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Samrådshandlingen är upprättad 2019-01-15. 

 
Bakgrund 
 

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheter för en ny förskola om åtta avdelningar för del 

av fastigheterna Kyrkenorum 5:1 samt Norums-torp 1:27. Behovet uppstår till följd av 

planerad ombyggnation av Hallernaskolan till en F-6 skola samt naturlig befolkningsökning i 

området. Förskoleverksamheten planeras flytta in i nybyggda lokaler omgående efter 

färdigställande.  
 

Planområdet utgör cirka 1,5 hektar och är beläget i de nordöstra delarna av Hallerna, söder om 

Ucklumsvägen och norr om Hallernaleden. Planområdet består huvudsakligen av kuperad 

skogsmark som blir flackare och övergår i ängsmark mot väst. Målpunkter i området utgörs 

av Hallernaskolan 400 meter söder om planområdet, Norums kyrka 600 meter öst om 

planområdet, Nösnäsgymnasiet 700 meter nordväst om planområdet samt nytt stationsläge i 

centrum cirka 2 kilometer nordväst om planområdet i anslutning till centrum.  

 

Planområdet omfattar del av fastigheterna Kyrkenorum 5:1 samt Norums-Torp 1:27 vilka ägs 

av Stenungsunds kommun. Avgränsning i norr utgörs av gamla Hallernavägen och i söder av 

befintliga bostadsfastigheter längs Timmermansvägen. Tillfart planeras via Kobergsvägen, 

vilken förlängs och kopplas samman med Hallernavägen i norr. 

 

Kommunstyrelsens Samhällsbyggnadsutskott har 2017-06-03 § 64 beviljat planbesked för 

Detaljplan för förskola, del av fastigheten Kyrkenorum 5:1 m.fl. norra Hallena. 

Kommunstyrelsens Samhällsbyggnadsutskott beslutade 2018-09-25 § 77 att godkänna 

samrådshandlingarna och skicka dessa på samråd i enlighet med plan- och bygglagen 5 kap 

11 §. 
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Genomförande av samrådsförslag och öppet hus 
 

Detaljplaneförslaget har varit utsänt för samråd under tidsperioden 2018-10-10 - 2018-11-21. 

Underrättelse om samråd skickades ut till berörda fastighetsägare, myndigheter och 

kommunala instanser samt övriga berörda enligt särskild utsändningslista. 

Fastighetsförteckning upprättades 2018-08-13.  

 

Under samrådstiden har samrådsförslaget varit utställt på Kulturhuset Fregatten och i 

kommunhusets foajé, Strandvägen 15 Stenungsund. Därtill finns den tillgänglig på 

kommunens hemsida www.stenungsund.se/planer. Detaljplanen drivs med utökat förfarande 

enligt den nya plan-och bygglagen (PBL 2010:900). 

 

Ett öppethus hölls på Hallerna skolan den 31 maj 2018 då berörda fastighetsägare, 

förskolechef, pedagoger och förskolebarn bjöds in till workshop och dialog. Här gavs 

möjlighet att ge öppna synpunkter under pågående process samt att medverka till en 

barnkonsekvensanalys vilken sammanfattats och bilagts samrådshandlingarna.  

 

 
Sammanfattning 

 

Under samrådstiden har 14 yttranden inkommit, var av ett fåtal synpunkter ger stor påverkan 

på fortsatt detaljplanearbete. Nedan följer en kort sammanfattning av de yttrandena med störst 

betydelse inför granskningsskedet. I nästa avsnitt finns samtliga yttranden och kommunens 

ställningstaganden till dessa. 

 

Då utredningsunderlag från programskedet missats att biläggas samrådshandlingarna har inte 

länsstyrelsen kunnat ta ställning till Callunas Naturinventering (2013) och Bohusläns 

museums Arkeologiska utredning (2013). Dessa biläggs granskningshandlingarna. 

 

Vidare identifieras Kobergsvägen som föredömligt alternativ för anslutning av spillvatten 

med hänsyn till kommande exploatering norr om Hallernavägen samt att förskolebyggnaden 

med fördel placeras enligt alternativ två, i de sydöstra delarna av planområdet. Detta till följd 

av det lågstråk viktigt för dagvattenhantering som löper i öst-västlig riktning genom 

planområdet. 

