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LÄSANVISNING 
Denna miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ingår i planhandlingarna för de-
taljplanen för del av fastigheten Munkeröd 1:12 m fl och är därmed en del 
av beslutsunderlaget. 

Planbeskrivningen innehåller en komplett beskrivning av föreslagna föränd-
ringar inom planområdet medan miljökonsekvensbeskrivningen innehåller 
en mer sammanfattad beskrivning av planens innehåll. I MKB:n läggs ton-
vikten på beskrivning av den betydande miljöpåverkan som ett genomfö-
rande av detaljplanen riskerar att ge upphov till.  

Planbeskrivning och miljökonsekvensbeskrivning bör läsas tillsammans. 

SAMMANFATTNING 
Planförslaget 
Detaljplanen syftar till att omvandla en del av ett till största delen obebyggt 
skogsområde till industrimark. Området är stort och avses bli utbyggt i 
etapper under en tid av ca 5 - 10 år. Området är i första hand avsett för in-
dustri, småindustri, kontor och hantverk samt lager och partihandel. 

Miljöpåverkan, konsekvenser och åtgärder 

Schakt av berg och mjuka massor  
Planförslaget innebär att stora plana ytor i ett kuperat område ska iordning-
ställas som industrimark. Därigenom måste omfattande markarbeten ge-
nomföras och berg- och schaktmassor tas om hand. 

En översiktlig bedömning av massornas mängd och beskaffenhet har gjorts. 
Av det beräknade överskottet bedöms ca 200 000 m3 utgöras av berg. En 
grov beräkning ger att denna mängd kommer att behövas inom planområ-
det. Återstående överskott utgörs av ca 300 000 m3 mjuka massor, varav 
stora delar är lera. Lermassorna ska användas för att bygga skyddsvall, för 
slänter etc inom området. Eventuellt överskott ska användas i första hand i 
anslutning till planområdet för vägutfyllnad och iordningsställande av tom-
ter. Därigenom undviks transporter på det allmänna vägnätet. I ett senare 
skede av genomförandet kan lermassor behöva deponeras på annan plats i 
närområdet. 

En bergkross ska placeras inom planområdet. Detta kommer att vara etable-
ringsområde under utbyggnadstiden. Krossmaterialet i olika fraktioner 
kommer att behövas för utbyggnad av vägarna, för utfyllnad samt för att 
iordningställa tomter och grunder. 

Masshanteringen riskerar att ge upphov till störningar för den närmsta om-
givningen. För att minska störningarna ska befintlig skyddsvall mot Furufjäll 
förstärkas. Därigenom blir det mindre risk för att friluftsområdet störs av 
buller från sprängning och krossverksamhet under den tid som planen ge-
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nomförs. Krossen kommer också att placeras långt från friluftsområdet så 
att störningarna på detta minskas. Det krossade materialet vattenbegjuts un-
der processen för att undvika att dammet sprids under krossverksamheten.  

Tunga transporter orsakade av överskott av massor som behöver forslas 
bort från området kan minimeras genom att övervägande mängd massor 
kommer till användning inom området eller i närområdet utan att det all-
männa vägnätet behöver belastas. 

Isälvssediment och betydelsen vid grundvattenbildning 
Jordarterna i planområdet utgörs enligt karta från SGU av berg, sand, lera, 
morän och isälvssediment. Det är områden med isälvssediment som kan in-
nehålla grundvatten av betydelse om mäktighet och genomsläpplighet är till-
räckliga. Dessa förekommer i planområdets östra del. 

Naturgrus har utvunnits i avslutad täkt väster om området. Återstående na-
turgrusförekomster i planområdet finns i slänten mot den nya matarvägen 
till området. I planen föreslås området med naturgrus som Natur. Inget eller 
endast små mängder naturgrus återfinns inom de delar av planområdet som 
ska iordningställas som industriytor.  

I den hydrogeologiska utredning som gjorts konstateras att grundvattenni-
vån lokalt kommer att sänkas något inom verksamhetsområdet och att av-
rinningen minskas något. I området söder om Ucklumsvägen har den be-
fintliga grustäkten redan sänkt grundvattenytan runt täkten, och bedöm-
ningen är därför att det föreslagna verksamhetsområdet endast i liten grad 
kommer att medföra att det möjliga grundvattenuttaget ytterligare minskar. 
Ett senare hydrogeologiskt PM visar på att markens infiltrationskapacitet är 
mycket begränsad i planområdets östra del. Konsekvenserna för den fram-
tida grundvattenbildningen bedöms därför bli små, och risken liten för att 
betydande miljöpåverkan uppstår. 

Djurlivet och naturmiljön 
Planens genomförande medför att ett till vissa delar orört naturområde om-
vandlas till industriområde med hårdgjorda ytor och att irreversibla ingrepp i 
terrängen görs. De högsta naturvärdena finns i hassellunden i områdets 
nordvästra del. Denna hyser också skyddade och skyddsvärda arter. Efter 
samrådet har förslaget omarbetats, och de områden som har bedömts ha de 
högsta naturvärdena föreslås nu planläggas som naturmark. Därmed riskeras 
inte att den skyddade arten nötkråka förlorar födosöksområden. Vidare 
kommer småvatten viktiga för grodlek att finnas kvar. Dagvattnet från plan-
området ska tas om hand lokalt och fördröjas och renas innan det når No-
rumsån och de biflöden till ån som har höga naturvärden. Även om ett stort 
område med tidigare delvis orörd natur går förlorat om planen genomförs, 
är bedömningen att ingreppen i naturmiljön inte är så omfattande att det 
skulle medföra någon betydande miljöpåverkan. Bedömningen är vidare att 
dagvattnet från planområdet inte kommer att påverka eller skada naturvär-
dena i Norumsån.   
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Friluftslivet 
Planområdet ligger i anslutning till området Furufjäll som har betydelse för 
det rörliga friluftslivet. Planen berör endast den del av friluftsområdet som 
ligger i anslutning till väg E6 med tillhörande trafikplats och intill en motor-
bana med bullrande verksamhet. När industriområdet är utbyggt kommer 
detta att vara väl avgränsat mot friluftsområdet genom höjdryggar och 
skogsridåer och ytterligare störningsskydd i form av vallar kan byggas mot 
friluftsområdet.  

Den sammantagna störningen på friluftslivet bedöms bli liten när planom-
rådet är utbyggt. 

Under genomförandetiden kan dock störningar komma att uppstå. Förutom 
de naturliga avgränsningar som terrängen utgör kommer ytterligare stör-
ningsskydd i form av en förstärkt och utbyggd vall att byggas mellan plan-
området och Furufjälls friluftsområde. Sådant skydd kommer att bli effektivt 
mot störningar också under utbyggnaden av området. 

Risker med farligt gods 
Närheten till väg E6 med dess omfattande transporter av farligt gods med-
för att det finns risk finns för att människor som vistas inom planområdet 
kan skadas vid en olycka med farligt gods. 

I samrådsversionen av planförslaget låg ett område med kvartersmark för 
industri benämnt ”område C” relativt nära väg E6. Det var i detta område 
som det fanns störst risk för att en olycka med farligt gods skulle kunna på-
verka bebyggelse och människor. Inför utställningen har område C tagits 
bort. Istället föreslås naturmark närmast väg E6. De återstående verksam-
hetsytorna ligger på ett avstånd av som minst 80 meter från väg E6 och på 
en höjd av som minst 10 meter över vägen. Bedömningen är att det inte 
krävs några särskilda åtgärder i dessa områden för att förhindra olyckor med 
farligt gods.  

Bedömningen är sammantaget att genom att område C tagits bort från plan-
förslaget, föreligger inte längre någon risk för att människor kan skadas av 
en olycka med farligt gods, och att det därmed inte heller finns risk för be-
tydande miljöpåverkan. 
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Jämförelse med nollalternativ 
Planförslaget ska jämföras med ett nollalternativ som beskriver den framtida 
utvecklingen om planen inte antas.  

Nollalternativet innebär att ingen utbyggnad sker i området, som i de delar 
som inte idag är påverkade av avverkning och schaktarbeten, kommer att 
förbli ett kuperat och skogsbevuxet naturområde. Skogsbruk kan fortsätta 
att bedrivas i ännu opåverkade områden, som också kan förbli tillgängliga 
för det rörliga friluftslivet. 

Det blir jämfört med planförslaget inte några irreversibla ingrepp i området, 
inga hårdgjorda ytor tillkommer och inga ytterligare markarbeten utförs. 

Vidare bedöms nollalternativet jämfört med planförslaget inte medföra ett 
lika stort totalt trafikarbete. Utsläppen av klimatpåverkande växthusgaser 
blir jämförelsevis mindre och därmed också klimatpåverkan. 

Det blir heller inte jämfört med planförslaget risk för ökad belastning på 
Norumsån eller biflödena till denna. 

