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ORGANISATORISKA FRÅGOR 

Allmänt 
Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska, fastighetsrätts-
liga, ekonomiska och tekniska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett 
samordnat och ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. 

Denna beskrivning omfattar fördelning av ansvar och möjligheter till att ge-
nomföra detaljplan för Nösnäs 1:89 m.fl. Det geografiska området som om-
fattas av detaljplanen benämns nedan planområdet. 

Genomförandebeskrivningen har ingen självständig rättsverkan. Avsikten 
med beskrivningen är att den ska vara vägledande vid genomförandet av de-
taljplanen. Genomförandebeskrivningen är en handling som ingår i plan-
handlingarna och antas av kommunen. 

I den fortsatta beskrivningen benämns ägarna till fastigheten Nösnäs 1:89 
som exploatören. 

Planprocessen  
Förslaget till detaljplan ska i planprocessen samrådas och ställas ut. Länssty-
relsen, statliga organ och myndigheter, kommunala instanser, sakägare samt 
övriga som är berörda av de åtgärder som föreslås i planen ges möjlighet att 
yttra sig. Samrådet och utställningen genomförs med syfte att få fram ett så 
bra beslutsunderlag som möjligt och ge möjlighet till insyn och påverkan i 
planeringsprocessen. 

Normalt planförfarande 

Planen upprättas i enlighet med den äldre plan- och bygglagen (ÄPBL 
1987:10) på grund av att planarbetet inleddes innan den nya plan- och bygg-
lagstiftningen trädde i kraft. Planarbetet bedrivs med ett så kallat normalt 
planförfarande, vilket bland annat innebär att förslaget till detaljplan både 
skickas ut för samråd och ställs ut innan det kan tas upp för antagande.  

 
I det aktuella skedet ska detaljplaneförslaget antas. 
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Preliminär tidplan 
Målsättningen är att nedanstående tider skall gälla för planprocessens fort-
satta genomförande: 

Okt 2015 Upprättande av antagandehandlingar 
Nov 2015 Godkännande av planhandlingar i samhälls-

byggnadsutskottet 
Dec 2015 Godkännande av planhandlingar i kommun-

styrelsen 
Jan 2016 Antagande i kommunfullmäktige 
Feb 2016  Laga kraft 
 
Utbyggnad enligt planförslaget kan ske först när detaljplanen vunnit laga 
kraft, d.v.s. byggstart bör tidigast kunna ske under det första kvartalet 2016. 
Redovisad tidpunkt för laga kraft och byggstart förutsätter att antagandebe-
slutet inte överklagas. 

Genomförandetid 
Genomförandetiden för planen slutar 10 (tio) år efter det att planen vunnit 
laga kraft. Under genomförandetiden ska planen normalt inte ändras eller 
upphävas om inte särskilda skäl finns.  

Genomförandetiden är den tid inom vilken planen är tänkt att genomföras. 
Den väsentligaste rättseffekten är att markägarna under genomförandetiden 
har en ekonomisk garanti för att kunna utnyttja planens byggrätter. Om 
kommunen inte ändrar eller upphäver planen efter genomförandetidens ut-
gång, fortsätter den att gälla och ge byggrätt som tidigare.  

Efter genomförandetidens utgång får kommunen större möjligheter att er-
sätta, ändra eller upphäva planen om så bedöms lämpligt, eftersom de rät-
tigheter som uppkommit genom planen inte längre är ”ekonomiskt garante-
rade”. 

Huvudmannaskap 
I föreliggande planförslag finns kommunala och allmänna intressen som gör 
att kommunen anser att planen ska genomföras med kommunalt huvud-
mannaskap. 

Med huvudmannaskap avses bl.a. ansvaret för iordningställande och under-
håll av allmän platsmark, i detta fall naturmark inklusive gångstig samt ga-
tumark och områden för gång-/cykelvägar. Huvudmannaskapet är vad gäller 
iordningställande och underhåll kopplat till allmän platsmark och avser inte 
byggnader och anläggningar inom kvartersmark. Stenungsunds kommun har 
i sin roll som huvudman för allmän plats alltid rätt, men också skyldighet, att 
lösa in allmän platsmark för huvud-/ lokalgata, natur och gång- och cykel-
väg. 
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Ansvarsfördelning 

Anläggning 

(kartbeteckning) 

Genomförandeansvarig  Driftansvarig 

Allmänna platser 

HUVUD‐/LOKALGATA & 

GC‐VÄG 

Stenungsunds kommun. Exploatörens åtaganden i 

utförandeskedet regleras i exploateringsavtalet. 

