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Detaljplan för bostäder, äldreboende och centrum
på del av Kopper 2:1 med flera
Stenungsund, Stenungsunds kommun

Granskningsutlåtande
Granskningsutlåtandet är upprättat 2021-01-18.

Hur har granskningen bedrivits?
Detaljplaneförslaget har varit utsänt för en andra granskning under perioden 2020-10-16 till och med 202011-16. Förslaget skickades ut till Länsstyrelsen, berörda myndigheter, kommunala instanser, sakägare och
övriga berörda enligt särskild utsändningslista och fastighetsförteckning. Förslaget har även varit
tillgängligt på kommunens hemsida och varit uppsatt i kommunhuset, Strandvägen 15, Stenungsund och i
Kulturhuset Fregattens entré, Fregatten 2, Stenungsund.
Planarbetet handläggs med normalt planförfarande i enlighet med 5 kap. Plan- och bygglagen (2010:900) .
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Inkomna synpunkter och kommentarer
Under den andra granskningen inkom 16 yttrande. Yttranden från Länsstyrelsen redovisas i sin helhet.
Samtliga övriga yttranden sammanfattas och kommenteras nedan. Inkomna yttranden kan lämnas ut i sin
helhet på begäran.
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Statliga myndigheter, bolag och organ med flera
1.

Länsstyrelsen Västra Götalands Län

Yttrande

Granskningsyttrande över detaljplan för bostäder, äldreboende och centrum, del av
Kopper 2:1 med flera, Hasselhöjden, Stenungsunds kommun, Västra Götalands län
Handlingar daterade 2020-10-16 för granskning enligt 5 kap 22 § plan- och bygglagen (PBL
2010:900)
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.
Motiv för bedömningen
Länsstyrelsen bedömer att frågor som berör människors hälsa och säkerhet med avseende på
blocknedfall måste bearbetas innan antagande av planförslaget.
Sveriges geotekniska institut (SGI) har lämnat ett yttrande daterat 2020-11-09, som bifogats
i sin helhet. SGI konstaterar att de inte kan hitta någon bedömning om stabiliteten avseende
block i den slänt som finns i området markerat med planbestämmelsen Natur på plankartan
strax över den nya förlängda Hällebäcksvägen. Kommunen behöver förtydliga sin
bedömning i detta avseende och eventuella nödvändiga åtgärder/restriktioner ska säkerställas
i planförslaget.
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
Synpunkter på granskningsförslaget
Trafikverket har lämnat ett yttrande daterat 2020-11-03 som bifogas i sin helhet.
Trafikverket skriver i sitt yttrande att ”detaljplanens genomförande inte kommer påverka
belastningen på den statliga infrastrukturen nämnvärt”.
Ärendet har beslutats av chef för Plan- och byggfunktionen, Nina Kiani-Janson efter
föredragande av planhandläggare Saeid Erfan. I den slutliga handläggningen har Annika
Lundahl från Miljöskyddsavdelningen medverkat.
Nina Kiani-Janson
Saeid Erfan
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Detta beslut har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.
Bilaga för kännedom:
Kopia av yttrande till Länsstyrelsen från Trafikverket daterat 2020-11-03 samt kopia av
yttrande från SGI daterat 2020-11-09
Kopia (utan bilaga) till:
Trafikverket, SIG
Länsstyrelsen/
Miljöskyddsavdelningen, Annika Lundahl
Funktionschef, Plan- och bygg, Nina Kiani Janson
Kommentar

Blocknedfall har bedömts i samarbete och dialog mellan kommunen, Länsstyrelsen
och Statens geotekniska institut. Planbeskrivningen har uppdaterats med text om
denna bedömning.

2.

Länsstyrelsen Västra Götalands Län - komplettering

Yttrande

Länsstyrelsen bedömer att fyra fornlämningar berörs av planförslaget; två gravar i form av
stensättningar (L1969:8678 och L1969:8846), ett grav- och boplatsområde (L2019:6553)
och en skärvstenshög (L1969:8763). Då en planerade exploateringen innebär ingrepp i
fornlämningen krävs tillstånd enligt 2 kap 12 § Kulturmiljölagen (KML).
Med hänsyn till fornlämningarnas art och betydelse bedömer Länsstyrelsen att ett sådant
tillstånd kommer att förenas med villkor om arkeologisk undersökning av de delar av gravoch boplatsområdet som Länsstyrelsen har valt ut samt av skärvstenshögen. Efter genomförd
undersökning ska båda fornlämningarna bedömas vara undersökta och borttagna, och
därmed kommer de inte längre att ha något kvarstående lagskydd.
De två stensättningarna kan bevaras inom naturmark. Då den planerade exploateringen
innebär ingrepp i lagskyddat fornlämningsområde krävs separat tillstånd enligt 2 kap 12 §
KML. Tillståndet kommer att villkoras med särskilda skyddsåtgärder för att förhindra risk
för skada på fornlämningarna.

Kommentar

Planbeskrivningen och genomförandebeskrivningen har uppdaterats med
förtydligande gällande fornlämningarna.
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3.

Trafikverket

Yttrande

Trafikverket tycker det är positivt att Stenungsunds kommun har kompletterat
planhandlingarna med en trafikalstringsberäkning och en redovisning av vilka
korsningspunkter med den statliga infrastrukturen som kommer att belastas med
mer trafikpåverkan. Trafikalstringsberäkningen visar att belastningen på
korsningarna vid maxtimman ökar mellan 1,7 och 4,1 procent. Trafikverket
bedömer därmed att detaljplanens genomförande inte kommer att påverka
belastningen på den statliga infrastrukturen nämnvärt. Det är dock viktigt att den
tillkommande trafik som detaljplanen medför tas med som en förutsättning i
framtida detaljplaner.