Sammanfattande bedömning 
Planförslaget bedöms sammantaget bidra till ökat trafikarbete. Planförslaget 
motverkar därmed en uppfyllelse av miljömålet ”Begränsad klimatpåver-
kan”. Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft bedöms dock inte överskri-
das. Planförslaget bedöms inte påverka vattenkvaliteten i Norumsån negativt 
så att föreslagna miljökvalitetsnormer för vatten inte kan uppnås.  

Bedömningen är vidare att det inte finns risk för betydande miljöpåverkan 
vare sig i genomförandeskedet av planen eller då planen är genomförd och 
området används som verksamhetsområde. Förutsättningen för detta är att 
dagvattnet tas om hand på ett tillfredsställande sätt.  
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BAKGRUND 
I Stenungsunds kommun finns ett stort behov av nya områden för verk-
samheter av typ små- och mellanstor industri inom eller i anslutning till 
Stenungsunds tätort. Så gott som all tillgänglig mark söder och norr om In-
dustrivägen och väster om väg E6 har successivt blivit bebyggd, och kom-
munen har därför genomfört ett planarbete för småindustri i Kärr mellan 
vägarna E6 och Ucklumsvägen i anslutning till Stenungsundsmotet. Denna 
plan är antagen och klar att genomföras. 

Det aktuella området är välbeläget vid väg E6 vid Stenungsundsmotet söder 
om Ucklumsvägen. Delar av området är sedan tidigare ianspråktaget för stö-
rande verksamheter som motorbana och modellmotorbana. Verksamheten 
på modellmotorbanan är avslutad, men den på motorbanan pågår fortfa-
rande. Grustäktverksamhet har bedrivits inom området, och delar av områ-
det är totalavverkat.  

Planarbete för området har pågått sedan 2011, då det inleddes med ett pro-
gram. Därefter har planförslaget samrådsbehandlats och ska efter revidering 
och komplettering ställas ut. 

Synpunkter som framkommit under samrådet har lett till ändringar beträf-
fande omfattning och utformning av planförslaget samt av innehållet i 
denna MKB. 

  
  

Planområdets läge i förhållande till 
Stenungsunds tätort 
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PLANFÖRSLAGET 
Syfte 
Detaljplanen syftar till att omvandla en del av ett till största delen obebyggt 
skogsområde till industrimark. 

Förslagets huvuddrag 
Planförslaget innebär att ca 158 000 kvm (ca 15,8 ha) ny kvartersmark för 
industri kan tillkomma. Infart till området föreslås ske från norr via Uck-
lumsvägen, i befintlig trevägskorsning. Söder om det nya industriområdet 
och väl avskilt från detta ligger friluftsområdet Furufjäll.  

Området är stort och avses bli utbyggt i etapper under en tid av ca 5 - 10 år. 
För att få så stora sammanhängande plana ytor för industri som möjligt, 
kommer omfattande markarbeten att genomföras. Det kan medföra ett 
överskott på massor, som ska hanteras inom området alternativt fraktas bort 
för att i första hand användas i närområdet och i andra hand deponeras.  

Området är i första hand avsett för industri, småindustri, kontor och hant-
verk samt lager och partihandel. I begreppet industri ingår att den industri 
som förläggs hit kan vara störande för omgivningen. I begreppet partihandel 
ingår ej detaljhandel, försäljning eller service till enskilda. 

 

  

Illustration över hur planområdet kan utformas.  
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MILJÖBEDÖMNING 
Syfte 
Miljöbedömning innebär att ”integrera miljöaspekter i planen eller pro-
grammet så att en hållbar utveckling främjas” (MB 6 kap 11 §). Miljöbe-
dömning av en detaljplan krävs om det finns risk för att genomförandet av 
planens förslag kan medföra betydande miljöpåverkan. Miljökonsekvensbe-
skrivningen (MKB:n) är en del av miljöbedömningen och syftar till att iden-
tifiera, beskriva och bedöma den betydande miljöpåverkan som planens ge-
nomförande kan antas medföra på miljö, hälsa och hushållning med natur-
resurser. Vidare är syftet att beskriva de åtgärder som planeras för att hindra 
eller motverka betydande negativ miljöpåverkan. Konsekvenserna av den 
planerade verksamheten ska också bedömas i förhållande till andra rimliga 
alternativ samt till ett så kallat nollalternativ, vilket i princip innebär att plan-
förslaget inte genomförs. 

Behovsbedömning 
Kommunen ska i ett tidigt skede alltid ta ställning till om en miljöbedöm-
ning måste göras eller inte, genom att göra en s k behovsbedömning. Om 
kommunen konstaterar att det finns risk för betydande miljöpåverkan ska en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas. 

Av PBL 5 kap. 18 § framgår att en MKB ska upprättas för en detaljplan om 
det finns risk för betydande miljöpåverkan på grund av att planområdet får 
tas i anspråk för industri. Stenungsunds kommun har genomfört en behovs-
bedömning med utgångspunkt från planprogrammet från mars 2011 där 
man bedömt att planförslaget kan medföra en risk för betydande miljöpå-
verkan. Under programsamrådet lämnade Länsstyrelsen i yttrande syn-
punkter på programmet. Länsstyrelsen instämde i kommunens uppfattning 
om risken för betydande miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning ska 
därför upprättas.  

Behovsbedömningen kompletterades i november 2015 i samband med att 
koncept till samrådshandlingar upprättades. 

Samråd om avgränsning  
Miljökonsekvensbeskrivningen ska avgränsas, både vad avser de miljöa-
spekter som ska behandlas och geografiskt område. 

Samråd om avgränsningen av miljökonsekvensbeskrivningen har hållits och 
länsstyrelsen har lämnat yttrande daterat 2016-03-03. 
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Geografisk avgränsning 
MKB:n är beträffande de fysiska ingreppen i huvudsak begränsad till själva 
planområdet. När det gäller eventuella luftföroreningar, utsläpp av dagvatten 
mot Norumsån och störningar från området på det närliggande Furufjälls 
friluftsområde kan åtgärder inom planområdet även få konsekvenser utanför 
detta. 

 

Behandlade miljöaspekter 
Det är i första hand de aspekter som bedöms kunna medföra betydande mil-
jöpåverkan som är relevanta att upp i miljökonsekvensbeskrivningen. 

Länsstyrelsen har också tagit upp andra aspekter i avgränsningssamrådet 
som handlar om buller, fornlämningar, geoteknik och tillgänglighet för kol-
lektivtrafik och gång- och cykelresenärer. Dessa aspekter, som behandlas i 
planbeskrivningen bedöms inte – om planen genomförs – medföra risk för 
betydande miljöpåverkan och behandlas därför inte i denna MKB.  

De miljöaspekter där det bedöms finnas risk för betydande miljöpåverkan är 
följande: 

Schakt av berg och mjuka massor  
Iordningställandet av planområdet genererar ett överskott av massor, varav 
en del kan behöva fraktas bort för användning utanför själva planområdet. 
Länsstyrelsen har efter samrådet bedömt att eftersom det primära syftet med 
planen är att etablera industrimark så kan planarbetet fortsätta utan krav på 

Karta över planområdet med närområden.  

Foto från Stenungsunds tätort i väster i rikt-
ning mot E6, planområdet och Furufjäll. 
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tillstånd till täkt. Eftersom uttaget av material kommer att vara av jämförbar 
omfattning med de mängder som bryts i en täkt, behöver dock sådana mil-
jöaspekter som normalt tas upp i en täktansökan behandlas i detaljplanens 
MKB menar Länsstyrelsen vidare.  

Planbeskrivningen och denna MKB har därför kompletterats med en utför-
ligare redovisning av hur stora mängder massor som ska hanteras, i vilken 
ordning som området ska byggas ut, under vilken tid arbetena ska pågå och 
vilka konsekvenser för omgivningen detta kan ge. Se vidare under Tillkom-
mande aspekter att behandla. 

Naturgrus som en ändlig resurs och isälvssedimentens betydelse 
för grundvattenbildningen 
Naturgrus är en ändlig resurs och planens genomförande kan begränsa möj-
ligheten att utnyttja resursen i framtiden. Om isälvssedimenten och eventuell 
naturgrusförekomst berörs av planen skulle även den grundvattenbildande 
funktionen kunna påverkas. Detta ska belysas i MKB:n. 

Djurlivet och naturmiljön 
Planens genomförande medför att ett till vissa delar orört naturområde om-
vandlas till industriområde och det finns risk för att naturvärden berörs. 
Planens genomförande kan dessutom innebära risk för påverkan på livsmil-
jöerna för öring och ål i Norumsån med biflöden, eftersom vattendragen har 
kontakt med de diken och bäckar som avvattnar planområdet.  

Friluftslivet 
Planområdet ligger i anslutning till Furufjällsområdet som har betydelse för 
det rörliga friluftslivet. Det finns risk för att verksamheten inom planområ-
det kommer att påverka förhållandena inom friluftsområdet på ett negativt 
sätt.   

Risker med farligt gods 
Närheten till väg E6 med dess omfattande transporter av farligt gods med-
för att det finns risk finns för att människor som vistas inom planområdet 
kan skadas vid en olycka med farligt gods. 

