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1. Syfte  
Syftet med dessa riktlinjer är att ge vägledning för framtida användning av marken inom 
området mellan den petrokemiska industrin och övriga samhället. Riktlinjerna har arbetats 
fram med särskild inriktning på långsiktighet, försiktighet och hållbar samhällsutveckling.  
 
Riktlinjerna ska även utgöra underlag för ställningstaganden vilka skall arbetas in i 
kommande översiktsplan för Stenungsunds kommun. 

2. Inledning 
Området som beskrivs i riktlinjerna är huvudsakligen det område som i ”Översiktsplan för 
Stenungsunds kommun 2006” (ÖP-06) markerats som ett utredningsområde i form av en zon i 
gränsen mellan den petrokemiska industrin åt söder och övriga delar av samhället1. 

2.1. Bakgrund 
”ÖP-06” antogs för andra gången av kommunfullmäktige i november 20092. Planen hade då 
varit överklagad på formella grunder. En del av formaliabristerna hade sin grund i ändring av 
gränslinjen mellan industrin och det övriga samhället. Vid antagandet av ÖP-06 beslöts att ur 
planen bryta ut ett område mellan industrin och samhället. Syftet med detta var att i ett särskilt 
dokument utreda och beskriva de komplexa förhållanden som råder i området samt att i 
samma dokument beskriva viljeinriktningen avseende framtida mark- och vattenanvändning i 
området.  
 
Dessa riktlinjer utgör resultatet av ovanstående utredningar, beskrivningar och 
ställningstaganden. Förslag till riktlinjerna är framarbetade av en grupp tjänstemän anställda 
inom samhällsbyggnadsutskottets ansvarsområde. 

2.2. Utredningar och ställningstagande 
Utredningar och ställningstaganden som legat till grund dessa riktlinjer är hämtade från 
överstatliga och statliga myndigheter samt från lokalt baserade säkerhetsstudier, 
bullerutredningar och rättsfall. Nedan redogörs de för riktlinjerna tyngst vägande 
utredningarna och ställningstagandena. 
 
Ur säkerhetssynpunkt är det nödvändigt med skyddsavstånd mellan den petrokemiska 
industrin och övriga delar av samhället. I artikel 12 i EG´s Sevesodirektiv fastslås det att man 
långsiktigt skall upprätthålla skyddsavstånd kring Sevesoanläggningar till bostadsområden, 
byggnader och platser som besöks av allmänheten, större transportvägar, rekreationsområden, 
samt områden med särskilt intressant eller känslig natur. Enligt Boverkets allmänna råd3 
borde avståndet mellan industrin och tätorten vara minst 1000 - 1500 meter. Nuvarande 
skyddsavstånd är betydligt mindre. Det ligger inom kommunens planeringsansvar att verka 
för att skyddsavståndet inte krymper ytterligare.  
 

                                                 
1 Bilaga 1, Karta ur ÖP-06, skrafferat område  
2 KF 2009-11-23 § 167. Dnr 0684/03 
3 Bättre plats för arbete”, Boverket, Allmänna råd 1995:5 
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De petrokemiska industrierna och Stenungsunds kommun har låtit ta fram en riskanalys för att 
få en bild av de risker som industrin och dess transporter ger på människorna i Stenungsund. 
Den benämns Säkerhetsstudie Stenungsund4 och redovisar i den senaste versionen de 
förhållanden som förväntas råda år 2010. Scenarierna i säkerhetsstudien och företagens 
säkerhetsrapporter visar att det är utsläpp av giftiga gaser samt tryck i samband med 
explosioner som utgör de främsta riskerna utanför industriområdena. Slutsatsen är att 
individrisken i huvudsak är på en godtagbar nivå men att samhällsrisken är så pass hög att den 
är på gränsen till att vara tolerabel. Studien anger också att det generellt sett är väsentligt att 
man försöker minska risken, eller åtminstone inte ökar den, och att man bör förhindra att 
bygga ut samhället närmare industrin. Konsekvensen är att det krävs ett aktivt agerande för att 
inte öka den höga samhällsrisken, utan istället försöka minska den.  
 
