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Västra Götalands län 
 
 
SAMRÅDSREDOGÖRELSE  
 

Bakgrund 
Kommunens målsättning är att utveckla tätorterna i närhet av befintlig 
kollektivtrafik och service. Kvarnhöjden norr om Jörlanda centrum har länge varit 
utpekad i kommunens översiktsplan för framtida bostadsbebyggelse. Syftet med 
föreliggande detaljplan är att pröva möjligheten för blandad bebyggelse om ca 250-
270 bostäder samt en förskola på Kvarnhöjden. 
 

Genomförande av samråd och samrådsmöte 
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutade 2013-05-02 § 58, att 
godkänna samrådshandlingar och skicka ut planförslaget på samråd i enlighet med 
5 kap 20 §, plan- och bygglagen (1987:10).  

Samrådstiden varade 2013-05-13 till och med 2013-06-17. 

Underrättelse om samråd skickades ut till berörda fastighetsägare, myndigheter och 
kommunala instanser samt övriga berörda enligt särskild sändlista och 
fastighetsförteckning. 

Under samrådstiden har handlingarna funnits tillgängliga på kommunens hemsida, i 
kommunhusets foajé samt i kulturhuset Fregatten.  

Ett samrådsmöte för berörda och övriga intresserade hölls 2013-05-28 i 
Jörlandagården, och besöktes av ca 70-tal personer. Minnesanteckningar från mötet, 
se bilaga 1. 

 

Sammanfattning 
Under samrådstiden har 43 yttranden inkommit, varav 10 utan erinran eller 
synpunkter som till stor del kan beaktas i fortsatt detaljplanearbete. 
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Allvarligaste invändningarna handlar om att inte uppnå målen om ett transportsnålt 
samhälle, avstånd till kollektivtrafik, säkerställande av riksintresse för kulturmiljö, 
bevarande av stenmurar, samt risker för höga bullernivåer, ingrepp i fornlämning, 
och påverkan på våtmarker och skyddsvärda groddjur. Synpunkten att bebyggelsen 
bör samlas mer i södra planområdet med god tillgång till service och kollektivtrafik, 
har också framförts.  

Från närboende handlar invändningarna i huvudsak om att inte bygga alls eller 
bygga på färre ställen, p.g.a. vikten av att spara grönområden och rekreationsytor. 
Tillfartsväg via Ranehedsvägen kritiseras, pga ökad trafik, buller och risker, medan 
andra vill behålla två utfarter för att inte belasta endast den norra utfarten. Förslag 
har uppkommit om två utfarter mot lv 574. Synpunkterna gäller även avstånd till 
befintlig bebyggelse och höjder på ny bebyggelse, framför allt 4-5-våningshusen.  

Kommunens målsättning är att utveckla tätorterna i närhet av befintlig 
kollektivtrafik och service, där Jörlanda samhälle länge har varit utpekat i 
kommunens översiktsplan för framtida bostadsbebyggelse. Efter utbyggnaden av 
Stora Höga står nu Jörlanda på tur. Enligt översiktplanen ÖP06 ska de olika 
kommundelarna utgöra ”egna sammanhållna och avgränsade enheter, med 
bibehållna landskapsrum emellan, öppna kuststräckor och nära till natur och 
strövområden”.  

Samhällsbyggnad Plan bedömer att planförslaget är uppbyggt utifrån dessa 
huvudprinciper. För att det nya området ska stärka kommundelscentrum, service 
och kollektivtrafik, på både kort och lång sikt, bör den nya bebyggelsen länkas till 
centrum. På så sätt skapas en mer sammanhållen kommundel, med ett tydligt 
centrum, som får större möjligheter till utveckling. Trafikflödesmässigt bör dock en 
direktkoppling till lv 574 vara områdets huvudinfart.  
Översiktsplanen redovisar en möjlig utveckling av Jörlanda samhälle till ca 3000 
personer på en tjugoårsperiod, med utbyggnadsområden runt om Jörlanda centrum, 
som blir kärnan i kommundelen. Kvarnhöjden blir den första pusselbiten i denna 
omvandling, med ca 500-1000 personer på sikt. 

 

Kyrkebyområdet blir då ett 
centralt bostadsområde, istället 
för att som idag ligga i utkanten 
av centrum, trafikmatat med en 
återvändsgata. 
Samhällsbyggnad Plan bedömer 
att det allmänna intresset att 
länka de olika delarna av 
Jörlanda till en sammanhållen 
enhet, i detta fall väger tyngre än 
det enskilda intresset 
(trafikökning, buller, risk).  
I samråd med kommunens 
trafikenhet bedöms Raneheds-
vägen ha kapacitet för detta, om 
hastigheten regleras på ett bra 
sätt och parkeringen längs gatan 
tas bort.  
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En relativt hög exploateringsgrad bör fortsatt prövas i det södra planområdet, 
utifrån resonemang om närhet till kollektivtrafik och service. Lämplig utformning, 
byggnadshöjder och placering får utredas vidare, utifrån en avvägning mellan 
exploateringsgrad, terränganpassning, buller, landskapsbild, omgivningspåverkan, 
fornlämningar och bevarad natur/rekreationsområden. 
 

Kvarnhöjden bedöms vara väl försörjt av kollektivtrafik, men planförslaget kan 
utvecklas vad gäller de faktiska avstånden till hållplatserna m.m. Planförslaget ska 
också förtydligas vad gäller riksintresse för kulturmiljö, och avvägningar mellan 
t.ex. terränganpassad bebyggelse/väg och bevarandet av stenmurar. 

 

Inkomna synpunkter med kommentarer 
Nedan följer sammanställning och kommentarer till inlämnade synpunkter. 
Personnamn anges inte. Synpunkterna finns i sin helhet på Samhällsbyggnad Plan. 

Statliga och regionala myndigheter m.fl.  
 

1. Länsstyrelsen i Västra Götaland 
 
Länsstyrelsens samlade bedömning 
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 12 kap l § PBL 
(1987:10) och nu kända förhållanden att frågor som berör riksintresse för 
kulturmiljövården, miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten, samt hälsa och säkerhet 
med avseende på geoteknik och trafikbuller måste lösas på ett tillfredsställande sätt 
i enlighet med vad som anges nedan för att ett antagande av detaljplanen inte ska 
prövas av Länsstyrelsen. 
 
Motiv för bedömningen 
Prövningsgrunder enligt PBL 12 kap. 1§  

Riksintresse för kulturmiljövården 
Kulturmiljöunderlaget ger en god beskrivning och analys av kända värden inom 
riksintresset och har på ett bra sätt redogjort för hur de kulturhistoriska värdena ska 
kunna bestå. Likaså har kommunen angett planeringsförutsättningar för att i 
framtiden motverka negativ påverkan på riksintresset. För vissa delar har 
kommunen också bedömt att behov föreligger av att fördjupa kunskapen genom 
fortsatta utredningar, såsom trädridåns omfattning och acceptabla höjder på ny 
bebyggelse. För de kulturhistoriska spår som identifierats uppe på Kvarnhöjden, 
främst stenmurar, har betonats att dessa bör sparas och synliggöras vid uppförande 
av ny bebyggelse. I miljökonsekvensbeskrivningen görs delvis en annan bedömning 
avseende betydelsen av fördjupade studier, liksom påverkan av bebyggelsens 
exponering mot dalgången, vilket uttrycks enligt följande: "Innan en sådan studie 
utförs kan man dock ställa sig frågan om en eventuell exponering av bebyggelse/…/ 
överhuvudtaget kan innebära en påverkan på riksintresset." På sidan 22 i MKB:n 
framförs dock att förslaget om fortsatt utredning av husplacering och hushöjd ska 
"leva vidare i det fortsatta planerings- och projekteringsarbetet." I detta 
sammanhang betonas även att avståndet mellan utblickspunkt och den sydliga 
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planerade bebyggelsen är stort” /…/ vilket gör att man kan ifrågasätta om en 
exponering av (delar av) dessa hus kan leda till så stor visuell störning att 
riksintresset påverkas påtagligt." Länsstyrelsen anser att det är betydelsefullt att 
studierna genomförs och anser dessutom att kommunen inte i så hög grad ska 
fokusera på utvalda utblickspunkter, utan istället utgå från helheten i miljön och 
landskapsrummet.  
I MKB:n redovisas resultatet från kartering av stenmurar inom berörd del av 
Kvarnhöjden, samt att ytterligare murar registrerats än de som markerats på karta. 
Varför dessa inte redovisats på framtaget kartmaterial framgår inte. På sidan 26 
anges att: "Om man sparar en stenmur är det önskvärt att en längre sträcka av 
muren sparas." Det uttrycks även att: "/…/om man å andra sidan planerar för täta 
öppningar är det bättre att den rivs helt och hållet." Likaså gör kommunen 
bedömningen att det är tveksamt att överhuvudtaget lokalisera tomtgräns till murar, 
då de lätt blir "ihop trängda med uthus och belamrade av diverse ting av de 
boende." Då ett flertal hus enligt illustrationsplanen föreslås ligga i anslutning till 
stenmurar kan ställningstagandet tolkas som om murarna i dessa partier ska tas bort. 
Enligt Länsstyrelsens bedömning överensstämmer detta dåligt med 
kulturmiljöunderlagets synpunkt om att stengärdesgårdar bör sparas och synliggöras 
vid uppförande av ny bebyggelse. På sidan 29 i MKB:n redogörs för de 
arkeologiska utredningar som hittills genomförts inom ramen för detaljplanearbetet. 
Där noteras även att inga kopplingar gjorts till riksintresset. Utredningen styrs av 2 
kap KML och syftet med detta instrument är att nå fördjupad kunskap om den 
faktiska fornlämningsbilden. Länsstyrelsen vill därmed betona att syftet med 
undersökningen primärt inte ska vara att göra någon koppling till riksintresset. 
Slutligen vill Länsstyrelsen understryka att då resultatet från den kompletterande 
utredningen inte kunnat inarbetas i MKB eller planbeskrivning saknas ett viktigt 
underlag för planering och bedömning av konsekvenser. I planbeskrivningen anges 
att: "Fortsatta utredningar får visa om särskild hänsyn behöver tas till 
fornlämningar. Exempelvis kan Jörlanda 158:1 i södra planområdet föranleda 
skyddsavstånd till bebyggelse." Resultatet från denna undersökning kan därmed 
komma att påverka både konsekvensbeskrivning liksom planens utförande. 

Miljökvalitetsnormer för vatten 
Anråseån är vattenförekomst med miljökvalitetsnormer för vatten. Även recipienten 
är klassad som vattenförekomst Trots detta nämns miljökvalitetsnormer för vatten 
endast vid ett tillfälle i planbeskrivningen, och då i generella termer och att de inte 
bedöms överskridas tillföljd av planen. De normer som kan vara aktuella har inte 
redovisats och några resonemang kring påverkan på dessa har inte förts. Normer 
och status, samt resonemang och bedömning av påverkan för vattenförekomster, 
ska redovisas. Gällande normer och aktuell status för alla vattenförekomster hittas 
på www.viss.lansstyrelsen.se. Det är av stor vikt att miljön runt och vattenkvaliteten 
i Anråsån, Vulserödsbäcken, samt Natura 2000-objektet Stenungsundskusten, väster 
om planområdet, inte påverkas av exploateringen och dagvattenutsläpp. Därför vill 
Länsstyrelsen poängtera vikten av att den fortsatta dagvattenutredningen görs så 
tidigt som möjligt i processen och att de frågetecken som kommit upp i 
Dagvattenutredning del l klargörs. Lokalisering av dagvattendamm bör i första hand 
ske utanför strandskyddat område. 

Geoteknik 
Länsstyrelsen och SGI (yttrande dat 2013-05-21, bifogas) kan notera att kommunen 
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bedömer att en fördjupad geoteknisk utredning krävs i det fortsatta planarbetet. SGI 
gör bedömningen att de geotekniska förutsättningarna bör vara relativt gynnsamma 
för planerad användning, men förutsätter att de aviserade utredningen genomförs i 
planskedet. Föranleder utredningsresultaten behov av åtgärder/restriktioner behöver 
de säkerställas i plan. 

Trafikbuller 
Länsstyrelsen anser inte att avsteg från huvudregeln i Boverkets allmänna råd 
(2008: l) kan motiveras för planområdet. Gällande riktvärde för buller, 55 dBA 
ekvivalent ljudnivå vid fasad, ska klaras för samtliga bostäder. Därför kan 
byggrätterna med avseende på höjd och placering behöva anpassas efter områdets 
bullersituation. Vad gäller maxnivåerna behöver kommunen exempelvis ordna 
avskärmningar för att 70 dBA maximalljudnivå ska klaras vid uteplatserna. 
 
Råd enligt 2 kap PBL 

Förhållande till ÖP 
I kommunens gällande översiktsplan, ÖP-06, är området utpekat för framtida 
bostadsbebyggelse. 

Riksintresse för naturvård 
Planområdets norra och nordvästra delar ligger inom riksintresse för naturvården, 
Hakefjorden-Marstrandsfjorden-Sälöfjorden samt Svartedalen med Anråsån. De 
naturmiljöer som pekas ut i riksintressena finns inte inom planområdet och bedöms 
inte påverkas. Länsstyrelsen gör ingen annan bedömning. 
 

Kollektivtrafik och hållbart resande  
Kommunen kan utveckla planbeskrivningen med hur den faktiska tillgängligheten 
till kollektivtrafiken förväntas bli inom planområdet, och redovisa avstånden för de 
bostäder som hamnar långt från närmaste busshållsplats och inte bara avstånden 
från de planerade väganslutningarna. 

Transformatorstation  
I planbeskrivningen framgår att två transformatorstationer behövs för 
elförsörjningen. Placeringen är inte avgjord, utan kommer att studeras i det fortsatta 
planarbetet. 
 

