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Protokollsanteckningar kommundelsstämma  
Spekeröd, Jörlanda och Stora Höga 2019-10-23 
 
Tid och plats: 18.30-21.00, Jörlandagården (ca. 110 kommuninvånare) 
 
Kommundelsstämmopresidiets ordförande Kjell Bruhn (C), förste vice ordförande Morgan 
Andersson (S) och andre vice ordförande Lillemor Arvidsson (M) hälsar välkommen och 
presenterar övriga förtroendevalda och närvarande. 
 
Övriga förtroendevalda: 
Bo Pettersson (S), kommunstyrelsens ordförande 
Agneta Pettersson Bell (ST), kommunstyrelsens förste vice ordförande 
Maria Renfors (M), kommunstyrelsens andre vice ordförande 
 
Övriga närvarande: 
Daniel Jerling, sektorchef samhällsbyggnad 
Sophie Nygren, kommunsekreterare 
Richard Brown, kommunsekreterare 
 
Årets tema: Samhällsbyggnadsprocessen. 
Stenungsund är en växande kommun och vi har som ambition att fortsätta växa. Det finns många 
utmaningar med det. På stämman beskriver förvaltningen hur arbetet med samhällsbyggnad går till och 
presenterar grunderna i plan- och bygglagen som reglerar arbetet. 
Sektorchef informerar om följande: 

• Översiktsplan 
• Detaljplan 
• Byggande utanför detaljplan 
• Bygglov 

 
Vad händer här och när? 
Förvaltningen informerar om aktuella händelser i kommundelen. 
Sektorchef informerar om följande: 

• Detaljplan Kvarnhöjden 
• Detaljplan Spekeröds handelsområde 
• Ny återvinningscentral Stora Höga 
• VA-utbyggnad Anrås 
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Svar på inkomna frågor. 
Svar på inkomna frågor presenteras.  
 
1. Spekeröd dansbana och parkering. Så fort PEAB försvinner från parkeringen börjar 
lastbilarna återta densamma. Finns endast temporära förbudsskyltar som är lätta att slänga 
undan. Drivs frågan överhuvudtaget med Trafikverket? När beräknas något ske? 
 
Gamla dansbanan ingår i detaljplanen för bostäder norr och söder om skolan. Vid gamla dansbanan 
planeras en tomt för verksamhetsändamål. Detaljplanen beräknas kunna antas år 2021. Många 
detaljplaner överklagas och den prövningen brukar ta ungefär ett år. Byggnation brukar kunna 
påbörjas ca 1–2 år efter lagakraftvunnen detaljplan. 
 
Parkeringen arrenderas av Trafikverket. Kommunen har tillsammans med Trafikverket och 
polisen gjort insatser i området emellanåt. Om det blir nya problem får kommunen kontakta 
Trafikverket och polisen för att se vad som kan vara lämpligt att göra.  
 
2. Vad händer med Handelsplatsen Spekeröd?  
 
Planen är ute på granskning till början av november. Några frågor kring dagvatten och infarten 
återstår att lösa, men kommunen vet inte vad Trafikverket och länsstyrelsen kommer att skriva. 
(Dessutom är det sannolikt att planen kan komma att överklagas.) Mycket svårt att säga något väl 
underbyggt om tidshorisonten, men utifrån ett bästa scenario borde planen kunna antas under Q1 
2020. 
 
3. Ekarvallen står och förfaller och nu börjar vandaliseringen. Vad skall hända och vem tar 
ansvar? Kan man inte bygga äldreboende, hyreshus och boulebanor eller ha några andra 
idéer att använda sig av marken. 
 
Byggnaderna som står kvar ska tas bort av föreningarna som haft dem, kommunen arbetar med 
denna fråga. Det skulle vara möjligt att planera området för något ändamål, exempelvis bostäder 
eller äldreboende. Kommunen har dock ganska många planer och projekt igång nu och behöver 
fokusera på att få klart påbörjade detaljplaner i Spekeröd innan vi påbörjar nya i området. Det blir 
ingen optimal framdrift om man har för många i gång samtidigt. 
 