Jämförelse med miljömålen 
Planförslaget ska stämmas av mot relevanta nationella och lokala miljömål. 
De miljömål som i första hand bör belysas är Begränsad klimatpåverkan, God 
bebyggd miljö, Levande sjöar och vattendrag och Ett rikt växt- och djurliv. 

Luftkvalitet MKN för utomhusluft 
Förväntade förändringar av trafiken kring planområdet gör att miljökvali-
tetsnormerna för utomhusluft bör belysas. 
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Vattenkvalitet – Norumsån och Hakefjorden 
Eventuell påverkan på vattenkvaliteten i Norumsån ska belysas, eftersom 
Norumsån är en preliminär vattenförekomst med beslutade miljökvalitets-
normer för ytvatten MKN, och att ån är ett viktigt uppväxtområde för öring 
och ål. 

Norumsån mynnar i Hakefjorden som är en vattenförekomst som omfattas 
av miljökvalitetsnormer för ytvatten. Eventuell påverkan på Hakefjordens 
vattenkvalitet ska belysas. 

Tillkommande aspekter att behandla  
Tillkommande aspekter som ska behandlas där det finns risk för att bety-
dande miljöpåverkan uppkommer är: 

Buller, damm och vibrationer  
Vid uttag och krossning av berg uppkommer störningar på omgivningen i 
form av buller damm och vibrationer. I det aktuella området är det främst 
människor och djurliv i det närbelägna friluftsområdet Furufjäll, som kan 
påverkas. Också etablerade verksamheter inom planområdet, kan bli störda 
av ett genomförande av senare etapper, eftersom området kommer att bygg-
gas ut under lång tid.   

Trafikmängder och trafiksituation 
Behovet av att forsla bort överskottsmassor från området kan variera över 
tid. Transportarbetet som uppkommer genom att lastbilar med släp tidvis 
kan komma att trafikera omgivande vägnätet ska beskrivas, liksom eventu-
ella konsekvenser detta kan medföra.  
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ALTERNATIV 
Nollalternativ  
Planförslaget ska jämföras med ett nollalternativ som beskriver den framtida 
utvecklingen om planen inte antas.  

Nollalternativet innebär att ingen utbyggnad sker i området, som i de delar 
som inte idag är påverkade av avverkning och schaktarbeten, kommer att 
förbli ett kuperat och skogsbevuxet naturområde. Skogsbruk kan fortsätta 
att bedrivas i ännu opåverkade områden, som också kan förbli tillgängliga 
för det rörliga friluftslivet. 

Det blir jämfört med planförslaget inte några irreversibla ingrepp i området, 
inga hårdgjorda ytor tillkommer och inga ytterligare markarbeten utförs. 

Vidare bedöms nollalternativet jämfört med planförslaget inte medföra ett 
lika stort totalt trafikarbete. Utsläppen av klimatpåverkande växthusgaser 
blir jämförelsevis mindre och därmed också klimatpåverkan. 

Det blir heller inte jämfört med planförslaget risk för ökad belastning på 
Norumsån eller biflödena till denna 

Alternativ lokalisering 
Markanvändningen i Stenungsunds tätort har sedan länge dominerats av den 
tunga petrokemiska industrin som upptar ett stort markområde med skydds- 
och utvecklingszoner norr om Industrivägen. Områden avsatta för tung in-
dustri är långt ifrån utnyttjade till sin fulla kapacitet. Eftersom området i sin 
helhet är av riksintresse för industriell produktion, är det av nationellt in-
tresse att tillräckligt stora områden finns avsatta för fortsatt eventuell ut-
veckling av den tunga industrins anläggningar i framtiden.  

Det finns välbelägna områden för lättare industriverksamheter i anslutning 
till befintliga verksamhetsområden norr om Industrivägen. Dessa är dock 
belägna inom utlagda skyddsområden för framtida tung industri, och har 
hittills inte kunnat tas i anspråk för någon annan typ av verksamhet. 

Ny mark för mellan- och småindustri i anslutning till tätorten måste därför 
sökas i områden öster om väg E6. Det finns få sådana som alternativ till 
Munkeröd 1:12. Ett område som föreslagits i kommunens översiktsplan 
2006, antagen 2009, är Stripplekärr öster om väg E6.  

Stripplekärr öster om E6 
I den gällande översiktsplanen för Stenungsund står följande: ”De för fram-
tida tung industri tidigare reserverade områdena öster om motorvägen vid 
Stripplekärr skulle i ett längre perspektiv vara lämpliga för sådan industriut-
veckling, (Lättare industri av små- och mellankaraktär) eftersom tillgången 
till näraliggande mark för småindustri och andra verksamheter i 
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Stenungsunds samhälle är begränsad till några mindre områden vid Mun-
keröd. Exploatering vid Stripplekärr förutsätter ny trafikplatsanslutning till 
E6”. 

Delar av området används för externa verksamheter, exempelvis upplag, 
som inte kräver trafikanordningar och vatten- och avlopp. Det står också ett 
vindkraftverk i området. Det saknas fortfarande anslutning från väg E6, och 
det finns ingen tidplan för när en ny trafikplats kan byggas ut. 

Ett genomförande av alternativet ligger av ovanstående skäl så långt i fram-
tiden, att det inte kommer att lösa kommunens behov av välbelägen mark 
för verksamheter. Det bedöms inte vara ett rimligt jämförelsealternativ, och 
kommer därför inte att användas ytterligare som sådant i denna miljökonse-
kvensbeskrivning. 

 

  

Det föreslagna industriområdet i Munkeröd 
ligger i anslutning till trafikplats och till be-
fintlig industri väster och öster om väg E6 

Alternativ lokalisering till Stripplekärr. 
Området ligger externt skilt från övriga verk-
samhetsområden i Stenungsund. Det finns 
ingen anslutning från väg E6 och vatten- och 
avloppsanslutning saknas.  

NY INDUSTRI 
VID KÄRR 
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PLANFÖRSLAG 
Planförslaget i korthet 
Planförslaget innebär att ca 158 000 m2 (ca 15,8 ha) ny industrimark kan till-
komma. Infart till området föreslås ske från norr via Ucklumsvägen, i befint-
lig trevägskorsning. Söder om det nya industriområdet och väl avskilt från 
detta ligger friluftsområdet Furufjäll.  

Området är stort och kommer att bli utbyggt i etapper under en relativt lång 
tid. För att få så stora sammanhängande plana ytor för industri som möjligt, 
kommer omfattande markarbeten att behöva genomföras i den kuperade 
terrängen. Det kommer i sin tur att generera ett visst överskott av schakt-
massor. En överslagsmässig beräkning av massornas storlek och beskaffen-
het har gjorts.  

Området är i första hand avsett för industri, småindustri, kontor och hant-
verk samt lager och partihandel. 

Miljöbedömningen och planförslaget 

 
Miljöbedömningen har, efter samrådet, bland annat bidragit till följande 
ändringar av planförslaget: 

Trafikmatningen 
• Hela området föreslås bli trafikförsörjt via en trevägskorsning från 

Ucklumsvägen. Befintlig väg breddas och förbättras till lutning och 
profil. Tidigare förslag med två matningsvägar upp till platån, varav 

Planförslaget enligt samrådet  
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en söder om område D, utgår. Det innebär att området, efter att 
område D iordningställts och matarvägen till området byggts, 
kommer att byggas ut etappvis från öster till väster. 

Utbyggnadens omfattning 
• Tidigare område C föreslås nu som naturmark. Det innebär att inga 

nya verksamhetsytor eller tillfartsvägar kommer att förläggas i väs-
tersluttningen mot väg E6. Detta medför i sin tur att riskerna mins-
kar för att en olycka med farligt gods på väg E6 skulle kunna på-
verka det nya verksamhetsområdet negativt. Därmed krävs inga sär-
skilda restriktioner vid utformningen av den nya bebyggelsen i verk-
samhetsområdet. 

• Genom att område C föreslås som naturmark, kommer befintlig 
luftledning för starkström inte att beröras av den föreslagna ut-
byggnaden. Ledningen behöver därför inte markförläggas så som 
förslaget var i samrådet. 

Naturvärden 
• Genom att område C föreslås som naturmark, minskas riskerna för 

oönskad påverkan på den värdefulla biotop som utgörs av en has-
sellund. Därmed blir också påverkan på habitaten för de arter, där-
ibland nötkråka, som använder hassellunden för födosök mindre. 
Sambandet mellan det orörda bergspartiet, hassellunden och natur- 
och friluftsområdet söder om det nya industriområdet behålls bättre 
än i samrådsförslaget. 

Nytt planförslag i utställningsskedet. 
Illustration på ortofoto 
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GENOMFÖRANDET AV PLANEN 
Etapputbyggnad och tider 
Eftersom området är stort och att det krävs omfattande markarbeten för ett 
genomförande, kommer utbyggnad av området att pågå under relativt lång 
tid. Det kan komma att ta så lång tid som 10 år, beroende på exempelvis 
konjunktur och efterfrågan. 

