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Detaljplan för NÖSNÄS 1:89 m.fl.  
Hallerna, Stenungsund, Stenungsunds kommun 

 

Utställningsutlåtande  

 2015-10-21 
 

Utställningshandlingen är upprättad 2013-11-30. 

HUR SAMRÅDET BEDRIVITS 

Detaljplaneförslaget har varit utsänt på utställning under tiden 2013-12-04 – 
2014-01-04. Förslaget skickades ut till Länsstyrelsen, berörda myndigheter, 
kommunala instanser, sakägare och övriga berörda enligt särskild 
utsändningslista och fastighetsförteckning upprättad  2013-10-17. Förslaget 
har även varit tillgängligt på kommunens hemsida, på Kulturhuset Fregatten 
och varit uppsatt i kommunhuset, Strandvägen 15, Stenungsund. 

BAKGRUND 

Syftet med detaljplanen är att, som ett led i bostadsutbyggnaden inom Västra 
Hallerna, möjliggöra en utbyggnad av bostäder inom planområdet. 
Detaljplanen säkerställer en väganslutning norrut som kommer att fungera 
som tillfartsväg till det aktuella området samt i framtiden kunna försörja 
kollektivtrafiktransporterna till förmån för planerad bebyggelse sydöst om 
det aktuella planområdet. Området är inte tidigare planlagt och en ny 
detaljplan behöver därför tas fram för fastigheterna inom området. 

Västra delen av planområdet omfattas av det planprogram som upprättades 
2002 i ett inledande skede av detaljplaneläggningen och utbyggnaden av 
Västra Hallerna; ”Förslag till program för detaljplanearbete för 
Bostadsbebyggelse i Västra Hallerna” 2001-03-16, rev 2002-03-19. 

Kommunstyrelsens Samhällsbyggnadsutskott har 2008-11-19 § 242 beviljat 
inlämnad ansökan om plantillstånd för bostäder på fastigheten Nösnäs 1:89. 
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Kommunstyrelsens Samhällsbyggnadsutskott beslutade 2010-06-08 § 174 
att godkänna samrådshandlingarna och skicka dessa på samråd i enlighet 
med plan- och bygglagen 5 kap 23 §. 

Efter samrådet har en rad förändringar införts i planförslaget, bland annat 
har en ny anslutningsväg som ansluter norrifrån inarbetats i planförslaget. 

Kommunens Samhällsbyggnadsutskottet beslutade 2013-10-01 §126 att 
godkänna samrådsredogörelsen och med föreslagna justeringar godkänna 
utställningshandlingar samt låta ställa ut planen enligt 5 kap. 23 § plan- och 
bygglagen (1987:10)  

 

INKOMNA SYNPUNKTER OCH KOMMENTARER  

Under samrådet har 14 yttranden inkommit varav 2 utan erinran. Samtliga 
yttranden sammanfattas och kommenteras nedan. 

 

1. LÄNSSTYRELSEN, 2014-01-17 (yttrandet är feldaterat) 

Bedömning enligt 12 kap 1§ PBL 

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 12 kap 1 § 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 bedömningen 

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 inkommit med yttrande daterat 2013-12-18. Enligt SGI kan 
genomförandebeskrivningen bli tydligare med att lösa block och stenar ska tas 
bort innan byggnation. Vidare anser SGI att en geoteknisk bedömning behöver 
genomföras i den norra delen, där en kraftig vägskärning kan bli aktuell. 
Länsstyrelsen delar SGI:s geotekniska bedömning och instämmer i att de 
geotekniska säkerhetsfrågorna ska omfatta hela planområdet.  

Råd enligt 2 kap. PBL 
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Trafikbuller 
Bullerutredningen visar på acceptabla ljudnivåer för bostäderna utmed  
huvudgatan, vid uppförande av bullerskydd. Vidare har byggrätterna begränsats 
med prickmark vid den beräknade bullerkurvan för 55 dB(A) ekvivalent 
ljudnivå. För att få en ytterligare bättre ljudmiljö skulle kommunen även kunna 
föreskriva bullerskydd utmed huvudgatans östra sida. Föreslagna bullerskydd 
behöver konkretiseras i tid och genomförande, om när och vem som bär ansvar 
för uppförande.  

De maximala bullernivåerna är också av stor betydelse för en god boendemiljö. 
Där kan kommunen beakta bussarnas oregelbundna motor- och bromsljud vid 
hållplatsangöring, vilket ljudmässigt avviker från genomgående biltrafik. 
Uteplatser bör förläggas till den bullerskyddade sidan. 

Radon 
Om marken är normal- eller högriskområde för radon införs lämpligen en 
upplysning om områdets radonförhållanden på plankartan. Upplysningen 
kan informera om att grundkonstruktionen ska utföras radonskyddad vid 
normalrisk respektive radonsäker vid högrisk. Vid misstanke om högrisk-
område för radon bör detaljerade mätningar göras inom ramen för plan-
arbetet, vilket kan föranleda beslut om olämplig markanvändning eller att 
grundkonstruktionen ska vara radonsäker. 

Trafikfrågor 

Trafikverket (yttrande dat. 2014-01-15, bifogas) anser att kommunen behöver 
redovisa detaljplanens konsekvenser på det statliga väg- och järnvägsnätet, samt 
om åtgärder behöver vidtas till följd av exploateringen. Plankorsningen vid 
Nösnäs klarar inte ytterligare belastning från personbilstrafiken, utan att 
säkerheten höjs. 

Synpunkter enligt annan lagstiftning 

Fornlämningar  
RAÄ Norum 165:2 (boplatslämning) kan betraktas som undersökt och bort-
tagen. RAÄ Norum 143:1 (stensättning, grav) ska slutundersökas och tas bort 
om detaljplanen vinner laga kraft. Vid den föreslagna vägdragningen i norr är 
arkeologisk utredning och förundersökning planerad att genomföras under våren 
2014. Där behöver Länsstyrelsen avvakta resultaten. 

Kommentarer: 

För kommentar angående geoteknik, se kommentar till SGI:s yttrande.  

Användandet av bullerskydd på bussgatans östra sida har undersökts genom 
bullerberäkningar inom ramen för planarbetet. På grund av 
terrängförhållandena på platsen har det visat sig att effekten av bullerskydd 
på denna sida av vägen är mycket begränsad. Kommunen anser inte att det 
är rimligt ur estetisk eller ekonomisk synpunkt att uppföra 2-2,5 meter höga 
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bullerskydd öster om bussgatan.  Uppgifter angående genomförandefrågor 
gällande bullerskydden ska inarbetas i genomförandebeskrivningen. 

Markradonförhållandena är inte undersökta i planområdet. Området är 
angivet som ett normalriskområde för radonstrålning i kommunens 
kartportal. Det finns ingen misstanke om att det aktuella området skulle 
utgöra ett högriskområde för radon. Generellt förekommer markradon i 
Stenungsund i mindre omfattning. En informationstext angående att ny 
bebyggelse, förutom garage och uthus, ska utföras radonskyddad, såvida det 
inte kan påvisas att markradon förekommer i endast ringa uppfattning 
enligt SSI:s normer, finns redan införd på plankartan. 