I syfte att ta fram ett underlag för bedömning av bullersituationen har de petrokemiska 
industrierna och Stenungsunds kommun gemensamt låtit utföra en bullerutredning ”MUST 
2008 – BULLER” med underrubriken ”Kartering av buller från industrin, trafik och 
energianläggningar i Stenungsund5”. De fasta bullerkällor som ingår i redovisningen är 
samtliga petrokemiska industrier samt flera andra större industrier som ansetts bidra till 
bullersituationen i området. Även rörliga bullerkällor som t.ex. industriell hamnverksamhet 
och trafik ingår i utredningen.  
 
De bullerstörningar som orsakar mest klagomål från allmänheten, buller från fackling, ingår 
dock ej i utredningen då beräkningar på icke stadigvarande källor är komplicerade att överföra 
till en generell slutsats och konsekvens i form av en gränslinje. I syfte att skapa en i så hög 
grad som möjligt generell gränslinje har det ekvivalenta industribullret utgjort grund för den 
yttre gränslinjens sträckning.  
 
De i riktlinjerna angivna avgränsningarna är baserade på dagens förhållanden. 
Avgränsningarna ska ses som miniminivåer. De av industrin genomförda och planerade 
förbättringar avseende miljö, hälsa och säkerhet ska i sin helhet tillfalla industrin i form av 
utökade säkerhetsmarginaler och framtida utvecklingsmöjligheter.  
 
Sammantaget ger utredningarna en tydlig inriktning – Stenungsunds kommuns nyetableringar 
avseende såväl bostäder och verksamheter ska huvudsakligen lokaliseras söder om den av 
Boverket rekommenderade minimiavståndet om 1000-meter.  

2.3. Disposition 
I kap. 2.4 redogörs för de begrepp och definitioner. I kap 2.5 redogörs egenskapsgränserna för 
skydd, buller/störningar samt planeringsgränser. 
 
Utredningsområdet har delats upp i fem delområden, A-E vilka beskrivs i kap. 3 - 7. 
Områdena beskrivs utifrån geografiskt läge och nuvarande huvudsaklig 
bebyggelse/verksamhet, de begränsningar som råder i området samt framtida riktlinjer och 
rekommendationer för området.  
 
I kap. 8 redovisas en åtgärdsplan vilken är tänkt att genomföras under närmsta åren. Syftet 
med åtgärdsplanen är att åtgärda de tyngsta bristerna i nuvarande regelverk och brister i 
nuvarande kommunikation. Översiktliga kartor återfinns i bilagorna 1-3. 

                                                 
4 Säkerhetsstudie Stenungsund – avseende förhållandena år 2010. Daterad 2007-09-25 
5 MUST 2008-Buller, se www.stenungsund.se Miljö och Hälsa, Ljudkartläggning 
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2.4. Begrepp och definitioner 

2.4.1. Långsiktiga planeringsmål 
Vid arbete med översiktplaner, fördjupade översiktsplaner och övergripande riktlinjer väger 
de långsiktiga planeringsmålen tungt. I dessa riktlinjer har de långsiktiga planeringsmålen 
identifierats utifrån Stenungsunds kommuns specifika förhållanden där en hållbar utveckling 
innefattar en god samexistens mellan en expanderande industrin och en kommun i tillväxt.  
 
Från statligt håll sätts löpande nya långsiktiga planeringsmål. Ett exempel är Boverkets 
Allmänna råd ”Bättre plats för arbete” där rekommendationer ges för hur långsiktigt god 
samexistens mellan industri och övriga samhället kan uppnås. Ett annat exempel är 
Naturvårdsverket som nu har föreslagit ett långsiktigt planeringsmål i form av nya riktvärden 
för externt industribuller. 

2.4.2. Riktlinjer och detaljplaner 
Riktlinjerna i detta dokument syftar till att ge vägledning gällande framtida användning av 
mark och vatten. Riktlinjerna utgör ett politiskt ställningstagande gällande önskad utveckling i 
kommunen. Riktlinjerna är ej juridiskt bindande.  
 
I området vilket omfattas av riktlinjerna finns idag ett antal detaljplaner. Detaljplanerna är 
juridiskt bindande vilket innebär att dagens detaljplanebestämmelser utgör det gällande 
regelverket. I riktlinjernas åtgärdsprogram återfinns två områden närmast industrin, område C 
och E, där det finns stort behov att ändra detaljplaner vilka idag medger bostäder och andra 
störningskänsliga och/eller personintensiva verksamheter. 
 