I en första etapp under år ett kommer matarvägen att byggas fram till en 
lämplig punkt mellan områdena A2 och A3. Samtidigt kommer område D 
att iordningställas med tillfart och tomtmark. Den östra delen av område 
A1, som i stort sett ligger på lämplig nivå i utgångsläget, kommer att använ-
das som etableringsplats för den vidare utbyggnaden i området. Här kom-
mer en stenkross att vara placerad för krossning av berg till olika fraktioner. 

I följande etapp år två kommer utbyggnad av område A2 att påbörjas. Här 
måste stora schakt- och markarbeten genomföras både genom uttag av berg 
och genom uttag av mjuka massor, främst lermassor.  

Efter område A2 följer resterande del av område A1 följt av områdena A5, 
A6, A3 och A4 samt av ringvägen runt de senare. Sist kommer områdena 
B1-B5 att genomföras. Delar av området A1 kommer att förbli etablerings-
område under utbyggnadstiden.  

Innan bygglov ges på industrimarken ska dagvattendammar anläggas för 
respektive områdes behov. 

Etapp 1 – Delområde D samt matarväg 
till området 
Etapp 2 – Område A2 
Etapp 3 – Område A1-A6, ringväg 
Etapp 4 och framåt – Område B 
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Massorna och kvaliteten på dessa 
De mjuka massorna utgörs av ett relativt tunt lager morän och isälvssedi-
ment. Under dessa jordarter ligger lera. Isälvssedimentet innehåller inget el-
ler endast mycket små mängder naturgrus inom de delar som ska bli indu-
strikvarter. Ett borrprov taget i sluttningen i den östra delen av område A6 
visar att jordarterna under ett tunt humuslager består av grå siltig torr-
skorpelera och grå sandig och siltig lera. 

Inga förorenade massor har deponerats inom planområdet. 

Berg i dagen förekommer på delar av området. Eftersom området är kuperat 
ska marken utjämnas till stora, plana ytor. Det medför att berget tas ut ge-
nom sprängning och ska krossas på plats.  

Bergkrossen ska placeras på den iordningställda plana marken inom område 
A1. Detta kommer att vara etableringsområde under utbyggnadstiden. 
Krossmaterialet i olika fraktioner kommer att behövas för utbyggnad av 
vägarna, för utfyllnad samt för att iordningställa tomter och grunder. 

Marken i den största delen av område A2 består av mjuka massor i form av 
morän på lera. Den västra delen är berg. Här ska omfattande schaktarbeten 
utföras för att den föreslagna nivån på +83 ska nås. De mjuka massorna, ska 
i första hand användas för att förlänga och förstärka den skyddsvall som se-
dan tidigare är byggd mot nedlagd grustäkt i öster. Skyddsvallen ska av-
gränsa friluftsområdet från störningar såväl i genomförandeskedet som se-
nare när området tas i anspråk för verksamheter.  

För att iordningställa områdena A3 och A4 behöver relativt stora mängder 
berg tas ur och krossas. I områdena A5 och A6 behövs schakt för utjämning 
respektive utfyllnad.   

Områdena B1-B5, som ingår i en sista utbyggnadsetapp, ligger övervägande 
på berg med sandig morän i skrevorna mellan bergsryggarna. Både schakt 
och utfyllnad kommer att behövas. Krossat berg i olika fraktioner kommer 
att behövas för utbyggnad av vägen till områdena B och A3-A4.  

Massbalans  
Mängden massor totalt som ska tas ut från området är beräknat till ca 
550 000 m3. Av dessa mängder utgörs grovt uppskattat ca 200 000 m3 av 
fast berg och resten av mjuka massor, varav mycket utgörs av lera. Massba-
lans räknat på schakt respektive utfyllnad bedöms medföra ett totalt över-
skott av ca 500 000 m3. En grov beräkning ger att det för att iordningställa 
vägar, tomter etc kommer att behövas ca 200 000 m3 krossade bergsproduk-
ter, dvs i storleksordningen ungefär lika mycket berg som tas ut. Det kan bli 
ett överskott av lermassor efter att de använts för olika ändamål i området. 
Lermassor ska användas för att anlägga skyddsvall, slänter etc. inom plan-
området. 
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PÅVERKAN OCH KONSEKVENSER AV 
PLANFÖRSLAGET 
Schakt av berg och mjuka massor  

Förutsättningar 
Planområdet utgörs av ett kuperat och till stora delar skogbevuxet bergsom-
råde, som sluttar brant mot vägarna E6 i väster och Ucklumsvägen, väg 649 
i norr. De högsta partierna av berget sticker upp ca +100 meter över havet. 
Från höjdpartiet sluttar terrängen åt söder mot en platå på cirka +85 till +90 
m. Platån är relativt plan.  

 

Planförslaget 
Planförslaget innebär att stora plana ytor i ett kuperat område ska iordning-
ställas som industrimark. Därigenom måste omfattande markarbeten ge-
nomföras och berg- och schaktmassor tas om hand.   

 

Planområdets topografi med höjder över havet 



 

 
 

20 (39) 

Miljökonsekvensbeskrivning 

 

 

Detaljplan för del av fastigheten Munkeröd 1:12 m fl              
Utställningshandling 2020-04-29 Stenungsunds kommun         

 

Konsekvenser 

Bedömningen är att påverkan på miljön och de negativa konsekvenserna på 
grund av hanteringen av massor i området till största delen blir av lokal art. 

Masshanteringen riskerar att ge upphov till störningar för den närmsta om-
givningen. Omgivningen i detta fall kan dels vara människor och djur som 
vistas i friluftsområdet i söder, dels de verksamheter inom planområdet som 
byggs ut i de första etapperna. 

Det berg som behöver sprängas bort för att erhålla stora, plana ytor ska 
krossas på plats. Massorna kommer att behövas som utfyllnad och för att 
bygga vägar, grunder etc inom området. Något behov av bortforsling kom-
mer således inte att uppstå. De mjuka massorna som huvudsakligen består 
av olika fraktioner lera ska användas för förstärkning av bullervall samt för 
slänter och vegetation inom planområdet. Överskott av lermassor ska i 
första hand användas i projekt i närområdet, i andra hand finns deponiplat-
ser i Ucklum och Spekeröd. Därigenom undviks så långt möjligt transporter 
på det allmänna vägnätet. 

Andra störningar utgörs av buller, damm och vibrationer som uppkommer 
när berg sprängs ur och krossas i den bergkross, som ska stå uppställd i om-
rådet. Tunga vägtransporter till och från området kan också orsaka störning-
ar. Vidare kan sprängningsarbeten och förändring av marknivåerna komma 

Massbalansen i området med den valda 
höjdsättningen. Orange visar utfyllnad och 
violett visar schakt. 
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att orsaka förändrade vattenflöden och risk för att förorenat dagvatten når 
diken och vattendrag nedströms planområdet.  

Möjliga åtgärder 
För att minska störningar under planens genomförande och senare när pla-
nen genomförts, ska befintlig skyddsvall mot Furufjäll förstärkas. Därige-
nom blir riskerna mindre för att människor och djur i friluftsområdet ska 
störas av buller från sprängningsarbeten och från krossverksamheten under 
den tid som planen genomförs. Placeringen av krossen långt från friluftsom-
rådet kommer också att bidra till att störningarna på detta minskas. Vallen 
kommer också att skydda friluftsområdet från sådana störningar som kan 
orsakas av verksamhetsbuller efter det att området byggts ut.  

Det krossade materialet vattenbegjuts under processen för att undvika stör-
ningar från den dammande verksamheten. En sedimenteringsdamm kom-
mer att anläggas i anslutning till den uppställda bergkrossen. På så sätt und-
viks grumlande påverkan på vattendragen nerströms planområdet. 

Tunga transporter orsakade av överskott av massor som behöver forslas 
bort från området kan minimeras genom att övervägande mängder massor 
kommer till användning inom området eller i närområdet så att långa trans-
porter på det allmänna vägnätet kan undvikas.    

Om de föreslagna åtgärderna genomförs bedöms riskerna som små för att 
påverkan på omgivningen blir annat än lokal. Bedömningen är att masshan-
teringen kan ske utan risk för betydande miljöpåverkan.  
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Isälvssediment och betydelsen vid grundvattenbildning 

Förutsättningar 

Jordarterna inom planområdet 
Jordarterna i planområdet utgörs enligt karta från SGU av berg, sand, lera, 
morän och isälvssediment. Se karta på följande sida. Områdena med isälvs-
sediment förekommer i planområdets östra delar inom delområde A. Det är 
områden med isälvssediment som kan innehålla grundvatten av betydelse 
om mäktighet och genomsläpplighet är tillräckliga.  

Enligt den geotekniska undersökningen utförd av Norconsult 2013-02-04, 
uppdaterad 2018-03-21 utgörs jorden i delområde D under det organiska 
jordtäcket av ett lager sand/ torrskorpelera. Jorden i övriga delar av planom-
rådet utgörs av ett lager torrskorpelera med en mäktighet av ca 1-3 meter. 
Under leran förekommer friktionsmaterial med en mäktighet av ca 0,5-4,0 
meter. Lokalt i enstaka punkter (som i sluttningen vid nordöstra delen av 
område A) kan ett 1-2 meter tjockt lager lera förekomma mellan torrskorpan 
och friktionsmaterialet.  

