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Fabiana Tomé 
Planarkitekt 
 
Granskningsutlåtande för detaljplan Kyrkeby 3:33 och 3:34, 
Jörlandaskolan 
 
Granskningshandlingen är upprättad 2021-05-07 
  
Hur granskningen bedrivits  
 
Detaljplaneförslaget har varit utsänt för granskning under tiden 2021-06-03 -2021-06-24. 
Förslaget skickades ut till Länsstyrelsen, berörda myndigheter, kommunala instanser,  
sakägare och övriga berörda enligt särskild utsändningslista och fastighetsförteckning  
upprättad 2021-04-26.  
Förslaget har även varit tillgängligt på kommunens hemsida och varit uppsatt i kommunhuset, 
Strandvägen 15, Stenungsund samt Kulturhuset Fregatten, Fregatten 1, Stenungsund. Detaljplanen 
drivs med standardförfarande enligt plan-och bygglagen (PBL 2010:900).  
 
Bakgrund  
 
Planområdet är beläget i den södra delen av Stenungsunds kommun i Jörlanda centrum som ligger 
mellan väg 574 och E6. Planområdet har en areal på ca 22 000 kvadratmeter och utgörs av 
fastigheterna Kyrkeby 3:33 och del av Kyrkeby 3:34. I söder och öster avgränsar planområdet av 
fastighetsgränsen av Kyrkeby 3:34 och i väster av väg 574 (Bagarevägen). Norrut gränsar 
planområdet till befintlig bebyggelse.  
 
Detaljplanens syfte är att pröva möjligheter för en utbyggnad av Jörlandaskolan, då det idag 
saknas tillräckliga utrymmen för undervisning samt att antalet elever förväntas öka i framtiden. 
Detaljplanen bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan.  
 
Den 18 februari 2019 beslutade kommunstyrelsen att ge förvaltningen i uppdrag att påbörja 
arbetet med detaljplan för Kyrkeby 3:33, Jörlandaskolan.  
 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-08-24 § 259 att skicka ut planförslaget på samråd i enlighet 
med Plan-och Bygglagen (2010:900) 5 kap. 11 § samt att godkänna undersökningssamrådet.  
 
Kommunstyrelsen beslutade 2021-05-24 § 174 att godkänna samrådsredogörelsen, upprätta 
granskningshandlingar och skicka ut planförslaget på granskning i enlighet med Plan- och 
bygglagen (2010:900) 5 kap. 18 §. 
 
Inkomna synpunkter och kommentarer  
 
Under granskningen har 11 yttranden inkommit. Samtliga yttranden sammanfattas och 
kommenteras nedan.  
 
Statliga och regionala myndigheter, bolag och organ m.fl.  
 
1. Länsstyrelsen i Västra Götaland, 2021-06-24  
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Länsstyrelsens samlade bedömning 

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu kända 
förhållanden att planen inte kan accepteras och kan därför komma att prövas av Länsstyrelsen om 
den antas. 

Frågor som berör skyfall måste bearbetas. Vi rekommenderar också att plankartan och underlaget 
anpassas i enlighet med vad SGI skriver i sitt yttrande. 

Motiv för bedömningen 

Länsstyrelsen befarar att den planerade bebyggelsen kan bli olämplig för människors hälsa och 
säkerhet med avseende på risk för översvämning i följd av skyfall. 

Länsstyrelsen befarar dock inte att: 

• Riksintresse kommer att skadas påtagligt 
• Mellankommunal samordning blir olämplig. 
• Miljökvalitetsnormer (MKN) inte följs 
• Strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser 

Skyfall 

Kommunen har uppdaterat dagvattenutredningen med ytterligare underlag gällande skyfall och 
problematiken beskrivs väl i planbeskrivningen. Länsstyrelsen anser att plankartan behöver 
kompletteras så att den möjliggör och säkerställer nödvändiga åtgärder för att hantera ett skyfall. 
Som plankartan ser ut nu är hela planområdet satt som kvartersmark och det finns inga 
planbestämmelser som reglerar de ytor för omhändertagande av skyfallsflöden, den skyfallsled 
eller de nya ledningar som finns beskrivna i planbeskrivningen. Som Länsstyrelsen tolkar det är 
dessa nödvändiga för att situationen vid ett skyfall ska bli tillfredställande. 