 

Polismyndigheten lyfter vikten av översyn och upprustning av anslutande miljöer, och då 

främst stråket mellan planerad förskola och den befintliga Hallernaskolan, vilken i samband 

med förskolans färdigställande planeras utökas till en F-6 skola. 

 

Sakägares synpunkter handlar främst om detaljfrågor rörande utformning och gestaltning samt 

hur kommande exploatering norr om Hallernavägen kommer att påverka trafikflöden och 

området i stort. Här kommer en trafikutredning att göras som utreder frågor bärande för 

förskolans verksamhet och förskoleplanens detaljutformning avseende trafikflöden och 

trafiksäkerhet. 

 

Samhällsbyggnad Plan anser att planförslaget ligger i linje med översiktsplanens mål om 

tätare samhällsbildning utformad med hänsyn till de landskapliga värdena. I det fortsatta 

planarbetet bör dock utformning/ upprustning av gång- och cykelvägar i området beaktas 

särskilt för att minska risken för högt bilberoende i norra Hallerna. 
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Inkomna synpunkter med kommentarer 

 

Nedan följer sammanställning och kommentarer till inlämnade synpunkter. Personnamn och 

eventuella adresser anges inte. Synpunkterna finns i sin helhet på Samhällsbyggnad Plan. 

 

 

Statliga och regionala myndigheter m.fl. 
 

1. Länsstyrelsen i Västra Götaland, yttrande inkom 2018-11-21 
 

Länsstyrelsens samlade bedömning  

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu kända 

förhållanden att detaljplanen enligt förslaget kan accepteras och därför inte kommer att prövas 

av Länsstyrelsen om den antas. 

 

Motiv för bedömningen  

Länsstyrelsen befarar inte att:  

• Riksintresse kommer att skadas påtagligt  

• Mellankommunal samordning blir olämplig  

• Miljökvalitetsnormer (MKN) inte följs  

• Strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser  

• Bebyggelse blir olämplig för människors hälsa och säkerhet eller till risken för olyckor, 

översvämning eller erosion (buller, strålning, risk för olyckor, översvämning, erosion) 

 

Råd enligt PBL och MB 

 

Natur  

I planbeskrivningen hänvisar kommunen till en översiktlig naturvärdesinventering som är 

utförd av Calluna 2013-10-31. Den uppges ligga med som en bilaga. Länsstyrelsen önskar ta 

del av denna utredning i granskningsskedet. 

 

Riksintresse högexploaterad kust  

Länsstyrelsen ser gärna att det framgår av planbeskrivningen att området upptas av 

riksintresset ”högexploaterad kust”. En kort redogörelse för hur aktuell detaljplan förhåller sig 

till riksintresset bör tillföras planbeskrivningen. 

 

Behovsbedömning  

Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på miljön. Länsstyrelsen 

delar kommunens åsikt, således behöver inte en miljökonsekvensbeskrivning tas fram. 

 

Synpunkter enligt annan lagstiftning 

 

Kulturmiljö  

Planerad detaljplan berör fornlämningen RAÄ Norum 169:1, boplats vilket gör att en 

arkeologisk förundersökning krävs. I planbeskrivningen står det att läsa att en arkeologisk 

utredning gjorts i samband med tidigare planläggning av området samt att inga kända 

fornlämningar förekommer inom fastigheten. Denna utredning finns dock inte med som 

planhandling. Sammantaget har därmed Länsstyrelsen svårt att bedöma om arkeologin inom 

området utretts tillräckligt.  
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Kommentarer: Synpunkter noteras och den naturvärdesinventering (Calluna 2013) samt 

arkeologiska utredning (Bohusläns museum 2013) som genomfördes i samband med 

planprogrammet för norra Hallerna kompletteras på kommunens hemsida samt biläggs 

handlingarna i granskningsskede. 

 

Samhällsbyggnad Plan vill förtydliga att fornlämningen RAÄ Norum 169:1 inte omfattar 

aktuell detaljplan, då den är belägen norr om planområdet och Hallernavägen. Se Bohusläns 

museums kartbilaga nr1 på sida 11. 

