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Tjänsteskrivelse Dnr 2020/494
2020-05-12

 
Helena Franzén Till kommunfullmäktige 
Utvecklingsledare 
 
 
Återbetalning/eftergift av taxa för torgplats med anledning av 
Corona-pandemin 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att återbetala/efterge årsavgiften för torgplats under den period 
som verksamheten inte kan bedrivas.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Med anledning av den rådande Coronasituationen och förbudet mot folksamlingar 
överstigande 50 personer beslutade Stenungsunds kommun 2020-03-30 att ingen mer 
torghandel ska bedrivas fram till årsskiftet. Detta har gjort det omöjligt för torghandlarna att 
bedriva sin verksamhet, och det är därför rimligt att de inte ska behöva betala årsavgift för 
sina torgplatser. 
 
Den totala budgeterade intäkten för torghandeln uppgår till 135 000 kr. 
 
Beskrivning av ärendet 
Med anledning av den rådande Coronasituationen och förbudet mot folksamlingar 
överstigande 50 personer beslutade Stenungsunds kommun den 30 mars 2020 att ingen mer 
torghandel ska bedrivas fram till årsskiftet. Detta har gjort det omöjligt för torghandlarna att 
bedriva sin verksamhet, och det är därför rimligt att de inte ska behöva betala årsavgift för 
sina torgplatser. 
 
Från och med den 1 januari 2012 är avgiften för fasta torghandelsplatser (en plats omfattar tre 
meter) 2 000 kr per år (KF 2011-03-14, § 41). I taxan står det inget om hur en situation såsom 
den nu uppkomna Corona-pandemin ska hanteras och det finns därmed inget stöd i den för 
hur en eftergift/återbetalning av en avgift ska ske.  
 
Förvaltningen föreslår därför nu att avgiften ska efterges för samtliga torghandlare för den 
period som handeln inte kan bedrivas.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Den totala budgeterade intäkten för torghandeln 2020 uppgår till 135 000 kr.  
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Tjänsteskrivelse Dnr 2020/494
2020-05-12

 
Barnkonsekvensanalys 
Med anledning av ärendets administrativa karaktär medför inte beslutet i sig några 
konsekvenser för barn. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-05-12 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor samhällsbyggnad 
 
 
Daniel Jerling Veronica Götzinger 
Sektorchef Verksamhetschef 
 
 
Beslut skickas till 
Markhandläggare Exploatering 
ekonomi@stenungsund.se 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-05-25

  
 
 
 
 
§ 185 Dnr: KS 2018/108 
 
Tilläggsavtal till marköverlåtelseavtal samt avtal med Trafikverket 
för detaljplanen Spekeröds handelsområde 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till förvaltningen för att att se över avtalet 
i allmänhet och klausulen om öppnande av handelsområdet i synnerhet. 

Ärendet behandlas på kommunstyrelsens extrainsatta sammanträde den 10 juni.  

 
Sammanfattning av ärendet 
För Detaljplanen för Spekeröd handelsområde, Jörlanda-Berg 1:66 mfl har ett 
marköverlåtelseavtal tidigare godkänts av kommunfullmäktige 2020-03-05 §37.  Ett 
tilläggsavtal har nu upprättats för att korrigera säkerheten i marköverlåtelseavtalet. 
I övrigt ska marköverlåtelseavtalet gälla med oförändrade villkor. 
 
Ett medfinansieringsavtal har upprättats med Trafikverket för de åtgärder som detaljplanen 
medför på och intill befintliga vägar utanför området. 
 
Beslutsunderlag 
Allmänna utskottet 2020-05-05 
Tjänsteskrivelse 2020-04-03 
Tillägg till marköverlåtelseavtal 
Medfinansieringsavtal med Trafikverket 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Bo Pettersson (S) föreslår att ärendet återremitteras till förvaltningen för att se över avtalet i 
allmänhet och klausulen om öppnande av handelsområdet i synnerhet.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Bo Petterssons (S) 
förslag och konstaterar att så sker.  
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-05-25

Beslut skickas till 
Lisa.bertilsson@stenungusnd.se 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Allmänna utskottet
2020-05-05

  
 
 
 
 
§ 34 Dnr: KS 2018/108 
 
Tilläggsavtal till marköverlåtelseavtal samt avtal med Trafikverket 
för detaljplanen Spekeröds handelsområde 
 
Beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna tilläggsavtal till tidigare upprättat 
marköverlåtelseavtal, godkänt av kommunfullmäktige 2020-03-05 §37, samt godkänna 
upprättat medfinansieringsavtal mellan Trafikverket och Stenungsunds kommun, under 
förutsättning att ett utkast av bankgaranti (i form av en icke tidsbegränsad on-demandgaranti) 
på 20 mnkr godkänts av kommunen innan ärendet tas upp i kommunfullmäktige. 
 

Sammanfattning av ärendet 
För Detaljplanen för Spekeröd handelsområde, Jörlanda-Berg 1:66 mfl har ett 
marköverlåtelseavtal tidigare godkänts av kommunfullmäktige 2020-03-05 §37.  Ett 
tilläggsavtal har nu upprättats för att korrigera säkerheten i marköverlåtelseavtalet. 
I övrigt ska marköverlåtelseavtalet gälla med oförändrade villkor. 
 
Ett medfinansieringsavtal har upprättats med Trafikverket för de åtgärder som detaljplanen 
medför på och intill befintliga vägar utanför området. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-04-03 
Tillägg till marköverlåtelseavtal 
 
Beslut skickas till 
Lisa.bertilsson@stenungusnd.se 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2018/108
2020-03-30

 
Lisa Bertilsson Till kommunfullmäktige 
Mark- och exploateringsingenjör 
 
 
Tilläggsavtal till marköverlåtelseavtal samt avtal med Trafikverket, 
för detaljplan för Spekeröd handelsområde, Jörlanda-Berg 1:66 mfl. 

 
Förslag till beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna tilläggsavtal till tidigare upprättat 
marköverlåtelseavtal, godkänt av kommunfullmäktige 2020-03-05 §37, samt godkänna 
upprättat medfinansieringsavtal mellan Trafikverket och Stenungsunds kommun, under 
förutsättning att ett utkast av bankgaranti (i form av en icke tidsbegränsad on-demandgaranti) 
på 20 mnkr godkänts av kommunen innan ärendet tas upp i kommunfullmäktige. 
 

Sammanfattning av ärendet 
För Detaljplanen för Spekeröd handelsområde, Jörlanda-Berg 1:66 mfl har ett 
marköverlåtelseavtal tidigare godkänts av kommunfullmäktige 2020-03-05 §37.  Ett 
tilläggsavtal har nu upprättats för att korrigera säkerheten i marköverlåtelseavtalet. 
I övrigt ska marköverlåtelseavtalet gälla med oförändrade villkor. 
 
Ett medfinansieringsavtal har upprättats med Trafikverket för de åtgärder som detaljplanen 
medför på och intill befintliga vägar utanför området. 
 
Beskrivning av ärendet 
2020-03-05 §37 beslutade kommunfullmäktige att godkänna ett marköverlåtelseavtal mellan 
exploatören NHP Jörlanda AB och Stenungsunds kommun, för Detaljplanen för Spekeröd 
handelsområde, Jörlanda-Berg 1:66 mfl. 
 
För att kommunikationen in och ut ur detaljplanens område ska fungera samt för anläggande 
av riskskydd för området mot väg E6, krävs åtgärder på och intill befintliga vägar utanför 
området. Trafikverket som är väghållare kommer att utföra åtgärderna och ett avtal om att 
kommunen ska medfinansiera detta har upprättats.  
 
Medfinansieringsavtalet anger en uppskattad kostnad för åtgärderna på 17 mnkr. Exploatören 
ska enligt marköverlåtelseavtalet ersätta kommunen för kostnaderna. 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2018/108
2020-03-30

I marköverlåtelseavtalet står under punkt J2 Säkerhet: 
 
”Om medfinansieringsavtalet, som ska upprättas mellan Kommunen och Trafikverket i 
samband med Detaljplanens antagande, anger en annan uppskattad summa, än 12 mnkr, ska 
ett tilläggsavtal till marköverlåtelseavtalet upprättas som korrigerar  
säkerheten till det uppskattade beloppet.”  
 
Ett tilläggsavtal har därför upprättas för att korrigera säkerheten i marköverlåtelseavtalet. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Godkänns inte tilläggsavtalet så kommer kommunen inte ha full säkerhet för Trafikverkets 
kostnader.  
 
Barnkonsekvensanalys 
Med anledning av ärendets administrativa karaktär medför inte beslutet i sig några 
konsekvenser för barn. 
 
Verksamhetsmässiga konsekvenser 
Godkänns inte medfinansieringsavtalet med Trafikverket kommer åtgärder som krävs på och 
intill befintliga vägar inte att genomföras. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-04-03 
Tillägg till marköverlåtelseavtal 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor samhällsbyggnad 
 
 
Daniel Jerling Veronica Götzinger 
Sektorchef Verksamhetschef  
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 Trafikverkets ärendenummer   

TRV 2017/20937   
Motpartens ärendenummer   

[Motpartens ärendeID NY]   
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Medfinansiering- och samverkansavtal – Spekeröds 
Handelsområde och verksamheter, Jörlanda-Berg 
1:66 m.fl., Stenungsunds kommun  
 
 
Detta avtal avser planläggning, bygghandling och produktion för åtgärder 
och innefattar: 
☒ Medfinansiering från annan part till statlig infrastruktur 

☐ Samfinansiering med olika statliga anslag/finanser 

☐ Samverkan där respektive part äger sin anläggning och finansierar 
sin del 

☒ Samverkan där annan part äger och finansierar sin anläggning och 
Trafikverket 
- bevakar genomförandet när anläggningen är i anslutning till 

statens anläggning, eller 
- får i uppdrag att genomföra åtgärden 

 
Mellan nedanstående parter träffas härmed avtal om medfinansiering- och 
samverkan enligt följande: 

§1 Parter 

Trafikverket, region Väst, org.nr. 202100-6297, 781 89 Borlänge, nedan 
Trafikverket 
 
Stenungsunds kommun, org.nr. 212000-1298, 444 82 Stenungsund, nedan 
Kommunen 
 

§2 Definitioner och begrepp 

Följande definitioner och begrepp används i detta avtal: 
 
Grundutförande: Den trafikala lösning som Trafikverket föreslår för att lösa en 
trafiksituation. Begreppet används i samband med medfinansiering från annan 
part till statlig infrastruktur.  
 
Tillägg: De förbättringar/anpassningar som annan part föreslår för att lösa 
trafiksituationen utöver det som ingår i statens ansvar. Begreppet används i 
samband med medfinansiering från annan part till statlig infrastruktur.  
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Medfinansiering- och samverkansavtal – Spekeröds Handelsområde och verksamheter, Jörlanda-Berg 1:66 m.fl., 
Stenungsunds kommun 
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Fyrstegsprincipen: vägledande i Trafikverkets arbete för att säkerställa effektiva 
och hållbara lösningar. 1. Tänk om, 2. Optimera, 3. Bygg om, 4. Bygg nytt 
 
ÅDT – Årsdygnstrafik. Mått på medeltrafikflödet per dygn för ett visst år för ett 
vägavsnitt. 
 
Detaljplanen: Spekeröds handelsområde och verksamheter, Jörlanda-Berg 
1:66 m.fl. 
 

§3 Syfte och bakgrund 

Syftet med detta avtal är att reglera respektive parts åtagande och finansiella 
ansvar för åtgärderna. 
 
Avtalet avser ställningstagande, projektering, bygghandling och produktion av 
åtgärder i och intill Stora Högamotet samt längs E6 norrgående med anledning 
av Detaljplanen. 
 
Kommunen arbetar med framtagande av Detaljplanen vars syfte är att skapa 
förutsättningar för etablering av ett handelsområde vid Stora Högamotet. 
Planområdet ligger intill Stora Högamotet öster om E6, söder om väg 650 och 
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väg 160. Planområdet omfattar cirka 10 hektar med handelsbyggnader om 
cirka 25 000 m2 byggnadsarea i bottenvåningen (figur2). 
 

 
Figur 1. Översiktlig kartbild 
 
ÅDT för E6 är 16 266 fordon (201501) och hastighetsgräns är 110 km/h. 
ÅDT för väg 650 är 1 526 fordon (201601) och hastighetsgräns är 70 km/h. 
ÅDT för väg 160 är 2 100 fordon (201701) och hastighetsgräns är 70 km/h. 
 
  
 

 
Figur 2. Illustrationsplan över planområdet 
 
Inför planens antagande har Kommunen och Trafikverket enats om åtgärder 
som ska genomföras för att utbyggnad enligt Detaljplanen ska kunna 
genomföras.  
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Medfinansiärens nyttor och motivering av finansiering  
Följande nyttor bedöms gälla för genomförande av åtgärderna: 
 
Lokal nytta: Ökad framkomlighet i både västra och östra cirkulationsplatsen 
samt minskad köbildning på avfartsrampen Stora Högamotet E6 norrgående. 
Åtgärderna är en förutsättning för genomförandet av Detaljplanen. Lokala 
nyttor. 
 

 
Figur 3. Illustrationskarta för Spekeröds Handelsområde område B. D 
 
 

 
 
Tidigare studier och utredningar avseende detta objekt är: 
 

 PM Trafikanalys - Spekeröds handelsområde och verksamheter (ÅF, 
daterad 2017-02-15) 

 Jörlanda-Berg 1:66 m.fl., Stenungsunds kommun. Riskutredning 
avseende transport av farligt gods och bensinstation inkl. bilaga 
(Norconsult, daterad 2015-11-30) 

 Spekeröds handelsområde och verksamheter, Jörlanda Berg 1:66 m.fl., 
Svar på Trafikverkets synpunkter om samråd av detaljplan för rubricerat 
objekt (Norconsult, daterad 2016-08-25) 

 Principsektion Spekeröd (Norconsult, daterad 2017-01-10) 
 Trafikförslag granskning (ÅF, daterad 2016-11-25) 
 PM VA-och dagvattenutredning Handelsområde Jörlanda-Berg 

(Norconsult, daterad 2016-09-02) och kompletterings-PM (Norconsult 
2017-04-24) 

 Tekniskt PM Geoteknik Jörlanda-Berg Rev B (ÅF, 2017-06-21) 
 Trafikverkets yttrande på Detaljplanens planprogram 2012-03-08 (TRV 

Dnr 2012/6998), i detaljplanesamråd 2016-06-29 (TRV Dnr 
2016/51244), samt synpunkter granskningshandling 2017-02-22 (TRV 
Dnr 2017/12026). 

 
Ingen åtgärdsvalsstudie har genomförts. 
 

§4 Tidigare avsiktsförklaring eller avtal avseende medfinansiering och 
samverkan för åtgärden 

Parterna har inte tidigare tecknat avsiktsförklaring eller avtal om 
medfinansiering av åtgärderna. 
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§5 Beskrivning av åtgärder  

Avtalet avser åtgärder i anläggningar som Trafikverket och Kommunen äger 
och ansvarar för.  
 
Åtgärder görs i Stora Högamotet, omfattande västra och östra 
cirkulationsplatserna samt anslutningar till cirkulationsplatserna från E6 och väg 
160. Trafikverket är väghållare för samtliga anslutningar till 
cirkulationsplatserna. 
 
Skyddsåtgärder utförs längs med E6 i form av högkapacitetsräcke och 
skyddsvall. Del av viltstängsel kan komma att justeras. Det är viktigt att det 
befintliga viltstängslets funktion kvarstår. Genomförandet av skyddsvallen 
medför att en acceptabel risknivå uppnås med avseende på farligt gods som 
transporteras på E6. 
 
 
Trafikverket utför åtgärder inom statlig anläggning och Kommunen utför i 
huvudsak åtgärder inom kommunal/enskild anläggning. Kommunen ska 
därmed utföra den skyddsvall som krävs längs E6 samt gång- och cykelväg, 
inklusive passage över statlig väg i planområdets nordöstra del. Kommunen 
utför även den eventuella justering av viltstängsel som kan vara nödvändig.  
 
Då skyddsvallen och Kommunens gång- och cykelväg byggs i och i anslutning 
till statligt vägområde samt att Kommunen ska utföra den eventuella justering 
av viltstängsel som kan bli nödvändig ser Trafikverket ett behov av att bevaka 
projektering och byggnation av dessa åtgärder för att säkerställa att de statliga 
vägarna, exempelvis E6, eller trafiken på de statliga vägarna, exempelvis E6, 
inte påverkas negativt. Områden att bevaka särskilt är till exempel säkerhet, 
avvattning, stabilitet/geoteknik, gränsdragning mellan kommunal och statlig 
anläggning samt trafiksäkerhet och framkomlighet under byggtiden.  
 
För åtgärderna som berör statlig infrastruktur ska ett ställningstagande tas fram 
för att se om åtgärderna innebär byggande av väg enligt väglag (1971:948). 
Om ställningstagandet visar att åtgärderna innebär byggande av väg enligt 
väglagen ska parterna teckna ett tillägg till detta avtal då framtagandet av 
vägplan innebär högre kostnader och en längre tidsåtgång. Trafikverket är 
formellt ansvarigt för planläggningen. Trafikverket bedömer preliminärt att 
åtgärderna ska kunna genomföras utan vägplan.  
 
Markåtkomst inom vägområde 
Del av gång- och cykelvägen kommer att hamna inom Trafikverkets 
vägområde. Trafikverket ger inom ramen för bevakningsuppdraget och de krav 
som anges där, Kommunen tillåtelse att bygga, äga och sköta, underhålla och 
förnya kommunal gång- och cykelväg inom statligt vägområde. Särskild 
överenskommelse om gränsdragning mellan statlig och kommunal anläggning 
med mera träffas i en senare fas av projektet. Då parternas anläggningar, 
Kommunens gång- och cykelväg och Trafikverkets väg in till Spekeröds 
rastplats, delvis kommer att vara integrerade och ömsesidigt beroende av 
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varandra för avvattning, geoteknisk stabilitet med mera ligger det på 
Kommunens ansvar att tillse att den statliga vägen ej påverkas negativt. För 
upplåtelsen inom vägområdet gäller vad som sägs i § 43 väglagen. 
 
 
Avtalet omfattar följande åtgärder: 
Åtgärdsnummer 17404  
 
Åtgärder i den statliga infrastrukturen: 
 

Åtgärd 1: Ställningstagande om planläggning avseende de 
åtgärder som omfattas av åtgärd 2 enligt nedan.  

 
Åtgärd 2: Projektering, bygghandling och produktion av följande 
åtgärder, steg 3 enligt Fyrstegsprincipen 

2a) Breddning av avfartsramp E6 norrut, till två körfält, ca 150 m, 
två körfält in i den östra cirkulationsplatsen samt justering av fritt 
högersvängfält.  

 
2b) Breddning av den östra cirkulationsplatsen från ett till två 
körfält.  

 
2c) Separat vänstersvängfält från handelsområdet och in mot den 
östra cirkulationsplatsen, inklusive justering av befintlig gång- och 
cykelpassage.  

 
2d) Breddning till två körfält från den östra cirkulationsplatsen 
söderut in mot Spekeröd Handelsområde. 
 
2e) Breddning av den västra cirkulationsplatsen från ett till två 
körfält från Spekeröd mot Stenungsund, inklusive breddning till två 
körfält av väg 160 in mot och ut från cirkulationsplatsen i samma 
riktning. 

 
2f) Breddning av väg 160, till två körfält i östlig riktning in mot den 
östra cirkulationsplatsen, en sträcka på cirka 100 meter.  

 
2g) Högkapacitetsräcke längs väg E6. Utformning enligt princip i 
bilaga 2.  

  
Åtgärd 3: Eventuell justering av viltstängsel med anledning av ny 
enskild skyddsvall. 
 
Åtgärd 4: Gång- och cykelpassage anslutande Kommunens gång- 
och cykelväg vid Spekeröds rastplats. 
 
Åtgärd 5: Bevakning av projektering, bygghandling och produktion 
skyddsvall, gång- och cykelväg, inklusive gång- och cykelpassage 
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samt eventuell justering av viltstängsel, det vill säga åtgärd 3-4, 6-
7. 

 
 

 
 

Åtgärder i den kommunala/enskilda infrastrukturen: 
Åtgärd 6: Projektering, bygghandling och produktion av skyddsvall. 
Utformning enligt princip i bilaga 2.  

Åtgärd 7: Projektering, bygghandling och produktion av gång- och 
cykelväg. 

Planerad skyddsvall intill E6 ska förstärkas exempelvis med lättfyllning eller 
motsvarande för att inte orsaka stabilitet- eller sättningsproblem för E6. Detta 
behöver detaljstuderas i projekteringen. Hänsyn ska tas till att 
grundvattensänkningar inte får utföras i området om de orsakar sättningar för 
E6.  

§6 Finansiering 

Den totala kostnaden för åtgärderna som omfattas av detta avtal uppgår till ca 
17 200 000 kr i prisnivå (maj 2020). Kostnaderna bygger på erfarenhetssiffror 
från tidigare projekt och är preliminära. De faktiska kostnaderna kan därför 
komma att förändras på grund av t.ex. rådande marknadsläge och 
platsspecifika förutsättningar i ett senare skede. Finansieringen av åtgärderna 
fördelas enligt nedan:  
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Nr. Åtgärder Utförare Kostnad (kr) Trafikverket Kommunen Summa

1 Ställningstagande om 
planläggning avseende de 
åtgärder som omfattas av 
åtgärd 2 

Trafikverket 800 000 800 000 800 000

2a-g Projektering, bygghandling 
och produktion av åtgärd 2a-g

Trafikverket 15 900 000 15 900 000 15 900 000

3 Justering av vi ltstängsel Kommunen ingen uppgift 100% 100%
4 Gång- och cykelpassage 

anslutande Kommunens gång- 
och cykelväg vid Spekeröds 
rastplats

Kommunen ingen uppgift 100% 100%

5 Bevakning av åtgärd 3-4, 6-7 Trafikverket 500 000 500 000 500 000

17 200 000 17 200 000 17 200 000

6 Projektering, bygghandling 
och produktion av skyddsval l 

Kommunen ingen uppgift 100% 100%

7 Projektering, bygghandling 
och produktion gång- och 
cykelväg

Kommunen ingen uppgift 100% 100%

ingen uppgift ingen uppgift ingen 
uppgift

Finansiär

Åtgärder i den statliga infrastrukturen (Trafikverket)

SUMMA åtgärder 1, 2a-g, 5

Åtgärder i den kommunala/enskilda infrastrukturen

SUMMA
  

 
 
 
Medfinansieringen till den statliga anläggningen redovisas i samband med 
åtgärdernas färdigställande och Trafikverkets mottagande av den ombyggda 
anläggningen, åtgärd 3 och 4, se nedan stycke. Medfinansieringen är summan 
av kostnaderna för åtgärderna 1-5. 
 
För att Trafikverket ska kunna göra en korrekt invärdering av den nya statliga 
anläggningen ska Kommunen redovisa de faktiska slutliga kostnaderna för 
åtgärderna 3 och 4 när åtgärderna är färdigställda och anläggningen mottagen 
av Trafikverket 
 
Kommunen ska i och med rekvisition (se vidare §9) betala de faktiska 
kostnaderna, det vill säga medfinansieringen, för åtgärderna 1, 2a-g och 5. 
Kostnaden för bevakning, åtgärd 5, är i tidigt skede grovt uppskattad till 500 
000 kronor. I Kommunens betalningsansvar för Trafikverkets bevakning ingår 
alla kostnader Trafikverket har med anledning av bevakningen. Utöver 
kostnader för bevakande projektledare ingår till exempel kostnader för 
erforderliga specialister och administration av bevakningsuppdraget. 
 
Om formell planläggning krävs för åtgärderna kommer denna att läggas till och 
inkluderas i Kommunens medfinansiering och rekvisition från Trafikverket. En 
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formell planläggningsprocess kommer att medföra en längre tidsåtgång och 
högre kostnader för genomförandet av åtgärderna. 
 
 
 
 
Grundutförande och tillägg 
Åtgärderna 1-5 betraktas som tilläggsåtgärder då de föranleds av kommunal 
planering och ska därför finansieras av Kommunen. 
 
 
Kostnader för projektets genomförande finansieras fullt ut av Kommunen och 
dess samarbetspartners. 
 
Kostnaderna är angivna i prisnivå (maj 2020) och indexuppräkning ska ske 
enligt Trafikverkets Infrastrukturindex Investering Väg i syfte att ta hänsyn till 
prisförändringar. 
 
Kostnader för ägande respektive drift och underhåll i förvaltningsskedet ingår 
inte i ovan angivna totala kostnader.  
 
Kommunen svarar för kostnader för drift och underhåll för skyddsvallen och 
gång- och cykelväg, åtgärd 6 och 7. Kommunen har dock rätt att överlåta 
ansvaret för åtgärd 6 i enlighet med § 13. 
 
Trafikverket svarar för kostnaderna för drift och underhåll för de delar som 
utgör ett tillägg till den statliga anläggningen och som således innebär 
merkostnader. 
 
Övrigt 
Om vägplan behöver upprättas för åtgärderna i statlig infrastruktur ska 
Kommunen även bekosta framtagandet av denna. Ett tillägg till detta avtal ska 
då tecknas. 
 
 

§7 Ansvarsfördelning 

Trafikverkets ansvar: 
1. Trafikverket ska utföra eller låta utföra åtgärderna 1,2 och 5 inom det 

statliga åtagandet som omfattas av detta avtal §5. 
2. Trafikverket ansvarar för att tillämpliga lagar och andra författningar samt 

myndighetsbeslut iakttas för åtgärderna som Trafikverket ansvarar för. 
3. Trafikverket ansvarar för att tillsätta en bevakande projektledare som 

kommer att fungera som kontaktperson vid frågor, granska och godkänna 
erforderligt material samt bevaka att den statliga anläggningen inte 
påverkas negativt vid genomförandet av åtgärd 3-4 och 6-7. 
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4. Trafikverket ansvarar för att ta fram underlag och sammanställa ett 
ställningstagande för om åtgärderna innebär byggande av väg enligt 
Väglag (1971:948) och därmed kräver vägplan. 

5. Trafikverket driver processerna för en eventuell vägplan, projektering, 
bygghandling och byggnation och ansvarar för att byggandet genomföras 
enligt gällande lagar och regler.   

6. Trafikverket ansvarar för tidsplaneringen av åtgärderna 1 och 2. 
7. Trafikverket ansvarar för att Kommunen får full insyn i åtgärderna 1 och 2.  
8. Trafikverket ska samråda med och informera Kommunen under arbetet 

med projektering och produktion av åtgärderna i den statliga anläggningen. 
9. Trafikverket blir efter färdigställandet väghållare och sköter och bekostar 

framtida drift och underhåll samt eventuell förnyelse av de statliga 
anläggningarna, åtgärderna 2, 3 och 4. För åtgärd 4 kan avsteg göras 
beroende på gång- och cykelpassagens utformning. Se vidare under §7 
Övrigt. 

10. Trafikverket ansvarar för att de nya statliga anläggningarna införs i NVDB  
11. Trafikverket ansvarar för att dialog förs med Västtrafik avseende 

åtgärderna i statlig anläggning. 
12. Utan att behöva annonsera uppdrar Trafikverket åt Kommunen att för 

Trafikverkets räkning upphandla statlig anläggning, åtgärd 3 och 4, 
alternativt utföra anläggningen i egen regi med beaktande av lagen om 
offentlig upphandling (LOU). Skälet till förfarandet är att parternas 
anläggningar är integrerade med varandra i sådan utsträckning att det 
ansvarsmässigt och säkerhetsmässigt är nödvändigt att båda parternas 
åtgärder utförs i en och samma entreprenad. 

13. I samband med projektering, byggande och markarbeten är det byggherren 
som har det fulla ansvaret för att gällande lagar, förordningar, föreskrifter 
och beslut följs, kontrolleras och kvalitetssäkras. Som väghållare till statlig 
väg och anläggningsägare till gång- och cykelpassage och viltstängsel, 
åtgärd 3 och 4, är Trafikverket byggherre med byggherreansvar. 
Trafikverket delegerar detta byggherreansvar till Kommunen som fullgör 
Trafikverkets byggherreansvar i sin roll som beställare gentemot 
entreprenören det vill säga åtar sig att tillse att Trafikverkets 
byggherreansvar fullgörs korrekt. 

 
 
Kommunens ansvar: 
1. Kommunen ska utföra eller låta utföra de åtgärder som inte ingår i det 

statliga åtagandet och som omfattas av detta avtal §§5 och 6. 
2. Kommunen ansvarar för att tillämpliga lagar och andra författningar samt 

myndighetsbeslut iakttas för åtgärderna som Kommunen ansvarar för. 
3. Kommunen ansvarar för att den bevakande projektledaren kallas till 

erforderliga möten och får ta del av erforderligt material för genomförande 
av uppgifterna enligt §5. 

4. Kommunen svarar för att dialog förs med Västtrafik avseende de 
kommunala/enskilda anläggningarna. 

5. Kommunen blir efter färdigställandet ägare samt sköter och bekostar 
framtida drift och underhåll samt eventuell förnyelse av åtgärd 6 och 7. 
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Kommunen har dock rätt att överlåta ansvaret för åtgärd 6 i enlighet med § 
13. 

6. Kommunen tillhandahåller nödvändigt kartmaterial utan ersättning. 
7. Kommunen ansvarar för att säkerställa att dagvatten tas omhand och inte 

påverkar och berör Trafikverkets anläggning.  
8. Kommunen ansvarar för att säkerställa att det befintliga viltstängslets 

funktion kvarstår. 
9. Kommunen ansvarar för att genomförandet av åtgärd 3-4 och 6-7 sker på 

ett trafiksäkert sätt intill väg. Arbetsmiljöplan ska tas fram av Kommunen 
och samrådas med Trafikverkets bevakande projektledare. 

10. Kommunen ansvarar för att alla handlingar som berör statlig väg ska 
tillställas, granskas och godkännas av Trafikverket. Även andra åtgärder 
som kan påverka förhållandena på statlig väg ska ske i samråd med 
Trafikverket. 

11. Kommunen har såsom byggherre arbetsmiljöansvar och ansvarar för 
egengranskning och egenkontroll. 

12. Kommunen ska säkerställa att Trafikverkets krav vid Arbete på väg 
efterlevs vid utförandet av åtgärderna. 

13. Kommunen ansvarar för att upprätta och överlämna förvaltningsdata, till 
exempel korrekta relationshandlingar, i enlighet med Trafikverkets 
önskemål. 

14. Kommunen ansvarar för slut- och övertagandebesiktning. Trafikverket ska 
erbjudas möjlighet att delta vid besiktningen och övertar den ombyggda 
statliga anläggningen, åtgärd 3 och 4, efter godkänd besiktning och 
överlämnande av förvaltningsdata. Garantitider enligt AB 04 kap 4 § 7 ska 
gälla för arbete och material. Kommunen ska även ansvara för och kalla till 
garantibesiktning vid garantitidens utgång. Kommunen åtar sig och 
bekostar åtgärdandet av eventuella brister noterade vid besiktningarna. 

15. Kommunen ansvarar för upphandling av åtgärd 4 enligt Trafikverkets 
uppdrag åt Kommunen. Följande gäller för upphandlingen: 
Viss anläggning som Kommunen ska bygga inom projektet ska Trafikverket 
äga och vara huvudman för. Parternas anläggningar är integrerade med 
varandra i sådan utsträckning att det ansvarsmässigt och säkerhetsmässigt 
är nödvändigt att en och samma entreprenör utför hela anläggningen. 
Trafikverket uppdrar därför genom förhandlad upphandling utan 
föregående annonsering enligt 6 kap. 14 § lagen om offentlig upphandling 
åt Kommunen att genomföra upphandlingen av åtgärd 4 (med tillämpning 
av LOU) och vara byggherre för hela entreprenaden det vill säga även åtar 
sig att tillse att Trafikverkets byggherreansvar fullgörs korrekt. 

16. I samband med projektering, byggande och markarbeten är det byggherren 
som har det fulla ansvaret för att gällande lagar, förordningar, föreskrifter 
och beslut följs, kontrolleras och kvalitetssäkras. Som anläggningsägare till 
skyddsvall  gång- och cykelväg, åtgärd 7, är Kommunen byggherre med 
byggherreansvar. Även för åtgärd 4 i den statliga infrastrukturen fullgör 
Kommunen Trafikverkets byggherreansvar i sin roll som beställare 
gentemot entreprenören, alternativt som utförare i egen regi. Det vill säga 
åtar sig att tillse att Trafikverkets byggherreansvar fullgörs korrekt. 
Kommunen har således som uppdrag att tillse att byggherreansvaret är 
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omhändertaget samt att säkerställa projektets leveranser kopplat till 
byggherrerollen. 

 
 
Framtida väghållaransvar 
När åtgärderna är utförda och relationsritningar finns för de nya 
anläggningarna, ska parterna överenskomma om väghållargränser. 
 
Övrigt 
När åtgärderna är utförda och relationsritningar finns för gång- och 
cykelpassagen, åtgärd 4, ska parterna, beroende på passagens utformning, 
träffa en överenskommelse gällande drift. 
 
 

 

§8 Hantering av kostnadsförändringar 

Om den sammanlagda kostnaden för åtgärderna 1, 2 och 5 vid anbudstillfället 
för åtgärd 2 bedöms överstiga 20 % av motsvarande bedömd totalkostnad 
enligt §6 när hänsyn tagits till kostnadsutvecklingen enligt Trafikverkets index 
för väginvesteringar ska Kommunen ges möjlighet till omförhandling. 
 
Kostnadsökningar till följd av parts ensidigt önskade tillägg bekostas till 100 % 
av den parten, om inte annat överenskommits skriftligt i förväg. 
 
I de fall projektet avbryts eller avtalet upphör att gälla står Kommunen, för de 
kostnader som dittills nedlagts. 
 

§9 Betalning 

Trafikverket har rätt att rekvirera medfinansieringen löpande för åtgärd 1-2 och 
5, för faktiskt nedlagda kostnader samt efter slutbesiktade åtgärder. 
 
Rekvisition skall sändas till utbetalarens fakturaadress och märkas på rätt sätt 
så att den hamnar rätt i leverantörssystem. 
 
Till rekvisitionen skall bifogas ett underlag i form av ett utdrag från Trafikverkets 
ekonomisystem. 
 
Rekvirering adresseras till: 
Stenungsunds Kommun 
c/o SOLTAK 
SK2441 
Box 530 
442 15 Kungälv 
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§10 Projektorganisation och former för parternas samarbete 

Parterna ska ges full insyn i arbetet genom rapportering om hur arbetet 
framskrider tekniskt och tidsmässigt. Rapporteringen sker en gång i månaden 
genom deltagande på byggmöten och via protokoll från dessa. 
 
Ömsesidiga informationsmöten ska genomföras med den regelbundenhet som 
parterna beslutar i särskild ordning. 
 

§11 Tidplan  

Preliminär start- och sluttidpunkt 
 
Handelsområdet får inte öppnas för allmänheten innan åtgärderna är 
genomförda. Om Kommunen kan visa att befintligt trafiksystem tål en öppning 
av en mindre del av handelsområdet kan dock sådan öppning ske i förtid under 
förutsättning av Trafikverkets godkännande. 
 
 

§12 Avtalets giltighet 

Detta avtal är giltigt från och med den tidpunkt när det undertecknats av 
parterna och under förutsättning av:   
 

1. att båda parter undertecknat avtalet senast 2020-07-31 
2. att Kommunens beslutande organ godkänner medfinansieringsavtalet 

senast 2020-06-10 
 
Detta avtal upphör att gälla om inte Detaljplanen vinner laga kraft  
 
 

§13 Övrigt 

Ändringar eller tillägg till detta avtal ska vara skriftliga och undertecknas av 
parterna för att vara giltiga. 
 