Sypunkter enligt annan lagstiftning 

Väganslutningar 
Enligt Trafikverkets yttrande (dat 2013-06-17, bifogas) föreslår kommunen 
huvudinfart till området från väg 574, som finns redovisad i tidigare gällande 
detaljplan. Vidare föreslår kommunen ett vänstersvängfält på väg 574 för en 
trafiksäker lösning. Innan åtgärder påbörjas på det statliga vägnätet behöver en 
åtgärdsvalsstudie tas fram, där berörda aktörer tillsammans kommer fram till 
tänkbara lösningar. Norr om den planerade infarten finns en infart till en 
handelsträdgård och i söder finns en infart till ett fritidshusområde. I 
åtgärdsvalsstudien bör en översyn av dessa göras för att skapa en trafiksäker lösning 
för hela sträckan. I ett avtal som tecknades mellan kommunen och Vägverket i 
februari 2003 framgår att väganslutningen till handelsträdgården ska stängas när ny 
väg ansluts i samband med exploatering av området. Trafikverket lyfter nu även 
frågan om väganslutningen till fritidshusområdet kan stängas om det kopplas till 
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den planerade lokalvägen. Innan detaljplanen antas behöver åtgärdsvalsstudie och 
eventuella avtal som reglerar genomförande, drift och underhåll vara klara. 

Groddjursinventering 
Det behövs, enligt Länsstyrelsens bedömning, en inventering av groddjur i de 
våtmarker som påverkas av exploateringen. Groddjur är beroende på art fridlysta 
enligt 4 och 6 §§ artskyddsförordningen. 
 

Vattenverksamhet 
Om markavvattning är en förutsättning för planens genomförande bör tillstånd till 
vattenverksamhet och dispens från markavvattningsförbudet prövas innan 
detaljplanens antagande. 

Behovsbedömning 
Kommunen har bedömt att förslaget innebär betydande påverkan på miljön. 
Länsstyrelsen delade i yttrande daterat 2011-12-06 kommunens åsikt. En 
miljöbedömning med särskild miljökonsekvensbeskrivning har upprättats enligt 
Miljöbalken 6 kap 12 §. 

Beredning 
Inför Länsstyrelsens bedömning i ärendet har berörda statliga sektorsföreträdare 
beretts tillfälle att lämna synpunkter vid Länsstyrelsens beredningsmöte för 
samhällsbyggnadsärenden 2013-05-30. Vad som angivits ovan gäller som statens 
samlade myndighetsuppfattning vid en avvägning mellan olika framförda 
synpunkter. 

Kommentar: Vad gäller trädridåns omfattning, hushöjder och stenmurar har 
kommunen samrått med Länsstyrelsens samhällsbyggnadsenhet efter samrådstiden, 
och kommit fram till att frågorna behöver förtydligas ytterligare i form av djupare 
resonemang och analyser i planbeskrivningen, men att inga ytterligare ”externa” 
utredningar krävs. De utredningar som har gjorts (kulturmiljöutredning och MKB) 
är omfattande och bedöms vara tillräckliga vid sidan av riksintressebeskrivning och 
kommunens kulturminnesvårdsprogram. Länsstyrelsen påpekar i sitt yttrande att 
kulturmiljöutredning och MKB i vissa delar motsäger varandra, och i delar siktar 
högre än vad planförslaget uppnår. Kommunen vill poängtera att det är två olika 
utredningar, och att sammanvägningen sker i planbeskrivning och planförslag. 
Exempelvis fördjupar MKB:n frågorna kring stenmurar, och månar om ett större 
bevarande. Samhällsbyggnad Plan vill framföra att även om stenmurarna finns 
nämnda i riksintressebeskrivningen och att det är önskvärt att behålla och 
synliggöra dem i möjligaste mån, så kan inte områdets utformning i första hand 
utgå från dessa, då de ligger relativt tätt och i långa sträckor. Bevarandet av 
stenmurarna anses i första hand vara en kulturmiljöfråga, men bedöms inte riskera 
påtaglig skada på riksintresset (se resonemang i MKB). Frågan beaktas i fortsatt 
planarbete, men vid utformning av området behöver avvägning ske mot flera andra 
frågor (lämplig vägdragning i terrängen, avvattning, exploateringsgrad etc).  
 

Vad gäller fornlämningar kommer kommunen ha fortsatt kontakt med 
Länsstyrelsen, närmast om hur fornlämningarna i det södra området hanteras i 
fortsatt planarbete.  
 

Planbeskrivningen kompletteras inför utställningen med normer, status samt 
resonemang och bedömning av påverkan på vattenförekomster, vad gäller 
miljökvalitetsnormer för vatten. Dagvattenutredningen ska utreda de frågor som 
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efterfrågas. Eventuell dagvattendamm bör placeras utanför strandskyddat område. 
Den geotekniska utredningen kompletteras vad gäller bergtekniska frågor, och 
frågan om ev. säkerställande i detaljplan ska beaktas. Riktvärdena för buller ska 
bevakas. Muntligt samråd med länsstyrelsen har skett efter samrådstiden för att 
klargöra kravet om avskärmningar. Kommunen och länsstyrelsen är överens om att 
planbeskrivningens förslag om att lokala skärmar vid respektive byggnad fortsatt 
kan gälla för maximal ljudnivå utomhus vid uteplatser.  
Planbeskrivningen förtydligas vad gäller den faktiska tillgängligheten till 
kollektivtrafiken från de bostäder som ligger på störst avstånd från dagens 
hållplatser. Placering av transformatorstationer utreds i fortsatt planarbete. En 
inventering av groddjur ska genomföras. Nödvändiga tillstånd och dispenser ska 
sökas om befintliga våtmarker berörs av markavvattning.  
 

Åtgärdsvalsstudie ska utföras tillsammans med Trafikverket vad gäller 
infartsfrågor, där eventuella förändringar för befintliga områden (handelsträdgård 
och fritidshusområde) också kan diskuteras. 
 

2. Lantmäteriet 
Vid genomgång av planens samrådshandlingar (daterade 2013-04-19) inkomna till 
Lantmäteriet 2013-05-10 har följande noterats. 
 

Plankarta 
Grundkarta 
För tydlighetens skull bör traktnamn finnas på kartan, liksom synliga 
fastighetsbeteckningar. Teckenförklaringen för grundkartans beteckningar stämmer 
inte med representationen i själva kartbilden och det är omöjligt att se skillnad 
mellan höjdkurva, rättighetslinje och fastighetsgräns. Koordinater bör finnas med på 
kartan då hänvisning till koordinatsystem finns. 
 

Genomförandebeskrivning 
Fastighetsrättsliga frågor 
Att "all fastighetsbildning" ska vara genomförd innan bygglov beviljas är en otydlig 
formulering, då inget finns som styr omfattningen av fastighetsbildning. Eftersom 
många hänvisningar görs till framtida utredningar och kommande 
exploateringsavtal och många genomförandefrågor därför fortfarande är outredda 
har Lantmäteriet svårt att komma med detaljerade synpunkter i detta skede. 
 

I övrigt har Lantmäteriet inga synpunkter på samrådshandlingen. 
 

Kommentar: Synpunkterna gällande plankartan ska åtgärdas till utställning. 
Genomförandefrågorna ska förtydligas. 

 
3. Trafikverket 

Kommunen önskar Trafikverkets synpunkter i ärendet. Syftet med detaljplanen är 
att pröva möjligheterna att bygga blandad bebyggelse om ca 250-270 bostäder samt 
förskola på Kvarnhöjden norr om Jörlanda. Kommunens målsättning är att utveckla 
tätorterna i närhet till befintlig kollektivtrafik och service. Området är utpekat som 
framtida bostadsbebyggelse i översiktsplanen. Kvarnhöjden gränsar i öster till väg 
574 som Trafikverket är väghållare för. Intill vägen ligger järnvägen Bohusbanan 
och ytterligare öster om järnvägen ligger E6, båda av riksintresse för 
kommunikationer enligt miljöbalken 3 kap 8§. 



 8

Trafikverkets synpunkter 

Hållbara transporter 
Ca 300-400 meter söder om den planerade infarten finns busshållplats med 
busstrafik till Stenungsund, Stora Höga och Kungälv. Ytterligare ca 300-400 meter 
söderut finns busshållplats Jörlanda med expressbusstrafik till Stenungsund och 
Göteborg. Där finns pendelparkering och cykelparkering som planeras att byggas 
ut. Stora Höga tågstation ligger ca 3 km norr om den planerade infarten. Längs väg 
574 finns en gång- och cykelbana mot Jörlanda och Stora Höga. Gång- och 
cykelvägar planeras längs lokalgatan och kopplas vid infartsvägarna till befintligt 
gång- och cykelnät som leder fram till busshållplatser. 
Trafikverket tycker att det är positivt med kommunens målsättning att utveckla 
tätorter nära kollektivtrafik och service. Särskilt den södra delen av planområdet har 
god tillgång till service och kollektivtrafik i Jörlanda och vi kan ur det perspektivet 
tycka att det hade varit att föredra att samla bebyggelsen mer i söder. Enligt 
genomförandebeskrivningen påbörjas troligtvis byggnationen av de norra och 
centrala först. I så fall skapas inte en lika tydlig koppling till service och 
kollektivtrafik i Jörlanda från början vilket vore olyckligt. 

Buller 
Kommunen har låtit ta fram en bu1lerutredning 2010-10-14 som inkluderar 
vägbuller från väg 574 och E6 samt järnvägsbuller från Bohusbanan. Beräkningarna 
visar att riktvärdet för ekvivalent ljudnivå klaras vid tvåvåningshusen men 
överskrids vid fyravåningshusen i den östra delen av planområdet. Trafikverket 
bedömer att avsteg från riktvärdena inte kan motiveras och rekommenderar därför 
att kommunen endast planerar för tvåvåningshus i den här delen av området. 
Riktvärdet för maximalljudnivå överskrids i stora delar av området vid både två- 
och fyravåningshusen. Kommunen bedömer att riktvärdet kan klaras med åtgärder 
såsom att uteplatser och balkonger orienteras åt väster i skydd av husen eller lokala 
skärmar. Enligt Trafikverkets riktlinjer för buller och vibrationer vid planering av 
bebyggelse gäller samma riktvärden som för bostäder även för 
undervisningslokaler. Barn anses utgöra en särskilt utsatt grupp och det är viktigt att 
utomhusmiljöer där barn ofta vistas skyddas från störande trafikbuller. Vi anser 
därför att förskolan ska lokaliseras så att riktvärdena inomhus och utomhus klaras. 
Till granskningsskedet önskar Trafikverket ta del av en uppdaterad bullerutredning 
som visar hur riktvärdena för trafikbuller kan klaras. 

Vibrationer 
Enligt handlingarna utgörs områdets undergrund av berg. Det är viktigt att i det 
fortsatta planarbetet utesluta att området inte är vibrationsstört. Riktvärdet för 
vibrationer i bostad innebär att vibrationsnivån inomhus i rum för sömn och vila 
inte ska överstiga 0,4 mm/s vägd RMS. 
 

Utformning av anslutningsväg 
Kommunen föreslår att den huvudsakliga infarten till området sker från väg 574. En 
infart till framtida bebyggelse finns med i gällande detaljplan. Kommunen föreslår 
att det byggs ett vänstersvängfält på väg 574 för att skapa en trafiksäker lösning. 
Innan åtgärder kan göras på det statliga vägnätet behöver en åtgärdsvalsstudie tas 
fram där berörda aktörer tillsammans diskuterar tänkbara lösningar. Kommunen 
planerar att genomföra en åtgärdsvalsstudie efter sommaren i år. Norr om den 
planerade infarten finns en infart till en handelsträdgård och i söder finns en infart 



 9

till ett fritidshusområde. En översyn av dessa bör göras i åtgärdsvalsstudien för att 
skapa en trafiksäker lösning för hela sträckan. I ett avtal som tecknades mellan 
kommunen och Vägverket i februari år 2003 (Trafikverkets diarienummer SA 30 
2003:1270) står det att väganslutningen till handelsträdgården ska stängas när ny 
väg ansluts i samband med exploatering av området. Kanske kan även anslutningen 
till fritidshusområdet stängas på sikt om det kopplas ihop med den planerade 
lokalvägen? Innan detaljplanen antas behöver åtgärdsvalsstudien och eventuella 
avtal som reglerar genomförande, drift och underhåll vara klara. 
 

Kommentar: Samhällsbyggnad Plan förstår synpunkten om att de södra delarna 
bör byggas ut först, nära kollektivtrafik och service. Frågan får beaktas i fortsatta 
diskussioner om genomförande. Fortsatt planarbete får visa i vilken omfattning det 
är möjligt att bygga i södra planområdet utifrån frågor om fornlämningar, buller 
och bevarat naturområde. 
 

Riktvärdena för buller ska beaktas. Samrådsförslaget utformades utifrån 
bullerutredningen, och de högre husen i söder placerades på sådant sätt att 
riktvärdena för ekvivalent ljudnivå för fyra våningar skulle klaras. Trafikverket har 
tolkat bullerutredningen annorlunda och framhåller att endast tvåvåningshus 
klarar riktvärdena. Frågan får klargöras under fortsatt planarbete, utifrån 
reviderat planförslag. I den uppdaterade bullerutredningen ska även 
bullersituationen kring förskolan förtydligas. Frågan om vibration får också 
klargöras i fortsatt planarbete. 
 

Åtgärdsvalsstudie ska utföras tillsammans med Trafikverket vad gäller infart från 
lv 574, där eventuella förändrade infarter för befintliga områden (handelsträdgård 
och fritidshusområde) också kan diskuteras. Avtal för genomförandet, drift och 
underhåll ska tecknas innan antagande. 
 

4. Västtrafik 
Västtrafik ställer sig tveksamt till den föreslagna bebyggelsen med utgångspunkt 
från diskussioner som förts i GR om uthållig tillväxt. Västtrafik saknar ett 
resonemang kring i vilken utsträckning den föreslagna bebyggelsen uppfyller målen 
om ett transportsnålt samhälle. Det är rätt, som beskrivs i planen, att tillgången till 
kollektivtrafik är förhållandevis god, men man kan ifrågasätta i vilka ärenden den 
utgör ett konkurrenskraftigt alternativ till bilen. Avståndet till busshållplatsen 
Kvarnhöjden överstiger 600 meter för flertalet av fastigheterna, inklusive den 
föreslagna förskolan, vilket måste anses vara låg standard. En annan placering av 
förskolan, ett mer utvecklat gångvägssystem och eventuellt en flytt av 
busshållplatsen skulle kunna gynna resandet med kollektivtrafik. 
Vi noterar att planförslaget beskriver hur invånarna kan nå befintlig kollektivtrafik 
till fots, med cykel och bil, vilket är positivt även om vi inte delar planförfattarens 
tro på att detta kommer att vara tillräckligt för att uppnå ett hållbart resande. 
Vi förutsätter att framtida gång- och cykelbanor utformas på bästa sätt så att 
tillgängligheten för alla resenärer tillgodoses.  
 