I planbeskrivningen står det att i samband med detaljprojektering ska höjdsättning av området och 
byggnader ske för att motverka skador på byggnader till följd av översvämning i samband med 
skyfall. Vi anser att nödvändig höjdsättning av mark och byggnader behöver säkerställas i 
plankartan. Utan dessa planbestämmelser kan det vara omöjligt att ställa krav under 
genomförandefasen. 

Det finns en bestämmelse (n1) på plankartan om att markens höjd inte får ändras mer än +-0,5 m. 
Det behöver framgå om detta är förenligt med den höjdsättning som krävs för att hantera ett 
skyfall. 

Synpunkter enligt annan lagstiftning 

Geoteknik 

Sveriges geotekniska institut (SGI) har lämnat ett yttrande daterat 2021-06-24 som bifogas i sin 
helhet. SGI skriver i sitt yttrande att stabilitetsberäkningar som SGI hade efterfrågat under 
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samrådet har nu utförts av kommunen. Kompletterande beräkningar visar att stabiliteten är 
tillfredsställande för befintliga och planerade förhållanden. SGI har inga invändningar mot denna 
bedömning. 

SGI vill dock upplysa om att de beräkningar som SGI ansåg behövde revideras finns kvar i 
underlaget och att det vore olämpligt om felaktiga eller ofullständiga beräkningar följer med 
planhandlingarna. Detta bör därför åtgärdas av kommunen. SGI påpekar också att 
planbestämmelsen n1, närmast vattendraget öster om planområdet, har tagits bort (jämför med 
plankartan från samrådsskedet). Detta bör också ses över av kommunen så att plankartan 
överensstämmer med de lastrestriktioner som anges i ritning G501. 

Länsstyrelsen delar SGI:s synpunkter och har inget att tillägga. 

Trafikverkets synpunkter 

Trafikverket har lämnat ett yttrande med diarienummer TRV 2021/70110. I yttrandet står det att 
Trafikverket är nöjda med de kompletteringar som gjorts i granskningshandlingen och har inget 
att erinra mot planförslaget. 

Kommentarer: 

Länsstyrelsens samlade bedömning 

Kommunen delar inte Länsstyrelsens samlade bedömning. Kommunen har i utredningen och 
planbeskrivningen presenterat en av flera möjliga lösningar och därmed visat att marken är 
lämplig för bebyggelse.  

VA-och Dagvattenutredning visar detta genom att illustrera en möjlig lösning, se sida 31, som 
även är beskrivet i planbeskrivning, se sida 34.  

Skyfall 

För att inte reglera detaljplanen och dess byggrätter mer än nödvändigt bedöms det inte vara 
motiverat att reglera var exakt i detalj fördröjningsmagasin och andra åtgärder för att hantera 
skyfall ska placeras, utan detta kan med fördel i ett senare skede anpassas till befintlig och 
tillkommande bebyggelse.  

Vidare, för att inte reglera detaljplanen och dess byggrätter mer än nödvändigt bedöms det inte 
vara motiverat att reglera höjdsättning inom kvartersmark, utan detta kan också med fördel i ett 
senare skede anpassas till befintlig och tillkommande bebyggelse.  

Kommunen har i samråd med Länsstyrelsen, 2021-09-15, valt att införa en bestämmelse i 
plankartan (som gäller inom hela planområdet) för att säkerställa magasineringskapaciteten 
inom kvartersmarken, ” Anläggningar för magasinering av dagvatten med en sammanlagd 
fördröjningsvolym på minst 115 m³ ska anordnas. (4 kap 12 §, 1 pt)”  

Kommunen kommer även att förtydliga i planbeskrivningen att det innebär att inom de olika 
områdena ska volymen sammanlagt uppgå till 115 m3.  



 
 

 Bilaga Dnr KS 2018/602 
2021-10-11 

 
Med denna bestämmelse säkerställs att den nödvändiga magasinskapaciteten kommer att 
anläggas inom kvartersmarken, i enlighet med utredningen. Exakt hur kapaciteten skapas är inte 
fastställt, vilket möjliggör att planen uppnår en viss flexibilitet. Vidare, bestämmelsen reglerar 
inte exakt var geografiskt inom tomten som magasineringen ska ske, vilket också är fördelaktigt 
för planens flexibilitet.  

Bestämmelse (n1) om att markens höjd inte får ändras mer än +-0,5 m syftar till att begränsa 
belastningen på marken och möjliggöra att anlägga en bollplan samt dagvattenåtgärder i form av 
dike eller magasin inom egenskapsområdet. Bestämmelsen är förenligt med den höjdsättning som 
simuleras i VA-och dagvattenutredning för att hantera skyfall. 