Trafikverket skall ha rätt att på samma grund som Kommunen såsom 
byggherre, stoppa pågående entreprenad om företrädare för Trafikverket 
(projektledare eller byggledare) vid tillsyn upptäcker brister i utförandet som 
kan medföra risk för skada eller olycka. Denna rättighet skall Kommunen i 
kontrakt eller på annat sätt meddela utsedd entreprenör innan arbeten 
påbörjas. 
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Risk och hantering av skador ska regleras mellan parter och krav ska ställas på 
att entreprenören uppfyller en minimiomfattning av försäkringsskydd. 
 
Överlåtelse av åtaganden på annan part 
Kommunen har rätt att överlåta Kommunens åtagande avseende åtgärd 6 
enligt detta avtal till den exploatör som Kommunen väljer att teckna avtal med. 
Vid ingående av sådant avtal ska Kommunen bilägga detta avtal, eller på annat 
sätt ombesörja att exploatören har tillgång till det, samt försäkra sig om att 
exploatören är införstådd med dess lydelse och innebörd. 
 
Gentemot Trafikverket svarar Kommunen under alla förhållanden för att 
åtagandena och villkoren enligt detta avtal uppfylls, vilket bland annat 
inbegriper fullt betalningsansvar enligt §§6, 8 och 9. Rekvisitioner och fakturor 
enligt §9 skickas till Kommunen om inte parterna kommer överens om annan 
hantering i ett senare skede. 
 
 

§14 Tvist 

Tvist avseende tillämpning eller tolkning av detta avtal ska avgöras av allmän 
domstol enligt svensk lag. 
 
______________________________________________________________ 
 
Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. 
 
 
 
 
_________________________ _________________________ 
Ort och datum  Ort och datum 
 
 
_________________________ _________________________ 
Jörgen Einarsson Bo Pettersson 
Regional direktör Kommunstyrelsens ordförande 
Trafikverket region Väst Stenungsunds kommun 
 
 
 
 _________________________ 
 Ort och datum 
 
 
 _________________________ 
 Erica Bjärsved 
 Ekonomichef 
 Stenungsunds kommun 
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Bilaga 2, Principsektioner med skyddsåtgärder utmed E6 enligt 
riskutredning (Norconsult 2015-11-30) 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-05-25

  
 
 
 
 
§ 186 Dnr: KS 2018/125 
 
Detaljplan för Spekeröds handelsområde och verksamheter 
Jörlanda-Berg 1:66 m.fl. 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet.  

Ärendet behandlas på kommunstyrelsens extrainsatta sammanträde den 10 juni.  

 
Jäv 
Agneta Pettersson Bell (ST) deltog inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv. 
 
 
Sammanfattning av ärendet 
På uppdrag av kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott har förvaltningen låtit upprätta 
förslag till detaljplan gällande Spekeröds handelsområde och verksamheter, Jörlanda berg 
1:66 med flera. 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. I ÖP06 
visas en del av Jörlanda-Berg 1:66 som område för verksamheter. 

Planområdet ligger intill Stora Höga-motet öster om E6 och söder om väg 650 (gamla E6). 
Den södra gränsen sammanfaller med gräns för Jörlanda-Berg 1:66 och i öster utgör 
riksintresse för naturvård detaljplanområdesgräns. Mellan planområdet och rastplatsen finns 
ett bestånd av ädellövskog. 

Planområdet omfattar cirka 10 hektar. Del av fastigheten Jörlanda-Berg 1:66 utgör den största 
delen av planområdet tillsammans med de i norr angränsande fastigheterna Jörlanda-Berg 2:2, 
2:3, 2:4 och Spekeröds-Apleröd 1:10. Området utgörs idag av i huvudsak obebyggd öppen 
ängsmark i söder, skog i norr och en skogsridå i öster. Dagens tillfartsväg passerar en rastplats 
samt ett mindre småindustriområde med bensinstation, snabbmatsrestauranger och diverse 
fordonsservice. 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-05-25

 
 
Beslutsunderlag 
Allmänna utskottet 2020-05-05 
Tjänsteskrivelse 2020-04-02 
Plankarta 
Illustrationskarta 
Planbeskrivning  
Granskningsredogörelse 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Bo Pettersson (S) föreslår att ärendet bordläggs. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Bo Petterssons (S) 
förslag och konstaterar att så sker. 
 
Beslut skickas till 
anders.hulterstrom@stenungsund.se 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Allmänna utskottet
2020-05-05

  
 
 
 
 
§ 33 Dnr: KS 2018/125 
 
Detaljplan för Spekeröds handelsområde och verksamheter 
Jörlanda-Berg 1:66 m.fl. 
 
Beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen godkänner granskningsredogörelsen. 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:  
 
Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan för Spekeröds handelsområde.  
 
Reservation 
Christian León Lundberg (ST) och Jimmy Lövgren (MP) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för sitt eget beslut.  
 
Sammanfattning av ärendet 
På uppdrag av kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott har förvaltningen låtit upprätta 
förslag till detaljplan gällande Spekeröds handelsområde och verksamheter, Jörlanda berg 
1:66 med flera. 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. I ÖP06 
visas en del av Jörlanda-Berg 1:66 som område för verksamheter. 

Planområdet ligger intill Stora Höga-motet öster om E6 och söder om väg 650 (gamla E6). 
Den södra gränsen sammanfaller med gräns för Jörlanda-Berg 1:66 och i öster utgör 
riksintresse för naturvård detaljplanområdesgräns. Mellan planområdet och rastplatsen finns 
ett bestånd av ädellövskog. 

Planområdet omfattar cirka 10 hektar. Del av fastigheten Jörlanda-Berg 1:66 utgör den största 
delen av planområdet tillsammans med de i norr angränsande fastigheterna Jörlanda-Berg 2:2, 
2:3, 2:4 och Spekeröds-Apleröd 1:10. Området utgörs idag av i huvudsak obebyggd öppen 
ängsmark i söder, skog i norr och en skogsridå i öster. Dagens tillfartsväg passerar en rastplats 
samt ett mindre småindustriområde med bensinstation, snabbmatsrestauranger och diverse 
fordonsservice. 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Allmänna utskottet
2020-05-05

 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-04-02 
Plankarta 
Illustrationskarta 
Planbeskrivning  
Granskningsredogörelse 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Christian León Lundberg (ST) föreslår att allmänna utskottet föreslår kommunstyrelsen att ge 
förvaltningen i uppdrag att se över detaljplanen och begränsa ytan för dagligvaruhandeln till 
5000 m². Om detta inte godkänns föreslås att allmänna utskottet föreslår för kommunstyrelsen 
att ge förvaltningen i uppdrag att tydliggöra riskerna för nuvarande handel genom att beställa 
en ny handelsutredning. 
 
Jimmy Lövgren (MP) tillstyrker Christian León Lundbergs (ST) förslag.  
 
Bo Pettersson (S) tillstyrker förvaltningens förslag.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag. Ordföranden ställer förslagen mot varandra 
och konstaterar att allmänna utskottet beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.  
 
Beslut skickas till 
anders.hulterstrom@stenungsund.se 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2018/125
2020-04-02

 
Anders Hulterström Till kommunfullmäktige 
Planarkitekt 
 
 
Antagande av detaljplan för Spekeröds handelsområde, Jörlanda-
Berg 1:66 med flera 

 
Förslag till beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen godkänner granskningsredogörelsen. 
 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:  
 
Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan för Spekeröds handelsområde.  
 
 
Sammanfattning av ärendet 
Detaljplanen har varit ute på granskning och ska nu till kommunfullmäktige för antagande.  
 
Inkomna synpunkter redovisas i granskningsredogörelsen.  
 
Planen möjliggör etablering av handel och småindustri öster om Stora Höga-motet. 
 
Beskrivning av ärendet 
På uppdrag av kommunstyrelsens kamhällsbyggnadsutskott har förvaltningen låtit upprätta 
förslag till detaljplan gällande Spekeröds handelsområde och verksamheter, Jörlanda berg 
1:66 med flera. 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. I ÖP06 
visas en del av Jörlanda-Berg 1:66 som område för verksamheter. 

Planområdet ligger intill Stora Höga-motet öster om E6 och söder om väg 650 (gamla E6). 
Den södra gränsen sammanfaller med gräns för Jörlanda-Berg 1:66 och i öster utgör 
riksintresse för naturvård detaljplanområdesgräns. Mellan planområdet och rastplatsen finns 
ett bestånd av ädellövskog. 

Planområdet omfattar cirka 10 hektar. Del av fastigheten Jörlanda-Berg 1:66 utgör den största 
delen av planområdet tillsammans med de i norr angränsande fastigheterna Jörlanda-Berg 2:2, 
2:3, 2:4 och Spekeröds-Apleröd 1:10. Området utgörs idag av i huvudsak obebyggd öppen 
ängsmark i söder, skog i norr och en skogsridå i öster. Dagens tillfartsväg passerar en rastplats 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2018/125
2020-04-02

samt ett mindre småindustriområde med bensinstation, snabbmatsrestauranger och diverse 
fordonsservice. 

 
Ekonomiska konsekvenser 
De ekonomiska konsekvenserna framgår av planbeskrivningen, delen Genomförande.  
 
Kostnader för kommunen handlar framför allt om drift och underhåll av GC-vägen genom 
området. GC-vägen skall ha kommunalt huvudmannaskap. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Konsekvenser för barn kommer beskrivas senare i detaljplanen i form av en 
barnkonsekvensanalys. 
 
Juridiska bedömningar 
Juridiska bedömningar beskrivs huvudsakligen i de ärenden som behandlar de avtal som är 
knutna till detaljplanen. Plankartan är juridiskt bindande. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-04-02 
Plankarta 
Illustrationskarta 
Planbeskrivning  
Granskningsredogörelse 
 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor samhällsbyggnad 
 
 
Daniel Jerling Veronica Götzinger 
Sektorchef Verksamhetschef/funktionschef  
 
 
Beslut skickas till 
anders.hulterstrom@stenungsund.se
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Dnr: 0122/09

Antagandehandling 
2020-05-15

PLANBESKRIVNING

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

Stenungsunds kommun
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Handlingar
- Plankarta med bestämmelser 
- Illustration
- Planbeskrivning med genomförandebeskrivning
- Miljökonsekvensbeskrivning (MKB), Jakobi, 2016-01-05 Rev 2020-02-04
- Program
- Fastighetsförteckning
- Gestaltningsprogram

Övriga handlingar
- Teknisk PM Geoteknik med bilagor, EQC/ÅF, 2014-09-03 Rev 2019-05-27
- Geoteknisk undersökning, ÅF 2016-03-03 Rev 2017-04-21
- Geoteknisk undersökning Projekteringsunderlag MUR/GEO 2016-03-03 Rev 2018-09-04
- Riskutredning, Jörlanda-Berg 1:66 m.fl., Norconsult AB, 2015-11-30 Rev 2018-09-14
- Handelsutredning Stenungsund, konsekvensutredning, NIRAS, 2012-04-17
- VA- och dagvattenutredning till detaljplan, Norconsult AB, 2019-03-04
- Bullerkartläggning Stenungsunds kommun, ÅF-Ingemansson, 2011-11-22
- Utredning av trafik- och verksamhetsbuller, WSP, 2018-09-07 Rev 2019-03-01
- Trafikanalys, ÅF Infrastructure AB, 2017-02-15 
- PM Trafik, WSP, 2018-08-29
- Arkeologisk utredning, Jörlanda-Berg 1:66, Bohusläns museum, Rapport 2015:13
- Arkeologisk förundersökning, Jörlanda-Berg 1:66, Bohusläns museum, Rapport 2016:10
- Arkeologisk förundersökning, 2018:10
- Arkeologisk förundersökning, Kulturlandskapet, Rapport 2019:5 
- Arkeologisk förundersökning och utredning, Bohusläns museum
- Konsekvensbedömning av dagvattenledning från dp Jörlanda-Berg till Anråse å 2019-10-27
- Gestaltningsprogram för Spekeröds handelsområde, Stenungsunds kommun/NHP Jörlanda 
AB/Spekeröd Utveckling AB/Norra Flygeln AB, 2019-02-06

Information
Samråd genomfördes maj – juni 2016 och planförslaget ställdes ut för granskning under 
februari 2017 (Granskning 1), juni 2019 (Granskning 2) och februari 2020 (Granskning 3). 
Planförslaget och övriga handlingar fanns då att ta del av på Stenungsunds kommuns 
hemsida: www.stenungsund.se/planer. Under samråd och granskningstiderna fanns 
planförslaget också utställt i Kommunhusets reception, Strandvägen 15, 444 82 Stenungsund, 
samt på Kulturhuset Fregatten i Stenungsund.

Upplysningar om planförslaget lämnas av:

Anders Hulterström, planeringsarkitekt, Stenungsunds kommun, tel: 0303-73 29 15
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Inledning

Planens syfte

Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för etablering av ett 
handelsområde vid Stora Höga-motet. I syftet ingår också att skydda närliggande riksintresse 
för naturvård från eventuell negativ påverkan till följd av exploatering och att säkerställa 
riskskydd med avseende på transport av farligt gods på angränsande väg som utgör 
riksintresse. 

Bakgrund

Kommunen har blivit kontaktad av ett antal intressenter som önskar etablera sig i aktuellt 
planområde. Huvudinriktningen på de förfrågningar som kommunen tagit emot är etablering 
av volymhandel inklusive livsmedel. Lokaliseringen mellan Stora Höga och Spekeröd gör det 
intressant för kommunen att pröva om området kan fungera som en lokal handelsplats för 
närboende såväl som s.k. externhandel. Området har även potential att inrymma närbelägna 
arbetsplatser för boende i områdena Stora Höga och Spekeröd. 

  
      Vy söderut med planområdet till vänster Befintlig service norr om planområdet

Planprocessen

Planarbetet handläggs med normalt planförfarande i enlighet med 5 kap. Plan- och bygglagen 
(2010:900). Efter granskningen avses planförslaget tas upp för antagande i 
kommunfullmäktige.

Tidsplan

Detaljplanen handläggs enligt följande tidplan:

Samråd maj-juni 2016
Granskning februari – mars 2020
Antagande juni 2020
Laga Kraft juli 2020
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Tidpunkten för laga kraft beslutet förutsätter att ett överklagande av detaljplanen inte sker. 
Efter att detaljplanen vunnit laga kraft kan fastighetsbildning ske och beslut om bygglov 
fattas. 

Förutsättningar

Områdets läge och användning idag

Planområdet ligger intill Stora Höga-motet öster om väg E6 och söder om väg 650 (gamla 
E6).  Planområdets södra gräns sammanfaller med gränsen för Jörlanda-Berg 1:66 och i öster 
breder ett skogsområde ut sig vilket hyser höga naturvärden. Nordost om planområdet finns 
ett bestånd av ädellövskog. Höjden över havet varierar mellan 10 meter i de lägsta partierna 
till 25 meter på de högsta topparna. Planområdet omfattar ca 12 hektar.
Detaljplaneområdet omfattar del av fastigheteten Dyrtorp 1:4, Jörlanda-Berg 1:23, del av 
Jörlanda-Berg 1:66 samt fastigheterna Jörlanda-Berg 2:2, 2:3.
Området utgörs idag av i huvudsak obebyggd öppen ängsmark med skogsridå i öster. På några 
av de mindre fastigheterna inom planområdet finns byggnader som är eller tidigare har varit 
bostadshus eller uthus och på andra fastigheter är byggnaderna rivna. Dagens tillfartsväg 
ansluter mot befintlig infart till en rastplats samt ett mindre småindustriområde med 
bensinstation, snabbmatsrestauranger och diverse fordonsservice. 

Planområdets lokalisering utmärkt med rött
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Planområdets lokalisering utmärkt med gul markering

Markägoförhållanden och arrenden

Fastigheterna som i huvudsak berörs av detaljplanen ägs av Stenungsunds kommun respektive 
den privatägda Dyrtorp 1:4. Vägen öster om E6 är enskild väg. Fastigheten Jörlanda-Berg 
1:66 belastas av arrenden för bete och jakt, vilka har sagts upp. 

Tidigare ställningstaganden

Riksintressen 
En stor del av Jörlanda-Berg 1:66 berörs av riksintresse för naturvård, Svartedalen med 
Anråse å (NRO 14121). Värdetexten som beskriver riksintresset redovisar att Anråse å har 
lek- och uppväxtområden för havsöring och lax. Ån har också bestånd av flodpärlmussla. 

Vid planområdet är gränsen för riksintresset ca 400 - 600 meter från Anråse å och omfattar ca 
6 hektar av fastigheten Jörlanda-Berg 1:66. Den geografiska omfattningen av riksintressen är 
översiktliga, men utgångspunkten i detaljplanen är att i huvudsak hålla sig utanför 
riksintressegränsen för att inte riskera påtaglig skada på Anråsåns naturvärden. 
Behovsbedömningen visar att en miljökonsekvensbeskrivning ska tas fram som underlag för 
planarbetet.
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Utdrag från länsstyrelsens informationskarta

Väg E6 är av riksintresse för kommunikationer, enligt miljöbalken 3 kap 8 §. En exploatering 
av Jörlanda-Berg 1:66 m.fl. får inte påverka möjligheterna till drift, underhåll och framtida 
utveckling av vägen. Eftersom E6 också är transportled för farligt gods behöver 
exploateringen ske på nödvändigt avstånd från vägen. 

Översiktsplan ÖP06
Planområdet är del av kommunens framtida utvecklingsområde Spekerödsområdet, i 
anslutning till motorvägsmotet. I gällande översiktsplan ÖP06 är Spekerödsområdet utpekat 
som ett utbyggnadsområde för bostäder, verksamheter, handel med skrymmande 
sällanköpsvaror och centrum/service.

Planområdet är i huvudsak inte tidigare detaljplanelagt. Befintliga verksamheter i norra delen 
av området omfattas av detaljplan, som till del berörs vid planläggningen.

I ÖP06 redovisas område för verksamheter för fastigheterna söder om väg 650 i norra delen 
av Jörlanda-Berg 1:66. I övrigt föreslås ingen förändrad markanvändning. Dock anges 
generellt att mark för verksamheter av små- eller mellanskalig karaktär bland annat reserveras 
vid befintliga trafikplatser. Enligt ÖP06 är kommunen inte beredd att stödja eventuella större 
etableringar av detalj- eller dagligvaruhandel, annat än sällanköpshandel runt trafikplatserna 
vid E6. Genom detaljplanen, som även anger livsmedel, prövas i vilken mån området kan 
fungera som lokal handelsplats såväl som extern.
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Planprogram
Program för handel, kontor och småindustri, Jörlanda-Berg 1:66 m.fl. (2012), har tagits fram 
för att utreda förutsättningarna och konsekvenserna av framför allt volymhandel, livsmedel 
och småindustri för aktuellt planområde. Med en lokalisering mellan bostadsområdena 
Spekeröd och Stora Höga kan området fungera som en lokal handels- och arbetsplats för 
närboende såväl som s.k. externhandel om ca 20 - 25 000 m2 byggnadsarea. Programmet 
godkändes i juni 2012.

Program för Spekeröds by

Spekerödområdet är i översiktsplanen ÖP06 utpekat som ett av Stenungsunds kommuns 
framtida utvecklingsområden. Med goda förutsättningar för boende och rekreation, med 
närhet till naturen, kollektivtrafik och väg E6, eftersträvar översiktsplanen ca 300 bostäder på 
sikt. Inom området ska det också rymmas skola, förskola och verksamheter. Viktiga frågor i 
programarbetet har bland annat varit huvudstruktur för bebyggelse, grönområden och vägar, 
samt avgränsning, exploateringsgrad och samband. 

Utdrag ur ÖP06
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Utdrag från programillustrationen för Spekeröds by, söder om väg 650. Handelsområdet syns i det sydvästra 
hörnet.

Natur- och kulturmiljö samt fornlämningar
Nordost om planområdet har värdefull ädellövskog inventerats, och öster om planområdet 
finns alsumpskog som utgör nyckelbiotop, samt gräns mot riksintresse för naturvård, Anråsån. 
Värdefull sumpskog har konstaterats i samma område, samt ett område i mitten av 
planområdet.

Fastigheten Jörlanda-Berg 1:66 angränsar till ett utpekat område i kommunens 
kulturminnesvårdsdetaljplan, Smundstorp-Krokslycke-Groland. Eftersom planområdet 
avgränsas längre västerut bedöms exploateringen inte påverka detta välhållna kulturlandskap.

Planområdet är utpekat i ÖP06 som fornlämningsmiljöer och omfattar fornlämningarna RAÄ 
ID BM 2014:39, 40, 41, 42 och 43.

 
Utredningsområdet         Identifierade lämningar, Bohusläns museum, Rappport 2015:13

Handel
2-3 villor

Verksamheter, 
kontor

Ca 40 lgh Förskola

Skola Ca 50-60 lgh

2-3 villor

2-3 villor
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Gällande detaljplaner i området
För mindre delar inom norra delen av planområdet gäller detaljplan 1415-P41, laga kraft 
2001-07-09 (kommunens detaljplanenummer 224) för bilservice, småindustri och en byggrätt 
för turistinformation som dock inte har utnyttjats samt ändring av detaljplan 1415-P115, laga 
kraft 2010-01-09 (kommunens detaljplanenummer 280) som anger bilservice och motell. 

Buller

Trafikbuller
Enligt Bullerkartläggning Stenungsunds kommun (ÅF- Ingemansson, 2011) är hela 
planområdet idag påverkat av buller från E6 på nivåer om 55-60 dBA. Utredning av trafik- 
och verksamhetsbuller, (WSP, 2018) visar bullerpåverkan för prognosåret 2045 avseende 
nollalternativet respektive utredningsalternativet med ett handelscentrum.

Nollalternativ, prognosår 2045 (WSP, 2018)

Följande riktvärden för trafikbuller bör normalt inte överskridas vid nybyggnation av 
bostadsbebyggelse i ärenden påbörjade före 2 januari 2105 eller vid nybyggnation eller 
väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur. 

- 30 dBA ekvivalent ljudnivå inomhus

- 45 dBA maximal ljudnivå inomhus nattetid

- 55 dBA ekvivalent ljudnivå utomhus (vid fasad)

- 70 dBA maximal ljudnivå vid uteplats i anslutning till bostad
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Riktvärde är det värde som bedöms rimligt att eftersträva generellt eller i ett enskilt ärende. 
Vid tillämpning av riktvärdena vid åtgärder i trafikinfrastrukturen bör hänsyn tas till vad som 
är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. I de fall ljudnivån utomhus inte kan reduceras till 
ljudnivåer enligt ovan bör inriktningen vara att riktvärdena för ljudnivå inomhus inte 
överskrids.

Med utbyggnadsalternativet beräknas bullerpåverkan att öka i området. Detta beror till största 
del på tillskottet av nya vägar och tillskottet av ytterligare trafik i området. Även ökad trafik 
på angränsande vägar kommer att bidra till ökade ljudnivåer för det framtida scenariot 2045. 
Trafiken på väg E6 beräknas öka med cirka 30% räknat från år 2015 till 2045. Trafikökningen 
innebär ökade ekvivalenta ljudnivåer med ca 1,3 dB. 

Utredningsalternativ, prognosår 2045

Med ökade ljudnivåer i samband med utbyggnaden kommer bostäderna i närheten att bli mer 
utsatta för ljudnivåer där riktvärdena överskrids avseende den ekvivalenta ljudnivån. Den 
maximala ljudnivån beräknas, vid majoriteten av fastigheterna, inte att påverkas av 
anläggningen av handelscentrum då de högsta nivåerna orsakas av redan befintliga vägar. 
Samtliga bostadshus kring handelsplatsen beräknas få maximala ljudnivåer i enlighet med 
rådande riktvärden. Med en ökad påverkan av trafikbuller i samband med utbyggnaden av 
handelsområdet är åtgärder nödvändiga. 

För bostadsfastigheterna Spekeröds-Apleröd 1:11 respektive Spekeröds-Apleröd 4:2 beräknas 
den ekvivalenta ljudnivån vid fasad öka från 55 dBA till 57 respektive 58 dBA. Bullerskärmar 
vid väg har utretts men bedöms inte rimliga att utföra eftersom de beräknas resultera i en 
minskning med endast 0 - 1 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad. Alternativ rekommenderas 
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därför i form av fasadnära åtgärder. Bullernivån ökar även på bostadsfastigheten Spekeröd-
Apleröd 1:10 som ägs av kommunen men där har byggnaden rivits. 

Möjliga åtgärder skulle kunna vara bullerskärmar vid tomtgräns och/eller fastighetsnära 
åtgärder där fönster och friskluftsventiler i första hand åtgärdas. Även ytterväggar kan behöva 
kompletteras om ljudisoleringen är bristfällig. För att avgöra vilka åtgärder som krävs för att 
klara riktvärdena inomhus har en inventering av de två berörda bostadsfastigheterna 
genomförts. För fastigheten Spekeröd- Apleröd 1:11 föreslås åtgärder som fönsterbyte eller 
ljudruta på fönster mot nordväst respektive sydväst som påverkas av exploateringen. För 
fastigheten Spekeröd- Apleröd 4:2 föreslås åtgärder som fönsterbyte eller komplettering med 
ljudruta på fönster mot väster.

Avskärmad uteplats kan behövas om uteplatsen är utsatt för höga ljudnivåer som inte kan 
reduceras på annat sätt. Riktvärdet för maximal ljudnivå vid uteplats i anslutning till bostad 
beräknas uppfyllas vid samtliga bostäder. För att klargöra att byggnationen av handelsplatsen 
inte resulterar i överskridande av den ekvivalenta ljudnivån för en god miljökvalitet på 
befintliga bostadsnära uteplatser så har inventeringar genomförts. För fastigheten Spekeröd-
Apleröd 4:2 föreslås bullerplank vid befintlig uteplats. Vid fastigheten Spekeröd-Apleröd 1:11 
finns inga uteplatser.

Verksamhetsbuller
Avseende industri- och annat verksamhetsbuller är det Naturvårdsverkets nivåer som är 
vägledande för olägenhetsbedömning. 

- Dag kl. 06-18 50 dBA

- Kväll kl. 18-22 samt lördag-söndag och helgdag kl. 06-18 45 dBA

- Natt kl. 22-06 40 dBA

Ovanstående riktvärden gäller ekvivalent ljudnivå utomhus vid fasad och vid uteplatser och 
andra ytor för utevistelse i bostadens närhet.

Maximala ljudnivåer över 55 dBA bör inte förekomma nattetid kl. 22-06 annat än vid enstaka 
tillfällen.

Buller från trafiken inom verksamhetsområdet bör som huvudprincip bedömas som 
industribuller. För trafik till och från verksamhetsområdet på angränsande vägar och järnvägar
bör som huvudprincip riktvärden för trafik vara vägledande. Ekvivalenta ljudnivåer vid fasad 
för kringliggande bostäder till handelsområdet beräknas vara lägre än rådande riktvärden för 
verksamhetsbuller dag- och kvällstid. 

Verksamhetsbullret har beräknats för den timmen med flest lastbilstransporter till och från 
handelsplatsen som den mest trafikerad timmen. Om riktvärdena beräknas klaras för den mest 
trafikerad timmen, uppnås de följaktligen även under resterande tid på dygnet. Antal 
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lastbilstransporter under scenariot värsta timmen är en överskattning och kommer med största 
sannolikhet inte inträffa.

Verksamhetsbuller bedöms enligt bullerutredningen inte överskrida riktvärden vid någon 
bostad.

För att uppfylla rådande riktvärden förutsätts att ljudnivåer från verksamheternas övriga 
bullerkällor, som till exempel installationer, kravsätts i bygghandlingsskedet.

Risk

Norconsult AB har gjort en riskutredning avseende transport av farligt gods och befintlig 
bensinstation. 

Eftersom all planerad bebyggelse inom planområdet, utom en av snabbmatsrestaurangerna i 
norr, ligger på större avstånd från tankstationen för personbilar respektive lastbilar än 100 
meter så bedöms i riskutredningen att bebyggelsen inte påverkas av risker och olägenheter 
från bensinstationen.

Byggnaden som ligger inom 100 meter från mätarskåpet vid tankstationen för lastbilar är en 
snabbmatsrestaurang och definieras i detta fall som en plats där människor normalt vistas. 
Mellan påfyllningsanslutning och denna typ av byggnad ska det vara minst 25 meter och 
mellan mätarskåp och byggnad ska det vara minst 18 meter. Dessa avstånd uppfylls med 
marginal och eftersom diesel har högre flampunkt än bensin för vilket avstånden gäller så 
bedöms risknivåerna vid snabbmatsrestaurangen som låga.

Planområdet ligger strax öster om väg E6 som är primär transportled för farligt gods. 
Riskberäkningar har gjorts för en prognosticerad trafiksituation år 2030. I planförslaget 
föreslås ett handelsområde med etablering av Handel inklusive livsmedel i norr och Handel 
med skrymmande varor respektive Småindustri i söder. Eftersom området har skilda 
karaktärer när det gäller persontäthet, topografi och avstånd till leden har området delats in i 
två delområden. Område A innefattar handelsområdet i norr och område B innefattar 
handelsområdet i söder.

I område A medges parkeringsplatser fram till ca 80 meter från E6 och byggnader medges 
fram till ca 140 meter från E6. Riskanalysen visar att risknivån är acceptabel inom hela 
område A och att inga skyddsåtgärder är nödvändiga för detta område. 

Inom område B medges parkeringsplatser fram till ca 35 meter från E6 och byggnader 
medges fram till ca 75 meter från E6. Riskberäkningar visar att utan skyddsåtgärder ligger 
individ- och samhällsrisk över gränsen för acceptabla risker. Beräkningar har utförts med 
skyddsåtgärder för att reducera risknivån. Beräkningar visar att med dessa åtgärder blir 
individrisken acceptabel inom hela området. Samhällsrisken reduceras ordentligt men ligger 
delvis fortfarande över gränsen för acceptabla risker. 

Sammanfattningsvis föreslås följande åtgärder för södra delen av planområdet (område B):
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 En vall med höjden tre meter (relativt körbanans höjdläge på väg E6) anläggs utmed 
E6 för att förhindra att brandfarlig vätska rinner mot planområdet samt att spridningen 
av brandfarliga gaser in mot området reduceras. 

 Ett tungt vägräcke som reducerar risken för skador på transportfordon med farligt gods 
till ca hälften. 

 I byggnaderna ska utrymning vara möjlig bort från E6. 
 Friskluftintag placeras i skyddat läge. 

Om ovannämnda åtgärder genomförs bedömer Norconsult att risknivån för planerad 
markanvändning är acceptabel inom område B. 

Principsektion för utformning av skydd

Plats för skyddsvallen ges inom detaljplaneområdet. Högkapacitetsräcket placeras enligt 
principsektionen utanför planområdet och utförandet hanteras i avtal mellan Trafikverket och 
kommunen. 

Geotekniska förhållanden

En geoteknisk utredning har tagits fram av EQC Group AB för planområdet. Bedömningar 
bygger på ett programförslag ”Samlad service” redovisat i ”Program för detaljplan för handel, 
kontor och småindustri, Jörlanda-Berg 1:66 m.fl.”, programhandling juli 2012 (Dnr. 0122/09). 
Vid detaljprojektering rekommenderas ytterligare undersökningar och utredningar med 
avseende på bärighet, sättningar och stabilitet för all byggnation inom detaljplaneområdet.

Under 2016 och 2017 har ÅF utfört en geoteknisk utredning för att klargöra markområdets 
geotekniska egenskaper samt ta fram parametrar för dimensionering av de planerade 
byggnaderna. 

Stabilitet
Stabiliteten bedöms vara tillfredställande för befintliga förhållanden inom hela området och 
närliggande omgivning på grund av små nivåskillnader. Den planerade exploateringen 
bedöms inte medföra att släntstabiliteten blir otillfredsställande. Lokala stabilitetsproblem kan 
uppkomma vid schaktning och vid stora uppfyllnader.
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Sättningar
Jorden inom den norra delen av detaljplaneområdet bedöms endast vara måttligt 
sättningskänslig. Jordlagren är tunna och består främst av siltig sand med inslag av lerskikt 
och lerkörtlar. Den största delen av sättningarna bedöms därför utbildas på kort tid. 

Jorden inom den södra delen av detaljplaneområdet bedöms vara sättningskänslig och ökad 
belastning på jorden genom påförande av last eller avsänkning av grundvattennivån bedöms 
kunna ge stora tidsberoende sättningar.

Skyddsvall
Detaljplanen anger att en skyddsvall ska anläggas längs östra sidan av väg E6 eftersom 
riskskydd krävs på grund av transporter av farligt gods. Skyddsvallen ska enligt 
riskutredningen vara 3 meter hög (relativt körbanan på E6) och vara belägen mellan E6 och 
lokalvägen. Skyddsvallen planeras utföras med en släntlutning på 1:2 och med en platt topp 
på 1 meter.

Eftersom skyddsvallen anläggs i den södra delen av planområdet där sättningskänslig jord 
förekommer, kommer tidsberoende sättningar till följd av skyddsvallen att utbildas. 
Sättningarna bedöms dock bli små (enlig PM Geo Rev C 2018-09-04) eftersom skyddsvallen 
föreslås utföras med cellplast (1,5 m mäktighet med en släntlutning 1:1,5) på en bädd av 
packad friktionsjord.

Med utgångspunkt i det föreslagna utförandet har sättningar beräknats för en 
dimensioneringsperiod av 40 år. Sättningsberäkningarna är utförda med hänsyn till 
krypsättningar och visar en sättning för skyddsvallens mitt på 0,35 meter (beräknat på en 
lermäktighet på 25 meter). Påverkan på E6 har beräknats till en sättningsskillnad i tvärled på 
0,2 cm och påverkan på befintligt vägdike beräknas bli en sättning på 3 cm.

Principsektion för uppbyggnad av skyddsvall

Grundläggning
Vid grundläggning av den södra delen av framtida handelsområdet bedöms det på grund av 
sättningskänslig jord i kombination med ojämna jorddjup vara nödvändigt med någon typ av 
grundförstärkande åtgärd av byggnaderna. Till stora delar bedöms detta lämpligast göras med 
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spetsbärande pålar för att undvika stora sättningar. Alternativt kan mantelbärande pålar, 
kalkcementpelare eller lastkompensation vara möjligt.
Där lagren av lös jord är liten (i den norra delen av området) bedöms utskiftning av den lösa 
jorden till bättre massor vara möjlig.

En avsänkning av befintlig grundvattennivå får inte ske utan att omgivningspåverkan har 
utretts. I projekteringsskedet rekommenderas att ytterligare undersökningar utförs för all 
byggnation för att få en så optimal grundläggning som möjligt. Om det blir fråga om 
grundvattensänkning ska tillstånd för vattenverksamhet enligt 11kap MB sökas.

Radon
Undersökning av total gammastrålning över berg uppmättes på berget i norra, västra och östra 
delen av området med hjälp av en gammascintillometer. Mätningen utfördes kontinuerligt på 
blottat berg inom undersökningsområdet. För klassificering av berg och stenmaterial används 
gränsvärden för gammastrålning enligt ”Markradon, riktlinjer för markradonundersökningar”, 
BRF T20:1989.

Uppmätta nivåer på total gammastrålning ligger på 0,08-0,10 μSv/h. 

Mätresultaten visar på att berggrunden i norra delen inom aktuellt detaljplaneområde utgörs 
av lågradon-normalradon och nya byggnadskonstruktioner ska utföras radonskyddande.