För kommentar angående trafikfrågor, se kommentar till trafikverkets 
yttrande. 

Att RAÄ Norum 165:2 ska betraktas som undersökt och borttagen och att 
RAÄ Norum 143:1 ska slutundersökas efter det att detaljplanen vunnit laga 
kraft är beskrivet i planbeskrivningen. Kommunen noterar att länsstyrelsen 
avvaktar resultaten från arkeologisk utredning och undersökning gällande 
tillfartsvägen norrifrån. 

2. TRAFIKVERKET, 2014-01-15 

Trafikförslaget 
Sedan samrådet har kommunen tagit fram ett nytt förslag på hur trafiken ska 
ledas till och från området. En ny väg ska anslutas till Hallernaleden norr om 
området vilken i sin tur leder vidare till Ucklumsvägen (väg 649). Från 
Ucklumsvägen kan man åka österut ut på E6 via väg 170 eller västerut mot 
Stenungsunds centrum via väg 770. Väg 770 leder även till väg 160 mot Tjörn 
och Orust samt Stora Höga och E6 mot Göteborg. För att ta sig till vägarna 770 
och 160 behöver man korsa Bohusbanan via en plankorsning som är skyddad 
med en halvbomsanläggning. Kommunen bedömer att plankorsningen kommer 
att belastas med ytterligare ca 300 fordon när planområdet är utbyggt och 
anslutningsvägen byggd. 

Påverkan på riksintressena 
Exploateringen får inte leda till att riksintressena Bohusbanan och väg 160 
påtagligt skadas. Trafikförslaget innebär att Nösnäskorsningen kommer att bli 
ännu mer ansträngd än den redan är idag. Utbyggnaden kan förväntas leda till 
ytterligare köer och därmed minskad framkomlighet. Dessutom kan det ökade 
trycket som köerna utgör leda till att bilister chansar på att hinna förbi 
korsningen innan bommarna fälls.  

Vi anser att det inte är lämpligt att fler fordon belastar plankorsningen utan att 
säkerheten höjs. Säkerheten kan förbättras genom att halvbomsanläggningen 
byggs om till en helbomsanläggning med hinderdetektor eller till en planskild 
korsning. Det finns i dagsläget inga pengar avsatta för att åtgärda brister i 
Nösnäskorsningen i varken den regionala eller nationella infrastrukturplanen. 
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Finansieringen av nödvändiga åtgärder måste säkerställas innan detaljplanen 
antas. 

 

 

Åtgärdsvalsstudie för Nösnäs 
Trafikverket och kommunen håller på med en åtgärdsvalsstudie för Nösnäs där 
bland annat plankorsningen ingår. Den förväntas bli klar under våren och 
kommer att presentera förslag på åtgärder som kan vidtas på kort sikt. 

Samlad bedömning  
Det är positivt att kommunen försöker ta ett helhetsgrepp om den övergripande 
trafikförsörjningen på Hallerna och har tagit fram en trafikutredning som utgår 
från när området är fullt utbyggt. Eftersom utredningens förslag innebär att 
Nösnäskorsningen på sikt skulle belastas med ca 3 000 tillkommande fordon 
anser vi att konsekvenserna av exploateringen behöver redovisas i det fortsatta 
planarbetet för området Hallerna. Vi har inför utställningen av den aktuella 
detaljplanen för Nösnäs 1:89 inte tagit ställning till den övergripande 
trafikutredningen och åtgärdsförslagen behöver därför diskuteras separat med 
Trafikverket.  

Gällande den aktuella detaljplanen så anser Trafikverket att kommunen behöver 
redovisa konsekvenserna på det statliga väg- och järnvägsnätet samt vilka 
åtgärder som behöver vidtas till följd av exploateringen innan den kan antas. 
Åtgärder bör lämpligen möjliggöra en exploatering av hela Hallerna-området. Vi 
anser att det inte är lämpligt att fler fordon belastar plankorsningen utan att 
säkerheten höjs. 

Kommentar:  

Den ökning av trafiken på Nösnäskorsningen som beräknas till 300 fordon 
per dygn förutsätter, enligt trafikutredningen, att hela Hallernaområdet 
byggs ut. Detta skulle innebära att totalt cirka 1800 nya bostäder 
tillkommer. Det aktuella planförslaget innebär att maximalt 39 stycken 
bostäder kan tillkomma. Planförslaget utgör med andra ord endast ca 2,2 % 
av utbyggnaden av Hallernaområdet. Någon beräkning av vilken påverkan 
det aktuella planförslaget kommer att ha på trafiksystemet i Hallerna har 
inte gjorts. Kommunen bedömer dock att ökningen av belastningen på 
Nösnäskorsningen blir mycket begränsad vid en utbyggnad av endast 39 
bostäder. Ovanstående resonemang ska redovisas i planbeskrivningen. 

Den pågående åtgärdsvalstudien som tas fram av trafikverket och 
kommunen ska presentera lösningar som kan vidtas på kort sikt. 
Åtgärdsvalstudien innefattar Nösnäskorsningen.  

Kommunen anser, precis som trafikverket, att en helhetslösning för 
Hallernaområdet är viktig att ta fram innan större detaljplaner som direkt 
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kan komma att påverka trafiksituationen antas. Däremot gör kommunen i 
dagsläget bedömningen av den aktuella detaljplanen kan antas då dess 
begränsade antal byggrätter inte bedöms leda till en negativ ansträngning 
på befintligt trafikvägnät. 

 

3. STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT (SGI), 2013-12-18  

Plankartan har sedan samrådet kompletterats med en bestämmelse om rensning 
av lösa block. SGI ser förfarandet som tillfyllest om det är planteknist möjligt. I 
genomförandebeskrivningen rekommenderas att lösa stenar och block tas bort 
och att åtgörden bör vara utförd innan aktuell tomtplats bebyggs. SGI anser att 
lösa block och stenar ska tas bort och att detta ska vara utfört innan byggnation. 
Vi anser att det behövs ett förtydligande i genomförandebeskrivningen. 

Det anges i planbeskrivningen att stora marknivåförändringar kommer att vara 
nödvändiga med hänsyn till främst anlutningsvägen men även med hänsyn till 
lokalväg och dagvatten. För anslutningsväg i den norra delen, där en stor 
vägskärning anges vara nödvändig, saknas geoteknisk bedömning. Detta område 
omfattas inte av PM Geoteknik. Vi anser att bedömningen av geotekniska 
säkerhetsfrågor ska omfatta hela planområdet. 

För lokalvägen i öster anges att det krävs anpassning av marknivåer för infart till 
fastigheter. I det geotekniska underlaget redovisas inget om dess förutsättningar. 
Jordmäktighetema ökar mot söder och beroende på omfattning, utförande och 
läge av eventuell uppfyllnad kan detta påverka lokalstabiliteten. Vi anser att 
detta bör beaktas i planhandlingen. 

SGI ser inga hinder för fortsatt planläggning under förutsättning att ovanstående 
beaktas. 

Kommentar:  

Genomförandebeskrivningen ska korrigeras enligt SGI:s yttrande gällande 
risk för lösa block. 