Den naturgrusförekomst som funnits i anslutning till planområdet har tagits 
ut och täkten med tillstånd från 1971 är avslutad. Kärrs sorteringsanläggning 
är förlagd över det område där grustäktsverksamheten tidigare bedrevs. Res-
terande naturgrus återfinns i sluttningen i öster mot befintlig väg. Detta om-
råde föreslås som Natur i planen. Den geotekniska undersökningen och 
grävningar inom området visar att isälvssedimentet inom de delar av plan-
området som ska iordningställas som industriytor, innehåller mycket lite el-
ler inget naturgrus alls.  

Grundvatten, grundvattenflöde och grundvattenbildning 
En hydrogeologisk utredning har utförts av Norconsult AB och redovisats i 
PM daterat 2013-04-30. Syftet med utredningen har varit att klarlägga de 
hydrogeologiska förhållandena i planområdet, eftersom området med isälv-
sediment kan innehålla en betydande förekomst av grundvatten. 

Undersökningen har inkluderat mätningar av grundvattennivåer, bedömning 
av grundvattenströmningsriktningar samt prognostisering av möjliga grund-
vattennivåer. Resultatet är en bedömning av förekomst samt eventuell risk 
för påverkan på grundvattenakviferer av betydelse i eller i anslutning till det 
planerade området. 

Isälvsedimentet är en sorterad jordart i olika skikt med olika kornstorlekar 
som kan variera från grova stenar till finkorning silt. I skikt med grövre 
kornstorlek är grundvattentillgången god med en hög genomsläpplighet. I 
de mer finkorniga skikten är genomsläppligheten mer begränsad.  

I figuren på nästa sida redovisas ett utdrag från SGUs jordartskarta över 
området samt ungefärlig utsträckning av detaljplaneområdet och placering 
av grundvattenrör. 
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Utförda undersökningar tyder på att grundvattenströmningen huvudsakligen 
följer topografin i området. Högre liggande delar utgör inströmningsområde 
och utströmning sker i de lägre liggande områdena med mindre jordmäktig-
het. Detta innebär att strömningen inom planerat detaljplaneområde främst 
är riktad från de centrala höjdområdena ner mot omgivande lågområden. 
Isälvssedimenten är uppbyggda med skikt av tätare material som påverkar 
det lokala strömningsbilden. 

Delområde A, där isälvssedimenten främst återfinns, ingår i ett avrinnings-
område som avvattnas åt nordöst genom ett dike som via ett biflöde mynnar 
i Norumsån. Inom avrinningsområdet finns två mindre ytvattenförekoms-
ter. Avrinningsområdets storlek söder om Ucklumsvägen är ca 90 ha och 
det område som påverkas av detaljplanen utgörs av ca 8 ha. Detta innebär 
att ca 10% av avrinningsområdet kan påverkas. Utförda grundvattennivå-
mätningar tyder på ytligt grundvatten både i de högre och i de lägre liggande 
områdena.  

Konsekvenser  
Bedömningen som görs i den hydrogeologiska utredningen är att isälvsse-
dimenten i området fortsatt kan utgöra en betydande grundvattenresurs, 
även om marknivåerna inom område A ändras enligt planförslaget. Med an-
tagandet att all grundvattenbildning inom verksamhetsområdets hårdgjorda 

Undersökningsrör för mätning av grund-
vattennivåer som underlag för hydrogeolo-
gisk undersökning utförd av Norconsult 
2013. Planområdet är inlagt med gul-
streckad linje. 
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ytor skulle försvinna skulle detta kunna medföra en minskad grundvatten-
bildning på drygt 1 l/s på årsmedelbasis, enligt den hydrogeologiska utred-
ningen. Utifrån detta har slutsatsen varit att grundvattennivån lokalt kom-
mer att sänkas något inom verksamhetsområdet. Bedömningen har varit att 
minskning av möjligt uttag är i storleksordningen mellan 5 och 10% för om-
rådet söder om Ucklumsvägen. 

I dagvattenutredningen föreslås att infiltration ska ske i naturmark för det 
dagvatten som rinner av åt öster och åt sydväst. I ett senare PM om hyd-
rogeologi (Sweco 2019-11-19, rev. 2019-12-04) bedöms att förutsättningarna 
för infiltration i det östra området är dåliga, eftersom lera förekommer ytligt, 
och grövre isälvsavlagringar troligen redan har brutits ut i samband med 
täktverksamhet. Utifrån detta PM bedöms grundvattenbildningen vara be-
gränsad i området. Infiltrationskapaciteten bedöms inte påverkas av planför-
slaget i särskilt stor utsträckning. Området är redan påverkat av befintlig 
grustäkt och mätningarna tyder på avsänkning av grundvattenytan runt täk-
ten. 

Påverkan på grundvattenresurserna bedöms mycket begränsad och därmed 
är risken för att betydande miljöpåverkan ska uppstå liten. 
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Djurlivet och naturmiljön 

Förutsättningar 

Naturvärden enligt inventering 
Området är till största delen bevuxet med produktionsskog. Skogsbeståndet 
är av olika ålder. De uppvuxna delarna av skogen består huvudsakligen av 
barrskog med enstaka inslag av lövträd. I planområdets södra del är skogen 
totalavverkad.  

En naturvärdesinventering har tagits fram av Naturcentrum i Stenungsund 
under maj månad år 2016. Enligt naturvärdesinventeringen förekommer 
vissa naturvärden inom området varav det med de högsta värdena utgörs av 
en hassellund i planområdets nordvästra del. Detta område anses ha natur-
värdesklass 2 – Högt naturvärde. 

Områden med naturvärden klass 3 – Påtagliga naturvärden, är lövskogsbe-
stånd, våtmarker, grävlingsgryt och hassel i branten söder om hällmarkastall-
skogen i de högst belägna delarna. Övriga områden med naturvärden har 
fått naturvårdsklass 4 – Visst naturvärde. Bäckarna i området är små och har 
litet vatteninnehåll. Här finns ingen vandrande fisk, för vandringshindren 
ligger långt nedströms bäckarna. Vattendragen har därför getts naturvärdes-
klass 3. 

Naturvärdesarter och rödlistade arter 
Totalt noterades 13 naturvärdesarter vid inventeringstillfället. Fåglarna nöt-
kråka och duvhök är rödlistade inom kategorin NT (nära hotade). Ytterli-
gare rödlistade arter som noterades är ask (starkt hotad ET). I hassellunden 
noterades de ovanliga skalbaggarna lövkvistbock, hasselbarkborre och den 
rödlistade arten liten brunbagge (nära hotad NT). 

Huvuddelen av de signalarter som noterades har ett lågt signalvärde i 
Västsverige. (Arter som t ex hasselticka, kantarellmussling, blåmossa och 
långfliksmossa). 

Skyddade arter 
Alla fågelarter är skyddade enligt artskyddsförordningens 4 §. Dock finns få-
gelarter som bör prioriteras i skyddsarbetet. Sådana arter som noterats i det 
inventerade området är nötkråka och duvhök.  

Skyddade arter enligt artskyddsförordningens 6 § som påträffades är vanlig 
groda.  
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Naturvårdsprogram 
Friluftsområdet Furufjäll som gränsar till planområdet i söder har, enligt en 
kartläggning 2008 utförd av Skogsstyrelsen, sammanhängande skogsmarker 
av ”höga sociala värden”. Naturen på Furufjäll är varierad med barr- och 
lövskog samt torr- och våtmarker med växlande flora och fauna. 

Kommunens naturvårdsprogram, som antogs av kommunfullmäktige hös-
ten 2016, ger en samlad bild av natur och naturvärden i kommunen och vi-
sar vilka skyddsvärda arter och miljöer som finns. Inventerade naturmiljöer i 
planområdets närhet är bl a Norumsån, som i förslaget getts naturvårdsklass 
2, i en skala mellan 1 och 3. 

I ån finns påtagligt höga biotop- och artvärden med arter som havsöring 
och ål. Ån har därför stor betydelse för den biologiska mångfalden. De delar 
av Norumsån med biflöden som har höga naturvärden ligger väster och 
norr om Ucklumsvägen. Norumsån är också utpekad som ett ekologiskt sär-
skilt känsligt område enligt 3 kap 3 § miljöbalken.  

Planområdet avvattnas naturligt åt norr, öster och väster via diken och 
bäckar som leder till Norumsåns biflöden.  

Annan information om Norumsån står att finna i en naturinventering från 
1987 utförd av Stenungsunds sportfiskeklubb och fältbiologerna i Sten-
ungsund. Inventeringen är utförd innan väg E6 byggdes ut till motorväg. 