I södra delen bedöms jordlagren vara så täta att marken kan klassas som lågradonmark. Inga 
byggnadstekniska åtgärder bedöms därför erfordras ur radonskyddssynpunkt där 
lermäktigheten överstiger ca 5 m.

Blocknedfall 
ÅF Infrastructure AB har utfört en bergteknisk undersökning under augusti 2016.
Undersökningen omfattar en geologisk beskrivning av området med gällande sprickor och 
bedömning av risker för blockutfall och ytliga ras. (PM Geo, Rev A 2016-09-05)

Sedan utredningen genomfördes har planförslaget ändrats och kullen i norra delen av 
planområdet planeras plansprängas/schaktas bort. 

Befintliga bergförhållanden ska beaktas vid sprängning, främst om nya bergsslänter ska 
sprängas ut. I planområdets östra del blir detta fall för att möjliggöra en lastgata. När en tänkt 
rät linje från skärningens krön till körbanans kant stupar mer än 45°, vilket blir fallet här, så 
måste en stabilitetsbedömning göras på plats, med påföljande eventuella förstärkningsåtgärder 
i form av bergrensning, bultning och/eller nätning.

Vid en släntlutning på 10:1 blir skillnaden mellan släntkrön och släntfot 0,6 m i horisontalled, 
och vid en släntlutning på 7:1 blir den 0,9 m. Bedömning av lämplig släntlutning blir i 
föreliggande fall att en brant lutning, exempelvis 10:1, måste väljas. Bergförstärkningen skall 
då anpassas därefter, enligt anvisning av bergsakkunnig person vid en platsbedömning, som 
innefattar sprick och stabilitetsutredning. 
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Vanligtvis brukar minst 1,5 m bred frilagd bergyta finnas ovanför bergsläntens krön och till 
intilliggande jord, men här blir det starkt begränsat på grund av gränsen till fastighet 
Spekeröds- Apleröd 1:10. Ett staket behöver anläggas invid gräsen till ovan nämnda fastighet, 
för att förhindra att någon person faller över släntkrönet.

Pålagring av is är vintertid att räkna med i bergsschakten varför utrymme för detta krävs mot 
lastgatan.

Inför planerad bebyggelse av Jörlanda Berg 1:66 m.fl. rekommenderas att en bergteknisk 
inspektion utförs inom områden där bergöverytan blottläggs i samband med grundläggning. 

En bergteknisk besiktning behöver också ske efter sprängningsarbeten. Det rekommenderas 
att bergsslänter stabilitetsbesiktigas, och särskilt om 45°-kravet nämnt ovan inte är uppfyllt. 

Trafikförhållanden

Planområdet har samma infart som rastplats Spekeröd, med avfart till höger ca 25 meter efter 
rondellen från väg E6. Från väg 650 är det ca 50 meter till planområdet. Den befintliga vägen 
genom planområdet går förbi bilservice m.m. i skymda kurvor och mynnar till en smalare väg 
längs E6. Denna väg ingår i gemensamhetsanläggningen Bråland GA:1 som förvaltas av 
Brålands Samfällighetsförening. Alla vägar som ingår i Bråland GA:1 inklusive tunneln under 
E6, ska enligt lantmäterimyndighetens beslut om gemensamhetsanläggning hållas farbara för 
motorfordon året om. Gemensamhetsanläggningen garanterar tillfart till fastigheter som ingår 
och så länge statsbidrag erhålls får vägen inte stängas av för allmänheten. 

Ett huvudstråk för gång och cykel finns utbyggt mellan Stora Höga och Jörlanda utefter väg 
574 med anslutning norrut mot Stenungsund och österut mot Spekeröd, längs väg 650. Från 
planområdet är det ca 1,5 - 2 km med gång/cykel till pendeltågstationen i Stora Höga. Det 
finns även en koppling till tågstationen från södra delen av Jörlanda-Berg 1:66, som också är 
ca 1,5 - 2 km, via en befintlig tunnel under E6 och genom Stora Höga industriområde. En ny 
sträckning för gång- och cykeltrafik föreslås i detaljplanen.

Lokalbussar stannar ca 0,7 - 1 km från planområdets norra del på väg 650, i närheten av 
Spekeröds Folkets park och Spekerödsskolan. Plats för bussangöring möjliggörs på 
kvartersmark i planområdets norra del.

Planområdet ansluts till Trafikverkets väg 650 via befintlig väg ingående i  
gemensamhetsanläggning Bråland GA:1, vilken efter omprövning vid lantmäteriförrättning 
och efter ombyggnad fortsatt används för angöring av området. Vid södra plangränsen 
anslutes den nya lokalgatan till den befintliga vägen som också ingår i Bråland GA:1.

Teknisk försörjning

Dagvatten
Dagvatten från den nordligaste delen av planområdet avrinner till befintligt kommunalt 
dagvattenledningsnät i infartsvägen. Via ledningsnätet avrinner dagvattnet vidare norrut till 
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Dyrtorpsbäcken som på västra sidan om väg E6, inhyser lek- och uppväxtområden för öring. 
Bäcken har sitt utlopp i Hakefjorden.

Dagvatten från södra och östra delarna av höjdpartiet i norr avrinner till en befintlig 
sumpskog, belägen direkt öster om planområdet. Inom ramen för arbetet med detaljplanen har 
Jakobi Sustainability AB utrett förutsättningarna för sumpskogen. Enligt Jakobi är 
sumpskogen i dagsläget dikad och i dåligt skick men med spår av högre naturvärden. Den 
centrala delen har pekats ut som nyckelbiotop av Skogsstyrelsen och som klass 2 objekt i den 
naturinventering som genomförts.

Den huvudsakliga avrinningsriktningen inom planområdet är dock åt sydväst. Dagvatten från 
större delen av planområdet samlas upp i ett dike vid planområdets västra gräns. Till diket i 
väster ansluter tre diken i öst-västlig riktning som omhändertar dagvatten från planområdet, 
men även från omgivningarna utanför. 

Karta över dagvattenförutsättningar i området

Längre söderut rinner Anråse å, som utgör en anslutning mellan den östra och västra sidan av 
E6. Anråsån är recipient för planområdet och har sin sträckning genom Svartedals-området 
med slutlig mynning i Hakefjorden söder om Stora Höga. Till Anråse å ansluter dagvattnet 
från planområdet via ett avvattningssystem som anlagts av nuvarande Trafikverket. 

Svartedalen med Anråsån utgör riksintresse för naturvård. Anråsån utgör lek- och 
uppväxtområden för havsöring och lax och även flodpärlmusslan har bestånd i ån. I övrigt är 
bottenfaunan i vattensystemet skyddsvärd. Naturområdets värden kan påverkas negativt av 
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utsläpp till vattensystemet, omgrävning av åfårorna eller andra åtgärder i vattendraget och 
omgivande landområden. Därmed är det av största vikt att utforma ett dagvattensystem där 
förorenings- och flödespåverkan från planområdet är minimal.

Dimensionerande befintligt dagvattenflöde från planområdet bedöms utgöras av 
naturmarksavrinningen från området. Enligt figur 4.6 i Svenskt Vattens publikation P110, 
uppgår den specifika avrinningen från naturmark till ca 15 l/s/hektar. Planområdet bedöms 
uppgå till drygt 11 hektar och det dimensionerande befintliga dagvattenflödet till ca 170 l/s.

Vatten och avlopp
Kommunala ledningsnät för vatten och spillvatten är inte utbyggda inom planområdet. 
Kommunens verksamhetsområde för VA är beläget intill planområdet och anslutningspunkt 
till det kommunala ledningsnät finns vid infartsvägens cirkulation, vid fastigheten Jörlanda-
Berg 1:95.

Dricksvatten
Enligt ovan finns kommunala ledningar för vatten (Ø160) och spillvatten (Ø200) norr om 
planområdet, till vilka planerad bebyggelse ansluts. Trycknivån i den befintliga 
vattenledningen har med hjälp av en vattenledningsmodell upprättad av SWECO beräknats 
uppgå till ca +71 m. Då osäkerheten i modellen är stor i änd-ledningar som denna, uppges 
trycknivån snarare uppgå till omkring +60 – 65 m, vilket ändå är tillräckligt för planområdet 
som enligt ovan är beläget på nivåer omkring +15 m. Vattentrycket ska enligt Svenskt Vattens 
publikation P83 inte understiga 15 mvp vid högsta tappställe och inte heller överskrida 70 
mvp. Med ett antaget högsta tappställe på +20 m, erhålles med förutsättningar enligt ovan ett 
tryck om uppskattningsvis 40 mvp vilket bedöms vara tillfyllest. 

Dimensionerande vattenförbrukning har beräknats i enlighet med Svenskt Vattens publikation 
P83. Medelförbrukningen under arbetstid har beräknats uppgå till omkring 4 l/s medan den 
maximala timförbrukningen har beräknats uppgå till ca 8 l/s. 

Behovet av släckvatten erhålles ur tabell 2.3 i Svenskt Vattens publikation P83. Då 
utformningen av planerad bebyggelse inom planområdet i dagsläget inte fastställts, bedöms 
släckvattenförbrukningen uppgå till 20 l/s. Detta bör dock fastställas i senare skede. 
Brandposter föreslås anläggas med intervall om som mest 150 m. Placering av brandposter 
och utformning av system för släckvatten föreslås stämmas av med Räddningstjänsten i 
samband med detaljprojektering.

Spillvatten
Enligt ovan finns kommunala ledningar för spillvatten (Ø200) norr om planområdet, till vilka 
planerad bebyggelse föreslås anslutas. Då planområdet är beläget lägre än föreslagen 
anslutningspunkt för spillvatten, erfordras pumpning av spillvatten.

En spillvattenpumpstation föreslås således anläggas i planområdets södra del. Ett 
självfallssystem föreslås upprättas för avledning av spillvatten till pumpstationen. Detaljerad 
utformning av ledningsnätet sker i samband med detaljprojektering. 
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Dimensionerande spillvattenflöde bedöms motsvara beräknad vattenförbrukning, d.v.s. en 
medelförbrukning om ca 4 l/s och en maximal timförbrukning om ca 8 l/s.

Kommunen har beslutat om medel för kapacitetshöjande åtgärder i Strävlidens 
avloppsreningsverk som omhändertar spillvatten från bland annat planområdet. Arbeten med 
åtgärder och förnyat tillstånd inleds under första halvåret 2020 och planeras vara fullt 
färdigställda inom en femårsperiod.

Handel

På uppdrag av Stenungsunds kommun genomfördes en handelsutredning år 2012 av NIRAS. I 
analysen antas att det inom planområdet etableras 15 000 m² volymhandel samt 5 000 m² 
dagligvaruhandel.

Nuvarande planförslag möjliggör 14 000 m² Handel med skrymmande varor samt 14 300 m² 
Handel.

Påverkan på etablerad dagligvaruhandel i Stenungsund
För dagligvaror gäller regeln ”lika slår mot lika” vilket innebär att nya stora butiker tar största 
delen av sin försäljning från liknande enheter. Stora butiker kan dock lättare försvara sig och 
ta igen förlorad marknad. De små butikerna har mindre resurser. Därmed blir det svårare för 
de små enheterna att på sikt kunna ta igen omsättningsminskningar. För mindre enheter krävs 
därmed andra åtgärder, t.ex. att profilera sig annorlunda. En viktig faktor som påverkar hur 
det går för dessa mindre butiker är befolkningsutvecklingen på deras närmarknad. 

NIRAS bedömer att genomsnittlig påverkan i Stenungsunds kommun (primärområdet) 
kommer att vara ca 15 - 20 %, vilket är förhållandevis mycket, men konsumtionen per capita 
väntas öka och inflyttningen till kommunen bedöms vara relativt stor under de kommande 10 
åren. Konsumtionstillväxten väntas ha kompenserat förlusterna inom i genomsnitt ca 5 år men 
skillnaderna i återhämtningstid mellan olika butiker kan vara stor.

Generellt anges att en dagligvarubutik med ordnad ekonomi oftast klarar en 
omsättningsminskning på ca 5 % med vissa anpassningar. En förlust på 10 % kräver i regel 
stora neddragningar på personal mm, men flertalet butiker klarar också en sådan omställning. 
Ett tapp på upp mot 20 % kan kräva drastiska åtgärder, t.ex. omprofilering eller t.o.m. 
nedläggning.

NIRAS bedömer att god synlighet jämfört med ingen synlighet från väg E6 kan påverka 
omsättningen med i storleksordningen några procent, upp till 5 %.

Påverkan på dagligvaruhandel i omgivande kommuner
Från sekundärområdet (Tjörn, södra Orust och Ljungskile) beräknas 15 - 20 % av nya 
butikens omsättning tas. Påverkan på butikerna där blir mindre än i primärområdet, upp till ca 
5 %, i något fall på Tjörn kan det möjligen bli 5 - 10 %. Från tertiärområdet (norra Orust, 
Lilla Edet och Kungälv) tas 5 - 10 % av den nya butikens omsättning. Detta handlar om 
”vägens marknad”, d.v.s. de som åker förbi, handlar på vägen hem etc. Förlusterna i etablerad 
handel blir relativt små. 
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Påverkan på volymhandel i Stenungsund och på Tjörn
Stenungsund är underetablerat på volymhandel idag och därför kommer utflödet av 
volymhandel minska kraftigt. Många som tidigare åkt från Stenungsund och Tjörn för att 
handla t.ex. i Göteborg eller Torp stannar således istället kvar på ”hemmaplan”. Påverkan på 
befintlig volymhandel i Stenungsund och de få volymhandelsbutiker som finns på Tjörn 
bestäms av vilken verksamhet som etableras vid Stora Höga-motet, de befintliga butikerna 
påverkas om konkurrerande kedjor etableras. 

Påverkan på shopping i Stenungsund och Tjörn
Konsekvenserna av en nyetablerad handelsplats vid Stora Höga-motet kommer som nämnts 
att påverka dagligvaruhandeln med ca 15 - 20 % men om befintliga butiker försvarar sig kan 
de enligt NIRAS bedömning effektivt ta igen detta efter några år. 

Påverkan på volymhandel i Torp, Kungälv och Bäckebol
Påverkan på volymhandeln beror helt på vad som etableras i Stora Höga-motet. Effekterna 
blir små utom i direkt konkurrerande butiker. 

Påverkan på handeln i Stora Höga
NIRAS bedömde år 2012 att dagligvarubutiken i Stora Höga, som är en närlivsbutik, kommer 
att påverkas med ca 10 %.  Den sällanköpsvaruhandel som finns i Stora Höga idag påverkas 
marginellt om det inte etableras direkt konkurrerande handel vid Stora Höga-motet. 

Natur- och kulturmiljö samt fornlämningar

I enlighet med behovsbedömningen har en naturvärdesinventering och en 
miljökonsekvensbeskrivning tagits fram för att belysa risker för eventuell negativ påverkan 
som kan uppstå på naturmiljön samt åtgärder för att begränsa denna.

Inom området finns diken och stenmurar som omfattas av generellt biotopskydd som kräver 
dispens. Se karta med naturmiljövärden nedan.  Kompensationsåtgärder för biotopskyddade 
objekt kommer att utföras i samband med genomförandet av detaljplanen.

I området finns också mindre hackspett men det är oklart var boträdet är. Mindre hackspett 
byter också boträd varje år. Ett exemplar av vanlig groda har påträffats i området. 
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Naturmiljövärden samt av länsstyrelsen utpekad buffertzon för naturvärdesobjekt
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Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
Sammantaget bedöms i behovsbedömningen att ett genomförande av detaljplanen kan 
medföra risk för betydande miljöpåverkan och en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har 
därför upprättats.

MKB:n fokuserar på de miljöaspekter som är av vikt för projektet och som kan påverkas av 
detaljplanens genomförande. Både positiva och negativa konsekvenser bedöms. Bedömningen 
av relevanta miljöaspekter utgår från kommunens behovsbedömning och samråd med 
Länsstyrelsen.

Konsekvenser, skyddsåtgärder och försiktighetsmått har beskrivits ingående i MKB:n. 
Avseende hälsa och säkerhet så behandlas buller och risker i MKB:n men redovisas också 
under särskilda rubrikerna Buller respektive Risk ovan.

I en miljökonsekvensbeskrivning ska en jämförelse göras med de framtida miljöförhållandena 
om det studerade projektet inte genomförs. Detta brukar benämnas nollalternativet.

Utredningsområdet består av skogsmark i norr och åkermark i den södra delen. Den öppnare 
delen består främst av en odlingsvall med tillhörande stengärdesgårdar mot norr och öst. Norr 
om denna del har det tidigare varit blötare och nu dominerar vass och annat högt gräs här. 
Den skogsklädda delen omfattas främst av lövskog mot väst, syd och nord, där al är det 
dominerande trädslaget. Spår efter tidigare tomter, samt fortfarande bebodda hus, förekommer 
främst i nordväst. Flera avvattningsdiken förekommer inom området. Det största diket ligger i 
nordsydlig riktning. Dikena har medfört att området har avvattnats och dess ursprungliga 
hydrologiska processer störts.

Avledning av dagvatten från planområdets södra del till Anråse å planeras ske med en ny 
separat ledning parallellt med befintlig dagvattenledning längs E6 som anlades då vägen 
byggdes i början av 1970-talet. Ledningssträckningen ingår inte i planområdet men kommer 
att göra ett litet intrång i kanten av riksintresset Anråse å. Det berörda området består av 
gräsmark utan högre naturvärden. En särskild naturvärdesinventering och 
konsekvensbedömning har gjorts för det aktuella området. Kommunens Miljö- och 
hälsoskyddsinspektör, liksom miljökonsultföretaget Jakobi som tagit fram MKB bedömer att 
under förutsättning att åtgärden genomförs i enlighet med inkomna uppgifter är anläggandet 
av dagvattenledningen inte dispenspliktigt. Verksamhet Bygg Miljö bedömer att åtgärden inte 
påverkar strandskyddets syften enligt 7 kap. 13 § MB eller aktualiserar något av förbuden i 7 
kap. 15 § MB. Bedömningen grundar sig på att de markarbeten som krävs för 
dagvattenledningen inte bedöms väsentligt förändra livsvillkoren för djur- eller växtarter i 
området. Åtgärden bedöms inte heller påverka den allemansrättsliga tillgängligheten.

De åtgärder som krävs för att uppfylla syftet med miljökonsekvensbeskrivningen är de som i 
MKB:n benämns Inarbetade skyddsåtgärder och försiktighetsmått och genomförandet av 
dessa säkras genom marköverlåtelseavtalet som tecknas med exploatören innan antagandet av 
detaljplanen. Inarbetade skyddsåtgärder och försiktighetsmått sammanfattas nedan.

 Inarbetade skyddsåtgärder och försiktighetsmått avseende miljö är att byggnaderna har 
placerats så att de till viss del följer landskapets naturliga formationer. Bergsskärningar 

56



24

kommer att ställas så brant som bergskvaliteten medger för att minimera det påverkade 
området. 

 Inarbetade skyddsåtgärder avseende naturmiljö är att utloppet från naturvärdesobjekt nr 1 
(sumpskog) kommer att pluggas igen så att ett dämme bildas, vilket medför att 
vattennivåerna kommer att höjas till de nivåer som bedöms ha förekommit innan 
sumpskogen dikades ut. För att säkerställa att minst lika mycket vatten tillförs 
sumpskogen i naturvärdesobjekt 1 som i nuläget kommer vatten från takytor avledas till 
sumpskogen. För att trygga en säker avledning av dagvatten till sumpskogen, föreslås två 
fördelningsdiken anläggas för att undvika punktutsläpp av dagvatten och istället sprida ut 
dagvattnet så diffust som möjligt. Inga arbeten inom planområdet får påbörjas innan denna 
åtgärd är utförd och biologisk uppföljning (uppföljande inventering) har skett som visar 
att åtgärden har avsedd effekt, det vill säga att den biologiska mångfalden ökar.

 Dagvattnet leds i ett öppet gräsbeklätt dike till naturvärdesobjekt nr 1 och genom detta 
läggs en större del av eventuella partiklar som avsatt sig på taken fast. Dagvatten från 
hårdgjorda ytor leds på ett sådant sätt att det inte kan rinna in i naturvärdesobjekt nr 1. 
Avstängningsanordningar anordnas för att hindra avledning av dagvatten kontaminerat 
med oljeföroreningar eller släckvatten. Åtgärden kombineras med ett miljökontroll- och 
uppföljningsprogram. 

 För att minska risken för översvämning av nedströms belägna vattendrag och 
dagvattensystem, föreslås fördröjning av dagvatten så att det från planområdet utgående 
flödet efter exploatering begränsas till att motsvara befintlig naturmarksavrinning. 
Åtgärderna beskrivs utförligt i VA- och dagvattenutredningen.

 Gällande påverkan under byggtiden har skyddsåtgärder och försiktighetsmått inarbetats 
för att minska utsläpp av grumligt byggvatten till Anråse å. Åtgärderna beskrivs i MKB 
och genomförandet styrs av marköverlåtelseavtalet som tecknas innan antagen av 
detaljplanen.

 Avseende hushållning med naturresurser anger MKB som en inarbetad skyddsåtgärd att 
kommunen planerar att anlägga en busshållplats inom planområdet för att möjliggöra 
framtida kollektivtrafik. Busshållplatsen planeras i planförslaget utföras av exploatören 
och genomförandet är inte tvingande genom planbestämmelser.

 Som en inarbetad skyddsåtgärd avseende buller anger MKB i enlighet att det vid de 
bostadshus (Spekeröds-Apleröd 1:11 och 4:2) där Spekeröds handelsplats väntas orsaka 
ökade ljudnivåer, jämfört med nollalternativet, avses åtgärder att vidtas så att riktvärden 
inte överskrids.

 Avseende risk så inarbetas skyddsåtgärder och försiktighetsmått genom bestämmelser om 
en vall som skyddar mot spridning av vätskor och delvis mot spridning av gaser. Ett 
vägräcke som ligger utanför planområdet utförs enligt kommunens medfinansieringsavtal 
med Trafikverket.
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 Avseende förorenade massor har skyddsåtgärder och försiktighetsmått inarbetats genom 
förhållningsregler i MKB som säkerställs med marköverlåtelseavtalet som tecknas innan 
detaljplanen antas. Om förorenade massor påträffas under anläggningsarbetena ska dessa 
omedelbart avbrytas. Lämpliga åtgärder för skydd av omgivningen samt omhändertagande 
av massorna ska utredas och vidtas skyndsamt.

De sammantagna konsekvenserna för naturmiljön blir små och positiva. Utan ovanstående 
skyddsåtgärder och försiktighetsmått så kan dock påtaglig skada uppstå på riksintresset.

MKB föreslår även utöver ovanstående punkter, Möjliga skyddsåtgärder och 
försiktighetsmått, vilka delvis inarbetats i detaljplanen genom en bestämmelse om att långa 
fasader ska varieras i höjd för att visuellt bryta ner dem och anpassa till platsens karaktär.

En bestämmelse införs också som reglerar att tak inte får utföras med koppar- eller zinkplåt.

Riksintresse Svartedalen med Anråse å
Utanför, men angränsande till, detaljplaneområdet finns ett område som är riksintresse för 
naturvård, Svartedalen med Anråse å (NRO14121). Riksintresseområdet är ett utpräglat 
höjdområde med välbevarade åldriga naturskogar, dominerade av hedbarrskogar och ett 
relativt ansenligt inslag av lövträd, främst björk, asp och ek samt med en stor förekomst av 
fuktiga våtmarksmiljöer.

Med inarbetade skyddsåtgärder blir konsekvenserna för naturmiljön i riksintresset måttliga 
och positiva och riksintresset skadas inte av genomförandet av detaljplanen.

Naturvärdesobjekt
Inom området har tre områden med förhöjda naturvärden pekats ut, så kallade 
naturvärdesobjekt. Se figur nedan.

Naturvärdesobjekt 1, sumpskog med högt naturvärde (klass 2) ligger precis utanför 
detaljplaneområdet.

Naturvärdesobjekt 2 är en lövskog med påtagligt värde (klass 3) och ligger delvis inom 
detaljplaneområdet.

Naturvärdesobjekt 3 ligger i norra delen av området och bedöms ha påtagligt naturvärde 
(klass 3). Området är en blandlövskog, med påtagliga mängder död ved.
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Naturmiljövärden samt av länsstyrelsen utpekad buffertzon för naturvärdesobjekt

Genomförandet av detaljplanen medför att naturvärdesobjekt 1 bevaras medan större delen av 
lövsumpskogen i naturvärdesobjekt 2, som är en av likadan naturtyp som riksintresset avser 
att skydda, tas bort. En del av naturvärdesobjekt 2 bevaras i kanten av naturvärdesobjekt 1 och 
kommer fortsatt att fungera som en buffertzon.

Konsekvenserna för naturvärdesobjekt 1 blir med inarbetade skyddsåtgärder måttliga och 
positiva. Ungefär 2/3 av naturvärdesobjekt 2 tas bort. Konsekvenserna blir stora. 
Naturvärdesobjekt 3 som består av lövskog tas bort helt och dess värden försvinner. 
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Naturtypen finns på många platser i södra Sverige. Konsekvensen bedöms som negativ och 
stor.

Miljökonsekvenser
De konsekvenser som kvarstår efter att inarbetade skyddsåtgärder och försiktighetsmått har 
vidtagits har beskrivits utförligt i MKB och sammanfattas nedan. 

Landskapets avläsbarhet och tydlighet begränsas och en skalförskjutning mot större, och 
landskapet mera främmande, etableringar sker i och med den föreslagna etableringen, men 
upplevelsen av landskapet påverkas i mera begränsad omfattning då landskapet redan idag är 
påverkat av tidigare exploateringar på E6:s västra sida. 

Fornlämningarna (4 st.) inom planområdet tas bort helt eller delvis men kulturmiljöns 
samband och helhet försämras inte avsevärt eftersom landskapet redan idag är kraftigt 
fragmenterat av tidigare exploatering. Med hänsyn till fornlämningarnas art och betydelse 
bedömer länsstyrelsen att ingreppen kräver tillstånd enligt 2 kap. 12 § KML. När detaljplanen 
vunnit laga kraft kommer det att krävas arkeologisk undersökning inför borttagande av 
fornlämningar RAÄ Jörlanda 16:1, RAÄ Jörlanda 166:1 och RAÄ Jörlanda 386.

Konsekvenserna för energi och klimat bedöms bli mycket stora och negativa både med och 
utan inarbetad skyddsåtgärd i form av en busshållplats eftersom detaljplanen enligt Västtrafik 
inte i sig påverkar utbudet av kollektivtrafik i Stora Höga eller på väg 650 och verksamheten 
inom handelsområdet medför inköp av gods som kräver transportmedel.

Nollalternativ
Nollalternativet innebär i detta fall att detaljplanen inte kommer till stånd och att ingen 
handelsplats uppförs inom utredningsområdet. 

Nuvarande markanvändning förutsätts finnas kvar och utvecklas, det vill säga jord- och 
skogsbruk samt närströvområde. De hyresgäster som finns inom detaljplaneområdet har sagts 
upp av kommunen. År 2040 kommer därför inga bostäder att finnas inom detaljplaneområdet. 
Fastighet Jörlanda-Berg 1:66 har tidigare varit utarrenderat för jakt och bete, men även detta 
arrende har sagts upp varför ingen jakt kommer att bedrivas år 2040. Området kommer även 
fortsättningsvis att användas närströvområde för omkringboende.

Alternativa lokaliseringar
Denna typ av handelsområde behöver ligga i närheten av en trafikplats på E6 för att få 
tillräckligt med kundunderlag och därmed vara intressant för investerare (Norra Flygeln 
2015). I Stenungsunds kommun finns endast två trafikplatser där det är möjligt att köra av E6. 
Den nu föreslagna platsen respektive Stenungsmotet norr om Stenungsund.

Stenungsmotet anses dock inte vara lämplig för lokalisering av ett handelsområde på grund av 
närheten till kemisk industri och risker i samband med detta vilket gör det olämpligt för 
verksamheter som gör att många människor uppehåller sig i området. Det innebär att det inte 
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finns några alternativa lokaliseringar inom Stenungsunds kommun som ligger nära E6. Det är 
inte utrett om behov finns av ytterligare köpcentra i angränsande kommuner längs E6. 

Vid samrådet framkom förslag att anlägga handelsverksamheten till redan bebyggda områden 
väster om E6 i Stora Höga. En annan möjlighet är att bygga ut och förtäta befintliga 
handelsområden, till exempel i Stenungssund centrum eller Kungälv. Effekter och 
konsekvenserna av dessa alternativ har inte utretts. Möjligheter och effekter av motsvarande 
försäljning genom internethandel har inte heller utretts.

Påverkan under byggtiden
Under byggnadstiden uppträder störningar av tillfällig karaktär på omgivande miljöer, till 
exempel ökat buller från maskiner och transporter, utsläpp av grumligt vatten i omgivande 
diken och stora blottlagda ytor med sprängsten och jord.

Enligt länsstyrelsens beslut i anmälan om vattenverksamhet ska följande åtgärder vidtas: 
Lämpliga grävmaskiner ska användas och att arbetena utförs under en tid på året då marken 
har hög bärighet. För att skydda eventuella groddjur som uppehåller sig i anläggningsområdet 
ska inga grävningsarbeten ske under djurens fortplantnings- och uppfödningsperioder. 

Fåglar är skyddade vilket innebär att verksamhetsutövaren ska vidta hänsyn och inte ta ner 
skog under häckningsperioden april-juli. 

För att miljökonsekvenserna inte ska bli större än vad som angetts i MKB och i senare 
utredningsskeden, ställs krav som sammanfattas nedan på när, var och hur arbetet ska 
genomföras samt vilka skyddsåtgärder som ska vidtas.

Plantering och sådd kommer att utföras på vallen för att påskynda etableringen av växtlighet 
och därmed minska risken för erosion. Förslagsvis ängsfröblandning ut mot handelsområdet 
och bärbuskar (inhemska arter som exempelvis slånbär, hagtorn) uppe på vallen.

För att säkerställa att grumlande partiklar inte sprids till Anråse å kommer en tillfällig åtgärd 
att utföras I form av att makadam läggs som en tröskel i diket varigenom dagvattnet silas. 

Naturvårdsverkets allmänna råd för buller från byggplatser kommer att följas 
(Naturvårdsverket 2005).

Åtgärder för sedimentation för att minimera utsläpp av grumligt byggdagvatten till Anråse å 
ska vidtas. Riktvärde för hur mycket grumligt vatten som får släppas ut i Anråse å 
rekommenderas sättas till 25 mg/l. Arbeten som riskerar att medföra grumling bör inte utföras 
under perioden 1 november-30 april.

Eventuellt förorenat vatten eller andra föroreningar får inte rinna från byggområdet in i 
naturvärdesobjekt 1. Inte heller damning får förekomma i naturvärdesobjektet.
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Åtgärder ska vidtas under byggtiden för att varken rom, yngel eller vuxna individer av vanlig 
groda ska skadas eller dödas under byggtiden. Vintertid ska tillses att inga 
övervintringsplatser för grodor grävs bort då grodorna riskerar att skadas.

Åtgärder ska vidtas under byggtiden för att varken yngel eller vuxna huggormar ska skadas 
eller dödas under byggtiden. Om byggnationerna sker vintertid ska säkerställas att inga 
övervintringsområden för huggormar grävs bort.

För att undvika spridning av kvävehaltigt lakvatten från bergskärningar och upplag med 
krossade massor ska patronerade sprängmedel användas. Lakvatten från bergskärningar och 
upplag får inte ledas till sumpskogen i naturvärdesobjekt 1. 

Arbetsmaskiner ska vara utrustade med absorberande material för oljeuppsamling. Tankning 
och uppställning av arbetsmaskiner kommer att utföras så att spill eller läckage inte riskerar 
nå vattenområdet. Arbetsmaskiner kommer även att drivas med miljöklassade drivmedel och 
miljövänliga oljor.

Inga arbeten kommer att utföras i sumpskogen under perioden april-augusti för att undvika 
negativ påverkan på naturmiljön.

Uppföljning av vattennivåer i naturvärdesobjekt nr 1 och vid behov vidtagande av ytterligare 
åtgärder före, under och efter byggtiden. 

Vattenprovtagning av ytvatten som leds till naturvärdesobjekt nr 1 och vid behov vidtagande 
av ytterligare åtgärder för att säkerställa att föroreningar inte når området. 

Uppföljning av de biologiska och ekologiska värdena i naturvärdesobjekt nr 1 ska ske innan 
några arbeten inom planområdet får påbörjas. Uppföljningen ska visa att åtgärden med att 
höja vattenytan har avsett effekt och att den biologiska mångfalden har ökat innan arbetena 
får påbörjas. Om det inte har avsedd effekt behöver ytterligare åtgärder vidtas.

Brunnsinventering och kontroll av vattennivåer och vattenkvalitet ska ske i närliggande 
brunnar före och efter byggtiden. En enskild brunn finns bland annat finns på Spekeröds-
Aplered 1:7. 

Kumulativa effekter (systemeffekter)
Kumulativa effekter är konsekvenser som är samverkande eller ökande över tiden. Beroende 
på storleken på tillkommande påverkan kan de sammanlagda konsekvenserna bli stora till 
mycket stora och negativa. Nya riskbedömningar och åtgärder behöver ske för varje enskilt 
exploateringsprojekt.

Sekundära effekter
Sekundära effekter uppstår av en ny dagvattenledning från sedimentationsdammen till Anråse 
å. Sammanfattningsvis uppstår små negativa konsekvenser för naturmiljön och inga negativa 
konsekvenser för övriga bevarandevärden. Riksintresse för naturvård Anråse å skadas inte. 
Intrång görs i två öppna diken som åtnjuter generellt biotopskydd men inga negativa 
konsekvenser uppstår då vegetationen återhämtar sig efter etableringen. Intrång sker i 
strandskyddat område men inga negativa konsekvenser uppstår.
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Övriga möjliga sekundära effekter är att en gång- och cykelväg anläggs från Stora Höga till 
planområdet. De ökade besöksströmmarna till och från området kan även bidra till ökat antal 
kunder hos tankstationen. Det är möjligt att ytterligare etableringar av handel kan tillkomma i 
närområdet

Nationella miljökvalitetsmål
I Sverige eftersträvas att infria de 16 nationella miljökvalitetsmålen som riksdagen beslutat 
ska vara mål för samhällets arbete med hållbar utveckling. Av de relevanta 
miljökvalitetsmålen påverkas ett (myllrande våtmarker) i positiv riktning av planen. Sju 
påverkas negativt och sju bedöms inte påverkas.

Detaljplanens uppfyllelse av de nationella miljökvalitetsmålen. Positiv påverkan markeras +, negativ 
påverkan – och ingen påpverkan 0

Regionala mål
Västra Götaland har tagit fram regionala mål i samverkan med Länsstyrelsen för begränsad 
klimatpåverkan. De utgår från Västra Götalands beslutade övergripande mål om en 
fossiloberoende ekonomi till 2030 och det nationella målet om fossiloberoende fordonsflotta. 

Detaljplanen påverkar detta mål negativt eftersom handelsområdet främjar transporter med 
bil.  

Kommunala mål
Av inriktningsmålen för Stenungsunds kommun påverkas målen om Ren luft respektive Natur 
och biologisk mångfald negativt och fyra övriga mål bedöms inte påverkas.

Miljökvalitetsnormer
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I den södra delen av detaljplaneområdet rinner vattnet mot Anråse å som har lek- och 
uppväxtområden för havsöring och lax. Ån har också bestånd av flodpärlmussla. Anråse å 
omfattas av miljökvalitetsnormer liksom Hake fjord där ån mynnar ut. 