 

Samhällsbyggnad Plan välkomnar dialog med länsstyrelsen kring behov av fördjupad 

arkeologisk utredning i form av schaktgrävning inom aktuell detaljplan. Se Bohusläns 

museums synpunkt och kommentar på sida 5-6. 

 

Länsstyrelsens synpunkt kring riksintresse ”högexploaterad kust” noteras och 

planbeskrivningen kompletteras med ställningstagande inför granskning. 

 

Länsstyrelsens bedömning att en miljökonsekvensbeskrivning inte behöver tas fram noteras. 

 

 

2. Lantmäteriet, yttrande inkom 2018-11-29 
 

Vid genomgång av planförslagets samrådshandlingar (daterade 2018-09-25) har följande 

noterats:  

 

För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras. 

 

Plankarta 

Genomförandetid saknas i plankartan. 

 

Inlösen av allmän plats  

Skrivningen ang. inlösen av allmän plats bör förtydligas så att det framgår att kommunen med 

stöd av detaljplanen har rätt att lösa in den allmänna platsen utan överenskommelse med den 

berörda fastighetsägaren.  

 

Ersättning för minskande av ga 

Gemensamhetsanläggningen Kyrkenorum ga:7 behöver som en följd av planförslaget 

omprövas och minskning av de upplåtna områdena behöver ske. Enligt 40 a § 

anläggningslagen ska ägaren till den mark som blir av med belastning av en ga betala 

ersättning till de fastigheter som deltar i ga:n. I planbeskrivningen nämns inget om dessa 

regler som inte är dispositiva och numera gäller när en gemensamhetsanläggning minskas i 

omfattning. 

 

Delar av planen som bör förbättras  

 

Ledningsrätt  

På s.20 i planbeskrivningen anges att ledningar sannolikt kommer flyttas under 

exploateringen och att ny ledningsrätt kommer behöva upplåtas. Lantmäteriet vill 

uppmärksamma kommunen på att ett u-område bör finnas där det nya läget är tänkt om det är 

inom planområdet. 
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Grundkarta 

Angivelse om aktualitetsdatum för fastighetsredovisningen resp. för övriga detaljer i 

grundkartan saknas. Står angivet att det är samma datum som ovan men finns inget datum 

ovan alternativt otydligt vilket datum det hänvisas till. 

 

Plankarta  

• Användningen GATA saknas i teckenförklaringen.  

• Otydlig planbestämmelse gällande högsta nockhöjd. De två planbestämmelserna ser 

likadana ut, det som skiljer de åt är den tillhörande texten. Det är dock är svårtolkat vilken 

bestämmelse som gäller i vilket område.  

 

Övriga frågor  

På plankartan finns det inte angivet vilket utskriftsformat som ska användas för att den 

angivna skalan ska stämma. 

 

Kommentarer: Synpunkter noteras och planhandlingarna kommer att revideras inför 

granskning. 
 

 

3. Trafikverket, yttrande inkom 2018-11-07 
 

Trafikverkets synpunkter  

Trafikverket gör bedömningen att den tillkommande exploateringen medför ett ökat 

trafikpåslag, men att denna ökning ej medför en betydande påfrestning på det statliga 

vägnätet. Trafikverket har därmed inget att erinra mot planförslaget.  

 

Övrigt  

Trafikverket ser fram emot fortsatt deltagande i ärendet.  

 

Kommentarer: Trafikverkets bedömning att beräknat trafikpåslag beroende av den 

tillkommande exploateringen ej medför en betydande påfrestning på det statliga vägnätet 

noteras. 
 

 

4. Bohusläns museum, yttrande inkom 2018-11-05 
 

Bohusläns museum har beretts möjlighet att yttra sig i ärendet. Efter granskning kan museet 

meddela följande. 
 

Kulturhistorisk bakgrund 

Planområdet ligger inte inom någon uttagen kommunal kulturmiljö eller inom något 

riksintresse för kulturmiljön. 

 

Planområdet ligger inom ett kuperat skogsområde som övergår till ängsmark i öst. Området 

ligger söder om befintlig väg, gamla Hallernavägen, med anor från mitten av 1700-talet. 

Området omges av kända boplatser och gravar. 

