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Ändring av detaljplan för Malierna etapp II - del av fastigheterna Kyr-
kenorum 5:1 och 6:1, Stenungsund

Yttrande över samrådshandling

Statens geotekniska institut (SGI) har av Stenungsunds kommun erhållit rubricerad detaljplan med be-
gäran om yttrande. SGI:s yttrande avser geotekniska säkerhetsfrågor såsom ras, skred och erosion.

Grundläggningsfrågor, exempelvis sättningsrisk, och miljötekniska frågor, såsom hantering av radon,
ingår således inte.

Detalj planeändringen syftar till att möjliggöra byggnation av en högre skolbyggnad än vad gällande de-
taljplan tillåter, från tidigare två plan till nu föreslagna fyra plan.

Underlag

l Plankarta med tillhörande planbeskrivning. Plankarta daterad 2004-08-31 med införda änd-
ringar daterade 2019-07-05, planbeskrivning daterad 2019-07-09.

2 Planbeskrivning till gällande detaljplan, daterad 2004-08-17.

SGI:s synpunkter

Den nu gällande detaljplanen är daterad 2004-08-31, planområdets geotekniska förhållanden beskrivs
översiktligt i den tillhörande planbeskrivningen [2] daterad 2004-08-17. Stabiliteten anges i [2] varatill-
fredsställande för tidigare förhållanden (2004) och planerad byggnation bedöms inte påverka dessa för-
hållanden nämnvärt. Vidare anges att det inom två delområden finns enstaka block och löst bergmaterial
som kan behöva säkras innan utbyggnad av bostäder sker. Det framgår dock inte i vilken del av planom-

rådet som detta är/var aktuellt. I tidigare yttranden från SGI, daterade 2004-03-26 och 2004-06-21 med
dnr. 5.2-0403-0231, var den samlade bedömningen att stabiliteten för det dåvarande planförslaget var

tillfredsställande.

SGI kan med erhållet underlag inte ta ställning till om den tidigare bedömning även gäller för den nu
föreslagna detaljplaneändringen. SGI rekommenderar därför att de tidigare framtagna geotekniska ut-

redningarna för planområdet bifogas planhandlingama i kommande granskningsskede.

Geotekniska förhållanden beskrivs ej i [l]. Om [l] ersätter nu gällande plan bör information om plan-
områdets geotekniska förhållanden även finnas i den nya planbeskrivningen. SGI anser att [l] ska inne-
hålla ett ställningstagande till om förändringen innebär en risk ur stabilitetssynpunkt.
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Ärendets handläggning
Beslut i detta ärende har tagits av enhetschef Maria Kristensson efter föredragning av geotekniker David
Rudebeck.
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