Kommentar: Kvarnhöjden ligger intill ett av GR-regionens kollektivtrafikstråk mot 
Göteborg, med expressbussar med god turtäthet, samt lokala bussar. Den nya 
bebyggelsens gång- och cykelvägar ska kopplas till hållplatserna. 
Pendelparkeringen i Jörlanda är väl utbyggd för både bil och cykel, vilket 
visserligen kan locka till de korta bilresorna, men ökar också möjligheterna till 
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busspendling för Jörlandaborna. Frågan om avstånd och koppling till busshållplats 
får fortsatt studeras, liksom vikten av god utformning av gång- och cykelbanor.  

 
5. Statens geotekniska institut, SGI 

Statens geotekniska institut, SGI, har av Länsstyrelsen Västra Götaland erhållit 
rubricerat ärende med önskemål om yttrande. Syftet med detaljplanen är att pröva 
möjligheten for blandad bebyggelse om ca 250-270 bostäder samt förskola. 

Underlag 
• Plan- och genomförandebeskrivning samt illustrations- och plankarta; 
samrådshandlingar daterade 2013-04-19 
• Kvarnhöjden, Kyrkeby 4: l m fl. Geoteknisk, bergteknisk, radon- och 
geohydrologiskt utlåtande, utarbetat av WSP 2007-07-01. 

Kommentar: Den geotekniska utredningen kompletteras vad gäller bergtekniska 
frågor, och om ev. säkerställande i detaljplan.  

 
6. Bohusläns museum 

Bohusläns museum har beretts möjlighet att yttra sig i ärendet. Ärendet gäller 
detaljplan som syftar till att uppföra för cirka 250-270 bostäder och förskola inom 
planområdet. De tänkta åtgärderna är beskrivna i samrådshandling daterad 2013-04-
19, ert dnr 0072/06, som inkom till museet 2013-05-10. Efter granskning museet 
meddela följande. 
 

Kulturhistorisk bakgrund 
Den norra delen av planområdet ligger inom ett riksintresse får kulturmiljön, 
Anråsåns dalgång och Anrås by (O39). Inom riksintresset ingår enskilda objekt och 
sammanhängande miljöer med högt värderade kulturhistoriska värden. Anrås är 
även uttaget som en kommunal kulturmiljö. Inför planarbetet har ett 
kulturmiljöunderlag utarbetats, vilket bl.a. redogör för det omgivande landskapets 
kulturhistoriska värden (Acanthus). 
Bohusläns museum har utfört två arkeologiska utredningar inom planområdet 
(Bohusläns museum 2007:21 och 2011:23). Inom planområdet södra del är en 
boplats belägen, Jörlanda 158. Boplatsen är registrerad som ett bevakningsobjekt i 
Riksantikvarieämbetets fornlämningsregister. Boplatsen ligger 40 m ö h och dess 
exakta läge är något oklart. Den ligger inom en äldre åkerlycka. Platsen har 
bedömts vara ett lämpligt boplatsläge. Invid åkerlyckan ligger två röjningsrösen där 
vissa stenar, enligt uppgift, är skörbrända och sotiga. 
 

Utlåtande ur fornlämningsperspektiv 
Inom planområdets södra del ligger en boplats, Jörlanda 158. I syfte att undvika 
ingrepp i fornlämnig med tillhörande skyddsområde, bör exploatering ej ske i 
närhet till fornlämningen. Länsstyrelsens kulturmiljöenhet fattar beslut om 
fornlämningsområdens storlek. Om Jörlanda 158 inte kan undantas i samband med 
exploatering bör en arkeologisk undersökning utföras av boplatsen. Tillstånd från 
Länsstyrelsen krävs inför ingrepp i fast fornlämning. Bohusläns museum vill 
framföra, att fornlämningar samt kulturhistoriska lämningar markeras på 
plankartan.  
 

Utlåtande ur bebyggelseperspektiv 
Ur bebyggelseperspektiv har museet har inget att erinra mot förlaget, under 
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förutsättning att de åtta punkter som framkommer i Kulturmiljöunderlaget, av 
Acanthus per juli 2012, under rubriken INFÖR FRAMTIDEN följs i det fortsatta 
arbetet med detaljplanen. 
Acanthus skriver också i sammanfattningen att … Ytterligare utbyggnad med 
urbana förtecken, synliga i dalgången, kommer att förtydliga en förändring av 
kulturmiljön. Mot bakgrunden av denna redan påbörjade förändring är det viktigt 
att omland runt dalgången sparas för att områdets kulturhistoriska värden ska 
bestå… Ny samlad bebyggelse bör inte anläggas så att den är synlig inom 
dalgången som utgör kärnan för riksintresset. 
 

Sammanfattning 
Om ingrepp i Jörlanda 158 inte kan undvikas bör en arkeologisk undersökning 
utföras. Bohusläns museum anser därmed bör samråd ske med länsstyrelsen inför 
fortsatt planarbete. 
 

Kommentar: Huruvida ingrepp i fornlämningen Jörlanda 158 eller andra 
fornlämningar i södra området blir aktuellt får utredas vidare i fortsatt planarbete. 
Det är bra om ingrepp i fornlämningarna kan undvikas, men platsen ligger väl till i 
förhållande till kollektivtrafik och service, vilket talar för bostäder i södra 
planområdet. Avvägning får ske mellan bl.a. önskad exploateringsgrad, bevarade 
fornlämningar och bevarade naturområden. Noteras att ytterligare arkeologisk 
undersökning kan krävas samt att tillstånd krävs av länsstyrelsen om ingrepp blir 
aktuellt. Önskemål om att fornlämningar m.m. markeras på plankarta noteras. De 
punkter som förts fram i kulturmiljöunderlaget ska fortsatt beaktas i planarbetet, 
men avvägningar mellan kulturmiljö och andra frågor kommer bli aktuella, 
exempelvis vad gäller beaktande av stenmurar. Att bebyggelsen inte ska synas mot 
Anråsåns dalgång gäller fortsatt. 

 
7. Svenska Kraftnät 

Svenska Kraftnät har tagit del av handlingarna för rubricerat ärende och har 
ingenting att erinra mot upprättat förslag. 

Kommentar: Noteras. 
 

8. Vattenfall Eldistribution 
Vattenfall Eldistribution AB har inget att erinra då vi inte har några anläggningar i 
området. 
 

Kommentar: Noteras. 
 

9. Skanova 
Skanovas anläggning inom aktuellt exploateringsområde består av markförlagd 
kanalisation innehållandes kablar samt direktförlagda kablar (ej i kanalisation). I 
området finns även luftnät. Läget för dessa framgår av bifogad karta. Skulle 
byggnation bli aktuellt i de områden där Skanovas anläggningar befinner sig så 
önskar vi ligga kvar i befintligt läge. Skulle undanflyttningar av Skanovas 
anläggningar bli aktuellt så bekostas dessa av exploatören. För offert och 
beställning av undanflyttning kontakta Skanova minst fyra månader innan påbörjat 
arbete. För digitala kartor samt utsättning av kablar hänvisas till 
www.ledningskollen.se.  
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Kommentar: Information om befintliga ledningar, eventuell flytt av befintliga 
kablar och ledningar m.m. noteras inför fortsatt planarbete. 
 

10. Polismyndigheten  
Polismyndigheten har ur ordning/säkerhetsaspekt ingen att erinra emot detaljplanen.  

Kommentar: Noteras. 

 

Kommunala nämnder och bolag m.fl. 
 

11. Barn och utbildning 
Barn och utbildning har inga sypunkter på detaljplan gällande förskola och bostäder 
på Kvarnhöjden 4:1 m.fl. 

Kommentar: Noteras. 
 

12. Socialtjänsten 
Socialtjänsten har inbjudits till att skriftligen inkomma med synpunkter på 
samrådshandlingar avseende detaljplan för bostäder och förskola på Kvarnhöjden, 
Kyrkeby 4:1 m fl. Följande synpunkter lämnas: 

• Viktigt att de stigar och dylikt som ska underlätta för människor att ta sig ut 
i omgivande natur återställs på ett sätt som gör naturen tillgänglig för 
rullstolar, permobil etc. 

• Utifrån ett folkhälsoperspektiv är det viktigt att lek- och fritidsytor finns i 
planering av nya bostadsområden för aktiviteter i området och på så vis 
uppmuntra till fysiska aktiviteter. 

Kommentar: Områdets uppbyggnad med bebyggelse och grönska emellan, ger 
goda möjligheter att uppleva naturen även från gång- och cykelväg. I 
flerbostadshusområden bör det finnas lekplats. De bevarade grönområdena kan 
också uppmuntra till fysisk aktivitet, vilket är positivt för folkhälsan. 
 

13. Miljö och hälsa 
Miljöavdelningens yttrande avseende rubricerar ärende. 
Bullernivåerna inom plan vid fasad skall inte överstiga 55 d(B) A ekvivalent nivå 
vid ny planläggning på Kyrkeby 4:1. Då det är inte är planläggning inom tät 
statsbebyggelse eller förtätning inom tät stadsbebyggelse. 
Åtgärd som grävning, schaktning mm för anläggning inom strandskydd kräver en 
strandskyddsdispens eller att planen upphäver strandskyddet. Då det inte finns 
särskilda skäl i lagens mening för sådana åtgärder som ett magasin eller damm inom 
strandskydd, bör de inte vara med i planen som förslag. Under planprocessen bör 
utredning visa hur aktuella önskemål kan åstadkommas utanför 
strandskyddsområde. 
 

Kommentar: Riktvärdena för buller ska beaktas, liksom frågor om strandskydd. 
Eventuell dagvattendamm bör placeras utanför strandskyddat område.  
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14. Gata/park 
Det kan bli problem med att högerregeln efterlevs i t-korsningen vid 
infarten/förskolan. En bättre lösning kanske hade varit en mindre 
cirkulationsplats/minirondell.  
I den sydvästra delen med villabebyggelse längs gatan kan det bli 
trafiksäkerhetsproblem när bilarna måste backa ut på gatan från garageuppfarterna. 
Vägen svänger ganska kraftigt och sikten är inte optimal. Om det är möjligt så bör 
denna backning undvikas och annan lösning väljas. 
En kombinerad gång- och cykelbana bör anläggas på ena sidan av gatan inom 
planområdet och fortsätta in mot Jörlanda centrum på Ranehedsvägen.  
Anslutningen av befintlig cykelväg i den södra delen bör studeras noggrant. Den 
exakta anslutningspunkten är inte bestämd, men i plankartan är den anslutande gc-
vägen tydligt markerad i en smal remsa. Kanske är det bättre att skriva att gc-väg 
får ordnas inom naturmark?  

Kommentar: Trafikutformningen studeras vidare i samråd med Gata/park för att 
beakta de frågor som uppkommit. Synpunkt om gc-väg och utformning av 
planbestämmelse utreds vidare. 
 

15. Mark och teknik 
 

VA 
Dagvatten: 
Det bör klargöras i steg 2 i dagvattenutredningen hur vi löser dagvattenhanteringen 
från suterränghusen samt från fastigheter som ligger lägre än tillfartsgatan. 
Befintliga fastigheter som angränsar till planområdet bör skyddas från ökad 
dagvattenavrinning genom åtgärder som fastställs i detaljplanen. 
Dagvattenutloppet för det södra området bör utredas i steg 2 i 
dagvattenutredningen. 
Enligt dagvattenutredningen är förutsättningarna för infiltration och därefter 
perkolation kraftigt begränsade och detta bör justeras i planbeskrivningen. 
 

Vatten och spillvatten:  
Huvudledningsnätet för spillvatten kräver ökad kapacitet för att kunna klara den 
ökade belastningen som planen medför.  
VA vill vara med i VAD-utredningen som aktiv part. 
Det bör klargöras i VA-utredningen hur vi löser spillvattenhanteringen från 
suterränghusen samt från fastigheter som ligger lägre än tillfartsgatan.  
Området ligger idag utanför verksamhetsområdet för kommunalt vatten, spillvatten 
och dagvatten. VA inom det planerade området skall ligga inom kommunalt 
huvudmannaskap. En översyn av utökat verksamhetsområde ska ske innan planens 
genomförande och i samband med detta bör omkringliggande befintliga fastigheter 
som ej ännu är anslutna tas i beaktande. 
 

Kvartersmark: 
Avstyckning av tomter bör ske så att fastigheter alltid angränsar till lokalgatan då 
det är praxis för VA-huvudmannen att enbart anlägga ledningar på allmän 
platsmark (lokalgata) och inte inne på kvartsmark. 
 

Mark & exploatering 
Inget att erinra. 
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Renhållning 
Transportvägar inom området där hämtning av avfall kommer ske:  
Transportvägen skall ha en fri höjd av minst 4,7 meter och en bredd av minst 3,5 
meter. Transportväg för hämtningsfordon får ej utgöras av gång eller cykelväg, 
skolgård, förskolegård eller innergård. 
Angöringsplats för hämtningsfordon får ej vara skymd av till exempel backkrön, 
kurva, bebyggelse eller växlighet. 
Vändmöjligheter måste finnas. Vid vänding krävs 18 meter i diameter eller vi T-
korsning ett djup av 15 meter. 
 

Hämtställen: 
Hämtstället (där avfallsbehållaren är placerad) skall placeras så nära fastighetsgräns 
som möjligt. 
 

Dragväg: 
Väg mellan avfallsutrymmet/hämtstället och hämtningsfordonet skall vara jämt, 
plan, hårdgjord, halkfri och utan trånga passager. Trappsteg, kullersten och kantsten 
får ej förekomma. Dragväg skall i största möjliga mån undvikas. 
 

Utöver ovanstående förespråkar man gemensamma avfallsutrymmen. 
 

Vid sophus och inbyggda avfallsutrymmen kan renhållningsenheten bistå med 
beräkningar vad det gäller storlek och utföranden. 
 

Kart och mät 
Inget att erinra. 
 