Synpunkter enligt annan lagstiftning 

Geoteknik 

PM kommer att revideras så att enbart fullständiga beräkningar följer med planhandlingarna.  

Planbestämmelsen n (1), närmast vattendraget öster om planområdet, har tagits bort (jämför med 
plankartan från samrådsskedet). Planbestämmelsen n (3) om att ”vegetation och markskikt får ej 
skadas eller tas bort, undantag görs för dike och magasin för dagvattenhantering. Marklov krävs 
för schaktning och plantering” i kombination med planbestämmelsen n (2) om att ”träden får 
endast fällas om det är sjukt eller utgör en säkerhetsrisk” syftar till att beakta behoven för 
ekosystemtjänster på kvartersmark genom att reglera bevarandet av den gröna struktur som finns 
idag och som är viktig för bland annat klimatanpassning. Planbestämmelsen n (3) syftar också i 
kombination med både bestämmelsen prickad mark om att ”marken får inte förses med byggnad” 
samt med bestämmelsen n (4) om att ”marken får inte användas för parkering” till att begränsa 
belastningen på marken och att möjliggöra att anlägga dagvattenåtgärder i form av dike eller 
magasin inom egenskapsområdet.  

Kommunen anser att planbestämmelsen n (3) ersätter n (1) och överensstämmer med de 
lastrestriktioner som anges i ritning G501. Kommunen kommer att införa en redaktionell ändring 
i bestämmelsen för att förtydliga syftet genom att lägga till utfyllnad till formulering: ”Marklov 
krävs för schaktning och plantering” inför antagandet.  

Trafikverkets synpunkter 

Noteras 

 
2. Trafikverket, 2021-06-15 
 
Ärendet 
Trafikverket har av Stenungsunds kommun fått ovan rubricerade ärende för granskning. 
Planförslaget syftar till att pröva möjligheten för utbyggnad av Jörlandaskolan. Planområdet är 
beläget i den södra delen av Stenungsunds kommun i ”Jörlanda centrum” som ligger mellan väg 
574 (statligt vägnät) och E6. 

Tidigare samråd 
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Trafikverket har yttrat sig i samrådsskedet, 2020-09-17 (TRV 2020/91261). Trafikverket hade 
synpunkter gällande dagvatten, gång- och cykelväg längs väg 574 samt trafikalstring. Ett möte 
hölls mellan kommunen och Trafikverket, 2020-10-13, där Trafikverkets synpunkter diskuterades.  

Trafikverkets synpunkter 

Trafikverket noterar att förtydligande gjorts i granskningsskedet gällande dagvatten och bedömer 
att planförslaget inte påverkar väg 574 negativt. 

Gällande föreslagen gång- och cykelbanan är nu beslut taget av Västra Götalandsregionen att 
denna byggs med finansiering från GC-potten och med 50% medfinans från kommunen. 
Avtalsskrivning kommer att påbörjas under hösten 2021 och troligtvis krävs att vägplan tas fram. 
Detaljplanens illustration visar en dragning av gång- och cykelbanan som kan komma i konflikt 
med vägplanen, som måste stämma överens med gällande detaljplan.  

Kommunen har i granskningshandlingen, räknat in kommande trafik från antagna planer och 
utbyggd skola och bedömt ökningen till ca 30%. Ingen prognos 2040 har gjorts men Trafikverket 
har bedömt att ökningen skulle kunna bli drygt 5000 Ådt år 2040 men anser att ökningen inte 
leder till någon större påverkan på berörd vägsträcka.  

Då inga anslutningar är reglerade i detaljplanen bör kommunen vara medveten om att nya eller 
ändrade anslutningar kräver beslut enligt Väglagen 39§.  

Sammantagen bedömning 

Trafikverket är nöjda med de kompletteringar som gjorts i granskningshandlingen och har inget 
att erinra mot planförslaget. 

Kommentarer: 

Noteras 

 
3. Lantmäteriet, 2021-06-21  
 
Delar av planen som bör förbättras 

GRÄNSER MED 0,025 m KVALITET 

Ett antal gränser inom planområdet är inlagda i den digitala registerkartan med mycket god 
kvalitet (0,025 m), men denna kvalitet kan vara missvisande. Det är möjligt att dessa 
fastighetsgränser inte har kontrollmätts av kommunen. Vid övergången mellan referenssystemen 
RT 90 och SWEREF 99 transformerades nämligen tusentals gränspunkter över hela landet som 
registrerades rakt av, utan kontroll, med kvaliteten 0,025 m. Det har i efterhand visat sig att många 
av dessa punkter inte har god kvalitet. Lantmäteriet uppmanar därför kommunen att vara extra 
uppmärksam vid planläggning av områden där det förekommer gränser med just kvaliteten 0,025 
m, och vid behov kontrollmäta sådana gränser. 
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HUR PÅVERKAS BEFINTLIGA PLANER? 

