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Syfte med samråd 
I 2 kap 1§ PBL står att prövningen av förslaget ska ta hänsyn till både allmänna och 
enskilda intressen, även avvägning mellan motstående enskilda intressen skall 
göras. Samrådet syftar till att ge alla berörda och företrädare för olika intressen 
möjlighet att yttra sig över förslaget och få sina synpunkter bemötta. 
 

Tidigare avstämningar 
Plan- och byggnadsnämnden har den 2017-02-01 beslutat om positivt planbesked. 

Hur samrådet bedrivits 

Plan- och byggnadsnämnden i Marks kommun beslutade den 2019-10-09 att 
godkänna planförslaget och genomföra samråd.  

Samrådshandlingarna skickades därefter ut till berörda sakägare, myndigheter, 
kommunala nämnder med flera.  

Under samrådstiden 2019-10-22 – 2019-12-06 fanns planhandlingarna tillgängliga 
på kommunens anslagstavla och hemsida och på biblioteket i Skene. Fullständiga 
handlingar fanns dock på Samhällsbyggnadsförvaltningen, mor Kerstins väg 13, 
Kinna.  

Efter samrådet utökades planområdet. Plan- och byggnadsnämnden beslutade 2021-
03-05 att genomföra samråd om utökat planområde. Samrådshandlingar om det 
utökade området skickades därefter ut till berörda sakägare, myndigheter, 
kommunala nämnder med flera. Samrådstiden var 2021‐03‐15 – 2021‐04‐02. 
Planhandlingarna fanns tillgängliga på kommunens hemsida och vid Entré 1 till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Mor Kerstins väg 13, Kinna. 

Remissvaren har sammanfattats.  

Synpunkter framförda under samrådstiden  
Följande har inkommit med yttrande utan erinringar eller synpunkter på förslaget 
under första samrådet:  

 Barn- och utbildningsnämnden 
 Äldreomsorgsnämnden 
 Socialnämnden  
 Skene-Örby Hembygdsförening 
 Västtrafik 
 Skanova AB  

 
Följande har inkommit med yttrande utan erinringar eller synpunkter på förslaget 
under samrådet om utökat planområde: 
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 Postnord 
 Barn- och utbildningsnämnden 
 Trafikverket 
 Socialnämnden 
 Skene-Örby Hembygdsförening 

 
 

Inkomna synpunkter med Samhällsbyggnadsförvaltningens 
kommentarer, första samrådet 
 

Inkommen skrivelse i sammandrag Kommentar 

Statliga och regionala myndigheter 

Länsstyrelsen: 
Länsstyrelsen lämnar följande bedömning enligt 5 
kap 14 § plan- och bygglagen (PBL 2010:900). 

Planens placering och utformning kräver överlag 
mer underlag och motivering än vad som hittills 
presenterats för att förslaget ska kunna anses 
vara lämplig hushållning med mark- och 
vattenresurser. Då ett genomförande av planen 
förutsätter stabilitetshöjande åtgärder och 
erosionssäkring inom naturreservat och 
riksintresse anser Länsstyrelsen att planen med 
sin nuvarande utformning inte uppfyller 
lämplighetskraven. 

Utifrån nuvarande underlag kan Länsstyrelsen inte 
utesluta att planförslaget kan aktualisera prövning 
i enlighet med 11 kap 10 § PBL. 

Riskbedömningen avseende farligt gods behöver 
bifogas planhandlingarna samt kompletteras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En riskbedömning har tagits 
fram och bifogas 
planhandlingarna. Föreslagna 
åtgärder har införts på 
plankartan och i 
planbeskrivningen.  
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Konsekvenserna av ett skyfall, minst ett 100-
årsregn, behöver utredas och beskrivas i planen 
där också planens eventuella påverkan på området 
utanför planområdet behöver ingå. 

 

 

Åtgärder för erosion och stabilitet utgör 
förutsättningar för planens genomförande och 
behovet av åtgärder och restriktioner måste därför 
klarläggas i planens skede för att kunna avgöra 
och säkerställa i planen att erforderliga krav ur 
geoteknisk säkerhetssynvinkel. har uppfyllts samt 
vilka åtgärder som krävs för att marken ska bli 
lämplig att bebygga. 

En bedömning av hur området påverkas av 
vibrationer behöver också föras och infogas i 
planbeskrivningen. 

Bullersituationen är inte fullständigt hanterad i 
nuvarande förslag, vilket måste åtgärdas. 

 

 

 

 

Ni behöver beskriva planens påverkan på den 
berörda vattenförekomsten utifrån påverkan på 
relevanta hydromorfologiska kvalitetsfaktorer och 
därmed även miljökvalitetsnormerna för vatten. 

 

 

 

På grund av att jordbruksmark tas i anspråk 
behöver en utredning enligt 3 kap. 4§ Miljöbalken 
utföras. 

 

Dagvattenutredningen har 
uppdaterats och inkluderar nu 
konsekvenserna av skyfall. 
Planbeskrivning och plankarta 
har uppdaterats utifrån 
utredningen. 
 
Geotekniska utredningen har 
kompletterats efter samrådet. 
Planen har justerats så att inga 
åtgärder för erosion och 
stabilitet krävs för planens 
genomförande. 
 
 
Bullerutredningen har 
uppdaterats utifrån senaste 
bebyggelseförslaget och 
inkluderar nu även vibrationer. 
Den samlade bedömningen är 
att vibrationer från tåg- och 
vägtrafik inte kommer riskera 
att överskrida riktvärden vid 
planerade bostäder inom 
planområdet. 
 
 
En miljökonsekvensbeskrivning 
(MKB) har tagits fram inför 
granskningen. MKB:n visar att 
miljökvalitetsnormer för 
vattenförekomsten avseende 
ekologisk och kemisk status inte 
påverkas negativt av 
detaljplanen. 
 
Marken som idag nyttas som 
betesmark är sedan tidigare 
planlagd för industriändamål. 
Kommunen bedömer att 
lokaliseringsutredning gjorts i 
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Trafikverkets synpunkter gällande trafiklösningar 
och vibrationer behöver lösas innan 
granskningsskedet 

Det behövs ett förtydligande om nämnda 
erosionsskydd är tänkta att placeras inom 
naturreservatet. 

Ni måste kunna säkerställa att planen kan 
genomföras på ett säkert sätt ur 
stabilitetssynpunkt utan att det behöver utföras 
några åtgärder i ravinen eller i Viskan. 

Geotekniska förutsättningar behöver vägas in i 
planeringen för dagvattenhanteringen. 