Även i övriga områden finns behov att se över/ändra gällande detaljplaner men behovet är 
huvudsakligen föranlett av anpassning till normal samhällsutveckling. 

2.4.3. Riksintresse för industri  
Området som omfattas av riksintresse för industriändamål6 är markerat i ÖP-067. Riksintresset 
innebär bl.a. att kommunen i sin planering inte får agera på något sätt som kan begränsa eller 
riskera industrins möjligheter till fortsatt utveckling och expansion. 

2.4.4. Individrisk 
Individrisk är sannolikheten, under ett år, för att en oskyddad person som uppehåller sig 
utomhus skall omkomma. Individrisken används för att säkerställa att enskilda individer inte 
utsätts för alltför stora risker men tar inte hänsyn till hur många människor som kan utsättas 
för händelsen. Acceptabel nivå för individrisken har i Säkerhetsstudie Stenungsund satts till 
10-6 för nyetableringar. Högre nivåer accepteras i princip endast för verksamhet tillhörande 
storindustrin. Individriskkurvorna redovisas i bilaga 2. 

                                                 
6 Miljöbalken 3 kap 8 §, riksintresseområde för industriell produktion . 
7 Bilaga 1, Karta ur ÖP-06, områden med lila färgmarkeringar 
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2.4.5. Samhällsrisk 
Samhällsrisk är sannolikheten, under ett år, för att olyckor orsakar ett eller flera dödsfall inom 
ett givet område. Till skillnad från individrisk tar måttet hänsyn till den befolkningssituation 
som råder i riskområdet och används bl.a. för att undvika olyckor med alltför stora 
konsekvenser. Samhällsrisken kan inte presenteras på karta utan görs i form av en så kallad 
F/N-kurva som anger sannolikheten för olyckor med olika antal döda. 

2.4.6. Personintensiv - besöksintensiv verksamhet 
Begreppen personintensiv och besöksintensiv verksamhet har under de senaste åren använts i 
Stenungsund vid arbetet med skyddszoner men är inte klart definierade. De syftar dock inte 
bara på antalet personer, utan även på personomsättningen, typ av personer, kännedom om 
riskerna, förmågan att agera vid olyckor, nyttan av risken, m.m. Behov finns av att ta fram 
definitioner som fungerar i kommande detaljplanearbete och vid bygglovgivning. 

2.4.7. Industribuller 
De flesta av de petrokemiska industrierna har nya miljötillstånd, i tillstånden anges ett 
riktvärde på 45 dBA externt industribuller nattetid. Konsekvensen för industrin, om 
kommunen tillåter nybyggnation innanför gränsen, är att industrin hålls juridiskt ansvarig att 
på sina anläggningar investera i ytterligare bullerdämpande åtgärder för att klara 45 dBA vid 
bostadsfastighet.  
 
Till skillnad från trafikbuller kan byggnadstekniska åtgärder på bostadsfastigheter inte 
tillämpas på industribuller då bullret kommer från ett stort område med ofta högt placerade 
bullerkällor samt att gränsen på 45 dBA avser utomhusvärdet.  
 
I de av Naturvårdsverket nya föreslagna riktvärdena för externt industribuller föreslås 40 dBA 
mellan industri och bostäder. I Stenungsund där både petrokemiska industri och bostäder är 
befintliga bör 40 dBA ses som ett långsiktigt planeringsmål.  
 
Med ”buller” avses fortsättningsvis industribuller nattetid. 

2.4.8. Andra störningar från den petrokemiska indus trin m.fl. 
Luftutsläppen från den petrokemiska industrin har inte utretts specifikt i denna rapport. De 
”normala” utsläppen orsakar luktstörningar in i närliggande områden vilket gör att även ur 
denna aspekt bör inte störningskänsliga verksamheter lokaliseras för nära den petrokemiska 
industrin.  
 
Hela området närmast järnvägen är påverkat till följd av transporter av bl.a. farligt gods.  