Av planbeskrivningen bör det framgå vad som sker med gällande detaljplaner och eventuella 
fastighetsindelningsbestämmelser som berörs av planområdet. Det är viktigt för allmänheten att 
det går att förstå konsekvenserna av planläggningen. Detta kan till exempel beskrivas genom en 
text i stil med ”Om föreslagen detaljplan antas och får laga kraft upphör tidigare detaljplan att 
gälla inom planområdet, men fortsätter att gälla som tidigare utanför det nu aktuella 
planområdet.” 

Glöm inte att kontrollera så att gällande plan / planer och eventuella 
fastighetsindelningsbestämmelser fortfarande går att genomföra efter att den aktuella planen fått 
laga kraft. 

BEFINTLIG LEDNINGSRÄTT INOM PLANOMRÅDET  

Inom planområdet finns en ledningsrätt för tele, till förmån för Skanova AB. Om ledningen ska 
ligga kvar i sitt befintliga läge, kan det vara lämpligt att lägga in ett u-område på de markområden 
som omfattas av S – skola för att ledningen inte ska riskera att bli planstridig. I dagsläget är det 
idag utlagt plusmark (+) vilket kan innebära att byggnader annars kan placeras över 
ledningsområdet. 

Kommentarer: 

Delar av planen som bör förbättras 

GRÄNSER MED 0,025 m KVALITET 

Kommunen har gjort en kvalitetskontroll och har uppdaterat grundkartan så att planen justeras 
till rätt läge.  

HUR PÅVERKAS BEFINTLIGA PLANER? 

En text i stil med ”Om föreslagen detaljplan antas och får laga kraft upphör tidigare detaljplan 
att gälla inom planområdet, men fortsätter att gälla som tidigare utanför det nu aktuella 
planområdet” läggs till i planbeskrivning under genomförandets konsekvenser. 

BEFINTLIG LEDNINGSRÄTT INOM PLANOMRÅDET  

Plangränsen har justerats inför granskningen så att hela ledningsrättområdet som yttrandet syftar 
till hamnar utanför planområdet. 
 
4. Satens geotekniska institut, 2021-06-24 
  
Yttrande över granskningshandling 

Statens geotekniska institut (SGI) har av Stenungsunds kommun erhållit rubricerad detaljplan med 
begäran om yttrande. SGI:s yttrande avser geotekniska säkerhetsfrågor såsom ras, skred, erosion 
och geotekniska frågeställningar kopplade till översvämning. Grundläggnings- och miljötekniska 
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frågor, såsom hantering av radon, ingår således inte. Detaljplanen syftar till att möjliggöra 
utbyggnad av Jörlandaskolan. 

Underlag: 

l - Plankarta med tillhörande planbeskrivning. Plankarta daterad 2020-08-03, reviderad 2021-05-
07. Planbeskrivning daterad 2021-05-07 

2 - Projekterings-PJVI/Geoteknik. Jörlandaskolan, Jörlanda, Stenungsunds kommun. Upprättad av 
Bohusgeo, daterad 2019-11-11 

3 - Markteknisk undersökningsrapport/Geoteknik (MUR/Geo). Jörlandaskolan, Jörlanda, 
Stenungsunds kommun. Upprättad av Bohusgeo, daterad 2019-11-11 

4 - PM Geoteknik. Jörlandaskolan. Upprättad av Bohusgeo, daterad 2020-09-29 

SGI:s synpunkter 

SGI har tidigare lämnat synpunkter på planförslaget under samrådsskedet Yttrandet är daterat 
2020-09-25 med dnr enligt ovan. 

Under samrådsskedet efterfrågade SGI kompletterande stabilitetsberåkningar avseende risken för 
större jorddjup söder om sektion A samt en översyn av indata i stabilitetsberäkningarna. Detta har 
nu utförts och resultaten redovisas i [4]. Kompletterande beräkningar visar att stabiliteten är 
tillfredsställande för befintliga och planerade förhållanden. SGI har inga invändningar mot denna 
bedömning. SGI vill dock upplysa om att de beräkningar i [2] som SGI ansåg behövde revideras 
finns kvar i underlaget och att det vore olämpligt om felaktiga eller ofullständiga beräkningar 
följer med planhandlingarna. Det hade därför varit bättre om PM reviderades. 