 

En boplats Norum 169:1 ligger norr om planområdet, invid Hallernavägen. Boplatsen 169:1 

har uppskattats till att vara 230 x 150 meter. Enligt Riksantikvarieämbetets 

fornlämningsregister har vid inventering en flintborr samt flintavslag påträffats inom 
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boplatsområdet. Dessutom påträffades keramikskärvor, kol samt ”märken efter eldning” cirka 

150 meter öster om boningshus i samband med schaktning (Göteborgsinventeringen nr 70). 

 

1990 grävdes provgropar inom Norum 169:1 då framkom åtta avslag, en flathuggen pilspets 

samt rikligt med slagen flinta (Bohusläns museum rapport Nyqvist 1990, Bohusläns museum 

rapport 2013:21). 

 

Utlåtande ur bebyggelseperspektiv 

Bohusläns museum har inget att erinra mot ärendet sett ur ett bebyggelseperspektiv. 

 

Utlåtande ur fornlämningsperspektiv 

Inom planområdet finns inga kända fornlämningar. Planområdet ingick i ett större område där 

en särskild arkeologisk utredning utfördes i juni 2013. Den arkeologiska utredningen utfördes 

i form av en byråmässig genomgång samt fältinventering av kända fornlämningar (Bohusläns 

museum rapport 2013:21). Inga schakts grävdes i syfte att söka efter icke kända lämningar. 

 

Därmed förordar Bohusläns museum att en arkeologisk utredning i form av att sökschakt 

grävs inom planområdet. Detta i syfte att klargöra om icke synliga lämningar finns inom 

planområdet. Detta motiveras av omgivande fornlämningsbild samt av topografiskt läge. 

Bohusläns museum anser att samråd sker med Länsstyrelsens kulturmiljöenhet inför fortsatt 

planarbete. 

 

Sammanfattning 

Detaljplaneområdet ligger inom ett relativt fornlämningstätt område. Detaljplanen berör 

oexploaterad mark i ett topografiskt intressant läge. 

 

Bohusläns museum finner att exploatering bör föregås av en arkeologisk utredning där schakt 

grävs i syfta att klargöra om icke kända lämningar finns inom området. Sökschakt grävdes 

inte i samband med den arkeologiska utredningen 2013. Därmed bör samråd ske med 

Länsstyrelsens kulturmiljöenhet inför fortsatt planarbete. 

 

Kommentarer: Bohusläns museums ställningstagande att de inte har någonting att invända 

mot förslaget ur ett bebyggelseperspektiv noteras. 

 

Synpunkt att det inom planområdet inte återfunnits några kända fornlämningar samt att 

planområdet ingick i ett större område där en särskild arkeologisk utredning utfördes i juni 

2013 noteras. Bohusläns museums uppmaning till samråd med Länsstyrelsens 

kulturmiljöenhet angående eventuellt sökschakt noteras. 

 

Se kartbilaga nr1 på sida 13. 

 

 

5. Polismyndigheten Polisregion Väst, yttrande inkom 2018-10-17 
 

Lokalpolisområde Södra Fyrbodal har inget att erinra men vill understryka vikten av de 

åtgärder som står på sida 11 i Barnkonsekvensanalysen under rubriken Hälsa och säkerhet 

gällande tunneln under Hallernaleden, Kobergsvägen och Kyrkvaktaregatan. 
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Kommentarer: Synpunkt noteras. Säkerhetsåtgärder längs stråket mellan den befintliga 

Hallernaskolan samt planerad förskola lyfts särskilt i granskningshandlingens 

genomförandebeskrivning. 

 

 

6. Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund, yttrande inkom 2018-11-02 
 

Räddningstjänsten lämnar följande synpunkter på samrådshandlingarna: 

 

-Området skall förses med brandpost med en kapacitet om minst 1 200 liter/minut. Efter 

samråd med VA bedöms brandpostens lämpligaste placering vara direkt söder om 

tryckstegringsstationen. 

 

Kommentarer: Noteras och förs i granskningshandlingens genomförandebeskrivning. 

 

 

7. Vattenfall Eldistribution AB, yttrande inkom 2018-11-06 
 

Vattenfall Eldistribution AB har inget behov av ytterligare nätstationer inom området eller 

heller inga andra synpunkter avseende detta planärende och har därmed inget att erinra. 