Kommentar: Fortsatt utredning om vatten, dagvatten och spillvatten (VAD) sker i 
samråd med VA-enheten, bl.a. vad gäller suterränghus, avrinning m.m. 
Planbeskrivning ändras angående möjlighet till infiltration. Utökat VA-
verksamhetsområde noteras. 

Att öka kapaciteten för huvudledningsnätet utanför planområdet, är en fråga som 
kommunens VA-enhet ska ansvara för och driva. 

Övriga frågor om VA och renhållning får beaktas i fortsatt planarbete.  
 

16. Räddningstjänsten 
I samrådsyttrande 2007-11-26 lämnade Räddningstjänsten följande synpunkter: 
 1. I programmet står ''I skissen är en tätare och även högre bebyggelse föreslagen 
i de mer centrala delarna av området." Insatstiden till området gör att om bostäder 
önskas byggas i mer än tre våningar behöver byggnaderna förses med ytterligare 
brandskyddsåtgärder utöver vad som anges i byggnormen. (BBR kapitel5.1) 
2. Området skall förses med brandvattensystem enligt VAV P83. Brandposternas 
placering bestäms i samråd med räddningstjänsten. 
Nu liggande förslag ger byggrätter på 5 våningar vilket innebär att punkt l kvarstår. 
Nya byggregler innebär dock att rätt hänvisning nu är BBR kapitel 5.13. 
Även punkt 2 kvarstår. 
 

Kommentar: Noteras. 
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Grannkommun 
 

17. Kungälvs kommun 
Planområdet ligger inte i direkt anslutning till Kungälvs kommun och har därför 
ingen erinran på planförslaget. Däremot tror Kungälvs kommun att den stora 
omfattningen av bebyggelsetillskott som planeras i Jörlanda kan få konsekvenser 
för kollektivtrafik och pendelparkeringar i Kode, pga taxegräns/zongräns. Kungälvs 
kommun och Stenungsunds kommun behöver gemensamt arbeta med 
kollektivtrafikfrågorna för att öka andelen kollektivtrafikresenärer och där Västra 
Götalandsregionens pris- och sortimentsstrategi har stor påverkan nära 
kommungränser/zongränser.  

Kommentar: Samarbete över kommungränser kring kollektivtrafikfrågor är 
positivt, men ryms inte inom detta detaljplanearbete. Jörlanda pendelparkering är 
väl utbyggd och bedöms i första hand nyttjas av Jörlandaborna.  

 

Sakägare 
 

18. Fastighetsägare till Anrås 4:5 
Jag ifrågasätter bygget på Kvarnhöjden, Kyrkeby 4:1 m.fl., med tanke på att vi 
behöver bevara den lilla skog som finns kvar för oss boende runt Jörlanda med 
omnejd. Överallt läser man om hur viktig skogen är för människan. Den får oss att 
koppla av o må bra rent fysiskt. Redan en kort stund bland träden för oss mätbart 
friskare, blodtrycket går ner o pulsen. Andra studier visar att barn får bättre motorik 
av att vistas i knölig natur, barn rör sig också mer i naturen, stresshormonerna går ur 
kroppen, koncentrationen ökar och håller i sig lång tid efteråt. Skogen har rätt att 
existera för sin egen skull. Skogen är ett rum där människan kan vistas, stänga av 
omvärlden och få rekreation. I dagens samhälle är det mycket viktigt att vi har 
tillgång till skogens rogivande effekt på människan. Och i ökad folkhälsa ligger 
stora samhällsekonomiska ärenden.  
När jag studera kartan o börjar titta noga så är det inte mycket skog kvar norrut mot 
Anrås ej heller väster mot havet. På dessa områden borde mer skog få vara kvar. 
Lätt att bli lurad, om man inte går ut i skogen o tittar vilket jag gjort med karta i 
hand. Det är viktigt för mig att det bli färre bostäder o mycket mer skog kvar än vad 
som är tänkt. Det är viktigt att Jörlanda får förbli lantligt med öppna ängar betande 
djur o mycket skog där våra fåglar kan häcka o andra vilda djur söka skydd. 
Mer människor o mindre skog- mindre vilda djur o det är väl inte vad vi vill. 
Många lägenheter och annan form av boende står ju tomma i Stenungsund i 
dagsläge. Det borde vara av intresse att få sålt, hyrt ut dessa boende innan start av 
nya bostäder.  

Kommentar: Kvarnhöjden har länge varit utpekad i översiktsplanen för framtida 
bostadsbebyggelse. Bedömningen att marken är lämplig att bebygga har avgjorts i 
det arbetet. Detaljplanen ska istället arbeta med hur detta kan utformas. Strukturen 
utgår från bevarad natur mellan bebyggelsegrupper för att spara en del av skogen, 
även om stora delar försvinner. Detaljplaneområden byggs ut etappvis och målet är 
att kommunen ska växa både i Stenungsund och Jörlanda. 
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19. Fastighetsägare till Kyrkeby 1:81 
För att göra även min familjs röster hörda i denna detaljplan vill jag bara 
understryka vikten av att byggnationen hålls på låg höjd för att hålla samman 
nuvarande byggnation med framtidens. Jörlanda är gammal landsbygd och att 
bygga in flervåningshus skulle störa hela känslan för området både för nuvarande 
befolkning som för nykommande. 
Dessutom bör goda avstånd mellan befintliga bostäder och nybyggnation hållas, 
genom att spara sådana grönområden som finns i nuläget för att bevara möjligheter 
till lek och rekreation, den gröna miljöns positiva påverkan för oss människor kan 
inte längre glömmas bort vid nyplanering av bostadsområden!  

Kommentar: För att bevara grönområden mellan husen behöver en högre 
exploateringsgrad/täthet uppnås där byggnation sker. Närmast förskola och 
huvudinfart kan ny bebyggelse komma att placeras nära befintlig bebyggelse. I 
andra delar blir avståndet större. Höjder och placering av den nya bebyggelsen får 
utredas vidare, med avvägningar mellan dessa intressen. Inriktningen för 
detaljplanen är bebyggelsegrupper med natur emellan, vilket går i linje med 
önskemål om växtlighet mellan ny och befintlig bebyggelse. Frågan bör beaktas i 
fortsatt planarbete, även på de platser där ny och befintlig bebyggelse ligger nära. 
Utformning, byggnadshöjder och grönytor får fortsatt utredas. 
 

20. Fastighetsägare till Källsby 5:1 
Vår grundinställning är att det vore skonsammast både för naturen och mot de 
boende i närområdet om Kvarnhöjden förblev i sitt nuvarande oexploaterade skick, 
men vi inser också att det att det trots allt är bättre att använda berg- och skogsmark 
än ren jordbruksmark till nya bostäder. Men eftersom vår skogsmark gränsar till 
hela det nya området är det bara att konstatera att våra ägor kommer att få agera 
fritidsområde för de boende där, vilket kommer att medföra stort slitage på 
växtlighet och mark. Ur vårt perspektiv kommer byggnationen att innebära enbart 
nackdelar, utan kompensation, såvida vi inte får sälja tomter. 
Vår far sökte redan på 60-talet lov att sälja tomter, i det vi kallar "Gästabocken". 
Han fick nej, emedan vatten och avlopp ej var ordnade. Den stötestenen kommer 
snart i mycket bättre läge. Därför anser vi att om detaljplanen kommer att realiseras 
så skall vår mark komma med i kommunens framtida byggplanering.  

Kommentar: En framtida exploatering västerut prövas inte i denna detaljplan, men 
får heller inte omöjliggöras, då översiktsplanen redovisar möjlig utvidgning åt det 
hållet. Området omfattas dock av riksintresse för natur, samt riksintresse för 
kulturmiljövård, vilket kan försvåra framtida exploatering. 

 
 
Sakägare, fritidshusområdet Kvarnhöjden. Kommentar efter punkt 23. 
 

21. Kvarnbergets fritidsförening Kyrkeby 1:61 
Vi, Kvarnbergets Fritidsområde Ekonomisk Förening (bildad 1962-08-24), 
representerar 29 fastigheter belägna i direkt anslutning till planområdet. Föreningen 
äger parkmarken Kyrkeby mellangård 16 bestående av ca 4ha samt underhålla och 
driva områdets vägar, vattenledningar, pump/pumphus samt föreningens mark.  
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Området, med där i liggande fastigheter (bostäder), ligger i direkt anslutning till 
planområdet och påverkas i stor utsträckning av planen på 3 av 4 sidor. Det är 
framför allt fastigheternas ursprungliga värde som fritidsområde som påverkas, då 
möjligheterna till ett boende nära orörd natur och djurliv påverkas samt ökad 
trafikbelastning kring området. Det ursprungliga värdet som fritidsområde 
försvinner och husen som i många fall är på ca 32-60 m2 avsedda för fritidsboende 
påverkas negativt. Bebyggelsen regleras idag av detaljplanera byggnadsplan nr.13 
från 1960, samt detaljplan för 1:45-1:56 1993. 
I ev. det fortsatta planarbetet bör detta beaktas sammanfattat enligt nedan. 

• Detaljplanerna ändras/förnyas så att nuvarande fastigheter anpassas till att 
fungera som permanenta bostäder lika ny tänkt bebyggelse genom utökade 
byggrätt m.m. 

• Möjligheten att ansluta samtliga fastigheter till kommunalt va och avlopp 
görs. 

• Fastighetsbildningen justeras så att dels fastigheterna (tomterna), om 
möjligt, anpassas till permanent bebyggelse och dels justeras för att stämma 
med verkligheten. 

• Befintliga gångstråk till havet samt stigar behålls. 
• Bullerskyddande åtgärder, för fastigheterna i norra delen, utförs så snart 

vägen byggs och ritas in i planen fastigheter (1:32-36). 
• Avstånd till ny bebyggelse från befintliga stugor beaktas med lämpligt minst 

6 gånger byggnadshöjden på ny bebyggelse. 
• Tillåten höjd på ny bebyggelse beaktas så de anpassas till landskapet och ej 

bryter landskaps konturer i området (max 2 våningsplan bör vara lämpligt). 
• Vi stödjer, för det fortsatt planarbetet, att det ska finnas två in- och utfarter 

till det nya området. En in- och utfart i anslutning till handelsträdgården, 
skulle skapa ett alltför hårt tryck på LV 754, och dessutom inte stödja 
tanken med en utveckling av Jörlanda centrum vad gäller handel, service 
och närhet till kollektivtrafik. 

• Befintlig in- och utfart från LV 754 till Fritidsområdet ska behållas och skall 
göras säkrare. En ev. samordning med in- och utfart till planområdet ser vi 
inte som möjlig utan att större förändringar tvingas göras vad beträffar Karl 
XII:s väg och vägarna inom Fritidsområdet. De nya 
hastighetsbegränsningarna på LV 574 bör ändras. 

• Ekonomiska konsekvenser för fastighetsägare skall beaktas dels på grund av 
eventuella ändrade förhållande, dels för eventuella kostnader för att upprätta 
nya planer, dels för va/avlopp samt ev. gatukostnader. Om nya byggrätter 
skapas (förtätning) inom området, och där av konsekvenser, inte skall 
belasta fastighetsägare ekonomiskt, utan skall kunna anses påtvingade som 
en följd av kommunens planarbete. 

• Ovanstående frågor skall vara utredda, avtalade samt justerad i detaljplan/er 
antagna innan planen för Kvarnhöjden antas. 

• Det nya Detaljplaneförslaget avviker från Översiktsplanen; ÖP 06, där 
området söder (sydväst) om fastighet, Mellangård 1:6, ej i denna är avsedd 
för bostadsbebyggelse. 

• Vi förutsätter att PBL, kap 2§1, beaktas avseende enskildas intresse och 
påverkan. 
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Vi är positiva till utveckling av Jörlanda och Kvarnhöjden, men det bör göras 
varsamt och i en omfattning som passar in i miljön, och där exploatör/markägares 
kommersiella intressen inte enbart får styra stadsbilden. Vi ser även att 
genomförandet sker med en lämplig etappindelning, som gör att området inte 
kommer att utgöra en byggarbetsplats under flera år framöver. 
Vi förutsätter även att samhällsservicen och trafiksituationen ses över i planarbetet, 
exempelvis skolor, vårdmöjligheter, trafiksäkerhet, kollektivtrafik och möjligheter 
till aktiv fritid genom båtplatser, idrottsanläggningar m.fl. 
Ovanstående krav/påpekande hindrar inte att enskilda fastighetsägare inom området 
lämnar sina egna synpunkter. 
Om ytterligare upplysningar eller förtydligande behövs, nås vi med 
kontaktuppgifter. Svar eller kallelse till möte som kan förtydliga synpunkter 
emotses. 

 
22.  Fastighetsägare till Kyrkeby 1:40 

Vi som äger fastigheten Kyrkeby 1:40 är positiva till utveckling av Jörlanda och ny 
bebyggelse på Kvarnhöjden. Vår fastighet som hör till fritidshusområdet ligger i 
direkt anslutning till planområdet och påverkas i stor utsträckning av planen då 
möjligheterna till ett boende nära orörd natur påverkas negativt samt den ökade 
trafikbelastningen kring området. I det fortsatt planarbetet vill vi tillföra några 
synpunkter som sammanfattas här nedan. 

• Detaljplanerna ändras/förnyas så att nuvarande fastigheter anpassas till att 
fungera som permanenta bostäder. 

• Möjlighet att ansluta samtliga fastigheter till kommunalt va och avlopp. 
• Befintliga gångstråk och stigar behålls. 
• Avstånd till ny bebyggelse från befintliga bostäder beaktas med 6 gånger 

byggnadshöjden på ny bebyggelse. 
• Höjden på byggnaderna beaktas så de passar in i landskapet, max 2 vån. 

Torde vara lämpligt. 
• Området mellan ny och befintlig bebyggelse bör få vara bevuxet med träd 

och buskar för att så långt det är möjligt behålla fastigheter som det var 
tänkt från början nämligen som fritidsboende. 

• Vi stödjer det fortsatt planarbetet med att det ska finnas 2 in- o utfarter till 
det nya området, en ut- o infart från LV 754 kommer skapa total kaos. 