Stenungsunds kommun. 

NATUR  Inget nytt genomförande.  Stenungsunds kommun. 

gång (inom NATUR)  Stenungsunds kommun. Exploatörens åtaganden i 

utförandeskedet regleras i exploateringsavtalet. 

Stenungsunds kommun. 

Vatten‐, spillvatten‐ och 

dagvattenledningar 

Stenungsunds kommun. Exploatörens åtaganden 

vid nyanläggning och ombyggnad regleras i ex‐

ploateringsavtalet. 

Stenungsunds kommun. 

Gatubelysning  Stenungsunds kommun. Exploatörens åtaganden i 

nyanläggning och ombyggnad regleras i exploate‐

ringsavtalet. 

Stenungsunds kommun. 

El och tele  Respektive distributör (flytt av befintliga ledning‐

ar, som orsakas av ett genomförande av planför‐

slaget, regleras i avtal med exploatören) 

Respektive distributör 

Fjärrvärme  SEMAB  SEMAB 

Kvartersmark 

B ‐ Bostäder 

E1 ‐ Nätstation 

E2 ‐Tryckstegringsstation 

 

gata 

Exploatör/resp. fastighetsägare 

Vattenfall 

Stenungsunds kommun. Exploatörens åtaganden 

vid nyanläggning regleras i exploateringsavtalet. 

Respektive fastighetsägare 

Respektive fastighetsägare 

Vattenfall 

Stenungsunds kommun. 

 

Respektive fastighetsägare 

Vatten, spill‐ och dagvat‐

tenledningar 

 

Fjärrvärme 

El och tele 

Respektive fastighetsägare ansvarar för va‐

anläggningar från en av kommunen anvisad punkt 

fram till byggnad. 

SEMAB 

Respektive distributör (flytt av befintliga ledningar 

regleras i avtal med exploatören) 

Respektive fastighetsägare 

 

 

SEMAB 

Respektive distributör 
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Vatten, spill- och dagvatten 

Exploateringsområdet ska anslutas till det kommunala Va-nätet. Inom ex-
planområdet byggs Va-ledningar, inklusive dagvattenledningar och dagvat-
tenanläggningar ut och införlivas i det kommunala Va-nätet. Utbyggnad ska 
utföras i enlighet med upprättade dagvattenutredning, framtagen av BBK 
Teknik och Miljökonsulter. Området kommer att ingå i det kommunala 
verksamhetsområdet. 

Efter fastighetsbildning ansvarar respektive fastighetsägare för anslutningen 
från, den av kommunen anvisade anslutningspunktern, fram till byggnad. 

Vägar/Gator, gång- och cykelvägar 

Utbyggnad av gator och gång- och cykelvägar inom allmän platsmark utförs 
av Stenungsunds kommun. Exploatörens ekonomiska kostnader och even-
tuella andra åtaganden i utförandeskedet regleras i exploateringsavtalet. 
Kostnader för utbyggnad av gator kommer alltså att belasta exploatören ge-
nom exploateringsbidrag, detta regleras i exploateringsavtalet. Fortsatt sköt-
sel och underhåll belastar Stenungsunds kommun. 

Kommunen avser att bygga ut huvudgatan genom området först i samband 
med kommande exploatering för centrala Hallerna. Exploateringen enligt 
detaljplanen är inte beroende av att huvudvägen byggs ut då tillkomst till 
området kan ske via Havsörnsgatan i söder.  

Gata på kvartersmark ansvarar respektive fastighetsägare för. Skötsel belas-
tar fastighetsägaren. 

El, tele 

Inom planområdet finns befintliga elledningar i form av luftledningar och 
markkablar. Vid ett genomförande av planen kommer troligen vissa led-
ningar att behöva flyttas. Detta utförs av ledningsägaren/distributören Vat-
tenfall AB. Kostnaderna för åtgärderna bekostas av fastighetsägarna, om de 
orsakas av planens genomförande. 