En geoteknisk utredning med avseende på anslutningsvägen samt 
lokalvägen i öster ska upprättas. Eventuella föreslagna åtgärder i 
utredningen ska inarbetas i planhandlingarna innan detaljplanen antas. 

4. LANTMÄTERIET, 2013-12-06  

Fastighetsförteckning 
Avdelning D, servitut  
På listan över rättigheter inom planområdet finns flera servitut för väg nämnda. 
På fastigheten Nösnäs 1:284 har man utrett att rättigheterna inte belastar 
planområdet. Vid kontroll av en rättighet (1415-1031.1) visar det sig dock att 
den ligger utanför planområdet. Kontroll av huruvida rättigheterna berör 
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planområdet bör därför göras. Och för de rättigheter som faktiskt berörs ska man 
klargöra vad detaljplanen innebär för dessa. 

Plankarta 
Hur är avsikten att man ska komma fram till gata i kvartersmark? 

 

Planbeskrivning 
Markägoförhållanden 
För att identifiera den samfällda vägen kan lämpligen dess registerbeteckning, 
Nösnäs s:2, användas. 

Genomförandebeskrivning 
Avtal om marköverlåtelse 
Det kan vara bra att här förtydliga det hela med att kommunen har rätt och 
skyldighet att lösa in allmän plats, för att förtydliga varför fastighetsbildning  
(i form av fastighetsreglering eller eventuell avstyckning) kan bli aktuell. Man 
kan ansöka hos Lantmäteriet om fastighetsbildning med stöd av köpehandling 
mellan parterna eller överenskommelse riktad direkt till  Lantmäteriet. Enbart 
fastighetsägare eller köpare kan ansöka om fastighetsbildning. Exploatören kan 
därför inte, utan stöd av ägande eller köp till marken, initiera fastighetsbildning i 
egenskap av sin roll som exploatör. 

Markägoförhållanden 
Liksom i planbeskrivningen bör den samfällda vägen benämnas med sin 
registerbeteckning, Nösnäs s:2, för tydlighetens skull. Ansökan om avstyckning 
kan enbart ske på initiativ av fastighetsägare (eller köpare), se ovan angående 
exploatörens roll. 

Nyttjanderätt  
Nyttjanderätt är ett begrepp som används för upplåtelser till förmån för personer 
(fysisk eller juridisk) medan servitut upplåts mellan fastigheter. Håll isär 
begreppen. Vem ansvarar för att söka om servitut eller ledningsrätt? 

Servitut  
Hur är avsikten att man ska ta sig fram till den mark som är avsatt för gata? Det 
bör framgå om gc-vägen är ämnad för sådan trafik. 

Gemensamhetsanläggning 
Hur är avsikten att infarten ska ske? 

Fastighetsbildning 
Lantmäteriet kan enbart belasta sakägare med förrättningskostnader. 
Exploatören kan svara för förrättningskostnader i egenskap av sakägare, 
exempelvis som fastighetsägare. 

I övrigt har Lantmäteriet inga synpunkter. 

Kommentarer:  
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Kontroll av eventuella rättigheter som kan tänkas påverka detaljplanen ska 
genomföras. 

Tillfart till de planerade fastigheterna i planområdets sydvästra del ska ske 
via Ingas väg, vilket beskrivs i planbeskrivningen. Ingas väg är i gällande 
detaljplan ”Västra Hallerna I” betecknad som allmän plats – lokalväg. 
Detaljplanen för ”Västra Hallerna I” har kommunalt huvudmannaskap. 

Angående den samfällda vägen genom planområdet ska plan- och 
genomförandebeskrivningen korrigeras så att registerbeteckningen Nösnäs 
s:2 genomgående används i planhandlingarna. 

Avsnitten i genomförandebeskrivningen angående marköverlåtelse, 
markägoförhållanden, nyttjanderätt och fastighetsbildning korrigeras enligt 
lantmäteriets yttrande. 

5. MILJÖENHETEN, STENUNGSUNDS KOMMUN, 2014-01-15 
(yttrandet är feldaterat)  

Trafikbuller 
Av planhandlingarna framgår att bullerkraven utomhus klaras vid fasad om 
trafiken inte är större än 2000 fordon per dygn. Antagandehandlingen anger inte 
hur planen skall kunna säkerställa att trafiken inte uppgår till mer än 2000 
fordon/dygn vilket är grunden för att bullerkraven inom planområet skall klaras 
bl.a. med angivna bullerskydd. 

För att klara bullerkraven vid fasad krävs bullerplank väster om vägen och för 
husen öster om huvudgatan klaras bullerkraven formellt om uteplatser anläggs i 
direkt anslutning till fasad i nordost. 

I antagandehandlingen bör anges vilka riktvärden som inte bör överskridas i 
boendemiljön. 

- ekvivalentnivå inomhus 30 dB(A), 
- maximalnivå inomhus nattetid 45 dB(A) 
- utomhus vid fasad 55dB(A) 
- utomhus vid uteplats 70 dB(A) 

Av planen skall framgå hur riktvärden för buller skall klaras för närliggande 
planområde i anslutning till huvudgatan. Området har börjat projekteras. 

Vägområde/naturmiljö 
De gärdsgårdar som ny väg behöver genomkorsa skall redovisas och 
kommuniceras med länsstyrelsen innan väg dras igenom området. 

Björnloka 

Det är lämpligt att projektören tar kontakt med någon expert avseende 
bekämpning av björnlokan. Det har vidtagits åtgärder men där är fortfarande gott 
om både växter och fröreserv i marken. Björnlokan sprider sig oerhört lätt på 
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öppna jordytor. Den är extremt svårbekämpad och dessutom hälsofarlig vid 
kontakt (färska exemplar och solljus kan ge frätskador). Projektören bör 
kommunicera och ta fram en plan för samordning av bekämpning av björnlokan 
inom området. Det kan ta 8- 10 år att bli av med fröreserven i marken. Det är 
inte lämpligt att köra bort jord från området till andra områden - inte ens till 
tippområden. Björnlokan trivs bra i ruderatområden och sprids då lätt vidare till 
andra ställen. 

 

Kommentarer: 

Detaljplanen kan inte garantera att det maximalt kommer att åka cirka 2000 
bilar på bussgatan som passerar genom området när Hallernaområdet är 
färdigutbyggt. Detaljplanen och dess åtgärder med tanke på buller utgår 
från den framtagna i utredningen gällande trafikförsörjning för hela 
Hallernaområdet. Bulleråtgärder för att skapa en bullermiljö enligt de 
rekommenderade riktvärdena har vidtagits i planarbetet. Antalet 
fordonspassager, främst med tanke på eventuell genomfartstrafik, kommer i 
stor utsträckning att påverkas av vägens utformning med tanke på 
farthinder, utformning av busshållplatser med mera. Kommunen är som 
ansvarig väghållare ansvarig för utformningen av bussgatan. Observera att 
åtgärderna gällande buller inom planområdet innebär att bullersituationen 
blir acceptabel även vid en full utbyggnad av hela Västra Hallernaområdet. 
Plankartan har anpassats till den kommande bullersituationen, bland annat 
genom att stora ytor har förbjudits för bebyggelse för att inte riskera 
bebyggelse i bullerutsatta områden. De rekommenderade riktvärdena 
redovisas i upprättad väg- och bullerutredning. Plankartan har utformats 
för att kunna uppföra bebyggelse utan att avsteg från de rekommenderade 
riktvärdena överstigs. Riktvärdena behöver därför inte införas på 
plankartan som en planbestämmelse. 