• Ekonomiska konsekvenser för fastighetsägare skall beaktas dels på grund av 
eventuella ändrade förhållande, dels för eventuella kostnader för att upprätta 
nya planer, dels för vatten o avlopp samt ev. gatukostnader. Vi anser även 
att andra ev. förändringar inom området och därav konsekvenser inte skall 
belasta fastighetsägare ekonomiskt, utan skall anses påtvingade på grund av 
kommunens planarbete. 

• Ovanstående synpunkter skall vara utredda, avtalade samt justerad i 
detaljplan/er innan planen för Kvarnhöjden antas. 
 

Vi är positiva till Jörlanda o Kvarnhöjden utvecklas men det bör göras på ett sätt 
som passar in i miljön. Men låt inte kommersiella intressen få styra stadsbilden. 
Planera arbetet i etapper så att det inte blir en stor byggarbetsplats under många år. 
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23. Fastighetsägare till Kyrkeby 1:44 
Jag fastighetsägare till Kyrkeby 1:44 är positiv till utveckling av Jörlanda och 
bostadsbebyggelse på Kvarnhöjden i stort, men har synpunkter och följande förslag 
som bör beaktas. Området där min fastighet ingår ”det befintliga Kvarnhöjden” 
ligger i direkt anslutning till planområdet och påverkas i stor utsträckning av planen 
då möjligheterna till ett boende nära orörd natur och djurliv påverkas negativt samt 
den ökade trafikbelastningen kring området. I ev. det fortsatt planarbetet bör detta 
beaktas sammanfattat enligt nedan. 

• Detaljplanerna ändras/förnyas så att nuvarande fastigheter anpassas till att 
fungera som permanenta bostäder lika nytänk t bebyggelse genom utökade 
byggrätter så att detta ger en möjlighet till utveckling. 

• Möjligheten att ansluta samtliga fastigheter till kommunalt va- och avlopp 
görs. 

• Fastighetsbildningen justeras så att dels fastigheterna (tomterna), om 
möjligt, anpassas till permanent bebyggelse och dels justeras dör att stämma 
med verkligheten. 

• Befintliga gångstråk till havet samt stigar behålls. 
• Kommunen övertar driften av befintligt VA anläggning lika som inom det 

nya planområdet. 
• Avstånd till ny bebyggelse från befintliga bostäder beaktas med lämpligt 

minst 6 gånger byggnadshöjden på ny bebyggelse. 
• Tillåten höjd på ny bebyggelse beaktas så de anpassas till landskapet och ej 

bryter landskapskonturer i området (max 2 våningsplan bör vara lämpligt), 
hus på upp till fem våningar verkar vara helt fel i ett samhälle som Jörlanda. 

• Jag stödjer, för det fortsatt planarbetet, att det ska finnas två in- o utfarter till 
det nya området. En in- och utfart i anslutning till handelsträdgården, skulle 
skapa ett alltför hårt tryck på denna utfart till LV 574, och dessutom inte 
stödja tanken med en ut veckling av Jörlanda centrum vad gäller handel, 
service och närhet till kollektivtrafik. 

• Befintlig in- och utfart från LV574 till Fritidsområdet ska behållas och skall 
föras säkrare. En ev samordning med in- och utfart till planområdet ser vi 
inte som möjlig utan att större förändringar tvingas göras vad beträffar Karl 
XII:s väg. De nya hastighetsbegränsningarna på LV574 bör ändras. 

• Ekonomiska konsekvenser för fastighetsägare skall beaktas dels på grund av 
eventuella ändrade förhållande, dels för eventuella kostnader för att upprätta 
nya planer, dels för va/ avlopp samt ev. gatukostnader. Om nya byggrätter 
skapas, (förtätning), inom området skall även detta beaktas. Jag anser även 
att andra ev. förändringar inom området och där av konsekvenser inte skall 
belasta fastighetsägare ekonomiskt, utan skall kunna anses påtvingade som 
en följd av kommunens planarbete. 

• Ovanstående frågor skall vara utredda, avtalade samt justerade i 
detaljplan/er innan planen för Kvarnhöjden antas. 
 

Jag är positiva till utveckling av Jörlanda och Kvarnhöjden men det bör göras 
varsamt och i omfattning som passar in i miljön och där exploatör/markägares 
kommersiella intressen inte får styra stadsbilden. Samt i en lämplig etappindelning 
som gör att det inte blir en byggarbetsplats under många år. Jag förutsätter även att 
samhällsservicen och trafiksituationen ses över i planarbetet (ex skolor, 
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vårdmöjligheter, trafiksäkerhet, kollektivtrafik och möjligheter till aktiv fritid så 
som båtplatser, idrottsanläggningar m.m.) 

Kommentar till punkt 21-23: I fortsatt arbete föreslår Samhällsbyggnad Plan att 
frågan om att utöka planområdet till att även innefatta fritidshusområdet utreds. 
Utgångspunkten skulle då vara att utöka byggrätten för de hus som omfattas av 
ursprunglig detaljplan och utreda eventuell gemensam infart med nybyggda 
området. Kostnadsfördelning får regleras i exploateringsavtal, men de åtgärder 
som ev. krävs inom fritidshusområdet för att möjliggöra utökad byggrätt, så som 
bullerplank mot lv 574, belastar rimligtvis fritidshusområdet.  
Om planfrågorna för fritidshusområdet blir för omfattande eller om 
överenskommelse om exploateringsavtal inte uppnås, får frågorna hanteras i en 
separat detaljplan som initieras och bekostas av fritidshusföreningen. Anslutning 
till kommunalt VA är aktuellt oavsett om planområdet utökas med 
fritidshusområdet. 
 

I fortsatt planarbete ska gångstråk och stigar utredas vidare. Bullerskydd för 
fastigheterna i norra delen utreds vidare. Närmast förskola och huvudinfart kan ny 
bebyggelse komma att placeras nära befintlig bebyggelse. I andra delar blir 
avståndet större. Höjder och placering av den nya bebyggelsen får utredas vidare, 
med avvägningar mellan dessa intressen. Inriktningen för detaljplanen är 
bebyggelsegrupper med natur emellan, vilket går i linje med önskemål om 
växtlighet mellan ny och befintlig bebyggelse. Frågan bör beaktas i fortsatt 
planarbete, även på de platser där ny och befintlig bebyggelse ligger nära. 

Samhällsbyggnad Plan bedömer att ett så stort nybyggnadsområde bör ha två in- 
och utfarter och föreslår den inriktningen för fortsatt planarbete. Detta för att 
koppla området till Jörlanda centrum och kollektivtrafik, samt att inte belasta en 
punkt med allt trafikarbete. Etappindelningen för byggnationen får utredas vidare. 
 

Vad gäller planområdets utbredning så kan förändringar ske mellan vad 
översiktsplanen redovisar och vad detaljplanearbetet anger, efter diverse 
utredningar och avvägningar. En avvägning mellan enskilda och allmänna 
intressen ska alltid göras i en detaljplan.  
 

Den övergripande samhällsservicen i Jörlanda ska beaktas i detaljplanen, men kan 
inte lösas i separata detaljplaner, utan får ske kommundelsvis, t.ex. genom 
kommundelsstämmor, översiktsplanöversyn och lokalresursplanering. 
  

Fritidshusområdet kommer troligen ingå i kommunens verksamhetsområde för 
kommunalt vatten och avlopp, och kommunen övertar därmed drift av VA-
anläggning. 

 

Sakägare vid Ranehedsvägen. Kommentar efter punkt 32. 
 

24. Brf Nordäng 
Vi boende i bostadsrättsföreningen Nordäng på Ranehedsvägen motsätter oss 
bestämt förslaget att förlänga Ranehedsvägen till det nya området som planeras på 
Kvarnhöjden. Vi protesterar mot förlängning av Ranehedsvägen grundat på följande 
skäl: 

• Ökad genomfartstrafik medför sämre miljö för våra barn 
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• Ökad genomfartstrafik medför ökad olycksrisk för våra barn 
• Ökad genomfartstrafik medför ökad bullernivå för oss boende 
• Den enda gröna oasen i norra Jörlanda försvinner 
• Barnens gröna lek- och rekreationsplats försvinner 
• Förskolans rekreationsplats försvinner 

 Modern stadsplanering görs så att ny/tillkommande trafik inte leds genom 
befintliga bostadsområden, utan att denna leds ut på trafikleder utanför 
bostadsområden. Vi motsätter också byggandet av 4 till 5-vånings höghus på södra 
Kvarnhöjden, då dess hus dels blir för dominanta och inte passar in i Jörlandas 
bebyggelse och del att de kommer att skugga Brf Nordäng under kvällstid. 
 

25. HSB Brf Kyrkeby, 83 underskrifter 
Vi överklagar förslaget på utbyggnad på Kvarnberget. Jörlanda är en småstadsidyll 
och när få fortsätta att få vara det. Att en planarkitekt inte kan ha en bättre känsla 
för en ort som Jörlanda är mycket skrämmande, vi är inte en storstad! 
Vi respekterar att man bygger på Kvarnhöjden, men den del av Kvarnberget som 
ligger närmast bostadsföreningen i Kyrkeby med 4-5 våningshus måste tas bort från 
planerna om politikerna i Stenungsunds kommun vill fortsätta att vara en attraktiv 
kommun att bo i. 
Marknadsvärdet för oss som bor närmast berget kommer att också bli mycket lägre 
när man då får denna vulgära bebyggelse ovanför. Vi har valt Jörlanda för att det är 
en småstadsidyll och att våra barn skall kunna röra sig fritt utan en massa biltrafik 
och att skogen som används av de boende, dagis och fritids som en mycket 
uppskattad del av den pedagogiska delen i barnens uppväxt, samt att det även är 
nära till en skog som är skillnaden till att bo i en storstad. Att ta bort och störa 
djurlivet som även den uppskattas mycket av de boende.  
Att planera för en så stor trafik på Ranehedsvägen är helt förkastligt för våra barn 
och även bullernivån för de som bor närmast vägen. Gör istället en rondell på väg 
574 som gör att trafiken kan förbli säker. 
Det passar inte in med höghus! Utan 1-2 plans hus är det högsta man bör få bygga i 
Jörlanda. Argumenten till att det utökar servicen i Jörlanda är helt fel. BVC flyttar 
till Stora Höga och all handel kommer att förbli i större köpcentrum. Den som 
kommer att gynnas av en utbyggnad är närbutiken och att det möjligtvis kan bli 
möjlighet till en tågstation även i Jörlanda.  
Bifogar en lista på överklagande i boende i föreningen. 
 

26. Kyrkeby 1:30, boende 1 (Kyrkeby 48), delägare f astighetsägare Kyrkeby 1:51 
27. Kyrkeby 1:30, boende 2 (Kyrkeby 48), delägare f astighetsägare Kyrkeby 1:51 

(likalydande skrivelser) 
Efter att ha varit på samrådsmöte tisdagen den 28 maj kl.17:00 i Jörlandagården och 
fått information om hur ni politiker tänker gällande förändring av detaljplanen för 
Kvarnhöjden så skulle jag vilja lämna följande synpunkter. Jag är nära granne då vi 
bor i Kyrkebyn 48 samt äger huset Kvarnhöjden 20 så ni kan räkna min röst som 
dubbel eftersom vi kommer att bli påverkade av utbyggnationen i bägge hushållen. 
Det är framför allt 2 saker som jag är emot och som definitivt kommer påverka 
omgivningen negativt samt inte smälter in i övrig bebyggelse som finns i Jörlanda.  
Nummer 1 det planerade flervåningshuset med 4-5 våningar blir enligt min åsikt 
katastrofala för området. Dels kommer det inte att passa in eftersom det blir alldeles 
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för högt i förhållande till resten av bebyggelsen i Jörlanda. Sedan så försvinner den 
så kallade klätterskogen där alla i området använder för utflykter och barnen leker 
samt bygger kojor där. Det finns nämligen ingen annan skog på gångavstånd där vi 
kan låta våra barn leka. Ni ska också kontakta skolan samt förskola och fritids för 
de använder klätterskogen nästan dagligen för sina utflykter eftersom det är lagom 
gångavstånd för barnen. Då pratar jag så klart om skola, förskola samt fritids i 
Jörlanda. Vart ska de gå på utflykt eller luffen som de kallar det i förskolan? Ett 
höghus kommer också att ge de som bor där insyn rakt in i våra hus som kommer 
att få bo i anslutning till höghuset, det var inte därför vi flyttade till Jörlanda utan 
det var för det trevliga området som det är idag med 1-2 våningshus på lagom 
avstånd ifrån varandra. 
Nummer 2 in och utfarten som planeras på Ranehedsvägen stryk den helt och hållet 
och i så fall låt den vara en cykel samt gångväg. Ranehedsvägen klarar inte av mer 
trafik det är tillräckligt som det är idag eftersom det står parkerade bilar längs med 
vägen så går det inte att mötas utan vägen är idag i princip enfilig. Jag vill inte ha 
mer trafik på den vägen för mina barn ska kunna ta sig säkert till skolan. Det var 
återigen inte därför som vi flyttade hit det var för att det inte fanns så mycket trafik 
men en ny infart kommer att göra att trafiken blir ungefär dubbelt så hög eftersom 
boende i området kommer köra kortaste vägen till affären samt förskola, fritids och 
skola vilket blir då södra infarten på Ranehedsvägen. 
Sist skulle jag vilja säga att jag inte alls är emot byggnationen på Kvarhöjden utan 
det är 2 saker ni ska ta bort och där vet jag att många med mig tycker likadant. Ta 
bort höghuset samt låt bara in och utfarten till Ranehedsvägen vara en gång och 
cykelväg så är jag nöjd. 
Jag hoppas verkligen att ni politiker lyssnar på oss medborgare och tänk er själva 
om ni skulle bli granne med ett höghus eller få en gata att helt plötsligt ha dubbelt 
så mycket trafik. 
Ni får gärna återkomma med svar eller åsikter om ni vill att jag ska förtydliga 
något.  
 