Planhandlingarna behöver på ett tydligare sätt 
beskriva vad planen innebär, både vid 
genomförande och efteråt, i förhållande till 
föreskrifterna för vattenskyddsområdet, samt hur 
negativ påverkan på vattenskyddsområdet kan 
undvikas. 

Utökad miljöteknisk markundersökning krävs. 

En miljökonsekvensbeskrivning behöver tas fram. 

 

 

Statens geotekniska institut – SGI: 
Med hänvisning till2 kap 4–5§ PBL ska geotekniska 
aspekter såsom säkerhetsfrågor avseende skred, 
ras och erosion klarläggas i planskedet. Är de 
faktiska förhållandena sådana att det inte klart och 
entydigt kan uteslutas risker för att detaljplanens 
område kan beröras, direkt eller indirekt, av skred 
eller ras ska stabilitetsutredning utföras.  

samband med FÖP där området 
är utpekat för exploatering.  
Jordbruksmark tas även upp 
som en aspekt i MKB:n och 
kommunens bedömningar har 
förtydligats i planbeskrivningen. 
 
Se svar till Trafikverket gällande 
trafiklösningar.  
 
Ytterligare geotekniska 
utredningar har genomförts 
efter samrådet och planen har 
justerats så att inga 
erosionsskydd eller andra 
åtgärder krävs i ravinen eller 
Viskan för planens 
genomförande. 
 
 
Planbeskrivningen har 
kompletterats gällande 
vattenskyddsområdet.  
 
 
 
Utökad miljöteknisk 
markundersökning har 
genomförts och en 
miljökonsekvensbeskrivning har 
tagits fram. Handlingarna 
bifogas planhandlingarna.  
_________________________ 

Den geotekniska utredningen 
har uppdaterats och 
kompletterats sedan samrådet. 
Konsulten har fört en dialog med 
SGI om utredningens omfattning 
och innehåll. 
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Den geotekniska utredningen ska utföras till minst 
detaljerad nivå enligt IEG Rapport 4:2010 alt. IEG 
rapport 6:2008. Vidare ska alla förutsättningar 
(tex belastningar i form av byggnader, 
uppfyllnader, trafiklast, avschaktningar etc.), som 
den nya planen medger, kontrolleras i den 
geotekniska utredningen. Annars har man inte 
visat på planens lämplighet enligt PBL. 

Begränsningar och behov av åtgärder, som 
identifieras i den geotekniska utredningen och som 
har påverkan på markens lämplighet för 
exploatering, ska upptas i plankartan. 

Tyréns har gjort en väl genomarbetad geoteknisk 
utredning, men det är ett komplext område inte 
bara geotekniskt utan även juridiskt. Då större 
delar av området som skulle behöva åtgärdas 
ligger ned mot Viskan i ett naturreservat med 
förbud mot att schakta, gräva och/eller fylla, så 
verkar de föreslagna åtgärderna inte utgöra ett 
alternativ. Likväl hävs det åtgärder för att 
planområdets stabilitet ska bli tillfredsställande 
enligt de resultat som nu utförd utredning har 
kommit fram till. 

Föreslagna åtgärder, som säkerställer 
planområdets stabilitet, behöver bedömas ur 
geoteknisk säkerhetssynpunkt och redovisas. Även 
erosionen och dess påverkan på stabiliteten över 
tid behöver klarläggas och eventuella åtgärder 
beskrivas. Ett tekniskt och juridiskt möjligt och 
genomförbart förslag för att hantera erosionen 
behöver redovisas, så att det går att bedöma 
förslaget. 

Åtgärder för erosion och stabilitet utgör med andra 
ord förutsättningar för planens genomförande. 
Behovet av åtgärder och restriktioner behöver 
klarläggas i planskedet för att kunna avgöra och 
säkerställa i planen, vilka åtgärder som hävs för 
att marken ska bli lämplig att bebygga. Detta 
arbete kan inte hänskjutas till ett senare skede, då 

 

 

 

 

 

Plankartan har justerats med de 
begränsningar som utredningen 
visar behövs för att planen ska 
vara lämplig. Inga åtgärder 
utanför planområdet krävs för 
planens genomförande. 
Områden närmast ravinerna 
som idag inte har 
tillfredsställande stabilitet har 
undantagits ur planområdet och 
gällande planer upphävs i de 
områdena. 
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det inte är i enlighet med PBL. 

Vad gäller de geotekniska förutsättningarna bör 
man överväga om det finns några ogynnsamma 
faktorer som kan utredas närmare. Till exempel 
rekommenderar vi att man redan nu utreder 
förekomsten av kvicklera i en större omfattning 
samt gör en bedömning av tänkbar 
skredutbredning, som kan uppstå efter ett 
inledande primärskred samt vilken säkerhet 
området har efter eventuellt skred. 

Samverkan mellan geotekniker, planhandläggare 
och juridiskt sakkunniga krävs för att kunna finna 
möjliga lösningar på de stabilitetsproblem som 
finns för planen, då det verkar vara juridiska 
aspekter som här i stor utsträckning sätter 
begränsningarna för att åtgärda de geotekniska 
säkerhetsfrågorna. Tidigare uppförda byggnader i 
området har kunnat genomföras med 
motiveringen att avståndet till potentiella skred är 
betryggande. Nu aktuellt planområde med 
bostäder ligger så pass nära Viskan och Assbergs 
raviner att de riskerar att påverkas av ett 
eventuellt skred samtidigt som säkerheten för 
skred är otillfredsställande och potentiell 
skredutbredning inte är utredd. SGI vill trycka på 
vikten av att hela planområdet ska ha 
tillfredsställande stabilitet och att den är 
säkerställd även över tid under hela bebyggelsens 
förväntade livslängd. 

Sammanfattningsvis konstaterar SGI således att 
det återstår en del arbete för att planen ska 
uppfylla erforderliga krav ur geoteknisk 
säkerhetssynvinkel. 

Trafikverket: 
Trafikverket kommer inte kunna acceptera 
förslaget utifrån rådande förutsättningar. 
Trafikutredningen skriver om köproblematik 
kopplat till bomfällning samt höga trafikflöden på 
väg 156 men nämner inga konkreta åtgärdsförslag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________ 
 
 
Trafikutredningen har 
uppdaterats och noggrannare 
studerat planens påverkan på 
köproblematik vid bomfällning. 
Utredningen visar att 
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kopplade till korsningen väg 156/ Industrigatan. 
Trafikverket ser inga alternativ än att 
Industrigatan ingår i planförslaget för att kunna 
reglera korsningen med väg 156. 