En beskrivning av de gärdesgårdar som påverkas vid ett genomförande av 
planförslaget ska införas i planbeskrivningen. 

Bekämpningen av Björnloka regleras inte i detaljplanen. Informationen 
angående Björnloka vidarebefordras till exploatören. 

SKANOVA, 2013-12-09 

Skanovas anläggningar runt och inom aktuellt område framgår av karta som 
bifogas till yttrandet. Särskild hänsyn bör tas till dessa kabelstråk i det fortsatta 
planarbetet. I kommande detaljplans genomförandebeskrivning bör dessutom 
nedanstående ingå eller berörda fastighetsägare delges detta på annat lämpligt 
sätt: 
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”Minst 4 månader innan några arbeten påbörjas i närheten av Skanovas 
anläggningar skall beställning på eventuell undanflyttning ha inkommit till 
TeliaSonera Skanova Access”. 

Eventuella undanflyttningar av Skanovas anläggningar inom 
exploateringsområdet kommer att debiteras fastighetsägaren/exploatören. 

Kommentarer:  

Hänsyn till befintliga anläggningar har tagits under planarbetet. 
Genomförandebeskrivningen kompletteras med Skanovas information 
angående undanflyttning av eventuella elanläggningar. 

 

Niri Sollid, Nösnäs 1:128, yttrande 2013-12-23 

Utifrån Länsstyrelsens bedömning (Samrådsredogörelse 2013-09-19) har en 
kombinerad väg-och bullerutredning tagits fram. Utredningens beräkningar visar 
att de hus som planeras väster om bussgatan riskerar bullernivåer som 
överskrider gällande riktvärden. För att undvika denna risk föreslås en 
bullerdämpande skärm för berörd sträcka i planbeskrivningen. 

I planbeskrivningen klargörs också att det på vår fastighet Nösnäs 1:128 skapas 
möjlighet till att uppföra ett småhus i två våningar med en byggnadshöjd på 5,0 
meter. Vi erhåller också möjlighet till avstyckning av villatomt inom vår 
fastighet. 

Mot bakgrund av planförslaget i allmänhet och i synnerhet informationen ovan 
har jag följande synpunkter: 

Nuvarande utsättning av det småhus som vi ska få möjlighet till att uppföra 
verkar inte ha beaktats med hänsyn till rådande markplanering. Trots att de 
kartor som finns illustrerade i förslaget bl.a. bygger på foto över området så har 
inte den stödmur som finns strax sydväst om vår huvudbyggnad beaktats (foto 
på befintlig bostadstomt och utsnitt av plankartan bifogad). 

Jag anser att stödmuren ska beaktas i planen och att det är rimligt att se den som 
en naturlig gräns mellan nuvarande fastighet och en möjlig avstyckad villatomt.  

Placering enligt plan av möjligt hus sydväst om nuvarande huvudbyggnad, bör 
med hänsyn till stödmur och ett avstånd med 2 meter från fastighetsgräns 
förläggas närmare vägen. En sådan placering verkar dock vara omöjlig med 
hänsyn till aktuell bullerutredning (bild från bullerutredning på aktuell 
bostadstomt bifogad). Men utredningen har genomförts utan hänsyn till rådande 
omgivning och med en korrekt bild av vår fastighets markplanering hade 
resultatet vart annorlunda. På samma vis som för husen som planeras väster om 
bussgatan skulle en bullerdämpande skärm på vår sida om vägen möjligen visa 
sig vara en lösning för att säkerställa godkända bullernivåer för den planerade 
villan, trots att den placerades närmare vägen. 
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En alternativ lösning skulle vara att förlägga huvudgatan något mer sydväst i en 
förlängd kurva (från norr), vilket förmodligen även har en hastighetssänkande 
effekt. 

Utifrån föreslagen plankarta tycker jag också att utplaceringen av möjliga 
huvudbyggnader är märklig. I jämförelse med avstånden mellan de två övriga 
fastigheternas huvudbyggnader, är huvudbyggnaderna på vår fastighet placerade 
väldigt tätt. Därmed befarar jag att mina intressen inte har beaktats på samma 
villkor som för övriga fastighetsägare. 

Jag vill också klargöra en oro för den lokalgata som är planerad längs vår östra 
tomtgräns. Våra sovrum ligger åt nordöst och eftersom den planerade gatan 
sluttar ner mot huvudbyggnadens nordöstra sida finns risk för höga bullernivåer. 
Vi befarar dessutom att ljuset från trafiken kan påverka vår innermiljö negativt. 
Vår planlösning bygger på de förutsättningar som fanns 2006 och det borde det 
tas hänsyn till i planen. 

Kommentarer: 

Stödmuren ska beaktas. Plankartan korrigeras för att skapa en mer naturlig 
gräns mellan befintlig och eventuell avstyckad bostadsfastighet.  

Beräkningar med ett 1,0 respektive 1,25 meter högt bullerskydd på den östra 
sidan om bussgatan har genomförts inom ramen för planarbetet. Dessa 
beräkningar är dock inte redovisade i den till planhandlingarna tillhörande 
bullerutredningen då utredningen endast visar beräkningar som utgår från det 
redovisade planförslaget. Resultatet vid beräkning med bullerskydd på östra 
sidan om bussgatan visade att effekten av bullerskyddet, på grund av de aktuella 
terrängförhållandena, blev mycket begränsade. Öster om den planerade 
bussgatan ligger marken avsevärt högre vilket gör att byggnader kommer att 
placeras ett antal meter högre än vägen. Detta gör att effekten av uppförda 
bullerskydd blir mycket begränsad. För att uppnå en acceptabel bullermiljö 
behöver avsevärt högre bullerskydd uppföras öster om vägen.  

Kommunen har under planarbetets gång arbetat för att den föreslagna 
bussgatan ska placeras så långt västerut som möjligt för att minska intrånget på 
den befintliga bostadsfastigheten Nösnäs 1:128. Vägens dragning är nu 
placerad så långt västerut som det är möjligt med tanke på den kvartersmark 
(där projektering pågår i dagsläget) som finns direkt väster om den föreslagna 
vägen. Vägens placering kan inte skjutas längre västerut än vad som föreslås i 
planförslaget. 

Placeringen av huvudbyggnader har gjorts utefter möjligheten att placera in 
ytterligare en huvudbyggnad utan att göra avsteg från de rekommenderade 
riktvärdena för buller. Dock skulle en mer generös byggrätt för 
garagebyggnader kunna tillåtas i de områden som är bullerstörda. 
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Trafiken på den lokalgata som finns öster om aktuell fastighet kommer att få en 
mycket begränsad trafik då vägen enbart ska försörja de maximalt 12 
bostadsfastighet som ligger intill vägen. Den aktuella fastigheten ligger 
dessutom i slutet av denna väg vilket innebär att endast 4-5 fastigheter kommer 
att behöva passera den befintliga fastigheten. 