4. Alla vi som bor i Stora Höga och Getskär har många fina gång- och cykelvägar. Men varför 
finns det inte en enda parkbänk någonstans? Att gå från Agnes väg bort till Hemköps affär eller 
busshållplats funkar inte när man är äldre. Det finns ingen möjlighet att stanna upp och vila en 
stund. För ca 6 månader sen ringde jag kommunen och tog upp detta. Har inte hört något efter 
det. Jag hoppas verkligen att ni tar upp en diskussion angående bänkar. Det vore trevligt att 
kunna gå ut och promenera utan att vara orolig för att inte orka hela vägen. 
 
I själva sakfrågan är svaret att det inte finns något planerat eller budgetmässigt avsatt för att installera 
nya parkbänkar i nuläget. Samt också att frågan är lite mer komplicerad än att enbart prioritera resurser 
till att sätta ut bänkar då de ofta vandaliseras eller i vissa fall till och med stjäls.  
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5. Undrar varför vårt fria busskort bara gäller till Jörlanda. Det borde gälla till Eriksberg vid 
Bohus fästning. Göteborgs pensionärer har ett mycket större område där dom åker fritt. 
 
Stenungsunds kommuns seniorkort gäller endast inom kommunen, dvs till kommungränsen, vilket är ett 
politiskt beslut. Det samma gäller även för andra kommuner som infört den här typen av kort. Göteborgs 
motsvarighet gäller också bara inom kommunen där Eriksberg ligger vid taxegränsen mellan 
Göteborg/Kungälv. 
 
6. Har en fråga hur ni tänker ta er an den farliga korsning som är från järnvägsspåret från Anrås 
över till cykelbanan som går mot Stora Höga skolan? Denna väg är trafikerad med 90 km/h och 
dagligen korsas denna väg av barn som skall till skolan samt vuxna som skall åka kollektivt eller 
annat. Det är bara en tidsfråga innan det händer något och enligt undersökningar är det fler och 
fler personer som använder denna obevakade övergång per år. 
Hur ser planerna ut för att lösa detta?  Övergångställe, tunnel eller bro? 
 
Om det är övergången vid väg 574 i höjd med väg 636 som avses, så är den reglerad till 70 km/h i höjd 
med korsningen med väg 636 och söder om den är det 80 km/h. 
Det är Trafikverkets väg så kommunen råder inte över hastighetsbegränsningen. Inte heller över andra 
åtgärder (men vi kan vara med att medfinansiera). I kommunens cykelplan där åtgärder prioriteras 
(gående tas också delvis med) finns inte några åtgärder för passager över väg 574. Inte heller i 
kommunens trafiksäkerhetsplan. 
(Ett önskemål om åtgärder kan dock spelas in när nästa version av cykelplanen ska tas fram.) 
 
7. Vägen från järnvägsspåret mot Anrås och vidare mot Stora Höga ridklubb är märkt 70 km/h. 
Här finns ingen gångbana och alla gående riskerar att bli påkörda. Den del av vägen som går från 
järnvägen till infart mot Saxeröd används flitigt varje dag av gående och det är massa barn som 
går och cyklar här, samt vuxna som skall till buss. Även här ser man att antalet användare har 
ökat. 
 
Hur ser planerna ut för att lösa detta? Gångväg? 
Vägen är Trafikverkets och kommunen råder inte över den (men vi kan vara med och medfinansiera). 
Kommunen planerar inte några åtgärder där i dagsläget, varken i cykelplan eller trafiksäkerhetsplan. 
(Ett önskemål om åtgärder kan dock spelas in när nästa version av cykelplanen ska tas fram.) 
8. När kommer Stenungsund utlysa klimatnödläge och hur ser planen ut?  
 
Det är ett politiskt beslut och det finns i dagsläget inga sådana kända planer. 
 