Vid utbyggt planförslag förväntas 
belastningsgraden i korsningen väg 
156/Industrigatan vara 1,48 för väg 156 i riktning 
RV. Söder om plankorsningen bedöms 
fordonsmagasinet, mellan plankorsningen och 
Industrivägen, vara ca 18 meter. Vid trafikökning 
på grund av utökad verksamhet eller exploatering 
i området anser Trafikverket generellt att 
fordonsmagasinet bör vara minst 30 meter för att 
inte riskera att lastbil med släp blir stående i 
plankorsningen. Kort fordonsmagasin i samband 
med att det finns risk att fordon inte stannar 
innan, utan att de ställer sig på plankorsningen för 
att invänta vänstersvängande fordon mot 
Industrigatan, skapar en oacceptabel trafikmiljö. 

Trafikverket accepterar heller inte 
belastningsgraden på 0,85 vid korsningen väg 
156/ Håvengatan. En cirkulation skulle kunna vara 
en möjlig lösning men kommunen behöver visa på 
utformning och genomförbarheten utav 
cirkulationen.  En vägplan kommer troligtvis att 
behöva tas fram. 

Föreslagen plan ligger nära stationsområdet 
fågelvägen mätt, men GC-trafikanter behöver ta 
sig till stationen via väg 156. En planskildhet vid 
stationen skulle göra det genare för GC-trafik att 
ta sig mellan planområdet och Skene centrum. 

 

Trafikverket håller för närvarande på att ta fram 
en funktionsutredning kopplad till Viskadalsbanan.  
Utredningen visar att vid Skene station behövs 
troligen en planskildhet. Det skulle vara möjligt att 
utöka en sådan planskildhet för att, förutom 
resenärer, även innefatta GC-trafik. 

planområdets utbyggnad endast 
medför marginella skillnader i 
kölängder och upplösningstider 
vid prognosår 2040 jämfört med 
om enbart handelsområdet är 
utbyggt. Genom att en ny 
koppling mellan väg 156 och 
Industrigatan skapas inom 
planen kan korsningen avlastas 
från viss trafik. Utredningen 
pekar på två möjliga sätt att 
förbättra trafiksäkerheten i 
plankorsningen, men frågan kan 
inte hanteras vidare i 
detaljplanen utan får utredas 
vidare i dialog mellan 
kommunen och Trafikverket. 
Vid möte mellan kommunen, 
exploatören och Trafikverket 
den 8 december 2020 
konstaterades att problematiken 
med köbildning vid bomfällning 
är ett befintligt problem som 
inte orsakas av planen utan 
identifierats långt innan 
förslaget tagits fram. 
Förbättringsbehovet har bland 
annat pekats ut i FÖP Kinna 
Skene Örby från 2012 och i 
Trafikverkets ÅVS Planpassager 
Viskadalsbanan Sträckan genom 
Sene från 2016. 
 
 

Planområdet har utökats för att 
möjliggöra en cirkulation. Inför 
granskningen har 
trafikutredningen uppdaterats 
då den tidigare versionen inte 
räknade med att utfarten från 
planområdet till väg 156 har två 
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Området består av siltig sand vilket medför risk för 
vibrationer. Trafikverket menar att en bedömning 
av hur området påverkas av vibrationer ska finnas 
i planbeskrivningen. 

 

 

 

 

 

Trafikverket håller för närvarande på att ta fram 
en åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för väg 156. Rapporten 
är för närvarande på remiss, och förväntas vara 
klar i början av år 2020. I rapporten kommer det 
att föreslås att Industrigatan enkelriktas så att det 
inte är möjligt att köra in på Industrigatan från 
väg 156. I rapporten kommer även en 
korsningsåtgärd med hänsyn till trafiksäkerheten 
vid väg 156/ Hedebovägen/Håvengatan att 
föreslås. 

Fortsatt samråd kring utformning och finansiering 
av korsningarna krävs. 

 

 

 

 

Lantmäteriet: 
Frågor där planen måste förbättras 
Utfartsförbjud inte ok i planområdesgräns: 
På plankartan finns en sträcka med bestämmelse 
om utfartsförbud utlagd i planområdesgränsen. 
Utfartsförbud får enligt 4 kap. 9 § PBL endast 
läggas mot allmänna platser. Detta innebär att det 
inte är möjligt att lägga denna typ av 
bestämmelse i en planområdesgräns av följande 
skäl: I en planområdesgräns går det inte att 

körfält. Detta innebär att 
korsningens önskade servicenivå 
inte överskrids i 
nulägesscenariot. I scenariot 
2040 är den beräknade 
belastningsgraden 0,69. Då det 
bl.a. finns planer på en förbifart 
förbi Skene behövs en fortsatt 
dialog om cirkulationen behövs 
eller inte inför planens 
antagande.  

Kommunen ser positivt på 
möjligheten att skapa en gc-väg 
i anslutning till Trafikverkets 
föreslagna planskildhet.  

Bullerutredningen har 
kompletterats med en 
bedömning av påverkan från 
vibrationen. Planbeskrivningen 
har kompletterats. 

Industrigatan ligger inte inom 
detaljplanen och ev. åtgärder 
inom ÅVS för väg 156 kan därför 
inte hanteras inom planarbetet.  

 

 

_________________________ 

 
Utfartsförbud i plangränsen har 
tagits bort. 
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säkerställa att det är allmän plats eller även i 
fortsättningen kommer att vara allmän plats i den 
angränsande planen. Bestämmelsen reglerar 
dessutom indirekt något som ska gälla för området 
utanför det i planförslaget aktuella planområdet 
vilket inte är tillåtet, se s. 59 i Boverkets 
konsekvensutredning inför införandet av de 
allmänna råden för planbestämmelser. 

Kommunen kanske kan utforma plankartan/ 
planområdet på ett annat sätt för att undvika 
dessa problem eller undvika att reglera 
utfartsfrågan.  Lantmäteriet noterar att i vissa 
planer har liknande problem lösts genom att 
kommunen har utökat planområdet med en remsa 
bestående av några meter allmän plats utanför 
utfartsförbudet. 

Konkurrens exploatering: 
Eftersom bestämmelserna om exploaterings grad 
är kopplade till egenskapsområden istället för 
fastighetstorlek kan det vid en uppdelning av 
området i flera fastigheter uppstå en 
konkurrenssituation om byggrätten. Hur stor 
byggrätt som utnyttjas på grannfastigheten 
påverkar den egna byggrätten. Det kan alltså bli 
en situation av först till kvarn. Värsta tänkbara 
scenario är att området styckas i flera 
"villafastigheter och där byggrätten är fullt 
utnyttjad när bygglov söks för de sista 
fastigheterna. 