Den östra lokalvägens placering har studerats noga och berörda 
fastighetsägare direkt öster om planområdet har utryckt önskemål om att vägen 
ska flyttas västerut för att undvika att husen öster om lokalvägen inte ska behöva 
placeras onödigt högt upp i slänten. Vägen har placerats så långt västerut som 
det är möjligt. Möjlighet finns att uppföra exempelvis plank, mur eller häck på 
egen fastighet för att motverka eventuell störning från bilars ljusspridning. 

Eva Eriksson, Kyrkenorum 1:3, 2014-01-02 

Jag protesterar mot de avsevärt höjda nockhöjderna enligt den nya detaljplanen. 
En ny rad med hus har planerats in mellan naturområdet i öster och lokalgatan 
(som slutar i en vändplats). Dessa kommer att avsevärt påverka bakomvarande 
bebyggelse. Det högst belägna huset mellan lokalgatan och naturområdet i öster 
får enligt förslaget en nockhöjd på 46,1 m över grundkartans nollpunkt och 
kommer därmed att helt skymma min havsutsikt. Detta kan jag ej acceptera. 
Placeras husen enligt nya förslaget kommer såväl marknads- som 
nyttjandevärdet på min fastighet att minska. 

Efter förra samrådet var exploatören på plats och kunde själv konstatera att även 
en nockhöjd på 36 meter (enligt tidigare förslag) påverkar utsikten negativt. 
Trots detta är det nya förslaget på nockhöjd 46,l meter! 

Eftersom naturområdet i öster minskats sedan tidigare förslag bör detta hus ej 
byggas utan tomten införlivas med naturområdet. 

Angående de tre fastigheterna i norr: 

Även de har fått nya nockhöjder på 43,5 till 48 m. Om man gör avsteg från det 
normala med 4,5 m till tomtgräns och tillåter endast 2 meter förskjuts de åt söder 
trots prickmarkeringen. Förslaget tidigare var att de ska ligga så långt norr ut 
som möjligt. Höjd nockhöjd och sydligare placering påverkar även här 
bakomvarande bebyggelse. 

Vi kommer även att påverkas av buller från en utbyggnad av Havsörnsgatan. 
Denna bör endast trafikeras av bussar. Tillåts biltrafik kommer den snart att bli 
en genomfartsgata med hög trafiktäthet. 

För att kunna acceptera planförslaget måste nockhöjderna sänkas avsevärt och 
hänsyn tagas till den äldre bebyggelsen. 

Kommentarer: 

Sedan samrådsskedet har planen arbetats om på en rad punkter. Bland 
annat föreslås nu en utökad bebyggelse öster om Havsörnsgatan, vilket 
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innebär att det i planen föreslagna naturområdet har reducerats i storlek. 
Den föreslagna bebyggelsen i sluttningen öster om Havsörnsgatan kommer 
att påverka utsiktsförhållandena för befintliga bostadsfastigheter 
lokaliserade direkt öster om planområdet. Kommunen bedömer dock att 
avvägningen som har gjorts i planarbetet mellan en etablering av nya 
bostadsfastigheter inom Västra Hallerna och hänsyn till utsiktsförhållanden 
för befintliga fritidsfastigheter är rimlig.  

Planen är utformad så att största delen av de planerade husen i 
östersluttningen ska utföras som sutteränghus. Detta för att anpassa 
bebyggelsen till terrängen och reduceras påverkan på utsikten för de 
befintliga bostadsfastigheterna i öster.  

För de tre fastigheterna i planområdets nordöstra del har prickmark (mark 
där byggnader inte får uppföras) införts för att undvika placering av 
bebyggelse i den södra delen av fastigheterna och därmed minska påverkan 
på utsikten åt syd/sydväst för fastigheten Kyrkenorum 1:3. 
Placeringsbestämmelsen ”p2” som innebär att huvudbyggnader måste 
placeras minst 2 meter från fastighetsgräns innebär inte att byggnader får 
placeras på prickad mark (mark där byggnader inte får uppföras). Således 
säkerställer prickmarken att bygglovpliktiga hus inte kan uppföras inom de 
södra delarna av de tre norra tomterna. 

Havsörnsgatan är tänkt att utformas som en bussgata med 
”timglashållplatser”, trädplanteringar, hastighetssänkande åtgärder i form 
av fartgupp med mera. Detta för att minimera eventuell genomfartstrafik. 
Vid ett scenario där Västra Hallerna är fullt utbyggt beräknas trafiken 
uppgå till cirka 2000 fordon. (1800 enligt trafikutredningen). Enligt 
genomförda bullerberäkningar ligger bullernivåerna för fastigheterna öster 
om planområdet inom acceptabla nivåer enligt de rekommenderade 
riktvärdena för buller. 

Anders Blidberg, Kyrkenorum 1:5, yttrande 2013-12-29 

Sprängning 
Vid sprängning så kan en stor lös bit av berget ramla mot mitt hus på baksidan 
av huset. Alternativet är att ni tar bort den, eller borrar och säkrar den innan 
sprängning sker. 

Havsörnsgatan 
Från radhuset i slutet av Hakefjordsvägen och till höger är det Havsörnsgatan. 
Till vänster är det Halltorp 101 o.s.v. (inte Havsörnsgatan). Därefter är det 
Halltorpsvägen. Detta missförstånd skapar problem för utryckningsfordon och 
taxi m.fl. Hur är det tänkt med de nya vägnamnen? 

Vägen söder om planområdet 
Kommer denna väg att göras iordning innan byggnationen börjar? Den blev 
väldigt dålig vid tidigare byggnation. 



 Stenungsunds kommun               
 Samhällsbyggnad/Plan 

   14 (21) 

Vatten. avlopp. fiber m.m. 
Eftersom min tomt angränsar till denna planen så vore det bra om man samtidigt 
kunde få med detta. Min nuvarande avloppsdragning är på mitten av den västra 
sidan på min tomt. Mitt önskemål är att allt dras via den sidan. Vatten och 
avlopp är ju framdraget till korsningen nedanför den lilla backen (början på 
Halltorpsvägen). 

Månssonska planen 
Denna planen skall ju göras om, men det har varit väldigt lite information om 
hur. Vore bra om någon frågar hur vi vill ha det innan en ny plan görs. Detta hör 
ihop med hur vi ser på ovan detaljplan. 

Vägen mellan min tomt och planområdet 
Hur bred är denna väg planerad? Det är infartsvägen till grannen ovanför, samt 
infart till baksidan om mitt hus. Måste finnas plats för parkering för grannen 
med minst 2 bilar samt möjlighet för mig att köra upp på baksidan av mitt hus 
med bil och traktor med kärra. 

Kommentarer: 

Området som yttrandet syftar på ligger utanför planområdet. Byggherren är 
ansvarig för säkerställande åtgärder för intilliggande fastigheter vid 
sprängning och byggnation.  

Vägen i söder ligger inte inom planområdet och frågan regleras inte inom 
ramen för aktuellt planarbete. 

Den aktuella fastigheten ingår inte i planområdet. Eventuellt kan en 
inkoppling till det kommunala vatten- och spillvattennätet samordnas med 
ett genomförande av detaljplanen. Detta regleras dock inte i samband med 
det aktuella planarbetet. 