 

Kommentarer: Noteras. 

 

 

8. Svenska kraftnät, yttrande inkom 2018-11-08 
 

Svenska kraftnät har tagit del av handlingarna för rubricerat ärende och har ingenting att 

erinra mot upprättat förslag. 

 

Kommentarer: Noteras. 

 

 

Kommunala nämnder och bolag m.fl. 
 
9. Mark Exploatering, yttrande inkom 2018-11-21 
 

Verksamheten för Mark exploatering har tagit del av samrådshandlingar för detaljplan för 

förskola, del av Kyrkenorum 5:1 m.fl. norra Hallerna etapp 1 och har mindre redaktionella 

synpunkter som tas direkt med planhandläggaren. 

 

Kommentarer: Synpunkt om underrättelse noteras. Samhällsbyggnad Plan ser fram emot 

fortsatt nära samarbete med mark och exploateringsenheten. 

 

 

10. VA, yttrande inkom 2018-11-23 
 

Dagvattnet kan enligt VA-utredningen anslutas antingen till ledning i Kobergsvägen eller till 

den nuvarande naturliga avrinningen, vidare västerut. I texten för planbeskrivningen nämns att 

den ansluts till en förlängning av Timmermansvägen, detta stämmer inte. Det står även att 



8 

 

avledning västerut är att föredra men om detta blir aktuellt är det väldigt viktigt att säkerställa 

ansvar, tillgänglighet, kapacitet, drift och underhåll samt vad som händer nedströms vid regn 

större än det dimensionerande för dagvattenanläggningarna. 

 

Nackdel/svårighet för anslutning av spillvattnet till Timmermansvägen är att ledning måste 

läggas i område som i plankartan är markerat som behållning av träd. VA-enheten anser att 

det är att föredra anslutning till Kobergsvägen och på så sätt förbereda en ledningsförläggning 

som tar höjd för kommande detaljplaner. Denna bör även vara den mest lämpliga rent 

topografiskt även för fastighetsägaren.  

 

Befintligt dike genom området måste tas hänsyn till vid exploatering då den har en viktig 

funktion att avleda vatten från uppströms liggande markområden. Dessa områden innefattar 

även områden utanför planområdet.  

 

I plankartan nämns ”Dagvatten från parkeringsytor ska passera oljeavskiljare innan det släpps 

till recpient”. Kanske måste det inte anges exakt vilken typ rening som krävs utan mer 

generellt att det ska renas. Förslag i VA-utredning är att parkeringsytor utformas med 

genomsläppliga beläggningar och då kan oljeavskiljning inte ske genom en oljeavskiljare utan 

sker genom infiltrationen. 

 

Kommentarer: Planhandlingen syftar på att redovisa att två alternativ utretts avseende 

anslutning och ledningsförläggning i Timmermansvägen respektive Kobergsvägen.  

VA-enheten har sedan tidigt skede varit inkopplade i pågående detaljplanearbete samt varit 

delaktig i framtagande av aktuell dagvattenutredning tillsammans med konsult. Här lyfts 

Kobergsvägen som föredömligt alternativ för anslutning av spillvatten med hänsyn till 

kommande exploatering norr om Hallernavägen. Planhandlingar och plankarta kommer att 

uppdateras med nya förutsättningar inför granskning.  

 

Synpunkt kring vikten av utdikning och genomsläppliga beläggningar samt formulering om 

generell rening av parkeringsytorna noteras. Plan ser fram emot fortsatt samarbete kring att 

hitta en långsiktigt hållbar lösning för dragning och anslutning av VA samt avledning av 

dagvatten i området. 

 

 

11. Miljö Hälsoskydd, yttrande inkom 2018-11-23 
 

• Grön infrastruktur och möjligheten till tätortsnära natur/rekreation bör beaktas. 

 

Norra Hallerna är idag ett stort grönområde inom tätorten vilket möjliggör tätortsnära 

rekreation för kommuninvånarna samt bidrar till att minska effekterna av 

klimatförändringarna. I och med planerna på den kommande exploateringen inom 

norra Hallerna, vill vi redan i denna plan lyfta vikten av att hänsyn tas till att bevara ett 

sammanhängande grönstråk. 