Fastighetskonsekvensbeskrivning saknas: 
Det är viktigt att alla som berörs av en detaljplan 
kan förstå planens konsekvenser för den egna 
fastigheten "Av planbeskrivningen ska de 
konsekvenser som ett genomförande av 
detaljplanen medför för bland annat sakägare, 
andra berörda och miljön framgå. Med detta 
menas att det för i princip varje enskild fastighet 
bör redovisas vad detaljplanen innebär med 
avseende på bland annat huvudmannaskap, 
allmänhetens tillträde, kommande 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plankartan har justerats så att 
strukturen tydligare fastställs, 
vilket innebär att exploateringen 
fördelas inom mindre områden. 
Detta innebär att risken för 
konkurrens om byggrätten 
minskar betydligt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Genomförandebeskrivningen har 
kompletterats med en 
fastighetskonsekvens-
beskrivning. 
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fastighetsbildning, utförande och deltagande i 
gemensamhetsanläggningar. (prop. 2009/10:170 
s. 435)" 

I det aktuella planförslaget finns beskrivningar i 
texten om de flera åtgärder, men 
plangenomförandet och dess konsekvenser 
behöver beskrivas på ett samlat sätt där 
respektive fastighetsägare kan förstå vad som 
detaljplanens genomförande innebär för den 
aktuella fastigheten. Framför allt saknas en 
beskrivning av konsekvenserna för de fastigheter 
som ligger utanför planområdet men som kommer 
behöva använda den väg som i detaljplanen läggs 
ut som allmänplats med enskilt huvudmannaskap. 
När den gata som lagts ut som allmänplats skall 
upplåtas för gemensamhetsanläggning skall 
ersättning betalas för upplåtelsen. Ersättningen 
utgår från den markanvändning som varit tillåten 
närmast innan den nya detaljplanen antas. Gatan 
är i gällande detaljplaner utlagd som prickad 
kvartersmark men den södra delen är utlagd som 
kvartersmark med byggrätt Om det inte finns 
några tidigare upplåtna rättigheter för vägen kan 
ersättningen antas inte bli obetydlig. Detta bör 
framgå av en fastighetskonsekvensbeskrivning. 

Planbestämmelser: 
För delar av planområdet anges gällande 
detaljplan upphävas utan att några nya 
planbestämmelser läggs ut. Det framgår 
ingenstans i planhandlingarna vilken detaljplan det 
är som upphävs i dessa delar. 

Delar av planen som bör förbättras 
Bestämmelsen a2 förefaller onödig då gatan är 
allmänplats med enskilt huvudmannaskap. 

 

Det saknas koordintakryss i plankartan. 

 

 
 
 
 
I granskningsförslaget ingår en 
gata genom området med 
kommunalt huvudmannaskap. 
Inga fastigheter utanför 
planområdet blir därmed 
beroende av gata med enskilt 
huvudmannaskap. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plankartan och 
planbeskrivningen har 
förtydligats med vilka planer 
som delvis upphävs. 
 
 
 
Bestämmelse a2 bedöms 
nödvändig i 
granskningsförslagets 
utformning. 
 
Plankartan har kompletterats 
med koordinatkryss. 
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För delar av planområdet krävs att erosionsskydd 
uppförts för att kunna belasta med tillkommande 
laster. Det vore önskvärt att det framgick av 
planbeskrivningen vem som är tänkt vara ansvarig 
för utförande och underhåll av sådana åtgärder, 
om de skall utföras. Om berört område kan 
förväntas delas in i flera fastigheter bör det även 
framgå hur ansvaret är tänkt att regleras mellan 
dessa fastigheter. Exempelvis om anläggande och 
drift/underhåll är tänkt att ske genom 
gemensamhetsanläggning. 

I planförslaget har kvartersmark lagts ut i direkt 
anslutning till gränsen mot Håven l:29. Varken i 
grundkartan eller i registerkartan finns några 
inmätta gränspunkter angivna längs den nordöstra 
delen av gränsen. Gränsen är avsöndrad och 
därför osäker. Lantmäteriet vill här påminna om 
att detaljplanen inte påverkas om gränsen visar 
sig ha ett annat läge. Risken med att planlägga 
utan att ha koll på gränsens rätta läge är att 
antingen en del av kvartersmarken ligger på 
grannfastigheten eller att det blir en remsa mellan 
den planlagda marken och fram till 
fastighetsgränsen. Om gränsen är osäker är det 
lämpligt att så snart som möjligt utreda gränsen 
och göra en gränsutvisning där man letar upp 
befintliga gränsmarkeringar. I det aktuell fallet är 
gränsen avsöndrad varför det i normalfallet krävs 
en fastighetsbestämning. När gränsens läge är 
klarlagd kan därefter ev. anpassning av planen till 
fastighetsgränsens rätta läge göras. 

Delar av planen som skulle kunna förbättras 
(Under denna rubrik redovisas synpunkter som 
inte direkt ligger inom Lantmäteriets lagstadgade 
bevakningsområden, men som enligt Lantmäteriet 
skulle förbättra detaljplanen.) 

Regeringen har i flera sammanhang betonat vikten 
av att detaljplanerna utformas på ett enhetligt sätt 
för att underlätta framtida digitalisering och 

 
 
Byggrätter som krävde 
erosionsskydd eller bevakning 
har tagits bort. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En fastighetsbestämning har 
gjorts för att fastställa 
fastighetsgränserna. 
Planområdet har också minskats 
så att kvartersmarken inte går 
ända fram till fastighetsgränsen.  
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förenkla byggprocessen. Detaljplanen tas fram 
enligt PBL med de regler som gäller för 
detaljplaner med planstart från och medjanuari 
2015. För denna typ av detaljplaner bör som 
bekant Boverkets allmänna råd (2014:5) om 
planbestämmelser för detaljplan, tillämpas. 
Plankartans utformning uppfyller inte dessa råd då 
planområdesgränsen inte ritas ut i sitt faktiska 
läge på plankartan. 

Grundkartan har inte bifogats 
samrådshandlingarna varför denna inte har 
granskats. 

Miljönämnden: 
Miljönämnden har lämnat de följande 
synpunkterna: 
Vattenskyddsområde 
Miljöenheten anser att det är olämpligt med 
nyanläggning av parkerings- platser och bostäder 
inom Skene vattenskyddsområdes yttre 
skyddszon. 