Med inarbetade skyddsåtgärder i form av rening av dagvatten samt kontrollprogram bedöms 
miljökvalitetsnormerna i Anråse å inte påverkas negativt av detaljplanen. Åtgärderna behöver 
följas upp med miljökontroll- och uppföljningsprogram. 

Miljökontroll och uppföljningsprogram med avseende på miljökonsekvenser
För att säkerställa att genomförande av detaljplanen inte innebär större miljökonsekvenser än 
vad som beskrivits i denna MKB och efterkommande utredningar kommer krav att ställas på 
upprättande av ett miljökontroll- och uppföljningsprogram (före, under och efter byggtiden). 
Genomförandet av miljökontroll och uppföljningsprogram styrs av marköverlåtelseavtalet 
som tecknas mellan kommunen och exploatören innan detaljplanen antas. 

Innan arbetet påbörjas kommer entreprenören upprätta en plan för arbetets genomförande. I 
denna kommer bland annat skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått beskrivas. 
Entreprenörens miljöplan ska godkännas av kommunen. Miljöarbetet i projektet kommer att 
styras bland annat med hjälp av en särskild miljöbyggledare, miljöchecklista, 
arbetsberedningar och miljöronder.
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Planförslag

Struktur och samband

För att handelsområdet inte bara ska fungera som externhandel utan även som en lokal 
handelsplats är det viktigt hur området och bebyggelsen planeras i samband med befintlig och 
framtida verksamhets- och bostadsområden.  

Strukturen utgår från att samla den närliggande servicen (snabbmatsrestauranger, bilservice 
m.m.) och planerad handel i ett sammanhang som också kan fungera som lokal handelsplats 
mellan Spekeröd och Stora Höga. Handelsplatsen med relativt stora byggnadsvolymer kan 
inte utformas som det "lokala torget", som t.ex. Stora Höga centrum. Med rätt placering och 
god koppling till befintliga och framtida bostadsområden samt med en omsorgsfull 
utformning, kan handelsplatsen dock få en viktig lokal funktion i området med service och 
arbetsplatser. Förhoppningen är också att handelsplatsen kan länka samman bostadsområdena 
på vardera sidan av väg E6 på ett bättre sätt än idag. 

Illustrationsplan över planområdet (norr åt vänster i bilden)

Gestaltning

Om människor ska lockas till platsen med cykel eller till fots är omgivande miljöer viktiga, så 
som utformning av gång- och cykelväg, belysning, träd och gröna inslag på parkeringsytan. 
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En uppbruten skala och variation av bebyggelsen värnar också om den mänskliga skalan och 
förhöjer områdets karaktär och trivsel. 

Ett gestaltningsprogram har tagits fram för handelsområdet. Detta ingår som en bilaga till 
planhandlingarna och utgör ett komplement till planen, som underlag vid 
bygglovsprövningen, för att belysa den gestaltningsmässiga ambitionen för området och 
tankarna bakom de regleringar som finns i detaljplanen. Gestaltningsprogrammet syftar till att 
ange en nivå på kvalitet eller karaktär gällande utformning m.m. Genomförandet av 
gestaltningsprogrammet styrs också av marköverlåtelseavtalet mellan kommunen och 
exploatören som tecknas innan detaljplanen antas.

Gestaltningsprogrammet anger att målet är att området inte ska upplevas för stort genom 
variation med olika volymer och höjder. Samtidigt bör en enhetlig gestaltning eftersträvas. 
Den sammanhållande gestaltningsmässiga idén är ett sammanbyggt skärmtak i norra delen av 
området. Butikernas entréer kan ges olika utformning, fasadlinjer kan brytas med olika 
materialval, fasaderna kan brytas upp med olika kulörer och olika indelningar. Butikernas 
egen profilering kan framhävas i fasaderna. 

De övergripande målen för området är följande:
 Handelsområdet skall bidra med lokal service till det bostadsområde som kommer att 

byggas i närliggande Spekeröd. 
 Handelsområdet behöver upplevas kompakt och nära.
 Uppbrutna fasader ger en känsla av mindre volymer. Genom att aktivt arbeta med 

fasadernas utformning så kan detta uppnås. 
 Samband och samverkan med befintliga verksamheter i området är viktigt. Stråk för 

biltrafik samt gång- och cykelstråk mellan dessa områden skall utföras för att 
underlätta och förstärka sambanden. Parkering bör utföras i samma plan. 

Planområdet har idag ett exponerat läge längs E6:an men situationen ändras genom den 
planerade skyddsvallen som påverkar siktvinklarna. Placeringen av handelsplatsen innebär 
dock ett stort antal förbipasserade varpå en medveten gestaltning är ytterst viktigt för att ge ett 
bra första intryck av Stenungsund. Det är minst lika viktigt att behandla nattbilden av området 
med allmän belysning och fasadbelysning. 

Egenskapsbestämmelse för kvartersmark, Utformning, f1

För att området inte ska upplevas allt för storskaligt införs en bestämmelse om varierad 
byggnadshöjd.

Egenskapsbestämmelse för kvartersmark, Utformning, f2
För att möjliggöra exploateringen i anslutning till skyddsvärd natur införs en bestämmelse 
som minskar risken för förorening av dagvatten från takytor. Bestämmelsen innebär att 
taktäckning inte får utföras med koppar eller zinkplåt.
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Användning

Handel och småindustri
Flexibiliteten i byggnadernas utformning och disposition är hög och både små och stora 
aktörer kan tas emot, allt efter efterfrågan på lokaler. 

Bestämmelse för användning av kvartersmark, Handel, H
Handelsutredningen visar på en acceptabel påverkan på då befintlig dagligvaruhandel varför 
planbestämmelsen medger även handel med livsmedel. Kontor för verksamhetens behov ingår 
i ändamålet. Handeln innebär potentiellt relativt många besökare varför endast delar av 
planområdet på ett större avstånd från väg E6 omfattas av bestämmelsen.

Bestämmelse för användning av kvartersmark, Handel med skrymmande varor, H1

Med utgångspunkt i riskanalysen begränsas användningen till sällanköpshandel i områdets 
södra del. Handel med livsmedel tillåts alltså inte i de delar av handelsområdet som ligger 
närmast väg E6. Kontor för verksamhetens behov ingår i ändamålet.

Bestämmelse för användning av kvartersmark, Småindustri, J
Med utgångspunkt i riskanalysen tillåts småindustri i områdets södra del eftersom det 
potentiella antalet besökare till verksamheten bedöms som mindre. Kontor för verksamhetens 
behov ingår i ändamålet.

Bestämmelse för användning av kvartersmark, Teknisk anläggning, E 
Bestämmelsen införs för att möjliggöra utförande av reningsanläggningar för dagvatten och 
spillvatten, spillvattenpumpstation och transformatorstation/nätstation/högspänningsställverk 
för planområdets behov.

Spillvatten från industri är inte alltid möjligt att behandla i kommunala reningsverk på grund 
av att reningsverk är utformade för en viss halt av biologiskt material. För att möjliggöra 
hantering av spillvatten från småindustri tillåts därför genom bestämmelsen E även tekniska 
anläggningar för att hantera och rena eventuellt processvatten och förorenat dagvatten. 
Anläggningar under mark för oljeavskiljning tillåts genom en särskild bestämmelse inom 
kvartersmark även där byggrätt saknas.

Bestämmelse för användning av kvartersmark, Dagvattendamm, E1 

Enligt VA- och dagvattenutredningen krävs en dagvattendamm för fördröjning och rening av 
dagvatten i områdets södra del dit dagvatten från stora delar av planområdet leds och 
bestämmelsen anger plats för dagvattendammen. 

Enligt hänsynsreglerna i miljöbalken ska en verksamhetsutövare vidta skyddsåtgärder för att 
motverka negativ påverkan på miljön. En verksamhetsutövare med utsläpp till en 
oljeavskiljare måste alltid försäkra sig om att oljeavskiljaren är rätt dimensionerad för 
verksamheten samt att den kontrolleras och töms vid behov. Verksamhetsutövaren ska kunna 
visa detta för tillsynsmyndigheten på begäran.
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För att förhindra att kontaminerat dagvatten vid en olycka leds från dagvattendammen till 
recipient inför även en skyddsbestämmelse om avstängningsanordning.

Bestämmelse för användning av kvartersmark, Fordonsservice, ej försäljning av drivmedel, G 
Bestämmelsen möjliggör en utvidgning av markytan för anslutande verksamheter i norr men 
marken får inte förses med byggnad. Teknisk anläggning under mark för fördröjning, rening 
och infiltration av dagvatten tillåts.

Riskskydd

Bestämmelse för användning av mark och vatten, SKYDD  

Enligt riskutredningen ligger för den södra delen av planområdet individ- och samhällsrisken 
över gränsen för acceptabla risker utan skyddsåtgärder. För att möjliggöra riskskydd enligt 
riskutredningen införs bestämmelsen för området mellan väg E6 och övriga planområdet. 

Den allmänna platsmarken för SKYDD kommer enbart betjäna fastigheter inom detaljplanen 
och därför är huvudmannaskapet enskilt.

Bestämmelse om utformning av allmän plats med enskilt huvudmannaskap, vall2
Riskutredningen anger att en skyddsvall krävs längs väg E6 i planområdets södra del och en 
skyddsbestämmelse införs om detta. Vallens utförs enligt principsektion nedan.

Principsektion för utformning av skyddsvall

Att skyddsvallen utförs tidigt i genomförande styrs av en administrativ bestämmelse som 
anger att den ska vara uppförd innan startbesked ges för uppförande av byggnaderna öster om 
vallen. Skyddsvallen omfattas också av marköverlåtelseavtalet mellan kommunen och 
exploatören.

Enligt riskutredningen ska skyddsvallen kompletteras med ett tungt vägräcke. Räcket placeras 
utanför planområdet och utförandet styrs genom medfinansieringsavtalet mellan kommunen 
och Trafikverket.

Administrativ bestämmelse för kvartersmark, Villkor för startbesked, a2 
Med utgångspunkt i den geotekniska utredningen införs en bestämmelse för att säkra att 
nödvändig bergförstärkning ska genomföras i anslutande bergsskärningar innan startbesked 
för uppförande av byggnad ges. Se vidare under rubriken Blocknedfall ovan
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Administrativ bestämmelse för kvartersmark, Villkor för startbesked, a3 
På grund av risk i samband med transport av farligt gods på väg E6 införs en bestämmelse om 
att vall för riskskydd längs den aktuella sträckan måste ha kommit till stånd innan startbesked 
ges för uppförande av byggnad. 

Egenskapsbestämmelse för kvartersmark, Bebyggandets omfattning, e1  000 
Riskutredningen är utförd med utgångspunkt i bedömningar av antalet personer som 
uppehåller sig i områdets olika delar. Eftersom antalet personer står i relation till 
handelsytornas storlek inför bestämmelser om största tillåtna bruttoarea för olika delområden 
med utgångspunkt i riskutredningen. Med avseende på eventuell framtida fastighetsindelning 
har området H1JE sedan tidigare delats och bruttoaren fördelats på respektive 
egenskapsområde. 

Egenskapsbestämmelse för kvartersmark, Utförande, b1

För att säkerställa riskskydd enligt riskutredningen införs en bestämmelse om att 
friskluftsintag ska placeras i skyddat läge.

Egenkapsbestämmelse för kvartersmark, Utförande, b2

För att säkerställa riskreducerande åtgärder i enlighet med riskutredningen införs en 
bestämmelse för byggnader om att utrymning ska kunna ske bort från väg E6. 

Egenkapsbestämmelse för kvartersmark, Markens anordnande, n5

Med utgångspunkt i riskutredningen ska antalet personer som uppehåller sig i närheten av 
bensinstationen med tillhörande cisterner begränsas. Inom skyddsavståndet ska därför inga 
lek- eller sittmöjligheter anordnas eftersom detta kan innebära att personer vistas i området 
mer än tillfälligt och en bestämmelse införs.

Markbehandling 

Vegetation
Gestaltningsprogrammet för området anger att områdets befintliga vegetation är gammal och 
att utgångspunkten är att bevara denna där det är möjligt.

Stor vikt ska enligt gestaltningsprogrammet läggas vid val av vegetationstyp. Sortval 
beträffande nyanlagda träd och buskytor ska anpassas till anläggningen på så vis att dess 
storlek efter tillräcklig mognadstid (ca 10-20 år) samverkar och berikar anläggningens 
arkitektur. En eller två något större planteringsytor anordnas och en bestämmelse införs för 
vegetationsytor ska anläggas vid anläggning av parkeringsplats.

Gestaltningsprogrammet anger vidare att markbehandling ska utföras med slitstarka och 
estetiskt tilltalande material. 

Genomförandet av åtgärder enligt gestaltningsprogrammet styrs av marköverlåtelseavtalet 
som tecknas mellan kommunen och exploatören innan detaljplanen antas.
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Egenskapsbestämmelse för allmän plats, träd
En bestämmelse införs för att ersätta träd som fälls vid anläggande av vall i buffertzonen mot 
anslutande sumpskog. Träden bedöms bidra bland annat till att bryta vind och minska risken 
för uttorkning och erosion. Träd av de i området vanligt förekommande sorterna björk, sälg, 
pil, rönn ska planteras.  Antalet ska vara ett träd per 4 m2 projicerad markyta, det vill säga 
markytan sedd rakt ovanifrån.

Administrativ bestämmelse för allmän plats med enskilt huvudmannaskap, Marklovsplikt för 
trädfällning, a4 
Bestämmelsen införs för att bevara befintliga träd i skyddszonen liksom planterade träd och 
spontanväxande träd. Trädfällning får ske först efter bifallet marklov för trädfällning. Skäl att 
bifalla marklov kan vara att möjliggöra anläggning och underhåll av vall och diken för 
dagvattenhantering. Avverkning avses ske med handmaskiner och får inte ske utanför vallar 
och dikens utbredning. Skäl för marklov kan även vara om träd bedöms utgöra fara för 
allmänheten med utgångspunkt i kommunens normala skötsel av motsvarande vegetation.

Bestämmelse för markens anordnande, n2

För att minska negativ påverkan på landskapsbilden och knyta området till omgivande natur- 
och kulturlandskap anger gestaltningsprogrammet att parkeringsytorna ska ha betydande 
inslag av vegetation. Vegetationen ska genom sin omfattning bidra till att ersätta vegetation 
som försvinner i samband med exploateringen. Vegetationen avses också bidra till 
upplevelsen av området för både förbipasserade och besökare. 

På grund av den sämre luftkvaliteten närmast väg E6 ska dessa vegetationsytor utformas så att 
de inte inbjuder till vistelse och lek- och sittmöjligheter anordnas inte heller i dessa delar. 
Illustrationsplanen ger en bild av den ungefärliga minsta omfattning av grönytor som bör 
tillskapas.

Tillgänglighet 
Plats för busshållplats skapas inom området. Utöver anläggning av tillgänglig parkering enligt 
gällande regelverk avses ytterligare sådana platser liksom familjeparkeringar, vilka är bredare 
och större än normala parkeringsplatser, anläggas nära entré. Syftet är att hantering av 
barnvagnar underlättas. 

Belysning 
Belysningsstolpar, belysningsmaster respektive belysningspollare skall inte blända. Fasader, 
kundvagnsgarage och olika typer av detaljer i markbehandling kan med fördel förses med 
lämplig miljöbelysning. Parkeringsplatsens belysning bör utformas så att syfte och funktion 
erhålls utan att den dominerar helhetsintrycket och stör upplevelsen av gestaltningen. Stor vikt 
skall läggas vid att uppfylla krav på en väl upplyst miljö.

Platsbildningar 
Platsbildningar ska skapas för att området skall upplevas i en mindre skala. Lekplats för barn 
och olika miljöer med sittmjöligheter för besökare som understödjer samvaro och möten 
anordnas. Genomförandet av åtgärderna styrs av marköverlåtelseavtalet som tecknas mellan 
kommunen och exploatören innan detaljplanen antas.
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Bestämmelse för markens anordnande, n3

Platsbildningarna bör anläggas i de delar av området som ligger längre bort från väg E6 och 
därmed har bättre luft- och ljudmiljö. För dessa delar anger en bestämmelse att det inom 
parkeringsytorna även ska finnas platser med lek- och sittmöjligheter. Illustrationsplanen ger 
en bild av den ungefärliga minsta omfattning av platsbildningar som bör tillskapas. 

Verksamheterna i norra delen av området förutsätts ha egna lekutrustningar och uteplatser 
varför ingen bestämmelse införs där.

Utvändig utrustning och attribut 
Valet av sakvaror i den yttre miljön bör harmoniera med helhetslösning i byggnader och 
markplanering. Stor vikt bör läggas vid hållbarhet, kvalitet och design. Placering och 
gruppering börs ägnas särskild omsorg.

Skyltning
Med hänsyn till trafiken på väg E6 respektive väg 650/160 får inga störande (t.ex. 
bildväxlande eller bländande) reklamskyltar eller ljusanordningar uppföras. 

Skyltningen behöver samordnas gällande butiksskyltar, orienteringsskyltar och 
informationstavlor samt områdets exponering mot omgivning och väg E6, i samråd med 
kommunen och Trafikverket. En sammanhållen väl utformad skyltning bör eftersträvas. 
Handelsområdet kan enligt planen exponeras genom två skyltmaster. Skyltmaster och pyloner 
inom planområdet ska stå på ett avstånd från trafikverkets väg som är 1,5 gånger sin egen 
längd.

Bestämmelse om utformning av allmän plats med enskilt huvudmannaskap, Skyltmast
Skyltmast möjliggörs inom viss allmän plats med enskilt huvudmannaskap. Inom ett 
begränsat område i norra delen av planområdet möjliggörs skyltmast med en maximal höjd av 
35 meter räknat från intilliggande mark. För att förare inte ska distraheras av skyltningen 
tillåts inte rörliga bilder, telefonnummer eller webbadresser och dylikt. Endast företagsnamn 
och logotyper som inte kan förväxlas med trafikmärken tillåts.

Egenskapsbestämmelse för kvartersmark, utformning, f3

Skyltmast möjliggörs inom ett begränsat område inom kvartersmark i södra delen av 
planområdet. Den maximala tillåtna höjden av 35 meter från intilliggande mark motsvarar 1,5 
gånger avståndet till väg E6 varför fara för trafikanterna där inte uppstår. För att förare inte 
ska distraheras av skyltningen tillåts inte rörliga bilder, telefonnummer eller webbadresser och 
dylikt. Endast företagsnamn och logotyper som inte kan förväxlas med trafikmärken tillåts.

Trafik

Trafikanalys
En trafikanalys har gjorts av ÅF Infrastructure för anslutande vägar utanför planområdet. 
Scenarion med olika trafikmängder har analyserats både för dagens vägutformning samt för 
en ny vägutformning. 
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Med utgångspunkt i beräknade trafikökningar till följd av handelsetableringen bedömer 
Trafikverket att åtgärder krävs på anslutande statlig väg. Vid cirkulationsplatsen i direkt 
anslutning norr om planområdet behöver rampen från väg E6 breddas till två körfält på en 
sträcka av 150 meter. Cirkulationsplatsen nordväst om planområdet behövs kompletteras till 
två körfält in i rondellen i riktning mot Stenungsund. En överenskommelse har med 
utgångspunkt i analysen gjorts med Trafikverket om en ny utformning. Åtgärderna genomförs 
utanför planområdet och styrs av medfinansieringsavtalet mellan kommunen och 
Trafikverket. 

Biltrafik och parkering
Befintlig väg som ingår i gemensamhetsanläggningen Bråland GA:1 längs E6 förslås 
förbättras till en ändamålsenlig standard och kompletteras med gång- och cykelväg. 

Det finns inga beslutade parkeringstal för området men exploatören beräknar att handel med 
livsmedel behöver 60 platser per 1000 m2 butiksyta. Övrig handel beräknas behöva 20 - 40 
platser per 1000 m2 butiksyta. All parkering sker inom kvartersmark och en bestämmelse om 
det införs. Parkeringsbehovet för respektive projekt redovisas i samband med bygglovet.

Cykelparkeringen bör placeras nära entréer och vara väderskyddade. 

Bestämmelse för markens anordnande, n1

En bestämmelse införs som förtydligar att parkering får anordnas.

Bestämmelse för markens anordnande, n4

För området närmast väg E6 införs en bestämmelse om förbud mot parkering och upplag.

Varutransport
Varuleveranser bör ske separerat från kundtrafik inom området. Genom att skapa en slinga 
som går runt området kan lastning ske på baksidan av byggnaderna och därmed inte blandas 
med kundtrafik och mjuka trafikanter. Slingan avses vara enkelriktad med trafik endast från 
söder. Varutransporter förutsätts inte ske nattetid varför genomförda trafikbullerberäkningar 
utgår från det.

Gång- och cykeltrafik
En gång- och cykelväg planeras genom planområdet som binder och samman Spekeröd med 
Stora Höga. Den planerade G/C-vägen ansluter till befintligt gång- och cykelstråk längs väg 
650 och som leder till skola/förskola och planerade bostadsområden i Spekeröd. GC-vägen 
fortsätter söderut längs med den planerade lokalgatan och ansluter i söder till befintlig väg. 
Befintlig väg har blandad fordonstrafik och leder via en befintlig smal tunnel under E6, 
genom Stora Höga industriområde som en koppling till Stora Höga och tågstationen. 
Från Stora Höga tågstation är det ca 1,5 - 2 km till planområdet och ca 1 km från skola och 
förskola i Spekeröd för gående/cyklister. Uppskattat "medelavstånd" från Stora Höga är ca 2,5 
- 3 km och från Spekeröd ca 1,5 km.

72



40

Bra belysning och trygghetsskapande åtgärder i tunneln under E6 är viktiga för att 
åstadkomma ett attraktivt gång- och cykelstråk. 

Det är också viktigt att det finns tillräckligt med utrymme för både gående och cyklister 
framför handelsbyggnaden samt tillräckligt med cykelparkering.

Kollektivtrafik
Från befintlig kollektivtrafik är det ca 1,5 - 2 km (tåg och buss i Stora Höga) respektive ca 0,7 
- 1 km (lokalbuss Spekeröd) till planområdet. I planförslaget finns utrymme för en 
busshållplats men i nuläget finns ingen planering för kommunal busstrafik till området. 
Gångbana planeras anläggs från hållplatsen mot köpcentret. 

Allmän plats

Bestämmelse för användning av allmän plats, LOKALGATA
För att säkerställa allmänhetens tillträde till området införs en bestämmelse om en allmän 
lokalgata i nord-sydlig riktning. Gatan betjänar utöver handelsområdet även befintliga 
verksamheter och bostäder längre söderut och utgör allmän plats med enskilt 
huvudmannaskap. Skäl till enskilt huvudmannaskap och ansvar för utbyggnad och drift 
beskrivs under rubriken Genomförande/ansvarsfördelning.

Bestämmelse för användning av allmän plats, GC-VÄG
För att säkerställa allmänhetens passage genom området införs en bestämmelse om en allmän 
gång- och cykelväg i nord-sydlig riktning. GC-vägen bedöms främst användas av andra 
trafikanter än besökare till handelsområdet och föreslås därför få kommunalt 
huvudmannaskap. 

Teknisk försörjning

Dagvatten
Planområdet omfattas inte av kommunalt verksamhetsområde för dagvatten. 

Genomförandet av åtgärder för hantering av dagvatten inom kvartersmark respektive allmän 
plats styrs av marköverlåtelseavtalet som tecknas mellan kommunen och exploatören innan 

Befintlig tunnel 
under väg E6.
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detaljplanen antas. Omfattning och utförande av diken och ledningar har behandlats vid en 
tillståndsprövning av vattenverksamhet. Rekommendationer respektive åtgärder som ska 
genomföras motsvarar lösningen som beskrivs i VA- och dagvattenutredningen (Norconsult 
2019-03-04). Upplysningar om att åtgärder krävs införs på plankartan och planbestämmelser 
införs som redovisas nedan.

En ny dagvattenledning ska anläggas för att leda dagvatten från sedimentationsdammen i 
planområdets södra del till Anråse å. Ledningen ska anläggas parallellt med befintlig 
dagvattenledning längs E6. Utloppet planeras att anläggas till befintligt dagvattendike direkt 
norr om Anråse å. Dagvattenledningen omfattas inte av detaljplanområdet.

Handelsområdet och tillkommande småindustri bygger på stora byggnadsvolymer med 
tillhörande parkeringar som bidrar till en hög grad hårdgjorda ytor. Detta får enligt VA- och 
dagvattenutredningen snabba avrinningsförlopp och kraftig ytavrinning till följd och för att 
minska risken för översvämning av nedströms belägna vattendrag och dagvattensystem, 
behövs fördröjning av dagvatten så att det från planområdet utgående flödet efter exploatering 
begränsas till att motsvara tidigare naturmarksavrinning. 

Vid skyfall förväntas, jämfört med nuläget, planerad exploatering endast ha marginell 
påverkan på marken nedströms, eftersom dagvatten kommer att leta sig fram samma vägar i 
samband med extrema skyfall som vid befintliga förhållanden. Vid kraftig nederbörd och 
snabba avrinningsförlopp hinner inte marken med att ta upp och infiltrera dagvatten i den 
utsträckning som regnet faller. Således kan alla ytor, oavsett hårdgöringsgrad, anses uppträda 
som helt hårdgjorda vid ett sådant scenario.

Flödesutjämning i en dagvattendamm förordas i första hand enligt VA- och 
dagvattenutredningen. I andra hand föreslås flödesutjämning ske under mark med hjälp av 
dagvattenkassetter och efterföljande rening med hjälp av oljeavskiljare. Behovet av 
flödesutjämning i magasin minskas genom användning av exempelvis gröna tak, svackdiken, 
regnträdgårdar och genomsläppliga beläggningar inom området. 

Vidare förväntas den förändrade markanvändningen bidra till ökade föroreningsmängder i 
dagvattnet, varför även rening av dagvatten erfordras innan avledning från planområdet.

Förutsatt att erforderliga renande och fördröjande åtgärder genomförs så bedöms 
sammanfattningsvis enligt VA- och dagvattenutredningen, planens genomförande inte 
försvåra möjligheterna att uppnå mål beträffande miljökvalitetsnormer för vatten i 
recipienterna.

Administrativ bestämmelse, u
Längs väg E6 ligger befintliga dagvattenledningar. Delar av den aktuella marken ombildas i 
planförslaget till kvartersmark men flytt av befintliga ledningar planeras inte varför u-område 
införs inom del av användningsområde GJ för att ledningsägaren genom att söka ledningsrätt 
ska kunna säkerställa läget för dessa ledningar.
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Egenskapsbestämmelse för kvartersmark, Utförande, b4

En mindre yta direkt norr om område med SKYDD planläggs så att den ansluter till 
användningen enligt gällande detaljplan i norr. Den aktuella ytan ingår inte i den nu planerade 
handelsetableringen utan kopplar till befintliga verksamheter och ska därmed inte avvattnas 
söderut. En bestämmelse införs därför om detta vilket också motsvarar hur dagvatten ska 
hanteras enligt anslutande detaljplan. Överpumpning ska ske norrut för anslutning till 
kommunal dagvattenledning. 

Egenskapsbestämmelse för kvartersmark, Utförande, b5

Med utgångspunkt i dagvattenutredningen införs en bestämmelse som förtydligar att 
anläggningar för fördröjning, rening och infiltration av dagvatten tillåts under de angivna 
ytorna.

Skyddsåtgärder enligt MKB
Sumpskogen och omkringliggande skogsområde är i nuläget påverkad av diken som tidigare 
har gjorts genom sumpskogen. Dikning i och omkring sumpskogen har lett till att 
vattennivåerna i sumpskogen har minskat och därmed även de biologiska kvaliteterna i 
sumpskogen (sumpskogen har enligt MKB nu naturvärdesklass 2 och inte naturvärdesklass 1 
som den troligen hade haft om området inte varit påverkat av diken).

Skyddsåtgärder enligt MKB har inarbetats i planförslaget så att vattennivån i sumpskogen blir 
högre jämfört med nuläget och motsvara förhållanden innan dikning. I samband med 
genomförandet pluggas dikena igen i utkanten av sumpskogen. Därmed höjs vattennivåerna i 
sumpskogen och den biologiska mångfalden ökar. 

Tillrinningen till sumpskogen tillses vara så oförändrad som möjligt jämfört med befintliga 
förhållanden genom att låta dagvatten ledas från takytor med lika stor sammanlagd areal som 
den del av det befintliga tillrinningsområdet som ”skärs av” i samband med planerad 
exploatering. 

Miljön i sumpskogen gynnas enligt MKB av att ha en hög vattenhalt och stående vatten, 
varför vattennivån ska kunna regleras med hjälp av en ändamålsenlig utloppsanordning. 
Åtgärderna kan motverka den negativa effekt som en avverkning av delar av buffertzonen har 
(Naturvärdesobjekt 2)

Genom nivåreglering och ständig möjlighet till stående vatten vid utloppet, tillses att utgående 
flöde från sumpskogen avrinner utjämnat över tid och med viss tröghet. Således minimeras 
risken för erosion och snabba avrinningsförlopp.

Skyddsåtgärden omfattas av marköverlåtelseavtalet mellan kommunen och exploatören och 
säkrar att den utförs tidigt i projektet. 

Bestämmelse för användning av allmän plats med enskilt huvudmannaskap, NATUR
Skyddsåtgärder enligt MKB har inarbetats i detaljplanen för att möjliggöra exploatering i 
anslutning till sumpskogen. Genom bestämmelsen skapas skyddszon mot sumpskogen i 
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sydost. Skyddszonen ska bland annat bidra till en hydrologisk situation som motsvarar den 
innan exploateringen och som utgör en förutsättning för vegetationen. 
Vallar, diken och en dagvattenbrunn för reglering av vattennivån i sumpskogen ska utföras 
inom användningsområdet och regleras med egenskapsbestämmelser. Att åtgärderna utförs 
tidigt i genomförandet, innan parkeringsytor och byggnader uppförs styrs av 
marköverlåtelseavtalet mellan kommunen och exploatören.

Bestämmelse om utformning av allmän plats med enskilt huvudmannaskap, dike1

Bestämmelsen syftar till att långsiktigt förbättra de hydrologiska förhållandena i sumpskogen 
och innebär att två diken anläggs. Dikena beskrivs i VA- och dagvattenutredningen och 
möjliggör att vatten från angränsande naturmark i öster och nordost respektive dagvatten från 
angränsande tak i norr kan ledas vidare mot sumpskogen och fördelas i den. Dagvatten från 
körytor får inte avledas till sumpskogen. Dikenas placering framgår av principfiguren nedan. 

Det västra diket anläggs för att huvudsakligen leda dagvatten från anslutande tak till 
sumpskogen. Dikets maximala djup ska vara ca 0,5 meter i norra änden och det ska plana ut 
till djupet ca 0 meter i södra änden. I norr är den största bredden ca 2,5 meter och vid slutet i 
sumpskogen ca 1 meter.

Det östra diket anläggs för att samla upp vattnet som kommer från anslutande naturmark i 
öster och nordost. Diket beräknas bli ca 80 cm djupt i norr för att sedan plana ut i 0 efter ca 30 
m diagonalt in i skyddszonen eftersom det följer en naturlig låglinje. Dikets största bredd är 
ca 4,5 meter och vid slutet i sumpskogen ca 1 meter.

Principfigur för placering av  diken för fördelning av dagvatten till sumpskogen

Bestämmelse om utformning av allmän plats med enskilt huvudmannaskap, dike2

Vattennivån i sumpskogen ska enligt VA- och dagvattenutredningen regleras med hjälp av en 
dagvattenbrunn och dagvatten kan vid höga vattennivåer avrinna vidare söderut via ett dike.  
En bestämmelse införs därför om att dike får anläggas för bortledning av överskott av 
dagvatten från sumpskogen till dike i söder. Dikets största utbredning begränsas av 
egenskapsområdet.
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Bestämmelse om skydd mot störning, Avstängningsanordning, m1

För att förhindra att recipienter nedströms förorenas vid en eventuell olycka med utsläpp av 
oljor eller släckvatten inom kvartersmark så behöver dagvattenflödet kunna stängas av vid 
sådana tillfällen. En avstängningsanordning för detta ska finnas i områdets södra del och en 
skyddsbestämmelse införs därför.

Bestämmelse om skydd mot störning, Avstängningsanordning, m2

Skyddsbestämmelsen införs för att förhindra att sumpskogen och i förlängningen recipienter 
nedströms förorenas vid en eventuell olycka med utsläpp av släckvatten eller annat från 
takytorna inom anslutande byggrätter. Avstängningsanordningen behövs så att 
dagvattenflödet kan stängas av vid sådana tillfällen. 

Att dagvatten i normalfallet leds från taken till sumpskogen är en del i dagvattenlösningen 
som möjliggör exploatering i anslutning till sumpskogen. Att åtgärden utförs styrs av 
marköverlåtelseavtalet mellan kommunen och exploatören.

Bestämmelse om utformning av allmän plats med enskilt huvudmannaskap, vall1
En skyddsåtgärd har inarbetats genom en bestämmelse om att en vall anläggs som hindrar 
dagvatten att avrinna vilket möjliggör en högre vattennivå än tidigare i sumpskogen. Åtgärden 
kombineras med att befintliga diken pluggas. Vallen ska ha höjden +15,5 meter och utföras 
enligt principsektionen nedan. Vallen ska utföras med dagvattenbrunn enligt principfigur 
nedan som reglerar avrinning från anslutande sumpskog.

Principsektion för vall1

Principfigur för dagvattenbrunn
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Administrativ bestämmelse, g
Längst söderut inom planområdet föreslås att en dagvattendam anläggas, i syfte att rena och 
flödesutjämna dagvatten. För att säkra plats för en gemensamhetsanläggning för detta införs 
en administrativ bestämmelse. 

Höjdsättning
Höjdsättningen av planområdet är mycket viktig och bör ägnas stor omsorg. Byggnader och 
gator ska i möjligaste mån harmonisera med varandra och bestämmelser införs för reglering 
av färdig marknivå.

Bestämmelse för utformning av allmän plats med enskilt huvudmannaskap. +0,0
För att säkra gatans funktion och anslutningar till befintliga verksamheter anges plushöjder 
över angivet nollplan.

Marken närmast byggnader bör generellt höjdsättas till en högre nivå än omgivande mark för 
att en tillfredsställande avledning av spill-, dag- och dränvatten ska kunna erhållas. Lägsta 
golvnivå bör enligt Svenskt Vattens publikation P105, inte understiga 0,5 meter över 
marknivån vid förbindelsepunkten för dagvatten.

I första hand grönytor och i andra hand parkeringsytor närmast lokalgatan i områdets södra 
del föreslås anläggas som lågpunkter där vatten kan ansamlas vid skyfall. Vatten som det 
normala dagvattensystemet inte kan hantera rinner efter ansamling i lågpunkter ut på 
lokalgatan och sedan söder ut ner mot befintliga dagvattenledningar och diken. 

Egenkapsbestämmelse för kvartersmark, Utförande, b3

Bestämmelsen införs för marken i planområdets södra del och innebär att en låglinje med 
brunnar skapas längs lokalgatans östra sida. Vid bräddning ska dagvatten här kunna ansamlas 
i lågpunkter innan avrinning åt söder. 

Vatten och spillvatten 
Planområdet avses inte omfattas av kommunens verksamhetsområde för VA, men 
planområdets enskilda VA-nät kommer att anslutas till kommunens VA-nät.

Baserat på den planerade fastighetsindelningen kan anslutning ske med en för blivande 
fastigheter gemensam anslutning. 