2.4.9. Störningskänsliga verksamheter 
Med störningskänsliga verksamheter menas t.ex. bostäder, skolor och förskolor där personer 
antingen vistas stadigvarande och på natten eller där personerna är extra känsliga, t.ex. barn. 
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2.5. Gränslinjer 
I bilaga 3 redovisas två gränslinjer, en skyddslinje (röd linje) och en yttre gränslinje (blå 
linje). Åtgärderna i respektive delområde tar sin utgångspunkt i de begränsningar och 
möjligheter som finns norr respektive söder om skyddslinjen och yttre gränslinjen.  
 
Skyddslinjen har huvudsakligen arbetats fram av Räddningstjänsten och yttre gränslinjen för 
buller och övriga störningar har huvudsakligen arbetats fram av Miljö- och 
hälsoskyddsenheten. 1000-meterslinjen utgår från Boverkets rekommendationer för 
minimiavstånd mellan industri och bebyggelse. Skyddslinjen och yttre gränslinjen har i mesta 
möjliga mån anpassats till befintliga fastighetsgränser. 

2.5.1. Skyddslinje 
Skyddszonen, vilken är belägen mellan riksintresseområdet och skyddslinjen (röd linje på 
kartorna), är avsedd att förhindra att samhällsrisken ökar ytterligare samt att hantera kravet i 
EG´s Sevesodirektiv om skyddsavstånd till Sevesoklassade anläggningar. 
 
Skyddslinjens sträckning har sin grund i en samlad bedömning av individrisk, samhällsrisk, 
skyddsavstånd enligt Sevesodirektivet, Boverkets rekommendationer och det grundläggande 
syftet med industriområdets klassning som riksintresse. Linjens sträckning har även sin grund 
i en långsiktigt hållbar samhällsutveckling där det finns förutsättningar för samexistens mellan 
industri och övriga samhällsintressen.  
 
Norr om linjen skall det inte tillkomma bostäder, detaljhandel, eller annan besöks- eller 
personintensiv verksamhet. I EG´s Sevesodirektiv anges att ”bostadsområden, byggnader och 
platser som besöks av allmänheten, större transportvägar, rekreationsområden, samt områden 
med särskilt intressant eller känslig natur” inte skall finnas i skyddszonen.  
 
Söder om linjen råder i princip inga restriktioner baserade på risk- och säkerhetsperspektiv. 
Hänsyn behöver dock tas vid markanvändning intill t ex järnvägen med dess transporter av 
farligt gods. Planeringen sker då enligt Länsstyrelsens riktlinjer ”Riskhantering i 
detaljplaneprocessen”8. 

                                                 
8 Länsstyrelserna Skåne, Stockholm och Västra Götalands län, september 2006. 
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2.5.2. Yttre gränslinje  
Den yttre gränslinjen har främst baserats på den från industrin nattetid ekvivalenta 
bullernivån på 45 dBA9. Den yttre gränslinjen utgör en miniminivå då ett flertal störande 
aspekter ej beräknats, t.ex. buller från fackling vid industrin, sedvanliga utsläpp samt 
trafikbuller. I likhet med skyddslinjen har yttre gränslinjens sträckning även sin grund i en 
långsiktigt hållbar samhällsutveckling där det finns förutsättningar för samexistens mellan 
industri och övriga samhällsintressen. 
 
Norr om yttre gränslinjen ska inte nya boenden eller störningskänsliga verksamheter 
tillkomma. Mindre störningskänsliga verksamheter som t.ex. industriverksamhet, handel och 
kontor kan dock etableras.  
 
Ett hänsynstagande till föreslaget nytt gränsvärde för externt industribuller om 40 dBA 
innebär en stark restriktivitet mot nyetablering av bostäder och störningskänsliga 
verksamheter även i området söder om gränslinjen. 

2.5.3. Rekommenderat minimiavstånd mellan industrin  och 
bebyggelse  

I syfte att minimera riskerna för miljö, hälsa och säkerhet har Boverket, Naturvårdsverket, 
Räddningsverket och Socialstyrelsen tagit fram ett rekommenderat minimiavstånd mellan 
industrin och bostäder/störningskänsliga verksamheter10. Detta avstånd ligger på 1000-1500 
meter.  
 
Det rekommenderade avståndet är främst avsett att användas som en planeringsförutsättning, 
dvs. bostäder och andra störningskänsliga verksamheter skall ej nyetableras i området 1000-
1500 meter från industrin. En tänkt linje på 1000 meter är avsedd som referenslinje i syfte att 
tydliggöra hur samhället och industrin skulle ha lokaliserats i relation till varandra om 
etablering skett med dagens kunskaper om miljö, hälsa och säkerhet. 