Miljöenheten vet inte hur det framtida 
vattenskyddsområdet kommer att vara utformat, 
det skulle kunna komma att utvidgas. Detta är i 
dagsläget en fråga för i första hand teknik- och 
serviceförvaltningen att svara på, miljöenheten vet 
inte hur långt teknik- och serviceförvaltningen 
kommit i framtagande av ett nytt skyddsområde. 
Miljöenheten vet dock att provpumpning av nya 
vattentäkter pågår. 

 

 

 

Dagvatten och naturvärden 
Miljöenheten anser att förslag 2 B enligt 
dagvattenutredningen inte bör genomföras, 
eftersom det kommer att öka ytavrinningen till 

 
 
 
Planområdesgränsen har 
justerats så att den ritas in i den 
faktiska gränsen. 
 
 
 
 
 
Grundkartan bifogas 
granskningshandlingarna.  
_________________________ 
 
 

 

Parkeringsplatser och bostäder 
inom vattenskyddsområdets 
skyddszon strider inte mot 
skyddsföreskrifterna eller mot 
kommunens samrådsförslag till 
Tematisk ÖP för 
vattenskyddsområden.  
Grundvattenmagasinet ligger på 
ett djup av drygt 28 meter 
under marken, vilket 
tillsammans med 
jordlagerföljden bedöms 
innebära mycket liten risk för att 
exploateringen skulle kunna ha 
påverkan på vattentäkten. 
Planhandlingarna har 
förtydligats kring vad som gäller 
för vattenskyddsområdet.  

 

 

 

Förslaget till dagvattenhantering 
innebär ytavrinning till Assbergs 
raviners naturreservat på grund 
av tekniska svårigheter att 
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Assbergs raviners naturreservat. En ökad 
ytavrinning stör den naturliga erosionsprocessen i 
naturreservatet. Naturreservatet har bildats till 
stor del på grund av de geologiska värdena som 
ett naturligt erosionslandskap uppvisar. Att släppa 
på mer dagvatten till området bedöms direkt 
olämpligt. En ökad avrinning skulle öka 
erosionstakten i reservatet och det skulle i sin tur 
ställa krav på erosions- skydd, eller 
markstabilisering för att säkra den planerade 
byggnationen och infrastrukturen i området. 
Assbergs raviners naturreservat är ett statligt 
bildat naturreservat. Naturvårdsförvaltare av 
reservatet är Marks kommun, medan 
Länsstyrelsen har det övergripande ansvaret för 
reservatet med tex prövning av dispenser och 
tillstånd. Utfyllnad i reservatet är förbjudet enligt 
reservats- föreskrifterna, varför dispens från 
Länsstyrelsen krävs för den typen av åtgärder. 
Även nya diken eller ledningar är förbjudet inom 
reservatet. 

Miljöenheten kan inte svara på om förslagen 2 A 
och 2 C är genomförbara. Det är en fråga för 
teknik- och serviceförvaltningen. Dock kan det 
konstateras att en dagvattenledning enligt förslag 
2A och 2C kommer att ligga direkt mot 
reservatsgränsen. Att lägga en ledning så nära 
gränsen kan i framtiden inne- bära att marken 
kring ledningen måste stabiliseras upp om 
erosionen i natur- reservatet försvagar marken 
kring ledningen. Det kan alltså i framtiden med- 
föra ingrepp i reservatet för att säkra den 
planerade dagvattenledningen. 

Ungefär 700 m västerut från planområdet 
nedströms i Viskan pågår ett omfattande 
släntstabiliseringsprojekt. Projektet drivs av Marks 
kommun och innefattar avsläntning av en brant 
ner mot Viskan och en tryckbank i Viskan. 
Projektet görs för att säkra upp bostäder och 
infrastruktur mot skred. Bostäder har funnits länge 

ansluta till det kommunala 
dagvattennätet. Dessutom kan 
skyfall inte kan hanteras i det 
slutna dagvattensystemet 
eftersom det inte är 
dimensionerat för sådana 
mängder vatten, 
översvämningsrisken behöver 
istället hanteras på ytan. 
Fördröjning av dagvatten och 
skyfall inom planen innebär dock 
att ytavrinningen till Assbergs 
raviner inte ökar jämfört med 
dagsläget. 
 

 

 

 

 

 

Inga åtgärder föreslås inom 
naturreservatet. 

 

 

 

 

 

 

 

I planarbetet har utförliga 
geotekniska utredningar 
genomförts, dessa har efter 
samrådet kompletterats i dialog 
med Statens Geotekniska 
Institut. Planförslaget har 
utformats för att säkerställa 
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i området, något enstaka byggnad har rivits för att 
inte riskera att dras med i skred. Vid studier av 
jordartskartor för området framgår att 
planområdet består av samma jordart (glacial 
lera) som det aktuella plan- området. Området 
mellan planområdet och Viskan är avsatt som 
naturreservat på grund av de geologiska 
formationerna och syftet är bland annat att bevara 
dessa. Vid byggnation i planområdet riskerar man 
på sikt att det kan komma för nära det naturliga 
ravinsystemet och därmed låsa fast sig i en 
situation där man i framtiden kommer att behöva 
göra åtgärder i reservatet för att säkra den 
planerade byggnationen. Därför ifrågasätter 
miljöenheten starkt lämpligheten i att bygga så 
pass nära ravinsystemet. Vid ett förändrat klimat 
med ökade nederbördsmängder kan 
erosionstakten öka i området, vilket också måste 
vägas i planeringen. 

I planbeskrivningen nämns det också att ändrade 
förhållanden så som kraftigt ändrat ytvattenflöde 
skulle kunna påskynda erosionen i området och 
försämra stabiliteten. Planförslaget föreslår bland 
annat att risk för sekundära skred ska beaktas och 
förekomst av kvick-lera bör utredas ytterligare, 
samt att man bör övervaka pågående erosion. 
Detta bedömer miljöenheten som tecken på att 
det inte verkar vara den mest lämpade platsen att 
bebygga, samt att kommunen riskerar att dra på 
sig ett ökat ansvar för stabilitet i området. Vi 
ifrågasätter om riskerna med att bygga på platsen 
är tillräckligt utredda. 