4.

Statens geotekniska institut, SGI

Yttrande

SGI har tidigare i granskningsskedet lämnat synpunkter på rubricerad detaljplan.
Yttrandet är daterat 2018-03-13, dnr, 5.2-1609-0537. I tidigare yttrande
uppmärksammade SGI att skyddsåtgärder beträffande blocknedfall säkerställs i
planen.
Bergtekning:
I planen ligger ”nya förlängda Hällebäcksvägen”. Norr om denna finns ett
höjdparti i Naturmark med en brant slänt ner mot den planerade vägen. SGI kan
inte finna någon bedömning av stabiliteten avseende blocknedfall i denna slänt i
planhandlingarna och anser därför att det behöver tydliggöras om en sådan
bedömning är gjord, men inte redovisats. Saknas bedömningen behöver en sådan
göras.
SGI ser från geotekniks synvinkel att planläggningen är möjlig förutsatt att
ovanståendesynpunkter beaktas i det fortsatta planarbetet. Krävs det åtgärder eller
restriktioner ska dessa på ett plantekniskt godtagbart sätt säkerställas i planen.

Kommentar

Blocknedfall har bedömts i samarbete och dialog mellan kommunen, Länsstyrelsen
och Statens geotekniska institut. Planbeskrivningen har uppdaterats med text om
denna bedömning.
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U-område för befintlig ledningsrätt för fjärrvärmeledningar (1415-91/23.1)
saknas. Det är lämpligt att plankartan kompletteras med u-område



I plankartan finns en bestämmelse om startbesked för byggnation, a2,
”Startbesked får inte ges för byggnation av bostäder förrän markens
lämplighet genom avhjälpande åtgärder avseende förorenad mark.”
Lantmäteriet tolkar denna bestämmelse som en vidare utredning ska göras
efter att planen vunnit laga kraft, för att få startbesked. Alla utredningar
som behövs för att säkerställa att marken är lämplig för den användningen
som redovisats i planen, ska göras i planprocessen



Beskrivning av hur x-område ska genomföras och skötas saknas.

Delar av planen som skulle kunna förbättras:

Kommentar



Bestämmelser om bebyggandets omfattning är ej relaterade till särskilt
område. Exempelvis e1 – största byggnadsarea är 2800 m2 relateras till
hela egenskapsområdet. Enligt Boverkets rekommendation bör det tydligt
framgå om bestämmelsen ska relateras till exempel fastighet eller
användningsområde.



Planen anger olika arealangivelser och för att tydliggöra bestämmelserna
kan dess skillnader beskrivas med exempelvis en beskrivande bild.

Plankartan har kompletterats med u-område för befintliga ledningsrätter.
Planbestämmelse a2 avser den flytt av kvarlämnade förorenade jordmassor som
identifierats i utredning och saneringsarbeten som beskrivs i planbeskrivningen.
Planbeskrivningen och genomförandebeskrivningen har justerats med en tydligare
beskrivning kring detta.
X-området i detaljplanen har tagits bort. Det är en rest från tidigare planarbete som
tas bort från plankartan.
Planområdet omfattar befintlig struktur och avses inte vidare indelas i olika
fastigheter. Planbestämmelserna är inte specificerade på användningsområden för
att tillåta utbyggnad av exempelvis komplementbyggnader utan att det inverkar på
befintlig och tillkommande övrig byggrätt. Bestämmelsen är vald för att få en
flexibilitet i planen och förutsättningar har bedömts som mest lämpligt till hela
egenskapsområdena. Ingen ändring har genomförts i plankartan.
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6.

Polisen

Yttrande

Gällande säkerhetsaspekterna ur en polisiär synvinkel är det viktigt att de miljöer
som planeras och byggs blir väl upplysta och öppna för att motverka brottslighet. I
området bör även framkomligheten för utryckningsfordon möjliggöras.

Kommentar

Planförslagets planerade exploatering medför fler ögon på gatan och gång- och
cykelbanor på platser som idag kan upplevas som otrygga. Planförslagets nya
angöringsväg medför utökad framkomlighet för utryckningsfordon.

7.

Svenska Kraftnät

Yttrande

Svenska kraftnät har inga synpunkter på förslaget.

8.

Vattenfall Eldistribution AB

Yttrande

Vattenfall Eldistribution AB har inget ytterligare att tillägga eller erinra i rubricerat
ärende.

Organisationer, företag och regionala-/kommunala verksamheter
9.

Mark och Exploatering, Stenungsunds kommun

Yttrande

Exploatering har inget erinra upprättat granskningsförslag.

10.

Teknik VA, Stenungsunds kommun

Yttrande

Kommunens dricksvattenförsörjning är ansträngd. Förvaltningen ser möjligheter
att kunna leverera kommunalt anslutet vatten och avlopp 2024.
VA-utredningen gällande dagvatten bör ses över gällande befintligt dagvattennät
och dagvattenflöde med en återkomsttid på 10 år.
Förvaltning har även lämnat specifika punkter där planbeskrivningen och
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genomförandebeskrivning bör justeras och kompletteras.
Kommentar

Planbeskrivningen och genomförandebeskrivningen har uppdaterats enligt
synpunkter.
VA-utredning gällande dagvatten har uppdaterats och justerats enligt synpunkter.

11.

Stenungsunds Energi & Miljö AB

Yttrande

Fjärrvärmeledningar med ledig kapacitet finns inom området för att ansluta
aktuella byggnader.