Vägen ligger utanför aktuellt planområde. Frågan angående utformning av 
väg och parkering behandlas inte i det aktuella planarbetet. 

Anders och Peter Eriksson, Kyrkenorum 1:17, yttrande 2014-01-02 

Nuvarande förslag till detaljplan avviker på avsevärda sätt från det förslag som 
vi tidigare hade att ta ställning enligt samråd 2010. 

Som grund för denna förändring anges en ny trafiklösning. Vi instämmer till 
fullo i att det krävs en väl planerad lösning för trafiken till och från samtliga 
områden i Hallerna. Alla (se även Länsstyrelsens yttrande) tycks vara överens 
om att genomfartstrafik genom området skall undvikas bortsett från busstrafik. 

Nuvarande förslag löser inte problemen fullt ut, utan skapar ett antal nya 
problem med främst buller och därav följande anpassningar av tomter och 
husens placering samt intrång i såväl planerad som redan avsatta områden för 
naturmark. Den nya vägen skall uttryckligen inte fungera som genomfartsgata, 
men kommer ändå att generera flera tusen trafikrörelser per dygn, vid en 
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försiktig bedömning. Det är oacceptabelt mycket för vad som anges som en 
bussgata, och dessutom helt onödigt om man planerar trafiken bättre på ett 
övergripande plan. Här följer våra synpunkter för hur man kan undvika att 
Havsörnsgatan används för genomfartstrafik: 

Först och främst måste det anläggas en anslutning till E6 söderut/söderifrån som 
är lättillgänglig både avseende trafik på Ucklumsleden, men även Hallernaleden. 
Den (Trafikutredning Hallerna, Stenungsund) som det hänvisas till anger som en 
lösning att E6 skall få en ny trafikplats vid Ucklumsleden söderifrån, men vi 
anser att den nya trafikplatsen även skall kopplas till Hallernaleden för att 
undvika genomfartstrafik med tillhörande buller. Enligt utredningen är det 
viktigt att Hallernaleden får en bra koppling söderut. Vinsterna med det skulle 
vara flera. Trafiken skall gå på E6 så långt som möjligt, därigenom minskar 
behovet av genomfartstrafik genom området för personbilar. Även väg 160 
avlastas betydligt om trafiken till Tjörn/Orust styrs över till E6/Ucklumsvägen. 
Ucklumsvägen är väl dimensionerad för ytterligare trafikmängd genom sin redan 
idag höga standard (Trafikutredning Hallerna, Stenungsund). På det här sättet 
trafikmatas områdena norr om det aktuella planområdet väl med anslutningen 
mot E6. Aktuellt område trafikmatas söderut på Havsörnsgatan som inte behöver 
dimensioneras för stora trafikmängder. Genom att väg 160 avlastas blir det 
enklare att nå den för aktuellt område samt för befintlig bebyggelse. Därigenom 
når man lätt Stenungsund i norr. Nuvarande trafikmängd på Bohusbanan bedöms 
inte kunna öka i någon större omfattning på grund av att kapacitetstaket i det 
närmaste är nått, innan eventuell ombyggnad till dubbelspår. Havsörnsgatan bör 
istället ansluta till Hallernaleden längre västerut via Ingas Väg (Trafikutredning 
Hallerna, Stenungsund fig. 17) i höjd med Bergskanten samt förses med någon 
form av fysiskt hinder för genomfartstrafik med annat än bredaxliga fordon 
såsom bussar och brandbilar, eftersom man uttryckligen vill undvika större 
mängder genomfartstrafik (Länsstyrelsen, yttrande 2010-11-09). Föreliggande 
förslag med anslutning österut på Hallernaleden innebär stora ingrepp i de ringa 
naturområden som lämnas kvar med bergsskärningar och stora kostnader. 

Om man härigenom slipper genomfartstrafiken beräknas trafikrörelserna 
begränsas till 250 per dygn med personbil, och bullerproblemen torde därför 
vara försumbara. De nya husen kan byggas utan begränsning av buller, uteplatser 
kan anläggas var som helst, tomterna kan angöras direkt från Havsörnsgatan. 
Fördelarna är många och betydande nog för att det här förslaget skall vara värt 
att ordentligt utreda. 

För oss som närmast berörda fastighetsägare innebär det att större hänsyn kan tas 
till våra intressen i form av bevarad utsikt och ej försämrat marknadsvärde. 
Även Länsstyrelsen skrev i sitt yttrande att några större trafikmängder inte kan 
matas genom området. 

Hela den östra delen om Havsörnsgatan kan förskjutas längre västerut och 
nockhöjden kan därigenom hållas lägre än i föreliggande förslag. Notera att vi 
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ställde oss positiva till bebyggelsen i vårt förra yttrande gällande samråd 2010. 
Då gällde det en begränsad nockhöjd på 36 meter. Därefter har vi sett 
nockhöjderna höjas betydligt till mellan 43,5 och 46 meter. Hela den östra delen 
av området förskjuts österut och upp i slänten med ett decimerande av det 
naturområde man tidigare sagt sig vilja bevara, med hänvisning till bullret som 
genereras av genomfartstrafiken på Havsörnsgatan.  

Vi noterar att den tidigare begränsningen av nockhöjden till 36 meter angavs 
vara av hänsyn till bakomvarande bebyggelse, och vi noterar också att man efter 
att ha höjt nockhöjden 10 meter fortfarande anser sig ha tagit hänsyn till 
bakomvarande äldre bebyggelse. Vi anser tvärtom att den nya högre nockhöjden 
inte tar hänsyn till den äldre bebyggelsens utsikt. För att vi skall kunna bifalla 
även det här förslaget vill vi se en bättre vilja att respektera våra intressen. 
Nockhöjderna måste ner ett par meter, vilket lätt kan ske när trafikbullret 
minskar och husen kan byggas längre ner i slänten. Hustypen ska naturligtvis 
vara sådan att nockhöjden hålls nere på så låg nivå som möjligt med hänsyn till 
bakomvarande bebyggelse. Att nockhöjden ökar från tidigare 36 m till 42 m 
väster om lokalgatan är helt oacceptabelt. Här kräver vi att 36 m även i 
fortsättningen skall vara högsta nockhöjd. Vad gäller husen öster om lokalgatan 
anser vi följande: 

• Huset längst i norr som föreslås få en högsta nockhöjd på 46,1 m, anser vi i 
första hand inte skall byggas över huvud taget. Bakomvarande äldre bebyggelse 
drabbas hårt och får sin utsikt och marknadsvärde kraftigt försämrat. Om det 
ändå byggs kan nockhöjden begränsas till 43 m om man bygger från 38 
meterskurvan, och samtidigt väljer att anpassa hustypen. 

• Huset söder om ovanstående föreslås få en nockhöjd på 43,5 m, en höjning 
från vårens sektionsritning som angav 42,6 m. Vi diskuterade då med 
exploatören och arkitekten på plats hur våra intressen bättre kunde tillvaratas. 
Med markanpassning kan huset anläggas utifrån 35 metersnivån och vi anser att 
högsta nockhöjd skall sättas till 40 m. 

• Huset söder om ovanstående föreslås få en nockhöjd på 42,0 m. Det här huset 
kan anläggas utifrån 34 metersnivån och få en högsta nockhöjd på 39 m. 