28. Kyrkeby 1:30, boende (Kyrkeby 62) 
 
Infartsväg via Ranhedsvägen 
”Med två tillfartsvägar behöver inte all trafik passera bostäderna vid en infart”, 
planbeskrivningen s.20. 
Lokalgatan som kommer ut på Ranhedsvägen innebär ökad trafik för oss som bor i 
det redan befintliga området. Vi har köpt våra bostäder med förutsättningen att det 
inte finns någon genomfartstrafik. De som köper de planerade bostäderna på 
Kvarnhöjden köper sina med förutsättningen att det är en genomfartsväg. Vi värnar 
om våra barns säkerhet, de korsar denna väg för att komma till skolan varje dag. 
Argumentet att det är för att framtida boenden skall ha närhet till skola, förskola och 
affär håller inte heller. En förskola ska ju byggas i området, affären och skolan kan 
man ta sig till genom att ta stora vägen in i samhället. Avståndet är det samma! Ni 
skriver också att det är de som bor i södra delen som ska använda denna infart men 
alla som ska till skola och affär kommer att använda Ranhedsinfarten. 
Varför inte bara använda den väg som är planerad vid Harthills. De som köper sina 
bostäder där vet då om att det blir trafik förbi deras hus. Vi har valt att bo i ett 
område där det inte är mycket trafik och vill fortsätta ha det så! 
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Om ni nu måste ha två vägar in i området, dra vägen ut via cykelvägen mot Toröds 
busshållplats (väg 574). Bygg en rondell så hålls även farten nere och trafiken 
behöver inte ledas in i det redan befintliga området. 
 

Skogsområdet 
Den så kallade ”klätterskogen” som ligger i angränsning mot BRF Kyrkebyn 
används idag flitigt av både barn och vuxna i området samt skola/förskola. Detta är 
en av världens bästa lekplatser. Förskolan, dagbarnvårdare och skolan använder 
detta område i utbildningssyfte. Förskolan har sina ”luffar” här, skolan har sin 
utevistelse vilket är en del i läroplanen. Hur ska de uppfylla dessa krav i läroplanen 
om de inte kan utnyttja det som finns i närområdet. Att ta sig någon annanstans 
kostar pengarm, vilket vi alla vet att det inte finns! 
Ni argumenterar om att det ska finnas grönområden kvar i det nya området men ni 
tar bort grönområdet från den redan bebyggda delen. Ta inte bort den skogen vi har 
och använder, låt södra delen vara ett grönområde! 
 

Planerade bostäder 
Det området som är planerat i södra delen bör inte vara 5 våningshus. De som köpt 
sina bostäder i redan befintliga området har köpt det med skogen som granne inte 
med insyn från höghus. Det finns många andra ställen att bygga höghus på men 
södra Kvarnhöjden borde inte vara ett av dem. Det passar inte in i den lantliga 
miljön som finns här i Jörlanda där de högsta husen är 2 våningar. 
 

I det förslag som ligger har man inte tagit hänsyn till de redan befintliga bostäderna. 
Man har bara sett till de tänkta bostäderna för att det ska locka köpare. 
 

29. Kyrkeby 1:30, boende (Kyrkeby 65) 
Vi bor sedan 1 maj 1992 i HSB Kyrkeby bostadsrättsförening, Jörlanda. Vi har med 
intresse tagit del av detaljplan för bostäder på Kvarnhöjden, Kyrkeby 4:1 jämte 
bilagor. Här kommer våra synpunkter. 
Vi har inget emot en utveckling av kommunen och Jörlanda med nybyggnation. En 
sådan är viktig och nödvändig. Men vi har synpunkter hur en sådan utbyggnad sker, 
i vilken form, i vilken koncentration och var. 
Kvarnhöjden är idag ett område med fristående villor och sommarstugor. Dessutom, 
och inte minst viktigt, är Kvarnhöjden en oas för både barn och vuxna som bor i 
Jörlanda. Området används av våra förskolor och skolor för undervisning och lek 
för våra barn. Det är också en förbindelse mellan bostadsområdena och havet och 
de naturskyddade strandägarna. I området finns ett varierat djurlig med räv, 
grävling, harar, rådjur m.fl. och en mängd olika fåglar. Att exploatera ett sådant 
område för kraftig nybyggnation innebär att värdefull natur för rekreation, lek, 
lärande försvinner samt att djurlivet försvinner. Vi ser helst att kommunen använder 
gammal åkermark för nybyggnation istället. Sådan finns det gott om i Jörlanda. Det 
bör också bli billigare än att spränga i kuperad och bergig natur. 
Vi ogillar skarpt förslaget om att bygga 4-5 vånings flerfamiljshus. Jörlanda är en 
gammal jordbruksbygd där huset som byggs på senare tid består av högst två till tre 
våningshus. Även husen inom industriområdena i Jörlanda – Stora Höga har en 
högsta höjd på två till tre våningar. Att då bygga 4-5 våningshus uppe på bergen i 
Kvarnhöjden blir högst märkligt och väldigt olämplig! Jörlanda är även efter en 
nybyggnation på Kvarnhöjden en del av jordbrukslandskapet och se då till att inte 
förstöra det intrycket! 
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I förslaget anges Ranehedsvägen som en väg att ta sig till och från det nybyggda 
Kvarnhöjden. Ranehedsvägen är redan idag en alldeles för hårt belastad väg. De 
boende på Ranehedsvägen och deras besökare måste använda hela ena sidan av 
vägen för parkering då befintlig boende- och gästparkering inte räcker till. Det gör 
att inte två bilar kan mötas på Ranehedsvägen utan att en bil måste köra åt sidan, 
stanna, för att först släppa fram den andra bilen. Våra barn leker, cyklar och vistas 
på båda sidor om Ranehedsvägen och har redan idag på det sättet en farlig miljö 
med risk för incidenter och skador. Vi är mycket förvånade och skrämda över att 
kommunen då lägger ett förslag om att ha Ranehedsvägen som en matarled till och 
från Kvarnhöjden. Har in inte alls studerat nuläget för Ranehedsvägen!?! 
Kommunen har ett stort ansvar för att alla boende, att alla som vistas i kommunen, 
får en så säker och trygg boende och trafikmiljö som möjligt. Om Trafikverket inte 
kan acceptera en infart via nuvarande Kvarnhöjdsvägen till det nya Kvarnhöjden ja 
då kanske inte nybyggnation ska ske på Kvarnhöjden!  
 

När kommunen utvecklar nya områden för boende har kommunen ett stort ansvar 
att säkerställa att miljön blir den allra bästa för alla boende, både i de nytillkomna 
områdena och i de redan befintliga. I det förslag ni lämnat här har ingen hänsyn 
tagits till de boende som idag finns i grannområdena till nya Kvarnhöjden. Ni 
lägger all vikt vid miljön för de nytillkomna på bekostnad av oss som redan bor i 
Jörlanda! Det är inte OK! 
 

Jörlanda har idag ett väldigt litet centrum, Ni talar om utveckling av detta centrum. 
Vi undrar hur och var? Det finns ingen yta att expandera på! Parkeringen vid ICA 
butiken är ofta full, tät trafik till och från sopstation i Jörlanda, fullt på 
pendelparkeringen och fullt även på parkeringen vid Jörlanda gården (för 
pendelparkerare). Vi saknar en tydlig beskrivning av hur utveckling av centrum i 
Jörlanda ska se ut? Vi vill se den innan nybyggnation av fastigheter sker. 
 

Västtrafik och kommunerna runt omkring Göteborg har storsatsat på kollektiv 
trafik. Den har gynnat de flesta men absolut inte boende i Jörlanda! Vi har idag 
SNU expressen som på morgon- och eftermiddagsturerna till och från Göteborg är 
så fulla att alla inte får sittplats och vissa turer på morgonen är så fulla att bussarna 
köar förbi Jörlanda. Utefter Bohusbanan stannar tågen på alla stationer utom i 
Jörlanda! Vid en expansion av bostäder i Jörlanda är det nödvändigt att samtidigt 
utveckla kollektiv trafiken med fler bussar men också med tågstopp i Jörlanda! Den 
utbyggnationen måste stå klar redan när de första nya bostäderna blir 
inflyttningsklara. 
 

30. Kyrkeby 1:30, boende (Kyrkeby 67) 
Får härmed inkomma med komplettering till tidigare avgivna synpunkter. 
 

Det anges på sidan 4 i planbeskrivningen att man tillåter ”några flerbostadshus i 
södra planområdet …  vara 4-5 våningar, för närhet och ökat underlag till handel 
och service i Jörlanda centrum.”  Detta är något märkligt. Underlaget till handel och 
service ökas självfallet redan genom själva exploateringen av Kvarnhöjden och har 
inget att göra med att man förlägger 4-5 våningshus mycket nära bergskanten i det 
södra området. Tvärtom riskerar Jörlandas samhälle att bli mindre attraktivt i de 
redan befintliga delarna av samhället om utbyggnaden i den södra delen sker såsom 
i planbeskrivningen.  
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Det är centralt att man inte förstör det rekreationsområde som ligger precis där de 
planerade höghusen om 4-5 våningar ska lokaliseras. Det är i det skogsområdet i 
den södra delen av Kvarnhöjden som bl a skola och daghem i Jörlanda gör utflykter 
då det är det enda närliggande skogsområdet av den typen nära centrala Jörlanda. 
 En trädridå - som i den norra delen av området - om minst 200 meter ifrån 
bergskanten är behövlig i det fall man går vidare med planen för flerbostadshusen. 
Det tidigare utbyggnadsförslaget av Kvarnhöjden - utan höghusen - möjliggjorde ett 
bibehållande av det södra skogsområdet och hade även ett rimligt avstånd till 
befintlig bebyggelse. 
 

31. Kyrkeby 3:52, boende (Ranehedsvägen 138) 
Efter att ha tagit del av förslaget till detaljplan för Kvarnhöjden i Jörlanda genom 
samrådsmötet 2013-05-28 har vi följande synpunkter. 

1. Höghusen uppe på berget närmast befintlig bebyggelse bör strykas, 
alternativt bör den delen av området begränsas till lägre bebyggelse. 

2. Den föreslagna bilvägen anslutande Ranehedsvägen bör strykas alternativt 
ersättas med en gång/cykelvägsanslutning till befintlig g/c-väg. 

3. En större del av befintlig ängs/skogsmark bör bevaras närmast befintlig 
bebyggelse, i just det område där höghusen planerats. 

De höga (4-5v) flerbostadshusen som planeras uppe på berget passar inte in i miljön 
i Jörlanda, där få hus är högre än två våningar. Detta förvärras av placeringen uppe 
på Kvarnhöjden som i sig ger en betydande höjdskillnad mot befintliga hus. 
Den bilväg som planeras ansluta till Ranehedsvägen med motiveringen att knyta 
den nya bebyggelsen till centrum skulle öka trafiken betydligt längs Ranehedsvägen 
där många barn och djur visats. Om en anknytning till Jörlanda centrum och 
kollektivtrafiken önskas skulle en gång/cykelväg anslutande till den befintliga 
uppnå detta. 
En av Jörlandas största föredelar är närheten till naturen och skogen/ängsmarken på 
Kvarnhöjden är mycket uppskattade av oss boende i området. Dessutom används 
dessa av barnen i området, både på fritiden och genom Jörlandaskolan och 
förskolan. 
Sammanlagt skulle förslaget innebära en försämring av miljön för oss befintligt 
boende i området med påföljande värdeminskning av våra fastigheter. 
 

32. Kyrkeby 3:52, boende (Ranehedsvägen 168) 
Som boende i BRF Nordäng på Ranehedsvägen, så har jag åsikter om den södra, 
tänkta infarten, som är föreslagen att gå mellan 2 bostadsområden och det dessutom 
redan finns en rikt trafikerad väg parallellt på andra sidan huset. 
Varför skall man förlänga Ranehedsvägen så att ca 200 bilar skall passera genom en 
gata som redan är belamrad med parkerade bilar där barn springer rakt ut mellan 
bilarna. Bullernivån blir dessutom oacceptabel för befintliga boenden i Kyrkebyn 
och på Ranehedsvägen. 
Det finns en liten infart från stora vägen, nedanför fastigheterna vid busshållplatsen 
och en förlängning av den rakt upp mot höjden (se den röda linjen jag gjort i bif. 
karta), måste vara bättre alternativ än att dra hela trafiken genom Ranehedsvägen.  
Jag bor vid punkt +21.0 på er karta. I mitt förslag är det även en lägre lutning upp 
mot berget och säkert ett billigare alternativ. Vad gäller husen har jag ingen mer 
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åsikt än en förhoppning att det inte blir svarta lådor (funkishus) utan mer bykänsla 
som i närliggande bebyggelse. Det är ju inte Oslo utan Bohusläns kustbygd. 

Kommentar till punkt 24-32: Kommunens målsättning är att utveckla tätorterna i 
närhet av befintlig kollektivtrafik och service, där Kvarnhöjden länge har varit 
utpekad i kommunens översiktsplan för framtida bostadsbebyggelse. För att det nya 
området ska stärka kommundelscentrum, service och kollektivtrafik, på både kort 
och lång sikt, bör den nya bebyggelsen länkas till centrum. På så sätt skapas en mer 
sammanhållen kommundel, med ett tydligt centrum, som får större möjligheter till 
utveckling. Trafikflödesmässigt bör dock en direktkoppling till lv 574 vara områdets 
huvudinfart.  
 

Översiktsplanen redovisar en möjlig utveckling av Jörlanda samhälle till ca 3000 
personer på en tjugoårsperiod, med utbyggnadsområden runt om Jörlanda 
centrum, som blir kärnan i kommundelen. Kvarnhöjden blir den första pusselbiten i 
denna omvandling, med ca 500-1000 personer på sikt. Kyrkebyområdet blir då ett 
centralt bostadsområde, istället för att som idag ligga i utkanten av centrum, 
trafikmatat med en återvändsgata.  
 

Samhällsbyggnad Plan bedömer att kopplingen till Jörlanda centrum via 
Ranehedsvägen är viktigt ur allmänt intresse för att Kvarnhöjden ska vara en del av 
Jörlanda samhälle, och den trafikökning som det medför bedöms, i samråd med 
trafikenheten, acceptabel. I fortsatt arbete bör dock utredas hur Ranehedsvägen 
kan utformas som lokalgata med reglerad hastighet – och inte som en 
matarled/genomfartsled. Parkeringen längs gatan behöver tas bort och 
parkeringsbehovet lösas inom de olika fastigheterna. 
Det är dessutom rimligt att ett så stort nybyggnadsområde som Kvarnhöjden har 
två in- och utfarter, för att inte belasta en punkt med allt trafikarbete.  
 