Naturmark 

Inom planområdet finns tre områden avsatta som allmän platsmark, NA-
TUR. Inom området i öster finns en redovisad gångstig. Avsikten är att 
gångstråket ska grusas upp. Gångstigen anläggs av Stenungsunds kommun. 
Exploatörens ekonomiska kostnader och eventuella andra åtaganden i utfö-
randeskedet regleras i exploateringsavtalet. Fortsatt skötsel och underhåll av 
naturmarken belastar Stenungsunds kommun. 

Kvartersmark 

Inom respektive fastighet ansvarar fastighetsägaren för byggnader och an-
läggningar. 

För den planerade nätstationen, placerad på kommunal mark, ansvarar eldis-
tributören Vattenfall AB. Vattenfall ansvarar för uppförande, nyttjande och 
underhåll för nätstationen. Marken upplåts med nyttjanderätt till Vattenfall.  
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Avtal 

Exploateringsavtal 

Ett exploateringsavtal ska upprättas mellan exploatören och Stenungsunds 
kommun. 

I avtalet regleras aktuella frågor för projektet som kommer att belasta explo-
atören samt exploatörens ekonomiska åtaganden. 

Exploateringsavtalet kopplas till planhandlingen för att få överensstämmelse 
med intentionerna i plan- och genomförandebeskrivning. Exploateringsavta-
let ska ha godkänts av kommunfullmäktige i Stenungsund kommun innan 
planen antas. 

Plankostnadsavtal 

Ett plankostnadsavtal har upprättats mellan Stenungsunds kommun och ex-
ploatören. 

I avtalet regleras bl.a. kommunens kostnader för handläggning, deltagande i 
planarbetet med mera. 

Avtal om marköverlåtelse 

Avtal med berörda fastighetsägare avseende inlösen av allmän platsmark bör 
vara upprättade innan utbyggnad av huvudgatan påbörjas. 

Marköverlåtelse 
Exploatören förbinder sig att utan ersättning överlåta mark som enligt 
plankartan utgör allmän platsmark till planområdets huvudman, 
Stenungsund kommun. Markområdet överlåts med äganderätt. Kommunen 
har rätt men även skyldighet att lösa in allmän plats, 

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 

Markägoförhållanden 
Fastigheten Nösnäs 1:89 ägs av exploatören Nösnäs Utvecklings AB. 

Fastigheterna Nösnäs 1:111 och 1:128 är privatägda. Fastigheten Nösnäs 
1:284 och Kyrkenorum 5:1 som omfattar hela den norra delen av planområ-
det ägs av Stenungsunds kommun. Planläggningen berör även en del av en 
samfälld väg, Karl XII:s härväg (Havsörnsgatan) som genomkorsar planom-
rådets södra del. 

För en fullständig redovisning av ägarförhållanden, servitut och samfällig-
heter inom och intill planområdet, se tillhörande fastighetsförteckning. 
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Fastighetsbildning, fastighetsreglering 
Vägsamfälligheten Nösnäs s:2 som idag finns där huvudgatan är planerad 
behöver lösas in i samband med att allmän plats tas i anspråk. 

Planförslaget ger möjlighet till bildandet av maximalt 39 nya fastigheter.  
Exploatörens avsikt är att avstycka samtliga fastigheter till villatomter från 
Nösnäs 1:89, enligt illustration 33 stycken fastigheter. Inom Nösnäs 1:111 
och 1:128 ges fastighetsägarna möjlighet till avstyckning av villatomter inom 
respektive fastighet.  

Ansökan om avstyckning sker på initiativ av exploatören vad avser Nösnäs 
1:89 och av respektive fastighetsägare vad avser Nösnäs 1:111 och 1:128. 

För plangenomförandet krävs viss reglering av marken. Fastighetsreglering 
behöver ske för fastigheterna Nösnäs 1:89 och 1:128 samt för Nösnäs s:2 
avseende inlösen av allmän plats. Separata avtal angående reglering ska teck-
nas.  

Kommunen har rätt att säkerställa rätten till kommunala va-ledningar ge-
nom ledningsrätt. 

Markupplåtelser 
Den mark som är avsatt för Teknisk anläggning – nätstation ligger på den 
kommunala fastigheten Nösnäs 1:284. Marken som krävs för att uppföra en 
nätstation kommer att nyttjas av eldistributören Vattenfall AB via markupp-
låtelse. Nyttjandet säkerställs genom bildandet av ett markupplåtelse alterna-
tivt ledningsrätt som söka av ledningsägaren. 