9. På vilket sätt är samhällsbyggnadsprocessen klimatanpassad? 
 
I samhällsbyggnadsprocessen, från översiktsplan via detaljplan till bygglov och byggande, vägs många 
aspekter in, inklusive frågor om klimat och miljö. Det handlar om hantering av skyfall och stigande 
vattennivåer, hänsyn till skyddsvärda arter av växter och djur, möjligheter till friluftsliv, undersökning av 
hälsorisker (till exempel förorenad mark, trafik, buller, luftkvalitet, farligt gods), kollektivtrafik, gång- 
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och cykeltrafik inklusive säkra skolvägar, skydd mot vind och sol, VA- och energifrågor inklusive 
uppvärmningssystem, bevaransvärda kultur- och landskapsmiljöer, gröna stråk för människor och djur 
etc. 
 
10. Vi skall minst halvera dagens utsläpp av växthusgaser. Hur ser Stenungsunds konkreta 
plan ut? 
 
Vanligast är att en kommun arbetar aktivt med att minska växthusgasutsläppen genom en energi- och 
klimatstrategi där man mäter kommunens totala utsläpp både som kommunal organisation samt 
geografisk yta. Sen har man åtgärder och mål för att minska ner dessa utsläpp. Denna plan/strategi 
saknas här hos oss. Vi skulle även kunna arbeta med Klimat 2030 som är Länsstyrelsens program för att 
minska ner utsläppen av växthusgaser. Detta program har vi skrivit på men valt att inte arbeta aktivt med 
i dagsläget. 
Det vi gör är indirekta åtgärder där vi arbetar med att: 

• genomföra laddinfrastrukturplanen och därigenom underlätta för dem som väljer elbil. 
• införa sopsortering hos de kommunala verksamheterna leder till minskade växthusgasutsläpp då 

bland annat plast (som är av fossilt ursprung) återanvänds istället för att brännas upp. 
• byta ut våra bilar mot miljöbättre alternativ. 
• ta fram en mobilitetsstrategi. 
• Servicefunktionen arbetar fortlöpande med att minska matsvinnet. Det sker genom olika projekt, tex 

det avfallssnåla äldreboendet och liknande projekt inom förskolan. Dessutom inför vi under hösten 
ett komponentbaserat beställningssystem, vilket innebär att portionsbeställningar sker utifrån 
önskemål istället för antalet boende på en enhet utan hänsyn till vad äldre tycker om. Det förväntas 
leda till mindre svinn.  

• Vid nybyggnation byggs solcellsanläggningar på kommunens fastigheter om det är möjligt. Under de 
kommande 10 åren kommer även befintliga kommunala fastigheter att få solcellsanläggningar.  

• LED-belysning byggs ut i kommunens fastigheter, vilket förväntas minska energikonsumtionen. På 
senare tid har arbete startats upp i kommunhuset, Hasselbackens förskola och vuxenutbildningen.  

• Vid byggnation av nya gatubelysningsarmaturer, exempelvis vid anläggande av nya gc-vägar, 
används LED. 

• Förberedande arbete för byte av oljepannan på Jörlandaskolan pågår.  
 

11. Det saknas övergångsställen i Stora Höga vid affärerna och bensinstationen. Det påstås att 
säkerheten är högre utan övergångsställen. Hur kommer det sig att det då finns övergångsställen i 
centrala Stenungsund? 
 
Det är Trafikverket som är väghållare och som kan fatta beslut om att införa övergångställe. I centrala 
Stenungsund, ex Göteborgsvägen, är kommunen väghållare och beslutar.  
 
Det stämmer att övergångställen ofta innebär försämrad trafiksäkerhet, då de ofta ger falsk trygghet. Att 
införa ett övergångställe är främst en framkomlighetsåtgärd för de gående (att gående inte ska behöva stå 
och vänta på att komma över vägen för länge). Vid införande av övergångställe får man överväga om det 
är lämpligt och titta på flera aspekter, exempelvis vilken hastighetsbegränsning som gäller, hur mycket 
fordonstrafik det är på vägen som gående ska korsa, hur många gående som korsar, hur gatan ser ut och 
hur bred den är, hur den upplevs.  
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12. I Strömstad och Tanum finns ett avtal med Västtrafik/Taxi kring Taxi-rundor kvälls- och 
nattetid på fredagar och lördagar där man endast betalar vanlig Västtrafik-taxa. Finns det 
möjlighet till detta i Stenungsund? 
 