                                                 
9Bullerutredning MUST-2008  
10”Bättre plats för arbete”, Boverket, Allmänna råd 1995:5 
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3. Område A - Norra Stenungsön 
Det geografiska området omfattar Norra Stenungsön och avgränsas av skyddslinjen i söder. 
 

 
Röd linje – skyddslinje, Blå linje – Yttre gränslinje. Se även bilaga 3. 

 
Norra Stenungsön är relativt glest bebyggd, huvudsakligen med bostäder. Farleden upp 
genom Hakefjorden och vidare mot Uddevalla hamn är klassat som riksintresse för sjöfart och 
påverkar bebyggelsen i den västra delen av kustzonen på Stenungsön. Detaljplan för Norra 
Stenungsön11 medger bostadsbebyggelse. 
 
Norra Stenungsön är främst utsatt för riskerna från fartygstransporter och olyckor med giftiga 
gaser, i huvudsak klor och ammoniak. Skyddslinjens sträckning är resultatet av en samlad 
bedömning risker och långsiktigt hållbar samhällsplanering. Den yttre gränslinjen där bl.a. 
buller ingår ligger norr om skyddslinjen. 

                                                 
11 Detaljplan nr. 168 
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3.1. Riktlinjer och rekommendationer 
Området ligger norr om skyddslinjen och är därmed inte lämpligt för bostäder, störnings-
känsliga eller person-/besöksintensiva verksamheter. Sammantaget innebär detta att Norra 
Stenungsön inte ska exploateras mer än vad som medges i den gällande detaljplanen.  
 
Ändringen av detaljplaner som innebär att fler fastigheter bildas skall ej medges. Beviljande 
av bygglov som avviker från planbestämmelserna i syfte att ge möjligheter för fler personer 
att bosätta sig kort- eller långvarigt i området ska ej medges.  
 
I de västra delarna är individrisken så hög att bygglov som avviker från gällande detaljplan ej 
ska medges. Individrisken ska omprövas i samband med förändringar i fartygstransporterna, 
t.ex. ökning av antalet eskortbogseringar. 
 
För att säkerställa att de personer som regelbundet vistas i området har god kännedom om hur 
de ska agera om en olycka inträffar ska en områdesspecifik informationsplan arbetas fram. 
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4. Område B – Badhustorget/Strandvägen/Strandängs-
vägen/Uddevallavägen 

Det geografiska området avgränsas i söder av den yttre gränslinjen, i norr av skyddslinjen, 
väster av havet och i öster av Uddevallavägen. 
 

 
Röd linje – skyddslinje, Blå linje – Yttre gränslinje. Se även bilaga 3 

 
Huvudsaklig verksamhet i området är handel. I området söder om Strandvägen finns några få 
bostäder. Aktuella detaljplaner medger bostäder (söder om Strandvägen), handel och 
småindustri12.  
 
Säkerhetsriskerna i området utgörs i huvudsak av utsläpp av klor och ammoniak i samband 
med olyckor på industrierna. Bullernivån i hela området överstiger 45 dBA. 

4.1. Riktlinjer och rekommendationer 
Området ska huvudsakligen nyttjas till kontor och handel inkl detaljhandel.  
 
Ändring av detaljplaner som innebär etablering av bostäder skolor, förskolor eller liknande 
störningskänsliga verksamheter ska ej medges.  
 
Beviljande av bygglov som avviker från planbestämmelserna och vars syfte är att möjliggöra 
etablering av bostäder, skolor, förskolor eller liknande störningskänsliga verksamheter ska ej 
medges. 
 

                                                 
12 DP: S45 (Handel), 163 Handel / Kontor, 243 (Korallen) och S01 Handel och Kontor: DP 205, 198 och 211 
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5. Område C - Norra Hamnplan/Strandängs 
vägen/Uddevallavägen/Hjälmarevägen 

Det geografiska området avgränsas i söder av skyddslinjen, i norr av Hjälmarevägen, väster 
av havet och i öster av Uddevallavägen. 
 

 
Röd linje – skyddslinje, Blå linje – Yttre gränslinje. Se även bilaga 3. 