Gränsen för det tänkta planområdet går också den 
stora huvudledningen för avloppsvatten ner mot 
Skene reningsverk. I planområdet sydöstra kant 
finns en brunn/kopplingspunkt för 
avloppsledningen. Det bör vid det fortsatta arbetet 
utredas om det kan ge upphov till luktstörningar 
för boende. Ju närmre reservatet byggnation 
planeras desto större är risken att trädgårdsavfall 

stabiliteten långsiktigt utan 
åtgärder i naturreservatet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avståndet till bostäderna 
bedöms vara tillräckligt för att 
inga betydande luktstörningar 
ska uppkomma.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Hur trädgårdsavfall hanteras kan 
inte regleras i planen.  
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tippas ut i ravinerna och reservatet. 
Trädgårdsavfall ger en ökad näringsbelastning, 
vilket vore negativt för floran i reservatet. 
Trädgårdsavfall riskerar också att främmande och 
invasiva arter sprids till reservatet. 

Buller och Radon 
Då bullerutredningen visar att gällande 
bullernormer inte överskrids vid bostäder bedöms 
inte detta bli ett framtida problem. Vissa 
justeringar för ute- platser kan behöva göras för 
att uppnå bullerkrav för utemiljöer. Riktvärdena 
ska enligt utredning uppfyllas på förskolan både 
inomhus och utomhus. Eventuella förhöjda nivåer 
av radon hanteras i planen genom radonsäkert 
byggande. 

Förorenad mark 
Miljöenheten anser att det i dagsläget är relativt få 
provtagningspunkter i förhållande till aktuellt 
områdes storlek. De påträffade föroreningarnas 
utbredning behöver avgränsas med hjälp av en 
utökad provtagning och därefter behöver en 
fördjupad riskbedömning utföras. 

Teknik och- Servicenämnden: 
Teknik- och Servicenämnden överlämnar följande 
synpunkter: 

 Minst ett E-område för avfallshantering 
skrivs in i planbestämmelserna i plankartan. 
att man tar bort texten om att kommunal 
parkering kan hyras ut. 

 
 

 
 En utredning görs om skyddsavstånd mellan 

förskolan och djurhållningen i reservatet. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

Noteras. 

 

 

 

 

 

 

 

Inför granskningen har 
ytterligare prover tagits och en 
riskbedömning tagits fram. 
Denna bifogas planhandlingarna. 

_________________________ 

 
 
 
Dialog har förts med Teknik och 
serviceförvaltningen. Planen 
möjliggör fastighetsnära 
insamling av avfall, vilket 
innebär att E-område inte 
behövs. Planbeskrivningen har 
förtydligats gällande avfall. 
 
Planen följer kommunens 
Riktlinjer för respektavstånd 
mellan djurhållning och 
bostäder, därför bedöms ingen 
särskild utredning behövas. 
Detta har förtydligats i 
planbeskrivningen. 
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 Verksamhetsområdena för vatten, avlopp 
respektive dagvatten utökas så att de 
omfattar hela det nya planområdet. 

 
 

 
 Planbestämmelsernas u-område kontrolleras 

mot befintliga VA-ledningar. 
 

 En VA-utredning genomförs för att klargöra 
ansvarsförhållandet och nyanläggandet av 
VA- ledningar i planområdet. 
 

 Fördröjning av dagvatten skall regleras i 
exploateringsavtal eller liknande. 

 
 Riskbedömning och utredning krävs för att 

klargöra hur vattentäkten kan komma att 
påverkas av exploatering i förorenad mark. 
 

 Geotekniska undersökningar måste 
säkerställa att avloppsledningen längs den 
södra delen av planområdet inte kommer 
utsättas för skredrisk. 

 

Kultur- och fritidsnämnden: 
Kultur- och fritidsnämnden lämnar en synpunkt om 
att detaljplanen ska beakta behov av grönytor, 
rekreationsområden samt motions- och 
lekområden. 
 

Företag, bolag och intresseorganisationer 

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund: 
Räddningstjänsten har följande synpunkter:  

 Planområdet ligger inom 150 meter från 
två farligt gods-leder. Mot Viskadalsbanan 
är prickmark utritad, vilket gör att 
räddningstjänsten ställer sig frågande till 
plankartan som medger HKZ.  

Kommunen kommer utöka 
verksamhetsområde för vatten 
och avlopp i samband med 
planens genomförande. 
 
 
U-områden har kontrollerats 
mot befintliga ledningar. 
 
Ansvar för VA-ledningar beskrivs 
i genomförandebeskrivningen.  
 
 
Fördröjning av dagvatten 
regleras genom bestämmelse på 
plankartan.  
 
 
Planen innebär att 
markföroreningar kommer 
saneras vilket är positivt för 
vattentäkten. 
 
Den geotekniska utredningen 
har kompletterats.  
 
 
__________________________ 

 
Planområdet bedöms ge god 
tillgänglighet till grönytor och 
rekreationsområden. 
 

 

__________________________ 

 

Även prickmark behöver ha en 
användningsbestämmelse. 
Användningen HKZ finns i 
gällande plan och bedöms även 
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Vad gäller väg 156 så har inte riskanalysen 
från 2012 bilagts ärendet, så den har inte 
kunnat granskas.  
Räddningstjänsten anser att den text som 
behandlar frågan i planbeskrivningen inte 
är tillräcklig i frågan. Exempelvis är det 
tveksamt att tillåta C så pass nära en farligt 
gods-led utan åtgärder. 
En översiktlig riskanalys för Marks Kommun 
är på gång under 2020 och 
räddningstjänsten anser att den bör följas 
om den blir färdig i tid. Om så inte blir 
fallet bör riskfrågorna hanteras på annat 
sätt, exempelvis genom en ny specifik 
riskanalys för aktuell detaljplan. 
Räddningstjänsten är behjälplig för dialog 
och som sakkunnig.  
 

 Området bör förses med brandposter vid 
exploatering. Avståndet från 
räddningstjänstens uppställningsplats för 
släckfordon till angreppsväg såsom entré, 
bör inte överstiga 50 meter. Avståndet från 
släckfordon till brandpost bör inte överstiga 
75 meter. Avståndet mellan brandposter 
bör således inte överstiga 150 meter. 
Vattenflödet i brandposterna i området bör 
vara minst 600 liter/min enligt VAV P 83.  
 

 Området ligger delvis inom ett 
vattenskyddsområde, samt har (troligen) 
avrinning mot Viskan. Vid en brand kan det 
produceras stora mängder kontaminerat 
släckvatten. Normalt anser 
räddningstjänsten att åtgärder krävs för att 
förhindra att släckvatten sprids mot 
recipient, det vill säga att det bör finnas 
möjlighet att förhindra utspridning av 
kontaminerat släckvatten genom 
dagvattenavrinning. Detta främst kopplat 
till industrier och underjordiska garage. 
Räddningstjänsten önskar dialog i frågan.  

fortsatt vara en lämplig 
beteckning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ny riskbedömning har tagits 
fram och biläggs 
planhandlingarna. Föreslagna 
riskåtgärder har förts in på 
plankartan och 
planbeskrivningen har 
uppdaterats.  