I plankartan från samrådsskedet fanns en planbestämmelse, ni, närmast vattendraget öster om 
planområdet som angav att markens höjd inte får ändras. Planbestämmelsen överensstämmer med 
de lastrestriktioner som rekommenderas i [2]. I aktuell plankarta (granskningshandling) har dock 
denna planbestämmelse tagits bort. SGI anser att plankartan därmed inte längre omhändertar de 
lastrestriktioner som anges i ritning G501 i [2] och att planbestämmelserna behöver ses över så att 
överensstämmelse finns. 

Kommentarer: 

SGI:s synpunkter 

PM kommer att revideras så att enbart fullständiga beräkningar följer med planhandlingarna.  

Planbestämmelsen n (1), närmast vattendraget öster om planområdet, har tagits bort (jämför med 
plankartan från samrådsskedet). Planbestämmelsen n (3) om att ”vegetation och markskikt får ej 
skadas eller tas bort, undantag görs för dike och magasin för dagvattenhantering. Marklov krävs 
för schaktning och plantering” i kombination med planbestämmelsen n (2) syftar till att beakta 
behoven för ekosystemtjänster på kvartersmark genom att reglera bevarandet av den gröna 
strukturen som finns idag och som är viktig för bland annat klimatanpassning. Planbestämmelsen 
n (3) syftar också i kombination med både bestämmelsen prickad mark om att ”marken får inte 
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förses med byggnad” samt med bestämmelsen n(4) om att ”marken får inte användas för 
parkering” till att begränsa belastningen på marken och att möjliggöra att anlägga 
dagvattenåtgärder i form av dike eller magasin inom egenskapsområdet.  

Kommunen anser att planbestämmelsen n (3) ersätter n (1) och överensstämmer med de 
lastrestriktioner som anges i ritning G501. Kommunen kommer att införa en redaktionell ändring 
i bestämmelsen för att förtydliga syftet genom att lägga till utfyllnad till formulering: ”Marklov 
krävs för schaktning och plantering” inför antagandet.  

 
5. Polismyndigheten region väst, 2021-07-13 
 
Lokalpolisområde Södra Fyrbodal har ingen erinran gällande detaljplan för Kyrkeby 3:33 och 
3:34.  
 
Kommentarer:  

Noteras.  

6. Vattenfall, 2021-06-17  
 
Vattenfall Eldistribution har tagit del av detaljplan för Kyrkeby 3:33 och 3:34. Vattenfall 
Eldistribution lämnar följande yttrande. 

Vattenfall Eldistribution har inga elanläggningar inom planområdet och har därför inget att erinra. 

Kommentarer: 

Noteras 

Kommunala nämnder, förvaltningar och bolag  
 
7. Samhällsbyggnad, verksamheten Exploatering, 2021-06-17  
 
Exploatering har inget att erinra i granskningsskedet gällande detaljplan för Kyrkeby 3:33 och 
3:34, Jörlandaskolan. 
 
Kommentarer:  

Noteras. 

 
8. Samhällsbyggnad, VA-Teknik Infrastruktur, 2021-06-24  
 
Meddelar att de har tittat på handlingarna och att de synpunkter de haft har tagits hänsyn till i 
detaljplaneprocessen och i framtagen VA- och dagvattenutredning. VA- Teknik har inga 
ytterligare synpunkter. 

Kommentarer:  

Noteras. 
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9. Samhällsbyggnad, Trafik-Teknik Infrastruktur, 2021-06-24  
 
Meddelar att det är bra att yta lämnats mellan planområdet och väg 574 (Bagarevägen) så att det 
finns plats att anlägga gång- och cykelväg samt eventuellt justera läget på vägen.  

Meddelar också att det är viktigt att det blir tillräckligt många parkeringsplatser för personal och 
korttidsparkering för att hämta och lämna barn (antalet som är inritat i illustrationskartan räcker 
troligtvis inte). För att utrymmet ska användas optimalt bör parkeringsplatserna vara 
betalparkering.  

Kommentarer:  

Detaljplanen har tittat på möjligheten att gång-och cykelväg anläggs vid den östra sidan av vägen 
för att underlätta framkomligheten till skolan. 

