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Dnr 0212/05 

Samrådshandling 2013-09-19

Detaljplan för kontor, Jörlanda pastorsexpedition
i Jörlanda

Stenungsunds kommun
Västra Götalands län

SAMRÅDSREDOGÖRELSE

Bakgrund
Tekniska utskottet beslutade, 2005-05-11 § 62, att ge Samhällbyggnad i uppdrag att påbörja 
arbete med ändring av byggnadsplan J2 för att möjligöra en ny kontorsbyggnad i anslutning 
till befintligt församlingshem.

Ett gemensamt program togs fram både för kontorsbyggnad på Kyrkeby 3:31 och för förskola 
i anslutning till Jörlandaskolan. Programmet sändes ut på samråd genom beslut i tekniska 
utskottet, 2006-03-13 § 46. Samrådsredogörelsen för programmet godkändes i tekniska 
utskottet, 2006-11-06 § 192 och beslut togs även om att ta fram förslag till två separata 
detaljplaner. Arbetet med att ta fram planhandlingar för Kyrkeby 3:31 påbörjades men 
avstannade av olika anledningar.

Samhällsbyggnadsutskottet beslutade 2012-04-03 §52 återigen om planstart för planen.

Hur samrådet har bedrivits
Samhällsbyggnadsutskottet beslutade 2013-05-02 §52 att godkänna samrådshandlingarna och 
skicka ut dem på samråd i enlighet med 5 kap 20§ plan- och bygglagen (1987:10).

Samrådstiden varade 2013-05-27 till och med 2013-07-01.

Under samrådstiden har handlingarna funnits tillgängliga på kommunens hemsida, 
i kommunhusets entré och i kulturhuset Fregatten. Vid samrådets början skickades 
underrättelse om samråd ut till berörda fastighetsägare, myndigheter och kommunala 
instanser samt övriga berörda enligt särskild sändlista och fastighetsförteckning. Kungörelse 
om samråd annonserades även i Göteborgsposten och ST-tidningen. 
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Planarbetets bedrivande
Planen handläggs med normlat planförfarande enligt gamla plan- och 
bygglagen 5 kap. (1987:10).

SAMMANSTÄLLNING OCH KOMMENTARER PÅ 
INKOMMNA YTTRANDEN

Inkomna yttranden vid samråd
Under samrådstiden har 12 yttranden inkommit, varav 5 utan erinran 
eller synpunkter på förslaget. Nedan följer sammanställning och 
kommunens kommentarer till inlämnade synpunkter.

1. Länsstyrelsen i Västra Götaland, 2013-07-01

Länsstyrelsens samlade bedömning
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 12 kap l § 
PBL (1987:10) och nu kända förhållanden att frågor som berör hälsa och 
säkerhet med avseende på geoteknik 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 bedömning
Prövningsgrunder enligt PBL 12 kap. 1§
Länsstyrelsen befarar inte att ett riksintresse enligt Miljöbalken påtagligt 
kommer att skadas, att mellankommunal samordning blir olämplig, att 
miljökvalitetsnormer enligt Miljöbalken inte iakttas, eller att strandskydd 
enligt 7 kap. Miljöbalken upphävs i strid med gällande bestämmelser.

Geoteknik
Statens Geotekniska Institut (SGI) har tagit del av planhandlingarna och 
till Länsstyrelsen avgett yttrande (dat. 2013-06-26). SGI efterlyser en 
verifikation av den enligt planhandlingarna tidigare utförd tryckbank. 
Vidare framgår av geotekniskt undersökningsmaterial begränsade 
möjligheter att påföra ytterligare laster inom området, vilket innebär 
att detaljplanen kan behöva kompletteras med belastningsrestriktioner. 
Kommunen behöver också redovisa erosionsförhållanden i bäcken och 
om det långsiktigt kan påverka områdets stabilitet. Länsstyrelsen delar 
SGI:s geotekniska bedömning, yttrande bifogas.

Råd enligt 2 kap. PBL
Trafikfrågor
Trafikverket beskriver i yttrande (dat. 2013-06-26) begränsade 
siktförhållanden vid befintlig väganslutning och hade önskat att 
den flyttades ett tiotal meter åt norr, Trafikverket kan dock godta 
väganslutningen. Endast väganslutningens exakta läge bör undantas från 
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utfartsförbudet.

Kommunen bör överväga en standardhöjning av den intilliggande 
busshållplatsen och ta hänsyn till en eventuell framtida gång- och 
cykelväg längs väg 574.

Kulturmiljö
Länsstyrelsen har ur fornlämningssynpunkt ingen erinran mot 
planförslaget.

Bedömning
Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på 
miljön. Länsstyrelsen delar kommunens åsikt.

Beredning
Vad som angivits ovan gäller som statens samlade myndighetsuppfattning
vid en avvägning mellan olika framförda synpunkter.