Servitut 
Ett vägservitut, alternativt en gemensamhetsanläggning, måste med stor 
sannolikhet skapas för att tillträde till de tre fastigheter som kan avstyckas 
från den västra delen av fastigheten Nösnäs 1:111 ska kunna ordnas. Områ-
det för den planerade vägen har i plankartan prickmarkerats. Området, som 
ligger på kvartersmark med användningen bostad, har även egenskapen 
”gata”.  

Gemensamhetsanläggningar 
För att reglera drift och underhåll av gemensamma anläggningar inom plan-
området kan gemensamhetsanläggningar komma att bildas enligt anlägg-
ningslagen. Efterföljande förvaltning av respektive anläggning verkställs ge-
nom bildandet av en samfällighetsförening. Gemensamhetsanläggningarna 
inrättas av lantmäterimyndigheten på fastighetsägares begäran. Vid förrätt-
ningen fattas bl.a. beslut om fördelning av kostnader, åtgärder, andelstal, 
drift- och underhållsfrågor mm. 
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På grund av Stenungsunds kommun, i form av huvudman för detaljplanen, 
kommer att ansvara för drift och underhåll av de allmänna platserna kom-
mer behovet av att bilda gemensamhetsanläggningar att vara begränsat. 

Dock kan exempelvis en gemensamhetanläggning behöva bildas för gatan 
som ska försörja de tre fastigheter som kan avstyckas från den västra delen 
av fastigheten Nösnäs 1:111. 

EKONOMISKA FRÅGOR 

Allmänt 

Kommunen 

Detaljplanen medför behov av kommunala investeringar i form av nya vägar 
och nytt va- och dagvattennät (inom allmän platsmark). 

Stenungsunds kommun, kommer att belastas av kostnader för drift och un-
derhåll av anläggningar som ingår i allmän platsmark. Den allmänna plats-
marken omfattar gatumark, va- och dagvattennät, gång- och cykelvägar, be-
lysning och naturmark inklusive gångstig. 

Kommunen kommer att erhålla intäkter i samband med uttag av anslut-
ningsavgifter till kommunalt VA- och dagvattennät samt avgifter för bygg-
lov. Intäkter kommer därutöver att erhållas enligt upprättat plankostnads- 
och exploateringsavtal. 

Kommunen och exploatören har upprättat ett plankostnadsavtal för att re-
glera kostnader för upprättande av detaljplanen, varför planavgift enligt PBL 
11:5, inte kommer att tas ut.  

Övriga 

Exploateringen av planområdet belastar ekonomiskt huvudsakligen exploa-
tören som ägare till Nösnäs 1:89. 

Kostnader förenade med iordningställandet av anläggningar inom allmän 
platsmark såsom gator, gång- och cykelvägar, gatubelysning, gångstig inom 
naturmark och ledningsnät för vatten, spillvatten och dagvatten belastar ex-
ploatören enligt överenskommelse i exploateringsavtalet. Villkoren för an-
slutning till det kommunala VA-nätet regleras i exploateringsavtalet. Anslut-
ningsavgiften kommer att baseras på gällande va-taxa. 

Exploatören svarar för kostnader avseende iordningsställande och uppfö-
rande av byggnader, vägar, ledningsnät för vatten, spillvatten och dagvatten 
samt övriga anläggningar inom kvartersmark på exploateringsfastigheten 
Nösnäs 1:89. Detta regleras i exploateringsavtalet.  

För byggnader, vägar, anläggningar och anslutningsavgifter för vatten- och 
avlopp som berör Nösnäs 1:111 och 1:128 är nuvarande fastighetsägare 
kostnadsansvariga. Vid en eventuell försäljning av tomter inom 1:111 och 
1:128 överförs ansvaret på respektive ny fastighetsägare. Avgift kommer att 
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tas ut för anslutning till det kommunala Va- och dagvattennätet enligt gäl-
lande va-taxa. 

Eventuella kostnader som uppgradering av befintligt va-nät och dagvatten-
ledningar/anläggningar som föranleds av exploateringen och ligger utanför 
planområdet belastar kommunen och exploatören enligt överenskommen 
fördelning i exploateringsavtalet. 