Utredning och detaljplaneförslaget visar att det finns plats för att en gång och cykelväg anläggs i 
anslutning till skolan längs väg 574 samt en eventuell justering av läget på vägen.  

Detaljplaneförslaget visar att det finns plats för personalparkering och korttidsparkering för 
hämtning och lämning av barn och att de anordnas i planområdets sydvästra del. Cykelparkering 
med skärmtak anordnas i anslutning till skolentréer och cykelväg. Kommunen bedömer att 
redovisad antal parkeringsplatser är tillräckliga. Avvägande har gjorts utifrån olika parametrar, 
dels utifrån det framtida behovet, dels utifrån att förslaget gynnar kollektiva transportmedel med 
att avsätta ytor för angöring för skolbuss och med att lämna plats utanför planområdet för en 
framtid cykelväg som underlättar framkomligheten till skolan. Avvägandet har också gjorts 
utifrån att friyta för lek, som i förslaget redovisas i form av skolgård och som disponeras bakom 
byggnaderna, går före behovet av parkering enligt Plan- och bygglag (2010:900) 8 kap. 9–10§.  
 
Reglering av parkeringsplatser är en bra åtgärd men som inte kan regleras i detaljplanen och 
synpunkterna skickas därför vidare till ansvariga.  
 
Privatpersoner inom planområdet  
 
10. Yttrande 4, 2021-06-08 
 

Meddelar att det de inte kan se i utredningen är vilken påverkan nybyggnationen på fastigheten 
Kyrkeby 3:15 kommer att få. Informerar att på fastigheten Kyrkeby 3:15, Bagarvägen 2, uppförs 
det kommande året 3 st hyresfastigheter där det inryms 32 lägenheter och bifogar en 
bygglovshandling med datum 2019-11-04. 

Privatpersonen yttrar sig vidare om infarter och parkering, buller, dagvattenavrinning och skyfall 
enligt nedan: 

Infarter och parkering 

I er utredning har ni presenterat tilltänkta in och utfarten för kollektivtrafiken i Figur 16. Sigma, 
utsnitt ur trafikutredningsförslag. Jag skulle här vilja se att ni kompletterar utredningen med den 
utfart som kommer att finnas på fastigheten Kyrkeby 3:15 från 2022. Detta skull ge utredningen 
aktuell status avseende trafikläget så infarten till Kyrkeby 3:15 kommer att flyttas från nuvarande 
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läge till en infart något längre norrut och då för fastighet med 32 lägenheter mot dagens 
enfamiljsbostad. 

Buller 

I utredningen om bullernivå skulle jag gärna se en estimerad analys av bullernivån som eventuellt 
kan orsakas av de nybyggda lägenheterna och även omvänt; kan den utbyggda skolan påverka 
bullernivå för de inflyttade i lägenheterna på andra sidan gatan. 

Dagvattenavrinning och skyfall                       

Utredningen skulle med fördel även kompletteras med om eventuella vattenmängder till och från 
Kyrkeby 3:15 skulle påverka utbyggnaden av skolan. Kyrkby 3:15 har på nordvästra sidan en 
angränsande bäck där dagvatten och ev. skyfallsöversvämningar primärt hamnar, men eftersom 
in- och utfarter till kollektivtrafiken planeras här så kan risker för felbedömningar elimineras. 

Kommentarer:  

Påverkan på fastigheten Kyrkeby 3:15 bedöms som positiv då nyinflyttade till området i framtiden 
kan visa sig vara barnfamiljer, dessa eventuella barn ska kunna få tillgång till en bättre skolmiljö.   

Infarter och parkering 

Exakt placering för busslinga kommer att fastställas i projekteringsskedet. Utredningen anses inte 
behövas kompletteras. Vi tackar för utlysning och vi vidarebefordrar den till ansvariga.  

Buller 

Bullerutredning har tagits fram med trafikalstringen för detaljplanen som underlag. 
Trafikalstringen tar som förutsättning de kända exploateringar som finns i området som är bland 
annat exploateringen på fastigheten Kyrkeby 3:15 samt exploateringen som den aktuella 
detaljplanen innebär. Utredningen visar de önskade bullernivåerna som yttrandet syftar till. 

Dagvattenavrinning och skyfall                       

Det framgår av planbeskrivning för detaljplanen för Kyrkeby 3:15 med nummer 320 antagen av 
Kommunfullmäktige 2018-08-02 och som vann laga kraft 2018-11-02 att fastigheten Kyrkeby 
3:15 ingår i kommunalt verksamhetsområde för vatten, avlopp och dagvatten, (se sida 7). VA och 
dagvattenutredning för Jörlandaskolan anses inte behöva kompletteras.  