Stenungsunds kommun har kollektivtrafik på kvällar/nätter – från och till Stenungsund/Ödsmål/Stora 
Höga och inne i centrum. Till och från Ucklum är det däremot värre, och det beror på för få resande. I 
vissa landsbygdskommuner har man infört Västtrafik-taxi men det är inte aktuellt i vår kommun. 
Däremot erbjuder Västtrafik s.k. Närtrafik till kostnad av en enkelbiljett från kommunens 
landsbygdsområden till någon av följande hållplatser: 
Stenungsund – Kommunhuset, Nösnässkolan, 
Stenungstorg, Stenungsunds station, Stenungsund vårdcentral 
Jörlanda – Jörlanda 
Stora Höga – Stora Höga, Stora Höga station 
Svenshögen – Svenshögen station 
Närtrafiken körs vardagar inom vissa tidsintervall, med start från kl 9.30 fram till kl 22.00. Man kan 
behöva samåka med andra vilket gör att restiden kan bli lite längre. Seniorkort gäller som betalning i vår 
kommun.  
Västtrafik erbjuder också den s.k. Närbussen. Den går i avgränsade geografisk områden två dagar i 
veckan på förmiddagar med slutdestination Stenungstorg kl 10.00 och en återresa kl 11.30. Närbussen 
kör från åtta destinationer; Svenshögen, Ucklum, Ödsmål, Spekeröd, Svartedalen, Jörlanda, Stora Höga 
och en linje i Stenungsund (Stenungsön, Hallerna, Kopper). En resa kostar 31 kr för vuxen och 23 kr för 
ungdom. Seniorkort gäller, men inga periodkort. En resa måste förbokas senast dagen innan.  
 
13. Gör Västtrafik utdrag ur belastningsregistret när chaufförer anställs? Kan kommunen 
säkerställa detta? 
 
Västtrafik har inga egna chaufförer utan det är en mängd underleverantörer i form av olika trafikföretag. 
Västtrafik kan troligtvis inte ställa det kravet i upphandlingen mot trafikföretag. Denna typ av kontroll 
ligger långt ifrån kommunen och är inget som vi som kommun säkerställer. 
 
14. Olidligt motorvägsbuller från E6.  
Vi bor söder om kyrkan i Jörlanda. På grund av den ökade trafikintensiteten på E6 har 
bullernivån passerat en uthärdlig nivå här. Vi antar att det är Trafikverkets ansvar att åtgärda 
problemet, men hoppas att kommunen kan ligga på dem, så att vi kan få en snar lösning på detta 
problem. Bullerproblemet gäller hela Jörlandaåns dalgång från havet upp mot Svartedalen. 
Det är Trafikverket som är väghållare och ansvariga. 
Som medborgare har man möjlighet att göra en olägenhetsanmälan (klagomål) till kommunens miljö- 
och hälsoskyddsverksamhet. Detta förutsätter att man först har kontaktat den som ansvarar för störningen 
(dvs Trafikverket) och gett dem en möjlighet att utreda/åtgärda problemet. Miljö- och hälsoskydd gör 
ingenting så länge Trafikverket arbetar med frågan. Däremot om de beslutar att inte vidta några åtgärder 
(eller om klaganden inte anser att frågan är tillräckligt utredd) så har miljö- och hälsoskydd möjlighet att 
göra en bedömning om att olägenhet för människors hälsa föreligger och om det bedöms rimligt kräva 
ytterligare åtgärder.  
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15. Cykel- och gångbana från Jörlanda till kommungränsen i söder behövs. 
Cykelbanan mellan Jörlanda och Stenungsund har blivit en succé. Den används flitigt, men skulle 
behöva förlängas ned till kommungränsen för att binda ihop Kungälv med Stenungsund. I första 
hand ned till viadukten över järnvägen, som är utrustad med en färdig cykelbana. Att gå på denna 
gamla E6 med t.ex. en barnvagn är inte roligt, då vägren saknas helt och lastbilar, bussar och 
massor av motorcyklar dundrar förbi. Väg 574 mellan Kode och Jörlanda fungerar också som 
avlastningsväg för motorvägen då något inträffat där. 
 