Redovisad naturvärdesinventering utförd 
av Naturcentrum i Stenungsund i maj 
2016. Planförslaget är lagt ovanpå inven-
teringskartan. Området med de högsta na-
turvärdena, klass 2, utgörs av hassellun-
den. I lunden finns förutom hassel också 
ek och ask. Här förekommer hasselticka, 
kantarellmussling, liten brunbagge och 
vanlig groda. 
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I rapporten påvisas att ån är känslig för utsläpp och för ojämnt vattenflöde, 
särskilt sommartid. Enstaka utsläpp av orenat avloppsvatten har orsakat 
fiskdöd på enskilda delsträckor. Störningar som påverkar havsöringens lek 
är extra känsliga.  

Konsekvenser 
När planområdet byggs ut enligt planförslaget och tas i anspråk för industri 
omvandlas ett naturområde till hårdgjorda ytor och de befintliga marknivå-
erna förändras på ett påtagligt sätt. De högsta naturvärdena finns i hassel-
lunden i områdets nordvästra del. Efter samrådet har tidigare område C ta-
gits bort. Därigenom riskerar inte hassellunden att påverkas av något intrång 
eftersom åtgärderna kommer att genomföras på ett relativt stort avstånd 
från denna.  

Av de fågelarter som påträffats vid inventeringen redovisas duvhök och 
nötkråka särskilt. Genom att hassellunden finns kvar efter ett genomförande 
av planen påverkas inte nötkråkans möjlighet till födosök i denna. Nötkrå-
kans ätplatser har påträffats i två inventerade miljöer i närheten av hassel-
lunden. Den ena som är en lövskog/ sumpskog ligger omedelbart söder om 
hassellunden och påverkas inte av den föreslagna exploateringen. Den 
andra, som är en sydvänd bergsbrant påverkas till en del av planområdets 
utbyggnad, då den gränsar mot ett av de tillkommande industrikvarteren.  

 

Naturvårdsklassningar av Norumsån med omgivningar enligt natur-
vårdsprogrammet. Bedömningarna i programmet grundas på invente-
ringarna från år 1987 

Inventerade områden i Norumsån 1987 
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Eftersom nötkråkan huvudsakligen häckar i medelålders eller äldre gran- 
och barrblandskogar, är det mindre troligt att den föreslagna exploateringen 
i det aktuella området skulle påverka nötkråkans häckningsmöjligheter. Den 
mesta av den skog i området som ska vara kvar utgörs av hällmarkstallskog 
och resterande delar, varav mycket är totalavverkat, är blandskog. Det finns 
dock lämpliga häckningsplatser i stora skogsområden i norr, söder och öster 
om planområdet belägna inom 5 km från hassellunden.  

Duvhök observerades tillfälligt i den hällmarksdominerade tallskogen på 
höjdpartiet som inte ingår i planområdet. 

Också tallskogsområden söder och sydväst om de planerade industrikvarte-
ren lämnas orörda från exploatering och läggs som Natur i planen. Dessa 
områden kommer att fungera som buffert mellan industriområdet och fri-
luftsområdet i söder.  

De bäckar och diken som finns inom planområdet har små naturvärden och 
är inte fiskförande, eftersom vattenföringen är liten och att det på grund av 
vandringshinder längre nedströms saknas möjligheter för öringen att nå 
planområdet. De bitvis grusiga bottnarna ger förutsättningar för grodlek. 

Genom att planförslaget ändrats efter samrådet och det tidigare område C 
tagits bort ur förslaget, kan de områden som har bedömts ha de högsta na-
turvärdena att lämnas orörda. Därmed riskeras inte den skyddade arten nöt-
kråka att förlora födosöksområden och att småvatten viktiga för grodlek ska 
försvinna. Dagvattnet från planområdet ska tas om hand lokalt och fördrö-
jas och renas innan det når Norumsån och de biflöden till ån som har höga 
naturvärden. Även om ett stort område med tidigare delvis orörd natur går 
förlorat om planen genomförs, är bedömningen sammantaget att ingreppen 
i naturmiljön inte är så omfattande att det skulle medföra någon betydande 
miljöpåverkan. Bedömningen är vidare att dagvattnet från planområdet inte 
kommer att påverka eller skada naturvärdena i Norumsån.  

Möjliga åtgärder 
Dagvattnet från området ska omhändertas lokalt. I planen avsätts ytor för 
dagvattendammar och diken. 
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Friluftsliv 

Förutsättningar 
Öster om E6 ligger enligt översiktsplanen ett 400 ha stort närrekreationsom-
råde – Furufjäll. I översiktsplanen finns en beskrivning av detta område: 

”Området ligger öster om motorvägen och erbjuder boende i centralorten en 
tätortsnära variationsrik natur med både barr och lövskog samt växlande flora 
och fauna. I området finns fina utsiktsplatser över Stenungsund och 
Hakefjorden. Området är lämpligt för olika fritidsaktiviteter. I Furufjälls norra 
del finns en bana för motorsport.” 

Söder om planområdet finns friluftsområdets värdekärna. Det är ett område 
med ett väl utbyggt nät av stigar och här finns stugor och andra anläggningar 
för friluftslivet. Stignätet kallas Naturstigen i Furufjäll. 

Närheten till friluftsområdet innebär att det finns risk för att verksamheten 
inom planområdet kan komma att påverka förhållandena inom friluftsom-
rådet på ett negativt sätt. 

Utdrag ut kommunens översiktsplan 2006 med närrekreationsområ-
det markerat 

Naturstigen i Furufjäll  
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Konsekvenser 
Den föreslagna utbyggnaden tar i anspråk en mindre del Furufjälls frilufts-
område. Planområdet berör endast den del av området som ligger i anslut-
ning till väg E6 med tillhörande trafikplats. Naturstigen i Furufjäll påverkas i 
liten grad förutsatt att stigsystemet Gula spåret fortsätter fungera. Den be-
fintliga motorbanan utgör troligen ett större störningsmoment än vad verk-
samheterna inom planområdet kommer att göra eftersom området är väl av-
gränsat av höjdryggar och skogsridåer mot naturområdet. 

Det finns en risk för att friluftsområdet kan bli stört av buller och vibration-
er under utbyggnadstiden av planområdet, eftersom stora markarbeten i 
form av sprängning och schaktning kommer att utföras. Störningarnas om-
fattning och frekvens är bland annat beroende av under hur lång tid som ar-
betena kommer att pågå och vid vilka tidpunkter de får ske.  

När planområdet väl är utbyggt och färdigställt för verksamheter bedöms 
dock störningarna för friluftslivet sammantaget som små.  

Möjliga åtgärder 
Vissa stigar kan bitvis behöva dras om så att de inte kommer i konflikt med 
störningar från planområdet. 

Förutom de naturliga avgränsningar som terrängen utgör kommer ytterligare 
störningsskydd i form av en förstärkt och utbyggd vall att byggas mellan 
planområdet och Furufjälls friluftsområde. Sådant skydd kan också komma 
att bli effektivt vid utbyggnad av området. 

  

Kommunens kartblad över Naturstigen i 
Furufjäll. Området avgränsas mot planområ-
det i norr av nivåskillnader och skogsridåer. 
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Risker med farligt gods 

Förutsättningar 
Planområdet ligger öster om Stenungsundsmotet som förbinder väg E6 med 
väg 170. Väg E6 och påfartsrampen är primär transportled för farligt gods. 
Väg 170 är sekundär transportled för farligt gods som används framförallt 
för transporter till och från de petrokemiska industrierna i Stenungsund. 
Närheten till vägen medför att risk finns för att människor som vistas inom 
planområdet kan skadas vid en olycka med farligt gods. 

Risker 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län tillämpar ett riskbedömningsavstånd på 
150 meter från transportleder med farligt gods. Om avsteg ska kunna tillåtas 
från det rekommenderade riskbedömningsavståndet måste en riskanalys ge-
nomföras. Planområdet ligger till vissa delar närmare än 150 meter. En risk-
analys har därför genomförts (Norconsult 2015-11-09).  

Konsekvenser  
Syftet med den nya detaljplanen är att möjliggöra etablering av ett verksam-
hetsområde som till största delen ska innehålla industriverksamheter. Avsik-
ten är att också kontor ska kunna etableras i området. 

Stora delar av planområdet ligger på en högre nivå än väg E6 och på ett 
längre avstånd än det rekommenderade riskbedömningsavståndet. De delar 
som ligger mer än 10 meter över vägen antas inte bli berörda vid en olycka 
med farligt gods. Höjdskillnaden gör att brandfarliga vätskor inte når denna 
del av området. Inte heller förväntas brandfarliga eller giftiga gaser nå områ-
det då sådana gaser är tyngre än luft och därför inte sprider sig upp mot 
höjden.  

De verksamhetsytor som föreslås i planen ligger på ett avstånd av som minst 
80 meter från väg E6. Med undantag för område D ligger alla föreslagna 
områden dessutom minst 10 meter över vägen. Område D ligger 200 meter 
från transportleden och bedöms endast beröras marginellt vid en olycka 
med farligt gods. Tidigare område C, där det i samrådet bedömdes finnas 
störst risk att en olycka med farligt gods skulle kunna påverka bebyggelse 
och människor, föreslås nu som naturmark. 