12.

Bohusläns Museum

Yttrande

Kulturhistorisk bakgrund
Planområdet ligger inte inom någon uttagen kommunal kulturmiljö eller inom
något Riksintresse för kulturmiljövården.
Utlåtande ur fornlämningsperspektiv
Inom planområdet finns fornlämningar. Ett grav- och boplatsområde L2010:6553
och två stensättningar L1968:8678 och L1969:8848. En arkeologisk utredning
utfördes inom planområdet 2016 (Västarvet, Lödöse museum 2016:31) och
arkeologisk förundersökning utfördes 2019 av L1969:8763 (Norum 146:1),
L1959:4046 (Norum 353)., L 1959:4047 (Norum 354) (Bohusläns museum
2020:07). Lämningarna är idag sammanförda till en Fornlämning L2019:6553
(Fornreg 2020-10-19).
Bohusläns museum finner att den planerade exploatering innebär ingrepp i
fornlämning L2019:6553. Ingrepp i fornlämning kräver tillstånd från Länsstyrelsen
enligt 2 kap. 12 § KML vilket framgår på sidan 12f i planhandlingarna. Tillstånd
förenas med villkor av arkeologisk undersökning.
De två stensättningarna inom området kommer ligga inom ett område som avsatts
som naturmark. Dock vill Bohusläns museum att till varje fornlämning hör ett
fornlämningsområde som har samma lagskydd som en fornlämning. Tillstånd
krävs för ingrepp i ett fornlämningsområde. Hur stort ett fornlämningsområde bör
vara beslutas av Länsstyrelsen beroende på lämningens art och betydelse.
Vi vill också framföra att fornlämningarna bör markeras på plan- och
illustrationskartan.
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Sammanfattning
Bohusläns museum anser att ni bör ha fortsatt kontakt med Länsstyrelsens
kulturmiljöenhet inför planerad exploatering.
Kommentar

Plan- och illustrationskartorna uppdateras med markering av fornlämningarna.

13.

Stenungsunds Naturskyddsförening

Yttrande

Vi ser positivt på att ni uppmärksammar värdet av att behålla så mycket som
möjligt av befintliga naturområden i närmiljön. Vi ser även positivt på att
planeringen har fokus på att möjliggöra hållbara resor genom att området får bra
gång och cykelvägar samt bra kollektivtrafik.
Stenungsund har skrivit på målet som Västra Götaland har att minska utsläppen av
växthusgaser med 80% fram till 2030 från 1990 (hittills är minskningen ca 15%).
Även om målet troligen gäller utsläpp inom kommunen är det viktigt att minskade
växtgasutsläpp genomsyrar alla beslut om målet ska nås. Vi vill därför poängtera
hur val av byggmaterial och installation av solceller kan bidra till att minska
utsläppen av växthusgaser.
Att minska koldioxidutsläppen är viktigt för vårt klimat. Cirka en femtedel av
världens utsläpp är knuta till byggandet. Stål och cement hör till de mest
energislukande industrierna. I Sverige släpper byggsektorn årligen ut 10 miljoner
ton koldioxid, det är lika mycket som all biltrafik. Materialval och
återanvändningen av material spelar stor roll för utsläppen. Skog binder koldioxid
meden den växer och bindningstiden förlängs när virket blir byggmaterial och
byggs in i hus. När städer skall förtätas sparar det mycket tid att bygga med trä och
möjligheterna att bygga höghus i trä är numera helt möjligt och lönsamt. Att
återanvända trä vid byggande är också viktigt att beakta.
Vi vill att husen i så stor utsträckning som möjligt ska byggas i trä och att om
möjligt återanvändning av byggnadsmaterial skall göras.
Vi vill också att det skall installeras så mycket solceller som möjligt på varje hus.
Hus kan på detta sätt bli självförsörjande när det gäller elförbrukningen. Vid varje
parkeringsplats med ladd-stolpe kan ett elfordon lagra mer energi än vad bilen
behöver och därmed bli ett energilager som man kan använda vid energitoppar.

Kommentar

Med nuvarande lagstiftning finns inte möjligheten att i en detaljplan ställa krav på
att vissa material ska användas för byggnation. På samma sätt kan inte krav
gällande solceller anges. Däremot har vi utformat planbestämmelser som medger
möjligheten för tak med lutning och bjälklagshöjder som fungerar även för
träbyggnader.

Sektor Samhällsbyggnad
Detaljplan för bostäder, äldreboende och centrum på del av Kopper 2:1 m. fl.
Granskningsutlåtande 2021-01-18

10 (22)
Dnr 2013/916

Kommunen kommer även markanvisa vissa byggrätter och kan i den processen
ställa krav eller utvärdera inkomna förslag efter exempelvis dessa kriterier.

14.

Privatpersoner 1 (ref. 6)

Yttrande

Person boende på Hällebäcksvägen 66 valde lägenheten på grund av kvällssol på
balkongen. Solen kommer till personen vid 16-17 tiden fram tills den går ner i
trädtopparna. Vilket är jättebra.
Personen har uppfattat det som att det ska byggas ett gårdshus, nr 4, som är på 6-7
våningar eller liknande mitt framför dess lägenhet. Personen förstår inte varför då
det kommer skymma hela kvällssolen och utsikten kommer bli rätt in i en annan
lägenhet eller i en vägg. Huset ska dessutom byggas på den enda platsen på gården
som solen skiner på och där lekplatsen är. Ska barnen/föräldrarna vara i skuggan?
Eller grilla i skuggan?
Flera bilder som är i förslaget har en sådan vidvinkel att det inte överensstämmer
med verkligheten. Ser ut som att det är milsvitt till nästa hus.
Personen säger med det bestämdaste NEJ till detta.
Går förslaget igenom så får verkligen ST-hem förmedla andra lägenheter för oss
som förlorar solen/utsikten och då ska det vara med bibehållen hyra. Självklart
perfekt att få en ny lägenhet i nya husen med kvällssol, men alla har inte råd med
så höga hyror. Dags att tänka ut en lösning för detta.