Dimensioner och tryck i vattenledningssystemet bedöms vara tillräckligt för att kunna förse 
planerad bebyggelse med dricksvatten. 

Eftersom planområdet till stor del är beläget på lägre marknivåer än anslutningspunkten till 
det kommunala ledningsnätet för spillvatten, erfordras pumpning av spillvatten inom 
planområdet. Bestämmelsen om teknisk anläggning möjliggör anläggningar för detta.
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En pumpstation möjliggörs även inom allmän plats med enskilt huvudmannaskap i sydvästra 
delen av planområdet.  

El och tele
Elförsörjningen utgår från befintlig högspänningskabel i planområdet som de olika 
anläggningarna kan anslutas till via kabel som läggs i lokalgatan. Transformatorstationer 
möjliggörs med planbestämmelser om teknisk anläggning.

Samtliga kablar kan efter beställning hos Skanova respektive Vattenfall Eldistribution 
anpassas till den planerade bebyggelsen. Särskilt u-område bedöms ej erforderligt för 
kablarna.

Avfall
Kravet på källsortering och återvinning skall tillgodoses enligt rutiner och regler som gäller 
för renhållning, källsortering och kompostering i kommunen. Den föreslagna exploateringen 
medför att sopkärl och möjlighet till sortering av återvinningsbart material skall finnas på 
respektive fastighet inom planområdet.
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Behovsbedömning
Kommunen ska enligt plan- och bygglagen 4 kap 34 § och miljöbalken 6 kap 11 § göra en s.k. 
behovsbedömning för alla detaljplaner. Behovsbedömningen är den analys som leder fram till 
ställningstagandet om en detaljplan kan innebära s.k. betydande miljöpåverkan och om en 
miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning (MKB) därmed behöver göras.

 Aktuell detaljplan för Jörlanda-Berg 1:66 föreslår markanvändningar som anges i 
MKB-förordningens bilaga 3; anläggning av industriområden samt shoppingcentrum 
och parkeringsplatser. Verksamheter som är listade i bilaga 3 kan inte alltid antas 
medföra betydande miljöpåverkan, men ska ha miljökonsekvensbeskrivning för sin 
tillståndsprövning. Om det dessutom anses vara betydande miljöpåverkan, ska även en 
MKB upprättas för detaljplanen.

 Detaljplanen följer till delar gällande översiktsplan ÖP06 som anger verksamheter 
som framtida markanvändning i norra delen av planområdet. I övrigt föreslås ingen 
förändrad markanvändning. Enligt ÖP06 är kommunen inte beredd att stödja 
eventuella större etableringar av detalj- eller dagligvaruhandel, annat än 
sällanköpshandel runt trafikplatserna vid E6.

 Detaljplanen innebär en stor förändring av markanvändning och landskapsbild då stora 
byggnadsvolymer och parkering föreslås i ett område som idag består av öppen 
ängsmark. 

 Handel och småindustri medför mycket hårdgjord yta vilket påverkar bland annat 
dagvattnets möjlighet till infiltration. 

 Verksamheterna genererar stor trafikökning och därmed sämre luftkvalitet lokalt. Om 
området kan fungera som lokal handelsplats, kan det lokala trafikarbetet i kommunen 
dock minska till viss del. Detta eftersom en del av dagens trafikrörelser till andra 
handelsplatser inom och utom kommunen, stannar inom den egna kommundelen. 

 Några bostadsfastigheter ligger intill planområdet. Eftersom påverkan på dessa 
fastigheter i några av detaljplanförslagen blir för stor gällande risk, buller och trafik, 
kan det bli aktuellt att diskutera inlösen. (Frågan hanteras under rubrikerna Buller och 
Risk)

 Väg E6 avgränsar planområdet västerut och är av riksintresse för kommunikation. 
Eftersom E6 är huvudled för farligt gods påverkas planområdet ur riskhänsyn. 
Området öster om planområdet utgörs av riksintresse för naturvård gällande Anråsån. 
Dagvattenhanteringen blir därmed viktig för att inte påverka Anråsån negativt.

Sammantaget bedöms att ett genomförande av detaljplanen kan medföra risk för betydande 
miljöpåverkan. En miljöbedömning med särskild miljökonsekvensbeskrivning ska därmed 
upprättas, enligt miljöbalken 6 kap 12 §. En miljökonsekvensbeskrivning med skyddsåtgärder 
och försiktighetsmått har upprättats och reviderats 2020-02-04.
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Genomförande
Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för etablering av ett 
handelsområde vid Stora Höga-motet. I syftet ingår också att skydda närliggande riksintresse 
för naturvård från eventuell negativ påverkan till följd av exploatering och att säkerställa 
riskskydd med avseende på transport av farligt gods på angränsande väg som utgör 
riksintresse. Detaljplanen möjliggör nya byggnader för handel inklusive livsmedel, 
småindustri, lager och partihandel.

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”. 
Detaljplanens bindande föreskrifter framgår av plankartan och planbestämmelserna. 
Genomförandebeskrivningen förtydligar detaljplanens syfte ur genomförandesynpunkt och 
ska fungera vägledande i plangenomförandet. 

Aktörer och avtal

Gällande avtal
Ett markanvisningsavtal har tecknats mellan kommunen och exploatören NHP Jörlanda AB. 
Stenungsunds kommun har genomfört en markanvisningsutlysning för att finna en exploatör 
som vill utveckla området i enlighet med planprogram och gestaltningsprogram. 
Markanvisningsavtalet reglerar kommunens och exploatörens samarbete under framtagandet 
av detaljplan fram till att marköverlåtelseavtal tecknas i samband med detaljplanens 
antagande. Markanvisningsavtalet tecknades 2016-03-24 och har förlängts genom ett 
tilläggsavtal som kommunfullmäktige godkänt 2018-06-25.

Genomförandeavtal
Ett marköverlåtelseavtal är upprättat och undertecknas av exploatören innan antagandet av 
detaljplanen. Avtalet reglerar plangenomförandet och omfattar:

 Marköverlåtelse (fastighetsköp och överenskommelse om fastighetsbildning m.m.)
 Ansvar för ansökan och kostnader avseende lantmäteriförrättning för 

fastighetsbildning och gemensamhetsanläggningar (omprövning och nybildande)
 Ansvarsfördelning för projektering och utbyggnad av allmän plats inom planområdet
 Ansvarsfördelning för utbyggnad av enskilda VA-anläggningar inom planområdet och 

anslutning till kommunalt VA-nät
 Exploatörens åtaganden avseende Trafikverkets åtgärder
 Exploatörens åtagande avseende dagvattenhantering, skyddsanordningar m.m.
 Exploatörens åtagande avseende miljökontroll- och uppföljningsprogram för MKB

81



49

Medfinansieringsavtal ska tecknas mellan kommunen och Trafikverket angående finansiering 
och genomförande av nödvändiga åtgärder på det statliga vägnätet.

Fastighetsägare

Planområdet berör till större delen kommunägd mark men även privatägd mark ingår. En 
fullständig sammanställning av planområdets ingående fastigheter redovisas i 
fastighetsförteckning tillhörande detaljplanen.

Befintlig väg inom planområdet är en enskild väg ingående i gemensamhetsanläggning 
Bråland GA:1. Fastigheten Jörlanda-Berg 1:66 belastas av arrenden för bete och jakt, vilka 
har sagts upp. Fastigheter som berörs, vad gäller bland annat tillfartsväg, är Dyrtorp 1:4, som 
är i privat ägo. 

Kommunen har med stöd av detaljplanen rätt att lösa in den allmänna platsen genom 
lantmäteriförrättning utan överenskommelse med den berörda fastighetsägaren.

Ansvarsfördelning

Allmän plats
Allmän platsmark i området föreslås få delat huvudmannaskap. 

Skälen till att enskilt huvudmannaskap har valts för lokalgata inom planområdet är att det inte 
finns några målpunkter som kommunen driver eller tillhanda har för allmänheten i området, 
samt att det i närområdet är tradition med enskilt huvudmannaskap. Befintlig detaljplan i norr 
har enskilt huvudmannaskap (Service vid Stora Höga-motet) och Lokalgatan i den 
detaljplanen har idag samma förvaltning som befintlig väg inom planområdet; 
gemensamhetsanläggningen Bråland ga:1 som förvaltas av Brålands samfällighetsförening. 
Samfällighetsföreningen föreslås även fortsättningsvis vara huvudman.

Den allmänna platsmarken för Natur och Skydd har två syfte; dels att ingå i omgivande 
naturområde och dels att möjliggöra för skyddsanläggningar för de fastigheter som har behov 
av dike eller vall för att möjliggöra bebyggelse inom kvartersmark. Skyddsanläggningarna 
föreslås förvaltas med enskilt huvudmannaskap genom en ny gemensamhetsanläggning.

GC-vägen bedöms främst användas av andra trafikanter än besökare till handelsområdet och 
föreslås därför få kommunalt huvudmannaskap.

Enskilt huvudmannaskap gäller för LOKALGATA, NATUR och SKYDD. Exploatören är 
ansvarig för projektering och utbyggnad av erforderliga anläggningar. Anläggningarna 
kommer att ingå i en eller flera gemensamhetsanläggning/-ar vilket innebär att ägare till 
deltagande fastigheter blir gemensamt ansvariga för framtida drift och underhåll.

Huvudmannaskap för allmän plats innebär ett formellt ansvar för iordningställande, drift och 
underhåll av anläggningar inom allmän plats inom planområdet. Huvudmannaskapet medför 
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skyldighet (om berörd fastighetsägare begär det), men också en rättighet, för huvudmannen att 
förvärva marken som i planen är utlagd som allmän plats. 

Kvartersmark
Respektive fastighetsägare ansvarar för byggnation och övriga anläggningar inom den egna 
kvartersmarken (G, J, H, H1, E, E1) och ansvarar för drift och underhåll av byggnader och 
anläggningar. Inom varje verksamhetstomt ska fastighetsägare se till att fördröjning och 
rening av dagvatten sker. Fastighetsägare ansvarar för geotekniska frågor inom kvartersmark. 
Det finns geoteknisk utredning och dagvattenutredning framtagna, vilka bifogas 
planhandlingarna.

Ansvaret för att genomföra planen fördelas enligt följande:
Åtaganden regleras mellan kommunen och exploatören i marköverlåtelseavtalet.
Ansvarig Anläggning
Exploatör • Projektering och iordningställande av byggnader och anläggningar 

inom kvartersmark inklusive byggnader och anläggningar avseende hela 
områdets hantering av dricksvatten, spillvatten och dagvatten.  
Gestaltningsprogrammet ska vid projektering och iordningställande 
följas.
• Projektering och iordningställande av bullerskydd på fastigheter utanför 
detaljplaneområdet som enligt bullerutredningen krävs i samband med 
exploateringen 
• Iordningställande och underhåll av fallskydd och skydd mot 
blocknedfall vid nya bergskärningar som utförs i samband med 
exploateringen
• Utföra och följa upp inarbetade skyddsåtgärder och försiktighetsmått 
enligt miljökonsekvensbeskrivningen.
• Projektering och utbyggnad av lokalgata och skyddsanläggningar 
(diken, reglerbrunn och vallar) inom allmän plats
• Ansökan till lantmäteriet för att bilda ny gemensamhetsanläggning för 
de anläggningar som behövs för kommande fastigheters dricksvatten, 
spillvatten och dagvattenhantering
• Drift, underhåll och förnyelse av privata ledningar samt anläggningar 
för fördröjning och rening av dagvatten från slam- och oljeföroreningar 
inom gemensamhetsanläggning
• Ansökan till lantmäteriet om omprövning av gemensamhetsanläggning 
Bråland GA:1 för att möjliggöra ny lokalgata
• Ansökan till lantmäteriet för att bilda nya gemensamhetsanläggningar 
för skyddsanläggningarna
• Arkeologisk undersökning inför borttagande av fornlämningar 
• Ansökan till lantmäteriet om erforderlig fastighetsbildning m.m.
• Eventuell omläggning av ledningar för vatten, avlopp och dagvatten
• Utbyggnad av ledningar för dricksvatten, spillvatten och dagvatten 
utanför kommunalt verksamhetsområde
• Nyanläggning av ledning söder om planområdet för avledning av 
dagvatten
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• Ansökan till länsstyrelsen om dispenser och eventuella 
tillståndsprocesser
• Plantera och sköta träd inom plankartans egenskapsområde träd
• Anlägga och underhålla skyddsanordningar för avstängning av 
dagvattenanläggning att förhindra kontaminerat dagvatten att avledas till 
recipient 
• Projektering och iordningställande av skyddsvall längs väg E6 på 
sträckan längs användning SKYDD.
• Justering av viltstängsel längs väg E6 på sträckan längs användning 
SKYDD.

Stenungsunds kommun • Säkerställande av kommunala ledningar genom ansökan om 
ledningsrätt
• Projektering och iordningställande av ny GC-väg inom planområdet
• Medsökande avseende fastighetsbildning

Brålands 
Samfällighetsförening

Drift och underhåll av anläggningar enligt omprövat lantmäteribeslut för 
gemensamhetsanläggning Bråland GA:1

Trafikverket • Projektering och iordningställande av statens väganläggningar utanför 
planområdet
• Projektering och iordningställande av högkapacitetsräcke utanför 
planområdet

Fastighetsrättsliga konsekvenser

Fastighet, 
gemensamhets-
anläggning

Fastighetsrättsliga åtgärder Avtal som tecknas

Del av Dyrtorp 1:4 Den del av fastigheten som ingår i planområdet avses 
genom fastighetsreglering överlåtas till exploatörens 
blivande fastighet Jörlanda-Berg 2:3.

Inom fastigheten (inom planområdet) ska mark upplåtas 
för gemensamhetsanläggningar.

Del av fastigheten som planläggs som allmän plats gc-
väg som ska överlåtas till kommunen genom 
fastighetsreglering till kommunens kvarvarande 
fastighet Jörlanda-Berg 1:66.

Planförslaget innebär att delar av gällande detaljplan 
och ändring av denna upphävs i de delar som 
överlappar nu aktuellt planområde.

Ny markanvändning:
Kvartersmark: Handel, Teknisk anläggning
Allmänplatsmark: Lokalgata, gc-väg.

Möjligheten att angöra till befintliga byggrätter inom 
fastigheten Dyrtorp 1:4 påverkas.

Byggrätt för Bilservice, småindustri kan behöva 
minskas genom ett separat planarbete för att säkerställa 
plats för in- och utfart från ny lokalgata.

Köpeavtal upprättas 
mellan fastighetsägaren 
till Dyrtorp 1:4 och 
exploatören. 

Mark som avser 
kommunal gc-väg 
regleras i 
marköverlåtelseavtal 
(inkluderar 
överenskommelse om 
fastighetsbildning) 
mellan exploatören och 
kommunen.
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Jörlanda-Berg 1:23 Kvartersmark: Handel, Teknisk anläggning, 
Småindustri

Marköverlåtelseavtal 
(inkluderar 
överenskommelse om 
fastighetsbildning och 
köpeavtal)

Del av Jörlanda-
Berg 1:66
 

Del av fastigheten som omfattas av kvartersmark avses 
genom fastighetsreglering överlåtas till exploatörens 
blivande fastighet Jörlanda-Berg 2:3.

Del av fastigheten som ingår i planområdet med 
användningen GJ avses genom fastighetsreglering 
överföras till den privatägda fastigheten Jörlanda-Berg 
1:94.

Inom fastigheten (inom planområdet) ska mark upplåtas 
för gemensamhetsanläggningar.

Kvartersmark: Handel, Teknisk anläggning, 
Fordonsservice, Småindustri
Allmänplatsmark: Natur, Skydd, G/C väg, Lokalgata

Jörlanda-Berg 2:2 Den del av fastigheten som omfattas av kvartersmark 
avses genom fastighetsreglering överlåtas till 
exploatörens blivande fastighet Jörlanda-Berg 2:3.

Inom fastigheten ska mark upplåtas för 
gemensamhetsanläggningar.

Kvartersmark: Handel, Teknisk anläggning, 
Allmänplats: Lokalgata

Marköverlåtelseavtal 
(inkluderar 
överenskommelse om 
fastighetsbildning och 
köpeavtal)

Jörlanda-Berg 2:3 Fastigheten ska ingå i gemensamhetsanläggning 
Bråland ga:1.

Inom fastigheten ska mark upplåtas för 
gemensamhetsanläggningar.

Kvartersmark: Handel, Teknisk anläggning

Marköverlåtelseavtal 
(inkluderar 
överenskommelse om 
köpeavtal)

Jörlanda-Berg 1:92 Del av servitutet 1415-93/56.2 behöver upphävas då 
området planläggs för Allmän plats Natur

Bråland ga:1 (väg) Gemensamhetsanläggningen omprövas då vägen 
kommer att få en ny utformning

Fastighetsbildning

Fastighetsbildning och övriga fastighetsrättsliga åtgärder kan ske med stöd av detaljplanen, se 
vilka åtgärder som avses ansökas om i tabellen ovan.
Exploatören ansöker om och bekostar erforderliga fastighetsbildningsåtgärder nämnda ovan, 
Stenungsunds kommun är medsökande. Detta regleras i marköverlåtelseavtal mellan 
kommunen och exploatören. Samtliga fastighetsbildningsåtgärder samordnas lämpligen till en 
lantmäteriförrättning.

Gemensamhetsanläggningar

En gemensamhetsanläggning Bråland GA:1 för väg finns idag i planområdet. Denna 
gemensamhetsanläggning ska omprövas genom anläggningsförrättning hos lantmäteriet för att 
även omfatta allmän plats lokalgata inom planområdet. 
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Gemensamhetsanläggningar ska bildas för anläggningar inom allmän plats SKYDD 
respektive NATUR.

Gemensamhetsanläggningar ska bildas för de anläggningar som behövs för kommande 
fastigheters dricksvatten, spillvatten och dagvattenhantering.

Gemensamhetsanläggningar kan bildas för kommande fastigheters parkering och körytor.

Exploatören ansöker om och bekostar lantmäteriförrättning för omprövning och bildande av 
gemensamhetsanläggningar.

Genom att bilda gemensamhetsanläggningar blir berörda fastighetsägare gemensamt 
ansvariga för framtida drift och underhåll. För anläggningarnas iordningställande är 
exploatören ansvarig.

Gemensamhetsanläggningen kan förvaltas antingen direkt av delägarna i 
gemensamhetsanläggningen eller av en särskilt bildad samfällighetsförening. 
Gemensamhetsanläggningen Bråland GA:1 förvaltas av Brålands samfällighetsförening.

Servitut och rättigheter

Inom planområdet finns ett befintligt utrymmesservitut för gemensamhetsanläggning Bråland 
GA:1. Fastigheterna Dyrtorp 1:4 och Jörlanda-Berg 1:66 som delvis blir planlagda som 
allmänplats (lokalgata, GC-väg, infart, skydd och natur) kommer att behöva upplåta denna 
mark till förmån för gemensamt ändamål.   

Del av servitutet, 1415-93/56.2, för parkering kommer att behöva upphävas i samband med 
lantmäteriförrättning då ändamålet kommer att strida mot gällande detaljplan, nytt ändamål 
utgör allmän plats NATUR med enskilt huvudmannaskap. Det berörda området som idag 
belastas av servitutsrätt är inte anlagd som parkering. 

Allmänna ledningar tryggas genom bildande av ledningsrätt. Kommunen ansvarar för att 
ansöka om erforderlig lantmäteriförrättning. Privata ledningar på annans fastighet kan 
säkerställas genom bildande av servitut.

Planområdet belastas inte av ledningsrätter som kan bli berörda av exploateringen. De delar 
av befintliga allmänna ledningsområden som hamnar inom kvartersmark till följd av den nya 
detaljplanen säkerställs genom ledningsrätt inom detaljplanens u-område. 

Avtal avseende omläggning av ledningar ska tecknas mellan ledningshavaren och 
exploatören, för att säkerställa åtaganden vad gäller kostnader, utförande samt ansökan om 
ledningsrätt.
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Tekniska frågor

Gator
Tillfart till planområdet sker via väg 650. Befintlig väg inom planområdet planläggs som 
allmän plats lokalgata med enskilt huvudmannaskap och fortsätter vara i Brålands 
samfällighetsförenings förvaltning.

Gång- och cykelvägar
En ny gång- och cykelväg med kommunalt huvudmannaskap kommer att anläggas utmed den 
nya lokalgatan genom planområdet och anslutas till befintlig bilväg i söder och till befintlig 
gång- och cykelväg norr om planområdet.

Parkering
Parkering ska anordnas av respektive fastighetsägare på kvartersmark inom den egna 
fastigheten. 

VA, dagvatten och brandpost
Planområdet avses inte omfattas av kommunens verksamhetsområde för VA, men 
planområdets enskilda VA-nät kommer att anslutas till kommunens VA-nät.

Exploatören ansvarar för all hantering av dagvatten inom planområdet.  Dagvatten ska renas 
och fördröjas inom kvartersmark innan avledning till Anråse å.  En sedimentationsdamm i 
planområdets södra del ska anläggas för rening och fördröjning av dagvatten innan avledning 
till Anråse å utanför planområdet. Vidare utredning samt projektering av 
dagvattenanläggningar ska ske i samråd med kommunens tekniska avdelning.

Planområdet kan anslutas till befintlig kommunal VA-anläggning för dricks- och spillvatten. 
Baserat på den planerade fastighetsindelningen kan anslutning ske med en för blivande 
fastigheter gemensam anslutning. Kostnad och villkor för anslutning till kommunalt VA-nät 
regleras enligt den till anslutningstidpunkten gällande VA-taxan och ska ske i samråd med 
kommunen och regleras i marköverlåtelseavtalet. 

Lägsta normala vattentryck i förbindelsepunkt i befintlig vattenledning bedöms till nivån + 60 
till + 65 meter, höjden i RH2000. I de fall högre vattentryck önskas får detta ordnas och 
bekostas av fastighetsägaren.

Kapaciteten på allmänt ledningsnät för dricksvatten bedöms i VA-utredningen medge uttag av 
brandvatten motsvarande 20 l/s. Detta ska kontrolleras i samband med detaljprojektering när 
utformningen av och verksamhet i planerad bebyggelse är fastställd. Placering av brandpost 
ska ske i samråd med Räddningstjänsten och kommunens tekniska avdelning.

Geoteknik
Geotekniska förutsättningar och rekommendationer finns beskrivet under rubriken 
Geotekniska förhållanden.
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Övriga ledningar 
Om befintliga ledningar behöver flyttas ska det bekostas av exploatören. Avtal avseende 
eventuella omläggning av ledningar ska tecknas mellan ledningsägaren och exploatören för att 
säkerställa åtaganden vad gäller kostnader, utförande samt ansökan om ledningsrätt.

Uppvärmning
Det finns möjlighet för exploatören att använda sig av fjärrvärme.

El- och teleledningar
Utbyggnad och anslutning av el- och teleförsörjning sker i samråd med nätägaren. Det är 
exploatören/berörd fastighetsägares ansvar att sådant samråd sker.

Kostnad för eventuell flytt av kablar för el och tele belastar exploatören.

Tekniska utredningar
Se under rubrik Övriga handlingar om genomförda utredningar och undersökningar. De 
eventuella rekommendationer som anges bör beaktas vid fortsatt projektering och anläggande.
Exploatören ansvarar för att ta fram eventuellt tillkommande tekniska utredningar för att 
genomföra planen.

Miljökontroll- och uppföljningsprogram MKB
För att säkerställa att genomförande av detaljplanen inte innebär större miljökonsekvenser än 
vad som beskrivits i MKB och efterkommande utredningar ska exploatören upprätta ett 
miljökontroll- och uppföljningsprogram (före, under och efter byggtiden). Miljökontroll- och 
uppföljningsprogram omfattas av marköverlåtelseavtalet och följs upp av kommunen.

Ekonomiska frågor

Ekonomiska konsekvenser för kommunen 

Inkomster
Stenungsunds kommun får inkomster vid försäljning av kvartersmark för verksamheter. 
Stenungsunds kommuns VA-kollektiv erhåller inkomster i form av anläggningsavgifter för 
vatten- och avlopp enligt vid varje tidpunkt gällande VA-taxa m.m.

Kostnader
Kommunens VA-kollektiv får utgifter om kommunala VA-anläggningar ska anläggas.

Kommunen får kostnader för anläggande av GC-väg

Kommunen för årliga driftskostnader för underhåll och drift av GC-väg.

Kostnader förenade med planläggning och utbyggnaden av anläggningar inom planområdet 
kommer ekonomiskt huvudsakligen att belasta exploatören. 
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Ekonomiska konsekvenser för fastighetsägare

För exploatören eller blivande fastighetsägare uppkommer kostnader för iordningsställande av 
bebyggelse och andra anläggningar på kvartersmark inom respektive fastighet. 
Fastighetsägare ska betala anläggningsavgifter för vatten och avlopp enligt vid varje tidpunkt 
gällande taxa. Kostnader uppkommer även för drift av allmän plats med enskilt 
huvudmannaskap.

Exploatören får kostnader för iordningställande av väg-, VA- och skyddsanläggningar inom 
och utanför planområdet. Ekonomiska åtaganden för exploatören regleras i 
marköverlåtelseavtalet. 

Enligt 2 kap. 14 § KML är det den som utför arbetsföretaget som ska svara för kostnaden för 
arkeologisk slutundersökning.

Ekonomiska konsekvenser för övriga

Trafikverkets kostnader för projektering och iordningställande av väganläggningar utanför 
planområdet, vilka krävs för exploateringen, kommer att täckas genom medfinansiering från 
exploatören.

Brålands samfällighetsförening får drifts- och underhållskostnader för de nya anläggningarna.

Administrativa frågor

Genomförandetid

Genomförandetiden är 10 år räknat från det datum då planen vunnit lagakraft. Under 
genomförandetiden har fastighetsägaren en garanterad rätt att bygga i enlighet med 
detaljplanen och detaljplanen får inte upphävas eller ändras utan att synnerliga skäl föreligger. 
Efter genomförandetidens utgång fortsätter planen att gälla, men den kan då ändras eller 
upphävas utan att fastighetsägaren har rätt till ersättning (för exempelvis förlorad byggrätt).

Huvudmannaskap

Stenungsunds kommun är huvudman för GC-VÄG.
Enskilt huvudmannaskap gäller för LOKALGATA, NATUR, SKYDD.

Medverkande tjänstemän
Planbeskrivningen har upprättats i samråd med berörda tjänstemän inom Stenungsunds 
kommun.
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Stenungsund 
Sektor Samhällsbyggnad

Exploatering Plan

Veronica Götzinger      Anders Hulterström
Verksamhetschef Exploatering Planeringsarkitekt

Lisa Bertilsson
Mark- och exploateringsingenjör
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E E

1

Marken ska vara tillgänglig för en gemensamhetsanläggning

för fördröjning och rening av dagvatten, 4 kap. 18 § 1 st

Markens anordnande

Vid anläggning av parkeringsplats ska vegetationsytor

anläggas inom området, 4 kap. 10 §

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

g

n

1

Marken ska vara tillgänglig för allmännyttiga underjordiska

ledningar, 4 kap. 6 §

Parkering får anordnas, 4 kap. 13 § 1 st 1p.

Reklam eller ljusanordning eller annat som kan inverka menligt på

trafiksäkerheten får inte anordnas.

Genomförandetiden är 10 år från den dag planen vinner laga kraft, 4 kap. 21 §

u

n

2

Enskilt huvudmannaskap, 4 kap. 7 §

b

3

Parkeringsyta anläggs med låglinje längs LOKALGATA och

möjlighet till lågpunkter. Avrinning åt söder för hantering av

skyfall.

a

2

Startbesked för uppförande av byggnad får inte ges förrän

nödvändig bergsförstärkning och åtgärder utförts i

anslutande färdiga bergsskärningar, se planbeskrivningen

under rubriken Riskskydd på sidan 35, 4 kap. 14 § 1 st 4 p.

a

1

Startbesked för uppförande av byggnad får inte ges förrän

nödvändiga riskskyddsåtgärder har utförts längs östra sidan

av väg E6 på sträckan längs område med användning

SKYDD, 4 kap. 14 § 1 st 4 p.

a

3

Vid anläggning av parkeringsplats ska platsbildningar med

lek- och sittmöjligheter samt vegetationsytor anläggas inom

området, 4 kap. 10 §

n

3

n

4

Ej parkering eller upplag, 4 kap. 13 § 1 st 1 p.

b

4

Dagvatten får ej avledas söderut. Överpumpning ska ske

norrut för anslutning till kommunal dagvattenledning

b

5

Marken får underbyggas med anläggningar för fördröjning,

rening och infiltration av dagvatten.

n

5

Lek- och sittmöjligheter får inte anläggas inom området, 4 kap. 10 §

m

1

Avstängningsanordning ska finnas för att förhindra

kontaminerat dagvatten att avledas från kvartersmark till

recipient.

m

2

Avstängningsanordning ska finnas för att förhindra

kontaminerat dagvatten att avledas från takytor till

anslutande sumpskog.

Skydd mot störning, 4 kap. 12 § 1 st 1 p.

Marklov krävs för fällning av träd. Villkor för trädfällning

framgår av planbeskrivningen sidan 37 under rubriken

Markbehandling, 4 kap. 15 § 1 st 3 p.

a

4

GRÄNSBETECKNINGAR

Friskluftsintag ska placeras i skyddat läge vänd bort från E6

J

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar.

Endast angiven användning och utformning är tillåten.

PLANBESTÄMMELSER

Planområdesgräns

Användningsgräns

Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap, 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

Kvartersmark, 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

Bebyggandets omfattning, 4 kap. 11 § 1 st 1p.

e

1

 000

Placering, 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Föreskriven markhöjd över nollplanet, 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

Högsta nockhöjd i meter

Byggnaderna ska kunna utrymmas från sida som är vänd

bort från väg E6

Fasader som är längre än 50 meter ska utformas med

variation genom olika byggnadshöjd.

Lokaltrafik
LOKALGATA

Handel

Handel med skrymmande varor, ej handel med livsmedel

Marken får inte förses med byggnad

+0,0

b

2

f

1

b

1

H

H

1

NATUR

Naturområde

Område med plats för riskskydd

Teknisk anläggning

E

G

Dagvattendamm

Två diken anläggs för ledning av dagvatten till sumpskogen

från takytor på angränsande byggnader i norr respektive

från anslutande naturmark i norr och öster. Placering och

utformning av diken enligt planbeskrivningen sidan 43 under

rubriken Teknisk försörjning. Släckvatten eller dagvatten

från kör- och parkeringsytor får inte avledas till sumpskogen,

4 kap. 5 § 1 st 2 p.

Vall med höjd + 15,5 meter, 4 kap. 12 § 1 st 1 p.

Högsta tillåtna bruttoarea

Taktäckning får inte utföras med koppar- eller zinkplåt

Dike anläggs för bortledning av dagvatten från anslutande

sumpskog respektive vatten från dagvattendamm, 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

Egenskaps- och administrativ gräns

dike

1

dike

2

skyltmast

Inom markerat område får en skyltmast uppföras. Högsta

höjd från intilliggande mark är 35,0 meter. Endast

verksmahetsnamn eller logotyper får finnas och bilder får

inte vara rörliga. Symboler eller tecken som kan förväxlas

med vägmärken får inte användas, 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

GC-VÄG
Gång- och cykeltrafik

Allmänna platser med enskilt huvudmannaskap, 4 kap. 8 § 1 st 2 p.

SKYDD

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS

Utformning av allmän plats med enskilt huvudmannaskap

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK

Utformning, 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Utförande, 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Inom markerat område får en skyltmast uppföras. Högsta

höjd från intilliggande mark är 35,0 meter. Endast

verksamhetsnamn eller logotyper får finnas och bilder får

inte vara rörliga. Symboler eller tecken som kan förväxlas

med vägmärken får inte användas.

f

2

f

3

vall

1

Skyddsvall med höjd 3,0 meter relativt körbanan på väg E6

ska uppföras och utföras enligt principsektion på sidan 35 i

planbeskrivningen under rubriken Riskskydd, 4 kap. 12 §  1 st 1 p.

vall

2

Träd av sorterna björk, sälg, pil, rönn ska planteras med ett

träd per 4 m

2

 projicerad markyta,

 4 kap 5 § 1 st 2 p.

f

4

Skärmtak för kundvagnar och cyklar tillåts

träd

Fordonsservice, ej försäljning av drivmedel

Småindustri

E

1

Inom markerat området får en pumpstation med tillhörande

lastzon uppföras, 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

pumpstation

Reklam eller ljusanordning eller annat som kan inverka menligt på

trafiksäkerheten får inte anordnas, 4 kap. 12 §  1 st 1 p.
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          Stenungsunds kommun         

Samhällsbyggnad/Plan 2020-05-15

 1 (34)
Anders Hulterström      

Detaljplan för Spekeröds handelsområde, Jörlanda-Berg 1:66 m.fl 
Spekeröd, Stenungsunds kommun

Granskningsutlåtande

Granskningsutlåtandet är upprättat 2020-05-15.

HUR GRANSKNINGEN BEDRIVITS
Detaljplaneförslaget har varit utsänt för granskning vid tre tillfällen under perioderna 2017-02-01 – 2017-
02-28, 2019-06-07 – 2019-06-28 och 2020-02-21 – 2020-03-13. Förslaget skickades ut till Länsstyrelsen, 
berörda myndigheter, kommunala instanser, sakägare och övriga berörda enligt särskild utsändningslista 
och fastighetsförteckning upprättad 2020-01-28. Förslaget har även varit tillgängligt på kommunens 
hemsida och varit uppsatt i kommunhuset, Strandvägen 15, Stenungsund. Planarbetet bedrivs med normalt 
planförfarande enligt den nya plan-och bygglagen (PBL 2010:900).

Granskning 2 och granskning 3 sammanfattas nedan och kommenteras. Yttranden från Länsstyrelsen 
biläggs i sin helhet. Granskning 1 redovisas i ett separat dokument.  

BAKGRUND
Detaljplanen syftar till att möjliggöra etablering av ett handelsområde vid Stora Höga-motet. I syftet ingår 
också att skydda närliggande riksintresse för naturvård från eventuell negativ påverkan till följd av 
exploatering och att säkerställa riskskydd med avseende på transport av farligt gods på angränsande väg 
som utgör riksintresse. 

Planområdet som omfattar ca 12 hektar ligger intill Stora Höga-motet öster om väg E6 och söder om väg 
650 (gamla E6).

Kommunstyrelsen beslutade 2020-02-10 att skicka ut förslaget på förnyad granskning.
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INKOMNA SYNPUNKTER OCH KOMMENTARER 
Under granskning 2 inkom 14 yttranden och under Granskning 3 har 17 yttranden inkommit.  Samtliga 
yttranden sammanfattas och kommenteras nedan.

Granskning 2
2020-02-12 Länsstyrelsen
2019-06-26 Lantmäteriet
2019-06-26 Polismyndigheten
2019-06-28 Statens geologiska institut
2019-06-25 Svenska kraftnät
2019-06-28 Sektor samhällsbyggnad avdelning Teknik och VA Strävliden
2019-06-25 Circle K 
2019-06-14 Postnord
2019-06-17 Säve flygplats
2019-06-17 Vattenfall Eldistribution AB
2019-06-26 Brålands samfällighetsförening
2019-06-28 Privatperson 1
2019-06-27 Privatperson 2 
2019-06-11 Privatperson 3

Granskning 3
2020-03-20 Länsstyrelsen
2020-03-10 Lantmäteriet
2020-03-18 Trafikverket
2020-03-12 Statens geologiska institut
2020-03-04 Svenska kraftnät
2020-03-02 Sjöfartsverket 
2020-03-02 Försvarsmakten
2020-03-12 Skogsstyrelsen
2020-03-12 Stenungsunds kommun, Trafik-teknik
2020-03-12 Stenungsunds kommun, VA-teknik
2020-03-31 Vattenfall Eldistribution AB
2020-03-13 Stenungsundspartiet
2020-03-03 Västtrafik
2020-03-12 Hemköp Stora Höga 
2020-03-12 Företagarna i Stora Höga
2020-03-13 Privatperson 4
2020-03-13 Privatperson 5
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Statliga och regionala myndigheter, bolag och organ m.fl.