Samhällsbyggnad Plan anser att exploatering närmast Jörlanda samhälle fortsatt 
är viktig, men planarbetet får visa i vilken omfattning det är möjligt utifrån frågor 
om fornlämningar, buller och bevarat naturområde. Utformning och placering 
behöver studeras vidare. 
 

Hela planområdet har en inriktning med bebyggelsegrupper med grönska emellan, 
för att spara rekreationsytor för både boende och förskola, om än i helt annan 
skala. Förskolans/skolans, samt befintliga boendes möjlighet till rekreation får 
utredas och redovisas tydligare i fortsatt planarbete.  
 

Vad gäller risk för värdeminskning på befintliga fastigheter, är resultatet vanligen 
tvärt om. Värdet på befintliga fastigheter i närheten av ett nybyggnadsområde, ökar 
snarare än sjunker, där Stora Högas utveckling kan exemplifiera detta.   

När hela planområdet är utbyggt har en stor förändring skett i Jörlanda. 
Utbyggnaden sker dock etappvis, med möjlighet till annan utveckling/utbyggnad 
parallellt, som t.ex. centrumområdet, kollektivtrafik och skola/förskola. 

 
 
 
 



 27

Övriga 
 

33. Föräldrarådet Jörlanda skola 
Vi föräldrar på Jörlanda förskola och Jörlanda skola har några synpunkter på 
planerna för det nya området Kvarnhöjden i Jörlanda som vi hoppas att ni ska ta 
hänsyn till när ni tar beslut om detaljplanen. Många tycker att det är bra att det 
byggs nya bostäder i Jörlanda och framförallt hoppas vi på fler hyresrätter men det 
finns två saker med planen som de flesta (vi har gjort en enkät bland föräldrarna) 
inte uppskattar; Ranehedsvägen som genomfartsväg och att all skog i södra delen 
försvinner. 
När det gäller Ranehedsvägen är vi mycket oroade över den ökade trafiken som 
kommer att ske både genom själva samhället (förbi ICA och övriga affärer) och 
tvärs igenom de två bostadsområdena. I detta område är det många barn som rör 
sig, både till och från skolan men även på fritiden. Vi skulle vilja att 
Ranehedsvägen förblir en återvändsgata och att man eventuellt lägger till ytterligare 
en infart till området ungefär mitt emot Torödsvägen om det behövs två infarter till 
området. 
När det gäller placeringen av hus så skulle vi gärna se att ni lämnade en del skog 
även i den södra delen av området. Denna del av skolgen (sk Klätterskogen) 
används flitigt av barnen i Jörlanda. Varje vecka gör barnen i förskolan och i de 
lägre årskurserna i skolan utflykter till denna skog. Det är den enda skog som ligger 
på gångavstånd även för de minsta barnen och som är på ett lagom avstånd att hinna 
fram och tillbaks till på en förmiddag eller eftermiddag. Vi vill gärna att våra barn 
har möjlighet att komma ut i naturen ofta och inte bara vid större heldagsutflykter.  
Jag skulle vara tacksam för någon form av återkoppling på att ni har tagit emot 
synpunkterna. 

Kommentar: Vad gäller avvägningar kring Ranehedsvägen, se kommentar till 
punkt 32. Vad gäller sparade grönområden, är huvudprincipen för området att 
bebyggelsen placeras i grupper med sparad natur emellan. Förskolans/skolans, 
samt befintliga boendes möjlighet till rekreation bör dock utredas och redovisas 
tydligare i fortsatt planarbete.  
 

34. Fastighetsägare till Kyrkeby 1:26, 1:66 och 1:7 7 
Vi har tagit del av förslag för detaljplan för bostäder, blandad bebyggelse med 4-
5våningshus och småhus samt förskola på Kvarnhöjden, Kyrkeby 4:1. 
Vi vill påminna Samhällsbyggnad Plan och bygg att detta område är det sista 
kustnära  skogs och bergsområde,  med ett rikt djur och fågelliv, i hela 
Stenungsunds Kommun som inte är bebyggt. Ett vackert landskap, som kommer att 
bli förändrat till oigenkännlighet. 
Ett grönområde som försvinner för alla barn inom barnomsorgen. En lagom sträcka 
att gå till från förskolor, för små barn och barn med särskilda behov. En skog att 
ströva omkring i, även för äldre, och oss med hund, som inte har möjlighet att ta sig 
till ”elljusspåret” i Toröd...... 
Att lägga en förskola vid ett Kärr (Långedamm) är inte heller lämpligt. 
 

Enligt Kungörelsen om detaljplanen  står det...”Blandad bebyggelse, 250-270 
bostäder.... Några flerbostadshus i södra planområdet tillåts vara 4-5 våningar,.... för 
närhet och ökat underlag för handel och service i Jörlanda centrum, söder om 
planområdet.”..... Trafiksituationen runt affären och Ranehedsvägen, där många 
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barn går till och från skolan varje dag, är redan idag ej hållbar. Med en större 
befolkning i Jörlanda behövs fler parkeringar, större pendelparkering, större affär, 
etc,etc,etc.... 
Med en utbyggnad av Kvarnhöjden borde det vara lämpligt att lägga en rondell vid 
Torödsinfarten . Det skulle underlätta för trafiken från Toröd och från Kvarnhöjden 
samt minska trafiktrycket för Ranehedsvägen, och att sänka hastigheten för trafiken 
som kommer från motorvägen. Vid Hartills bör det göras något åt cykelbanan, 
vilken är en farlig utfart när cyklister passerar. 
 

Vi som bor här i Kyrkeby kommer att bli utsatta för buller och oljud från 
sprängningar och byggnation under flera års tid, om byggnationen för detaljplanen 
Kvarnhöjden, Kyrkeby 4:1 sätts i verket. 
  

Vi motsätter oss alla eventuella planer för bil, cykel och promenadvägar som 
sammankopplar det nya bostadsområdet Kvarnhöjden Kyrkeby 4:1 med Kyrkeby 
väg. Vi vill inte ha höghus ovanför våra fastigheter, med insyn rakt ner i våra hem 
och trädgårdar. Vårt önskemål är att om höghus absolut måste uppföras, bör de 
ligga i östra delen av det planerade området av Kyrkeby 4:1, Kvarnhöjden. 
Vi bor här i Kyrkeby med skog och berg omkring oss och vill känna att vi 
fortfarande bor på landet och inte i en stadsbebyggelse. 

Kommentar: Kvarnhöjden har länge varit utpekad i översiktsplanen för framtida 
bostadsbebyggelse. Bedömningen att marken är lämplig att bebygga har avgjorts i 
det arbetet. Detaljplanen ska istället arbeta med hur detta kan utformas. Strukturen 
utgår från bevarad natur mellan bebyggelsegrupper för att spara en del av skogen, 
även om stora delar försvinner. Detaljplaneområden byggs ut etappvis och målet är 
att kommunen ska växa både i Stenungsund och Jörlanda. 

Vad gäller sparade grönområden, se kommentar till punkt 33. Vad gäller 
avvägningar kring Ranehedsvägen och exploatering inom planområdet, se 
kommentar till punkt 23 och 32. 

Lämpliga infarter från lv 574, ska diskuteras med trafikverket i form av en 
sk åtgärdsvalsstudie (se punkt 3), där frågan om rondell kan väckas. Generellt 
bedömer dock Samhällsbyggnad Plan att Kvarnhöjden starkare knyts till Jörlanda 
centrum, om kopplingen sker via Ranehedsvägen. I åtgärdsvalsstudien ska också 
utformningen av den norra in- och utfarten också behandlas, där också cykelbanan 
vägs in. 
 

35. Fastighetsägare till Kyrkeby 1:50 
Angående södra planområdet som vi kallar klätterskogen där det planeras att byggas 
4-5 våningshus. Tycker vi dels att så höga hus ej passar in i landskapsbilden här i 
Jörlanda. Och dessutom kommer viktigt utflyktsområde för Jörlandas förskole-, 
skol- och fritidshemsbarn att försvinna. Det görs utflykter hit dagligen av dessa barn 
då detta område ligger på lagom gångavstånd för barnen.  
Att ansluta Ranhedsvägen till det nya området skulle öka trafiken betydligt i det 
nuvarande samhället. Vilket vi ser som väldigt negativt både ur 
trafiksäkerhetssynpunkt och trevnad för oss som brukar gå och cykla denna sträcka.  
Enligt vår bedömning så kommer våran fastighet att minska stort i ekonomiskt 
värde om detaljplanen genomförs så som den är ritad idag. Särskilt med tanke på de 
planerade 4-5våningshusen. Vi kommer att få sämre möjligheter till nära 
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naturupplevelser och skogspromenader. Vi flyttade inte hit för att bo i ett 
tättbebyggt område utan för att bo nära naturen men ändå med gångavstånd till 
skola, kollektivtrafik och affär. 
 

Kommentar: Vad gäller sparade grönområden, se kommentar till punkt 33. Vad 
gäller avvägningar kring Ranehedsvägen och exploatering inom planområdet, se 
svar till punkt 23 och 32. Vad gäller eventuell värdeminskning, se kommentar till 
punkt 32. 
 

36. Fastighetsägare till Kyrkeby 1:54 
Jag fastighetsägare till Kyrkeby 1:54 är positiv till utveckling av Jörlanda och 
bostadsbebyggelse på Kvarnhöjden i stort, men har synpunkter och följande förslag 
som bör beaktas. Området där min fastighet ingå ”det befintliga Kvarnhöjden” 
ligger i direkt anslutning till planområdet och påverkas i stor utsträckning av planen 
då möjligheterna till ett boende nära orörd natur och djurliv påverkas negativt samt 
de ökade trafikbelastningen kring området.  
 

I ev. det fortsatta planarbetet bör detta beaktas sammanfattat enligt nedan. 
• Detaljplanerna ändras/förnyas så att nuvarande fastigheter anpassas till att 

fungera som permanenta bostäder lika ny tänkt bebyggelse genom utökade 
byggrätt så att detta ger en möjligt till utveckling. 

• Möjligheten att ansluta samtliga fastigheter till kommunalt va och avlopp 
görs. 

• Fastighetsbildningen justeras så att dels fastigheterna (tomterna), om 
möjligt, anpassas till permanent bebyggelse och dels justeras för att stämma 
med verkligheten. 

• Befintliga gångstråk till havet samt stigar behålls. 
• Kommunen övertar driften av befintligt VA anläggning lika som inom det 

nya planområdet. 
• Avstånd till ny bebyggelse från befintliga stugor beaktas med lämpligt minst 

6 gånger byggnadshöjden på ny bebyggelse. 
• Tillåten höjd på ny bebyggelse beaktas så de anpassas till landskapet och ej 

bryter landskaps konturer i området (max 2 våningsplan bör vara lämpligt), 
hus upp till fem våningar verkar vara helt fel i ett samhälle som Jörlanda. 

• Jag stödjer, för det fortsatt planarbetet, att det ska finnas två in- och utfarter 
till det nya området. En in- och utfart i anslutning till handelsträdgården, 
skulle skapa ett alltför hårt tryck på LV 754, och dessutom inte stödja 
tanken med en utveckling av Jörlanda centrum vad gäller handel, service 
och närhet till kollektivtrafik. 

• Befintlig in- och utfart från LV 754 till Fritidsområdet ska behållas och skall 
göras säkrare. En ev. samordning med in- och utfart till planområdet ser vi 
inte som möjlig utan att större förändringar tvingas göras vad beträffar Karl 
XIIs väg. De nya hastighetsbegränsningarna på LV 574 bör ändras. 

• Ekonomiska konsekvenser för fastighetsägare skall beaktas dels på grund av 
eventuella ändrade förhållande, dels för eventuella kostnader för att upprätta 
nya planer, dels för va/avlopp samt ev. gatukostnader. Om nya byggrätter 
skapas (förtätning) inom området, skall även detta beaktas. Jag anser även 
att andra ev. förändringar inom området, och där av konsekvenser inte skall 
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belasta fastighetsägare ekonomiskt, utan skall kunna anses påtvingade som 
en följd av kommunens planarbete. 

• Ovanstående frågor skall vara utredda, avtalade samt justerad i detaljplan/er 
antagna innan planen för Kvarnhöjden antas. 

• Det nya detaljplaneförslaget avviker från översiktsplanen ÖP 06 där området 
söder (sydväst) om fastighet mellangård 1:6 ej i denna är avsett för 
bostadsbebyggelse. 

• Jag förutsätter att PBL, kap 2§1, beaktas avseende enskildas intresse och 
påverkan. 

 

Jag är positiv till utveckling av Jörlanda och Kvarnhöjden men det borde göras 
varsamt och i omfattning som passar in i miljön, och där exploatör/markägares 
kommersiella intressen inte får styra stadsbilden. Samt i en lämplig etappindelning 
som gör att det inte blir en byggarbetsplats under många år. 
Jag förutsätter även att samhällsservicen och trafiksituationen ses över i planarbetet, 
(ex skolor, vårdmöjligheter, trafiksäkerhet, kollektivtrafik och möjligheter till aktiv 
fritid genom båtplatser, idrottsanläggningar mm.) 
Om ytterligare upplysningar eller förtydliganden behövs, nås jag med nedanstående 
kontaktuppgifter. 

Kommentar: Se kommentar till punkt 23. 
 

37. Fastighetsägare till Kyrkeby 1:63 
Jag och min hustru motsätter oss all form av byggnation, speciellt höghus, 
när det gäller bostäder och förskola på Kvarnhöjden, Kyrkeby 4:1 m.fl. 
Höghus om max 3 våning passar betydligt bättre mitt i området vid eventuell 
byggnation. Att placera en infart via Ranehedsvägen är ej lämpligt, då en 
rondell/infart via Torödsvägen vore ett föredra. 
Kommentar: Vad gäller avvägningar kring Ranehedsvägen och exploatering inom 
planområdet, se kommentar till punkt 23 och 32. Vad gäller förslag till rondell, se 
kommentar till 34. 
 

38. Fastighetsägare till Kyrkeby 2:15 
Efter att ha tagit del av förslaget till detaljplan för Kvarnhöjden i Jörlanda genom 
samrådsmötet 2013-05-28 har vi följande synpunkter. 