 
Inom området bedrivs huvudsakligen industriverksamhet, partihandel och kontor. I området 
förekommer även bostäder, idrottsverksamhet och detaljhandel. I den västra delen finns en 
småbåtshamn och ytor för vinterförvaring av båtar. Aktuella stads- och detaljplaner13 medger 
hamnverksamhet, idrottsändamål, småindustri med möjlighet till bostäder, industri och 
kontor. 
 
Riskerna i området består i huvudsak av utsläpp av klor och ammoniak i samband med 
olyckor på industrierna. Hela området ligger norr om skyddslinjen. Bullernivån i hela området 
överstiger 45 dBA. I delar av området uppgår bullernivåerna till mellan 50 – 55 dBA. 

                                                 
13 Stadsplan 45, Stadsplan 86, ändring av Stadsplan 45, Detaljplan 105, Detaljplan 131.  
Ändring av detaljplan för Norra Hamnplan pågår f.n. 
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5.1. Riktlinjer och rekommendationer 
Området ska präglas av mindre person- och besöksintensiv verksamhet som t.ex. småindustri, 
lager, upplag, partihandel och kontor. Närheten till hamn och sjösättningsramp gör att 
området närmast havet kan nyttjas som uppställningsplats och vinterupplag för båtar.  
 
Bostäder, detaljhandel eller annan besöks- eller personintensiv verksamhet ska ej förekomma 
i området. De detaljplaner som idag medger detta ska ändras. En handlingsplan för ändring av 
detaljplaner ska tas fram. Handlingsplanen ska innehålla en tidplan samt beskriva de 
ekonomiska och juridiska konsekvenserna av detaljplaneändringarna. 
 
För att säkerställa att de personer som regelbundet vistas i området har god kännedom om hur 
de ska agera om en olycka inträffar ska en områdesspecifik informationsplan arbetas fram. 
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6. Område D – Uddevallavägen/Yttre Ringleden, södra  
delen 

Det geografiska området avgränsas i söder av yttre gränslinjen, i norr av skyddslinjen, i väster 
av Uddevallavägen och i öster av Yttre Ringleden. 
 

 
Röd linje – skyddslinje, Blå linje – Yttre gränslinje. Se även bilaga 3 

 
Den västra delen av området består främst av villor som bebos permanent och det 
förekommer vissa inslag av äldre sommarhus. Området är till del relativt glest bebyggt. 
Området regleras endast av en äldre avstyckningsplan14.  
 
I de östra delarna består huvuddelen av bebyggelsen av villor som bebos permanent. 
Detaljplanerna i de östra delarna medger främst bostadsbebyggelse15. 
 
I stora delar av området råder bullernivåer över 45 dBA.  

6.1. Riktlinjer och rekommendationer 
Ändring av detaljplaner som innebär etablering av bostäder skolor, förskolor eller liknande 
störningskänsliga verksamheter ska ej medges.  
 
Beviljande av bygglov som avviker från planbestämmelserna och vars syfte är att möjliggöra 
etablering av bostäder, skolor, förskolor eller liknande störningskänsliga verksamheter ska ej 
medges. 

                                                 
14 Avstyckningsplan 3A. I en del av det västra området pågår f.n. arbetet med att ta fram ett planprogram vilket 
ska utmynna i detaljplaneläggning. 
15 Stadsplan 7 
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7. Område E – Uddevallavägen/Yttre Ringleden/ 
Industrivägen, norra delen 

Det geografiska området avgränsas i söder av skyddslinjen, i norr av Industrivägen, i väster av 
Uddevallavägen och i öster av Yttre Ringleden. 
 

 
Röd linje – skyddslinje, Blå linje – Yttre gränslinje. Se även bilaga 3. 

 
Närmast Uddevallavägen, i gränsen mellan bostadsbebyggelse och småindustri, ligger 
Mariagården16. På Mariagården bedrivs besöksintensiv verksamhet, främst under 
sommarhalvåret. 
 
I västra delen av industriområdet ligger Returvaruhuset. Resterande delen av industriområdet 
består främst av verksamheter inom småindustri med inslag av parti- och detaljhandel. 
Området regleras i ett antal stads- och detaljplaner med huvudsaklig inriktning mot 
småindustri17. 
 