 

Lättillgänglig natur i och runt tätorter blir allt viktigare vid en ökad urbanisering. Hur 

nära man har till grönområden påverkar hur ofta man nyttjar dessa. Därför är det 

viktigt med tillgång till rekreations- och friluftsområden inom rimligt avstånd, vilket 

anses vara mellan 1-3 kilometer. 
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Grön infrastruktur är förutsättningen för fungerande ekosystem. Det behövs bra 

livsmiljöer för växter och djur i hela landskapet och de ska vara tillräckligt stora, 

tillräckligt många och inte ligga på för långt avstånd från varandra. Arter måste kunna 

förflytta sig och sprida sig i landskapet. 

 

Fungerande ekosystem med bra livsmiljöer för växter och djur levererar dessutom en 

rad tjänster som vi människor är beroende av, så kallade ekosystemtjänster. 

Vattenrening, pollinering av grödor är några av dessa tjänster. Enkelt uttryckt kan man 

säga att grön infrastruktur är ett nätverk av natur som bidrar till fungerande livsmiljöer 

för växter och djur och till människors välbefinnande. 

 

Ett av de främsta hoten mot biologisk mångfald är fragmenteringen av landskapet. 

Livsmiljöer för många växter och djur har minskat i storlek och avståndet mellan dem 

har ökat. Naturområden ligger ofta isolerade från varandra och landskapet däremellan 

är fattigt på arter. Livsmiljöer för växter och djur bevaras om de är skyddade enligt 

lag, men områdena däremellan ägnas ofta mindre uppmärksamhet. Det är därför 

viktigt att hänsyn tas till en sammanhängande grönstruktur. 

 

Klimatförändringarna bidrar till ökad nederbörd. Mest nederbörd faller vid kusten då 

våra vädersystem vanligen kommer västerifrån. Nederbörden förväntas öka 12 – 25 % 

till slutet av seklet. Nederbörden ökar mest vintertid och med ett varmare klimat 

kommer nederbörden under vintern i högre grad komma som regn istället för snö. 

Kraftig nederbörd i form av skyfall kommer också att öka med upp till 20 %. 

 

En ökad andel hårdgjord yta inom tätorten försvårar hanteringen av den ökade 

nederbörden. Grönytor och öppna dagvattenlösningar kan fördröja och rena dagvattnet 

och på så sätt bidra till minskade utsläpp av föroreningar i sjöar och vattendrag samt 

minska risken för översvämningar. Bevarandet av grönytor i tätorten är därför av stor 

vikt. 

 

• Markytorna inom förskolans område bör inte beläggas med konstgräs eller 

gummiasfalt. 

 

Fallskydd på lekplatser innehåller ofta korn av gummi eller plast, så kallat granulat. 

Materialet bidrar till en ökad förekomst av mikroplaster i miljön och kan även 

innehålla särskilt farliga ämnen1. Särskilt farliga ämnen bör fasas ut ur samhället. 

Kemikalieinspektionen avråder därför från att anlägga nya ytor med granulat som 

innehåller särskilt farliga ämnen. 

 

Granulat tillverkas ofta av återvunna bildäck (SBR), nytillverkat gummi (EPDM) eller 

termoplast (TPE). Alla typer av granulat kan innehålla farliga ämnen, varav vissa är så 

kallade särskilt farliga ämnen. Det är ämnen som har så allvarliga egenskaper att 

Sverige och övriga EU anser att de ska fasas ut och på sikt inte få förekomma i varor 

som allmänheten kommer i kontakt med. 

 

                                                 
1 Särskilt farliga ämnen (substances of very high concern, SVHC) är ämnen som har allvarliga hälso- och 

miljöfarliga egenskaper. De kan till exempel orsaka cancer, störa fortplantningen, störa hormonsystemen eller 

ansamlas i levande organismer och vara mycket svårnedbrytbara. Kriterier för vilka ämnen som anses vara 

särskilt farliga finns i artikel 57 i Reach-förordningen. 
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För att förebygga skador på hälsa och miljö är det viktigt att minska förekomsten av 

särskilt farliga ämnen i samhället. Det finns inga studier som visat att det är skadligt 

för hälsan att vistas på lekplatser med granulat. Däremot kan granulat i fallskydd vara 

en källa till en ökad total förekomst av särskilt farliga ämnen i samhället som på sikt 

kan skada människors hälsa. 