Kommentar

Yttranden är värdefulla för kommunen för att kunna fastställa och väga alla
intressen mot varandra och kunna tillskapa så bra kompromisser som möjligt.
Förslaget har förbättrats löpande efter inkomna yttranden under planprocessen.
Kommunen tar med sig vissa påpekanden i vidare utbyggnadsprocess och bemöter
vissa i nedan svar.
Tidigare fanns en rekommendation; Boverkets skrift "Solklart" från 1991 där det
beskrivs att en boendemiljö ska ha en genomsnittlig soltid på 4 till 5 timmar per
dag. En god tumregel som beskrivs i skriften är att på någon av närmiljöns lekytor
och sittplatser bör det under dagen gå att tillgå minst 5 timmars sol mellan 09:00
och 17:00 under vårdagjämning (kring 20 mars). Båda dessa rekommendationer
bedöms uppnås i förslaget. Detta finns att läsa vidare i skuggstudien till
planhandlingarna. Under vårdagjämningen 20 mars skuggar inte tillkommande
föreslagen byggnation gården alls och 17:00 skuggar befintliga byggnader stora
delar av gården utan att tillkommande byggnation kastar någon skugga över
gården. Klockan 18:00-19:00 går solen ner och då skuggas gården redan av
befintliga byggnader. Liknande gäller för sommarsolståndet 20 juni där
tillkommande byggnader börja kasta skugga i ena hörnet efter klockan 18:00 och
vid solnedgång skuggar liknande som befintliga byggnader.
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Vårdagjämning 20 mars 15:00, gården skuggas enbast av befintliga byggnader.

Vårdagjämningen skuggning mot Hällebäcksvägen 66 klockan 17:00 och 18:00
där skuggningen redovisas med gul markering. Kring 18:00 skuggas i stort hela
fasaden/gården av befintliga byggnader utan tillkommande byggnad.

Sommarsolstånden skuggning mot Hällebäcksvägen 66 klockan 18:00 och 21:00
där skuggningen redovisas med gul markering, övriga skuggor är från befintliga
byggnader. Kring 22:00 skuggas hela fasaden/gården av befintliga byggnader.
Gällande bostäderna längst i norr i kvarteret så blir det mer skuggbildning än idag,
på olika platser på fasaden och balkongerna, mellan klockan 17:00 och 18:00 vid
vårdagjämning och 18:00 och 21:00 vid sommarsolståndet. Kommunen har bedömt
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att intresset av flera tillkommande bostäder väger tyngre än den påverkan som
skuggningen medför.

Perspektiv från fönster på våning två, Hällebäcksvägen 66. Perspektivet har en
vidd för att respresentera vad som syns när man står i ett fönster eller på en
balong och tittar åt häger och vänster.
Gällande nytillkomna gårdshus kommer det att bli viss påverkan på utsikt där en
fasad kommer tillkomma närmare befintliga byggnader. Att komplettera och
förtäta stadsområden är något som innebär kompromisser mot befintliga
förutsättningar. Det finns ett stort intresse av att kunna tillskapa bostäder i ett
etablerat område där en stor del av infrastrukturen redan är tillgänglig.
Ianspråktagande av ny mark, bilberoenden och investeringskostnad per bostad kan
då hållas nere. Idag har inte alla möjligheten att välja bostad utan måste stå i kö.
Att kunna få en bostad utan en allt för dyr hyra och behov av egen bil är en
nödvändighet för många personer i samhället som av olika anledningar inte kan
bära dessa kostnader. För att Stenungsund ska kunna erbjuda bostäder till
människor som bor och verkar i kommunen behövs bostäder som skapar underlag
för att vidhålla och utöka befintlig service och som skapar förutsättningar för
mindre miljöpåverkan men ändå tillskapar goda boendemiljöer. Enligt kommunens
och rådfrågade myndigheters bedömning under granskningen uppfyller
detaljplaneförslaget dessa krav.
Det kommer att bli viss påverkan på utsikt och en fasad kommer tillkomma
närmare befintliga byggnader. Efter granskning har gårdshusen studerats ytterligare
och omformats för att minska skuggpåverkan samt närhet till fasad. Byggrätten
smalnas av och skjuts ytterligare två meter bort från befintliga fasader. För att
tillskapa liknande möjligheter till bostäder eller tekniska installationer på vinden
har byggrätten höjts 0,7 meter. Detta ger samma eller bättre skuggförhållanden
samtidigt som fasaderna skjuts mer isär.
Angående byte av lägenhet och hur en sådan process kommer fungera är inte en
fråga som arbetet med detaljplanen har rådighet över utan kommer hanteras av
Stenungsundshem AB eller den aktör som bygger när nya bostäder byggs.
Angående byte av lägenhet och hur en sådan process kommer fungera är inte en
fråga som arbetet med detaljplanen har rådighet över utan kommer hanteras av
Stenungsundshem AB eller den aktör som bygger när nya bostäder byggs.
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Privatpersoner 2 (ref. 14)
1. Omfattningen och utformningen harmonierar inte med befintlig bebyggelse
och de krav som kan ställas på att bevara och förstärka områdets karaktär.
2. Hög bebyggelse förfular området samt skymmer eftermiddag och
kvällssol.
3. Ökad insyn och begränsning av utsikten för de boende i Hällebäck.
4. Risk för känsla av instängdhet på gårdarna i Hällebäck.
5. Den dokumenterade ansträngda trafiksituationen i närområdet tillåter inte
den ökade trafikbelastningen.
6. Åtgärder av värde saknas för att komma tillrätta med trafiksituationen trots
påpekande både från Länsstyrelsen och från Trafikverket.
7. Ny gång-fartsväg uppfyller inte gängse riktlinjer för en säker trafikmiljö.
8. Biltrafik genom nya området ökar risken för trafikolyckor med lekande
barn.
9. Riskerna pga. Den ökade trafiken inom nya området för detaljplanen har
inte dokumenterats på ett tillfredställande sätt.
10. Planen tar inte hänsyn till identifierade viktiga platser. Att området kring
grusplanen inte bebyggs är avgörande för att skapa en god närmiljö för oss
boende i området.
11. Barns behov av ytor och grönområden för att uppmuntra till lek och rörelse
tillgodoses inte. Tvärtom begränsas barnens behov av god utomhusmiljö.
12. Skolfrågan har lämnats utan lösning då det är väl känt at Kristinedalskolan
inte kan byggas ut mer.
13. Det är viktigt att grundskoleelevernas behov av en skola i närområdet
tillgodoses och att de inte tvingas bussas till andra delar av kommunen.
14. Den samlade bedömningen är att detaljplanen inte uppfyller nationella och
kommunala krav vad gäller god bebyggelse och måste därför omarbetas
ytterligare innan den kan antas.