 

 

 

Planbeskrivningen har 
kompletterats med 
informationen. 

Inga underjordiska garage eller 
industrier planeras. Dagvatten 
ska fördröjas i 
översvämningsytor innan 
avledning till recipienten. 
Översvämningsytorna bör 
utformas så att släckvatten 
förhindras att rinna ut i Viskan. 
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 Angående byggnadshöjd och inredd vind: 

Om utrymning från byggnader förväntas 
ske med hjälp av räddningstjänstens 
utskjutsstegar får byggnaderna maximalt 
ha 11 meter till fönstrets eller 
balkongräckets nedre kant och endast 
innehålla bostäder, kontor, industri eller 
liknande. Det innebär att högre byggnader 
kan behöva utformas utan 
räddningstjänsten som alternativ 
utrymningsväg. Detta är endast en 
information för att förmedla att 
räddningstjänsten inte har förmåga att 
genomföra livräddning högre än 11 meter i 
Marks Kommun.  

 

Naturskyddsföreningen: 
Riksintresse och naturreservat 
Planförslagets nuvarande omfattning inte är 
realistisk med hänsyn till de skydd som 
naturreservatet kräver. Planförslaget bör därför 
omarbetas så att det 
anpassas till det förhållande som krävs för att 
naturreservatets gränser förblir opåverkade. 

Dagvatten 
Närheten, typografin, geologiska förutsättningar 
och den stora risken med försämring av 
vattenkvalitén för Viskan gör att vi inte ser någon 
tillförlitlig lösning på dagvattenfrågan i 
planförslaget. 
 
 
 
Mark Kraftvärme AB: 
Mark Kraftvärme AB önskar få vara med i 
samrådshandlingarna med fjärrvärme- och 

 

 

 

Planbeskrivningen har 
kompletterats med 
informationen. 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________ 

 

Planförslaget påverkar inte 
gränsen för naturreservatet. 
Delar av naturreservatet är idag 
planlagda för industriändamål, i 
dessa områden upphävs 
gällande detaljplan. 

 

Dagvattenutredningen har 
uppdaterats och visar ett förslag 
som bedöms genomförbart 
utifrån platsens 
markförhållanden och närheten 
till Viskan. Förslaget bedöms 
inte ha någon negativ påverkan 
på Viskan. 

__________________________ 

De ledningar som Marks 
Kraftvärme AB har norr om 
Kungsfors köpcenter ligger 
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fiberledningar som finns både norr om och söder 
om Kungsfors köpcenter. 
 
 
 
 
Vattenfall Eldistribution: 
Vattenfall lämnar följande yttrande: 

Vattenfall har anläggningar inom och i närheten av 
planområdet vilket visas av bifogade kartor. Grön 
linje = 40 kV högspänningsledning, röd linje = 10 
kV högspänningsledning, blå linje = 0,4 kV 
lågspänningsledning. Heldragna linjer är 
luftledningar och streckade linjer är markförlagda 
kablar.  

Den befintliga luftledningen (40 kV) ska inom 
planområdet ha ett l-område på 10 meter från 
ledningens yttersta anläggnings del.  

 

Enligt illustrationskartan ska det exploateras en 
förskola. Hur nära kommer 
”skolgården/uteplatsen” vara placerad i 
förhållande till luftledningen. Vattenfall vill hålla 
verksamheten på ett vist avstånd. 

 

Plankartan har ett E-område för befintlig 
transformatorstation. Transformatorstationen ger 
ifrån sig ljud vilket kommer att påverka närboende 
i området. 

Den planerade cirkulationsplatsen är för nära 
Vattenfalls transformatorstation. Vattenfall vill att 
avståndet mellan transformatorstation och 
cirkulationsplatsen ska vara ungefär 100 meter.  

Befintliga väg till och från transformatorstationen 
är idag anpassad för de Vattenfalls transporter. 
Därför får inte befintliga väg ändras genom den 
nya detaljplanen.  

utanför planområdet. De som 
finns söder om köpcentret är 
inte allmänna ledningar och 
behöver därför inget u-område i 
planen. 

__________________________ 

 
 
Planområdet har minskats efter 
samrådet. Området inom 10 
meter från luftledningen ingår 
inte längre i planen. 
 

 

Plankartan kompletteras med 
bestämmelse om att skolgård 
inte får finnas inom 20 meter 
från luftledning.  

 
Bostäder kommer placeras minst 
ca 80 meter från 
transformatorstationen och med 
vägar mellan. Ev. ljud från 
transformatorstationen bedöms 
inte medföra betydande 
störningar. 
 

Platsbesök har genomförts 
tillsammans med Vattenfall för 
att säkerställa att 
tillgängligheten till anläggningen 
inte påverkas negativt av 
planförslaget. Om gatan 
utformas så att inga hinder i 
form av upphöjda refuger, 
trottoarkanter eller liknande 
inom 30 meter från grinden till 
Vattenfalls anläggning påverkas 
inte tillgängligheten. Annars kan 
grinden behöva flyttas, vilket 
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Vattenfall vill ha ett E-område för en ny nätstation. 
E-området ska ha en areal på 10*10 meter, enligt 
bifogad fil. 

Det finns en befintlig nätstation inom CZ-området. 
Vattenfall vill ha ett E-område (10*10 meter) för 
den befintliga nätstationen. 

Inom kvartersmark vill vattenfall ha u-område (4 
meter brett) för högspänningsmarkkablar. 

Eventuell flytt/förändringar av befintliga 
elanläggningar utförs av Vattenfall, men bekostas 
av exploatören. 

Vattenfalls markförlagda kablar får inte byggas 
över och Vattenfalls anläggningar måste uppfylla 
det säkerhetsavstånd som framgår av 
Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter. 
Befintliga elanläggningar måste hållas tillgängliga 
under alla skeden av genomförandet. 

Enligt Nät 2012 K § 7.3 får inte byggnader 
uppföras, marknivån ändras, eller andra åtgärder 
vidtagas som äventyrar funktionen eller driften av 
nätägarens anläggningar. 

 

helst ska undvikas. Detta har 
förtydligats i planbeskrivningen. 

 

Önskade E-områden har införts 
på plankartan. 
 

U-område har införts för 
Vattenfalls kablar.  

Noteras. 
 

 

Noteras. 

 

 

 

Noteras. 