11. Yttrande 5, 2021-06-16 
 

Meddelar att de vill lämna följande yttrande över förslaget till detaljplan för Kyrkeby 3:33 och 
3:34, Jörlandaskolan. 

1) En förutsättning för utbyggnad av skolan är att Bagarevägen / LV 574 åtgärdas med ett antal 
åtgärder så som:  

a) gång och cykelväg  
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b) hastighetsbegränsning  

c) övergångsställen. 

Då trafiklösningarna och skolan måste gå hand i hand är det inte acceptabelt att åtgärderna på 
Bagarevägen / LV 574 skall drivas som separat projekt, vägplan. 

I detaljplan måste villkoras att trafikåtgärderna är åtgärdade före eller allra senast när den 
utbyggda skolan skall tas i bruk. 

Barnens säkerhet är ett absolut krav och då måste åtgärderna vara klara. 

2) I handlingarna visas olika platser för parkeringsplatser. 

3) Förhöjda infarter på Gång och cykelvägen till p-platser och för bussarna är bra. 

4) Hastigheten på Bagarevägen / LV 574 från Jörlanda vägen till vägen söder om infarten till 
kyrkan regleras till 30 km/h, inte bara under skoltiden, utan hela dygnet. Vi förutsätter att 
sporthallen och skolan kommer att utnyttjas mer än under skoltiden. Detta innebär en ökad 
trafiksäkerhet samt en bullersänkning för fastigheterna längs vägen. 

5) På Bagarevägen / LV 574 måste breda förhöjda korsningar för gång och cykeltrafikanter 
anläggas vid: 

a) Jörlanda vägen  

b) vid Kyrkeby 3:39 (där det idag finns en avsmalning av vägen)  

c) norr infarten till kyrkan.  

Dessa förhöjningar skyltas som övergångsställe. Dessa åtgärder sänker hastigheten och ger ökad 
trafiksäkerhet för skolbarnen.  

Privatpersonen meddelar att de för tillfället är bosatta i utlandet och därför bifogar de e-postadress 
för kommunicering. 

Kommentarer:  

Anläggning av en säker gång-och cykelväg utreds av kommunen tillsammans med Trafikverket 
med ett helhetsgrepp som inkluderar tillgänglighet från skolans omgivande upptagningsområden.  

Åtgärder som hastighetsreglering, förhöjda korsningar för gång och cykeltrafikanter, skyltar, 
trafikljus och övergångställen är åtgärder som kan bidra till trafiksäkerheten i skolområdet men 
som inte kan regleras i detaljplanen och synpunkterna skickas därför vidare till ansvariga. 

Väglagen (1971:948) och vägförordningen (2012:707) innehåller regler om byggande av väg, 
drift av väg, vägrätt, ersättning när mark tas i anspråk med mera. Lagen gäller för allmänna 
vägar, det vill säga riksvägar och länsvägar. I väglagen står att med väghållning avses både 
byggande av väg och drift av väg.  
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Lagen definierar också vad som menas med dessa två begrepp. Vidare framgår att staten, genom 
Trafikverket, är väghållare för allmänna vägar. I lagen slås fast att vägplan ska upprättas för 
åtgärder som innebär byggande av väg i lagens mening. Där regleras också den 
planläggningsprocess som leder fram till en fastställd vägplan och som således är en 
förutsättning för byggande av väg. 

Då Trafikverket är väghållare för LV 574 (Bagarevägen) krävs troligtvis att en vägplan tas fram. 

En detaljplan ska vara inriktad på genomförandet av föreslagen bebyggelse och de rättigheter 
som planen medger får endast i mycket begränsad omfattning villkoras. 

Förslaget innebär inte avsevärt förändrad markanvändning, för att stora delar av planområdet 
redan är bebyggt. Det har bedrivits skolverksamheten fram till maj 2021 i norra delen av 
fastigheten Kyrkeby 3:34 som detaljplanen ska möjliggöra till permanent byggnad. 

Då planen i huvudsak reglerar befintliga förhållanden kan en planbestämmelse med villkor för 
lov respektive startbesked inte användas, eftersom det krävs att åtgärden väsentligt förändrar 
markens användning, Plan- och bygglag (2010:900) 4 kap. 14 §. 