 

Granulat kan spridas till miljön på olika sätt, till exempel direkt till den omgivande 

miljön, via dagvatten och eventuellt via avloppsreningsverk. Det är ännu så länge inte 

känt hur pass stora mängder granulat som sprids vidare till hav, sjöar och vattendrag. 

 

Kommentarer: Bifogad VA- och dagvattenutredning daterad 2018-08-28 tar höjd för rådande 

planeringsförutsättningar kopplat till framtida klimatförändringar avseende ökad nederbörd 

och skyfall. Synpunkt kring vikten av grönytor och öppna dagvattenlösningar noteras. 

 

Material- eller konstruktionsval likt gummiasfalt eller konstgräs regleras inte i detaljplan, 

synpunkt skickas därför vidare till beställare att beakta i projekteringsskede. Generellt gäller 

höga skyddskrav för känsliga miljöer likt den förskoleverksamhet som detaljplanen utreder, 

rekommendationer och förbud mot miljöfarliga ämnen regleras av miljöbalken. Resonemang 

kring vikt av genomsläpplig markbeläggning förs fram även från andra håll och synpunkt 

hanteras i reviderad planhandling samt skickas vidare till beställare för slutgiltigt beaktande 

i projekterings- och genomförandeskede.  

 

 

Sakägare 
 

12. Kyrkenorum 2:18, yttrande inkom 2018-10-14 
 

Vi bor på den fastighet som kommer att påverkas mest av planerna för ny förskola i området. 

Vi har läst igenom de handlingar som finns på Stenungsund kommuns hemsida och är 

förhoppningsfulla för viss formulering som står i planbeskrivningen så som skogsförskola, 

bevara träd och vegetation och givetvis orden "särskild hänsyn till befintlig bebyggelse i 

söder". 

 

Våra särskilda synpunkter är: 

- Tillfart till parkering måste ske från Kobergsvägen och inte via Timmermansvägen precis 

som det står i planbeskrivningen, och detta är viktigt för oss. 

- Vi är positiva till att staketets utformning planeras i lantlig stil, dock inte positivt inställda 

till titthål eller dylikt då detta påverkar vår naturliga utemiljö. Av erfarenhet vet vi att en 

förskolas utemiljö nyttjas även på helger. 

- Det är av yttersta vikt att staketet placeras minst 10 meter från tomtgränsen. Se bifogade 

bilder. Detta för att vi kan fortsätta att uppleva stillhet och avskildhet precis som vi har på 

våra uteplatser idag. 

 

Kommentarer: Tack för delaktighet och formella synpunkter. Enskild dialog har förts med 

aktuell fastighetsägare under sommaren 2018 som även bjudits in att lämna synpunkter i 

samrådshandlingens barnkonsekvensanalys.  

 

Angående in- och tillfart kommer en trafikutredning tas fram inför granskning som redovisar 

frågor bärande för detaljutformning avseende trafikflöden och trafiksäkerhet kopplat till 

förskolans verksamhet samt bostäder i närområdet. Utifrån slutsatser och ställningstaganden 
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i utredningen samt slutgiltig placering av förskola kommer granskningshandlingar att 

uppdateras med en enhetlig och långsiktigt hållbar trafiklösning som även tar höjd för 

kommande exploatering i nordöstra Hallerna.  

Vad gäller utformning och placering av staket är det många faktorer som spelar in. I första 

hand är Samhällsbyggnad Plans roll att bevaka värden om god planering, här väger 

tillräcklig lekyta för barnen tyngre än enskilda sakägares intressen. Avsnittet kring 

gestaltning kommer att fördjupas i granskningsförslaget, vilket ni som enskilda sakägare ges 

ytterligare möjlighet att framföra synpunkter på. 

 

Sakägarens bildbilagor på uteplats redovisas på sida 14. 

