliggande fastighet.- 
Texten något otydlig och behöver kompletteras. För att kunna hålla nere den totala 
byggtiden önskar vi att ordet bygglov ändras till slutbevis.  

Kommentar: Förtydligas till granskning. 
 
Plankarta 
-I gestaltningsmanualen föreslagna pyloner och skyltmast finns ej inlagda på plankartan. 
-Önskemål om att skyltmastens höjd ändras till 35 m. 
 
Yta HKJE  
-Bestämmelse om största byggnadsarea saknas på ytan, önskvärt 12 000m2.  
-Bestämmelse a1 önskas ändras till att slutbvis får ej ges innan skyddsvall mot E6 anlagts. 
-Högsta nockhöjd önskas ökas till 14 m. 
-Byggrätten behöver breddas i bakkant in i prickat område med ca 5 meter för att 
möjliggöra byggnation av lastkajer samt skärmtak över do. Alternativt kan 
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planbestämmelserna kompletteras så att byggnation av detta medges på prickad mark. 
-I gräns mellan ytorna HKJE och HKE hamnar föreslagen byggnad delvis på mark avsedd för 
parkering. Detta behöver justeras. Se bifogat utdrag från plankarta. 
 
Yta HKE 
-Byggrätten behöver breddas i bakkant för de nedre byggrätterna (söder om livsmedel) in i 
prickat område med ca 5 meter för att möjliggöra byggnation av lastkajer samt skärmtak 
över do. Bestämmelse om byggnadsarea behöver ej förändras. Alternativt kan 
planbestämmelserna kompletteras så att byggnation av detta medges på prickad mark. 
 
Miljökonsekvensbeskrivning/Dagvattenutredning 
Skyddsåtgärder för sumpskogen som tagits upp i MKB, under 3.3.3 Effekter och 
konsekvenser, har inte beaktats i dagvattenutredningen.  
 
Bilaga 2 Föreslagen Va- & Dagvattenhantering. 
-Avskärande dike i bergskärning mot nordost och ledning för rent takvatten bör utformas 
så att det ges möjlighet till infiltration av dagvatten in mot sumpskogen. 
-Föreslaget läge på pumpstation bör utredas ytterligare för att korta ner pumpledning 
samt anslutningsledningar till pumpstation. 
-Dagvatten från naturområdet i norr och som samlas upp i dike utmed nya infartsvägen 
känns omotiverat att leda in i fördröjningsmagasin då vattnet redan är fördröjt via 
naturytan. 
 
Trafikförslag ÅF 2016-06-15 
-Trafiklösning för befintlig väg, från verksamheterna som idag är belägna efter vägen, och 
ut mot rondellen vid väg 160 behöver omarbetas. Synpunkter har inkommit till oss från 
verksamhetsutövarna. 
-In- & utfarter från befintliga verksamheter som Burger King, Subway, Biltvätt samt 
Stenungssunds Bil och Fritid behöver omarbetas för att bättre tillgodose tillgänglighet och 
rörelser på egna fastigheter. 

Kommentar: Synpunkternas noteras, planhandlingar och tekniska utredningar ska 
kompletters inför granskning, utifrån ovanstående synpunkter. 
 

 

Som inriktning för det fortsatta planarbetet föreslår Samhällsbyggnad Plan att 
följande frågor ska utredas vidare: 

• Planförslagets utformning bör ses över i förhållande till riksintresset kring Anråse 
å. 

• Kommunen behöver tydligare beskriva hur negativ påverkan på 
vattenförekomster ska undvikas. 

• Risk i förhållande till E6, primärled för farligt gods, ska utredas inför utställning. 

• Trafikanalys, och ev. åtgärder för att säkerställa god framkomlighet i 
cirkulationsplats. 

• Säkerställa att ljudnivåer inomhus inte överskrider de nivåer som anges för kontor 
i Boverkets byggregler. 
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• Arkeologisk slutundersökning av hela planområdet ska genomföras. 

• Ur geoteknisk synvinkel förutsetts de geotekniska förutsättningarna avseende 
stabilitet för skyddsvall, samt blocknedfall klarläggas i det fortsatta planarbetet. 

• Påverkan för boende nordost om planområdet när det gäller buller från nya 
verksamheter. 

 

FÖRSLAG TILL BESLUT 

Samhällsbyggnadsutskottet beslutar att godkänna samrådsredogörelsen och med 

föreslagna justeringar upprätta granskningshandlingar i enlighet med 5 kap 11§, plan- och 

bygglagen (2010:900). 

 

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN 

Samrådsredogörelsen har upprättats av berörda tjänstemän inom Stenungsunds kommun. 

Samhällsbyggnad, Plan 

 

Marcus Broman 

Planarkitekt 

 

 

 