Det framgår av planbeskrivning att placeringen av byggnaderna har justerats efter att 
trafikutredningen har levererats dock inte i en omfattning som påverkar utredningsresultat, se 
sida 25. 

Ändringar i förslaget inför antagandet  
 
Efter granskningen har mindre ändringar utförts i planhandlingarna. Dessa ändringar bedöms inte 
innebära någon betydande förändring gentemot det planförslag som var ute på granskning i juni 
2021. Samhällsbyggnad/ Exploatering bedömer att det är lämpligt att gå vidare till antagandet.  
 

 
Privatpersoner som helt eller delvis inte har tillgodosetts i planförslaget 
 
Privatpersoner  Synpunkt Skede 
Yttrande 1 - Avgränsning av parkområdet till 

närliggande fastigheten. 
 

samråd 

Yttrande 2 - Sänkt hastighet till 30 km/h från 
infart Sävelyckevägen i söder 
länsväg 574 till länsväg 634 mot 
Stenungsund i norr 

- Fart sänkande väggupp 
alternativt avsmalnande väg på 
ytterligare ett par ställen 

- Övergångsställen med rödljus på 
två ställen, dels strax söder om 
församlingshemmet, dels vid 
nuvarande övergång vid 
Bagarevägen 

samråd 
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- Gång/cykelväg innanför buss 

slingan utanför skolan 

- Riktig säker separerad 
trottoar/gångväg som fortsätter 
förbi bageriet fram till första 
hand Sävelyckevägens infart. 
Räcker inte med målad linje i 
gatan 

- Separerad cykelbana från vägen. 
Räcker inte med en målad linje i 
gatan. 

Yttrande 3 - Förslag till placering av gång-
och cykelväg 

samråd 

Yttrande 4 - Infarter och parkering: 
Komplettera utredningen med den 
utfart som kommer att finnas på 
fastigheten Kyrkeby 3:15 från 2022.  

- Buller: 
Komplettera utredningen med en 
estimerad analys av bullernivån som 
eventuellt kan orsakas av de nybyggda 
lägenheterna och även omvänt. 

- Dagvattenavrinning och skyfall:                 
Komplettera utredningen med om 
eventuella vattenmängder till och från 
Kyrkeby 3:15 skulle påverka 
utbyggnaden av skolan.  

granskning 

Yttrande 5 - Gång och cykelväg  
- Hastighetsbegränsning 
- Övergångsställen. 
- Då trafiklösningarna och skolan måste 

gå hand i hand är det inte acceptabelt 
att åtgärderna på Bagarevägen / LV 
574 skall drivas som separat projekt, 
vägplan. 

- I detaljplan måste villkoras att 
trafikåtgärderna är åtgärdade före eller 
allra senast när den utbyggda skolan 
skall tas i bruk. Barnens säkerhet är ett 
absolut krav och då måste åtgärderna 
vara klara. 

- I handlingarna visas olika platser för 
parkeringsplatser. 

- Förhöjda infarter på Gång och 

granskning 
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cykelvägen till p-platser och för 
bussarna är bra. 

- Hastigheten på Bagarevägen / LV 574 
från Jörlanda vägen till vägen söder 
om infarten till kyrkan regleras till 30 
km/h, inte bara under skoltiden, utan 
hela dygnet. Vi förutsätter att 
sporthallen och skolan kommer att 
utnyttjas mer än under skoltiden. Detta 
innebär en ökad trafiksäkerhet samt en 
bullersänkning för fastigheterna längs 
vägen. 

- På Bagarevägen / LV 574 måste breda 
förhöjda korsningar för gång och 
cykeltrafikanter anläggas vid: a) 
Jörlanda vägen b) vid Kyrkbyn 3:39 
(där det idag finns en avsmalning av 
vägen) c) norr infarten till kyrkan. 
Dessa förhöjningar skyltas som 
övergångsställe. Dessa åtgärder sänker 
hastigheten och ger ökad 
trafiksäkerhet för skolbarnen.  

 
 

Medverkande tjänstepersoner  
 
Granskningsutlåtande har upprättats i samråd med Therese Brattfors, Exploatering, Lisa Chohan 
Strömner, VA-Infrastruktur; Victoria Lind Magnusson, Strategi och Samordning; och med övriga 
berörda tjänstepersoner inom Stenungsunds kommun.  
 
Samhällsbyggnad, Exploatering  
 
Veronica Götzinger  
Exploateringschef  
 
Fabiana Tomé  Pernilla Larsson  
Planarkitekt                           Mark- och exploateringsingenjör 