Kommentar

Yttranden är värdefulla för kommunen för att kunna fastställa och väga alla
intressen mot varandra och kunna tillskapa så bra kompromisser som möjligt.
Förslaget har förbättrats löpande efter inkomna yttranden under planprocessen.
Kommunen tar med sig vissa påpekanden i vidare utbyggnadsprocess och bemöter
vissa i nedan svar.
1. Tillkommande struktur har tillåtits bryta den befintliga strukturen för att
mötet mot den del av naturområdet som bevarats inte ska upplevas som
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strikt och privat samt att nya byggnader angränsar till nya och befintliga
gator, gång- och cykelvägar. Detta för att göra området mer tryggt mer fler
fönster och ögon och rörelser mot och kring platser där människor rör sig
inom området.
2. Tidigare fanns en rekommendation; Boverkets skrift "Solklart" från 1991
där det beskrivs att en boendemiljö ska ha en genomsnittlig soltid på 4 till
5 timmar per dag. En god tumregel som beskrivs i skriften är att på någon
av närmiljöns lekytor och sittplatser bör det under dagen gå att tillgå minst
5 timmars sol mellan 09:00 och 17:00 under vårdagjämning (kring 20
mars). Båda dessa rekommendationer bedöms uppnås i förslaget. Detta
finns att läsa vidare i skuggstudien till planhandlingarna. Tillkommande
bebyggelse är placerad för att tillskapa så lite ny skuggbildning som
möjligt.
3. Efter granskning har gårdshusen studerats ytterligare och omformats för att
minska skuggpåverkan samt närhet till fasad. Byggrätten smalnas av och
skjuts ytterligare två meter bort från befintliga fasader. För att tillskapa
liknande möjligheter till bostäder eller tekniska installationer på vinden har
byggrätten höjts 0,7 meter. Detta ger samma eller bättre skuggförhållanden
samtidigt som fasaderna skjuts mer isär.
4. Se punkt 3. Alla upplever saker olika och enligt den praxis som idag finns
är utrymmena på gårdarna väldigt väl tilltagna både i avstånd och yta.
5.

På inrådan av Kommunens trafikavdelning har vägfrågorna i området setts
över med följd att bland annat infarten flyttas till nya läget.

6. Trafikverket/Länsstyrelsen är enligt inkomna yttrande nöjda med
kommunens arbete.
7. Se punkt 5 och 6 ovan.
8. Se punkt 5 och 6 ovan.
9. Se punkt 5 och 6 ovan.
10. De platser som är identifierade är så långt som möjligt på ett eller annat
sätt tagna om hand eller ersätts med andra möjligheter. Kommunen har
eftersträvat ett område med fler boende och bra möjligheter till rekreation
och lek. Kommunens bedömning är att förslaget uppfyller detta.
11. I jämförelse med ny bebyggelse som uppförs enligt dagens krav har
området tillåtits ha kvar mycket större del av befintliga gårdar i en väl
tilltagen storlek för lek än vad som är gällande minimikrav. Kommunen
bedömer det som en bra kompromiss, fler bostäder och ändå väl tilltagna
ytor.
12. Skolfrågan behandlas löpande av kommunen, inom planområdet har
behovet av ett äldreboende varit större än en ny skola. Planen möjliggör
plats för ett äldreboende med 80 lägenheter. Kommunen utreder löpande
frågor kring behovet av skolor och har bedömt att denna plan inte ska
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omfatta möjlighet till nybyggnation av skola.
13. Att exploatera på annan plats med ny infrastruktur och andra resvägar till
skola har inte bedömts som ett alternativ i denna detaljplan. Genom att
använda befintliga gång- och cykelvägar som blir mycket korta till
befintlig skola har detaljplanen skapat förutsättningar för en bra situation
för skolbarn.
14. Enligt kommunens och rådfrågade myndigheters bedömning under
granskningen uppfyller detaljplaneförslaget de krav som idag ställs på en
detaljplan.