Hela området ligger norr om skyddslinjen och är som helhet är utsatt för risker i form av 
utsläpp av giftiga gaser från industrierna. Området berörs av risk för explosion och 
tryckförändringar samt av riskerna från transporterna på Industrivägen.  
 
Bullernivån i hela området överstiger 45 dBA. I delar av området uppgår bullernivåerna till 
mellan 50 – 55 dBA. 

                                                 
16 Gårdens byggnader är tillsammans med Västergården och Stenunge Å utpekade kulturmiljöer i Stenungsunds 
kulturminnesvårdsprogram 
17 Stadsplan 21, 34 samt detaljplan 164, 249. 
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7.1. Riktlinjer och rekommendationer 
Sammantaget bör verksamheterna i området präglas av mindre person- och besöksintensiv 
verksamhet som t.ex. småindustri, lager, upplag, partihandel och kontor. 
 
Området runt Mariagården kan behållas som park- och naturområde. Mariagårdens 
verksamhet bör i huvudsak kunna fortgå men med begränsning av utveckling som ökar antalet 
personer som befinner sig på platsen, som t.ex. konferensverksamhet och konserter. En 
utredning och åtgärdsplan som särskilt beskriver risker och åtgärder för Mariagårdens 
verksamhet ska tas fram för att klarlägga lämpliga framtida åtgärder. 
 
Detaljplanerna i området bör på sikt endast tillåta verksamheter rekommenderade i dessa 
riktlinjer. En handlingsplan som beskriver omvandling av de detaljplaner som medger annan 
verksamhet än den i området rekommenderade ska tas fram. Handlingsplanen ska innehålla en 
tidplan samt beskriva de ekonomiska och juridiska konsekvenserna av detaljplaneändringarna. 
 
Vid bygglovgivning och detaljplaneändringar skall byggnadstekniska åtgärder för att minska 
risk för påverkan från explosion och tryckförändringar samt bulleraspekterna särskilt beaktas. 
 
För att säkerställa att de personer som regelbundet vistas i området har god kännedom om hur 
de ska agera om en olycka inträffar ska en områdesspecifik informationsplan arbetas fram. 
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8. Åtgärdsplan 
 
 
Delområde Åtgärd Start Färdigställt Ansvar 
Område A Framtagande av en 

riktad informationsplan 
som beskriver lämpligt 
agerande om en olycka 
inträffar. 

Direkt efter 
riktlinjernas 
antagande i 
kommunfull-
mäktige 

Våren 2011 Kommunstyrelsen 

Område C Framtagande av en 
handlingsplan för 
ändring av detaljplaner 

Direkt efter 
riktlinjernas 
antagande i 
kommunfull-
mäktige 

Höst 2011 Kommunstyrelsen 

Område C Framtagande av en 
riktad informationsplan 
som beskriver lämpligt 
agerande om en olycka 
inträffar. 

Direkt efter 
riktlinjernas 
antagande i 
kommunfull-
mäktige 

Våren 2011 Kommunstyrelsen 

Område E  Utredning och 
åtgärdsplan för 
Mariagårdens 
verksamhet. 

Direkt efter 
riktlinjernas 
antagande i 
kommunfull-
mäktige 

Våren 2011 Bildningsutskottet och 
Samhällsbyggnads-
utskottet 

Område E Framtagande av en 
handlingsplan för 
ändring av detaljplaner  

Arbetet 
påbörjas  
år 2011 

Våren 2012 Kommunstyrelsen 

Område E Framtagande av en 
riktad informationsplan 
som beskriver lämpligt 
agerande om en olycka 
inträffar. 

Direkt efter 
riktlinjernas 
antagande i 
kommunfull-
mäktige 

Våren 2011 Kommunstyrelsen 

Samtliga 
områden 

Framtagande av 
riktlinjer för 
bygglovgivning. 

Direkt efter 
riktlinjernas 
antagande i 
kommunfull-
mäktige 

Höst 2011 Tekniska 
myndighetsnämnden 

Allmänt Fastställa definition av 
besöksintensiv 
respektive 
personintensiv 
verksamhet  

Direkt efter 
riktlinjernas 
antagande i 
kommunfull-
mäktige 

Höst 2011 Tekniska 
myndighetsnämnden 
och Samhällsbyggnads-
utskottet. 

 