Kommentar:
Byggrätten minskas något och följer istället den befintliga byggnaden. 
Detta för att minska avståndet till ravinen och för att undanröja 
oklarheter med planens syfte då det inte är aktuell med någon utbyggnad 
mot ravinen. Geotekniken utreds ytterligare utifrån synpunkterna 
från Länsstyrelsen och SGI. Detaljplanen ändras utifrån utredningens 
resultat, vilket kan innebära att belastningsrestriktioner tillförs 
plankartan och att erosionsförhållandena klargörs i planbeskrivningen. 
Underlaget för tryckbanken tas fram.

Utfartsförbudet utökas något så att endast det exakta läget för utfarten 
undantas.

Frågor om busshållsplatsen, oskyddade trafikanter och en framtida GC-
väg beskrivs ytterligare i planbeskrivnignen.

2. SGI (Statens Geotekniska Institut), 2013-06-26

Yttrande över samrådshandling
Staten geotekniska institut, SGI, har av Länsstyrelsen i Västra Götalands 
län erhållit rubricerad handling med begäran om yttrande. SGI:s yttrande 
avser säkerhetsfrågor som tex risker får naturolyckor som omfattar ras, 
skred och erosion.

Planens syfte är att tillåta ändamålet kontor och ge planstöd får befintlig 
byggnad.

Underlag
• Samrådshandling, planbeskrivning och genomfårande beskrivning 
tillsammans med plankarta får rubricerat objekt, daterade 2013-05-16 
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(förutom plankartan som är koncepthandling daterad 2013-04-19)
• Geotekniska handlingar upprättade av Bohusgeo för Källsby l: 1: ”PM 
Geotekniska förhållanden”, daterad 2005-06-15 samt ”Geoteknik - 
Utvärderingar, beräkningar och bedömningar” daterad 2005-11-17.

SGIs ställningstagande
Geoteknisk utredning har tidigare utförts då byggnaden inom den 
aktuella planen planerades. Då framkom det att stabiliteten inte var 
tillfredställande utan att stabilitetsförbättrande åtgärd i form av en 
tryckbank vid släntfot utfördes. Enligt planhandlingarna är denna 
tryckbank utförd men det finns inget underlag som verifierar detta. I 
underlaget framgår det inte heller om det är möjligt att påföra någon 
last i området vilket innebär att planen kan behöva kompletteras med 
belastningsrestriktioner för att säkerheten ska vara säkerställd i området. 
SGI ställer också frågan hur erosionsförhållandena i bäcken är och om det 
långsiktigt kan påverka stabiliteten negativt i området.

SGI vill framhålla vikten av att prövning av markens lämplighet utförs 
med hänsyn till geotekniska säkerhetsfrågor för avsett planändamål och 
dess livslängd, med hänsyn taget till förväntade klimatförändringar och 
omgivningspåverkan. Vi föreslår därför att en översyn sker så att de 
geotekniska förutsättningarna är klarlagda i tillräcklig omfattning för de 
aktuella förutsättningarna i planen och om eventuella åtgärder behöver 
utföras.

SGI kan inte ur geoteknisk synpunkt se några hinder till fortsatt 
planläggning under fårutsättning att ovan angivna synpunkter utreds 
vidare. Erfordras åtgärder eller restriktioner för att säkerheten ska vara 
säkerställd behöver dessa regleras i planen förslagsvis med lämplig 
planbestämmelse.

Kommentar:
Se kommentar till Länsstyrelsen.

3. Trafikverket, 2013-06-26

Ärendet
Syftet med planen är att ge stöd för befintlig kontorsverksamhet som i 
dag har tillfälligt bygg lov och tillfällig utfart mot väg 574, strax söder 
om Jörlanda, Väg 574 utgör reservväg till E6 vid de fall motorvägen 
måste stängas av.

Trafikverkets synpunkter

Utfarten mot väg 574
Utfarten har en begränsad fri sikt mot söder utifrån tillåten hastighet. 
Gränsen för mindre god standard beträffande fri sikt är 80 meter vid 
hastighetsbegränsning 50 km/h mätt från en punkt 3-5 meter in på 
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utfarten. Trafikverket kan i det här fallet godta utfartens placering, även 
om vi gärna hade sett att utfarten flyttas ett l0-tal meter norrut så att en 
siktsträcka i enlighet med ”mindre god standard” enligt Vägars- och 
gators utformning (VGU) uppnås.

Utfartsförbud
Endast det exakta läget för utfart bör undantas från utfartsförbudet 

Tillgänglighet och oskyddade trafikanter 
Trafikverket har i tidigare dialog med kommunen rekommenderat att 
standarden för intilliggande busshållplats höjs samt att tillgängligheten 
och trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter i anslutning till hållplatsen 
förbättras. Planen bör även ta hänsyn till att tillräckligt utrymme finns för 
en eventuell framtida gång- och cykelväg längs väg 574.

Sammantagen bedömning
Trafikverket kan godta planförslaget i sin helhet förutsatt att ovanstående 
synpunkter tas i beaktning. Fortsättningsvis bör ett helhetsgrepp tas 
för utvecklingen av tätorterna utmed väg 574 då Trafikverket får in 
många synpunkter och önskemål om olika åtgärder utmed vägen. I 
takt med att allt fler bosätter sig området är det viktigt med fungerande 
helhetslösningar. Trafikverket deltar gärna i en fortsatt dialog kring dessa 
frågor.