Bedömningen är sammantaget att genom att område C strukits, föreligger 
inte längre någon risk för att människor kan skadas av en olycka med farligt 
gods, och att det därmed inte heller finns risk för betydande miljöpåverkan.   
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Vatten och hantering av dagvatten 

Förutsättningar 
En VA-utredning daterad 2016-05-13 och reviderad 2019-06-28 har utförts 
av Norconsult AB. I denna beskrivs vatten- och avloppsförsörjningen av 
området. Dessutom ges förslag till hur dagvattenhanteringen ska lösas i om-
rådet. 

Den naturliga dagvattenavrinningen inom planområdet sker ytligt. I norr 
och väster avleds dagvattnet i diken och bäckar till ett biflöde till Norumsån 
som rinner utefter Ucklumsvägen i planområdets nordvästra del. Biflödet 
leds under Ucklumsvägen och vidare under väg E6, där utbredningen forts-
ätter inom ett obebyggt men detaljplanelagt område för industri, innan det 
ansluter Norumsån nordväst om Ucklumsvägen. Också övriga delar av 
planområdet har Norumsån som slutlig recipient. 

Planområdet har delats upp i tre avrinningsområden, norra, västra och östra 
avrinningsområdet eftersom dagvattnet naturligt avrinner i olika riktningar, 
se nedan.  

  
 

Enligt den hydrogeologiska undersökningen (Norconsult 2013) konstatera-
des att det inom planområdet förekommer jordarter som sand och isälvsse-
diment som kan ha god genomsläpplighet och vara möjliga för infiltration. I 
ett senare PM om hydrogeologi (Sweco 2019-11-19, rev. 2019-12-04) be-
döms att förutsättningarna för infiltration i det östra området är dåliga, ef-
tersom lera förekommer ytligt, och grövre isälvsavlagringar troligen redan 
har brutits ut i samband med täktverksamhet. Därför har istället en lösning 
med dagvattendammar föreslagits i planen. 

Avrinningsförhållanden inom området in-
nan exploatering skett. Kartan är hämtad 
från VA-utredning Norconsult 2019-06-
28 
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Konsekvenser 
Stora hårdgjorda ytor för bebyggelse och parkering ackumulerar förorening-
ar både från atmosfäriskt nedfall och från fordonstrafik. Trafiken är den en-
skilt största källan till dagvattnets innehåll av föroreningar. Det gäller både 
för antalet ämnen och för koncentrationen av dessa i dagvattnet. Förore-
ningarna uppkommer främst genom avgaser, läckage av olja, korrosion och 
erosion av vägbanor och däck. Dagvattnets föroreningshalter varierar både 
på kort- och lång sikt beroende på nederbördssituationen samt på avrin-
ningsytan och tiden som förflutit sedan föregående regn. De högsta halterna 
uppkommer antingen i samband med snösmältning eller efter det första 
kraftiga regnet efter en torr period, då toxiska effekter kan drabba känsliga 
recipienter.  

Dagvattnet ska omhändertas lokalt inom området. I och med att de hård-
gjorda ytorna ökar i samband med exploateringen, minskar möjligheterna till 
infiltration samtidigt som rinntiden genom området går snabbare. Detta le-
der i sin tur till att flödet från området ökar efter exploateringen. Dagvatten-
flödena från takytor och hårdgjorda ytor måste därför fördröjas och dag-
vattnet renas innan det kan släppas till de diken och bäckar som har kontakt 
med biflödena till Norumsån. Norumsån och några av dess biflöden är eko-
logiskt känsliga vattendrag som bl a är öring- och ålförande, varför särskild 
hänsyn måste tas så att förorenat dagvatten inte når vattendragen. 

Norumsån är också känslig för låga vattenstånd vilket innebär att dagvattnet 
efter fördröjning och rening ska återföras till biflödena och ån i stället för att 
ledas bort från området till annan recipient. 

Möjliga åtgärder 
För att ta hand om det påverkade dagvattnet från verksamhetsområdet krävs 
att mark kan avsättas för ändamålet. I planen har föreslagits tre dagvatten-
dammar i olika delar av planområdet, som kan ta emot dagvattnet från olika 
delar av industrimarken. Dammarna kan effektivt ta hand om stora mängder 
dagvatten samtidigt som de har god reningseffekt. Från område B och den 
västra delen av område A leds dagvatten till dammen i det nordvästra hörnet 
av planområdet, via ett dike utmed väg E6. Även diket kan ha god renings-
effekt. 

Andra sätt att minska flödet och föroreningsbelastningen är att anlägga ma-
kadamdiken längs vägarna och att fördröjande åtgärder för dagvattnet utförs 
på de enskilda fastigheterna.  

Den slutliga reningsgraden är beroende av hur dagvattenanläggningarna ut-
formas. De ytor som satts av för dagvattenhantering i planen bedöms vara 
tillräckligt stora för att nå en god reningseffekt. Ett genomförande av planen 
bedöms därmed inte medföra någon betydande miljöpåverkan. Utformning 
av anläggningarna och anläggningarnas reningsgrad behöver dock studeras 
vidare och kontrolleras, se kapitel Fortsatt miljöarbete.  



 

 
 

34 (39) 

Miljökonsekvensbeskrivning 

 

 

Detaljplan för del av fastigheten Munkeröd 1:12 m fl              
Utställningshandling 2020-04-29 Stenungsunds kommun         

Betydande miljöpåverkan 
Genom att planförslaget ändrats från samråd till utställning har flera risker 
för att ett genomförande av planen ska medföra betydande miljöpåverkan 
eliminerats. Vidare har noggrannare studier av masshanteringen och mas-
sornas beskaffenhet lett till en annan bedömning av de befarade riskerna 
med hanteringen av eventuella mängder överskottsmassor.  

Schakt av berg och mjuka massor 

Ingen betydande miljöpåverkan bedöms uppstå. 

Naturgrus som en ändlig resurs och isälvssedimentens betydelse för 
grundvattenbildningen 

Inget naturgrus påverkas. Ingen betydande miljöpåverkan bedöms 
uppstå. 

Djurlivet och naturmiljön 

Ingen betydande miljöpåverkan bedöms uppstå. 

Friluftslivet  

Ingen betydande miljöpåverkan bedöms uppstå. 

Risker med farligt gods 

Ingen betydande miljöpåverkan bedöms uppstå.  

Buller, damm och vibrationer  

Ingen betydande miljöpåverkan bedöms uppstå. 

Trafikmängder och trafiksituation 

Ingen betydande miljöpåverkan bedöms uppstå. 

Vatten och hantering av dagvatten 

Ingen betydande miljöpåverkan bedöms uppstå förutsatt att dag-
vattnet tas om hand på ett tillfredsställande sätt. 

 

Sammantaget bedöms att ett genomförande av planförslaget inte medför 
någon betydande miljöpåverkan. 
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AVSTÄMNING MOT BESTÄMMELSER I 
MILJÖBALKEN 
God hushållning 3 kap 1 §  
Mark- och vattenområden ska användas för det eller de ändamål som de är 
mest lämpade för och sådan markanvändning som medför en från allmän 
synpunkt god hushållning ska prioriteras. 

Ett hittills delvis orört naturområde kommer att beröras av den föreslagna 
exploateringen. Detta ligger dock mellan den trafikerade väg E6 och stö-
rande anläggningar som motorbana och sorteringsanläggning, och är därför 
starkt påverkat av buller och trafik. Området ligger i anslutning till befintliga 
verksamhetsområden och utbyggd infrastruktur. Det ligger lättillgängligt 
från olika delar av tätorten. Utbyggnaden kommer att bli en lämplig fort-
sättning av Stenungsunds samhälle åt öster, och exploateringen bedöms där-
för som förenlig med bestämmelserna om hushållning i miljöbalken. 

Ekologiskt känsliga områden 3 kap 3 § MB 
Norumsån som är ett ekologiskt särskilt känsligt vattendrag enligt 3 kap 3 § 
MB är en viktig livsmiljö för havsöring och ål. Även delar av åns tillflöden är 
reproduktionsområden för havsöring. Åns mynningsområde är skyddat av 
naturreservat med särskilda föreskrifter och ingår i Natura 2000-området 
Stenungsundskusten.  

Planområdet avvattnats åt tre håll- åt öster, norr och väster till vattendrag 
som via diken och biflöden har kontakt med Norumsån. Ån med biflöden 
får inte påverkas negativt av orenat dagvatten eller av grumling. Förslaget är 
att dagvattnet ska tas omhand lokalt i planområdet och att dagvattnet från 
de hårdgjorda ytorna ska renas i dammar. 

Därigenom bedöms det som att tillräcklig hänsyn har tagits till ekologiskt 
känsliga områden. 