Utöver ovanstående ska exploatören svara för de kostnader som åläggs 
honom i exploateringsavtalet. 

Exploatören och ägarna till Nösnäs 1:111 och 1:128 erhåller intäkter vid 
försäljning av fastigheter inom respektive markområde. 

Fastighetsbildning 
Kostnader för fastighetsbildning som avstyckning, fastighetsreglering och 
servitutsbildning i samband med exploatering belastar exploatören vad gäller 
åtgärder inom Nösnäs 1:89 och ägarna till Nösnäs 1:111 och 1:128 vad gäller 
åtgärder inom respektive fastighet. 

Telenät, elnät och belysning 
Om detaljplanens genomförande medför att el- och teleanläggningar behö-
ver flyttas eller skyddas under byggtiden ska kostnaderna belasta exploatören 
vad gäller anläggningar inom Nösnäs 1:89 och respektive fastighetsägare vad 
gäller anläggningar inom Nösnäs 1:111 och 1:128. 

Inom planområdet förses samtliga vägar och gång- och cykelvägar med be-
lysning. Kostnaden för detta belastar exploatören genom gatukostnaderna, 
reglerat i exploateringsavtalet. 

Fjärrvärme 
Eftersom fjärrvärme finns framdraget till planområdet möjliggörs en anslut-
ning av föreslagen bebyggelsen. Kostnader för utbyggnaden och underhåll 
av värmenätet belastar SEMAB, Stenungsunds Energi & Miljö AB. 

Anslutningskostnaderna belastar respektive fastighetsägare och regleras av 
gällande taxa. 

TEKNISKA FRÅGOR 

Vägar/Gator, gång- och cykelvägar 
Förutom de i planförslaget undantagna vägområdena och angivna markhöj-
der så styrs detaljutformningen av vägar inom planområdet formellt inte av 
detaljplanen. Redovisade väg-, gångområden ska inte tolkas som angivna 
bredder utan utgör endast områden inom vilket respektive väg, gång- eller 
gc-väg ska inrymmas. 
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Infart till de planerade tomterna på fastigheten Nösnäs 1:111 ska ske via 
Ingas väg. 

Vatten-, avlopp och dagvatten 
Ledningsstråket för vatten och avlopp ansluts till det befintliga kommunala 
ledningsnätet i Höjdlyckevägen och Havsörnsgatan. Befintliga vattenled-
ningar har kapacitet för den föreslagna exploateringen. Vattenledningarna 
förbinds inom området så att rundmatning erhålls. Området kommer att 
ingå i det kommunala verksamhetsområdet. 

Ledningsdragningen för spillvatten samordnas med vattenledning för för-
brukningsvatten. Från samtliga byggnader inom planområdet kommer spill-
vattenavloppet att ledas med självfall till kommunens befintliga ledningar i 
Höjdlyckevägen och Havsörnsgatan. En tryckstegringsstation byggs i plan-
områdets sydöstra del. 

Dagvatten inom området kommer att omhändertas via intagsbrunnar längs 
gatorna och ledas till två dagvattenmagasin placerade under vägytorna. Vatt-
net kommer sedan att anslutas till kommunens dagvattensystem i Höjdlyck-
evägen, östra gränsen av Strandnorum 1:152 och Havsörnsgatan. Lednings-
dragningen samordnas med vattenledning för förbrukningsvatten och spill-
vatten. 

Naturområden 
Målsättningen med områden avsatta som NATUR är att dessa skall behållas 
öppna och hållas i ett vårdat skick. Eventuell trädvegetationen gallras och 
sköts i den omfattning som krävs för att behålla nuvarande status på områ-
det. I skötseln av naturmarken omfattas även omhändertagandet av eventu-
ellt dagvatten. 

Inom det östra naturområdet ska en grusad gångstig anläggas för att ansluta 
till befintligt grönområde i nordöst.  

Avfall 
Kravet på källsortering och återvinning ska tillgodoses enligt de rutiner och 
regler som gäller för renhållning, källsortering och kompostering i kommu-
nen. 

De flesta fastigheter inom planområdet planeras ha sophämtning vid tomt-
gräns. De tillkommande fastigheterna på fastigheten Nösnäs 1:111 bör an-
ordna plats för sophämtning i anslutning till Ingas väg då någon möjlighet 
till vändning med sopbil inte säkerställts i anslutning till de planerade tom-
terna.  
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Tele och el 
Anslutning till el- och telenät ska ske i samråd med respektive nätägare. 