Stenungsunds kommun har ett pågående arbete för att få till gång- och cykelväg längs sträckan Jörlanda-
kommungränsen och vidare till Kode i Kungälvs kommun, tillsammans med Trafikverket, Kungälvs 
kommun och Göteborgsregionen. Trafikverket är väghållare och kommunen råder inte över åtgärder på 
den (men vi kan vara med att medfinansiera). Kommunen har en politisk antagen Cykelplan där utpekade 
sträckor har fått olika prioriteringar. I den nuvarande versionen finns sträckan förbi Jörlanda med och den 
har högsta prioritet.   
 
16. Vi föreslår att Stenungsunds kommun initierar att cykelväg byggs mellan Kode och Jörlanda. 
Detta skulle kunna: 

• Öka Säkerhet och framkomlighet längs vägen och i Jörlanda.  
• Förbättra miljön avseende minskad mängd bilar och minskade utsläpp.  
• Ge bättre förutsättningar för turism 
• Ge minskade kostnader och bättre hälsa 

Stenungsunds kommun har ett pågående arbete för att få till gång- och cykelväg längs sträckan Jörlanda-
kommungränsen och vidare till Kode i Kungälvs kommun, tillsammans med Trafikverket, Kungälvs 
kommun och Göteborgsregionen. Trafikverket är väghållare och kommunen råder inte över åtgärder på 
den (men vi kan vara med att medfinansiera). Kommunen har en politisk antagen Cykelplan där utpekade 
sträckor har fått olika prioriteringar. I den nuvarande versionen finns sträckan förbi Jörlanda med och den 
har högsta prioritet.   
 
17. Frågor gällande specifikt utbyggnad av Jörlanda och Kvarnhöjden 

a) I dokumentet "Genomförandebeskrivning och antagandehandling" från 2019-09-01 nämns ”Inom 
planområdet anläggs en ny lokalgata där utrymme avsatts för gång- och cykelvägar”. Betyder det att det 
kommer byggas gång- och cykelvägar längst med hela nya huvudgatan från Ranhedsvägen till den nya 
utfarten i norr? 
 
Avsikten är att det ska vara möjligt att trafiksäkert ta sig från Ranehedsvägen i söder till den nya utfarten i norr. 
Utformningsprinciper redovisas i planbeskrivningen, sidan 17. Exakt utformning fastställs först vid projekteringen. 
 
b) Hur kommer korsningen för cykel och gångtrafik säkras vid nya norra utfarten?  
 
För att öka säkerheten på befintlig gång- och cykelväg längs med väg 574 kommer denna att göras upphöjd 
gentemot väg 574 i korsningspunkten när utbyggnad sker. 
 
c) Kommer kommunen tillföra bullerplank eller liknande vid den nya norra infarten för att tillgodose 
nuvarande boende på Kvarnhöjden?  
 
Nej. den norra infarten är sedan tidigare planlagd och ingår i detaljplan för Kyrkeby 1:27 (nr 236). I planen 
(236) finns ett 14 meter brett naturområde mellan ny infart och fritidshusområdet.  
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d) Hur är problematiken med vattenförsörjningen löst?  
 
Detaljplaneområdet Kvarnhöjden ska anslutas till det kommunala Va-nätet.   
 
En VA- och dagvattenutredning har upprättats som visar förslag på lösningar för hantering av VA och dagvatten 
inom området, se vidare VA- och dagvattenutredning Kvarnhöjden, Kyrkeby 4:1 m.fl. senast reviderad 2019-06-25 
(efter utredningen har fastigheten Kyrkeby 4:2 bildats). 
www.stenungsund.se/webbsidor/huvudmeny/byggabomiljo/samhallsplanering/detaljplaner/pagaendedetaljplaner/bo
staderkvarnhojden 
 
En spillvattenledning vid Fråstorp har uppdimensionerats under år 2019 för att öka kapaciteten i spillvattennätet. 
 
e) Kommer de byggas fler pendelparkeringar i samband med utökandet av befolkningen i Jörlanda, var 
kommer dessa då vara placerade?  
 