1. Länsstyrelsen i Västra Götaland 2020-02-12, Granskningsyttrande 2 
Riksintresse för naturvård

Dagvattenledningen har inte ingått i MKB:n och det finns därför inget underlag för att kunna 
bedöma om den påverkar riksintresset. Det framgår inte var ledningar planeras gå. 
Vilka specifika skyddsåtgärder som planeras att utföras i syfte att undvika påtaglig skada på 
riksintresset bör förtydligas i planbeskrivningen. Effekterna på sumpskogen och konsekvenserna 
på värdena i riksintresset av att vattennivåerna eventuellt blir högre behöver beskrivas. 
Hur kommunen har kommit fram till att detaljplanen inte medför påtaglig skada på riksintresset 
när stora delar av naturvärdesobjekt 2 försvinner behöver beskrivas. Möjliga 
kompensationsåtgärder för förlusten av alsumpskogen bör förtydligas.
Risk farligt gods
Som riskreducerande åtgärd föreslås en vall längs med E6. Det bör tydliggöras att en vall ska 
uppföras och vallens höjd/utformning behöver specificeras. hur säkerställs högkapacitetsräcket 
om vallen inte kommer att ligga i direkt anslutning till E6. Om räcke planeras uppföras krävs 
dialog med trafikverket. 
Radon
På plankartan bör det finnas en upplysning om vilka områden som klassas som låg-, normal- och 
högradonområden.
Luftkvalitet
Länsstyrelsen anser att man inte bör uppmuntra till vistelse på de sidor av planerade byggnader 
som vetter mot E6:n.
Avloppsvattenhantering
Kommunen bör utreda och kommentera om och hur ytterligare påkoppling på det kommunala 
avloppsnätet klaras inom gällande tillstånd.
Fornlämningar
När planen har vunnit laga kraft kommer det att krävas arkeologisk undersökning inför 
borttagande av fornlämningarna.
Behovsbedömning
Länsstyrelsens delar kommunens bedömning att förslaget innebär betydande påverkan på miljön.
Länsstyrelsen hänvisar även till Lantmäteriet, Trafikverkets samt SGI:s yttrande och delar deras 
bedömning. Avseende geoteknik behöver planen bearbetas för att ett antagande inte ska prövas av 
Länsstyrelsen. 
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2. Länsstyrelsen i Västra Götaland 2020-03-20, Granskningsyttrande 3 
Riksintresse för naturvård

Länsstyrelsens anser att planförslaget behöver bearbetas beträffande frågor som rör riksintresse 
för naturvård. Detaljplanen behöver förtydligas när det gäller hur skada på riksintresset ska 
undvikas. Det är inte tydligt vilka av föreslagna åtgärder som utgör de ”skydds- och 
kompensationsåtgärder” som krävs för att inte skada ska uppstå på riksintresset, eller hur 
detaljplanen säkerställer att de olika åtgärdstyperna faktiskt genomförs. Det är inte konsekvent 
vilka åtgärder som hör till vilken kategori.
Det framgår inte av plankartan att det ställs krav på upprättande av ett miljökontroll- och 
uppföljningsprogram, hur länge efter byggtiden som åtgärderna ska följas upp eller hur det 
säkerställs att det kommer finnas en ansvarig för detta under genomförandet. 
Länsstyrelsen ifrågasätter skyddszonen för alsumpskogen. Det framgår inte hur stor muren ska 
vara eller hur stor del av skyddszonen som behöver tas i anspråk för anläggandet av vall och 
diken. Plankartan säkerställer inte att avverkning inte får ske inom NATUR. Det finns inte någon 
bestämmelse som säkerställer att vallarna uppförs i rätt tid i samband med exploateringen eller att 
det ska planteras tät, högväxt vegetation på dem. Det saknas även en bestämmelse att 
fördröjningsanläggningar för dagvatten liksom det öppna diket som leder dagvatten till 
sumpskogen behöver kunna stängas av vid olycka.
Det framgår inte hur arbetet med ny dagvattenledning utmed befintlig ledning och vidare söderut 
till Anråsån ska genomföras eller vilken skada det kan ha på riksintresset. Samråd kan krävas för 
delsträcka som ligger utanför strandskyddat område. Kommunen är prövningsinstans gällande 
delsträcka inom strandskyddat område. 
Risk farligt gods
Vad gäller säkerställande av riskreducerande åtgärder och planbestämmelse vall2 anser 
Länsstyrelsen att planbestämmelsen behöver omformuleras så att vallen med höjden tre meter 
(relativt körbanan) säkerställs på ett plantekniskt korrekt sätt. De bedömer att formulering av 
planbestämmelsen inte uppfyller PBL:s krav på tydlighet. Höghastighetsräcke utanför 
planområdet ska säkerställas genom avtal med Trafikverket. 
Övrigt
Eventuella planer på att sänka grundvattennivån för att minimera sättningsproblematiken bör 
föregå noggrann utredning om hur denna i sin tur kan påverka både den allmänna och enskilda 
intressen. Vidare kan en sådan åtgärd kräva tillstånd om vattenverksamhet enligt Miljöbalken.
Kommunen bör beakta frågor som berör fornlämningar då det kommer krävas arkeologisk 
undersökning vid borttagande av fornlämningar. 
Länsstyrelsen rekommenderar också fortsatt dialog med Trafikverket för hantering av 
medfinansieringsavtal.
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Kommentarer Granskningsyttrande 2 och 3: 

Miljökontroll- och miljöuppföljning

Kommentar:
Planbeskrivningens har kompletterats avseende Miljökontroll- och uppföljningsprogram för att 
tydliggöra kraven för att miljökonsekvenserna inte ska bli större än vad som beskrivs i MKB:n.

Risk farligt gods

Kommentar:
Plankartan har kompletterats med en bestämmelse om att en vall med höjden tre meter relativt körbanan på 
väg E6 ska uppföras. Utformningen har specificerats i bestämmelsen som anger att vallen ska utföras med 
lättfyllning. Genomförandet styrs med en administrativ bestämmelse kopplad till startbesked för 
uppförande av byggnad.

Det högkapacitetsräcke som enligt Trafikverkets bedömning krävs kommer att placeras utanför 
detaljplaneområdet och utförandet säkerställs genom det medfinansieringsavtal som upprättas mellan 
trafikverket och kommunen innan antagande av detaljplanen

Geoteknik

Kommentar:
Plankartan har kompletterats med en bestämmelse om att skyddsvallen ska anläggas med lättfyllning vilket 
enligt bedömningen i Teknisk PM Geoteknisk innebär att sättningarna kommer att bli små och 
släntstabiliteteten tillfredställande.

Plankartan har också kompletterats med en administrativ bestämmelse för områdets nordöstra del om att 
startbesked inte får ges för uppförande av byggnader innan nödvändig bergförstärkning utförts. 
Bestämmelsen möjliggör dock att förberedande markarbeten genomförs inom byggrätten för att en effektiv 
arbetsprocess ska möjliggöras. 

Masshantering

Kommentar:
Noteras

Radon

Kommentar:
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Uppmätningar av radonhalterna har gjorts i samband med detaljplanearbetet och tas upp i 
planbeskrivningen med utgångspunkt i Teknisk PM Geoteknik. Frågan hanteras genom plan- och 
byggförordningen och för att undvika dubbelreglering införs inget om detta i plankartan. 

Luftkvalitet

Kommentar:
Plankartan har ändrats så att bestämmelsen med krav om att platsbildningar med lek- och sittmöjligheter 
ska anläggas inte gäller för området närmast väg E6.

Avloppsvattenhantering

Kommentar:
Kommunala medel finns avsatta för kapacitetsökande åtgärder för reningsverket. Arbetena med åtgärder 
och förnyat tillstånd kommer att inledas under första halvåret 2020 och planeras vara fullt färdigställda 
inom en femårsperiod. Planbeskrivningen kompletteras med förtydligande avseende detta.

Buller

Kommentar:
Noteras

Lantmäteriets synpunkter

Kommentar:
Se kommentar till Lantmäteriets eget yttrande

Trafikverkets synpunkter

Kommentar:
Vidare dialog har förts kring trafiklösningar och avtal. Se även kommentar till Trafikverkets eget yttrande i 
Granskning 3.

Fornlämningar

Kommentar:
Planbeskrivningen förtydligas avseende arkeologisk undersökning inför borttagande av fornlämningar.

Behovsbedömning

Kommentar:

98



Stenungsunds kommun              
Samhällsbyggnad/Plan

 7(34)

En miljökonsekvensbeskrivning har tagits fram och reviderats respektive kompletterats med utgångspunkt 
i de ändringar som gjorts i planförslaget.

Riksintresse för naturvård

Kommentar:
Dagvattenledningens läge söder om planområdet har preciserats och miljökonsekvensbeskrivningen 
(MKB) kompletterats avseende åtgärden. Som underlag har Naturvärdesinventering inför ny 
dagvattenledning Jörlanda-Berg tagit fram. Planhandlingarna förtydligats med utgångspunkt i underlaget. 
Planbeskrivningen kompletteras med bedömningen att anläggandet av dagvattenledningen inte är 
dispenspliktigt samt skälen för detta. Information läggs också in angående att samråd kan krävas utanför 
strandskyddat område.

MKB har reviderats och planförslaget förtydligas avseende att det är ”Inarbetade skyddsåtgärder och 
försiktighetsmått” enligt miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) som krävs för att förslaget inte ska ge 
upphov till påtaglig skada på riksintresset. Genomförandet av inarbetade skyddsåtgärder och 
försiktighetsmått styrs av marköverlåtelseavtalet som tecknas mellan kommunen och exploatören innan 
detaljplanen antas. Kommunen är tillsynsenhet och plankartan kompletteras med upplysningar om åtgärder 
som krävs.

Åtgärderna för att höja vattennivån i sumpskogen är en ”Inarbetad skyddsåtgärd” som beskrivs ingående 
både i MKB samt VA-utredning och kombineras med ett miljökontroll- och uppföljningsprogram. 
Åtgärden hanteras även inom ramen för anmälan om vattenverksamhet. Planbestämmelser införs som 
bland annat innebär att en dagvattenbrunn som reglerar nivån i sumpskogen ska finnas samt att befintliga 
diken från sumpskogen pluggas. Genomförandet och efterföljande kontroller styrs av 
marköverlåtelseavtalet och kommunen är tillsynsenhet.

Planbeskrivningen har kompletterats med bedömning av sekundära effekter.

Plankartan förtydligas med bestämmelser om dämmets höjd och största utbredning samt bestämmelser om 
inom vilka områden diken får grävas och där det är tillämpligt även dimensioner för dessa. Krav på 
marklov för trädfällning införs inom område NATUR och planbeskrivningen förtydligas med kriterier för 
lov. 

Som en ersättning för de träd som behöver fällas och för att ytterligare skydda sumpskogen mot 
kanteffekter införs planbestämmelser om trädplantering på vallen. Genomförandet styrs av 
marköverlåtelseavtalet.

Avstängning av dagvattensystem i händelse av olycka

Kommentar:

99



Stenungsunds kommun              
Samhällsbyggnad/Plan

 8(34)

Skyddsbestämmelser införs om att anordningar för avstängning ska finnas som hindrar kontaminerat 
dagvatten från att avrinna till sumpskogen eller recipient. Genomförandet av bestämmelserna styrs av 
marköverlåtelseavtalet.

Strandskyddsdispens 

Kommentar:
Kommunens bedömning är att under förutsättning att åtgärden genomförs i enlighet med inkomna 
uppgifter så är anläggandet av dagvattenledningen söder om planområdet inte dispenspliktigt. 
Planbeskrivningen kompletteras med detta samt motiven till bedömningen.

Vattenverksamhet

Kommentar:
Behov av utredning innan grundvattensänkning samt eventuellt krav på tillstånd för vattenverksamhet 
framgår i planbeskrivningen under rubriken Grundläggning.

Fornlämningar

Kommentar:
Noteras

Övrigt

Kommentar:
Utredningsbehov samt eventuellt krav på tillstånd om vattenverksamhet vid sänkning av grundvattennivån 
framgår av planbeskrivningen under rubriken Grundläggning

3. Lantmäteriet 2019-06-26, Granskningsyttrande 2 
Osäker gräns i anslutning till kvartersmark
Gränsen mot Spekeröd-Apleröd 4:3, 1:10 och del av 1:11 har varken i grundkartan eller i 
registerkartan några inmätta gränspunkter angivna längs dessa gränser. Det är viktigt att gränsen 
bestäms inför antagande. 
Otydlig planområdesgräns
I plankartans södra del är det otydligt var planområdesgränsen slutar. Gränsen bör förtydligas och 
plankarta och planbeskrivning måste stämma överens gällande planområdet. 
Planbestämmelse n2
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Bland planbestämmelserna i plankartan så omfattar n2 flera olika bestämmelser. För att underlätta 
digitalisering och tydlighet bör varje reglering formuleras med en egen bestämmelse. Denna 
synpunkt har lantmäteriet även generellt för hela planen och alla bestämmelser. 
Huvudmannaskap 
Om huvudmannaskapen ska vara olika i detaljplanen bör de allmänna platserna (med enskilt 
huvudmannaskap) betecknas med ”a” på plankartan. Det saknas en tydlig motivering till varför 
vissa allmänna platser får enskilt- respektive kommunalt huvudmannaskap. De särskilda skälen 
för enskilt huvudmannaskap ska redovisas. 
Gemensamhetsanläggningar för allmän plats
I genomförandebeskrivningen framgår att gemensamhetsanläggning kan bildas men för 
detaljplaner med enskilt huvudmannaskap ska gemensamhetsanläggningar bildas för de allmänna 
platserna. 
Omprövning av gemensamhetsanläggning
Samfällighets-/vägföreningen, någon av de delägande fastigheternas ägare, markägaren som 
upplåter utrymme eller kommunen kan ansöka om anläggningsförrättning hos Lantmäteriet. I 
förrättningen görs en prövning om det går att införliva den nya vägen i den befintliga 
gemensamhetsanläggningen. 
Markanvisningsavtal aktuellt men något otydlig redovisning
Kommunen ska redan i samrådsskedet redovisa markanvisningsavtalens huvudsakliga innehåll 
liksom konsekvenserna. Lantmäteriet konstaterar att exploatörens samtliga åtaganden ska 
redovisas på en översiktlig nivå och bedömer att handlingarna i dess nuvarande skick inte 
uppfyller lagens krav på redovisning och behöver kompletteras.
Ga eller kommunalt verksamhetsområde
Det är oklart om kommunens verksamhetsområde kommer omfatta hela planområdet eller om en 
gemensamhetsanläggning ska lösas för vatten- och avlopp. Denna fråga bör utredas innan 
planförslaget antas.
Beteckning finns men planbestämmelse om v1 - bebyggelsens utformning saknas
På plankartan finns beteckningen v1 som saknas bland planbestämmelserna. 
Gällande planer i området, och påverkan på dessa
Gällande detaljplaner i området har fått fel aktbeteckning i planbeskrivningen. Det bör även 
förtydligas hur gällande detaljplaner påverkas av det nya planförslaget.
Fastighetsrättsliga konsekvenser
Under rubriken fastighetsrättsliga konsekvenser redovisas att Jörlanda-Berg 2:92s servitut 
påverkas. Fastigheten finns inte.
Ekonomiska konsekvenser
I genomförandebeskrivningen under ekonomiska konsekvenser bör även kostanden för Brålands 
samfällighetsföreningen tas upp.
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Övriga synpunkter
Plankartans utformning uppfyller inte Boverkets råd:

 Att planen har enskilt huvudmannaskap framgår visserligen av rubriken ”Allmänna platser 
med enskilt huvudmannaskap” bland planbestämmelserna, men frågan om 
huvudmannaskap för allmänna platser ska redovisas som en administrativ bestämmelse.

 Gränsbeteckning för planområdesgräns ska anses följa fastighetsgräns har inte återfunnits i 
planbestämmelsekatalogen.

I den norra delen av plankartan har en del av den nuvarande infartsvägen lämnats utanför 
planområdet. Om avsikten är att den gamla detaljplanen ska upphävas och återgå till att inte vara 
planlagd mark bör planförslaget tydligt redovisa att så ska bli fallet.
Lantmäteriet önskar även att grundkartan tonas ner. 

4. Lantmäteriet 2020-03-10, Granskningsyttrande 3 
Osäker gräns i anslutning mot kvartersmark
Gränsen mot Spekeröd-Apleröd 4:3, 1:10 och del av 1:11 har varken i grundkartan eller i 
registerkartan några inmätta gränspunkter angivna längs dessa gränser. Om gränsen är osäker är 
det lämpligt att så snart som möjligt utreda gränsen och göra en gränsutvisning där man letar upp 
befintliga gränsmarkeringar.
Genomförandeavtal aktuellt men något otydlig redovisning
Det är oklart om markanvisningsavtal och marköverlåtelseavtal i planbeskrivningen är samma 
handling. Redan i samrådsskedet ska markanvisningsavtalens huvudsakliga innehåll liksom 
konsekvenserna redovisas. Lantmäteriet konstaterar att exploatörens samtliga åtaganden ska 
redovisas på en översiktlig nivå och bedömer att handlingarna inte uppfyller lagens krav och 
behöver kompletteras.
Blivande gemensamhetsanläggningar
Det framgår att en ny GA ska bildas för dricksvatten, spillvatten och dagvattenhantering. Dock 
står inget om vem som är ansvarig för att ansöka om bildande av GA eller vem som ska anlägga 
sedimentationsdamm i planområdets södra del. Hela genomförandeprocessen för detta ändamål 
behöver tydliggöra. 
Konsekvens av planens genomförande
I Fastighetskonsekvensbeskrivningen beskrivs vilka ändamål som varje fastighet planläggs med. 
Det behöver tydligt framgå vilka konsekvenser planen innebär. 
Aktuellt med utökning av verksamhetsområde för VA?
Kommunen behöver tydliggöra om planområdet kommer omfattas av verksamhetsområde enbart 
för vatten och avlopp, eller om området helt och hållet ska ligga utanför verksamhetsområdet. 
Inlösen av allmän plats
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Det måste framgå att kommunen med stöd av detaljplanen har rätt att lösa in den allmänna platsen 
utan överenskommelse med den berörda fastighetsägaren.
Övrigt 
Plankartans utformning uppfyller inte Boverkets råd: 

 I beskrivningen till bestämmelserna dike1-dike3 bör det enligt Boverkets 
planbestämmelsekatalog, anges bredd och djup på dikena. 

 Användningsbestämmelsen SKYDD har inte formulerats enligt rekommendationerna.

 Bestämmelsen e1000 har inte relaterats till något område, såsom fastighet eller 
användningsområde. Om bestämmelsen ej relateras till område, tolkas den till 
egenskapsområdet. Observera att andra egenskapsområden, som exempelvis prickmark ej 
ingår.

Bestämmelsen ”dag- och dräneringsvatten ska fördröjas och renas inom kvartersmark […]” är 
oprecis och bör omformuleras. Det är oklart vad det innebär och vem som ansvarar för det. Det 
finns heller inget lagstöd för planbestämmelser som reglerar dagvattnets kvalitet med teknisk 
anordning, exempel oljeavskiljning. 

Kommentarer Granskningsyttrande 2 och 3: 

Osäker gräns i anslutning till kvartersmark

Kommentar:
En gränsanvisning har inför antagande av detaljplanen genomförts av Lantmäteriet mot Spekeröd-Apleröd 
4:3 och gränser mot 1:10 och del av 1:11 är inmätta och planområdesgränsen överensstämmer nu med 
dessa. Beteckningen angående att plangränsen anpassas till fastighetsgräns utgår eftersom 
fastighetsgränsen nu bestämts.

Otydlig planområdesgräns 

Kommentar:
Jörlanda -Berg 1:92 omfattas inte av planförslaget. Troligen beror otydligheten på 
utskriftsinställningar i samband med att planhandlingarna skrevs ut för granskning 2. Kartan har 
justerats avseende linjetyper. Figuren i planbeskrivningen avseende planområdets utbredning har 
justerats.

Planbestämmelse n2

Kommentar:
Planbestämmelse n2 har delats upp i flera bestämmelser. 
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Huvudmannaskap

Kommentar:
En planbestämmelse a1 införs för privat mark med enskilt huvudmannaskap. Planbeskrivningens 
genomförandedel har kompletterats med förklarande text avseende skäl för val av huvudmannaskap och 
gemensamhetsanläggning.

Gemensamhetsanläggningar för allmän plats

Kommentar:
Genomförandebeskrivningen har ändrats så att det framgår att gemensamhetsanläggningar ska bildas för de 
allmänna platserna.

Omprövning av gemensamhetsanläggning
Kommentar:
Marken som planläggs som allmän plats ligger inom fastigheterna Dyrtorp 1:4 och Jörlanda-Berg 1:66, 
vilka kommer att belastas med servitut för upplåtelse av mark till förmån för gemensamhetsanläggning.
Beskrivning av marköverlåtelseavtalets innehåll avseende ansvar och åtaganden har förtydligats i 
planbeskrivningen och de ekonomiska konsekvenserna för Bråland samfällighetsförening förtydligas.

Markanvisningsavtal aktuellt men något otydlig redovisning
Kommentar:
Planbeskrivningen har förtydligats avseende de olika avtalen och exploatörens åtaganden.

Ga eller kommunalt verksamhetsområde 
Kommentar:
Planområdet avses inte omfattas av kommunens verksamhetsområde för dagvatten, dricks- och 
spillvatten, men en anslutning till det kommunala VA-nätet görs för det enskilda VA-nät som 
anläggs inom planområdet (gemensamhetsanläggning). Baserat på den planerade 
fastighetsindelningen kan anslutning ske med en för blivande fastigheter gemensam anslutning. 
Gemensamhetsanläggning ska då bildas för ett internt nät för vatten och avlopp. 

Blivande gemensamhetsanläggningar
Kommentar:
Under rubriken ”fastighetsbildning” framgår det att exploatören är ansvarig för alla 
lantmäteriansökningar avseende plangenomförandet. Exploatören ansvar för ansökan om 
omprövning av befintlig gemensamhetsanläggning, samt ansökan om bildande av nya 
gemensamhetsanläggningar.
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Beteckning finns men planbestämmelse om v1 - bebyggelsens utformning saknas 
Kommentar:
Redaktionellt fel. Beteckningen har tagit bort

Gällande planer i området, och påverkan på dessa 

Kommentar:
Planbeskrivningen har kompletterats med lantmäteriets nummer och datum för lagakraft rättats.
Planbeskrivningen förtydligas avseende påverkan på gällande detaljplaner.

Konsekvens av planens genomförande

Kommentar:
Konsekvenserna för berörda fastigheter förtydligas och genomförandebeskrivningen rättas 
avseende fastigheten Jörlanda-Berg 2:92 som inte finns.

Inlösen av allmän plats

Kommentar:
Planbeskrivningen förtydligas under fastighetsrättsliga konsekvenser angående att kommunen 
genom marköverlåtelseavtalet inkluderar överenskommelse om fastighetsbildning m.m., vilket 
reglerar markinlösen och markupplåtelse avseende allmän plats.

Ekonomiska konsekvenser

Kommentar:
Genomförandebeskrivningen kompletteras

Övriga synpunkter

Kommentar:
Plankartan förtydligas med en administrativ bestämmelse för allmän plats med enskilt 
huvudmannaskap.
Plankartan har justerats vid infartsvägen.
Plankartan kompletteras med bestämmelser kring utformning av diken.
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Användningsbestämmelsen SKYDD har omformulerats. 
Bestämmelsen avseende högsta tillåten bruttoarea har förtydligats. Bestämmelsen avser respektive 
egenskapsområde och har anpassats till en eventuell framtida fastighetsindelning. 
Planbestämmelser kring dagvattenhantering justeras och genomförandet av åtgärderna styrs med 
marköverlåtelseavtalet som tecknas mellan kommunen och exploatören innan detaljplanen antas.
Plankartan ses över avseende läsbarhet.

Avgränsning till intilliggande plan

Kommentar:
Detaljplan 224 som i delar omfattas av nu aktuellt planområde upphävs i dessa delar. 

5. Trafikverket 2020-03-18, Granskning 3
Trafikförslag 
Trafikverket har accepterat de åtgärdsförslag som de har tagit del av sedan första granskningen.

Kommentar:
Noteras

Skyddsåtgärder intill E6
Trafikverket anser att det inte är lämpligt med en mjuk släntlutning enligt VGU eftersom den 
mycket flacka ytterslänten gör att fordon kan klättra högt upp på vallen. Trafikverket anser att det 
istället bör uppföras en skyddsvall och ett högkapacitetsräcke i enlighet med skissen i 
planbeskrivningen ”Principsektion för utformning av skydd”. De anser att ett högkapacitetsräcke 
behöver uppföras eftersom ett sådant håller en lastbil kvar på vägen. Räcket uppförs och 
finansieras i medfinansieringsavtalet mellan kommunen och Trafikverket. Om släntlutningen på 
östra sidan av vallen ändras anser Trafikverket att vallens stabilitet behöver säkerställas så att väg 
E6 inte påverkas negativt.

Kommentar:
Genomförandet av högkapacitetsräcket säkras genom avtal mellan kommunen och trafikverket vilket 
förtydligas i planhandlingen. Alternativet med endast mjuk släntlutning utan räcke har tagits bort.

E6 vägområde 
Trafikverket anser att E6 vägområde inte ska planläggas och att detta behöver säkerställas på 
plankartan. E6 vägområde stäcker sig 1 m öster om det befintliga viltstängslet.
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Kommentar:
Planförslaget har justerats för att beakta Trafikverkets önskan om att justera detaljplanens utbredning 
gentemot vägområdet runt E6. 

Geoteknik och dagvatten
Trafikverket har tagit del av de kompletterade handlingarna och har inget att invända.

Kommentar:
Noteras

Rastplatsen 
Trafikverket kan acceptera utformningsförslaget och bedömer att användningen av rastplatsen inte 
kommer att försvåras.

Kommentar:
Trafikutredningen har kompletterats och utformningen av planområdets norra del och infarten till området 
har omarbetats för att svara mot Trafikverkets krav.

Skyltning 
Trafikverket anser att informationen i bestämmelsen f3 är bra och följer det som har påtalat i 
tidigare yttranden. Skyltmaster intill statliga vägar måste placeras på ett avstånd från vägen om 
minst 1 ½ meter gånger sin egen längd och det avståndet behöver säkerställas på plankartan.

Kommentar:
Noteras

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

Kommetar:
Noteras

Medfinansieringsavtal 
Ett medfinansieringsavtal håller på att tas fram mellan kommunen och Trafikverket. Avtalet måste 
vara undertecknat innan detaljplanen kan antas.
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Kommentar:
De av Trafikverket angivna förändringarna av ramper och cirkulationer i det anslutande statliga vägnätet 
regleras genom medfinansieringsavtalet och dialog om detta har förts. Avtalet tecknas innan detaljplanen 
antas.

6. Polismyndigheten 2019-06-26, Granskning 2 
Lokalpolisområde Södra Fyrbodal har tagit del av handlingarna gällande ovanstående detaljplan 
och har ingen erinran.

Kommentar: 
Noteras

7. Statens Geotekniska Institut (SGI) 2019-06-28, Granskning 2 
Statens geotekniska institut, SGI, har av Stenungsunds kommun och Länsstyrelsen Västra 
Götalands län erhållit rubricerat ärende med begäran om yttrande. SGI har tidigare lämnat 
yttrande över samrådshandling 2016-06-23 och granskningshandling 2017-02-22. SGI:s yttrande 
avser geotekniska säkerhetsfrågor så som ras, skred och erosion. SGI har inte granskat 
frågeställningar rörande grundläggning av byggnader eller markmiljö inkl. markradon.
SGIs ställningstagande
I SGI:s yttrande daterat 2017-02-22 gavs följande synpunkter: MUR saknas. Bergteknisk 
utredning saknas. Skyddsvallens stabilitet är ej säkerställd på ett plantekniskt godtagbart sätt. 
Stabilitet inom norra delen av området utreds. 
Enligt Teknisk PM Geoteknik, daterad 2019-05-27, grundläggs byggnader inom området på 
spetsbärande pålar.
I Teknisk PM Geoteknik redovisas stabilitetsberäkningar som visar att stabiliteten är 
tillfredsställande i områdets mest kritiska sektion. 
För skyddsvallen erfordras, enligt Teknisk PM Geoteknik, bergteknisk besiktning efter 
sprängningsarbeten för att bedöma behov för bergförstärkning i färdig bergskärning. 
Bergstabiliserande åtgärder i form av ingjutna bergbultar och bergrensning kan erfordras.
Sammanfattningsvis ser SGI från geoteknisk säkerhetssynvinkel att planläggning är möjlig 
förutsatt att åtgärder avseende skyddsvall och bergtekniska restriktioner inom den nordöstra delen 
av området redovisas på plankartan på ett plantekniskt godtagbart sätt.  

8. Statens Geotekniska Institut (SGI), Granskning nr 3, 2020-03-12
I SGI:s yttrande daterat 2019-06-28 gavs synpunkten att åtgärder avseende skyddsvall och bergtekniska 
restriktioner inom den nordöstra delen av området bör redovisas på plankartan. Synpunkten har beaktats i 
granskningshandlingen daterad 2020-02-20

Kommentar Granskning 2 och 3: 
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Efter granskning 2 infördes en bestämmelse om att startbesked för byggnader i områdets nordöstra del inte 
får ges förrän bergskärning säkrats för att förhindra blockutfall.

En bestämmelse infördes också om att skyddsvall ska utföras med lättfyllning.

9. Svenska Kraftnät 2019-06-25, Granskning 2 
Svenska kraftnät har inga ledningar i anslutning till aktuellt område och har därmed inget att erinra mot 
förslaget. De anser ärendet avslutat och önskar inte medverka i det fortsatta remissförfarandet, förutsatt att 
planområdet inte förändras. Svenska kraftnät hänvisar till www.geodata.se för information om Svenska 
kraftnäts anläggningsobjekt.  

För övergripande information rörande Svenska kraftnäts framtida planer för stamnätet för el hänvisar de till 
Systemutvecklingsplan 2018-2027. Dokumentet finns publicerat på deras webbplats, www.svk.se.

10.Svenska Kraftnät 2020-03-04, Granskning 3 
Svenska kraftnät har tagit del av handlingarna för rubricerat ärende och har ingenting att erinra.

Kommentar Granskning 2 och 3: 
Noteras

11.Sjöfartsverket 2020-03-02, Granskning 3 
Sjöfartsverket har inga synpunkter på rubricerat ärende.

Kommentar Granskning 3: 
Noteras

12.Försvarsmakten 2020-03-02, Granskning 3 
Försvarsmakten har inget att erinra i rubricerat ärende.

Kommentar Granskning 3: 
Noteras

13.Skogsstyrelsen, 2020-03-12, granskning 3
Skogsstyrelsen har inga synpunkter på presenterat underlag (planbeskrivning inkl MKB) och inte heller 
någon ytterligare information att tillföra som har bäring i detta. 

Kommentar: 
Noteras
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Kommunala nämnder, förvaltningar och bolag

14.Stenungsunds kommun, Sektor samhällsbyggnad avdelning Teknik och VA Strävliden, 
Granskning 2, 2019-06-28

VA Teknik, Stenungsunds kommun, har under tidigare samråd och granskning framfört 
synpunkter i yttranden daterade 2016-06-27 respektive 2017-02-28. En sammantagen bedömning 
är att flertalet av dessa synpunkter har omhändertagits på ett godtagbart sätt under planarbetet. 
Utifrån nu utsända handlingar och med tidigare yttranden som grund lämnas följande synpunkter:
Kommunalt verksamhetsområde
Planområdet kan införlivas i det kommunala verksamhetsområdet för dricks och spillvatten och 
omfattas då av kommunal utbyggnad av vatten och spillvattenledningar. Om planområdet 
fastighetsbildas med enbart en, alternativt ett fåtal, fastigheter finns även möjlighet att ansluta till 
befintlig kommunal VA- anläggning med avtal.
Dagvatten kommer inte att ingå i kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp.
Hantering av spill- och dagvatten för mark planlagd GJ
Genomförd VA- och dagvattenutredning omfattar inte denna yta. Teknik noterar att ytan inte 
medger uppförande av byggnad, och tolkar det som att det är en utökning av verksamheten på 
angränsande fastighet i norr som medges. Denna yta omfattas inte av VAD- utredningen. Teknik 
anser att samma krav bör gälla som för den angränsande fastigheten i norr och att plan och 
plankarta ska kompletteras med detta.
Hantering av spillvatten för mar planlagd J
I den södra delen av området medges Industriändamål (J med beskrivning Småindustri). Ett 
spillvatten från en industri skiljer sig från hushållsspillvatten och är inte alltid möjligt att behandla 
i det kommunala reningsverket på grund av att reningsverket är utformat för en viss halt 
biologiskt material. Planen behöver säkerställa möjligheter till plats för rening och hantering av 
sådant processvatten från industri som på grund av sitt föroreningsinnehåll eller brist på 
näringsämnen inte kan släppas till det kommunala spillvattennätet. Alternativt behöver planen 
avgränsa vilka verksamheter som tillåts genom beskrivningen Småindustri.
Mark reserverad för VA- ledning
I befintlig lokalgata (enskilt huvudmannaskap) ligger idag kommunala VA- ledningar. Delar av 
lokalgatan planeras att ombildas till kvartersmark, lokalgata (enskilt huvudmannaskap) samt gc- 
väg (kommunalt huvudmannaskap). Någon flytt av befintliga VA- ledningar planeras inte. Det är 
därför av största vikt att det säkerställs att plankartans u- områden omfattar samtliga befintliga 
kommunala VA- ledningar inom blivande kvartersmark och blivande allmän plats med enskilt 
huvudmannaskap.
En kommunal utbyggnad av vatten och spillvattenledningar (se ovan) med huvudledningar i 
planerad gc- bana kräver rättigheter för ledningsdragning över lokalgatan för att nå 
kvartersmarken.
Vattenförsörjning
Kapaciteten på allmänt ledningsnät för dricksvatten bedöms i VA- utredningen medge uttag av 
brandvatten motsvarande 20 l/s. Detta ska kontrolleras i samband med detaljprojektering när 
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utformning av och verksamhet i planerad bebyggelse är fastställd. Placering av brandposter ska 
göras i samråd med Teknik och Räddningstjänsten.
Lägsta normala vattentryck i förbindelsepunkt i befintlig vattenledning bedöms till nivån +60 till 
+65m, höjden i RH2000. I de fall högre vattentryck önskas får detta ordnas och bekostas av 
fastighetsägaren. 
Dagvatten
Slutrecipienter för dagvatten är Dyrtorpsbäcken för norra delen av området, Anråse å för södra 
delen.
Det är av vikt att höjdsätta kvartersmark i förhållande till gatumark för att dels minimera risken 
för skada på byggnad vid maximal uppdämning i spill- och dagvattensystemet, dels ge 
reservkapacitet till dagvattensystemet vid extremnederbörd (reservvolymer på t.ex. 
parkeringsytor, möjligheter till avledning via lägre liggande områden/gator etc.)
Trädplantering 
Vid trädplantering ska ett skyddsavstånd på ca 4 meter mellan trädets rothals och ytterkant VA- 
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 arbeten med anslutningar till och/eller utbyggnad av den 
allmänna VA-anläggningen.