Vid arbeten i mark ska kabelutsättning av el- och teleanläggningar beställas 
in god tid innan arbeten påbörjas för att klarlägga det exakta läget på kablar-
na.  

Radon 
Ny bebyggelse, förutom garage och uthus ska utföras radonskyddad, såvida 
det inte kan påvisas att markradon förekommer i endast ringa omfattning 
enligt SSI:s normer.  

Förekomst av sten och block 
Bergsbesiktning har utförts av GEO-gruppen AB i samband med fältarbe-
ten tillhörande den geotekniska utredningen. Besiktningen utfördes under 
mars 2010 och redovisas i ”Geoteknisk utredning, PM angående markförhållanden 
och bebyggelseförutsättningar”, 2015-10-09. 

I den västra delen av planområdet, inom nuvarande Nösnäs 1:111, finns ett 
brant bergsparti. En mindre del av området är mycket sprickrikt. För att 
förhindra ras inom det sprickrika området rekommenderas att lösa stenar 
och block tas bort. Ägaren till Nösnäs 1:111 ansvarar för att åtgärden blir 
utförd. Åtgärden bör vara utförd innan den aktuella tomtplatsen bebyggs. 

Rensningen av lösa stenar/block bör knytas till bygglovet för de fastigheter 
som kan komma att avstyckas från den västra delen av bostadsfastigheten 
Nösnäs 1:111. En planbestämmelse har införts på plankartan som innebär 
att slänten ska rensas i enlighet med ovanstående utredning. Fastighetsägar-
na till Nösnäs 1:111 är ansvariga för att säkerställa slänten innan byggnation 
sker. Detta bevakas i bygglovet. 

I övrigt bedöms ingen rasrisk föreligga inom planområdet. 

Geoteknik 
Geotekniska förhållanden, stabilitet, sättningar, grundläggning mm har ut-
retts av GEO-gruppen AB. Resultat, rekommendationer mm har redovisats 
i ”PM angående markförhållanden och bebyggelseförutsättningar”, daterad 2015-10-
09 samt i ”MUR”, daterad 2015-10-09. 

Värme 
Uppvärmningen inom området ska i första hand ske genom anslutning till 
det kommunala fjärrvärmenätet. 
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Tekniska utredningar 
Se detaljplanens planbeskrivning för utredningar/undersökningar som har 
genomförts inom ramen för planarbetet. 

Exploatören ansvarar för eventuellt tillkommande tekniska utredningar som 
är nödvändiga för att uppföra planerade byggnader och anläggningar inom 
planområdet. 

ADMINISTRATIVA FRÅGOR 

Justeringar efter utställning 
Efter genomförd utställning har planförslaget justerats enligt följande: 

 Tidplanen har uppdaterats. 

 Genomförandetiden är ändrad från 5 till 10 år.  

 Ett förtydligande angående tidpunkt för utbyggnad av huvudgatan 
har införts. 

 Förtydliganden angående inlösen av allmän plats har införts. 

 Ett förtydligande angående kommunens rätt att säkerställa kommu-
nala ledningar med ledningsrätt har införts. 

 Ett förtydligan angående sophantering i anslutning till fastigheten 
Nösnäs 1:111 har införts. 

Härutöver har det även gjorts redaktionella ändringar i planhandlingarna. Ju-
steringarna är av sådan art att någon ny utställning inte anses behövas.  

Medverkande i planarbetet 
Planförslaget har upprättats av Rådhuset Arkitekter AB genom Kalle Gus-
tafsson, planeringsarkitekt och Anna Eklund, landskapsarkitekt. 

Underliggande förslag till disposition och utformning av ny bostadsbebyg-
gelse inom fastigheten har tagits fram av Kjellgren Kaminsky Architecture 
genom Fredrik Kjellgren och Joakim Kaminsky. 

Planförslaget har handlagts av Jan Schuman, planarkitekt på Stenungssunds 
kommun.  

 

 

 

Jan Schuman, planarkitekt            Kalle Gustafsson, planeringsarkitekt 
Stenungsunds kommun            Rådhuset Arkitekter AB 
Planavdelningen            Samhällsplanering & Miljö                                              
      
 