 

 

 

Inkomna synpunkter med Samhällsbyggnadsförvaltningens 
kommentarer, samråd om utökat planområde 
Länsstyrelsen:  
Samtliga synpunkter från första samrådet 
kvarstår.  
Bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 
kap 14 § PBL att frågor som berör hälsa och 
säkerhet, riksintressen samt miljökvalitetsnormer 
(MKN) måste lösas enligt detta och tidigare 
samrådsyttrande för att ett antagande inte ska 
prövas av Länsstyrelsen. 
Prövningsgrunder:  
Vid utformningen av den nya cirkulationen 
behöver hänsyn tas till att transporter av farligt 

 
 
 
 
Se kommentarer till tidigare 
samrådsyttrandet ovan.  
 
 
 
Cirkulationen är utformad enligt 
VGU i dialog med Trafikverket. 
Synpunkten noteras inför 
projekteringsskedet då 
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gods går på vägen. Även skyfallsfrågan behöver 
beaktas vid utformningen. 
 
Råd:  
En högstubbe söder om korsningen Hedbovägen 
och Örbyvägen ingår i en biotopskyddad allé. Även 
träd på vägens norra sida kan utgöra en allé och 
omfattas av biotopskydd. 
Fortsatt dialog krävs mellan Trafikverket och 
kommunen om åtgärder på väg 156.  
 
Lantmäteriet:  
Samtliga fastighetskonsekvenser bör tydligt 
framgå i den sammanställda planbeskrivningen. 
Uppmärksammar att Skene 72:1 upprepats två 
gånger samt att Skene 72:3 saknas som berörd i 
tabellen med fastighetskonsekvenser. Detta bör 
kompletteras. 
Påpekar att kommunen som huvudman har rätt att 
lösa in mark som blir planlagd som allmän plats 
även utan överenskommelse med 
fastighetsägaren, samt att kommunen blir skyldig 
att lösa in den allmänna platsen om 
fastighetsägaren begär det. 
 
Det framgår ej vilken fastighetsbildning som krävs 
för planens genomförande i den utökade delen, 
det kan tydliggöras 
.  
Vattenfall:  
Har anläggningar inom och i närheten av utökade 
området. Det ser ut som att både kablar och 
mätstation kommer i konflikt med den nya 
cirkulationsplatsen och att anläggningar måste 
flyttas. Ev. flytt utförs av Vattenfall men bekostas 
av exploatören.  
Önskar att avståndet mellan befintlig nätstation 
och ny väg mäts på plats då det ev. kan finnas 
behov att flytta nätstationen. 
 
 
 

noggrannare utformning 
kommer tas fram.  
 
 
Planbeskrivningen kompletteras 
gällande högstubben och 
biotopskydd. Dispens kommer 
sökas i samband med 
genomförandet av cirkulationen. 
Träden på norra sidan av gatan 
påverkas inte av förslaget.  
__________________________ 
 
Genomförandebeskrivningen 
förtydligas gällande 
fastighetskonsekvenser, inlösen 
av mark och fastighetsbildning.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________ 
 
Genomförandebeskrivningen 
kompletteras gällande flytt av 
ledningar.  
 
 
 
Befintlig nätstation ligger som 
närmast drygt 8 meter från 
område med användning GATA 
och bedöms inte påverkas.  
 
 
 
__________________________ 
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Miljönämnden:  
Har inga synpunkter förutom att det förmodligen 
rör sig om förorenad mark. Fastigheten Skene 
6:70 är registrerad som förorenad mark. För 
grävning i förorenade områden krävs anmälan till 
miljönämnden. 
 
Västtrafik:  
Informerar om att det kan bli aktuellt att utreda 
ny sträckning för busslinje 55 då cirkulationen 
innebär en ny vändmöjlighet. Linjen skulle i så fall 
få ändhållplats Hedbovägen.  
 
Skanova: 
Har markförlagda teleledningar i området.  
Önskar så långt som möjligt behålla dessa i 
befintligt läge. Tvingas Skanova flytta eller skydda 
telekablar förutsätter Skanova att den som 
initierar flytten bekostar den. 

 
Genomförandebeskrivningen 
förtydligas med att grävning i 
förorenad mark kräver anmälan 
till miljönämnden.  
 
 
__________________________ 
 
Noteras.  
 
 
 
 
__________________________ 
 
Genomförandebeskrivningen 
förtydligas gällande flytt av 
ledningar.  
 

Efter samråd har följande ändringar gjorts i förslaget: 
 

Utredningar:  
 Utredningar gällande geoteknik, buller, markmiljö, dagvatten och trafik har 

kompletterats. Plankarta och planbeskrivning har justerats utifrån 
utredningarna.  

 Riskbedömning avseende transporter med farligt gods har tagits fram. 
Plankarta och planbeskrivning har justerats utifrån riskbedömningen. 

 Miljökonsekvensbeskrivning har tagits fram och arbetats in i 
planbeskrivningen. 

 
Plankartan: 

 Planområdet har utökats i väster för att möjliggöra en cirkulation i 
korsningen med väg 156.  

 Planområdet har utökats med en gata med kommunalt huvudmannaskap i 
anslutning till befintliga parkeringsytor för Kungsfors köpcenter. Gatan 
ansluter till väg 156 i väster och Industrigatan i norr. 

 Planområdet har minskats i öster och söder på grund av otillfredsställande 
markstabilitet.  

 Delar av gällande plan akt nr 15-SKS-103 som upphävs har ökat. Även del 
av gällande plan akt nr 1463-P85 upphävs.  
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 Kvartersstrukturen har förtydligats genom fler egenskapsområden. 
Föreslagna kvartersgator har markerats med prickmark. 

 Planbestämmelser och byggrätter har justerats med hänsyn till geoteknik. 
Höjder och exploateringstal har justerats.  

 Planbestämmelser gällande risk, översvämning, förorenad mark och 
gemensamhetsanläggningar har införts. 

 Fornlämningarna har fått ett utökat skyddsavstånd på 10 meter. 
 E-områden för befintlig respektive ny nätstation har införts.   
 Bestämmelse D - Vård har införts i öster för att möjliggöra äldreboende. 

 
Planbeskrivningen: 

 Texter i planbeskrivningen har uppdaterats utifrån nya och uppdaterade 
utredningar samt justeringar på plankartan.  

 Planbeskrivningen har dessutom förtydligats avseende vattenskyddsområde, 
djurhållning, jordbruksmark, avfall, genomförandefrågor med mera. 

 Parkeringstal har uppdaterats utifrån kommunens nya parkeringsnorm, 
antagen februari 2020. 

 
 

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marks kommun 

Hani Alsayah 

Planeringsarkitekt 

 

 
 