Vi noterar att man önskar frångå normen och tillåta byggnation så nära som 2 m 
från lokalgatan. Vi har inget att invända mot det, men anser att det är viktigt att 
hålla fast vid 4,5 metersgränsen mot naturområdena, samt gångvägen. 

Gärdesgårdarna i sten i områdets östra del som gränsar till fastigheterna 
Kyrkenorum l: 17 samt 1:3 är väl värda att bevara, viktigt att ta hänsyn till när 
man planerar gångvägen. Många av områdets tidigare gärdesgårdar har redan 
helt försvunnit i exploateringen. Vi anser det vara viktigt att bevara det som 
finns kvar och kan räddas åt eftervärlden. 
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Hela exploateringen av området verkar ha skett utan att först ha tänkt igenom 
trafiklösningarna som helhet, och nu tycks man stå i begrepp att upprepa och 
förvärra det här misstaget igen. Vi anser att det är hög tid att kommunen gör en 
ordentlig planering av trafiklösningarna innan man fattar beslut om planens 
genomförande. 

Kommentarer: 

Planförslaget har omarbetats på en rad punkter sedan samrådet, detta 
beror på den nya trafiklösningen med tillfart norrifrån. Enligt 
trafikutredningen kommer bussgatan, vid ett scenario där hela Västra 
Hallerna är utbyggt att generera upp till cirka 2000 trafikrörelser per dag 
(1800 trafikrörelser redovisas i trafikutredningen).  

En koppling mellan Havsörnsgatan och Ingas väg, likt den som redovisas i 
figur 17 i trafikutredningen är inte möjlig. Detaljplanen ”Västra Hallerna 
I” antagen 2004 redovisar bostadsutbyggnad i detta område. Området är 
delvis projekterat. Kommunen bedömer att alternativet som redovisas i 
planförslaget, med en vägdragning åt öster med direkt koppling till 
Hallernaleden, är det mest rimliga. Detta inte minst med tanke på eventuell 
framtida utbyggnad av bostäder nordöst om det aktuella planområdet, vilket 
redovisas i Stenungsunds översiktsplan. Med utgångspunkt i att 
Havsörnsgatan ska anslutas till Hallernaleden österut har vägområdet i 
planen placerat så långt västerut som möjligt.  

Precis som sakägaren påpekar har byggrätterna öster om Havsörnsvägen 
förskjutits österut på grund av bl.a. bullerproblematik, ett utökat antal 
tomter samt en ny lokalväg för att försörja tomterna då infart inte kan ske 
direkt från den planerade bussgatan. 

En sänkning av den maximala nockhöjden för de tre norra tomterna öster 
om lokalvägen innebär att omfattande sprängning/sänkning av marken 
måste ske för att kunna inrymma bebyggelse i två våningar (inkl. 
sutterängvåning). Stenungsunds kommuns inriktning är att de bostäder som 
planeras i Västra Hallerna inte ska vara av fritidshuskaraktär utan ska syfta 
till att skapa möjlighet till permanentboende. Därför bör bostäder i två 
våningar (varav en sutterängvåning) tillåtas. Med de föreslagna höjder som 
föreslås av sakägaren begränsas bebyggelsen till att uppföras i en våning. 
Att byggnadstekniskt uppföra en envåningsbyggnad i sluttningen, med 
dagens krav på tillgänglighet, är inte rimligt. Kommunen bedömer att det 
inte är rimligt att begränsa utförandet av byggnader så starkt enbart för att 
tillgodose önskemål om en opåverkad utsikt för befintliga bostads-
fastigheter. Bestämmelserna angående nockhöjder för husen i öster har 
utgått ifrån ny bebyggelse med en mycket liten takvinkel för att begränsa 
påverkan på utsikten för befintliga bostadsfastigheter. Befintlig huvud-
byggnad på fastigheten Kyrkenorum 1:7 ligger på en markhöjd av ca + 46. 
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Om den föreslagna nockhöjden på den norra tomten öster om lokalvägen 
utnyttjas maximalt (+46,1) ligger nockhöjden på ungefär samma höjd som 
huset på Kyrkenorum är grundlagd på, detta anser kommunen är rimligt. 

Det generella avståndet på 4,5 meter från fastighetsgräns vid bebyggelse 
grundar sig på reducerade brandkrav. I det aktuella området har kommunen 
bedömt att bebyggelsen kan uppföras tätare. Avståndet mellan befintlig 
bebyggelse på fastigheten Kyrkenorum 1:7 och föreslagen bebyggelse är 
minst cirka 35 meter på grund av att naturområdet fungerar som en 
buffertzon i den östra delen av planen. Kommunen bedömer att ett generellt 
avstånd på 4,5 meter mot naturmarken därför inte är nödvändigt. Avståndet 
mellan befintlig bebyggelse på fastigheterna Kyrkenorum 1:5 och 1:6 ligger 
dock nära föreslagen byggbar mark. En 4,5 meter bred remsa av prickmark 
läggs in på kvartersmark i gränsen mot dessa fastigheter. 

Hänsyn till befintliga gärdesgårdar ska i högsta möjlig mån tas vid 
anläggning av gångstig i områdets östra del. 

Detaljplanens utformning har anpassats efter den lösning av trafiken för 
Västra Hallerna som kommunen bedömer som mest rimlig. 

Tommy Burö, Strandnorum 1:69, 2014-01-04 

Jag har tittat igenom planen för Nösnäs 1:89 m.fl. och har några synpunkter på 
denna. Vår fastighet är Strandnorum 1:69 (Halltorpsvägen 4). Troligen så berör 
mina synpunkter inte planen som sådan men planeringen av vägar till och från 
området. Känns viktigt att få fram dessa synpunkter då jag vill att ni beaktar 
dessa för det fortsatta planeringsarbetet. Synpunkterna berör sträckning av 
buss/huvudgata som går från planområdet i sydöstlig riktning. Dragningen jag 
har synpunkter på finns i "PM väg och bullerutredning 130826". Föreslagen 
dragning sneddar alldeles intill sydvästra hörnet av vår fastighet och löper sedan 
nästan parallellt längs södra tomtgränsen. Då södra delen av vår fastighet är 
solsidan har vi byggt ett altan- och poolområde på denna sida. Vår oro är att 
eventuell busstrafik så nära tomten kommer innebära att bussresenärer kommer 
ha fullständig insyn in mot poolområdet (som ligger i sydvästra hörnet intill 
föreslagen dragning) och altan vid huset. Detta är inte trevligt då man i detta 
område kommer att ligga och sola och vara lättklädd under sommarhalvåret. 
Även oro för buller finns då väg kommer så nära. Önskemål finns därmed att 
man ska se över föreslagen dragningen och flytta vägen så långt söderut från 
tomtgränsen som är möjligt. 