 

 

13. Högenorum 1:20, yttrande inkom 2018-11-20 
 

Som boende i nära anslutning till planområdet och inom området för kommande planläggning 

av Norra Hallera-programområdets nord-östra delar har vi ett antal frågor och kommentarer: 

1)      Den del av Hallernavägen som hamnar inom planområdet kommer alltså att lösas in och 

standarden höjs för att tjäna förskolans behov, men även fortsättningen av Hallernavägen upp 

mot kyrkan och Ucklumsvägen nämns i texten skall utredas. Vilken roll kommer denna väg få 

i samband med kommande plan ”Detaljplan Kyrkenorum 5:1 med flera, Bostäder och 

Service”? Räknar man med att använda den vägsträckningen för att mata det nordöstligaste 

området? 

2)      En förskola med 8 avdelningar kommer sannolikt innebära mellan 50 och 100 bilar som 

skall lämna barn under en kort period på morgonen. Hur säkerställer planförslaget att den 

mängden bilar tar sig trafiksäkert in och ut ur området med smidig parkering för 

morgonstressade föräldrar? Planen verkar sakna mer detaljerad beräkning av trafikintensitet 

(verksamhetens art ger sannolikt en hög trafiktopp på morgonen och en lägre ”platå” på 

eftermiddagen). Skissen i förslaget visar en vanlig parkering och ett Kiss&Go-område, vad är 

det? 

 

Vår nuvarande utfart på Hallernavägen ligger precis mitt emot förskolans parkeringsinfart och 

med en eventuellt dåligt planerad lösning för barnlämning med bil är vi oroliga för att på 

mårnarna kommer mötas av ett antal vilt parkerade bilar som helt eller trafikfarligt delvis 

blockerar vår utfart… 

 

Kommentarer: Tack för engagemang och synpunkter. I första hand planeras matning av 

trafik, både aktuell förskoleplan samt kommande bostadsetapp, att ske via Hallernaleden/ 

Kobergsvägen. Frågan om Hallernavägens östra delar lämpar sig att mata den framtida 

exploateringen i nordöstra Hallena kommer att utredas närmare i den kommande 

detaljplanen för ”Kyrkenorum 5:1 med flera, bostäder och service”. En trafikutredning som 

redovisar frågor bärande för förskolans verksamhet och förskoleplanens detaljutformning 

avseende trafikflöden och trafiksäkerhet planeras tas fram och presenteras i samband med 

granskning. 

Illustrationsskisserna är tidiga skisser på möjlig utformning vilken kommer att uppdateras 

inför granskning då placering av förskolan avgjorts. Utformning av parkeringsytor och 

placering av in-utfart samt ”Kiss&Go” kommer att justeras enligt slutgiltig plankarta. Vad 

som i illustrationsskissen presenteras som ett ”Kiss&Go” -område innebär en zon med 

korttidsparkering där föräldrar kan parkera under tiden de lämnar sitt barn på förskolan. 
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Se även trafikverkets ställningstagande på sida 5 att tillkommande exploateringen ej bedöms 

medför en betydande påfrestning på det statliga vägnätet. 

 
 
14. Norums-Torp 1:13, yttrande inkom 2018-11-20 
                                                                

Vi vill bara upplysa om att vi har en vattenbrunn på berörda markområde (gammalt servitut) 

från den går en nedgrävd slang till vår fastighet. Utan vatten från denna brunn klarar vi inte av 

vår vattenförsörjning under sommaren. Längre fram önskar vi disk. en möjlig lösning. Ev 

anslutning till kommunalt vatten och avlopp?   

 

Kommentarer: Tack för delaktighet och formella synpunkter. Dialog har förts med aktuell 

fastighetsägare under sommaren 2018. Brunnen finns inventerad och adresseras i befintlig 

dagvattenutredning. Rättigheterna/ servitutet för brunnen utgår vid aktuell exploatering och 

då brunnen inte kommer att behållas uppmanas fastighetsägare att ansluta sin fastighet till 

kommunal dricksvattenanläggning. Enligt kommunens utbyggnadsplaner kommer fastigheten på 

sikt tas in i verksamhetsområde för kommunal VA-anläggning. 
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   Kartbilaga: Synpunkt nr 4. Bohusläns museum, yttrande inkom 2018-11-05 

 



14 

 

   Bildbilaga: Synpunkt nr 12. Kyrkenorum 2:18, yttrande inkom 2018-10-14 

 