16.
Yttrande

Privatpersoner 3 (ref. 15)
1. Trots fornlämningar och lagkrav för bevarande förläggs väg och hus
genom och på fornlämningsområde.
2. Vi som bor i området för en annan bedömning än Stenungsunds kommun
gör då man endast tilldelar två delar av området klass 4. Noteras också att
enligt det nya förslaget dras all trafik till den norra delen genom just de
område som klassats med visst naturvärde.
3. ”På samma sätt bör det finnas möjlighet att på antingen gården eller
terrass/balkong ha direkt solljus någonstans under hela dagen” är ett
nonchalant sätt att formulera att ”det blir ju sol någon gång på dagen
någonstans på gården”. Det är uppenbart att föreslagna byggnader kommer
inverka menligt på boendemiljön för de boende.
4. Vi som bor på norra sidan av Uppegårdsvägen kommer också att påverkas.
Under vintermånaderna kommer vintersolen inte att orka över punkthusen
som ligger längts norrut, vilket inverkar negativt på boendemiljön.
5. Planbeskrivningen medger att husens höjd inte fastställts, ”Ingen vidare
begränsning… höjd” det kan alltså bli hur högt som helst när det väl
kommer till utförandet, vilket är ett mycket osäkert läge för grannar och
boende.
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6. Frågan vart de boende eleverna ska gå i skola nonchaleras helt i
Planbeskrivningen.
7. Trafikverket har betydande invändningar mot att öka mängden trafik i
området och hotar med att överklaga om hänsyn inte tas till givna
synpunkter. Beräkningen av antalet fordonsrörelser är oklar när det fäller
tid, men om det handlar om 876 rörelser per dygn är det förstås en
betydande förändring mot nulägets noll fordonsrörelser.
8. Att dra trafik mellan husen är en trygg lösning som också medför visst
buller och försämrad luftkvalitet. ”Gångfart” och ”på gåendes villkor”
gäller inte buskörning är ett antagande, som mycket väl kan visa sig vara
fel när det kommer till verkligheten.
9. Formuleringen ”att nyttja befintliga strukturer” är inte sant i det här fallet.
”Nya Hällebäcksvägen” har fått sin beskrivning av just den anledningen att
den är ny.
10. Dragning av ”Nya Hällebäcksvägen” medför att all trafik dras i direkt
anslutning till befintliga ingångar till Uppegårdsvägen 96-100. Trafik till
området från den västra delen av Uppegårdsvägen passerar dessutom två
gånger (en gång på Uppegårdsvägen österut och en gång på nya
Hällebäcksvägen västerut) för att komma till området. Denna olägenhet
gäller också boende på andra sidan Uppegårdsvägen, framförallt trapphus
som ligger utmed gatan.

11. Planen innebär minst 300 bostäder i norra delen. Kollektivtrafik bör
byggas ut för att försörja det nya områdets invånare. Dragningen av
busslinje genom Hasselbacken vid Hasselgården genom Älvhemsvägen har
tidigare funnits, men mött stort motstånd från de boende där. Att återuppta
denna sträckning är troligen svår att genomföra.
12. Enligt planen kommer genomförandetiden att vara förhållandevis lång och
medför därmed byggtrafik och -verksamhet under en betydande tid av
många invånares boendetid.
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13. Med hänsyn till ovan beskrivna negativa konsekvenser konstaterar jag att
bebyggelsen av området helt enkelt är olämplig. Att bygga ett helt nytt
bostadsområde i befintlig natur och omgiven av andra bostäder medför
negativa konsekvenser under lång tid för de som nu bor i området.