Man bör även beakta insyns- och bullerskydd i varierande grad beroende på hur 
nära vägen slutligen hamnar. Hänsyn måste tas till att man sitter högt i en buss 
jämfört med en bil. Insyn från buss mot tomtens rekreationsområden är INTE 
acceptabelt! Med nuvarande förslag på dragning av väg påverkas troligen även 
värdet på fastigheten negativt. Det finns fler fastigheter längs denna del av 
Halltorpsvägen som drabbas av föreslagen dragning på samma sätt som för oss. 
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Speciellt då dragningen är på sydsidan av dessa fastigheter där man är utomhus 
på sommarhalvåret. För övrigt så tycker vi att det är positivt med mer 
bebyggelse i området samt eventuell tillgång till närhet av lokal trafik. 

 

Kommentarer: 

Precis som sakägaren själv påpekar berör inte de framförda åsikterna 
planarbetet direkt utan handlar främst om den framtida planeringen av 
Hallernaområdet i allmänhet och dragningen av den föreslagna bussgatan i 
synnerhet. 

Det utformningsförslag som finns redovisat i ”PM väg- och 
bullerutredning” ska endast ses som ett förslag på koppling till 
Hallernavägen i söder. Den exakta dragningen får studeras i eventuellt 
kommande planarbete för det aktuella området. Det bör påpekas att en 
dragning av vägen, oberoende vilken exakt placering vägen får, kommer att 
påverka fastigheten Strandnorum 1:69 samt andra intilliggande fastigheter i 
området. 

De framförda åsikterna angående insyns- och bullerproblematik förs vidare 
inom kommunen inför framtida planeringsarbete. 

Paul och Marie Fernström, Kyrkenorum 1:6, 2014-01-03 

De fastigheter som skall byggas på de 2 tomter som ligger i sydöstra delen av 
planen, måste hänsyn tas till placeringen av fastigheterna samt höjden. 
Fastigheterna får inte skymma den havsutsikt som idag finns från Kyrkenorum 
1:6. 

Luftledningar för el och tele som löper längs östra plangränsen mot Kyrkenorum 
1:6 och 1:5 förläggas i mark. 

Kyrkenorum 1:6 vill ansluta sig på VA anläggningen för Nösnäs 1:89. 

Väg fram till Kyrkenorum 1:6 ej farbar för räddningstjänsten och andra typer av 
lastbilar. Vägen är endast 3 meter bred, samt skarp sväng som dessa fordon inte 
klarar att passera. Hänsyn för tillfart till fastigheten bör tas. T.ex. en breddning 
av 3 meters vägen, alternativt tillfart i nordvästra delen på Kyrkenorum 1:16 in 
på väg i Nösnäs 1:89. 

Kommentarer: 

Huvudbyggnad på Kyrkenorum 1:6 ligger på en höjd av cirka + 38,5. De två 
hus som planeras i planområdets sydöstra del har reglerats med en maximal 
nockhöjd på +38,0 respektive + 39,1 meter över grundkartans nollpunkt. 
Utsikten kan komma att påverkas negativt i viss utsträckning. Kommunen 
bedömer dock att avvägningen mellan det eventuella intrånget i utsikt från den 
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befintliga bostadsfastigheten ställd emot etableringen av två nya villatomter är 
rimlig. 

Detaljplanen reglerar inte om luftledningarna ska förläggas i mark eller inte.  

Den aktuella fastigheten ingår inte i planområdet. Eventuellt kan en 
inkoppling till det kommunala vatten- och spillvattennätet samordnas med 
ett genomförande av detaljplanen. Detta regleras dock inte i samband med 
det aktuella planarbetet. 

INGEN ERINRAN 

Gothnet, 2013-12-09 

Vattenfall, 2014-01-07 

SAMMANFATTNING, FÖRSLAG TILL ÄNDRINGAR   

Med anledning av inkomna synpunkter under utställningen föreslås att 
följande ändringar av planförslaget ska genomföras innan detaljplanen förs 
till antagande: 

- En geoteknisk utredning med avseende på anslutningsvägen samt 
lokalvägen i öster ska upprättas. Eventuella föreslagna åtgärder i 
utredningen ska inarbetas i planhandlingarna innan detaljplanen antas. 

- Uppgifter angående genomförandefrågor gällande bullerskydden ska 
inarbetas i genomförandebeskrivningen. 

- Ett resonemang angående bedömningen att en utbyggnad inom 
planområdet inte påverkar Nösundskorsningen negativt ska införas i 
planbeskrivningen. 

- Kontroll av eventuella rättigheter som kan tänkas påverka detaljplanen ska 
genomföras. Plankartan ska korrigeras i de fall rättigheterna påverkar 
planens utformning. 

- Avsnitten i genomförandebeskrivningen angående marköverlåtelse, 
markägoförhållanden, nyttjanderätt, fastighetsbildning samt benämningen på 
den samfällda vägen korrigeras enligt lantmäteriets yttrande. 

- En beskrivning av de gärdesgårdar som påverkas vid ett genomförande av 
planförslaget ska införas i planbeskrivningen. 

- Genomförandebeskrivningen kompletteras med Skanovas information 
angående undanflyttning av eventuella elanläggningar. 

- Förtydligande genomförandebeskrivningen angående hanteringen av lösa 
block. 

- Plankartan korrigeras på den befintliga fastigheten Nösnäs 1:128 för att skapa 
en mer naturlig gräns mellan befintlig och eventuell avstyckad bostadsfastighet.  
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- En möjlighet till uppförande av bullerskydd på fastigheten Nösnäs 1:128 
inarbetas i plankartan. 

- En 4,5 meter bred remsa av prickmark läggs in på kvartersmark i gränsen 
mot fastigheterna Kyrkenorum 1:5 och 1:6. 

- Genomförandetiden har ändrats från  5 till 10år. 

 

Följande har inkommit med synpunkter på planförslaget som inte beaktas: 

Miljöavdelningen, Stenungsunds kommun: 

- Riktvärdena gällande bullernivåer ska inte anges på plankartan som en 
särskild bestämmelse.  

Fastighetsägare, Kyrkenorum 1:3, 1:5 

- Den norra tomten öster om den föreslagna lokalvägen kommer inte att tas 
bort inför beslut om antagande av planen. Kommunen bedömer att 
placeringen och utformningen av tomten är rimlig ställt mot önskemålet om 
begränsad påverkan på befintliga bostadsfastigheter. 

Fastighetsägare, Kyrkenorum 1:5,  Nösnäs 1:128 

- En ny dragning av bussvägen kommer inte att föreslås inom ramen för 
planarbetet. Kommunen bedömer att den lösning som redovisas i 
utställningshandlingarna är den mest rimliga. 

Fastighetsägare, Kyrkenorum 1:3, 1:5, 1:6 & 1:17 

- Bebyggelsen som föreslås öster om Havsörnsgatan leder till försämrade 
utsiktsförhållanden för befintliga fastigheter öster om planområdet. 
Kommunen bedömer dock att avvägningen gällande placering och 
utformning av ny bebyggelse ställt mot begränsningen av utsikt för 
befintliga fastigheter som presenteras i utställningshandlingarna är rimlig.  

                             

FÖRSLAG TILL FORTSATT BEHANDLING 

Korrigering av utställningsförslag för att ta fram antagandeförslag enligt de 
punkter som listas under rubriken ”sammanfattning, förslag till ändringar”.  

 

Samhällsbyggnad Stenungsund, 2015-10-21 

 

Jan Schuman  

Planarkitekt  