För närmare information kring planering för ny bebyggelse och ändrad 
markanvändning nära väg, se: www.trafikverket.se/samhallsplanering.

Kommentar:
Noteras. Se kommentar till Länsstyrelsen.

4. Lantmäterimyndigheten, Västra Götalands län, 2013-06-14

Plankarta
Grundkarta
Det ska finnas information om vart grundkartans information kommer 
ifrån, liksom en teckenförklaring som förklarar vad en linje avser. 
Det ska även vara tydliga skillnader mellan de olika linjerna som 
redovisas, så att det framgår tex vad som är en höjdkurva och vad som är 
fastighetsgräns.

Det ska även finnas med uppgift om koordinatsystem, som även ska vara 
inplacerat genom rutnät i kartan.

Diverse mindre synpunkter avseende genomförandebeskrivningen 
har framförts via e-post till mark- och exploateringsingenjör Andreas 
Wingfors den 13 juni.



6(8)DETALJPLAN för kontor, Jörlanda pastorsexpedition

I övrigt har Lantmäteriet inga synpunkter på samrådshandlingen.

Kommentar:
Noteras. Planhandlingarna ändras enligt Lantmäteriets synpunkter.

5. Polismyndigheten i Västra Götaland, 2013-06-18

Polisenheten har ur ordning/säkerhetsaspekt inget att erinra mot 
detaljplanen. 

Kommentar:
Noteras

6. Västtrafik, 2013-05-23
Västtrafik har inget att erinra mot den föreslagna detaljplanen för kontor, 
Jörlanda pastorsexpedition.

Kommentar:
Noteras

7. Räddningstjänsten Stenungsund, 2013-07-03

Vid räddningstjänstens yttrande 2006-05-04 angavs följande:
- Området bör förses med en brandpost som lämpligtvis placeras 
vid Jörlandaskolan. Kapacitet och placering ska ske i samråd med 
räddningstjänsten.

Önskemålet kvarstår fortfarande.

Kommentar:
Noteras. Behov av brandpost beskrivs i planbeskrivningen.

8. Samhällsbyggnad Gata/Park 2013-06-28

Synpunkter lämnade av Avdelningen Gata/Park på Stenungsunds 
kommun.

Genomförandebeskrivningen:
sidan 3
Ansvarsfördelning, 
Allmän plats
(sista meningen) det bör stå följande
”Trafikverket är väghållare för vägen samt för busshållsplatsen.”
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Kommentar:
Genomförandebeskrivningen ändras enligt önskemålet.

9. Kommunala rådet för funktionshindrade 2013-01-11

Kommunala rådet för Funktionshindrade har tagit del av förslag till 
detaljplan enligt ovan och låter framföra följande:

Yttrande
Att man i byggprocessen beaktar tillgängligheten för funktionshindrade.

Kommentar: 
Noteras

10. Vattenfall Eldistribution AB, 2013-06-10

Vattenfall Eldistribution AB har inga anläggningar inom berört område.

Kommentar:
Noteras

11. Svenska Kraftnät, 2013-07-08

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

Kommentar:
Noteras.

12. Skanova, 2012-11-29

Skanovas anläggning inom aktuellt exploateringsområde består av 
markförlagd kanalisation innehållandes kablar samt direktförlagda kablar 
(ej i kanalisation). Läget för dessa framgår av bifogad karta (se bifogad 
fil).

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 via e-post skanova-remisser-goteborg@skanova.se minst fyra 
månader innan påbörjat arbete.

För digitala kartor samt utsättning av kablar hänvisas till 
www.ledningskollen.se
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Kommentar:
Noteras. Plan- och genomförandebeskrivningen kompletteras med 
information om Skanovas ledningar och kostnader kopplat till flytt av 
dessa.

SAMMANFATTNING

Ändringar av planhandlingarna
• Geotekniken utreds ytterligare och detaljplanen ändras utifrån 

utredningens resultat.
• Byggrätten minskas något och följer istället den befintliga byggnaden. 
• Utfartsförbudet utökas något så att endast det exakta läget för utfarten 

undantas.
• Frågor om busshållsplatsen, oskyddade trafikanter och en framtida 

GC-väg beskrivs ytterligare i planbeskrivnignen.
• Planhandlingarna ändras redaktionellt enligt Lantmäteriets 

synpunkter.
• Behov av brandpost beskrivs i planbeskrivningen.
• Trafikverket som väghållare förtydligas i 

genomförandebeskrivningen.
• Plan- och genomförandebeskrivningen kompletteras med information 

om Skanovas ledningar

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN
Samrådsredogörelsen har upprättats av berörda tjänstemän inom 
Stenungsunds kommun.

Samhällsbyggnad Plan

Erik Olmårs
Planeringsarkitekt