1. Höghusen uppe på berget närmast befintlig bebyggelse bör strykas, 
alternativt bör den delen av området begränsas till lägre bebyggelse. 

2. Den föreslagna bilvägen anslutande Ranehedsvägen bör strykas alternativt 
ersättas med en gång/cykelvägsanslutning till befintlig g/c-väg. 

3. En större del av befintlig ängs/skogsmark bör bevaras närmast befintlig 
bebyggelse, i just det område där höghusen planerats. 

De höga (4-5v) flerbostadshusen som planeras uppe på berget passar inte in i miljön 
i Jörlanda, där få hus är högre än två våningar. Detta förvärras av placeringen uppe 
på Kvarnhöjden som i sig ger en betydande höjdskillnad mot befintliga hus. 
Den bilväg som planeras ansluta till Ranehedsvägen med motiveringen att knyta 
den nya bebyggelsen till centrum skulle öka trafiken betydligt längs Ranehedsvägen 
där många barn och djur visats. Om en anknytning till Jörlanda centrum och 
kollektivtrafiken önskas skulle en gång/cykelväg anslutande till den befintliga 
uppnå detta. 
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En av Jörlandas största föredelar är närheten till naturen och skogen/ängsmarken på 
Kvarnhöjden är mycket uppskattade av oss boende i området. Dessutom används 
dessa av barnen i området, både på fritiden och genom Jörlandaskolan och 
förskolan. 
Sammanlagt skulle förslaget innebära en försämring av miljön för oss befintligt 
boende i området med påföljande värdeminskning av våra fastigheter. 

Kommentar: Vad gäller avvägningar kring Ranehedsvägen och exploatering inom 
planområdet, se kommentar till punkt 23 och 32. Vad gäller sparade grönområden, 
se kommentar till punkt 33. 

 

39. Fastighetsägare till Kyrkeby 2:42 
Jag bor på Kyrkeby 2:62 dvs nordväst om planerade nybyggnation på Kvarnhöjden. 
Jag är uppvuxen och har bott i Kyrkeby, Jörlanda i hela mitt 45-åriga liv. 
Den senaste planeringen av byggnationer på Kvarnhöjden med tillhörande omnejd 
ser bättre ut än vad som presenterats tidigare. Det är dock fortfarande stora delar av 
det närliggande skogsområdet som kommer försvinna i samband med 
byggnadsplanerna. Det är viktigt för oss som bor i området och även för nya 
Jörlandainvånare att ha tillgång till ett skogsområde för promenader med barn och 
hundar. Det är viktigt att Jörlanda förblir ett område med lantlig känsla, med närhet 
till både hav och skog samt öppna ängar med betande djur. Dessa rogivande 
områden behövs mer och mer i dagens stressande samhälle. 
 

Nya byggnationer bör skapas för att behålla denna känsla och med planeringen av 
villor så långt norrut i området kommer stora delar av det promenadvänliga stråket 
att försvinna, vilket förstör den sköna och rogivande känslan som området innebär 
idag. Nybyggnationen innebär ju att invånarantalet i Jörlanda kommer att öka, 
vilket i sig medför att det kommer att vara fler människor i rörelse på vägar, i skog 
och i mark dvs behovet av promenadvänliga områden ökar ännu mer. 
Det är viktigt för mig och min familj att byggnationen förstör så lite som möjligt av 
skogsområdet, varför planeringen av villaområdet så långt norrut verkar onödig.  
 

Det är ju viktigt för många att få havsutsikt (vilket varit ett koncept som 
Stenungsunds kommun använt sig av speciellt på Hallerna) och då har 
bergsområdet på Kvarnberget (Kvarnhöjden) bättre förutsättningar än det lägre 
placerade skogspartiet i norra delen av planeringsområdet. 
Det är dock viktigt för oss som bor i detta rogivande området att förändringen inte 
blir för stor, utan att det sker med ”måtta” och med känsla för i alla fall försöka 
behålla viktiga skogsområden för oss redan befintliga invånare och även för 
tillkommande nya invånare. 
Starten av byggnationen bör inte ske förrän det verkligen uppstår efterfrågan av 
boende inom Stenungsunds kommun. Många lägenheter och annan form av boende 
står ju tomma i Stenungsund idag. Borde vara intressant att få sålt, hyrt ut dessa 
boenden innan nya startas. 
 

Det har även kommit till min kännedom att dagsvattnet planeras att släppas ut i 
naturen dvs ut skogen, ut på åkrar och ut i havet, Det är inte önskvärt med utsläpp i 
Kyrkeby kile samt i närheten av Anrås ån. Området är naturskyddat och flera 
fågelarter häckar här samt att havs- och å-miljön innehåller djurliv som är viktiga 
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att bevara. Om byggnationen ska utföras eller när den utförs måste det ske på ett 
sätt som värnar om naturen. 

Kommentar: Kvarnhöjden har länge varit utpekad i översiktsplanen för framtida 
bostadsbebyggelse. Bedömningen att marken är lämplig att bebygga har avgjorts i 
det arbetet. Detaljplanen ska arbeta med hur detta kan utformas. Strukturen utgår 
från bevarad natur mellan bebyggelsegrupper för att spara en del av skogen, även 
om stora delar försvinner. Befintliga boendes möjlighet till rekreation bör dock 
utredas och redovisas tydligare i fortsatt planarbete.  

Detaljplaneområden byggs ut etappvis och målet är att kommunen ska växa både i 
Stenungsund och Jörlanda. 

Dagvattenhanteringen utreds och ska fördröjas inom planområdet. Utredningen ska 
ta hänsyn till naturvärden som Anråsån och Kyrkeby kile. 
 

40. Fastighetsägare till Kyrkeby 3:7 
Enligt kommunens förslag ska en tillfartsväg gå via Ranehedsvägen.  Se den röda 
pilen. Motståndet mot det förslaget är kompakt, vilket bl a framgick på ett 
samrådsmöte i Jörlandagården. Nytt förslag: Bygg istället en rondell på väg 574 vid 
den gröna ringen. Det medför följande fördelar.  

1. En tillfartsväg skapas till Kvarnhöjdens södra del med den säkerhet en 
rondell medför. Tillfarten via Ranehedsvägen kan slopas.  

2. Rondellen tar även hand om trafiken till och från Toröd, som därigenom får 
en säkrare anslutning till väg 574. 

Rondellen markerar tydligt ankomst till Jörlanda tätort norrifrån. Den sänker 
naturligt hastigheten för trafiken, även om man behåller 70-skyltningen. 

Kommentar: Vad gäller förslag till rondell, se kommentar till 34. 
 

41. Kyrkeby 3:53, boende (Ranehedsvägen 118) samt f astighetsägare till Håberg 
2:1 

1. Vi vill inte ha genomfartstrafik på Ranehedsvägen, då det kommer att bli 
väldigt mycket trafik och det är många barn och djur som vistas runt 
vägarna som det kommer att bli ökad fara för. 

2. Inte heller vill vi ha höghus på det enda nära naturområdet där många barn 
och vuxna vistas dagligen. Det är ett uppskattat skogsområde för utflykter 
och lek för förskolebarn vilket hade varit tråkigt om det hade tagits bort. 

 

Kommentar: Vad gäller avvägningar kring Ranehedsvägen och exploatering inom 
planområdet, se kommentar till punkt 23 och 32. Vad gäller sparade grönområden, 
se kommentar till punkt 33. 
 

42. Fastighetsägare till Källsby 1:41 
Jörlanda har en befolkning på ca 800 personer (789 personer år 2010). Den 
föreslagna utbyggnaden av Kvarnhöjden är på 250-270 bostäder. Detta torde betyda 
i grova drag en fördubbling av befolkningen vilket får anses vara ett alldeles för 
stort projekt! Ca 100 bostäder låter även stort i ett samhälle som Jörlanda. På 
samrådsmötet på Jörlandagården den 28 maj nämndes att Kommunen vill utnyttja 
befintlig service vid projektering av nya bostadsområden. 
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När det gäller Jörlanda kan man fråga sig vilken service man då tänker på? Idag 
finns en liten ICA butik och en skola och i övrigt saknas det mesta. Kommer 
Jörlanda Skolan att ha kapacitet ta emot nya barn i den omfattning som det nya 
bostadsområdet indikerar? 
 

Naturligtvis finns det kollektivtrafik i form av buss service men detta är väl inte 
unikt för Jörlanda. Däremot finns ingen tågtrafik som stannar vid Jörlanda station 
och ingen förändring tycks vara närliggande i tiden. Kommunen tjänstemän har ju 
även varit negativa till en positiv utveckling av Jörlanda Stations hus. Det verkar 
inte heller som Kommunen arbetar aktivt för att få tågstopp i Jörlanda vilket man 
skulle kunna förvänta sig. Utbyggnaden av Kvarnberget kommer dock sannolikt, 
med den stora tillkommande befolkningen, att kraftigt belasta Jörlanda i alla 
avseenden! 
 

Hus på upp till 5 våningar i den södra delen av det nya område, i direkt anslutning 
till existerande område i Kyrkeby, är helt förkastligt! Man talar om att bevara så 
mycket grönområden som möjligt på Kvarnhöjden mellan de nya 
fastighetsgrupperingarna men detta synsätt och denna hänsyn tycks då inte gälla de 
etablerade områdena i Kyrkeby. Detta måste vara något feltänk! Som nämndes vid 
mötet är detta naturområde nyttjat i hög grad av förskolan i Jörlanda, en möjlighet 
som skulle gå förlorad och det finns inga realistiska alternativ för denna aktivitet. 
Den föreslagna södra infarten till Kvarnhöjden området måste vara helt felaktigt 
och skapa en ohållbar trafiksituation genom östa Kyrkeby och i centrala Jörlanda. 
Som föreslogs på mötet torde det räcka med en infart och då den norra! 
 

Själv bor jag på Källsbyvägen och kan föreställa mig vilket enormt ökat tryck det 
blir med tillkommande trafik till Källsnäs badplats och båtplats där 
parkeringsplatserna inte idag förslår alls under fina sommardagar. Är detta något 
som finns med i samhällsplaneringen när man planerar bostadsutbyggnad av den 
här storleksordningen? Jag hoppas verkligen att en mer realistisk inställning 
inträder i den fortsatta planeringen utbyggnaden av Kvarnhöjden! 

Kommentar: När hela planområdet är utbyggt har en stor förändring skett i 
Jörlanda. Utbyggnaden sker dock etappvis, med möjlighet till annan 
utveckling/utbyggnad parallellt, som t.ex. centrumområdet, kollektivtrafik och 
skola/förskola. 

Vad gäller avvägningar kring Ranehedsvägen och exploatering inom planområdet, 
se kommentar till punkt 23 och 32. Vad gäller sparade grönområden, se kommentar 
till punkt 33. 
 

43. Privatperson 
Skriver till er med anledning att det skall bebyggas på Kvarnhöjden. Är positivt till 
bebyggelsen men har två saker jag vill invända mot. Det ena är att ni planerar att 
Ranehedsvägens vändplan tas bort och att det istället blir väg upp till Kvarnhöjden 
den vägen. Kan se fördelar med att den behålls som den är idag och görs säkrare 
med cykelbana och att det är gång, cykelbana den vägen upp på berget. Det minskar 
trafiken för alla de barnen som leker och vistas i dess områden. Istället kan en väg 
upp göras mellan den befintliga vägen idag till Kvarnhöjden och Harthills. 
 

Det andra är att ni väljer att behålla skogen mot Stora Höga där ingen använder 
skogen till något vettigt idag och istället bygger bort den enda klätterskogen som 
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barnen i Jörlanda förskola och skola väljer att gå på luffen flera gånger i veckan och 
de barnen som bor väljer att leka i. Det finns ingen alternativ skog som är lagom 
långt bort. Den i Toröd är alldeles för långt bort och den i Källsby likaså och det är 
otrygg väg dör dem att gå dit. Det får konsekvenser för förskola och skolan genom 
att de bygger bort klätterskogen som avdelningen går till för aktiviteter med dagis, 
det är även dit skolan går. 

Kommentar: Vad gäller avvägningar kring Ranehedsvägen och exploatering inom 
planområdet, se kommentar till punkt 23 och 32. Vad gäller sparade grönområden, 
se kommentar till punkt 33. Vad gäller skogen i norr, visar andra yttranden att 
närboende nyttjar även denna skog. Avvägning mellan bebyggelse och sparad natur 
ska utredas vidare i fortsatt planarbete. 
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Föreslagen inriktning inför utställning, samt utred ningar  
 
Som inriktning för det fortsatta planarbetet föreslår Samhällsbyggnad Plan att 
följande ska gälla: 

• Huvudprincipen med bebyggelsegrupper med bevarad natur emellan, ska 
fortsatt gälla. 

• Området bör ha två in- och utfarter till området, bland annat pga sin 
utbredning.  

• Området bör länkas till befintlig kollektivtrafik och serviceort Jörlanda i 
söder. Ranehedsvägens förlängning prövas fortsatt som lokalväg, och 
lämplig utformning studeras. Huvudinfart till Kvarnhöjden ska dock vara 
norra infarten från lv 574. 

• En relativt hög exploateringsgrad bör fortsatt prövas i det södra 
planområdet, utifrån resonemang om närhet till kollektivtrafik och service. 
Lämplig utformning, byggnadshöjder och placering får utredas vidare, 
utifrån en avvägning mellan exploateringsgrad, terränganpassning, buller, 
landskapsbild, omgivningspåverkan, fornlämningar och bevarad 
natur/rekreationsområden. 

• Det bör utredas om planområdet kan utökas med befintligt fritidshusområde, 
för bättre helhet kring VA, infart, boendeform m.m.  

 

I den fortsatta planeringen behöver följande frågor utredas i planbeskrivning, 
separata utredningar eller komplettering av framtagna utredningar: 

• Miljökonsekvensbeskrivning 

• Arkeologi 

• Vatten, avlopp, spillvatten 

• Kapacitet huvudledningsnät för spillvatten 

• Trafikföring, gatuutformning 

• Geoteknik, bergteknik 

• Buller och vibration 

• Åtgärdsvalsstudie, infartsväg lv 574 

• Groddjursinventering 

• Dispenser för strandskydd, markavvattning, ev. tillstånd vattenverksamhet 

• Gestaltning av bebyggelse, väg till och inom planområde 