Anläggningsavgifterna för vatten och avlopp tas ut enligt vid anslutningstillfället gällande VA-taxa.

Utöver yttrandet har vi noterat följande:  
 Mark längst i söder saknar beteckningar för användning.
 Handelsutredning som nämns i planbeskrivningen är gammal, från 2012, och beskriver inte längre nu 

rådande förhållanden.  

Bäcken i norr heter formellt Dyrtorpsbäcken, inte Fråstorpsbäcken.

15.Stenungsunds kommun, VA-teknik, Granskning 3, 2020-03-12
VA Planering och VA Strävliden har under tidigare samråd och granskningar framfört synpunkter i 
yttranden. Utifrån de ändringar som gjorts i planen sen tidigare granskning har vi följande synpunkter: 

Kommunalt verksamhetsområde:

Sedan granskning 2 har det bestämts att kvartersmarken öster om lokalgatan inte ska ingå i kommunens 
verksamhetsområde för dricks-, spill- och dagvatten. Detta ska anordnas genom bildande av 
gemensamhetsanläggning. 

Vattenförsörjning

Kapaciteten på allmänt ledningsnät för dricksvatten bedöms i VA-utredningen medge uttag av brandvatten 
motsvarande 20 l/s. Detta ska kontrolleras i samband med detaljprojektering när utformning av och 
verksamhet i planerad bebyggelse är fastställd. Placering av brandposter ska göras i samråd med Teknik 
och 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.
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Dagvatten

Det är mycket viktigt att dagvattnet omhändertas enligt framtagen VA-utredning med de tillägg som finns i 
framtagen MKB innan utsläpp sker till Anråse A samt Dyrtorpsbäcken. Dagvattnet skall både renas och 
fördröjas för att inte riskera att försämra möjligheterna att uppnå god ekologisk och kemisk status i 
vattenförekomsterna.

Genomförandebeskrivning

Dessa förtydligande önskas i genomförandebeskrivningen:

Stycke Komplettering

Kvartersmark "Inom varje verksamhetstomt ska fastighetsägare se 
till att fördröjning och rening av dagvatten sker."

Tabell med Ansvar/ Anläggning Exploatör

- Projektering och iordningställande av byggnader 
och anläggningar inom kvartersmark avseende 
dricksvatten, spillvatten och dagvatten

- Ansökan till lantmäteriet för att bilda ny 
gemensamhetsanläggning för dricksvatten, spillvatten 
och dagvatten

- Utbyggnad av ledningar för dricksvatten, spillvatten 
och dagvatten utanför kommunalt 
verksamhetsområde

- Drift, underhåll och förnyelse av privata ledningar 
inom gemensamhetsanläggningen

Gemensamhetsanläggningar Gemensamhetsanläggning ska bildas för de 
anläggningar som behövs för kommande fastigheters 
dricksvatten, spillvatten och dagvattenhantering

Tekniska frågor/VA, dagvatten och 
brandpost 

Dricksvatten, spillvatten och dagvatten kommer inte 
ingå i kommunens verksamhetsområde för VA

Övriga synpunkter på utsända handlingar

 Illustrationen (190428) och plankartan (200210) redovisar olika dragningar i lokalgata 

 Fel bilagor till VA-utredningen

Kommentarer granskning 2 och 3: 

Kommunalt verksamhetsområde

Kommentar:
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Planhandlingarna justeras med utgångspunkt i beslutet att kvartersmarken öster om lokalgatan inte 
ska ingå i kommunens verksamhetsområde för dricks-, spill- och dagvatten. 

Hantering av spill- och dagvatten för mark planlagd GJ

Kommentar:
Planhandlingarna justerades efter granskning 2 så att samma krav gäller för området som för den 
angränsande fastigheten i norr.

Hantering av spillvatten för mark planlagd J

Kommentar:
Efter granskning 2 förtydligades planen avseende att användningen E också tillåter 
reningsanläggningar för dagvatten och spillvatten. 

Mark reserverad för VA-ledning

Kommentar:

Markreservat för allmänna ledningar används för kvartersmark och användningen av området regleras 
genom avtal.
Planförslaget har ändrat så att befintliga allmänna ledningar inte omfattas av mark som omvandlas till 
kvartersmark.

Vattenförsörjning

Kommentar:
Noteras

Dagvatten

Kommentar:

Efter granskning 2 justerades planhandlingen avseende felaktiga namn på vattendrag. 
Ett förtydligande görs också genom en planbestämmelse som anger att marken får underbyggas 
med anläggningar för fördröjning, rening och infiltration av dagvatten.
Eftersom en detaljerad höjdsättning av området innan detaljprojektering kan ge olyckliga 
låsningar hanteras frågorna om avrinning och reservvolymer för dagvatten genom att en 
bestämmelse införs om att parkeringsytor i söder anläggs med en låglinje med avrinning åt söder.
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Planområdet omfattas inte av kommunalt verksamhetsområde för dagvatten och befintligt dagvattendike 
längs väg E6 får enligt Trafikverket inte användas för avledning från området. En ny dagvattenledning 
parallell med befintligt dike ska därför anläggas och bekostas av exploatören. Diket omfattas inte av 
planområdet men är en förutsättning för att planen ska kunna genomföras och omfattas av 
marköverlåtelseavtalet.
Efter granskning 3 införs även information på plankartan avseende dagvattenhantering och 
bestämmelser införs avseende skyddsåtgärder. Frågorna reglera även i marköverlåtelseavtalet som 
tecknas mellan kommunen och exploatören innan antagande av detaljplanen.

Trädplantering 

Kommentar:
Kommentar: Trädplantering föreskrivs på vallen mot sumpskogen som en inarbetad skyddsåtgärd enligt 
MKB. Övrig plantering utgår från gestaltningsprogrammet och genomförandet styrs av 
marköverlåtelseavtalet. 

Ekonomi

Kommentar:
Noteras

Genomförandebeskrivning

Kommentar:
Genomförandebeskrivningen förtydligas enligt synpunkter i granskning 3

Övrigt

Kommentar:
Området i söder ingick tidigare i användningsbestämmelse H1JE.
Området ska vara tillgänglig för en gemensamhetsanläggning för fördröjning och rening av dagvatten och 
användningen förtydligas med införandet av bestämmelsen E2 för dagvattendamm.
Längst i söder ingår marken i allmän plats NATUR med enskilt huvudmannaskap.

16.Stenungsunds kommun, Trafik-teknik, 2020-03-12, Granskning 3
Avdelningarna Infrastruktur/Trafik har följande synpunkter: 

• Framkomlighet, trygghet och säkerhet på gång- och cykelvägnätet behöver säkerställas inom och i 
anslutning till detaljplaneområdet. 

• Förutsättningar för resor med kollektivtrafik behöver förbättras. 
• P-norm för cykel behöver uppfyllas, cykelparkering bör prioriteras framför bilparkering vid 

samtliga entréer. 
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Kommentar: 
Kommunen är huvudman för den planerade gång- och cykelvägen genom området. 
Angöringsplats för buss finns planeras inom kvartersmark och genomförandet är frivilligt.
Cykelparkering är inte bygglovspliktig och regleras inte i detaljplanen. Bedömningen är att ett 
tillräckligt antal cykelplatser kan tillskapas inom planområdet och det bör ligga i verksamhetens 
intresse att underlätta även för kunder med cykel. Kommunen är huvudman för den planerade 
gång- och cykelvägen genom området 

Företag

17.Circle K 2019-06-25, Granskning 2 
Som fastighetsägare till fastigheten Stenungsund Dyrtorp 1:4 har Circle K tagit del av 
granskningshandlingarna för ovan detaljplan. De har inget att erinra mot tänkta detaljplanen.

Kommentar:
Noteras

18.PostNord 2019-06-14, Granskning 2 
PostNord har i uppdrag att tillhandahålla den samhällsomfattande posttjänsten vilket bland annat 
innebär att det är PostNord som ska godkänna placeringen och standarden på 
postmottagningsfunktionen. I denna roll representerar PostNord samtliga postoperatörer som är 
verksamma i det aktuella området.
Post ska kunna delas ut miljövänligt, kostnadseffektivt och med hänsyn till arbetsmiljön för chaufförer och 
brevbärare. För att det ska kunna genomföras i praktiken behöver utdelningen standardiseras. Vid 
nybyggnation av villor/radhus och verksamhetsområden ska postlådan placeras i en lådsamling vid infarten 
till området och i flerfamiljshus ska man ta emot sin post i en fastighetsbox på entréplan.

PostNord påpekar att de ska kontaktas i god tid på utdelningsforbattringar@postnord.com för dialog 
gällande godkännande av postmottagning i samband med nybyggnation då en placering som inte är 
godkänd leder till att posten inte börjar delas ut till adressen.

Kommentar: 
Noteras

19.Västtrafik, 2020-03-03, granskning 3
Västtrafiks har vi inget ytterligare att tillföra i granskningsskedet så yttrande från samrådet 
kvarstår:
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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

20.Säve Flygplats 2019-06-17, Granskning 2 
Säve flygplats har inget att erinra inkommen detaljplan gällande Spekeröds handelsområde och 
verksamheter på Jörlanda 1:66. 

Kommentar:
Noteras

21.Vattenfall Eldistribution AB, 2019-06-24, Granskning 2 
Vattenfall har elnätanläggningar inom område för aktuell detaljplan bestående av 12 kV 
markkabel, röd streckad linje i bifogad karta, 12 kV transformatorstation, svart kvadrat samt 0,4 
kV luftledning, blå heldragen linje, 0,4 kV markkabel, blå streckad linje, och 0,4 kV kabelskåp, 
svart rektangel. Elnätanläggningarnas läge i bifogad karta är ungefärligt. Dessutom har Vattenfall 
en 40 kV transformatorstation TT6892 Stora Höga, blå fyrkant, söder om planområdet. 
Vad Vattenfall kan se nämns det inte i handlingarna att Vattenfall Eldistribution AB är elnätägare. 
Vattenfall noterar att det finns utlagt ett E-område där befintlig nätstation är och gör bedömningen 
att det behövs ytterligare E-områden för nya nätstationer inom planområdet.
Vattenfalls handläggare för planering har kontakt med exploatören som är med på att det måste 
till nya HSP-kablar längs vägar samt nya stationer. Det är dock väldigt svårt att säga var de E-
områdena hamnar då det beror på var lasterna hamnar. Detta måste utredas vidare. Vattenfall 
bifogar kontaktuppgifter till den person som på Vattenfall är ansvarig för denna planering.
Vattenfall anser att det i Planbeskrivningen på sidan 40 borde stå att ”samtliga kablar kan efter 
beställning hos Skanova resp Vattenfall Eldistribution anpassas”. Vattenfall anser att det som står 
i Planbeskrivningen på sidan 46 och 47 är okej. 
Vattenfall vill informera om följande:

• Eventuell flytt/förändringar av befintliga elnätanläggningar utförs av Vattenfall, men 
bekostas av exploatören.

• Offert på eventuella el-serviser, både byggkraft och permanent servis, beställs via 
https://www.vattenfalleldistribution.se/el-hem-till-dig/ eller på telefon: 020–82 10 00.
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• Vid eventuella schaktningsarbeten skall kabelutsättning begäras. Detta beställs via Post 
och telestyrelsens www.ledningskollen.se

• Befintliga elnätanläggningar måste hållas tillgängliga under alla skeden av 
plangenomförandet.

• Någon anläggning, tex byggnad, får inte uppföras invid elnätanläggning tillhörande 
Vattenfall så att de säkerhetsavstånd som framgår av Elsäkerhetsverkets 
starkströmsföreskrifter inte innehålls.

22.Vattenfall Eldistribution AB, 2020-03-13, Granskning 3 
Vattenfall Eldistribution AB, nedan Vattenfall Eldistribution, har studerat översänd remiss för 
”Granskning Stenungsunds Kommun Utställning detaljplan för Jörlanda Berg 1:66, dnr 2018/125” 
och lämnar följande yttrade. Vattenfall Eldistribution noter att det finns utlagt 2 styck E-område = 
Teknisk anläggning i aktuell utgåva av Plankarta. 
Vattenfall Eldistributions ansvarige för planering av elnätet har varit i kontakt med Conny 
Wingeskog, som jobbar på Cowi och tar fram ramavtal för projektet. De har kommit fram till ett 
annat förslag för placering av E-område för transformatorstationer än det kommunen redovisat i 
plankartan. Vattenfall Eldistribution behöver troligen 3 E-område för transformatorstationer inom 
aktuellt planområde. Vattenfall Eldistribution förutsätter att plankartan justeras vad gäller 
placering av E-områden för transformatorstationer så att det stämmer med det förslag som 
Vattenfall Eldistribution och kommunens konsult är eniga om, se bilaga.
Vattenfall Eldistribution önskar att det i Plankartan står E = Transformatorstation istället för E = 
Teknisk anläggning för att på så sätt klargöra vad E-områdena är ämnade för. Vattenfall 
Eldistribution önskar att det i Planbeskrivningen kompletteras med ett stycke vad gäller 
transformatorstationer enligt följande:
Bestämmelse användning för kvartersmark, Transformatorstation, E

Bestämmelsen möjliggör utförande av transformatorstationer för planområdets behov. Vattenfall 
Eldistribution vill informera om att HSP-kablar planeras att gå i vägen bakom handelsplatsen fram 
till transformatorstation vid bensinstationen.

Kommentarer Granskning 2 och 3: 
Planbestämmelsen E kompletterats med förtydligande att transformatorstation tillåts. Ett nytt 
användningsområde läggs in för teknisk anläggning för att stämma med Vattenfall Eldistributions 
förslag. Planbeskrivningen har justerats.

Hemköp Stora Höga, 2020-03-12, Granskning 3 
Hemköp Stora Höga etablerades 2016 efter ett politiskt beslut och tekniska myndigheten med 
ordförande Thomas Danielsson, vi var väl medvetna om att ett handelsområde skulle kunna bli av 
i Spekeröd och det som då var beslutat var ett detaljhandelsområde om 5000kvm och 70%av 
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handelsytan var godkänt för livsmedel (3 500kvm). Så sent som 2018 noterade kommunstyrelsen i 
beslut att detaljhandeln uppgick till 5000kvm.
Det kommunstyrelsen nu har beslutat är att godkänna ett större detaljhandelsområde med 
möjlighet till betydande del livsmedel. Större än 3 500kvm, Vilket innebär att det kan etableras 
livsmedelsbutik/butiker från 3 500kvm och större modell t.ex. ICA Maxi/Stora Coop varuhus.
NIRAS fick i uppdrag att göra en handelutredning 17/4-2012. NIRAS bedömning var att 
primärområdet kommer att få ca 15-20% påverkan. Det NIRAS bedömer i Stora Höga gäller inte 
längre då det nu är en all livs butik Hemköp där vi har satsat på färskvaror och investerat i 
kylmöbler för att tillgodose kundernas efterfrågan på sådana varor. Då NIRAS gjorde 
bedömningen 2012 fanns mycket riktigt en närbutik Tempo, och deras bedömning var att den 
butiken skulle kunna påverkas med ett försäljnings tapp på 10%, men de skriver att om butiken 
hade varit större skulle den påverkas i högre utsträckning.
Om det gamla beslutet kvarstod med livsmedel på 3 500kvm skulle vi inte vara så särskilt oroliga 
då det troligen skulle bli en all livs butik modell Hemköp i Stora Höga, men att sätta ett varuhus 
med en betydande del livsmedel skulle innebära katastrofala följder med utarmning av det 
centrum som nu finns i Stora Höga och för Hemköp Stora Höga omsättnings tapp och 
förmodligen nedläggning, då vi inte har någon möjlighet att profil ändra till den lokal som vi är i 
på 1 300kvm (Tempo var 350kvm). 
Min förhoppning är att politikerna ändrar sin ståndpunkt och beviljar det ursprungliga handels 
utredningen på 3 500kvm livsmedel då vi kan konkurrera på lika villkor.

Kommentar: 
Vilka eventuella begränsningar av verksamheter inom planområdet som bör göras är ytterst en 
politisk fråga. Förslaget följer de inriktningsbeslut som har tagits i kommunen.

23.Företagarna i Stor Höga, 2020-03-12, Granskning 3 
Apoteksgruppen
Hemköp Stora Höga
Stora Höga hund & katt
Eurosko
Adenmarks
Circle K
Gripsholm
Elon
Vallens Food & Friends
Lucky Sushi

I Stora Höga centrum verkar idag ett 15-tal företagare för att ge samhället och dess grannorter en lokal 
service som är av betydande vikt för många av Stenungsunds kommun invånare. Stora Höga centrum är 
idag en plats för många lokala handlare med en stor bredd i sina verksamheter, såsom apotek, 
dagligvaruhandel, skoaffär, modebutik, djuraffär, inredningsbutik, elkedja, byggvaruhandel och café- och 
restaurangverksamheter.  Mycket har alltså hänt i Stora Höga centrum sedan Niras Handelsutredning 
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Stenungsund genomfördes våren 2012 både när det kommer till dagligvaruhandel och 
sällanvaruköpshandel i Stora Höga. Detta får till följd att en etablering av direkt konkurrerande handel vid 
Stora Höga motet kommer att vara ett faktum för många av egenföretagarna i Stora Höga. Något som 
väntas slå hårt mot handeln i Stora Höga centrum. Vi kräver en ny handelsutredning ifrån NIRAS.

Företagarna i Stora Höga verkar för en kundanpassad handel med en stor lokal förankring i Stora Höga 
samhälle med omnejd. Företagarna har genom åren arrangerat populära evenemang i samband med 
julhandeln och inte minst vårens Stora Högadag med ett stort antal besökare i alla åldrar. 

Vi handlare vill fortsätta bedriva handel i Stora Höga centrum men ser handelsområdet vid Stora 
Högamotet som en stor fara för våra verksamheter. För att Stora Höga centrum ska ha möjlighet att 
fortsätta att växa och bidra till samhällets service måste kommunen ta större hänsyn till Stora höga centrum 
i sina handlingar för Spekeröds handelsområde. Vi kräver att Stenungsunds kommun i sin plan lägger till 
en handlingsplan för Stora Höga centrum där man prioriterar trafiksituationen i Stora Höga centrum, 
liksom parkeringsmöjligheter och skyltning till Stora Höga centrum. 

Kommentar: 
Vilka eventuella begränsningar av verksamheter inom planområdet som bör göras är ytterst en 
politisk fråga. Förslaget följer de inriktningsbeslut som har tagits i kommunen.

Organisationer

24.Stenungsundspartiet, 2020-03-13, granskning 3
Det saknas en aktuell risk- och konsekvensanalys gällande handel vid etablering i det aktuella 
området. Den handelsutredning som gjordes är från april 2012 och utgår från ett antagande om 
totalt 20 000 kvm handelsyta varav 15 000 kvm volymhandel och 5000 kvm dagligvaruhandel, 
där definitionen av dagligvaror är att 70% utgör livsmedel. Handelsutredningen utgjorde en del av 
beslutsunderlaget. Nuvarande förslag till detaljplan är på 28 300 kvm handel, en utökning med 
drygt 40%. Livsmedel begränsas till norra delen av området vilken omfattar 13 000 kvm.
Handelsutredningen från 2012 slår fast att Stenungstorg, ICA Kvantum och butiken i Stora Höga 
skulle påverkas negativt. Vid tiden för utredningen fanns en mindre Tempo-butik i Stora Höga. 
2016 godkändes bygglov och startbesked för ändrad användning av affärslokaler från 
klädförsäljning till matbutik i Stora Höga och Hemköp, en större livsmedelsaffär, etablerades. 
Handelsutredningen slår fast att en större butik i Stora Höga skulle påverkas negativt i högre 
utsträckning.
Den utredning som gjordes 2012 av HUI på uppdrag av Citycon, ägare av Stenungstorg, pekade 
på än större grad av negativa konsekvenser för befintlig handel i Stenungsunds kommun. Värt att 
notera är att HUI i sin prognos räknade med en lägre total handelsyta, 17000 kvm, och ett 
invånarantal om 29 000 år 2020. Per utgången av 2019 uppgår befolkningen endast till 26 777.
Förutsättningarna har också förändrats påtagligt under de åtta år som förflutit. Internethandeln har 
utvecklats ytterligare. Kungälvs centrum har utarmats sedan Kongahällas köpcentrum etablerats, 
samma utveckling som i Uddevalla centrum sedan etablering av Torps köpcentrum. Även delar av 
Torps köpcentrum har drabbats av butiksstängningar.
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När Handelsutredningen gjordes 2012 framförs det att ökning av handel i centrum begränsades av 
utrymmesbrist i centrum. Nu är läget det rakt motsatta, även Stenungstorg har drabbats av 
butiksstängningar. Både Länsstyrelsen och Trafikverket lyfter riskerna för befintligt service och 
detaljhandel i samrådsredogörelsen. Dessa risker har ökat snarare än minskat.
Med den ökade mängden trafiketableringen innebär bör planskild korsning för gång- och 
cykelvägen, som leder till och från närliggande Spekeröds skola, utredas. Vi behöver vara 
ansvarsfulla i vår samhällsutveckling och beakta ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Med 
anledning av detta anser vi att de begränsningar som angavs i beslutsunderlaget Handelsutredning, 
5 000 kvm för dagligvaruhandel varav 70% livsmedel, inte ska överskridas.

Kommentar: 
Vilka eventuella begränsningar av verksamheter inom planområdet som bör göras är ytterst en 
politisk fråga. Förslaget följer de inriktningsbeslut som har tagits i kommunen.

25. Brålands samfällighetsförening, 2019-06-26, Granskning 2
Trafikförhållanden
Enligt Planbeskrivningen och Lantmäteriets beslut förvaltas vägar som ingår i Bråland GA:1 
inklusive tunneln under E6 av Brålands Samfällighetsförening och skall hållas farbara året runt. 
Då trafiken kommer att öka och grusvägen börjar söder om handelsområdet bör vägen asfalteras 
och iordningsställas från handelsområdet och genom tunneln då det kommer att köra fordon 
genom denna från Stora-Höga och Jörlanda. Detta bör bekostas av handelsområdet eller 
Stenungsunds kommun då samfällighetsföreningen består av ett fåtal åretruntboende och några 
markägare. Underhåll av asfaltsbelagda vägar, gatubelysning, vägbrunnar samt trottoarkanter bör 
underhållas och bekostas av Spekeröds handelsområde Jörlanda-Berg 1:66 m.fl. Under 
byggnadstiden av Jörlanda-Bergs handelsområde bör vägen hållas öppen och farbar under hela 
byggnadstiden för t.ex. utryckningsfordon, ambulans men även för renhållningsbilar, 
hästtransporter och annan trafik till området. 

Kommentar:
I kommande Lantmäteriförrättningen ska handelsområdet få ett andelstal i Bråland ga:1. Andelstalet, som 
bestäms av Lantmäteriet, avgör hur kostnader för utförande och drift ska fördelas. Lantmäteriet kan i 
förrättningen även pröva och besluta i frågan om högre vägstandard för Bråland ga:1. Frågan prövas om 
yrkande inkommer från någon av delägarna. Lantmäteriet beslutar i så fall även hur kostnaderna för 
åtgärden ska fördelas.

Gällande tillgänglighet under byggtiden så omfattas detta av marköverlåtelseavtalet mellan kommunen och 
exploatören om att denne ska se till att det i samband med anläggnings- och byggnadsarbeten finns erforderlig 
framkomlighet för befintlig trafik omkring exploateringsområdet. Hur vägen ska hållas farbar under byggtiden är en 
fråga mellan samfällighetsförening och exploatör.

Dagvatten
I dagsläget är avloppsledningen som anlades då E6 byggdes längs vägen mot Anråse å undermålig 
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vid kraftiga och ihållande regn då dräneringsbrunnarna ej sväljer och vatten står kvar i diken. 
Brålands Samfällighetsförening har haft slamsugningsbilar och försökt få två brunnar att fungera 
utan nämnvärt resultat, därför bör man se över funktionen av denna ledning samt bygga en ny 
avloppsledning då belastningen från Spekeröds handelsområde kommer att öka. Det nya 
handelsområdet ska då stå för denna kostnad.

Kommentar:
Förslaget till dagvattenlösningen för området har kompletterats med en ny dagvattenledning som byggs ut av 
exploatören parallellt med det befintliga dagvattendiket söder om planområdet.

Bullernivåer
Då trafiken i området kommer att öka, även tung trafik med lastbilar till och från handelsområdet, 
är det många medlemmar i föreningen som är starkt oroade av risken för ökade bullernivåer. Detta 
när vi redan upplever en hel del störningar från E6an.

Kommentar:
Rådande riktvärden för verksamhetsbuller beräknas enlig bullerutredningen uppfyllas vid samtliga 
omkringliggande bostadshus vid Spekeröds handelsplats.
Exploatörens representant har haft dialog med ägare till de bostadshus där handelsplatsen 
beräknas orsaka ökade ljudnivåer (Spekeröds-Apleröd 1:11 respektive Spekeröds-Apleröd 4:2), 
jämfört med nollalternativet, som resulterar i att riktvärden för trafikbuller överskrids. De aktuella 
fastigheterna ingår i samfällighetsföreningen och förslaget är att exploatören bekostar åtgärder på 
de aktuella byggnadernas fönster för att minska bullernivån inomhus. Enligt minnesanteckningar 
som även sänts till aktuella fastighetsägare motsätter de sig inte att åtgärder kommer att utföras i 
samband med byggnationen av området. För uteplats diskuterades bullerplank

Nedskräpning
Då föreningen redan nu har stora problem med nedskräpning på deras väg och i deras diken, något 
som hittills har kostat vägföreningen både arbete och pengar, undrar de vem som ska stå för 
städning av området. Föreningen befarar att nedskräpningen kan komma att öka vid 
handelsområdet och i omkringliggande diken.

Kommentar:
I kommande Lantmäteriförrättningen ska handelsområdet få ett andelstal i Bråland ga:1. 
Andelstalet, som bestäms av Lantmäteriet, avgör hur kostnader för drift ska fördelas. 

Privatpersoner 

26.Privatperson 1, 2019-06-28, Granskning 2 
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Personen anser att planen behöver förtydligas gällande parkering. Det är enligt personen lätt att 
tro att "parkering" endast avser parkering av bilar. På sidan 34 står det att parkeringsbehovet 
bedöms uppgå till ca 1000 parkeringsplatser. Personen undrar om cykelparkering ingår dessa 
1000 platser och anser att behovet av cykelparkeringar måste förtydligas. 
Personen anser att det finns behov av bra cykelparkering då aktuellt handelsområde ligger på 
enkelt cykelavstånd från Stora Höga. Att tydliggöra behovet av cykelparkering gör enligt 
personen att Stenungsund visar att de jobbar mot ett hållbart samhälle, där bilen inte är det enda 
sättet att transportera sig på.

Kommentar: 
Cykelparkering är inte bygglovspliktig och regleras inte i detaljplanen. Bedömningen är att ett tillräckligt 
antal cykelplatser kan tillskapas inom planområdet och det bör ligga i verksamhetens intresse att underlätta 
även för kunder med cykel. Genom att vara huvudman för den planerade gång- och cykelvägen genom 
området visar kommunen på den betydelse den har som en del i kommunens cykelvägnät och det fokus 
som finns på frågan.

27.Privatperson 2, 2019-06-27, Granskning 2 
Två personer har lämnat in ett gemensamt yttrande då de fått reda på att planen har ändrats på ett 
väsentligt sätt. De fick nyligen reda på detta av deras granne och ifrågasätter varför de inte fått 
information om detta från kommunen.
Det berg som de muntligen blivit lovade inte skulle tas bort då det ansågs vara ett betydande 
bullerskydd för deras och grannarnas hus är på den nya kartan borta och ersatt av en rondell. Med 
den nya rondellen så kommer deras hus att ha fri sikt ner till vägarna, där de nu har både träd och 
berg som skydd. Enligt personerna borde detta göra att bullernivån ökar både hos dem och deras 
granne och de undrar varför det inte gjorts någon bullermätning hos dem.
De undrar också varför man inte gjort någon inventering av var man har uteplatser och hur 
tomterna är placerade i förhållande till huset. Deras uteplats beräknas enligt karta hamna på 60-
65db. Med en enkel mätning lördag 22/6 vid middagstid, låg bullernivån på 60-62 db på deras 
altan/gräsmatta vid huset. Personerna anser att det som referens bör utföras en bullermätning på 
gräsmattan vid altan.
Vidare undrar de vad det finns för alternativ gällande bullerskydd för att hålla bullret nere på 
acceptabla nivåer. I 6.1.4 bullerskyddsåtgärder kan man läsa om Spekeröds-Apleröd 1:11 och 4:2. 
Deras 1:7 ligger ca 6 m högre än 1:11 och bara 30 m ifrån. Vid deras mätning 22/6 låg värdet vid 
tomtgränsen till 1:11 på 55-56 db. Personerna undrar varför inte fastigheten 1:7 nämns som ett av 
de hus som behöver bullerskyddas.
De är minst lika utsatta för de bullerstörningar som 1:11 skall skyddas mot och de befarar att de 
blir ordentligt mycket högre hos dem som ett resultat av den nya planen.

Kommentar:
En kompletterande utredning avseende trafik- och verksamhetsbuller har utförts för att studera 
bullerpåverkan på omkringliggande befintliga bostäder med utgångspunkt i det nya förslaget till 
utformning av planområdets norra del. 
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I utredningen har bullerskyddsskärmar utretts för de bostadshus där handelsplatsen beräknas orsaka ökade 
ljudnivåer, jämfört med nollalternativet, som resulterar i att riktvärden för trafikbuller överskrids. 
Bullerskärmarna bedöms i utredningen inte vara ekonomiskt rimliga och därmed föreslås 
fasadnärabullerskyddsåtgärder för de berörda fastigheterna Spekeröds-Apleröd 1:11 och Spekeröds-
Apleröd 4:2. I dessa två fall har dialog genomförts som utredningen rekommenderar för ytterligare analys 
angående behov av åtgärder. 

Rådande riktvärden för verksamhetsbuller beräknas uppfyllas vid samtliga omkringliggande bostadshus 
vid Spekeröds handelsplats.

28.Privatperson 3, 2019-06-11, Granskning 2 
Personen anser att jordbruksfastigheten Bråland 2:2, 1:5 samt 3:2 är sakägare i denna detaljplan. 
Personen skulle därför ha blivit varslad och tillsänd handlingar i ärendet vilket inte har skett.
Eftersom personens fastighet är belägen vid Anråseån nedströms recipientpunkt för dagvatten från 
detaljplanen, personen är delägare i Anråseåns FVO samt nyttjar Anråseån och bäck ingående i 
avvattningsföretaget, som vattenställe för sina livsmedelsproducerande djur, är personen påverkad 
av denna plan.
Personen efterfrågar att kommunen meddelar att fastigheten är sakägare i denna plan alternativt 
meddelar ett formellt beslut om så inte är fallet.  

Kommentar: 
Kommunen bedömer att ägarna till de aktuella fastigheterna inte är sakägare. 

29.Privatperson 4, 2020-03-13, Granskning 3 
Personen yrkar huvudsakligen på att handelsområdet tas bort från detaljplanen och i andra hand på 
att det begränsas så att det inte innefattar livsmedel.
Skälen som anges är sammanfattningsvis att behovet av livsmedelshandel redan tillgodoses på 
annat sätt och att förutsättningarna förändrats sedan handelsutredningen 2012 både genom andra 
handelsetableringar och internethandel. 
Personen anför vidare att det saknas konsekvensbeskrivning 

Kommentar:
Se kommentar under 23 Hemköp Stora Höga respektive 24 Handlarna i Stora Höga

30.Privatperson 4, 2020-03-13, granskning 3
Personen motsätter sig detaljplaneförslaget och hemställer att planarbetet avslutas. Detaljplanen 
kommer att generera olägenheter för omgivningen och negativ miljöpåverkan, varför den inte ska 
antas.
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Kommentar:
Enligt miljökonsekvensbeskrivningen kommer genomförandet av planen med inarbetade 
skyddsåtgärder och försiktighetsmått inte att innebära betydande miljöpåverkan.

Kommunen bedömer att de olägenheter som uppstår för omgivningen inte kan betraktas som en 
betydande olägenhet enligt 2 kap. 9§ PBL.
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Sammanfattning
Synpunkterna på planförslaget har bland annat gällt trafiklösningar och skydd mot väg E6 samt geoteknik i 
samband med detta. Synpunkterna gällde bland annat avgränsningen mot Trafikverkets vägområde liksom 
korsningspunkter och anslutningar till det statliga vägnätet. Synpunkter finns också kring parkering, 
förhållanden för cyklister och möjligheterna för kollektivtrafik. 

Synpunkter kom in angående skydd mot påtaglig skada på riksintresset. Dessa gällde bland annat hur 
genomförandet av skyddsåtgärder säkerställs. Synpunkter gällde också dagvattenledningen söder om 
planområdet som tillkom i förlaget efter att de inledande miljöbedömningarna genomförts. Synpunkterna 
gällde bland annat också eventuellt behov av dispenser.

Synpunkter har kommit angående lantmäterifrågor och otydligheter i genomförandebeskrivningen. Dessa har 
handlat om bland annat redovisning av bestämmelser och tydlighet i plankartan samt osäkra 
fastighetsgränser. Det finns även synpunkter kring hur utrymme för tekniska anläggningar tillgodoses.

Synpunkter kring bullerfrågor liksom kring ansvarsfördelning för gemensamhetsanläggningar har inkommit.
Dessa har berört bland annat lokalgatan genom området och anläggningar för dagvattenhantering. 

Synpunkter har också inkommit angående omfattningen av handelsetableringen och angående att planen inte 
ska antas. En synpunkt finns också kring bedömningen av vilka som är sakägare.

Ändringar i förslaget inför antagande
Planförslaget har förtydligats genom bestämmelser som definierar var och i vilken omfattning 
åtgärder får utföras inom område NATUR. Skyddszonen mot sumpskogen har stärkts genom 
införande av bestämmelse om trädplantering och en bestämmelse om marklovsplikt för trädfällning.

Planförslaget har förtydligats avseende genomförandet av nödvändiga åtgärder för att skada inte ska 
uppstå på riksintresset.

Olämpliga planbestämmelser har tagits bort och andra omformulerats för att öka tydligheten om vad 
som krävs.

Plankartan har kompletterats med användningen E1 som förtydligar området för dagvattendammen i 
södra delen av planområdet. Möjligheten för en teknikbyggnad i anslutning till dagvattendamen 
tydliggörs med en byggrätt.

För att tillmötesgå granskningsyttrande från Vattenfall eldistribution AB har ett område lagts till 
med användningen E i norra delen av planområdet.

Planförslaget har justerats för att beakta Trafikverkets önskan om att justera detaljplanens utbredning 
gentemot vägområdet runt E6. 
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Gräns mellan lokalgata och kvartersmark justeras något vid infarten i norr för att ge mer plats för 
högersväng ut från planområdet mot rastplatsen i öster.

Planförslaget har förtydligats avseende att parkering tillåts även inom den del av kvartersmarken 
där skyltmast tillåts.

Samhällsbyggnad/plan bedömer att det med följande ändringar är lämpligt att gå vidare med 
förslaget.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna granskningsutlåtandet och 
antagandehandlingarna samt att anta detaljplanen enligt 5 kap 27 §, plan och bygglagen (2010:900).