Kommentar

Yttranden är värdefulla för kommunen för att kunna fastställa och väga alla
intressen mot varandra och kunna tillskapa så bra kompromisser som möjligt.
Förslaget har förbättrats löpande efter inkomna yttranden under planprocessen.
Kommunen tar med sig vissa påpekanden i vidare utbyggnadsprocess och bemöter
vissa i nedan svar.
1. Kommunen har tillsammans med Länsstyrelsen i olika steg utrett och grävt
ut fornlämningarna. Det finns rester av tidigare historia på många platser
och det är utgångsläget att försöka hitta platser och för att undvika
fornlämningar. I detta fall kommer i samråd med Länsstyrelsen
fornlämningar som berörs att grävas ut och skyddet delvis försvinna. På så
vis tas kunskapen om fornlämningarna om hand och exploateringen kan
fortgå.
2. Indelningen av klasser är ett uppdrag som görs av specialister på området
efter vedertagna modeller. Klassningen har främst med naturvärdena kring
ekosystemen att göra, där klass fyra är den lägsta klassen. Självklart
upplevs naturvärdena olika av olika människor. Området har stora värden
vilket bland annat Stenungsund Naturskyddsförening, yttrande 13 ovan,
påpekar. De ser ändå positivt på att kommunen lyckats spara så stor mängd
natur som planförslaget gör. Kommunen har utöver inventeringen mätt alla
stora träd för att leta efter Biotopskydd eller träd som på annat sätt klassas
som skyddsvärda. Eftersom ingen högre naturklass eller skydd identifierats
har kommunen valt att få tillstånd ett samlat naturområde men adderat fler
människor i rörelse och med ögon på befintliga gång- och cykelstråk. Detta
är enligt kommunen en bra kompromiss samtidigt som fler bostäder
tillskapas.
3. Tidigare fanns en rekommendation; Boverkets skrift "Solklart" från 1991
där det beskrivs att en boendemiljö ska ha en genomsnittlig soltid på 4 till
5 timmar per dag. En god tumregel som beskrivs i skriften är att på någon
av närmiljöns lekytor och sittplatser bör det under dagen gå att tillgå minst
5 timmars sol mellan 09:00 och 17:00 under vårdagjämning (kring 20
mars). Båda dessa rekommendationer bedöms uppnås i förslaget.
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Nya punkthus till vänster, Uppegårdsvägen i mitten och där det är
grönt(tomt) aktuellt ställe för bild 1 yttrandet. Gul markering är hur
skuggorna faller Vintersolståndet 21 december 2021 klockan 14:00.
4. Det är svårt att i 3d-modellen få fram exakt hur ljuset faller under
vintersolståndet den 21 december eftersom det mesta tillför skuggor när
solen står så lågt. Men efter klockan 14:00 börjar byggnaderna att påverka
samma plats som bild 1 i yttrandet och vid denna tid skuggas platsen av
befintliga strukturer.
5. På sidan 31 i planbeskrivningen står ” Ingen vidare begränsning vid sidan
av användning, egenskapsgräns och byggnadshöjd har föreslagits i
planförslaget.” Med detta menas att bland annat utöver höjden har inga
andra utformningskrav ställts. Höjderna är hårt reglerade i plankartan till
fastställda plushöjder över havsnivån.
6. Skolfrågan behandlas löpande av kommunen, inom planområdet har
behovet för ett äldreboende varit större än en ny skola. Planen möjliggör
plats för ett äldreboende med 80 lägenheter. Kommunen utreder löpande
frågor kring behovet av skolor och har bedömt att denna plan inte ska
omfatta möjlighet till nybyggnation av skola.
7. Trafikverket/Länsstyrelsen är enligt inkomna yttrande nöjda med
kommunens arbete. På inrådan av Kommunens trafikavdelning har
vägfrågorna i området setts över med följd att bland annat infarten flyttas
till nya läget.
8. Bullernivåerna och luftkvalitet påverkas men har bedömts i planarbetet
som att krav uppfylles. Gällande buskörning finns det andra lagar och
regler som ska hållas. Den nya förlängda Hällebäcksvägen är utformad
med bland annat två 90graders svängar vid infarten får att begränsa
hastigheten och är tänkt att utformas för att fordon ska hålla en låg
hastighet.
9. Med formuleringen ”att nyttja befintliga strukturer” menas att en stor del
redan finns i jämförelse med om en helt obebyggd plats skulle tas i
anspråk, där kollektivtrafik, vägar, vatten och avlopp, gång- och
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cykelstråk, service och butiker med mera skulle behöva nyetableras. Men
som påpekas tillkommer viss utbyggnad/nyetablering.
10. Hastigheten kommer vara låg på den nya vägen och avstånden till
befintliga byggnader medför att tillkommande bullernivåer kommer ligga
lägre än dagens krav.
11. Detaljplanen medger en utbyggnad av busslinjer inom området som
yttrandet omtalar. El-bussar kommer att framöver att ersätta dagens
lösningar med mindre buller. Till granskning 1 av detaljplanen yttrade sig
Västtrafik som är ansvariga för kollektivtrafik; ”Västtrafik har inget att
erinra mot förslaget. Området är väl försörjt med kollektivtrafik.”
12. Genomförandetiden i en detaljplan är normalt mellan 5 och 15 år. I denna
detaljplan kommer byggnation inte kunna komma igång förrän efter att
fornlämningarna grävts ut. Eftersom området är stort med byggrätter både i
södra och norra delen kommer olika platser bebyggas under olika tider.
Detta kommer medföra störningar till och från beroende på fas i
byggnationerna.
13. Enligt kommunens och rådfrågade myndigheters bedömning under
granskningen uppfyller detaljplaneförslaget de krav som idag ställs på en
detaljplan.
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Sammanfattning
Inkomna synpunkter har bland annat berört trafik, risken för blocknedfall, redaktionella ändringar och
justeringar av planbestämmelser utformning, komplettering av dagvatten i befintlig utredning, avsaknad av
markreservat för ledning till fjärrvärme, insyn, skuggbildning, minskad solinstrålning, förändrade grön- och
lekytor med flera. Boende i området är oroliga för förändringarna och planförslaget har ytterligare med
mindre förändringar enligt nedan justerats för att förbättra förhållandena.
Kommunens bedömning är att detaljplaneförslaget uppfyller med genomförda justeringar och rådfrågade
myndigheters inkomna yttranden under granskningen, de krav som idag ställs på en detaljplan.