Diskussioner har förts med b.la. Västtrafik om behovet av att anlägga pendelparkeringar i kommunen. Hittills har 
diskussionerna medfört att några platser prioriterats.  I Jörlanda har tre pendelparkeringar för cykel prioriterats och 
anläggs inom kort, två vid befintlig pendelparkering och en vid busshållplats Jörlanda för norrgående busstrafik mot 
bl.a. Stenungsund. I framtiden finns planer på att bygga ut befintlig pendelparkering för personbilstrafik. Detta görs 
i samråd med Västtrafik.   
 
f) Hur ser framtida utvecklingsplaner ut för Jörlanda förutom bebyggelsen på Kvarnhöjden och Kyrkeby 
3:15?  
 
Arbete pågår att ta fram utställningshandlingar för Ny Översiktsplan, Stenungsund. Översyn av Jörlanda utgör en 
del i arbetet. 
g) Sydöstra delen uppges i planbeskrivningen ” Lite friare bebyggelse kan tillåtas i detta läge som inte 
exponeras från huvudgatan”. Vad innebär det mer specifikt?  
 
Bebyggelsen längs med huvudgatan utgör en stor del av området och passeras av många. För att undvika att 
området uppfattas rörigt, ställs krav på enhetlig utformning av bebyggelsen. Den sydöstra delen däremot är mer 
avsides belägen därmed behöver bebyggelsens utformning inte vara enhetlig.  
 
h) Vore det inte mer gynnsamt för friluftsliv, natur och djurliv att försöka bevara så stora sammanhängande 
skogsområden som möjligt genom att avstå eller se över placeringen av den sydöstra delen? 
 
I planarbetet har markens förutsättningar och lämplighet för bostadsbyggnation prövats. Därefter har avvägningar 
gjorts beträffande lokalisering av områden som möjliggör uppförande av bostäder i förhållande till befintlig 
naturmark. I den sydöstra delen bevaras en stor del av befintlig naturmark som fortsättningsvis gynnar friluftsliv, 
natur- och djurliv. 
 
i) Har den arkeologiska slutundersökningen genomförts, om nej när kommer den göras? På vilket sätt 
kommer det påverka byggnation och plankartan? I slutet av dokumentet ”Utställningsutlåtande” finns 26 
stycken kvarstående synpunkter som ej är behandlade, varför? När kommer de besvaras? 
 
En arkeologisk förundersökning av fornlämningar Jörlanda 158, 379 och 381 har utförts av Västarvet 
genom Bohusläns museum. Den mark som berörs av fornlämningar behöver slutundersökas och tas bort 
innan byggnation får påbörjas i enlighet med Kulturmiljölagen. Arbetet med slutundersökning sker efter 
att detaljplanen vunnit laga kraft. Berörd fastighetsägare ansvarar för kontakt med Länsstyrelsen om 
fortsatta arkeologiska åtgärder.  

http://www.stenungsund.se/webbsidor/huvudmeny/byggabomiljo/samhallsplanering/detaljplaner/pagaendedetaljplaner/bostaderkvarnhojden
http://www.stenungsund.se/webbsidor/huvudmeny/byggabomiljo/samhallsplanering/detaljplaner/pagaendedetaljplaner/bostaderkvarnhojden
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Kommunen har kommenterat de synpunkter som kommit in i samband med att detaljplanen ställts ut. I 
en del fall har synpunkterna av olika skäl inte tillgodosetts fullt ut. Efter att kommunfullmäktige antagit 
detaljplanen finns möjlighet att överklaga detaljplanen och få sina synpunkter prövade i högre instans. En 
förutsättning för prövning är att man först bedömts vara sakägare.  

 
 
 

Kjell Bruhn (C)  Knut Carlsson Richard Brown 
Ordförande   justerare  kommunsekreterare  
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