Särskilda markanvändningsintressen – anläggningar för 
kommunikation 3 kap § 8 MB  

Väg E6 
Väg E6 är av riksintresse för kommunikationer enligt miljöbalkens 3 kap 8§. 
Förutom själva anläggningsområdet finns ett s k influensområde runt kom-
munikationsanläggningar av riksintresse. Det är det område inom vilket åt-
gärder som exempelvis ny bebyggelse kan påverka eller påverkas av kom-
munikationsanläggningens funktion, t ex buller, vibrationer och transporter 
av farligt gods.  

Ett genomförande av planen bedöms inte påverka vägens funktion på något 
påtagligt sätt.  
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Miljökvalitetsnormer, 5 kap MB 

Ytvatten 
Norumsån är en vattenförekomst som har måttlig ekologisk status och ska 
ha uppnått god status 2021. Norumsån uppnår ej god kemisk ytvattenstatus. 
God kemisk ytvattenstatus, exklusive kvicksilver och bromerade difenylet-
rar, ska uppnås enligt beslutad miljökvalitetsnorm MKN. Biflödena omfattas 
inte av MKN.  

Dagvattnet ska renas och fördröjas lokalt inom planområdet på ett sätt som 
innebär att Norumsån inte ytterligare belastas. Bedömningen är därför att 
det inte finns risk för att MKN inte kan uppnås på grund av att planen ge-
nomförs.  

Norumsån mynnar åt väster i vattenförekomsten Hake fjord som omfattas 
av MKN och är en skyddsvärd recipient i Stenungsundskustens Natura 
2000-område. Avståndet från planområdet till Norumsåns mynning i Hake-
fjorden är ca 4 km. Bedömningen är att inte heller Hakefjordens vattenkvali-
tet som är otillfredsställande idag, kommer att försämras på grund av det fö-
reslagna verksamhetsområdet. 

Luft 
Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft gäller i hela landet. Normerna regle-
rar halterna av kvävedioxid/kväveoxider, svaveldioxid, bly, partiklar (PM10), 
bensen, kolmonoxid, ozon, arsenik, kadmium, nickel och bens(a)pyren. 

Luftföroreningar kan innebära en hälsorisk för människor som utsätts för 
långvarig exponering av höga halter. Beräkningar av föroreningshalterna i 
luften finns inte för väg E6 i det aktuella avsnittet.  

Luftföroreningshalter beror dels på mängden utsläpp av luftföroreningar 
och dels på luftväxling. Vägtrafiken och verksamhetsknuten trafik är de 
största lokala källorna till luftföroreningar i det aktuella området. En ökning 
av trafikmängden kan innebära lokalt högre halter av luftföroreningar. 

Bedömningen är dock att det inte föreligger någon risk för att MKN-
värdena överstigs på grund av den ökade trafikbelastning som ett genomfö-
rande av detaljplanen innebär. 
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MILJÖMÅL  
Allmänt 
Sveriges Riksdag har beslutat om 16 övergripande miljökvalitetsmål som be-
skriver det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda till. Varje 
år görs en uppföljning av miljömålen på både regional och nationell nivå.  

Stenungsunds kommun har i naturvårdsprogrammet valt att satsa på egna 
lokala miljömål. Av dessa är Ett rikt växt och djurliv, Levande sjöar och vat-
tendrag och En god bebyggd miljö särskilt intressanta och relevanta för den 
aktuella planen. I denna MKB har dessutom miljömålet ”Begränsad klimat-
påverkan” bedömts som relevant att stämma av planförslaget mot. 

• Begränsad klimatpåverkan 
• God bebyggd miljö  
• Levande sjöar och vattendrag 
• Ett rikt växt och djurliv 

Begränsad klimatpåverkan 
I det nationella målet framgår att halten av växthusgaser i atmosfären, i en-
lighet med FN:s ramkonvention för klimatförändringar, ska stabiliseras på 
en nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir 
farlig. Sverige har tillsammans med andra länder ett ansvar för att det glo-
bala målet kan uppnås. 

Planområdet nås i första hand med bil såväl av de som kommer att arbeta 
inom området som av transporter till och från området. Utbyggnad av cy-
kelvägar till planområdet och bättre kollektivtrafikförbindelser är sätt att bi-
dra till en begränsning av det totala trafikarbetet med bil.  

Sammantaget bedöms dock det totala trafikarbetet öka vid ett genomfö-
rande av planförslaget. De åtgärder som kan bidra till ett minskat trafikar-
bete enligt ovan bedöms vara för få för att uppväga öknineng av det totala 
trafikarbete som utbyggnaden av planområdet medför. Planförslaget be-
döms därför motverka en uppfyllelse av miljömålet ”Begränsad klimatpå-
verkan”. 

God bebyggd miljö 
Det nationella målet säger att städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska 
utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och 
global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas tillvara och utvecklas. Byggna-
der och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt 
och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resur-
ser främjas. 

Det aktuella industriområdet kommer att förläggas i anslutning till goda 
kommunikationer och intill andra verksamhetsområden. Området är sedan 
tidigare påverkat av en grustäkt och av en motorbana med bullrande verk-
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samhet, och tar inga naturområden med höga värden i anspråk. Planförsla-
get bedöms inte motverka att miljömålet ”God bebyggd miljö” uppfylls. 

Levande sjöar och vattendrag 
Det nationella målet säger att sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt håll-
bara och att deras variationsrika livsmiljöer ska bevaras. Naturlig produkt-
ionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt landskapets eko-
logiska och vattenhushållande funktion ska bevaras, samtidigt som förut-
sättningar för friluftsliv värnas. 

Ett genomförande av planförslaget bedöms inte medföra några negativa 
konsekvenser för de närliggande vattenmiljöerna i Norumsån med biflöden 
om dagvattnet tas om hand på det sätt som redovisas i planen. Genomfö-
randet av planförslaget bedöms därför inte motverka miljömålet ”Levande 
sjöar och vattendrag”. 

Ett rikt växt- och djurliv 
Det nationella målet säger att den biologiska mångfalden ska bevaras och 
nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande och framtida generationer. Arter-
nas livsmiljöer och ekosystemen samt deras funktioner och processer ska 
värnas. Arter ska kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med till-
räcklig genetisk variation. Människor ska ha tillgång till en god natur- och 
kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet och 
välfärd. 

Naturen i det område som ska tas i anspråk för det förslagna industriområ-
det är delvis påverkad sedan tidigare. Den hassellund som påträffats och 
andra områden med höga naturvärden ska bevaras vid en utbyggnad. Några 
särskilt höga naturvärden eller värdefulla arter i övrigt, som kan hotas ge-
nom den föreslagna utbyggnaden har inte påträffats i området. Genomfö-
randet av planförslaget bedöms därför inte motverka miljömålet ”Ett rikt 
växt- och djurliv”. 

. 
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FORTSATT MILJÖARBETE 
Kontroll och uppföljning 
En MKB till en detaljplan ska innehålla en redogörelse för de åtgärder som 
planeras för uppföljning och övervakning av den betydande miljöpåverkan 
som genomförandet av planen medför.  

Miljökontroll och miljöuppföljning syftar till att säkerställa att föreslagna åt-
gärder görs med miljöhänsyn och enligt de intentioner och beslut som fram-
kommit under tidigare skeden. Verksamhetsutövaren har enligt svensk lag-
stiftning ett stort ansvar att deras verksamhet inte skadar miljön eller männi-
skors hälsa. Verksamhetsutövarens egenkontroll regleras genom miljöbal-
kens bestämmelser och innebär bland annat att denne har det huvudsakliga 
ansvaret för uppföljning och kontroll av eventuella miljökonsekvenser under 
omvandling av planområdet.  

Inför kommande arbeten ska kontrollprogram upprättas som omfattar de 
åtgärder som bedöms väsentliga att kontrollera före byggstart samt under 
och strax efter byggskedet:  

• Hantering av massor 
• Planering och kontroll av störningar i form av buller, damm och vibrat-

ioner vid bergkross 
• Kontroll av att bullervall mot friluftsområdet Furufjäll får önskad ut-

formning och effekt 
• Kontroll av att rening och fördröjning av dagvatten fungerar så att vat-

tendragen i närområdet inte påverkas på ett negativt sätt. 

Behov av anmälan, tillstånd och ytterligare dispenser 
En verksamhet eller åtgärd som kan komma att väsentligt ändra naturmiljön, 
och som inte omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt enligt andra be-
stämmelser i miljöbalken, ska anmälas för samråd enligt 12 kap. 6 § miljö-
balken. De omfattande markarbeten som krävs för att genomföra detaljpla-
nen bedöms vara en sådan åtgärd.  

För bergkross inom detaljplan krävs anmälan enligt 4 kap 6 § miljöpröv-
ningsförordningen. 

Tillstånd eller anmälan till länsstyrelsen kan behövas vid den fortsatta hante-
ringen av massor som uppkommit genom att planområdet iordningställs.  

MEDVERKANDE I MKB-ARBETET 
Miljökonsekvensbeskrivningen har upprättats av Rådhuset Arkitekter AB 
genom Lena Andersson, arkitekt och Carin Trägårdh, arkitekt, i samarbete 
med Stenungsunds kommun. 
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