Samhällsbyggnad Plan Stenungsund, 2020-05-15

Anders Hulterström
Planarkitekt
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-05-25

  
 
 
 
 
§ 189 Dnr: KS 2018/321 
 
Svar på återremiss - Omfördelning av investeringsbudget på grund 
av utbyggnad av gång- och cykelväg längs väg 574 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet. 

Ärendet behandlas på kommunstyrelsens extrainsatta sammanträde den 10 juni.  
 
Protokollsanteckning 
Moderaterna lämnar följande protokollsanteckning: Stenungsunds kommun har en antagen 
mobilitetstrategi där inriktningen och ambitionen är att öka andelen resor som våra 
kommuninvånare går till fots eller cyklar. Byggandet av gång och cykelvägar kommer därför 
prioriteras de kommande åren. När Trafikverket är med och ställer krav kan kostnaderna bli 
orimligt höga. Moderaterna anser att det är viktigt att kommunen på ett tidigt stadium försöker 
hitta alternativa lösningar i de fall löpmeterpriset kan antas bli väsentligt högre än den för 
gång och cykel-vägar genomsnittliga kostnaden. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Den aktuella sträckan är cirka 400 meter lång och sträcker sig strax söder om bensinstationen 
i Stora Höga rakt söder ut till korsningen Anråsvägen- väg 574 (vägen ner till Getskärs 
badplats). 
 
2016 ansökte kommunen om bidrag till prioriterade cykelvägar hos Västra Götalandsregionen 
(VGR). Sträckan finansieras i dagsläget till 70% av VGR för vägplan, planering och 
projektering. Trafikverket finansierar 50% av produktionen (byggnationen av cykelbanan). 
Första budget som togs fram 2018 för cykelbanan var 7,1 mnkr där kostnaden för 
Stenungsunds kommun är 3,0 mnkr. Budgeten byggde på en första skattning i ett tidigt skede. 
 
Ny budget som togs fram 2019 med hänsyn till projektets specifika förutsättningar, där bland 
annat tillkommande geotekniska lösningar för bron medför ökade kostnader. Ny budget är satt 
till 13 mnkr där kostnaden för kommunen är 5,8 mnkr, en ökning för kommunen med 2,8 
mnkr. 
 
Ökningen beror på de på geotekniska förutsättningarna vid Anråseån, bro, marknadsläget, 
naturmiljö och arkeologi. 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-05-25

 
Kommunstyrelsen återremitterade ärendet den 23 mars 2020 till förvaltningen med uppdraget 
att utreda av alternativa möjligheter. Alternativt förslag är att låta anlägga cykelbanan utefter 
en upptrampad stig och ansluta cykelbanan mot Stora vägen till blandtrafik söder om bron och 
sedan leda in oskyddade trafikanter till förlängning av cykelbanan igen.  
Detta alternativ uppgår till en kostnad av 5,3 mnkr, detta innebär en minskning av den totala 
budgeten av investeringsprojektet på 0,5 mnkr. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-04-03 
Bilaga 1, GC-nät 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Jan Rudén (S) föreslår att ärendet bordläggs.  
 
Nedzad Deumic (KD) tillstyrker Jan Rudéns (S) förslag.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Jan Rudéns (S) förslag 
och konstaterar att så sker.  
 
Beslut skickas till 
Anna-maria.samuelsson@stenungsund.se 
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Anna-Maria Samuelsson Till kommunstyrelsen 
Projektledare Infrastruktur 
 
 
Svar på återremiss - Omfördelning av investeringsbudget på grund 
av utbyggnad av gång- och cykelväg längs väg 574 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att omfördela 2 800 tkr ur totala investeringsbudgeten för 
utbyggnad gång- och cykelvägar för färdigställandet av gång- och cykelväg längs väg 574. 

Sammanfattning av ärendet 
Den aktuella sträckan är cirka 400 meter lång och sträcker sig strax söder om bensinstationen 
i Stora Höga rakt söder ut till korsningen Anråsvägen- väg 574 (vägen ner till Getskärs 
badplats). 
 
2016 ansökte kommunen om bidrag till prioriterade cykelvägar hos Västra Götalandsregionen 
(VGR). Sträckan finansieras i dagsläget till 70% av VGR för vägplan, planering och 
projektering. Trafikverket finansierar 50% av produktionen (byggnationen av cykelbanan). 
Första budget som togs fram 2018 för cykelbanan var 7,1 mnkr där kostnaden för 
Stenungsunds kommun är 3,0 mnkr. Budgeten byggde på en första skattning i ett tidigt skede. 
 
Ny budget som togs fram 2019 med hänsyn till projektets specifika förutsättningar, där bland 
annat tillkommande geotekniska lösningar för bron medför ökade kostnader. Ny budget är satt 
till 13 mnkr där kostnaden för kommunen är 5,8 mnkr, en ökning för kommunen med 2,8 
mnkr. 
 
Ökningen beror på de på geotekniska förutsättningarna vid Anråseån, bro, marknadsläget, 
naturmiljö och arkeologi. 
 
Kommunstyrelsen återremitterade ärendet den 23 mars 2020 till förvaltningen med uppdraget 
att utreda av alternativa möjligheter. Alternativt förslag är att låta anlägga cykelbanan utefter 
en upptrampad stig och ansluta cykelbanan mot Stora vägen till blandtrafik söder om bron och 
sedan leda in oskyddade trafikanter till förlängning av cykelbanan igen.  
Detta alternativ uppgår till en kostnad av 5,3 mnkr, detta innebär en minskning av den totala 
budgeten av investeringsprojektet på 0,5 mnkr. 
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Beskrivning av ärendet 
I Stenungsunds kommuns cykelplan antagen den 20 juni 2016 anges sträckan mellan Stora 
Höga och Jörlanda som en av fem sträckor som är kvar av högsta prioritet. Sträckan är 
inplanerad i den ekonomiska planen för 2020 - 2022. 
 

 
 
Etappen och sträckningen är implementerad och prioriterad från Göteborgsregionen (GR). Det 
finns inom GR ett politiskt ställningstagande om att prioritera huvudcykelnätet i regional 
planering. 
 
Etappen Stora Höga till Anråsevägen är en del i ett större sammanhang där syftet är att få en 
gemensam sammanhållande cykelväg från Kode till Ödsmål. För Stenungsunds kommun är 
detta en viktig länk för att binda samman hela cykelnätet. 
 
Aktuell sträcka lämnades in via kommunalförbundet 2016 för att få Trafikverket att prioritera 
och finansiera sträckan via regional plan och att kommunen går in och medfinansierar med 
50% av kostnaden. 
 
Enligt väglagen måste cykelvägen ligga i direkt anslutning till Trafikverkets väg för att kunna 
genomföra och delfinansiera projektet. Trafikverket har utifrån denna förutsättning undersökt 
två alternativ i sin utredning, där cykelvägen ligger öster eller väster om befintlig väg. Utifrån 
detta har Trafikverket kommit fram till att nuvarande förslag (västra sidan) är det bästa av de 
två. 
 
Den aktuella sträckan är cirka 400 meter lång och sträcker sig strax söder om bensinstationen 
i Stora Höga rakt söder ut till korsningen Anråsvägen - väg 574 (vägen ner till Getskärs 
badplats). 
 
Uppdrag från kommunstyrelsen den 23 mars 2020, blandtrafik på bron. 
Att anlägga cykelbanan utefter en upptrampad stig som invånarna idag använder sig av och 
låta cykelbanan sedan ansluta sig mot Stora vägen till blandtrafik och över befintlig vägbro. 
Söder om bron leda in oskyddade trafikanter till förlängning av cykelbanan igen. 
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Beräknad kostnad: ca 5,3 mnkr. 
 
Ej kalkylerade risker:  

 Stor risk för geotekniska åtgärder, på 
grund av känd skredrisk i området. 

 Inlösen för mark. 
 Ny detaljplan. 
 Att del av sträckan ligger inom 

trafikverkets vägområde, kräver då en 
övervakande projektledare från 
Trafikverket, som kommunen 
bekostar. 

 Skicket på befintlig bro. 
 Strandskyddsdispens. 

 
Konsekvenser för kommunen: 

 Projektet måste spelas in i vår kommunala åtgärdslista och prioriteras. 
 Projektet kommer dra resurser internt inom kommunen. 
 Kommunen får ta ansvar för drift och underhåll. 
 Kommunen får ta ansvar för trafiksäkerheten. 

 
Positiva effekter: 

 Mindre påverkan på närmiljön vid byggnation. 
 Projektets totala budgetkostnad blir lägre jämfört med trafikverkets förslag på 13 

mnkr, varav kommunen ska stå för 5,8 mnkr. 
 
Negativa effekter:  

 Oskyddade trafikanter blandas med fordonstrafik. 
 Ökad omväg på ca 100 meter. 
 Planer finns att göra om trafiksituationen för Stora Högaskolan, risken är då hög att 

trafikmängden ökar över bron.  
 Kommunen tar inte hänsyn till den plan som finns i GR om sammanhållande 

cykelvägar inom regionen. 
 Flera vägkorsningar för oskyddade trafikanter. 
 Bidrar inte till hållbart resande och kommunens politiskt antagna Mobilitetsstrategi.  
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Ursprungligt uppdrag, Trafikverkets förslag. 
 
Beräknad kostnad: 13,0 mnkr. Varav kommunen ska stå 
för 5,8 mnkr. 
 
Ej kalkylerade risker: 

 Ökade kostnader under produktionen. 
 Ökade kostnader för projekteringsuppehållet. 

 
Konsekvenser för kommunen: 

 Projektet kommer dra resurser internt inom 
kommunen. 

 
Positiva effekter: 

 Drift och underhållet hamnar på Trafikverket. 
 Oskyddade trafikanter behöver inte blandas med 

fordonstrafik.  
 Sammanhållande cykelbana från Kode till Stenungsund är möjlig då man följer GR 

cykelplan. 
 Inga vägkorsningar för oskyddade trafikanter. 
 Bidrar till hållbart resande och kommunens politiskt antagna Mobilitetsstrategi. 

 
Negativa effekter:  

 Större påverkan på närmiljön vid byggnation. 
 
Det alternativa förslaget har något lägre beräknad anläggningskostnad för kommunen, men 
tillkommande är istället ett drift- och underhållsansvar. Miljöeffekten är också lägre då man 
inte behöver bygga någon bro. 
Det ursprungliga förslaget är däremot en säkrare väg för oskyddade trafikanter och bidrar till 
en sammanhållande cykelbana från Kode till Stenungsund. Det ursprungliga förslaget är redan 
med i trafikverkets planering för kommande byggnationer av cykelbanor och kan därmed 
snabbare komma igång igen då projekteringen är klar. All framtida drift- och underhåll 
hamnar på trafikverket.  
Sammantaget gör förvaltningen bedömningen att det ursprungliga förslaget är mer 
fördelaktigt utifrån ett helhetsperspektiv och förordar därför det. 
 

 
Ekonomiska konsekvenser 
Ursprungsförslaget har en beräknad kostnad på 13 mnkr varav kommunens ska finansiera 5,8 
mnkr. Medel som måste skjutas till från kommunen är 2,8 mnkr. 
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Det alternativa förslaget med blandtrafik på bron har en beräknad kostnad 4,3 mnkr av vilket 
tidigare upparbetade medel inom projektet är 1 mnkr. Medel som kommunen skulle behöva 
skjuta till är 2,3 mnkr.  
 
Kostnadsskillnaden för Stenungsunds kommun mellan de två förslagen är 0,5 mnkr. 
 
Barnkonsekvensanalys 
En sammanhållande gång- och cykelväg skapar en trygg och säker trafiksituation för barn och 
ungdomar som tar sig från Jörlanda till Stora Höga och från Stora Högas samhälle till Stora 
Högaskolan.  
 
Verksamhetsmässiga konsekvenser 
Det alternativa förslaget med blandtrafik på bron leder till att Stenungsunds kommun kommer 
att stå som väghållare och blir ansvarig för drift och underhåll. Det skulle leda till ett behov av 
ökade medel till driftbudgeten. 
 
Juridiska bedömningar  
Inga juridiska konsekvenser. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-04-03 
Bilaga 1, GC-nät 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor samhällsbyggnad 
 
 
Daniel Jerling Camilla Svensson  
Sektorchef Verksamhetschef/funktionschef  
 
 
Beslut skickas till 
Anna-maria.samuelsson@stenungsund.se 
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Bef. huvudnät

Större gång- och cykelnät

Bef. delnät

Bef. grusstig

Saknad länk huvudnät

Saknad länk delnät

Bilaga 1
Dagens situationDagens situation
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-05-25

  
 
 
 
 
§ 193 Dnr: KS 2020/301 
 
Höjning av bruknings- och anläggningsavgift, taxa för vatten och 
avlopp VA 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet.  

Ärendet behandlas på kommunstyrelsens extrainsatta sammanträde den 10 juni.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Under 2019 gjorde VA-kollektivet ett underskott vilket medfört att förvaltningen under en 
treårs period behöver betala av det uppkomna underskottet. Förvaltningen förslår därav en 
höjning av befintlig taxa enligt nedan: 

 Höja brukningsavgiften för VA med 12 % jämfört med gällande avgift.   
 Höja anläggningsavgiften för VA med 5 % jämfört med gällande avgift.   

Genom att höja taxan i enlighet med förvaltningens förslag kommer det uppkomna 
underskottet vara avbetalat inom tre år. 
 
Beslutsunderlag 
Allmänna utskottet 2020-05-05 
Tjänsteskrivelse 2020-03-26 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Maria Renfors (M) tillstyrker förvaltningens förslag.  
 
Bo Pettersson (S) föreslår att ärendet bordläggs. 
 
Ulla Johansson (SD) tillstyrker förvaltningens förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag. Ordföranden ställer förslagen mot varandra 
och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Bo Petterssons (S) förslag.  
 
Votering begärs och genomförs.  
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Kommunstyrelsen
2020-05-25

 
Omröstningsresultat 
Ja-röst för Bo Petterssons (S) förslag. 
Nej-röst för förvaltningens förslag. 
 
Följande ledamöter röstar ja: Bo Pettersson (S), Agneta Pettersson Bell (ST), Himan 
Mojtahedi (S), Jan Rudén (S), Ida Melin (S), Linda-Maria Hermansson (C), Emma Ramhult 
(V) och Jimmy Lövgren (MP). 
 
Följande ledamöter röstar nej: Maria Renfors (M), Johan Jönsson (M), Helena Nävergårdh 
(M), Ulla Johansson (SD), Lisbeth Svensson (L), Maria Möller Berntsson (L) och Nedzad 
Deumic (KD). 
 
Med 8 ja-röster och 7 nej-röster beslutar kommunstyrelsen i enlighet med Bo Petterssons (S) 
förslag. 
 
Beslut skickas till 
Tony.strandh@stenungsund.se 
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Allmänna utskottet
2020-05-05

  
 
 
 
 
§ 37 Dnr: KS 2020/301 
 
Höjning av bruknings- och anläggningsavgift, taxa för vatten och 
avlopp VA 
 
Beslut 
Allmänna utskottet beslutar att förvaltningen inför behandling i kommunstyrelsen ska 
komplettera ärendet med en underhållsplan, konsekvens av att öka anslutningskostnaden med 
10% den 1 september och konsekvens av att öka förbrukningstaxan med 6% den 1 september. 
I övrigt lämnar allmänna utskottet över ärendet till kommunstyrelsen utan eget 
ställningstagande.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Under 2019 gjorde VA-kollektivet ett underskott vilket medfört att förvaltningen under en 
treårs period behöver betala av det uppkomna underskottet. Förvaltningen förslår därav en 
höjning av befintlig taxa enligt nedan: 

 Höja brukningsavgiften för VA med 12 % jämfört med gällande avgift.   
 Höja anläggningsavgiften för VA med 5 % jämfört med gällande avgift.   

Genom att höja taxan i enlighet med förvaltningens förslag kommer det uppkomna 
underskottet vara avbetalat inom tre år. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-03-26 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Bo Pettersson (S) föreslår att allmänna utskottet lämnar ärendet utan ställningstagande samt 
att ärendet kompletteras med en underhållsplan, konsekvens av att öka anslutningskostnaden 
med 10% den 1 september och konsekvens av att öka förbrukningstaxan med 6% den 1 
september.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om allmänna utskottet kan besluta i enlighet med Bo Petterssons (S) 
förslag och konstaterar att så sker.  
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Justerare 
 

Rätt utdraget intygar 

Protokoll
Allmänna utskottet
2020-05-05

 
Beslut skickas till 
Tony.strandh@stenungsund.se 
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Tony Strandh Till kommunfullmäktige 
Enhetschef Teknik 
 
 
Höjning av bruknings- och anläggningsavgift för VA 

 
Förslag till beslut 
Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att   
 Höja anläggningsavgiften för VA med 5 % jämfört med nu gällande avgift.  Den nya 

avgiften ska gälla från och med 1 januari 2021.  
 Höja brukningsavgiften för VA med 12 % jämfört med gällande avgift.  Den nya 

avgiften skall gälla från och med 1 januari 2021. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Under 2019 gjorde VA-kollektivet ett underskott vilket medfört att förvaltningen under en 
treårs period behöver betala av det uppkomna underskottet. Förvaltningen förslår därav en 
höjning av befintlig taxa enligt nedan: 

 Höja brukningsavgiften för VA med 12 % jämfört med gällande avgift.   
 Höja anläggningsavgiften för VA med 5 % jämfört med gällande avgift.   

Genom att höja taxan i enlighet med förvaltningens förslag kommer det uppkomna 
underskottet vara avbetalat inom tre år. 

 
Beskrivning av ärendet 
Vatten- och avloppsverksamheten inom kommunen är taxefinansierad och erhåller på så vis 
inga skattemedel. VA-taxan ska tas ut i enlighet med den prislista som kommunfullmäktige 
beslutat och ska vara beräknad att täcka de kostnader som verksamheten kostar. 

Under 2019 gjorde VA-verksamheten ett underskott vilket medför att verksamheten har en 
skuld till taxekollektivet som ska betalas tillbaka inom en treårsperiod. 

För att säkerställa en budget i balans sett över tre år har en uppräkning av befintlig VA-taxa 
gjorts.  

Taxan har beräknats från och med 2020 och visar på ett behov av höjning av taxan. 
Förvaltningen föreslår därför följande höjning: 
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 Höja anläggningsavgiften för VA med 5 % jämfört med gällande avgift.   
 Höja brukningsavgiften för VA med 12 % jämfört med gällande avgift.   

Brukningsavgiften höjdes 2020-01-01 med 2 % jämfört med då gällande taxa. 
Anläggningsavgiften höjdes 2020-01-01 med 5 % jämfört med då gällande taxa. 

Förvaltningen har räknat på ett exempel på vad kostanden skulle bli med den nya taxan för att 
ansluta sig till kommunalt vatten och avlopp. 
Privata abonnenter påverkas av höjningen på följande sätt: 

 Brukningsavgiften för en normalvilla med en förbrukning om 150 m3/år innebär det en 
höjning från 6201 kr/år till 6945 kr/år inkl. moms för 2021 

 Anläggningsavgiften för typhus A innebär det en höjning från 169 785 kr till 178 274 
kr inkl. moms för 2021 

 
Ekonomiska konsekvenser 
En höjning av bruknings- och anläggningsavgiften för VA är en förutsättning för att 
säkerställa en budget i balans för VA-kollektivet. Skulden uppgår 2020 till – 1 496 Tkr 

Genom att höja 12% är budget i balans 2021 och kan under tre år arbeta bort skulden till VA 
kollektivet genom årliga höjningar med 3 % under perioden 2022 – 2024. 

 
Barnkonsekvensanalys 
Med anledning av ärendets administrativa karaktär medför inte beslutet i sig några 
konsekvenser för barn. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-03-26 
 
 
STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor samhällsbyggnad 
 
Daniel Jerling Camilla Svensson 
Sektorchef Verksamhetschef  
 
 
Beslut skickas till 
Tony.strandh@stenungsund.se
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1. Övergripande beskrivning och status av ledningssystemet. 
Idag avleds allt spillvatten från bl.a områdena Jörlanda, Stora Höga, Ödsmål och Stenungsunds 

samhälle via ett system med avloppspumpstationer och överföringsledningar till Strävlidens 

avloppsreningsverk. I kommunen finns också två mindre spillvattensystem och avloppsreningsverk i 

Svenshögen och Ucklum, vilka tas med i planeringen men som inte beskrivs närmare i denna rapport. 

Ledningsnätet är i huvudsak utbyggt som ett duplikatsystem, men det finns dock områden som saknar 

utbyggda kommunala dagvattensystem, vilket leder till att dagvatten leds in i spillvattenledningarna. 

Nuvarande spillvattensystem är kraftigt belastat med tillskottsvatten, samt läck- och dränvatten. Detta 

orsakar bräddning och uppdämningar i spillvattensystemet, samt även höga kostnader i form av ökad 

energiåtgång för pumpning. Med anledning av detta togs en spillvattenmodell fram där även 

tillkommande områden tas med i beräkningarna och där konkreta förslag på åtgärder togs fram. 

Jörlanda/Stora Högas spillvattennät 

I den södra delen av Stenungsunds kommun finns idag totalt ca 47 km självfallsledningar för spillvatten 

utbyggda. Inom detta nät finns även 14 avloppspumpstationer, större och mindre, och ca 10 

bräddavlopp/nödutlopp inne i eller i nära anslutning till pumpstationerna. Större delen av 

huvudledningsnätet från, P50 Källsby och upp till P84 Lilla vägen i Stora Höga, utgör en viss 

kapacitetsnedsättning utifrån spillvattenmodellen vid ett 10-års regn. 

Stenungsunds samhälle  

Inom området finns ca 52 km självfallsledningar och 19 större och mindre avloppspumpstationer. 

Huvudsystemet består av avloppspumpstationerna vid Strandnorum (P80), Södra vägen (P13), 

Kraftverksvägen (P12) och Kraftverksvägen (P11). Avloppspumpstation P11 pumpar in allt spillvatten 

från Stenungsunds samhälle, Timmervik, Jörlanda och Stora Höga till Strävlidens avloppsreningsverk.  

Till huvudledningsstråket ansluter delområden vis självfallssystem eller mindre/medelstora 

avloppspumpstationer. På huvudledningsnätet, i höjd med Nösnäs fram till strax norr om P13, Södra 

vägen, finns en viss kapacitetsnedsättning. Samt på sträckan P11 Kraftverksvägen fram till P30 

Strävliden. 

Ödsmål 

I Ödsmål finns det idag ca 14 km självfallsledningar för spillvatten utbyggda. Inom detta ledningsnät 

finns också 8 avloppspumpstationer och ca 4 bräddavlopp/nödutlopp inne i eller i nära anslutning till 

pumpstationerna. Spillvatten från Ödsmålsområdet avleds söderut via två huvudgrenar, som strålar 

samman strax söder om Ödsmåls kyrka. Efter det att ledningarna löper samman sker det en korsning 

med Ödsmålsån, som idag utgör en viss kapacitetsnedsättning. 
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2. Redovisning av vilka bräddpunkter och pumpstationer som tar 

emot högst andel ovidkommande vatten. 
Det finns 8 bräddavlopp och 13 nödutlopp i eller i anslutning till pumpstationer, varav ett bräddavlopp 

inne i Strävlidens avloppsreningsverk. Övriga stationer saknar möjlighet till brädd. Det finns en känd 

bräddpunkt på ledningsnätet. 

 

Mätutrustning för registrering av bräddavlopp finns i 5 pumpstationer, (P80, P82, P84, P50 och P14) 

samt en efter mekanisk rening inne i Strävlidens avloppsreningsverk. Enligt registrerade mätningar 

bräddar följande pumpstationer mest: 

Pumpstation Område Recipient 

P80 Strandnorum Strandnorum, Stenungsund Hakefjorden 

P82, Gläntans väg Stora Höga xxxxxx 

P50, Källsbyvägen Jörlanda Jörlandaån 

P31 Uddevallavägen Dala, Ödsmål Askeröfjorden 

 

Beräkningar utifrån spillvattenmodellen visar att störst mängd bräddning idag inträffar vid Strävlidens 

avloppsreningsverk, P84 Lilla vägen, P31 Uddevallavägen, P51 Ringkanalen, brädd på ledningsnätet vid 

Solgårdsvägen samt P15 Ängsvägen. 

 

3. Kartläggning/Inventering av ledningsnätet 
• Filmning av huvudledningsnätet utfördes under 2015, från Jörlanda till Ödsmål. Bedömningen 

som är gjord visar att stora delar av huvudledningsnätet, som är av betong, är i dåligt skick 

med mycket ytskador och dåliga skarvar och inläckage.  

• En modell över spillvattenledningsnätet finns, utfördes av Sweco under 2016 och håller på att 

revideras nu (2020). Modellen har även tagit hänsyn till belastning från planerade 

utbyggnadsområden som detaljplaner och saneringsområden.  

• Erfarenhet från framförallt driftpersonal har samlats in och sammanställts. En spolplan finns 

upprättad för spillvattennätet. 

Resultat från spillvattenmodellen tillsammans med resultat från filmningen samt underlag från 

driften ger tillsammans en bra bild över konditionen och kapaciteten hos ledningsnätet. 
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4. Sammanfattning av prioriterade åtgärder 
En prioriteringslista (bilaga 1a och 1b), för de åtgärdsbehov kommunen har, är framtagen utifrån 

underlag från filmning, spillvattenmodell, spolplan samt ytterligare information från driftavdelningen. 

Då kommunen inte tidigare har arbetet långsiktigt med ledningsförnyelse så finns det inte tillräckligt 

underlag för att ta fram en tidplan för respektive åtgärd. Munkeröds ledningsomläggning samt 

uppgradering av pst 21 och 22 finns med i budget inom perioden. Övriga åtgärdspunkter på listan 

kommer att betas av utifrån prioriteringsordning. 

 

5. Ekonomi 
För åtgärder på befintligt ledningsnät finns en löpande budget på 6 miljoner kronor per år. För större 

projekt, exempelvis Kvarnhöjden, äskas det separata medel. Med större projekt avses projekt som tar 

50 % eller mer av den löpande budgeten. 

 

6. Prioriteringsmetod 
Prioriteringen av åtgärder är baserad på följande parametrar: 

• Kondition på ledningsnät och pumpstationer baserat på underlag från filmning på 

huvudledningsnätet, kända problemområden från driften. 

• Kapacitet på ledningsnät och pumpstationer baserat på underlag från spillvattenmodellen. 

• Planerade utbyggnadsområden. 

• Ekonomi, en grov kostnadsuppskattning har gjorts. 
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Område
Ledningssträcka/
Pumpstation Längd (m) Dim/Mat Beskrivning Ekonomi (kr)

Prio utifrån 
kondition

Prio utifrån 
kapacitet

Prio utifrån 
resurser

Prio utifrån 
utbyggnadsplaner

Prio 
summering

Nösnäs SNB1363-SNB70 120 400 btg Omläggning/Ökad ledningskapacitet 840000 3 3 3 3 18
Lilla Vägen SNB1151-SNB904 340 300 btg  Omläggning/Ökad ledningskapacitet 2380000 3 3 2 3 17
Kvarnhöjden SNB1839-SNB1899 2190 300 btg, 225 pvc Omläggning/Ökad ledningskapacitet 15330000 3 3 1 3 16
Spekeröd SNB1754-SNB1159 800 225 btg Omläggning/Ökad ledningskapacitet 5600000 3 3 1 3 16
Nösnäs SNB1003-SNB1363 615 400 btg Omläggning/Ökad ledningskapacitet 4305000 3 3 1 3 16
Kyrkeby SNB2262-SAG788 230 225 btg TV-inspektion 460000 3 3 3 15
Dala SNB334-Pst31 620 225 btg Omläggning/Ökad ledningskapacitet 4340000 3 3 1 1 14
Dala Pst31 Uddevallavägen Ökad kapacitet 1000000 2 3 3 1 14
Kyrkan SNB512-SNB2661 350 225 btg Omläggning/Ökad ledningskapacitet 2450000 3 2 2 1 13
Munkeröd Pst21 Mejselvägen Ökad kapacitet 1000000 3 3 3 12
Munkeröd Pst22 Munkerödsvägen Utredning, anslutningskontroller, filmning 300000 3 3 3 12
Munkeröd SNB1607-SNB132 580 300 btg Ny ledningsdragning 2900000 3 2 3 11
Nypongatan SNB746-SNB2666 300 225 btg Omläggning,Utredning, felkopplingar, film 2100000 3 2 3 11
Munkeröd SNB374-SNB1175 265 90PE, 200PE ts Ny ledningsdragning 1855000 3 2 3 11
Uddevallavägen SNB781-SNB13 (Strävliden) 525 800 btg TV-inspektion 1050000 1 2 2 3 11
Södra vägen SNB850-SNB406 350 500 btg Omläggning/Ökad ledningskapacitet 2450000 2 2 3 9
Kolningsberget Antal hus 175 4780 Utredning tillskottsvatten 715000 3 3 9
Skolan Antal hus 120 5260 Utredning tillskottsvatten 570000 3 3 9
Stenungsunds kommun Hela ledningsnätet Inventering släppbrunnar på ledningsnätet 500000 3 3 9
Kyrkan Antal hus 45 1640 Utredning tillskottsvatten 210000 3 3 9
Stenunge allé Antal hus 20 640 Utredning tillskottsvatten 100000 3 3 9
Ucklum Antal hus 135 6430 Utredning tillskottsvatten 696787 3 3 9
Kyrkeby SNB46-SNB2164 540 225 btg Omläggning/Ökad ledningskapacitet 3780000 3 2 8
Norra vägen SNB2103-SNB660 280 500 btg Omläggning/Ökad ledningskapacitet 1960000 1 1 2 2 8
Norra vägen SNB1585-SNB1795 150 500 btg Omläggning/Ökad ledningskapacitet 1050000 1 1 2 2 8
Ribbenäs SNB733-SNB512 286 160 PVC Omläggning/Ökad ledningskapacitet 2002000 2 2 1 7
Stenungs torg Pst18 Stenunge Allé Ökad kapacitet 1000000 1 3 2 7
Mjösund Pst32 Mjösundsvägen Utredning, filmning 200000 2 3 7
Jörlanda Pst53 Olof Wiks väg Utredning 200000 2 3 7
Krukmakarevägen Pst38-SNB334 1730 225 btg Relining/omläggning 1845000 2 2 6
Strandnorum STB598-STB744 246 160 PP Omläggning/Ökad ledningskapacitet 1722000 2 2 6
Strävliden Pst30 Strävliden Ökad kapacitet 1000000 3 3 6
Södra vägen SNB406-SNB70 50 500 btg TV-inspektion 100000 3 3 6

BILAGA 1a

Uppdaterad version, 2020-04-08 av Liza Nyman, Teknik, Stenungsunds kommun
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Område
Ledningssträcka/
Pumpstation Längd (m) Dim/Mat Beskrivning Ekonomi (kr)

Prio utifrån 
kondition

Prio utifrån 
kapacitet

Prio utifrån 
resurser

Prio utifrån 
utbyggnadsplaner

Prio 
summering

Bråland SNB587-SNB590 659 225 btg Omläggning/Ökad ledningskapacitet 4613000 1 1 1 5
Strandnorum Antal hus  265 5020 Utredning tillskottsvatten 990000 1 3 5
Bråland SNB1268-SNB2172 131 225 btg Omläggning/Ökad ledningskapacitet 917000 1 3 5
Ängsvägen SNB222-SNB647 130 400 btg Utredning,TV-inspektion 910000 1 3 5
Saltängsvägen SNB222-SNB538 300 400 btg Utredning,TV-inspektion 600000 1 3 5
Ängsvägen Antal hus  115 5340 Utredning tillskottsvatten 565000 1 3 5
Strandvägen Antal hus 135 3780 Utredning tillskottsvatten 550000 1 3 5
Gärdesvägen SNB537-SNB229 255 400 btg Utredning,TV-inspektion 510000 1 3 5
Mariagården Antal hus 90 5080 Utredning tillskottsvatten 470000 1 3 5
Hallerna Antal hus 120 2340 Utredning tillskottsvatten 460000 1 3 5
Norr om skolan Antal hus 105 3450 Utredning tillskottsvatten 455000 1 3 5
Solgårdsdalen Antal hus 80 1520 Utredning tillskottsvatten 310000 1 3 5
Brålandavägen Antal hus 60 3220 Utredning tillskottsvatten 310000 1 3 5
Hallerna Pst27 Hallerna Utredning 200000 1 3 5
Hallerna Pst24 Kobergsvägen Utredning 200000 1 3 5
Hallerna Pst23 Hallernaleden Utredning 200000 1 3 5
Kyrkeby SNB2426-SNB2220 70 225 btg TV-inspektion 140000 1 3 5
Lilla Solvändevägen SNB1608-SNB1500 60 226 btg Utredning,TV-inspektion 120000 1 3 5
Solvändevägen SNB1858-SSB898 55 227 btg Utredning,TV-inspektion 110000 1 3 5
Söbacken SNB1928-SNB1638 85 300 btg Relining 90000 1 3 5
Söbackevägen STB838-SNB580 30 225 btg Utredning,TV-inspektion 60000 1 3 5
Olof Wiks väg SNB1895- Pst53 380 225 btg Omläggning/Ökad ledningskapacitet 2660000 1 2 4
Högenorum SNB4-SNB1758 295 160 PP Omläggning/Ökad ledningskapacitet 2065000 1 2 4
Hallernaleden SNB1490-SNB1885 240 225 btg Omläggning/Ökad ledningskapacitet 1680000 1 2 4
Kyrkenorum Antal hus 375 9700 Utredning tillskottsvatten 1500000 1 2 4
Kyrkeby SNB1204- Pst52 190 225btg TV-inspektion 1330000 1 2 4
Högenorum Antal hus 290 6870 Utredning tillskottsvatten 1070000 1 2 4
Ängsvägen Pst15 Ängsvägen Ökad kapacitet 1000000 3 3

BILAGA 1b

Uppdaterad version, 2020-04-08 av Liza Nyman, Teknik, Stenungsunds kommun
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2020/548
2020-06-03

 
Richard Brown Till kommunfullmäktige 
Kommunsekreterare 
 
 
Inställda kommundelsstämmor i Stenungsunds kommun under 
2020 till följd av Coronapandemin 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att ställa in samtliga kommundelsstämmor i Stenungsunds 
kommun under 2020 till följd av Coronapandemin. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Den 27 mars 2020 fattade regeringen beslut om förbud mot att hålla allmänna 
sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 personer till följd av 
Coronapandemin. Som vid tidigare beslut är det ingen allmän rekommendation, utan ett 
skarpt beslut av regeringen. Förbudet är straffsanktionerat. Den som ändå anordnar en sådan 
sammankomst eller tillställning riskerar böter eller fängelse upp till sex månader.  
 
De senaste åren har antalet åhörare på kommundelsstämmorna i Stenungsunds kommun vid 
flertalet tillfällen överstigit 50 personer vilket innebär en risk för brott mot regeringens 
förbud.  
 
Kommunfullmäktiges presidium diskuterade frågan den 1 juni och gav förvaltningen i 
uppdrag att ta fram underlag för ett politiskt beslut om att ställa in samtliga 
kommundelsstämmor i Stenungsunds kommun under 2020 med hänvisning till regeringens 
beslut till följd av Coronapandemin. 
 
 
Barnkonsekvensanalys 
Med anledning av ärendets administrativa karaktär medför inte beslutet i sig några 
konsekvenser för barn. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2020-06-03 
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Tjänsteskrivelse Dnr KS 2020/548
2020-06-03

STENUNGSUNDS KOMMUN 
Sektor stödfunktioner 
 
 
Marcus Starcke  
Sektorchef   
 
 
Beslut skickas till 
Helena.maxon@stenungsund.se
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