Justeringar av förslaget inför ny granskning
Utöver redaktionella ändringar har följande justerats inför ett antagande.
Blocknedfall har bedömts i samarbete och dialog med kommunen, Länsstyrelsen och Statens geotekniska
institut. Planbeskrivningen har uppdaterats med text om denna bedömning.
Planbeskrivningen och genomförandebeskrivningen har uppdaterats med förtydligande gällande
fornlämningarna. Plan- och illustrationskartorna uppdateras med markering av fornlämningarna.
Plankartan har kompletterats med u-område för befintliga ledningsrätter för fjärrvärme.
Planbestämmelse a2 avser den flytt av kvarlämnade förorenade jordmassor som identifierats i utredning
och saneringsarbeten som beskrivs i planbeskrivningen. Planbeskrivningen och
genomförandebeskrivningen har justerats med en tydligare beskrivning kring detta.
X-området i detaljplanen har tagits bort. Behovet finns inte längre kvar från tidigare planarbete som tas
bort från plankartan.
Planområdet omfattar befintlig struktur och avses inte vidare indelas i olika fastigheter. Planbestämmelserna
är inte specificerade på användningsområden för att tillåta utbyggnad av exempelvis komplementbyggnader
utan att det inverkar på befintlig och tillkommande övrig byggrätt. Bestämmelsen är vald för att få en
flexibilitet i planen och förutsättningar har bedömts som mest lämpligt till hela egenskapsområdena. Ingen
ändring har genomförts i plankartan.
Planbeskrivningen och genomförandebeskrivningen har uppdaterats enligt synpunkter Teknik VA.
VA-utredning gällande dagvatten har uppdaterats och justerats enligt synpunkter.
Vi har ytterligare studerat gårdshusen och valt att smalna av och skjuta byggrätten två meter till bort från
befintliga fasader samtidigt som vi höjt byggrätten 0,7 meter får att kunna tillskapa liknande möjligheter
bostäder eller tekniska installationer på vinden. Detta ger samma eller bättre skuggförhållanden samtidigt
som fasaderna skjuts mer isär. Skuggstudien tog inte tidigare hänsyn till vintertid, vilket har justerats. Detta
påverkar inte den total tiden som platser skuggas utan vid vilken tid på dygnet och resulterar i samma
bedömning som tidigare.
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Yttranden som inte tillgodosetts till fullo
Det finns två olika typer av överklagande av en detaljplan. Det ena avser en prövning av om beslutet om att
anta en detaljplan strider mot någon rättsregel på det sättet som klaganden har angett eller som framgår av
omständigheterna. Det andra avser en laglighetsprövning och innebär att domstolen prövar om beslutet
kommit till på ett lagligt sätt. Det handlar om frågor om delegation från kommunfullmäktige till exempelvis
byggnadsnämnden att anta en detaljplan och fullmäktiges beslut att inte anta en detaljplan.
Efter att kommunen har fattat beslut att anta en detaljplan får beslutet överklagas till mark- och
miljödomstolen. För att någon ska ha rätt att överklaga ett sådant beslut måste beslutet angå den klagande
och ha gått denne emot. Den klagande måste även, innan granskningstiden gått ut, ha lämnat skriftliga
synpunkter som kommunen inte tillgodosett i planen. Ett överklagande av ett beslut om att anta en
detaljplan ska ha kommit in till kommunen inom tre veckor från den dag då beslutet eller justerat protokoll
över beslutet att anta detaljplanen har tillkännagetts. Med tillkännagetts menas att ett meddelande om att
beslutet tagits satts upp på kommunens anslagstavla. Överklagandet ska skickas till kommunen, som sedan
skickar det till mark- och miljödomstolen, om överklagandet har kommit in i rätt tid.
Nedan yttranden har bedömts inte kunnat tillgodoses till fullo. De som delgivit dessa yttranden kommer att
få information om antagandet och information om vart antagandehandlingarna kan granskas och hur
antagandet av detaljplanen kan överklagas.
Privatpersoner 1 (ref. 6) Granskning 2
Byggrätter har justerats för mer kvällssol och längre avstånd men inte tagits bort helt.
Privatpersoner 2 (ref. 14) Granskning 2, Granskning 1, Samråd
Bland annat har följande inte tillgodosetts fullt ut: Bebyggelsens placering, utformning och höjd,
upplevelsen av instängdhet och insyn, skuggning och att identifierade viktiga platser inte bebyggs.
Privatpersoner 3 (ref. 15) Granskning 2
Bland annat har följande inte tillgodosetts fullt ut: Bebyggelsens placering, utformning och höjd,
upplevelsen av instängdhet och insyn, skuggning, att naturvärden förändras, fornlämningar tas bort och
trafiken ökar i området.
Privatpersoner 1 granskning 1
Granskning 1
Byggrätter har justerats för mer kvällssol och längre avstånd men inte tagits bort helt. Vägar har justerats
för att få helt bilfria stråk till skolor med mera. Men vägar kvarstår som kommer öka buller och trafik i
jämförelse med befintliga nivåer.
HSB Brf Uppegård
Samråd
Byggrätter har justerats mycket för mer kvällssol och längre avstånd men inte tagits bort helt. Vägar har
justerats. Men vägar kvarstår som kommer öka buller och trafik i jämförelse med befintliga nivåer.

Sektor Samhällsbyggnad
Detaljplan för bostäder, äldreboende och centrum på del av Kopper 2:1 m. fl.
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Äldreboendet är flyttat men våningshöjderna är inte minskade i samråd med kommande verksamheter.
Privatperson 1 Uppegårdsvägen
Samråd
Bland annat har följande inte tillgodosetts fullt ut: Bebyggelsens placering, utformning och höjd, viss
grönyta kommer omvandlas till kvartersmark, skuggning och gata med låga hastigheter inte upplevs
fungera i praktiken.
Privatperson 2 Uppegårdsvägen
Samråd
Följande har inte tillgodosetts fullt ut: Bebyggelsens placering, utformning och höjd, osäkerhet kring
yttrandens bostads värde till följd av ny exploatering.

Medverkande tjänstepersoner
Granskningsredogörelsen har upprättats av Peter C Nilsson, Jessica Andersson samt berörda tjänstepersoner
inom Stenungsunds kommun.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna granskningsutlåtandet och med föreslagna justeringar upprätta
antagandehandlingar i enlighet med plan- och bygglagen (2010:900) 5 kap. 27 §.

Peter C Nilsson
Planarkitekt, Arkitekt MSA
Sektor Samhällsbyggnad, Verksamhet Exploatering
Stenungsund, 2020-12-22

